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Forord

Dette er tredje udgave af Bolius’ effektregnskab, 
et dokument Bolius har udarbejdet årligt siden 
2012. 

I effektregnskabet har vi særlig fokus på at 
dokumentere, i hvilket omfang Bolius har øget 
boligejernes livskvalitet. Endvidere beskriver vi 
hvorfor vi har valgt at udarbejde et effektregn-
skab, og hvilke øvrige resultater Bolius på nu-
værende tidspunkt har opnået. 

Hvad er et effektregnskab? 

Med et effektregnskab dokumenteres virksom-
hedens resultater, men ikke i økonomiske termer.  

Mens et årsregnskab således beskriver virk-
somhedens økonomiske resultat det forgangne 
år, viser effektregnskabet hvad virksomheden har 
opnået i løbet af året i forhold til selskabets 
mission – i Bolius’ tilfælde at øge livskvaliteten for 
boligejerne.  

Hvorfor har Bolius udviklet et 
effektregnskab? 

Bolius er et helejet Realdaniaselskab, og er en 
del af Realdanias filantropiske aktiviteter. For-
målet med Bolius er således ikke at skabe et øko-
nomisk afkast til Realdania, men at bidrage til at 
realisere Realdanias mission – at skabe livs-
kvalitet for alle gennem det byggede miljø. 

Med effektregnskabet ønsker Bolius og 
Realdania at dokumentere, i hvilket omfang dette 
lykkes.  

Effektregnskabet er endvidere et styringsredskab 
for Bolius’ medarbejdere og ledelse, med henblik 
på at optimere den effekt Bolius skaber hos 
boligejerne. 

Samlet vurdering 

For Bolius er det væsentligt, at vi kan dokumen-
tere effekten i forhold til vores mission. 

Vi er således tilfredse med det niveauspring, som 
resultatet af denne 3. måling viser i forhold til de 
tidligere, selvom disse i forvejen lå på et højt 
niveau. At medvirke til at øge livskvaliteten for 
over 260.000 personer og deres familier er en 
vigtig motivationsfaktor for vores organisation. 

Samtidig får vi med denne version af effekt-
regnskabet bekræftet, at vi med særlige indsatser 
inden for specifikke emner kan påvirke resultatet 
af vores effektmåling, idet vores ekstra indsats i 
2014 vedrørende sundhed i boligen tydeligt kan 
aflæses i regnskabet.  

Vi er opmærksomme på, at vi med udarbejdelse 
af et effektregnskab betræder nyt land, og at der 
kan anlægges forskellige metoder til opgørelse af 
et så subjektivt emne, som forøgelse af livs-
kvalitet. 

Vi vil derfor stadig bestræbe os på at optimere 
såvel vores målemetode, som vores effekt.  

God læselyst. 

 

 

Ledergruppen i Bolius 

 

 

Fra venstre: 

Ulrik Heilmann, Adm. direktør 
Bo Hedmann Jensen, Digitalchef 
Kristine Virén, Formidlingschef 
Steen Breiner, Kommunikationschef 
Jens Bo Nielsen, Underdirektør 
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Om Bolius 

Bolius Boligejernes Videncenter A/S er et helejet 
Realdaniaselskab. Bolius er en uvildig nonprofit 
virksomhed med private boligejere som mål-
gruppe. 

Realdania 

Bolius blev stiftet i februar 2002 af Realdania, 
som er en filantropisk forening, der skaber 
livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdania 
har fokus på livskvaliteten i husene, mellem 
husene, i by og på land og skal være til gavn for 
almenvellet.  

Realdania har etableret Bolius med henblik på at 
varetage Realdanias formål i forhold til de private 
boligejere. 

 

 

Bolius’ mission og værdier 

Bolius’ mission er således den samme som 
Realdanias – at skabe livskvalitet gennem det 
byggede miljø, men med fokus på boligejerne.  

Bolius’ aktiviteter baseres på fem værdier, der er 
ledetråde for ledelse og medarbejdere: 

 Uvildig: Bolius er uafhængig af sær-
interesser. Vores omdømme som uvildig er 
afgørende for alt hvad virksomheden fore-
tager sig. 

 Kompetent: Vi er gode til det vi gør. Og 
mangler vi kompetencer, finder vi dygtige 
partnere, som vi møder respektfuldt og lige-
værdigt. Gennem netværk og kontakt til 
boligejerne sikrer vi, at vores aktiviteter er 
forankrede i boligejernes behov.  

 Pålidelig: Det er altafgørende for os, at den 
viden og rådgivning vi formidler er fagligt 
uangribelig. Vores arbejde bygger på tillid, en 
aftale er en aftale. 

 Entusiastisk: At skabe øget livskvalitet for 
boligejerne er ikke blot et arbejde, det er en 
passion. Det skal alle, der kommer i kontakt 
med Bolius, kunne mærke. 

 Tilgængelig: Vi bruger alle platforme til at nå 
boligejere i hele landet. Vi er åbne og lyttende 
i mødet med andre, og vi tager gerne selv 
initiativ til dialog. 

Sådan hjælper Bolius 

Bolius informerer, hjælper og rådgiver via digitale 
og trykte medier, men hjælper også boligejerne til 
at udveksle erfaringer med hinanden. Bolius 
indsamler og formidler kompleks viden og følger 
med i, hvad der optager boligejerne og hvad 
boligejerne mangler indsigt i. 

Vores primære formidlingsplatforme er Bolius.dk, 
magasinet BEDRE HJEM og vores digitale 
nyhedsbrev, ligesom vi bringer artikler i en lang 
række eksterne trykte og digitale medier. Des-
uden er betydningen af vores indsats på de 
sociale medier stigende.  

Som supplerende formidlingskanaler benyttes 
bl.a. informationsarrangementer og apps.  

 

 

Organisation 

Bolius’ organisation er på 33 fastansatte med-
arbejdere med kompetencer inden for videns-
formidling, byggeri, medier, udvikling, admini-
stration og ledelse. Vi har ligeledes samarbejde 
med eksterne journalister og andre fageksperter.  

Økonomi 

Bolius’ aktiviteter er primært finansieret af 
Realdania, og Bolius har desuden indtægter fra 
annonce- og bogsalg samt fra afholdelse af 
arrangementer målrettet boligejerne.  

Via disse indtægtskilder opretholder Bolius balan-
ce mellem indtægter og omkostninger. 

 

”Jeg har haft stor glæde af rigtig 
mange ting, som jeg har læst om, bl.a. 
isolering, tagrenovering og udskiftning 
af vinduer” 

BEDRE HJEM 2014 
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Ledelsens beretning 

Som det fremgår af effektregnskabet side 17, har 
Bolius en række målepunkter, der grupperer sig 
inden for tre hovedområder: 

 Kendskab 

 Udbredelse 

 Tilfredshed 
 

Forøgelse af det generelle kendskab til Bolius 
blandt boligejere i Danmark, vurderes at være en 
forudsætning for, at flere boligejere vælger at 
opsøge viden og inspiration hos Bolius.  

Dermed skabes der baggrund for yderligere 
udbredelse af Bolius’ vidensformidling, både via 
vores medier og vores fageksperter. 

Samtidig skal der opretholdes en høj grad af 
tilfredshed hos boligejerne med den videns-
formidling med mere, som Bolius leverer. 

