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Fundamentet er en forening i Aarhus, der tilbyder 
gratis rådgivning for udsatte borgere i Aarhus i form 
af Borgerhjælpen. Dertil har foreningen Behandlings-
rummene - to behandlingsrum, hvor brugerne har 
mulighed for at få lindret fysiske og psykiske smerter 
gratis. Fundamentets indsats er helhedsorienteret og 
tager udgangspunkt i den enkelte bruger og brugerens 
behov.

Fundamentet faciliterer også et beskæftigelsesprojekt, 
Projekt Vi Tror På Dig, henvendt udsatte unge. Gennem 
projektets forløb får de unge hjælp til at komme ud af 
misbrug og andre personlige problemer og i gang med 
uddannelse eller arbejde. Rockwool Fonden vurderer, 
at samfundet årligt kan opnå en samfundsøkonomisk 
gevinst på mellem 12 og 15 milliarder kroner, hvis 
udsatte unge opnår samme beskæftigelsesgrad som 
den øvrige befolkning. Udsatte unge rummer altså et 
enormt potentiale, der - hvis det udløses - kan gavne 
både dem selv og samfundet som helhed.

Analysens resultat
SROI-analysen er centreret omkring metoden Social 
Return On Investment (SROI). Metoden danner ramme 
for en monetær værdiansættelse af frivilligt arbejde 
og sociale effekter ved at sammenholde investeringer 
foretaget i den sociale indsats med den værdi, som 
indsatsen skaber for de involverede. I Fundamentet 
investeres der i form af private donationer, offentlige 
tilskud og foreningens egne indtægter samt de frivil-
liges tidsinvestering. De skabte effekter udgøres af 
forbedret psykisk helbred, forøget livskvalitet, beskæf-
tigelse og sparede behandlingsudgifter for brugerne, 
øget livskvalitet for de frivillige og sparede offentlige 
udgifter til kommunal sagsbehandling, sundhedssy-
stemet og overførselsindkomster.

Resultatet af analysen er, at for hver 1 krone, der inve-
steres i Fundamentet, skabes der 7,74 kroners værdi 
for Fundamentets interessenter og samfundet gene-
relt. Dette flotte afkast illustrerer, at Fundamentets 
indsats er nødvendig og skaber stor effekt af de an-
vendte midler.

Samtlige adspurgte brugere i analysen føler sig bedre 
stillet efter deres kontakt med Fundamentet, hvilket 
understøtter, at Fundamentets tilgang er den rigtige.

Størstedelen af Fundamentets dokumenterbare værdi 
skabes i Behandlingsrummene og Projekt Vi Tror På 

Dig. Denne værdi skabes primært af brugernes for-
bedrede psykiske helbred og øget livskvalitet, men 
også i høj grad af, at en del brugere kommer i arbejde 
efterfølgende.

Analysen er udarbejdet med en konservativ tilgang, 
men der er alligevel visse usikkerheder ved beregnin-
gerne. De primære usikkerheder findes i aktivitetsop-
gørelserne, de valgte estimatorer og de fastsatte tilret-
ninger. For at afdække de usikkerheder og resultatets 
afhængighed af de forskellige parametre, er der fore-
taget flere forskellige sensitivitetsanalyser. Hvis alle 
effekterne reduceres med 50%, vil SROI-ratioen blive 
reduceret til 3,87, hvilket stadig er højt. Hvis man und-
lod at inddrage social værdi i analysen, så ville SROI-
rationen falde til 1,91. Dette viser, at Fundamentet 
trods analysens usikkerheder stadigvæk skaber posi-
tiv værdi for samfundet.

Yderligere effekter
I forbindelse med analyseprocessen er der også iden-
tificeret en række effekter, som det ikke har været mu-
ligt at sætte en monetær værdi på. Disse effekter in-
kluderer bl.a. bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og 
uddannelse som følge af henvendelse i Borgerhjælpen 
og Behandlingsrummet, bedre social tilknytning til fa-
milie og omgangskreds, reduktion i fysiske sygdomme 
og forebyggende arbejde mod fremtidige psykiske og 
fysiske problemer. Det er derfor vigtigt at huske, at 
SROI-analysen ikke kan stå alene, og at beregningerne 
ikke nødvendigvis viser det fulde omfang af Funda-
mentets værdiskabelse.

Den fulde analyse af Fundamentet er udarbejdet af 
Lind Invest i første halvdel af 2017 og er dokumente-
ret i en SROI-rapport, som ligger tilgængelig på www.
lind-invest.dk.

Fundamentets mange forskellige tilbud kombineret 
med deres helhedsorienterede tilgang sikrer, at en ud-
sat målgruppe får hjælp. Den høje værdiskabelse og 
den store tilgang, som Fundamentet oplever, beviser, 
at Fundamentet tilbyder et vigtigt og effektivt supple-
ment til den offentlige indsats.
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» For hver 1 krone, der investeres i 
Fundamentet, skabes der 7,74 kroners 
værdi for brugerne og for samfundet «


