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RESUME
I denne rapport præsenteres resul-
taterne af en spørgeskemaundersøgelse 
for brugerne af Landsforeningen for 
Børn og Forældres (LFBF) ydelser. Resul-
taterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
benyttes desuden som input i en Social 
Return On Investment analyse (SROI). 
Spørgeskemaundersøgelse er udført af 
Økonomer Uden Grænser (ØUG), og har 
til formål at belyse skilsmisseramte fam-
iliers udbytte af LFBF’s ydelser ‘Bisidder-
ordning’ og ‘Tværfaglig rådgivning’. 
Dette muliggør både en analyse af data 
omkring brugernes konkrete oplevelser 
med ydelserne samt en kvantificering 
af parametre, der fører til en vurdering 
af den samfundsøkonomiske værdi som 
LFBF skaber. Rapporten bygger på svar 
fra 78 respondenter.

LFBF tilbyder en helhedsorienteret 
indsats, til mennesker der befinder 
sig i skilsmisse og børn der er påvirket 
heraf. Spørgeskemaundersøgelsen viser, 
at LFBF’s indsats er til stor hjælp for 
familierne, som oplever at ydelserne gør 
en forskel for dem og deres familier før, 
under og efter sagsforløb. Mere end 9 
ud af 10 af respondenterne oplever at 
foreningens ydelser har:

• forbedret kommunikation mellem 
de involverede parter

• gjort sagens forløb mere              
overskueligt

• bidraget til nedtrapning af konflikter, 
• reduceret individuelle, negative   

konsekvenser forbundet med skils-
misse eller samlivsophør.

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker 
desuden, hvem foreningen hjælper. 
Respondenterne kendetegnes ved at 
være 22-50 årige, der har børn og er 

part i sager om skilsmisse, ophørt samliv, 
samværsaftaler, forældremyndighed 
mv. Kendetegnende for gruppen er 
desuden, at sagerne de søger råd om 
er konfliktfyldte og opleves at have 
negative konsekvenser for de rådssøgen-
des trivsel, social liv eller deres børns 
trivsel i 9 ud af 10 tilfælde. Foreningen 
hjælper altså især i komplicerede sager, 
der kan være særligt omkostningsfulde 
for de involverede parter såvel som for 
samfundet.

Når en skilsmisseramt familie hjælpes 
kan det også gavne samfundet i form af 
f.eks. færre sygedage og øget selvværd 
hos de involverede børn. Dermed bidrag-
er LFBF både til værdiskabelse for den 
enkelte familie såvel som for samfundet. 
I SROI-analysen belyses mulige sam-
fundsgavnlige effekter for

● Forældrene
● Børnene
● Myndigheder og erhvervsliv

SROI-analysen er et bud på, hvordan 
foreningens samfundsmæssige værdi 
kan kvantificeres. Da det ikke har været 
muligt at lave før- og efter-målinger, 
er SROI-analysens resultater behæftet 
med betydelig usikkerhed. Datagrun-
dlaget gør det vanskeligt at påvise en 
kausal sammenhæng mellem inputs og 
tilhørende samfundsmæssige værdi-
er, hvorfor inputtene i analysen bl.a. 
bygger på estimater, skøn og tidligere 
undersøgelser. SROI-analysen skal derfor 
forstås som en approksimation af de 
gavnlige effekter foreningen skaber, 
mere end et endegyldigt resultat for den 
samfundsmæssige værdi af foreningens 
arbejde. Med forbehold for ovenstående 
estimeres det, at samfundet får 5,36 

kr. igen for hver krone, der investeres i 
foreningen set over en femårig periode. 
Det svarer til et afkast på 32.3% hvert 
år over en femårig periode. Desuden er 
mange effekter ikke inkluderet i resulta-
tet af den grund, at de ikke er mulige at 
estimere, og resultatet skal derfor forstås 
som et konservativt bud på den sande 
samfundsmæssige værdi af foreningen.
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HVEM
Brugerne af LFBFs ydelser kendetegnes ved at være 
22-50 årige, der har børn og er part i sager om skils-
misse, ophørt samliv, samværsa�aler, forældremyn-
dighed mv. 

Kendetegnende for gruppen er desuden, at sagerne de 
søger råd om er konflik�yldte og opleves at have 
nega�ve konsekvenser for de rådssøgendes trivsel, 
social liv eller deres børns trivsel i 9 ud af 10 �lfælde. 
Foreningen hjælper altså især i komplicerede sager, 
der kan være særligt omkostningsfulde for de 
involverede parter såvel som for samfundet.

RESULTAT 1
Mere end 9 ud af 10 af respondenterne oplever at foreningens ydelser har

RESULTAT 2
Det es�meres, at samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i foreningen set over en femårig 
periode. Det svarer �l et a�ast på 32.3 % hvert år over en femårig periode.

*Da det ikke har været muligt at lave før- og e�er-målinger, er SROI-analysens resultater behæ�et med betydelig usikkerhed. Datagrundlaget gør det vanskeligt at 
påvise en kausal sammenhæng mellem inputs og �lhørende samfundsmæssige værdier. SROI-analysen skal derfor forstås som en approksima�on af de gavnlige 
effekter foreningen skaber, mere end et endegyldigt resultat for den samfundsmæssige værdi af foreningens arbejde

1 FOR HVER 1 KR.
INVESTERET I LFBF 

ER AFKASTET
5,36 KR. OVER EN 
5 ÅRIG PERIODE 

5,36

Gjort sagens forløb 
mere overskueligt

Bidraget �l 
nedtrapning 
af konflikter

Reduceret 
individuelle, nega�ve 

konsekvenser 
forbundet med 
skilsmisse eller 

samlivsophør (mindre 
stress i og mere

overskud)

Gjort det le�ere for 
de involverede parter 

at passe deres 
arbejde eller 

komme �lbage på 
arbejdsmarkedet 
under skilsmisse-

forløbet

Forbedret 
kommunika�on mellem 
de involverede parter

22-50 ÅRIGE MÆND 
OG KVINDER MED BØRN
som er ramt af skilsmisse , samlivsophør m.m. 