 

 

Kendskab og udbredelse 

Bolius har fortsat fokus på at øge kendskab og 
udbredelse. 

Dette sker bl.a. via tæt samarbejde med eksterne 
medier, således at Bolius nu er fast leverandør af 
artikler til bl.a. Berlingske, Politiken, Jyllands-
posten, Ekstra Bladet, Søndagsavisen, Bo Bedre 
og Idényt. Desuden har vi fast deltagelse i to tv-
programmer på TV2, 3xbeliggenhed og Penge-
eksperterne.  

Samtidig gør vi en særlig indsats for at finde nye 
veje til at hjælpe boligejerne. Dette har blandt 
andet medført udviklingen af Bolius app’en 
”Husets kalender” og ”1. hjælp til dit hus”, og øget 
mobil tilgængelighed for Bolius’ egne medier.  

Endvidere er der meget fokus på Google og 
andre søgemaskiner (søgeordsoptimering).  

Endelig deltager Bolius i stigende grad i videns-
formidlingsprojekter i samarbejde med andre, 
herunder offentlige myndigheder, og arbejder 
med anvendelse af sociale medier i dialogen med 
boligejerne. 

De nævnte tiltag har, sammen med en række 
andre løbende optimeringer, medvirket til en 
positiv udvikling i kendskabet til Bolius og 
udbredelse af Bolius’ vidensformidling.  

De konkrete resultater fremgår af effektregn-
skabet side 17.  

Tilfredshed 

Bolius foretager løbende tilfredshedsmålinger 
blandt vores mediebrugere. Som det fremgår af 
side 18, ligger brugertilfredsheden generelt højt. I 
stort set alle målinger ligger tilfredsheden, på en 
skala fra 1-5, i intervallet 4,2 – 4,4, hvilket 
ledelsen betragter som tilfredsstillende. 

Bolius betragter målingerne af udbredelse og 
tilfredshed, som løbende indikatorer på 
opfyldelse af Bolius’ mission. Men det væsent-
ligste succeskriterium for Bolius er, i hvilket 
omfang virksomhedens aktiviteter skaber en 
positiv effekt på boligejernes livskvalitet, og dette 
dokumenteres via effektregnskabet.  

Øvrige forhold 

Bolius har endvidere fokus på høj medarbejder-
tilfredshed. Dette vurderes som en vigtig 
forudsætning for, at vi kan efterleve vores værdi-
sæt.  

Også resultaterne af disse målinger er meget 
positive, og vurderes sammen med en lav per-
sonaleomsætning at være en væsentlig årsag til, 
at Bolius præsterer stadigt bedre resultater inden 
for kendskab, udbredelse og tilfredshed. 

Samlet vurdering 

Samlet set betragter ledelsen derfor udviklingen i 
Bolius’ målopfyldelse i 2014 som tilfredsstillende. 

 

”Vi har udskiftet låse på alle yderdøre. 
Monteret låse på vinduer og havedøre” 

BEDRE HJEM 2014 
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Hovedkonklusioner 

Hovedkonklusion 

Den overordnede konklusion er, at over 260.000 
boligejere i Danmark har oplevet en sådan effekt 
ved brug af Bolius’ vidensformidling løbet af 12 
måneder, at det ud fra vores definition har 
medvirket til at øge deres livskvalitet. I 2013 var 
der tale om ca. 192.000 boligejere, altså en vækst 
på ca. 35%.  

De 260.000 boligejere svarer til ca. 28% af de 
boligejere, der i løbet af året har benyttet Bolius’ 
forskellige tilbud.  

 

 

Øvrige overordnede effekter 

Resultatet af undersøgelsen måles på tre 
niveauer: (se i øvrigt metodeafsnittet s. 13) 

1. niveau er at boligejerne, som resultatet af 
Bolius’ vidensformidling, har ændret deres bolig 
eller ændret deres adfærd ift. deres bolig. Knapt 
95% af deltagerne i undersøgelsen oplyser, at 
dette er tilfældet. Dette er på niveau med 
målingen sidste år. 

Omfanget af disse ændringer kan være helt små 
adfærdsændringer, som f.eks. hvordan man 
lettest gør badeværelset hovedrent til ændringer 
af meget stor betydning, som f.eks. renovering 
eller et helt nybygget hus. 

2. niveau er at boligejerne vurderer, at disse 
ændringer har forbedret deres bolig, bolig-
økonomi, sundhed eller tryghed, eller blot gjort 
det nemmere for dem at være boligejere. 
Knapt 99% af personerne vurderer, at dette er 
tilfældet, hvilket ligeledes svarer til niveauet i 
2013. 

3. niveau er den egentlige målsætning for Bolius: 
At boligejeren vurderer at forbedringen har haft 
en så stor effekt, at det har forøget deres 
livskvalitet. Som nævnt gælder dette for ca. 28% 
af deltagerne i undersøgelsen. 

Vurdering af Bolius’ aktiviteter 

Bolius’ aktiviteter spænder over en bred kontakt-
flade til boligejere i Danmark: 

 667.000 bruger bolius.dk 

 91.000 læser hvert nummer af BEDRE 
HJEM 

 5.000 gange har andre medier bragt Bolius-
artikler 

Det er fortsat bolius.dk, der i kraft af det store 
antal brugere, bidrager mest til effekten med ca. 
65%, hvilket er uændret i forhold til 2013. 

På grund af et faldende læsertal, falder BEDRE 
HJEM’s effekt-andel fra ca. 12% til 11%, mens 
bidraget fra eksterne medier stiger tilsvarende. 

Vurdering af Bolius’ emneområder 

Bolius arbejder med emner inden for fem hoved-
områder: 

 Funktion og æstetik (Indretning, udseende, 
møblering m.m.) 

 Sundhed (Indeklima, kulde, træk, lyd, lys 
etc.) 

 Tryghed (brand, tyveri, el og VVS, færre 
bekymringer) 

 Økonomi (finansiering, spare penge, forøge 
værdi) 

 Nemhed (vedligeholdelse, mindre besvær, 
bedre overblik) 

 
Det fremgår af effektregnskabet, at Bolius bedst 
formår at øge livskvaliteten inden for emne-
området Æstetik & funktion, idet 28% af den sam-
lede effekt på boligejernes livskvalitet vedrører 
dette emne.  

Emneområdet Sundhed har dog forøget sin 
betydning, og står nu for knap 24% af effekten i 
forhold til knap 21% i 2013.  

Dermed har Sundhed også distanceret sig fra 
emneområdet Nemmere, som nu står for knap 
19% af effekten mod knap 21% i 2013.  

Øvrige emner har ikke ændret sig markant i 
forhold til sidste år, idet Tryghed og Økonomi 
fortsat bidrager med hver ca. 15% af effekten. 

Ovenstående udvikling bekræfter effekten af 
Bolius’ udvidede dækning af emnet Sundhed i 
2014 med en række særlige temaer og artikler. 

”Med inspiration og vejledning fra 
BEDRE HJEM har vi sparet udgifter til 
vedligeholdelse og reparationer” 

BEDRE HJEM 2014 
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Introduktion til effektregnskab 

I dette afsnit gives en overordnet introduktion til 
forståelse af effektregnskabet. En detaljeret ud-
dybning og definition findes i afsnittet om metode-
beskrivelse. 

