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FUNDAMENTET

Fundamentet er en forening i Aarhus, der tilbyder gratis 
rådgivning for udsatte borgere i Aarhus i form af Bor-
gerhjælpen. Dertil har foreningen Behandlingsrummet 
- et behandlingsrum, hvor brugerne har mulighed for at 
få lindret fysiske og psykiske smerter uden beregning. 
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 har fundet 
frem til, at samfundet årligt kan opnå en samfunds-
økonomisk gevinst på mellem 12 og 15 milliarder, 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) og er delt op i hhv. 
Behandlingsrummet/Borgerhjælpen og Projekt Vi Tror 
På Dig. Metoden danner ramme for en monetær vær-
diansættelse 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 
donationer og i de frivilliges tidsinvestering. De skabte 
effekter udgøres af sparede behandlingsudgifter for 
brugerne og sparede offentlige udgifter til kommunal 
sagsbehandling, sundhedssystemet og overførselsind-
komster. 

Resultatet af analysen er, at for hver 1 krone, 
der investeres i Fundamentet, skabes der 13,65 
kroners værdi for Fundamentets interessenter 
og samfundet generelt. Dette høje afkast illu-
strerer, at Fundamentets indsats er nødvendig 
og skaber stor effekt af de anvendte 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 gennem Projekt Vi Tror På Dig og de afledte 
effekter af øget beskæftigelse blandt de unge. Det skyl-
des dels, at projektet har opnået nogle imponerende 
resultater, og at det i stor grad har kunnet lade sig gøre 
at værdiansætte projektets resultater.  
 

Modsat har det af flere grunde været svært at estimere 
den værdi, der skabes i Behandlingsrummet/Borger-
hjælpen. Det skyldes dels, at det ikke har kunnet lade 
sig gøre at indregne de fremtidige effekter af indsat-
sen, og at mange af brugerne ikke ville have henvendt 
sig hos det offentlige, hvis Fundamentet ikke havde 
eksisteret. Da det kun kan lade sig gøre at udregne de 
sparede offentlige udgifter for den andel, der ville have 
henvendt sig hos det offentlige, har det været nødven-
digt at ekskludere en stor del af brugerne fra beregnin-
gerne. Med dette i mente er både Behandlingsrummet 
og Borgerhjælpen vigtige og gavnlige tilbud, der skaber 
værdi for brugerne og sparer det offentlige for mange 
forskellige udgifter.
 
Analysen er udarbejdet med en meget konservativ 
tilgang, alligevel er der visse usikkerheder ved bereg-
ningerne. De primære usikkerheder findes i aktivitets-
opgørelserne, de valgte estimatorer og de fastsatte 
tilpasninger. 

For at afdække de usikkerheder og resultatets afhæn-
gighed af de forskellige parametre, er der foretaget 
flere forskellige sensitivitetsanalyser. Hvis alle effekter-
ne reduceres med 50%, vil SROI-ratioen blive reduceret 
til 6,83, hvilket stadig er meget højt. Hvis tidshorisonten 
for de opnåede resultater i Projekt Vi Tror På Dig æn-
dres fra 50 år til 10 år, vil SROI-ratioen ændres til 2,89, 
hvilket er et højt afkast og beviser, at Fundamentet selv 
i de mest negative scenarier skaber positiv værdi.  

Yderligere effekter 
I forbindelse med analyseprocessen er der også 
identificeret en række effekter, som det ikke har været 
muligt at sætte en monetær værdi på. Disse effekter 
inkluderer bl.a. forbedret mentalt og fysisk helbred og 
deraf afledt forbedret livskvalitet for brugerne og deres 
omgangskreds. Det er derfor vigtigt at huske, at SROI-
analysen ikke kan stå alene, og at beregningerne ikke 
nødvendigvis viser det fulde omfang af Fundamentets 
værdiskabelse. 

Den fulde analyse af Fundamentet er udarbejdet af Lind 
Invest primo 2016 og er dokumenteret i en SROI-rap-
port, som ligger tilgængelig på www.lind-invest.dk. 

Fundamentets mange forskellige tilbud kombineret 
med deres helhedsorienterede tilgang sikrer, at en 
udsat målgruppe får hjælp – og hjælp i øjenhøjde. Den 
høje værdiskabelse og den store tilgang, som Funda-
mentet oplever, beviser, at Fundamentet tilbyder et 
vigtigt og effektivt supplement til den offentlige indsats.
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