HVAD
LFBF �lbyder en helhedsorienteret indsats, 
�l mennesker der befinder sig i skilsmisse og 
børn der er påvirket heraf.
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INTRODUKTION
2.1 Undersøgelsens formål
Indeværende rapport indeholder resul-
taterne af en analyse af Landsforeningen 
for Børn og Forældres helhedsorient-
erede indsats for familier i skilsmisse. 
Analysen har til formål at belyse fami-
liernes udbytte af deres forløb hos LFBF, 
samt de sociale og økonomiske gevinster 
der skabes, når familierne hjælpes og 
rådgives. Endvidere foretages bereg-
ninger af det samfundsøkonomiske 
afkast af organisationens arbejde på 
baggrund af en SROI-model. Datasættet, 
som ligger til grund for analysen, er en 
spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af 
ØUG selv. 

2.2 Skilsmisser i Danmark
Omtrent halvdelen af alle ægteskaber 
i Danmark ender i skilsmisse.1 Forud 
for skilsmissen er en beslutningprocess 
som ofte er konfliktfyldt og præger de 
involveredes arbejdsliv, sociale liv og 
børn negativt. Efter skilsmissen oplever 
næsten halvdelen, at samarbejdet om 
at være forældre er konfliktfyldt i en 
eller anden grad og 11 procent oplever, 
at samarbejdet i høj grad er plaget af 
konflikter.2 I komplicerede skilsmisser 
inddrages en række myndigheder, hvor 
forløbet kan være svært at navigere 
rundt i. Hele skilsmisseprocessen er altså 
forbundet med en lang række negative 
konsekvenser for bl.a. forældrene, de 
involverede børn samt myndigheder og 
erhvervsliv: 

Forældrene
I den typiske skilsmisse oplever forældr-
ene øget stress, forværret psyke og 
dårligere immunforsvar, hvilket resul-
terer i mindre overskud i hverdagen, 
forværret socialt liv og mindre overskud 
til at varetage involverede børns inter-

esser.3 Desuden oplever mange, at det er 
svært at navigere i et komplekst skils-
missesystem, hvilket kan være en med-
virkende faktor til, at man mister fokus 
og overblik i sagen. Dette går direkte 
ud over arbejdslivet, idet undersøgelser 
viser, at fraskilte har flere sygedage.4 

Involverede børn
Længerevarende konflikter mellem 
forældrene kan medføre depression, 
angst, social isolation, aggressions- og 
adfærdsproblemer og dårlige skole-
præstationer hos børnene.5 Desuden 
viser forskning, at især konfliktfyldte 
skilsmisser kan have en langvarig negativ 
effekt på børns selvværd.6 

Myndigheder og erhvervsliv
Konfliktfyldte skilsmisser er en øget 
belastning på det offentlige, idet der 
forekommer øgede udgifter til sagsbe-
handling og et større pres på det sociale 
sikkerhedsnet og arbejdsmarkedet. 

Disse negative effekter kan bl.a. 
afhjælpes ved rådgivning og vejledning 
af de skilsmisseramte familier, men 66% 
af alle fraskilte oplever, at de ikke får 
tilbudt tilstrækkelig rådgivning fra det 

offentlige.7 Der findes til gengæld en 
række private udbydere af rådgivning 
på det sociale område, som dog typisk 
er forbundet med høje omkostninger og 
derfor ikke er tilgængeligt for alle. 

2.3. Om Landsforeningen for 
Børn og Forældre
Landsforeningen for Børn og Forældre er 
en organisation, som er oprettet i 2016 
og med hjemsted i Viborg. Foreningens 
overordnede formål er at hjælpe, støtte, 
vejlede samt rådgive børn og forældre i 
forbindelse med skilsmisse. Foreningen 
hjælper forældrene med alt fra kommu-
nikation, til at læse og forstå breve fra 
myndighederne, minimere konfliktop-
trappende adfærd, samt understøtte 
det enkelte barns udvikling og trivsel. 
Alt dette er medvirkende til, at skabe 
overskud hos forældrene, så de kan blive 
en ressource for sig selv, deres børn, 
familie, en ny partner, kollegaer og deres 
arbejdsplads. 

1. Danmarks Statistik (2018), Skilsmisser, https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser 
2.  Børns vilkår (2015), En undersøgelse af hvordan børn oplever konfiktfyldte skilsmisser, 
      https://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/boerns-vilkaar-rapport-skilsmisse-2015.pdf 
3. KL (2014), Skilsmisse forplanter sig i sygefraværet https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
4. KL (2014), Skilsmisse forplanter sig i sygefraværet https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
5. Trygfonden og Børns Vilkår (2017), Svigt af børn i Danmark, https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf 
6. SFI (2016), Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet
7. Børns vilkår (2015)

Statsforvaltningen behandler 
hvert år 25.000 sager om bopæl, 
samvær og forældremyndighed. 

Figur 1:

85% af danskerne mener, 
at det offentlige bør tilbyde 

rådgivning i at samarbejde og løse 
konflikter, til alle skilsmisseforældre, 
der for eksempel har konflikter om, 

hvor deres børn skal bo, og hvor 
meget samvær hver forælder skal 

have med børnene.  