Økonomisk regnskab contra 
effektregnskab 

De fleste virksomheder har en målsætning om at 
give størst muligt økonomisk afkast til deres 
ejere, og rapporterer om deres målopfyldelse via 
årsregnskabet.  

Et sådant årsregnskab udarbejdes også af 
Bolius. Men da formålet med Bolius ikke er at 
skabe størst muligt økonomisk afkast til vores 
ejere, men at øge livskvaliteten for boligejere i 
Danmark, har vi valgt at supplere årsregnskabet 
med et effektregnskab. Dette regnskab giver 
både Bolius, vores ejere og vores omverden et 
billede af, hvor godt vi lykkes med at skabe øget 
livskvalitet for boligejerne. 

Hvordan måler vi ”livskvalitet”? 

Med effektregnskabet ønsker vi at vise, i hvilket 
omfang vi øger boligejerenes livskvalitet. Dette er 
en subjektiv opfattelse for de enkelte boligejere, 
hvorfor vi har gennemført en undersøgelse hos et 
bredt udsnit af vores brugere om, hvilken 
betydning Bolius’ vidensformidling har haft for 
dem.  

I spørgsmålene til boligejerne tager vi udgangs-
punkt i den definition af livskvalitet for boligejere, 
som Bolius har udviklet og arbejdet efter siden 
2006. Denne definition omfatter, at Bolius kan 
påvirke boligejernes livskvalitet inden for følg-
ende hovedområder: 

 Funktion og æstetik (indretning, udseende, 
møblering m.m.) 

 Sundhed (indeklima, kulde, træk, lyd, lys 
etc.) 

 Tryghed (brand, tyveri, El og VVS, færre 
bekymringer) 

 Økonomi (finansiering, spare penge, forøge 
værdi) 

 Nemhed (vedligeholdelse, mindre besvær, 
bedre overblik) 

 

Via spørgeskemaerne har vi bedt boligejerne 
vurdere, i hvilket omfang Bolius’ vidensformidling 

har haft betydning for dem inden for de fem oven-
stående områder. 

En mere detaljeret beskrivelse af spørgeskemaer 
og metode kan læses i afsnittet om metode-
beskrivelse på side 13. 

 

 

To forskellige opgørelser 

Effektregnskabet indeholder to forskellige op-
gørelsesmetoder: 

1) Antal personer 
2) Effektpoints 

I opgørelsen i antal personer giver vi en indikation 
af hvor mange boligejere, der gennem kontakten 
med Bolius i høj grad eller i meget høj grad, har 
oplevet en positiv effekt.  

I opgørelsen i effektpoints skaber vi en ny 
”valuta”, der kan sammenlignes med ”kroner” i et 
traditionelt årsregnskab: Opgørelsen viser nive-
auet for den samlede effekt, som Bolius’ indsats 
har haft for boligejerne, det vil sige boligejere, der 
har oplevet en positiv effekt i meget høj grad til i 
mindre grad. 

Begge målinger bidrager derfor til at belyse, i 
hvilket omfang Bolius lever op til sin mission. 

Afgrænsning 

Livskvalitet er en subjektiv opfattelse, hvorfor 
opfattelsen heraf varierer blandt boligejerne. For 
at mindske de usikkerheder dette giver, tager 
effektregnskabet udgangspunkt i en under-
søgelse blandt en meget stor gruppe personer, 
godt 7.200 boligejere. 

Usikkerheder er beskrevet i afsnittet ”Ekstern 
vurdering af effektregnskabet” og afsnittet 
”Metodebeskrivelse”. 

”Vi har fået sat en affugter op i vores 
fugtige kælder” 

Bolius.dk 2013 
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Konklusioner - Antal boligejere 

Som nævnt i afsnittet ”Introduktion til effekt-
regnskab”, indgår der to forskellige opgørelses-
metoder i effektregnskabet. 

Resultatet af den første metode, vist på side 7, 
viser det antal boligejere, der gennem Bolius’ 
vidensformidling i særlig grad har oplevet en 
positiv effekt. 

Hvornår forøges livskvaliteten? 

Som omtalt i afsnittet ”Metodebeskrivelse” har 
boligejerne vurderet, i hvilket omfang Bolius’ 
vidensformidling har bidraget til ændring af deres 
bolig eller deres adfærd ud fra følgende skala: 

0: Slet ikke 
1: I mindre grad 
2: I nogen grad 
3: I høj grad 
4: I meget høj grad 

I nærværende afsnit af effektregnskabet ønsker 
vi at opgøre, hvor mange boligejere der har op-
levet en sådan effekt, at det kan betegnes som 
en forøgelse af deres livskvalitet.  

Boligejerne bliver ikke direkte stillet et sådant 
spørgsmål, da dette vurderes at være for diffust.  

I stedet benyttes en metode, hvor en høj 
vurdering fra boligejeren (”i høj grad” eller ”i 
meget høj grad”), betragtes som en markant 
positiv effekt, og dermed en forøgelse af 
boligejerens livskvalitet: 

 

Ud fra denne definition har vi i figur a på side 7 
opgjort hvor mange boligejere, der har fået 
forøget deres livskvalitet via Bolius’ vidensfor-
midling de seneste 12 måneder. Der er desuden 
indsat sammenligningstal fra forrige effekt-
regnskab. 

Som det ses, indgår også vidensformidling via 
eksterne medier i opgørelsen. Effekten heraf er 
beregnet ved en sammenligning med effekten af 
artiklerne i BEDRE HJEM. Grundlaget for sam-
menligningen er tal opgjort af Infomedia. 

Beregningsmetoden er yderligere uddybet i af-
snittet ”Metodebeskrivelse”. 

 

 

Konklusion, antal boligejere 

Som det fremgår af figur a, bidrager Bolius til 
forøgelse af livskvaliteten hos over 260.000 
boligejere i Danmark. 

Dette er en forbedring på ca. 35% i forhold til for-
rige måling, og skyldes primært flere brugere på 
bolius.dk, sekundært en øget effekt hos læserne 
af BEDRE HJEM.  

Af de 260.000 boligejere oplever ca. 65%, at 
bolius.dk bidrager til forøgelsen af deres livs-
kvalitet, mens ca. 24% oplever påvirkningen gen-
nem eksterne medier og 11% gennem BEDRE 
HJEM. I forhold til forrige måling, er der kun tale 
om mindre ændringer i procentfordelingen.  

 

 

Udvikling inden for aktiviteter 

Ud over de overordnede konklusioner ovenfor, 
giver opgørelsen et billede af, om der er forskel 
på hvordan effekten udvikler sig inden for de 
enkelte aktiviteter.  

Der ses en markant forskel på udviklingen i 
”Andel personer med oplevet høj effekt” inden for 
BEDRE HJEM i forhold til Bolius.dk. Bolius dk er 

”Vi fik besøg af indretningsarkitekt ifm. 
nyt køkken. Så muligheden på 
hjemmesiden” 

Bolius.dk 2014 
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næsten uændret fra 2013 til 2014 (fra 25,2% til 
25,6%), hvor der ses en stigning på BEDRE 
HJEM fra 21,7% til 31,0%.  

Stigningen på BEDRE HJEM sker inden for alle 
emneområder, med vækstrater i andel personer 
med oplevet høj effekt på 20% - 50% ift. 2013.   

