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Where Rainbows Meet er en non-profit NGO i Syd-
afrika, der holder til i et af Cape Towns slumområde, 
Vrygrond, de såkaldte townships. Organisationen blev 
stiftet i 2008 for at hjælpe borgerne i området med at 
ændre deres liv og udvikle det lokale samfund. Where 
Rainbows Meet har forskellige programmer og akti-
viteter for både børn, unge og voksne i lokalområdet 
med det formål at bryde den negative sociale arv og 
lette de sociale problemer. 

Rapporten beskriver og analyserer Where Rainbows 
Meet's programmer for at vise, hvordan organisatio-
nen hjælper borgerne. Dog er alle programmer ikke 
inkluderet i denne analyse. Programmerne, som er in-
kluderet i analysen, er Computer Training, Sewing and 
Beading Project, Business Training, Garden Project og 
Early Child Development. De øvrige programmer er in-
kluderet i afsnittet ”Other value creation”, hvor værdi-
skabelsen heraf er diskuteret.

Analysens resultat 
Metoden, der er brugt til analysen, er Social Return 
on Investment (SROI), som fastlægger en monetær 
værdiskabelse af sociale projekter og frivilligt ar-
bejde ved at sammenholde investeringen i projektet 
med værdien skabt for de involverede interessenter. 
Analysen er lavet på baggrund af data fra organisatio-
nen i regnskabsåret 2016/2017 og spørgeskemadata 
fra deltagerne i programmerne i årene 2015/2016 og 
2016/2017. For  Where Rainbows Meet er investeringen 
baseret på donationer fra private bidragsydere samt 
frivilliges tidsinvestering. De skabte effekter udgør 
indkomstfremgang for deltagerne i programmerne, 
forbedret livskvalitet af at få et arbejde, well-being ef-
fekter af at have et lokalt sted at få hjælp og forbedret 
livskvalitet for organisationens frivillige.

Resultatet af analysen er, at Where Rainbows Meet har 
en SROI-ratio på 5,30 over en to-årig periode. Det be-
tyder, at for hver 1 Sydafrikansk Rand, som investeres 
i Where Rainbows Meet, skabes der 5,30 Rand i værdi 
for interessenterne i organisationen og samfundet.

SROI-ratioen består af både social og finansiel værdi. 
Næsten alle deltagerne krediterer programmerne 
i Where Rainbows Meet for den fulde effekt, som 
de opnår efter deltagelse. Analysen viser, at det er 
svært for brugerne at opnå de samme effekter uden 
hjælp fra Where Rainbows Meet. Dermed er pro-
grammerne vigtige for værdiskabelsen hos borgerne.  
Familie, venner og andre organisationer har også 

 
indflydelse på deltagernes fremgang og derfor er de  
også tilskrevet en del af værdiskabelsen.

Analysen er foretaget med en konservativ tilgang, men 
beregningerne kan være påvirket af usikkerheder. 
Dette er analyseret i sensitivitetsanalyser af forskellige 
parametre, der er påvirket af usikkerhed enten grun-
det antagelser eller statistisk usikkerhed. I et worst-
case scenario, hvor alle effekter er reduceret til 50 % 
af deres oprindelige størrelse, reduceres SROI-ratioen 
til 2,65. Det viser en SROI-ratio, der stadig er høj og 
positiv og indikerer, at værdiskabelsen er stærk over 
for usikkerheder.

Anden værdiskabelse 
Udover værdiskabelsen i analysen bliver der skabt 
yderligere værdi i organisationen for borgerne, som 
ikke er inkluderet i analysen. Deltagere i program-
mer, som ikke gennemfører kurserne, er ikke inklu-
deret i analysen, men de oplever stadig effekter af at 
være med i programmerne. Børn og unge er heller 
ikke inkluderet i analysen, men de oplever også posi-
tive effekter af aktiviteterne i Where Rainbows Meet. 
Både familiemedlemmer til deltagerne og lokalom-
rådet forventes også at opleve positive forandringer, 
men dette har ikke været muligt at værdiansætte.  
En note er, at en SROI-analyses beregninger ikke iso-
leret set viser den fulde værdiskabelse af organisatio-
nen, hvorfor de øvrige værdier også er idendificeret og 
beskrevet. 

Analysen af Where Rainbows Meet er udarbejdet af 
Lind Invest i anden halvdel af 2017 og denne er doku-
menteret i en SROI-rapport, som kan findes online på: 
www.lind-invest.dk.

Rapporten viser, at Where Rainbows Meet er en stor 
organisation med programmern og aktiviteter, som 
hjælper mange udsatte mennesker med at udvikle de-
res kompetencer og forbedre deres liv. Dermed skaber 
Where Rainbows Meet markant værdi for interessen-
terne og samfundet, og organisationen har en vigtig 
rolle for borgerne i lokalområdet.
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» For hver 1 Rand, der investeres i 
Where Rainbows Meet, skabes der 
5.30 Rand i værdi for borgerne og sam-
fundet «