85 %

 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser 
https://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/boerns-vilkaar-rapport-skilsmisse-2015.p
https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf 
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Denne rapport fokuserer på to af LFBF’s 
tilbud:

Bisidderordningen
LFBF bisidder både voksne og børn, før, 
under og efter møder med myndighed-
erne. Der kan her være tale om Statsfor-
valtningen, Kommune, jobcentret mv. 
Tilbuddet blev oprettet i januar 2017, 
efter forespørgsler fra både private og 
fra offentlige myndigheder, hvorefter 
interessen blot er steget; pr. januar 2019 

var der en overskudsefterspørgsel på 
mere end 220 bisidder-opgaver.
Ved bisiddelse af børn og unge er bar-
nets ret, inddragelse og ønsker i fokus. 
Bisidderne agerer talerør for barnet og 
sikrer at det enkelte barns rettigheder 
overholdes.

Ved bisiddelse af voksne understøttes 
forældre og pårørendes inddragelse 
i sager gennem vejledning, guide og 
støtte i mødet med myndighederne og 
den/de andre parter i sagen.

Tilbuddet har til formål at hjælpe 
forældre med at navigere i det kompl-
ekse skilsmissesystem og skabe overblik 
og tryghed for de involverede parter 
gennem hele sagsforløbet. Målet med 
bisidderordningen er, at:

• Forbedre processerne i sagsforløbet 
(og de involveredes oplevelse med 
forløbet)

• Sikre at børns ønsker høres i forløbet 
og at deres rettigheder overholdes
• Minimere risiko for konfliktoptrap-
pende adfærd

• Minimere risiko for stress, angst mv. 
hos de involverede parter

Den Tværprofessionelle rådgivning 
Den tværprofessionelle rådgivning 
dækker over generel skilsmisse-
rådgivning og støtte i hjemmet samt 
mere fagspecifik rådgivning indenfor 
eksempelvis økonomi, lovgivning og 
forældremyndighed og udføres af fore-
ningens frivillige rådgivere. 

Formålet med rådgivningen er at skabe 
plads i hverdagen til samvær og omsorg 
ved at overskueliggøre ellers 
komplicerede processer. LFBF har haft 
mere end 900 rådsøgende, hvilket har 
resulteret i mere end 2600 rådgivninger.9  
Rådgivningen tager udgangspunkt i den 
enkelte rådsøgendes nuværende situa-
tion. Der er altid minimum to rådgivere 
tilknyttet, for at sikre en tværfaglig 
ekspertise. LFBF forsøger så vidt muligt 
at sammensætte rådgivningsteams og 
screene sagerne, så den mest relevante 
rådgivning tilbydes. Ofte kommer de 
rådssøgende tilbage og får rådgivning i 
en løbende proces i forhold til hvor langt 
de er nået i deres sag.

SIDE 7 AF 21

8. www.lfbf.dk
9. baseret på foreningens egen opgørelse 

“Vi ønsker at hjælpe 
forældrene med at minimere 

den konfliktoptrappende 
adfærd, hvilket bidrager til 

at skabe et overskud hos forældrene, 
der kan bevirke, at 

de er mere imødekommende 
over for forældresamarbejde”8

KORT OM LANDSFORENINGEN FOR BØRN OG FORÆLDRE

Pr. 1. marts 2019 har foreningen 35 faguddannede frivillige med forskellige faglige baggrunde. 
Som del af deres indsats har de følgende kerneopgaver:

• Tværfaglig processorienteret rådgivning     • Børnegrupper
• Bisidderordning til både børn og voksne     • Projekt ung-til-ung

http:// www.lfbf.dk
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METODE OG DATA
ØUG har udført en Social Return on 
Investment (SROI) analyse af LFBF’s 
bisidderordning og tilbud om tværfaglig 
rådgivning. 
Analyserne bygger på data fra et 
spørgeskema udarbejdet af ØUG til 
formålet, foreningens egne data på 
rådgivningen samt rapporter fra Social-
forskningsinstituttet (SFI), Børns Vilkår 
mv. Undersøgelsens resultater beror på 
1) deskriptiv statistik pba. af spørgeske-
maet og 2) en SROI-model. 

3.1 Spørgeskemaundersøgelsen

Om spørgeskemaet
Et spørgeskema er udsendt til brugerne 
af to af foreningens ydelser; brugere 
af bisidderordningen samt brugere 
af tværfaglig rådgivning hhv. før eller 
under en sag om skilsmisse eller ophørt 
samliv. Spørgeskemaet har til formål at 
afdække, hvordan brugerne oplever, at 
foreningens arbejde har haft indvirkning 
på sagsforløbet og en række individu-
elle parametre såsom trivsel, arbejdsliv 
og stress. Vi har valgt ikke at inddrage 
spørgsmål til ydelserne rettet mod børn. 
Øvrige undersøgelser peger på at børns 
trivsel i forbindelse med skilsmisser er 
betinget på forældrenes trivsel og konf-
liktniveauet i sagen.10  Derfor antager 
vi, at foreningens ydelser målrettet 
forældrene også har en positiv effekt på 
børnene.

Spørgeskemaet indeholder en række 
baggrundsspørgsmål, som giver os ind-
blik i, hvad der karakteriserer målgrup-
pen for foreningens ydelser. De øvrige 
spørgsmål relaterer sig til de virkninger 
vi har haft til hensigt at afdække; effekter 
som foreningen selv mener at have på 
brugerne og effekter som eksisterende 

litteratur på området foreslår lignende 
ydelser har. Vi spørger ind til 

1) hvordan de rådssøgende oplever at 
rådgivningen har påvirket sagens forløb 
og 

2) en række individuelle parametre 
såsom trivsel og oplevelse ifm. forløbet 
der søges råd om. Vi har defineret de 
effekter/virkninger vi har interesse i og 
operationaliseret dem til konkrete sur-
vey-spørgsmål:

Spørgeskemaet indeholder hoved-
sageligt lukkede spørgsmål og enkelte 
med åbne svarfelter. Hvor der spørges til 
oplevelse af virkninger, er der gjort brug 

af fem-punkts skalaspørgsmål. Skalaen 
har dermed et midterpunkt og vi har 
desuden givet mulighed for at angive, at 
det pågældende spørgsmål ikke er rele-
vant for den enkelte respondent. 