Dette er en særdeles tilfredsstillende udvikling, 
som ligger i forlængelse af det generelle arbejde 
med den redaktionelle linje i 2014. 

Sammenlignes Bolius.dk og BEDRE HJEM med 
henblik på at identificere væsentlige forskelle i 
brugernes vurdering af de enkelte emneråder, 
ligger den mest markante forskel inden for Æste-
tik & funktion: Her vurderer 20%, at bolius.dk 
bidrager med væsentlig effekt, mens det gælder 
25% af læserne af BEDRE HJEM. 

Set over et lidt længere perspektiv, er udviklingen 
særlig bemærkelsesværdig, i det forholdet i 2012 
nærmest var omvendt: Her vurderede 17% at 
Bolius.dk bidrog med væsentlig effekt inden for 
området, mens det kun gjaldt 10% af læserne af 
BEDRE HJEM. 

En overvejende stor del af vores temaer i BEDRE 
HJEM har i 2014 da også handlet om forbed-
ringer i boligen med emner som guide til 12 for-
skellige hustyper, energirenovering, håndtering 
af fredede og bevaringsværdige huse med mere.  

Samlet set for Bolius’ aktiviteter er den største 
vækst inden for emneområdet Sundhed. Dette er 
beskrevet nærmere i det efterfølgende afsnit med 
konklusioner vedrørende den samlede effekt. 

  

Figur a: Effektregnskab, antal personer 2014 og 2013  

 

Læsevejledning figur a: 

1) Andel personer med oplevet høj effekt 
Viser hvor mange procent af brugerne af de enkelte Bolius-aktiviteter, der ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” oplever effekt ved 
brug af Bolius aktiviteten. Endvidere vises i hvilket omfang den oplevede effekt vedrører det enkelte emne (Æstetik & Funktion, 
Sundhed, Tryghed, Nemhed og/eller økonomi). 

Den samme boligejer kan vurdere flere emner højt, men tæller kun med én gang i den samlede procentsats.  

2) Antal personer i alt 
Viser hvor mange personer, der benytter den enkelte Bolius aktivitet pr. år. 

3) Antal personer med høj effekt i alt 
Viser antal boligejere, som oplever markant effekt ved brug af Bolius aktiviteten (kolonne 1 x kolonne 2). 

4) Andel i procent 
Viser andelen af det samlede antal boligejere med markant effekt, som hidrører fra den enkelte Bolius aktivitet. 

EFFEKTREGNSKAB, ANTAL BOLIGEJERE

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Bolius.dk 25,6% 25,2% 667.000 497.000 170.752 125.244 65,5% 65,1%

Æstetik & funktion 20,0% 18,0%
Sundhed 16,0% 10,0%

Tryghed 6,0% 6,0%

Nemmere 7,0% 7,0%

Økonomi 5,0% 4,0%

BEDRE HJEM 31,0% 21,7% 91.000 107.000 28.210 23.219 10,8% 12,1%

Æstetik & funktion 25,0% 19,0%

Sundhed 13,0% 7,0%

Tryghed 6,0% 5,0%

Nemmere 6,0% 4,0%

Økonomi 7,0% 5,0%

Primære aktiviteter, boligejere med høj påvirkning 198.962 148.463 76,4% 77,1%

Eksterne medier 61.554 44.000 23,6% 22,9%

Alle emner og aktiviteter, antal boligejere i alt 260.516 192.463 100,0% 100,0%

1) Andel personer 

med oplevet høj effekt

2) Antal personer i alt 3) Antal personer 

med høj effekt i alt

4) Andel i pct.
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Konklusioner - Samlet effekt

I første del af effektregnskabet (figur a) er således 
kun indregnet effekten fra de boligejere, der har 
oplevet en høj eller meget høj grad af effekt via 
Bolius’ vidensformidling. Dette danner grundlag 
for vurderingen af, hvor mange boligejere der har 
fået øget deres livskvalitet som følge af Bolius’ 
aktiviteter. 

I anden del af effektregnskabet (figur b) opgøres 
i stedet den samlede effekt der skabes, og her 
medregnes derfor også effekten hos de bolig-
ejere, der i mindre eller i nogen grad har oplevet 
en effekt.  

 

Den samlede effekt måler vi i ”effektpoints”. 
Beregningen af effektpoints for den enkelte 
Bolius ydelse sker på følgende måde: 

Effektpoints = Gennemsnitlig vurdering (0-4) x 
antal brugere pr. år 

To faktorer påvirker således den opgjorte effekt: 

1. I hvor høj grad oplever brugeren, at den 
enkelte ydelse har øget deres livs-
kvalitet? 

2. Hvor mange brugere benytter den 
enkelte ydelse? 

Udviklingen i den samlede effekt bruges primært 
af Bolius til at vurdere effekten inden for de fem 
hovedemner, på tværs af Bolius’ medier.  

 

 

I det efterfølgende effektregnskab (figur b) 
fremgår det således, i hvilket omfang Bolius 
skaber effekt inden for de fem hovedemner, som 
indgår i Bolius’ definition af livskvalitet. 

Endvidere vises det, hvordan denne effekt er 
fordelt på de enkelte Bolius aktiviteter. 

Konklusioner, samlet effekt 

Bolius’ samlede effekt hos boligejerne stiger fra 
ca. 4,7 mio. effektpoints i 2013 til ca. 6,3 mio. 
effektpoints i 2014, en stigning på ca. 33%.  

Forøgelse skyldes som nævnt i forrige afsnit 
primært det øgede antal brugere på bolius.dk, 
suppleret af en generelt bedre effektvurdering for 
samtlige emneområder, jf. kolonne 1 i figur b 
nedenfor.  

Sammenligning af emneområder 

Som det fremgår af figur b påvirker Bolius 
boligejernes livskvalitet inden for alle fem hoved-
emner:  

Mest bidrager æstetik & funktion, idet 28% af den 
samlede effekt på boligejernes livskvalitet 
vedrører dette emne. Det tilsvarende tal i 2013 
var knap 30%. 

Emneområdet Sundhed har forøget sin betyd-
ning, og står nu for knap 24% af effekten i forhold 
til knap 21% i 2013.  

Dermed har Sundhed distanceret sig fra 
emneområdet Nemmere, som nu står for knap 
19% af effekten mod knap 21% i 2013.  

Emneområderne Tryghed og Økonomi har ikke 
ændret sig markant i forhold til sidste år, idet de 
begge fortsat bidrager med hver ca. 15% af 
effekten. 

Æstetik & funktion samt Sundhed skiller sig 
således mere markant ud end tidligere som 
effektskabere sammenlignet med sidste års 
måling. 

Emneområdet Sundhed har således udvist den 
mest positive udvikling fra 2013 til 2014, hvilket er 
i overensstemmelse med Bolius’ fokus i perioden. 
F.eks. har der været behandlet temaer som pcb, 
skimmelsvamp, indeklima generelt, rengøring, 
forurening fra stearinlys m.m. 

Når der ses på påvirkningsgraden inden for 
Bolius’ forskellige aktiviteter, ses der ikke stor 
forskel på brugernes gennemsnitlige vurdering. 
Vurderingen af de enkelte emneområder svinger 
kun 0,1 – 0,2 procentpoints på tværs af de enkelte 
aktiviteter.  