Spørgeskemaet er distribueret til bru-
gerne via foreningen, som har udsendt 
skemaet til alle som har været i kontakt 
med foreningen pr. e-mail samt delt på 
foreningens hjemmeside og sociale me-
dier. I alt har vi modtaget 78 anonyme 
besvarelser. 

Udfordringer og begrænsninger
I forbindelse med datagenereringen stod 
vi med en række udfordringer. Først og 
fremmest var det ikke muligt at adspørge 
brugerne før og efter de har modtaget 
hjælp og rådgivning. Dette havde givet 
det bedste resultat ift. at måle effekten 
af foreningens ydelser. Derudover har 
vi besvarelser fra respondenter, der 
har modtaget hjælp i 2016. Det stiller 
store krav til informationsgenkaldelse 
hos respondenterne, hvorfor f.eks. antal 
af møder med foreningen formentlig 
ikke er angivet helt nøjagtigt. Vi tager 
derfor højde for, i vores beskrivelse af 
resultaterne, at den data vi har med at 
gøre, beskriver brugernes retrospektive 
opfattelse af ydelserne og deres nytte.
 
Der er et klart mønster i besvarelserne: 
Næsten ingen af respondenterne har 
svaret, at ydelserne har haft ingen 
eller negativ indvirkning på sagen eller 
de individuelle parametre. Det ser vi 
selvfølgeligt som positivt, og vi ser ikke 
umiddelbart grund til at antage at der 
her er tale om et bias ift. distribuering 
eller framing af spørgeskemaet. At der er 
lav variation i besvarelserne, gør det dog 
svært for os at udtale os om, hvordan 
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10. Trygfonden og Børns Vilkår (2017), Svigt af børn i Danmark, https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf 

EKSEMPEL

Virkning
Nedtrapning af konflikter i sagen
Operationaliseret til følgende 
spørgsmål i spørgeskemaet:

I hvilken grad er du enig i følgende 
udsagn: Før du kontaktede forenin-
gen var sagsforløbet generelt
konfliktfyldt

I hvilken grad er du enig i følgende 
udsagn? Tilstedeværelsen af rådgiv-
ningen har medført færre konflikter 
mellem mig og de øvrigt involverede 
parter

• Meget enig
• Enig
• Hverken enig eller uenig
• Uenig
• Meget uenig
• Ikke relevant

https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf 
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ydelserne har forskellige indvirkning 
inden for målgruppen.

Hvad kendetegner respondenterne?
Respondenterne kendetegnes ved være 
22-50-årige, der har børn og er part 
i sager om skilsmisse, ophørt samliv, 
samværsaftaler, forældremyndighed mv. 
Kendetegnende for gruppen er desuden, 
at sagerne de søger råd om, i de fleste 
tilfælde er konfliktfyldte og opleves 
at have negative konsekvenser for de 
rådssøgendes trivsel, social liv eller deres 
børns trivsel.
 
Hvad kan vi udtale os om? 
Repræsentativitet og generaliserbarhed
Spørgeskemaundersøgelsen giver os 
hovedsageligt mulighed for at udtale 
os om brugerperspektivet på nytten af 
foreningens arbejde blandt brugerne 
af bisidderordningen og de tværfaglige 
rådgivningstilbud. 
 
Det har ikke været muligt for at teste 
repræsentativiteten af undersøgelsen, 
da foreningen i forvejen ikke var i besid-
delse af meget data om modtagerne af 
deres ydelser. På trods af dette, har vi 
ikke grund til at antage, at respondent-
gruppen ikke skulle afspejle den fulde 
brugergruppe tilnærmelsesvis, når det 
kommer til socioøkonomiske karakter-
istika, sagstyper, kompleksitetsgrad i 
sagerne mv. Vi forventer dog i lavere 
grad at have fanget brugere, som kun 
benytter sig af telefonrådgivning og ikke 
er på sociale medier. 
 
På grund af den manglende mulighed 
for at teste repræsentativitet antager 
vi, at undersøgelsens resultater først og 
fremmest gælder respondentgruppen. 
Da vi har fået 78 besvarelser, anser vi 

det stadig som stærkt datagrundlag for 
dokumentation af nytten af foreningens 
arbejde.

3.2 Social Return on 
Investment modellen

Introduktion til modellen
Rapportens analyse tager udgangspunkt 
i en Social Return on Investment (SROI) 
model, som er en måde at måle sociale 
effekter, der ikke direkte afspejles i finan-
sielle opgørelser. Metoden er standard-
iseret af Social Value UK og beskrives 
nærmere i “A guide to Social Return on 
Investment”.11  Modellens output er bl.a.  
en social cost benefit ratio (SCBR), som 
angiver den samlede sociale og økono-
miske gevinst pr. investeret krone samt 
en social return on investment (SROI), 
der angiver det årlige sociale afkast i 
procent. 

Resultaterne fra modellen afspejler ikke 
den fuldkomne og objektive virkelighed, 
men er udtryk for en kvalificeret mod-
ellering af en række relevante variable, 
interessenter og værdier, baseret på 
tilgængelige data, herunder fra nation-
ale undersøgelser og spørgeskemaun-
dersøgelsen. 
En række variable, som har en social 
værdi, både for individet og samfundet, 
er ikke blevet værdisat, da dette ikke er 
mulig inden for rapportens omfang. Vær-
dien af nedenstående variable er derfor 
ikke inkluderet i modellen:

● Øget hjælp til selvhjælp i sagsforløbet, 
hjælp til at navigere i et komplekst skils-
misse system og et mere overskueligt 
sagsforløb

● Minimering af en konfliktoptrappende 
adfærd i sagsforløbet, færre konflikter og 
tryghed mellem de involverede parter

● Bedre kommunikation med hinanden 
og myndigheder omkring sagen

● Færre udgifter til kommunale indsatser

● Færre brugte timer på sagsbehandling

● Færre sager i statsforvaltningen

Modellens resultater skal ses som et 
ufuldstændigt og konservativt bud på, 
hvad den samfundsmæssige gevinst er 
ved foreningens aktiviteter.

Der er en række begrænsninger ved 
spørgeskemaundersøgelsen, hvilket 
skaber usikkerhed omkring inputtet til 
modellen. Som tidligere nævnt udfordres 
analysen af, at vi ikke har haft mulighed 
for at udføre før- og eftermålinger og at 
der stilles høje krav til informationsgen-
kaldelse hos respondenterne.

For at kompensere for, at det ikke har 
været muligt at adspørge brugerne 
før og efter de har modtaget hjælp og 
rådgivning, er der i SROI-modellen gjort 
en række antagelser vedr. deadweight, 
attribution, displacement og drop 
off, som fratrækkes bruttoeffekten og 
dermed nedskalerer resultaterne. Disse 
antagelser har til formål at tage højde 
for de talrige effekter, der kan være på 
spil, når vi ikke har en kontrolgruppe at 
sammenligne med.

Deadweight angiver, hvor meget af 
udfaldet, der ville være sket, uanset om 
personerne havde modtaget rådgivning 
eller ej. Der tages hermed højde for en 
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11. Socialvalueuk (2012), A guide to Social Return on Investment, 
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/The%20Guide%20to%20Social%20Return%20on%20Investment%202015.pdf

http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/The%20Guide%20to%20Social%20Return%20on%20Investmen
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udviklingstendens, der skyldes andre 
udefrakommende faktorer.

Attribution angiver, i hvor høj grad udfal-
det har afløst eller fordrevet udfaldet fra 
andre aktiviteter. Det kunne eksempelvis 
være et statsligt fokus på at nedbringe 
stress-niveauet.

Displacement angiver, hvor meget andre 
aktørers indsatser har haft indflydelse
på udfaldet. Det kunne eksempelvis 
være, hvis andre kommunale eller stat-
slige tiltag hjælper skilsmisseramte fam-
ilier, hvilket gør det vanskeligt at isolere 
effekten af foreningens arbejde. 

Drop Off angiver, hvor meget effekten 
aftager for hvert år. Nogle negative kon-
sekvenser ved skilsmisser må formodes 
at aftage over tid.

3.3 Interessenter 

Der er identificeret 6 interessentgrupper 
i modellen. I tabellen til højre er det an-
givet, hvorvidt de enkelte interessenter 
er en del af SROI-modellen, hvordan de 
er involveret samt hvilke data der an-
vendes. SROI-modellen beregner således 
kun effekterne af de interessenter, der 
står som inkluderet.
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Interessenter Udbytte Medtaget i 
analysen?

Data

Børnene Minimere risikoen for 
angst og giver højere 
selvværd

Ja Spørgeskema-
undersøgelse

Forældrene Mindre stress, mere 
overskud til involvere-
de børn og mere over-
skud i hverdagen

Ja Spørgeskema-
undersøgelse

Hjælp til selvhjælp i 
sagsforløbet, hjælp til 
at navigere i et kompl-
ekst skilsmisse system 
og et mere overskue-
ligt sagsforløb

Nej

Minimering af en 
konfliktoptrappende 
adfærd i sagsforløbet, 
færre konflikter og 
tryghed mellem de 
involverede parter

Nej

Bedre kommunikation 
med hinanden og 
myndigheder omkring 
sagen

Nej

Kommunen Færre udgifter til 
kommunale indsatser

Nej

Staten Færre brugte timer på 
sagsbehandling

Nej

Erhvervslivet Færre sygedage Ja Spørgeskema, 
egne udregninger,  
Beskæftigelsesmin-
isteriet (2008) og KL 
(2014)Flere tilbage på 

arbejdsmarkedet

Fonde Finansiering af 
projektet

Ja Oplysninger fra 
foreningen

Figur 2:
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RESULTATER
I dette afsnit gennemgås centrale 
resultater fra spørgeskemaundersøgels-
en for at opnå en bedre forståelse af 
den typiske rådssøgende. Herudover 
belyses en række oplevelser og opfat-
telser som respondenterne har dannet 
sig i forbindelse med deres kontakt med 
LFBF. 
Efterfølgende kortlægges potentielle 
gavnlige effekter som er opstået i 
forbindelse med den enkeltes forløb, 
hvorefter nogle af disse konsekvenser 
kvantificeres i SROI-modellen. Dette 
udmunder i en række mål for det sociale 
afkast der skabes af LFBF.

SIDE 11 AF 21

9/10        8/10       3/10

Figur 4:

Da vi spurgte respondenterne om, 
hvilke konkrete problemstillinger der 
bedst beskrev deres sag, svarede de 
følgende: 

● 9 ud af 10 svarede samvær.
● 8 ud af 10 svarede skilsmisse eller    
    ophørt samliv.
● 3 ud af 10 svarede 
   forældremyndighed.  

Figur 3: (I procent)
I Hvilken grad er du enig i følgende udsagn.