 

”Jeg føler mig generelt tryg, da vi i 
husstanden, har fået bekræftet ved at 
læse BEDRE HJEM, at de tiltag vi har 
er de rigtige” 

BEDRE HJEM 2014 



 

 

9  

Figur b: Effektregnskab, samlet effekt 

 

Læsevejledning figur b: 

1) Effektvurdering 
Boligejernes gennemsnitlige effektvurdering af aktiviteten på en skala fra 0-4. Effektvurderingen sker inden for hvert af de fem 
emner, som Bolius understøtter. 

2) Antal personer 
Viser vurderingen af, hvor mange personer der benytter den enkelte Bolius aktivitet pr. år. 

3) Effektpoint 
Samlet påvirkning af de personer der benytter aktiviteten (kolonne 1 x kolonne 2). 

4) Andel i procent 
Hvor stor en andel af den samlede effekt hidrører fra hvert af de fem emneområder, og hvordan er effekten pr. emneområde 
fordelt på de enkelte Bolius aktiviteter. 
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Boligejernes ønsker til Bolius’ prioritering 

I undersøgelsen til effektregnskabet har vi 
endvidere spurgt boligejerne i hvilket omfang de 
mener, at Bolius’ aktiviteter dækker deres behov 
for viden inden for de fem emneområder Funktion 
& æstetik, Sundhed, Tryghed, Nemhed og 
Økonomi. 

I figurerne nedenfor viser den blå kurve, hvordan 
læserne vurderer vigtigheden af de fem emner, 
og den røde kurve viser, hvor godt læserne 
mener Bolius dækker emnerne. 

Vurderingen er på en fempunktsskala, hvor 
1=”meget dårlig dækning” / ”slet ikke vigtigt” og 
5=”meget god dækning” / ”meget vigtigt”. 

 
BEDRE HJEM’s læsere: 

 

Bolius.dk’s læsere: 

 

 

Som det ses er vurderingen fra læserne af de to 
medier delvist sammenfaldende, og generelt 
vurderes Bolius’ dækning højere end emnets 
vigtighed. Der er dog ikke tale om signifikante 
forskelle på de to kurver.  

Det der umiddelbart skiller sig ud er emnet 
”Sundhed”, hvor Bolius’ dækning er på niveau 
med eller en smule under end emnets vigtighed, 
og inden for emnet ”at gøre det nemmere” er 
vurdering af dækning og vigtighed stort set 
sammenfaldende.  

Resultatet af undersøgelsen adskiller sig ikke 
markant fra sidste års undersøgelse. Dog var der 
sidste år et lidt større ”behovs-gab” vedrørende 
Sundhed, som Bolius derfor jævnfør de tidligere 
bemærkninger har arbejdet aktivt med i 2014.  

 

 

Da det fortsat er inden for Sundhed og Nemmere, 
at læsernes interesse ligger højest i forhold til 
deres vurdering af Bolius’ dækning, vil Bolius 
også i 2015 have særlig fokus på disse to 
emneområder.  

Men generelt er det vigtigt, at der er en spredning 
på Bolius’ dækning inden for de fem emne-
områder, hvorfor Bolius arbejder med en års-
planlægning og ”indholdshjul”, der går på tværs 
af de fem emner.  

Nedenfor ses som eksempel indholdshjulet for 
BEDRE HJEM i 2014, hvor det sikres at alle fem 
emneområder dækkes ind i løbet af årets otte 
numre af magasinet: 
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Ekstern vurdering af effektregnskabet 

Oxford Research A/S er en skandinavisk konsu-
lentvirksomhed med speciale i evalueringer, 
målinger og statistik. 

Vi har bistået Bolius med at udvikle og revidere 
nærværende effektregnskab. 

 

 

Forandringsteori 

Udgangspunktet for vores udviklingsarbejde har 
været at identificere den rette ’valuta’ for 
målingen. I nogle effektanalyser er det fx kroner 
og ører, andre CO²-påvirkning, men her er det 
altså personer med forbedret livskvalitet. 

Med denne valuta har vi opstillet en for-
andringsteori for Bolius. Det tager udgangspunkt 
i de aktiviteter, som Bolius har, dvs. magasinet 
BEDRE HJEM, Bolius.dk, eksterne medier etc. 

Resultaterne af disse aktiviteter er isoleret set at 
øge boligejernes viden omkring deres bolig. Men 
ny viden er ikke i sig selv udslagsgivende for en 
forbedret livskvalitet. Effekten af ny viden er 
ændret adfærd. Og kun hvis den adfærd vurderes 
som havende stor positiv betydning for bolig-
ejeren, er livskvaliteten forbedret. 

Det betyder med andre ord, at Bolius skaber øget 
livskvalitet, når boligejeren opnår ny viden som 
anvendes aktivt, og når resultaterne heraf vur-
deres som havende en høj eller meget høj 
betydning for boligejeren. 

Metodevurdering 

Det er Oxford Researchs vurdering, at denne for-
andringsteori giver det mest præcise billede af 

den effekt, som Bolius skaber. Dette har vi testet 
og valideret på udvalgte brugere af Bolius. 

Metodisk anvendes spørgeskemabaserede 
undersøgelser. Der er tale om pænt store og 
valide samples. Sammenligninger med andre 
undersøgelser hos Bolius viser også, at respon-
dentgrupperne, opgjort på demografiske kriterier, 
svarer til populationen. 

Usikkerheden i denne type effektstudier knytter 
sig primært til omregning fra sample til total-
population. Det drejer sig bl.a. om, at få det 
nøjagtige læserantal og antallet af brugere på 
bolius.dk. Der findes ikke en helt præcis metode 
til opgørelse af disse tal på årsbasis. Desuden er 
der en vis usikkerhed forbundet med måling af 
effekten hos læserne af eksterne medier, fordi 
Bolius ikke har en kontaktflade til disse, der 
muliggør udsendelse af spørgeskemaer. Det er 
dog vores vurdering, at den anvendte metode 
giver det bedst mulige estimat.  

På den anden side er metoden konservativ, idet 
vi har valgt, at der kun anvendes tal for forbedret 
livskvalitet på individniveau. Ofte er boligfor-
bedringer til gavn for hele husstanden, men da 
spørgeskemaet beror på individuelle vurderinger, 
har vi valgt at udelade denne potentielle effekt. 

Generelt gælder det, at vi har valgt allerede 
eksisterende og veldokumenterede metoder til at 
estimere vigtige variable. Det drejer sig om 
metoder til at estimere læsertal, onlinebesøg, 
reklameværdi etc. Hvis der udvikles mere præ-
cise metoder i fremtiden, vil vi anvende disse.  

Samlet vurdering 

Effektregnskaber af denne type er særligt 
værdifulde over tid. Her reduceres endvidere 
betydningen af usikkerhederne ved at under-
søgelsen gentages med samme metode og om-
hyggelighed. 

Det er samlet set Oxford Researchs vurdering, at 
effektundersøgelsen giver et så korrekt og 
retvisende billede som muligt. 

 

Jakob Stoumann, Afdelingschef 
Oxford Research A/S 
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Ekstern evaluering af effektregnskabet 

Med henblik på generel kvalitetssikring af 
effektregnskabet, har Bolius i forbindelse med 
udviklingen af effektregnskabet i 2012 anmodet 
professor Peter Dahler-Larsen (PDL) om evalue-
ring af de bagvedliggende metoder og principper.  