Før du kontaktede foreningen...:
1. havde sagsforløbet negative konsekvenser for vores/mine børns trivsel
2. have sagsforløbet negative konsekvenser for min generelle trivsel
3. havde sagsforløbet negative konsekvenser for mit sociale liv
4. var sagsforløbet generelt konfliktfyldt

4.1 Spørgeskemaresultater
I det følgende belyser vi hvem LFBF har 
hjulpet, hvad de har hjulpet med samt 
hvilken effekt de rådssøgende oplever at 
samarbejdet med LFBF har haft.

Hvem har LFBF hjulpet?
Den gennemsnitlige rådssøgende er 38 
år og minimum et barn. 
Analysen viser, at de der oftest hen-
vender sig til LFBF oplever et konflikt-
fyldt skilsmisseforløb, hvor sagsforløbet 
har haft negative konsekvenser for deres 
sociale liv og trivsel såvel som for deres 
børns trivsel. 
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Hvad har LFBF hjulpet med?
I det følgende afsnit har vi på baggrund af 
svarene fra spørgeskemaundersøgelsen 
forsøgt at kvantificere brugernes egne 
oplevelser med tværfaglig rådgivning før 
og/eller under skilsmisse samt af bisid-
derordningen.

Tværfaglig rådgivning

SIDE 12 AF 21

Figur 6: Fordelingen er i procent.

Tværfaglig rådgivning før skilsmissen/
ophør af samliv
30% af de rådsøgende, der har benyttet 
sig af tværfaglig rådgivning, fik hjælp før 
selve beslutningen om skilsmisse eller 
ophørt samliv. De rådssøgende fik oftest 
rådgivning om følgende forhold:

87 % af de adspurgte 
har benyttet sig af 
tværfaglig rådgivning.
  

87 %

De, der har beny-
ttet sig af ydelsen 
har i gennemsnit 
haft 8-9 møder.

Brugerne vurderer selv udbyttet af 
den tværfaglige rådgivning til 4,7/5

Figur 5: 

Alle de rådssøgende, der har modtaget 
rådgivning før selve beslutningen om 
skilsmisse svarer “Enig” eller “Meget 
enig” i at rådgivningen har:

● Givet de involverede parter bedre 
forståelse for de negative såvel som 
positive konsekvenser ved skilsmisse

● Har gjort det lettere for de involverede 
parter at træffe den endelige beslutning 
om skilsmisse/ophørt samvær.

● Har givet de involverede parter bedre 
overblik over deres økonomiske situation 
som følge af en skilsmisse eller ophørt 
samvær.

“Altid klar til at hjælpe og 
støtte mig og mine børn.”                             

                                    Citat fra rådsøgende
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Tværfaglig rådgivning under 
skilsmissen/ophør af samliv
85% af de rådssøgende der har beny-
ttet sig af den tværfaglige rådgivning 
fik hjælp under skilsmisseforløbet eller 
ophørt samliv. De rådssøgende fik oftest 
rådgivning om følgende forhold:

SIDE 13 AF 21

Af alle de rådssøgende, der har mod-
taget tværfaglig rådgivning under selve 
forløbet svarer mere end 9 ud af 10 
“Enig” eller “Meget enig” i at rådgivnin-
gen har:

● Gjort det lettere for de involverede 
parter at kommunikere med hinanden 
om sagen

● Gjort det lettere at kommunikere med 
de involverede myndigheder

● Gjort sagens forløb mere overskueligt

“LFBF har hjulpet med et 
referat fra mødet i 

Statsforvaltningen da jeg selv 
var max presset, samt samlet 

tråde og forståelse af systemet. 
LFBF har opfordret til et 

samarbejde, som 
dog ikke har været muligt 
da tidligere partner har 

modarbejdet en del”

                             Citat fra rådsøgende

Figur 7: Fordelingen er i procent.

“LFBF har givet ubeskrivelig stor støtte i forhold til alle mine store og små spørgsmål i for-
hold til kommunikation med eks, selve sagen og fremtiden og ikke mindst mine rettigheder. 
Det har givet mig styrke til at passe mit arbejde og ikke mindst har krisen fyldt mindre i mit 

parforhold da jeg havde mulighed for at få drøftet alt vedrørende sagen med rådgiveren 
istedet for min partner. Jeg fungerer bedre i dagligdagen fordi jeg ved jeg har mulighed for 

at få talt om mine bekymringer straks jeg har dem. Det giver mig stor tryghed at jeg ikke 
står alene.”

                                                                                                                         Citat fra rådsøgende

● Skabt tryghed mellem de involverede 
parter

● Rustet de involverede parter til selv at 
kunne håndtere sagsforløbet

● Medført færre konflikter mellem de 
involverede parter

● Givet bedre overblik over den økono-
miske situation som følge af sagsforløbet

● Hjulpet de involverede parter til bedre 
at kunne varetage deres børns interesser 
og trivsel i sagsforløbet

● Bidraget til at give mere overskud og 
mindre stress i hverdagen

● Gjort det lettere for de involverede 
parter at passe deres arbejde eller kom-
met tilbage på arbejdsmarkedet under 
skilsmisseforløbet.
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Bisidderordning
Samtlige af de rådssøgende, der har 
benyttet sig af en bisidder angiver, at 
de er “Enige” eller “Meget “Enige” i, 
at tilstedeværelsen af en bisidder har 
givet hjælp til selvhjælp, så de bedre 
selv kan håndtere sagsforløbet, og i at 
tilstedeværelsen af en bisidder har gjort 
dem mindre stressede i hverdagen under 
sagsforløbet.12 Desuden svarer mere end 
9 ud af 10 “Enig” eller “Meget enig” til at 
tilstedeværelsen af en bisidder har:

● Gjort det lettere for de involverede 
parter at kommunikere med hinanden 
om sagen

● Gjort det lettere at kommunikere med 
de involverede myndigheder omkring 
sagen

● Skabt tryghed mellem de involverede 
parter

● Medført færre konflikter mellem de 
involverede parter

● Hjulpet med at varetage børnenes 
interesser og trivsel i sagsforløbet

“Det har været en kæmpe 
hjælp, så jeg ikke skulle stå 
med det hele alene.”
                                  Citat fra rådsøgende

● Gjort sagens forløb mere overskueligt

● Givet mere overskud i hverdagen un-
der sagsforløbet

● Gjort det lettere at passe arbejde eller 
komme tilbage på arbejdsmarkedet
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12. Kilde: Spørgeskema: “Tilstedeværelsen af en bisidder…”

55% af de rådssøgende 
- respondenterne har 
benyttet sig af 
bisidderordningen
  

De som har draget nytte 
af denne ordning, har i 
gennemsnit haft en 
bisidder til 3 møder

Udbyttet vurderes af
respondenterne til at 
være 4,8/5

Figur 8:

55 %

“Det var altafgørende for 
mig, at ha’ en dygtig bis-
idder med til møderne i 
statsforvaltningen! For mit 
vedkommende mest fordi 
min eksmand har en alvorlig 
personlighedsforstyrrelse. 
Ligeledes har det betydet 
alverden, at jeg har kunne 
sparre med en “profes-
sionel” og erfaren person, 
der vidste noget om min 
sag!!! Sådanne sager kan 
man ikke være alene i!! Og 
man kan ikke bruge venner/
familie som bisidder! Og jeg 
havde på INGEN måde råd 
til at betale noget!”
                                   Citat fra rådsøgende

“Bisidder støttede professionelt med et fælles konfliktnedtrappende fokus med 
barnets trivsel i centrum ved møde i Statsforvaltningen. Forberedelse inden 

med drøftelser af barnets tarv ud fra faglige perspektiver. Personlig støtte 
for mig til at advokere for det, jeg ser som mit barns behov. Bisidder havde 

nærvær under og efter mødet - var den eneste, der ikke kiggede på klokken, 
men bevarede fokus på barnet og relevante aftaler, da mødet trak ud. Tog sig 

tid til at tale med mig efter mødet, der desværre ikke resulterede i enighed, så 
det blev lettere for mig at håndtere. Stærk faglighed, stærk neutralitet i 

konflikten. Meget varme i at ønske det godt for barnet og de involverede 
parter. Ægte imødekommenhed og reel medmenneskelig støtte. 

Utroligt kompetent.”
                                                                                          

Citat fra rådsøgende
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4.2 Impact map fra 
SROI-modellen

I dette afsnit gennemgås SROI-modellens 
impact map, som viser hver interessents 

Inputs, outputs og udfald
Inputs angiver hver interessents bidrag 
til modellen samt værdien af denne. 
Foreningen har hjulpet mere 900 
rådsøgende fra 2016 til og med 2018. 
Aktiviteterne er finansieret af fonde og 
kommunale bidrag (101.000 kr) samt 
privat finansiering af foreningens stifter 
(470.000 kr) i alt 571.000 kr. Foreningen 

har ingen lønnede ansatte og aktivi-
teterne muliggøres udelukkende af 
frivillige rådgivere. For at give et 
retvisende billede af foreningens 
samfundsmæssige værdi er de frivillige 
timer inkluderet til samme timesats, som 
en tilsvarende lønnet socialrådgiver.

Spørgeskemaundersøgelsen bygger på 
svar fra 78 personer, hvilket svarer til 
8.7% af alle dem som foreningen har 
hjulpet. Vi antager, at omkostningerne 
for respondenterne også er 8.7% af de 
samlede omkostninger. 

Outputtet beskriver de aktiviteter, som 
inputtet genererer. Hovedaktiviteten 
for foreningen er rådgivning til børn, 
forældre og pårørende i forbindelse med 
skilsmisse og samlivsophør samt bisid-
derordningen. 

Udfaldet viser, hvilken forandring hver 
interessent oplever som følge af aktiviteten. 
Aktiviteterne kan være vanskelige at 
værdisætte, og aktiviteten erstattes derfor 
med en proxy (indikator), som er mulig at 
værdisætte. Fondene, kommunen og de 
frivillige indgår i impact-mappet fordi de 
finansierer og muliggør foreningens aktiv-
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Interessenter Inputs Outputs Udfald Effekt

Hvem påvirker og 
hvem bliver påvir-
ket?

Hvad 
inves-
terer 
de?

Hvad er 
værdien af 
inputtet?

Opsummering af 
aktiviteter

Beskrivelse Indikator Antal Værdi i kr. Antallet gange
enhedsværdien fratruk-
ket deadweight,
displacement og attri-
bution effekter

Hvad er 
forandringen?

Hvordan 
måles effek-
ten?

Hvor stor var 
ændringen?

Hvad er 
enhedsværdien 
af forandringen?

Børnene 0 Rådgivning til børn, 
forældre og pårøren-
de i forbindelse 
med skilsmisse og 
samlivsophør. Fore-
ningens overordnede 
formål, er at hjælpe, 
støtte, vejlede samt 
rådgive børn og 
forældre i forbindelse 
med skilsmisse. 
Foreningen hjælper 
forældrene med alt 
fra kommunikation, 
til at læse og forstå 
breve fra myndighed-
erne, minimere 
konfliktoptrappende 
adfærd, samt under-
støtte det enkelte 
barns udvikling og 
trivsel. Alt dette er 
medvirkende til, at 
skabe overskud hos 
forældrene, så de kan 
blive en ressource for 
sig selv, deres børn, 
familie, en ny partner, 
kollegaer og deres 
arbejdsplads.