PDL er professor ved Institut for Statskundskab 
på Københavns Universitet. Blandt hans spe-
cialer er kvalitetsbegrebet og evaluerings-
modeller, og han har rådgivet blandt andre filan-
tropiske og offentlige organisationer herom. 
Endvidere har han udgivet en række bøger om 
relaterede emner. 

I forbindelse med udarbejdelse af dette års 
effektregnskab, har Bolius i samarbejde med 
Peter Dahler-Larsen gennemgået den tidligere 
evaluering, og nedenfor gengivet og kommen-
teret de konklusioner fra Peter Dahler-Larsen, der 
fortsat er relevante.  

Konklusioner og kommentarer 

PDL konkluderede i 2012, at de fem dimensioner 
i Bolius’ effektspørgsmål (Funktion og æstetik, 
Sundhed, Tryghed, Økonomi, Nemhed) virker 
intuitivt rigtige. Han opfordrede samtidig Bolius til 
at få sandsynliggjort, at de fem dimensioner rent 
faktisk afspejler boligejernes opfattelse af 
livskvalitet i forbindelse med bolig, ved at spørge 
om boligejerne er enige i disse dimensioner. 

Bolius har derfor i foråret 2013 spurgt ind til dette 
i en undersøgelse hos ca. 2.200 boligejere. 
Konklusionen er, at de fem dimensioner er godt 
dækkende for boligejernes opfattelse af livs-
kvalitet i boligen. Kun tilføjer en væsentlig del af 
boligejerne emnerne ”beliggenhed” og ”nabo-
skab” til Bolius’ definition. Bolius’ fokusområde 
ligger imidlertid ”inden for matriklen”, hvorfor 
disse emner ikke indgår i Bolius’ spørgeramme. 
Undersøgelsen er nærmere omtalt i effekt-
regnskabets metodeafsnit.  

 

 

Endvidere påpegede PDL i 2012, at Bolius bør 
være opmærksom på brug af begrebet ”effekt”, 
fordi det i evaluerings-terminologi hænger sam-

men med et årsagsvirkningsforhold. Dette for-
stået således, at man ved effektmåling bør isolere 
de årsager, som ikke kan henføres til den 
specifikke måling.  

Bolius er enig heri, men har valgt at fastholde 
begrebet i sin egen terminologi. Dette ud fra en 
vurdering af, at begrebet er tilstrækkeligt entydigt 
for den primære målgruppe for Bolius’ effekt-
regnskab.  

 

 
 
Peter Dahler-Larsen opfordrede i 2012 endvidere 
Bolius til at undersøge, om respondenterne i 
undersøgelsen på Bolius.dk var repræsentative 
for brugerne af Bolius.dk, eller om respon-
denterne var hyppigere besøgende end gennem-
snittet. Bolius har fået denne hypotese bekræftet, 
og har derfor i 2013 og 2014 indarbejdet i 
metoden, at svarene fra brugerne af bolius.dk 
vægtes, så respondenterne svarer til gennem-
snitsbrugeren. 
Endelig påpegede PDL, at læserne af BEDRE 
HJEM og læserne af Bolius’ artikler i eksterne 
medier ikke nødvendigvis har den samme grad af 
interesse for bolig, hvorfor effekten hos de to 
målgrupper ikke kan forventes at være identisk. 
Bolius er enig heri, og har anført dette i effekt-
regnskabets metodeafsnit. 

Udover ovenstående punkter har PDL ikke vur-
deret, at der er væsentlige validitetsudfordringer i 
effektregnskabet. 

 

 

”Vi blev ”sparket” i gang med 
låneomlægning, via jer ” 

BEDRE HJEM 2014 

”Vi får bl.a. tricks til rengøring 
(Oldfruens)” 

Bolius.dk 2014 
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Metodebeskrivelse

Bolius har i 2011 i samarbejde med Oxford 
Research udviklet metoden til måling og moni-
torering af Bolius’ bidrag til at øge boligejernes 
livskvalitet. 

Metoden er bygget op omkring et spørgeskema i 
to forskellige versioner, der er tilpasset henholds-
vis læserne af BEDRE HJEM og brugerne af 
Bolius.dk. 

Det er valgt ikke særskilt at medtage effekten af 
Bolius nyhedsbrev, da dobbeltdækningen blandt 
brugerne til Bolius.dk anslås til tæt på 100%. 

 

 

Spørgeskema 

Der spørges i skemaet ikke direkte ind til bolig-
ejerenes oplevede livskvalitet, fordi det for mange 
er svært at sætte ord på begrebet, og fordi 
begrebet vil blive tillagt vidt forskellig betydning. 

I stedet er opbygget et spørgeskema, der ind-
ledes med mere overordnede spørgsmål om 
respondenternes generelle adfærd i forbindelse 
med det givne Bolius medie, samt hvorvidt de i 
det hele taget har anvendt den information, inspi-
ration eller viden de har fået i den forbindelse. 
Dette tjener dels det formål at indhente mere 
detaljeret viden om respondenternes behov, og 
dels som kriterier for hvor den enkelte respondent 
skal ledes videre hen i spørgerammen. 

De respondenter der svarer bekræftende på, at 
de har anvendt viden, inspiration mv. ledes til de 
fem livskvalitet spørgsmål. Her skal de inden for 
hvert emne (Funktion & Æstetik, Sundhed, Tryg-
hed, Økonomi samt Nemhed) angive, i hvor høj 
grad den viden de har fået via deres kontakt med 
Bolius, har hjulpet dem. 

Selvom respondenterne ikke umiddelbart har 
anvendt den information, inspiration, viden mv. 
de har fået via sin kontakt med Bolius i en direkte 
handling, kan de godt have udvist en ændret 
adfærd på baggrund af den modtagne viden. 
Derfor stilles tre opsamlingsspørgsmål til den 
gruppe, der ikke direkte har anvendt viden, men 
som evt. har udeladt en aktivitet, eller bare er 
blevet oplyst på et højere niveau end før. 

Alle spørgsmål, der er relateret til respondentens 
oplevede livskvalitet, er nøje eksemplificeret med 
vejledende tekster. 

Endvidere er spørgeskemaet, der anvendes til 
effektregnskabet, blevet udbygget med en åben 
svarmulighed efter hvert af de fem emner, hvor 
respondenterne er blevet bedt om at sætte ord 
på, hvad det er hos Bolius.dk/BEDRE HJEM, der 
har bidraget til, at deres bolig er blevet mere 
funktionel, sundere, tryggere etc. Resultaterne 
viser, at respondenterne har en god forståelse af, 
hvad de fem emner omhandler. 

Særlig undersøgelse om livskvalitet 

I foråret 2013 foretog Bolius en undersøgelse 
med henblik på at få en dybere viden om, hvad 
boligejerne forbinder med livskvalitet i boligen, 
samt for at vurdere om de emner, som Bolius 
arbejder med i effektregnskabet, stemmer over-
ens med hvad boligejerne opfatter som livs-
kvalitet i boligen. 

2.200 deltog i undersøgelsen, der i form af åbne 
svar gav boligejerne mulighed for at sætte deres 
egne ord på, hvad de forbinder med livskvalitet i 
boligen. Undersøgelsen viste, at de fem områder 
Bolius har arbejdet med stemmer godt overens 
med det som boligejerne opfatter som livskvalitet.  

Der var især to begreber boligejerne selv frem-
hævede - ”hygge” og ”lys”. Disse to begreber 
hører i Bolius’ definition under emnet ”funktio-
nalitet”, og er derfor nu eksplicit nævnt i be-
skrivelsen af dette emne i skemaet. Endvidere 
blev to yderligere begreber fremhævet – ”belig-
genhed” og ”naboer/miljø”. Da disse to områder 
ligger uden for hvad Bolius normalt beskæftiger 
sig med, indgår de ikke i spørgerammen til effekt-
regnskabet. 

 

  

”Jeg fandt meget nyttig hjælp, da jeg 
skulle købe solceller” 

Bolius.dk 2014 

”Har foretaget isolering, hvor ideen 
kom fra BEDRE HJEM” 

BEDRE HJEM 2014 
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Skala 

Som skala til boligejernes besvarelse er valgt 
følgende fempunkts-model: 

 I meget høj grad 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

 Slet ikke 

Som alternativ blev også testet en firepunkts-
model, men Oxford Research anbefalede 
fempunkts-skalaen, da afstanden mellem beteg-
nelserne i en firepunkts-skala blev vurderet som 
for stor. 

 

 

Dataindsamling 

Det er valgt at kontakte respondenterne via e-
mails. Erfaringsgrundlaget via adskillige analyser 
gennemført af Bolius viser, at svarmaterialet er 
meget konsistent og stemmer godt overens med 
den viden, der ligger inden om de enkelte mål-
grupper. 

Denne form for undersøgelse kan ikke eliminere 
den adfærd hos målgrupperne der gør, at be-
stemte respondenter med en bestemt adfærd 
vælger ikke at svare på undersøgelser som disse. 
Der kan i en vis grad korrigeres for denne adfærd 
ved at veje materialet og derved undgå skævhed 
i resultatet på grund af overrepræsentation af en 
særlig respondentgruppe. (se uddybning under 
afsnittet ”Usikkerhed”). 

Det er vurderet, at den valgte indsamlingsmetode 
giver et retvisende billede. 

Særligt om BEDRE HJEM 
Fra abonnementsdatabasen blev 4.000 emner 
udtrukket tilfældigt, og der blev sendt en mail 
direkte til disse.   

I alt 806 valgte at besvare spørgeskemaet. Det 
svarer til en besvarelsesprocent på 20%. 

Data blev indsamlet i perioden den 24. november 
til den 6. december 2014. 

Særligt om Bolius.dk  
Der blev anvendt en pop-up på bolius.dk til at 
indsamle besvarelser fra web brugerne. Derved 

kommer vi dataindsamlingsmæssigt tættest på 
en tilfældig udvælgelse. 

I alt 6.430 valgte at besvare spørgeskemaet. I 
forhold til et estimeret antal ugentlige brugere på 
hjemmesiden i indsamlingsperioden, ligger en 
besvarelsesprocent på ca. 10%. 

Data blev indsamlet i perioden den 24. november 
til den 6. december 2014. 

 

 

Præmier 

I hver af undersøgelserne blev der trukket lod om 
en iPhone 6 (værdi kr. 6.200). Erfaringer fra 
andre Bolius undersøgelser viser, at denne type 
præmier (forbrugerelektronik) øger svarpro-
centen samtidig med, at sammensætningen af 
svarpersoner påvirkes mindst muligt. 

Antal læsere/brugere 

For BEDRE HJEM er det seneste officielle 
læsertal opgjort af IndexDanmark/Gallup på 
87.000 læsere (læsertallet i effektregnskabet på 
91.000 er gennemsnittet af 2. halvår 2013 + 1. 
halvår 2014). 

For Bolius.dk foreligger ikke antal brugere opgjort 
for et år. I de officielle tal fra Gemius/Danske 
Medier opgøres brugerne på månedsbasis, dvs. 
12 isolerede måneder på et år, og det er ikke 
umiddelbart muligt at følge enkeltpersoners 
vandring fra måned til måned.  

I Index Danmark/Gallup fremgår læsefrekvensen 
for onlinemedier bl.a. for bolius.dk. Tallet viser, 
hvor mange der har benyttet bolius.dk ugentligt, 
månedligt eller sjældnere end månedligt, og på 
baggrund heraf er det årlige brugertal beregnet. 

Gallup har endvidere gennemført en såkaldt 
Kontaktpunktanalyse for Bolius i november 2014, 
der bekræfter niveauet for det beregnede årlige 
brugertal. 

”vi får luftet rigtigt ud, så vi slipper for 
skimmel på væggene” 

Bolius.dk 2014 

”Vi fik inspiration mht. indretning af nyt 
køkken-alrum” 

Bolius.dk 2014 
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Eksterne medier 

Da en undersøgelse af effekten blandt brugerne 
af eksterne medier vil være yderst kompleks og 
omfattende, er der i stedet foretaget en sammen-
ligning med den effekt, der er målt via BEDRE 
HJEM. Dette skyldes, at typen af Bolius artikler 
der bringes i eksterne medier vurderes generelt 
at være af samme type som artiklerne i BEDRE 
HJEM.  

Værdien af effekten via eksterne medier er så-
ledes beregnet ud fra forholdet mellem annonce-
værdien af Bolius artikler i eksterne medier, og 
den tilsvarende værdi af Bolius artikler i BEDRE 
HJEM. Begge tal er opgjort af Infomedia.  

Annonceværdien i eksterne medier er yderligere 
reduceret med en faktor svarende til andelen af 
boligejere i Danmark. 

 

 

Usikkerhed 

Der kan i datamaterialet ikke tages fuld højde for 
den dobbeltdækning, der naturligt er mellem de 
enkelte Bolius ydelser. Dermed kan en respon-
dent både indgå i beregningen vedrørende 
BEDRE HJEM og bolius.dk. Denne dobbelt-
dækning kan ikke elimineres i denne under-
søgelse. 

Med hensyn til metoden til vurdering af effekten 
af omtale i eksterne medier, skal man være 
opmærksom på, at man sammenligner de 
eksterne medier med effekten i et medie (BEDRE 
HJEM), der kun handler om bolig. Der kan 
argumenteres for, at læserne af BEDRE HJEM 

har en højere grad af interesse for emnet end 
læserne af eksterne medier, og derfor også må 
formodes i højere grad at gennemføre ændringer 
på deres bolig i forlængelse af inspiration mv. fra 
Bolius. 

 

 

Andre undersøgelsesmetoder vil være meget 
omfangsrige, og det er derfor vurderet, at oven-
stående fremgangsmåde er den mest hensigts-
mæssige til at komme frem til et brugbart resultat.  

Som det fremgår i beskrivelsen af antal personer 
for de enkelte Bolius områder, foreligger der ikke 
et eksakt tal for antallet af årlige brugere på 
Bolius.dk. Dette imødekommes ved hjælp af data 
fra Index Danmark/Gallup om brugen af 
Bolius.dk. 

Sammenholdes oplysninger om køn og alder, er 
der kun tale om mindre udsving inden for alderen 
i det indsamlede materiale ift. den kendte sam-
mensætning af målgrupperne. Ses på svarfor-
delingerne inden for de enkelte grupper, giver det 
ikke anledning til at foretage yderligere i data-
sammensætningen. 

I forbindelse med dataindsamlingen på Bolius.dk, 
blev respondenternes besøgsfrekvens fastlagt. 
En efterfølgende validering af data viste, at der 
var en overrepræsentation af hyppige brugere i 
respondentgruppen, set i forhold til den fordeling 
der foreligger i forbindelse med den landsdæk-
kende Gallup undersøgelse.  

 

 

Det er derfor valgt at veje materialet fra Bolius.dk 
respondenterne ift. den kendte besøgsfrekvens 
fra Gallup undersøgelsen, da dette dermed mini-
merer skævheden i resultaterne ved, at de hyp-
pige brugere er overrepræsenterede i respon-
dentgruppen. 

Med ovenstående usikkerheder taget i betragt-
ning vurderes det, at grundlaget for at foretage 
opgørelsen i forbindelse med effektregnskabet er 
tilfredsstillende. 

 

”Jeg har efter inspiration fra BEDRE 
HJEM investeret i både luft/varme-
pumpe og bedre isolering” 

BEDRE HJEM 2014 

”Vi har installeret varmepumpe i vort 
hjem og sommerhus” 

Bolius.dk 2014 

”Vi fik inspiration til lyskilder” 

Bolius.dk 2014 
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Evaluering 

Efter udarbejdelsen af den første version af 
effektregnskabet, blev der gennemført en ekstern 
evaluering af såvel metode som konklusioner. På 
denne baggrund er foretaget korrektioner i såvel 
metode som formuleringer i effektregnskabet.  

Yderligere information om den gennemførte 
evaluering findes i afsnittet ”Ekstern evaluering af 
effektregnskabet”.  

 

 

Næste måling 

Dette er den tredje måling af effekten af Bolius’ 
aktiviteter.  

Fremover udarbejdes Bolius’ effektregnskab 
hvert år i 2. halvår, på baggrund af målinger og 
resultater fra de foregående 12 måneder.  

 

 

Henrik Sonne, Bolius 
Senioranalytiker 

 

”Det er hovedsagelig ideer til haven, 
jeg har gjort brug af” 

Bolius.dk 2014 
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Andre målsætninger i Bolius 

Kendskabsmåling 

Bolius gennemfører i samarbejde med Gallup en 
årlig kendskabsundersøgelse. Undersøgelsen 
har tidligere været baseret på godt 1.000 online-
interviews blandt et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning, men er i 2014 blevet udvidet 
til 2.000 interviews. 

I Bolius’ primære målgruppe, som er boligejere 
over 25 år, svarer 49%, at de kender Bolius. Dette 
er en fortsættelse af den stigningstakt, der er set 
over de senere år, jf. figuren nedenfor: 

 

Antal brugere på Bolius.dk 

Bolius får opgjort et månedligt brugertal af 
Gemius. Tallet, der er beregnet, er det officielle 
tal for trafiktal i Danmark og offentliggøres hver 
måned på FDIM’s hjemmeside. I nedenstående 
graf er der udregnet et gennemsnitligt antal 
brugere pr. kvartal. 

Tendensen har været jævnt stigende over de 
senere år, men særligt i 2014 er stigningen 
markant: 

  

Omtale i eksterne medier 

Der bringes årligt over 5.000 Bolius artikler og –
indslag i eksterne medier. Bolius måler omfanget 
heraf ved hjælp Infomedias beregning af ”Annon-
ceværdi”, idet dette i et vist omfang afspejler både 

artiklens størrelse og det enkelte medies læser-
tal.  

Udviklingen i annonceværdi har været jævnt 
stigende i perioden, med efteråret 2013 som et 
toppunkt. I 2014 ses der et mindre fald som 
skyldes, at et større samarbejde med Berlingske 
har været sat i bero. Grundet skift af data-
leverandør og metode ultimo 2010, vises kun tal 
fra og med 2011: 

  

BEDRE HJEM 

BEDRE HJEM får opgjort det kontrollerede oplag 
af Dansk Oplagskontrol. Tallet for 1. halvår 2014 
er på i alt 119.800. 

Læsertallet opgøres af IndexDanmark/Gallup og 
er den ”officielle valuta” på magasin markedet. I 
2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 faldt læsertallet, 
og ligger jf. seneste måling på 87.000 læsere. 

Begge tal opgøres halvårligt. 

 

  



 

 

18  

Kundetilfredshed 

Bolius har siden 2011 løbende målt tilfredsheden 
blandt de mange boligejere virksomheden er i 
kontakt med. 

Generelt er den målte tilfredshed meget tilfreds-
stillende. 

Bolius.dk 
På en skala fra 1 til 5, hvor 1=”meget utilfreds” og 
5=”meget tilfreds”, ligger gennemsnittet for 2014 
på 4,4, altså i det højeste interval.  

I perioden 2011 til 2013 har tilfredsheden ligget 
på 4,0 – 4,1, så der er tale om en forholdsvis 
markant fremgang i 2014. 

BEDRE HJEM 

Efter ca. hver anden udsendelse af magasinet 
bliver et tilfældigt antal abonnenter kontaktet for 
at opgøre deres vurdering af den givne udsend-
else. På ovenstående fempunktsskala ligger gen-
nemsnittet for 2014 på 4,2, hvilket er på niveau 
med resultaterne i perioden 2011 til 2013.  

Medarbejdertilfredshed 

Hvert år i november-december gennemfører 
Bolius en medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
blandt Bolius’ fastansatte, hvor der måles på seks 
forskellige hovedparametre.  

Resultaterne har generelt ligget på et højt 
tilfredshedsniveau, og tog særligt fra 2012 til 
2013 et spring opad, delvist begrundet i Bolius’ 
flytning til nye lokaler. Den gennemsnitlige 
tilfredshed på de seks hovedparametre nåede i 
2013 94%, og dette niveau er stort set fastholdt i 
2014. 

 

 

 

 

”Jeg valgte solceller og har 
efterisoleret. Det kan mærkes på 
økonomien” 

BEDRE HJEM 2014 
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Fakta 

Bolius Boligejernes Videncenter A/S 

Jarmers Plads 2  
1551 København V 

Tlf. 70 23 63 13 

Info@bolius.dk,  www.bolius.dk 

 

CVR 26 44 42 76 

Etableret 1. februar 2002  

Bolius er et helejet Realdaniaselskab 

 

Regnskabsnøgletal 2013               

Omsætning:                45,9 mio. kr. 

Resultat:                   4,4 mio. kr.  

Antal medarbejdere:      33 

Citater 

 I effektregnskabet er indsat citater fra Bolius’ 
undersøgelse til effektregnskabet. Citaterne er 
udvalgt med henblik på at vise konkrete eksem-
pler på den effekt, som Bolius’ vidensformidling 
har skabt.  

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem 
citaterne og den kontekst de er placeret i. 

Citaterne er udformet som nedenstående:  

 

 

 

Fotos 

Alle fotos i effektregnskabet er illustrationer, som 
har været anvendt i eller tænkt anvendt til Bolius’ 
artikler, og er udvalgt med fokus på at vise 
boligejernes livskvalitet i det byggede miljø. 

 
 

 

 

 

”Vi fik information om vedligeholdelse 
af græsplæne” 

BEDRE HJEM 2014 

 

mailto:Info@bolius.dk
http://www.bolius.dk/