Færre med 
lavt selvværd

Spørgeske-
maun-
dersøgelse: 
“Rådgiv-
ningen har 
hjulpet med 
at varetage 
børnenes 
interesser

Spørgeskemaun-
dersøgelse: “Rådg-
ivningen har hjulpet 
med at varetage 
børnenes interesser

59.341 109.039

Færre 
depressioner

Spørgeske-
maun-
dersøgelse: 
“Rådgiv-
ningen har 
hjulpet med 
at varetage 
børnenes 
interesser og 
trivsel i sags-
forløbet”

147 børn 74.176 136

Figur 9.1:
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Forældrende Tid 0 Mindre 
stress, mere 
overskud til 
involverede 
børn og mere 
overskud i 
hverdagen

Spørgeskemaun-
dersøgelse:  
Rådgivningen har 
bidraget til, at jeg 
oplever mindre 
stress i hverdagen 
som følge af skils-
misseforløbet”

“Rådgivningen har 
bidraget til, at jeg 
har mere overskud 
i hverdagen under 
skilsmisseforløbet

71 personer 103.396 137.646

Færre 
depressioner

Spørgeskemaun-
dersøgelse: 
“Rådgivningen har 
hjulpet med at 
varetage børnenes 
interesser og triv-
sel i sagsforløbet”

147 børn 74.176 136

Erhverslivet 0 Lettere ved at 
passe deres 
arbejde

Spørgeskemaun-
dersøgelsen:
“Rådgivningen har 
gjort det lettere 
for mig at passe 
mit arbejde eller 
komme tilbage på 
arbejdsmarkedet 
under skilsmisse-
forløbet”

6 personer 13.460 4.543Lettere ved 
at komme 
tilbage på 
arbejdsmark-
edet

Spørgeskemaun-
dersøgelsen:
“Rådgivningen har 
gjort det lettere 
for mig at passe 
mit arbejde eller 
komme tilbage på 
arbejdsmarkedet 
under skilsmisse-
forløbet”

SIDE 16 AF 21

Figur 9.2:

Kommunen og 
private fonde

Finansiering 
af projektet

8.753

Egen finansiering Finansiering 
af projektet

40.733

Frivillige i foreningen Tid 133.494

Total 182.981 394.618
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iteter. For at beregne værdien af foran-
dringerne har vi har b.la. benyttet Social 
Value Bank udviklet af den britiske insti-
tution HACT.13  Value banken indeholder 
estimater på værdien af en lang række 
sociale interventioner, som normalt kan 
være svære at værdisætte, fx mindre 
stress i hverdagen. Ved hjælp af nation-
ale undersøgelser, hvor respondenterne 
bl.a. har angivet deres generelle tilfred-
shed med deres liv, har HACT sammen-
lignet forskellen på livstilfredsheden hos 
personer med hhv. lavt og højt stressniv-
eau, der ellers ligner hinanden på alle 
andre parametre. Forskellen i livstilfred-
sheden er dermed det øgede velbefind-
ende af mindre stress i hverdagen. For at 
værdisætte forøgelsen, sammenholder 
HACT, hvor mange penge personerne 
skal have i hånden for at opnå samme 
forøgelse i deres livstilfredshed.

Nedenfor gennemgås forandringerne 
for børnene, forældrene og myndighed-
erne/erhvervslivet som følge af rådgiv-
ningen. Desuden argumenteres der for 
fastsættelsen af værdien af udfaldet og 
parametrene deadweight, attribution og 
dropoff.

Forandring for forældrene
Forandringerne for forældrene, der 
modtager rådgivningen kan deles op i 
tre kategorier: For det første oplever 
forældrene, at rådgivningen styrker 
kommunikationen og trygheden mellem 
de involverede parter - både kommunale 
parter samt børn og tidligere partnere - 
hvilket er med til at skabe færre 
konflikter mellem de involverede parter. 
For det andet oplever forældrene, at 
rådgivningen gør det lettere at navigere 
i det komplekse skilsmisse system og 
er en hjælp til at håndtere sagsforløbet 
selv. For det tredje er rådgivningen med 
til at forøge overskuddet i hverdagen, 
sænke stressniveauet og forbedre det 
sociale liv hos forældrene. I SROI-mod-
ellen er kun effekten fra punkt 3 inklu-
deret, da det ikke har været muligt at 
beregne effekterne fra punkt 1 og 2. 
I spørgeskemaundersøgelsen svarede 71 
respondenter, at de er enige eller meget 
enige i, at rådgivningen har bidraget til 
mindre stress i hverdagen. Da det er 
umuligt at fange nuancerne i graden af 
stressniveauet før og efter rådgivningen, 
er de specificerede parametre, dead-
weight, attribution og drop off, sat for-
holdsvist højt til hhv. 70%, 75% og 75%. 

Værdien for mindre stress i hverdagen 
er sat til 103.396 kr pr. person14,  og når 
parametrene deadweight, displacement 
og attribution inkluderes ender effek-
ten på 1.939 kr. pr. person i det første 
år med drop off på 75% over en 2 årig 
periode.

Forandring for børnene
Forskning viser, at familier med konflikt-
fyldte skilsmisser forværrer børns selv-
værd og forhøjer sandsynlighed for de-
pression.15  I spørgeskemaundersøgelsen 
har 74 svaret, at de er enige eller meget 
enige i, at før rådgivningen havde 
sagsforløbet negative konsekvenser for 
de involverede børns trivsel. Ud af de 
74 svarer 61, at de er enige eller meget 
enige i, at rådgivningen har hjulpet de 
involverede i at varetage de deres børns 
interesser og trivsel i sagsforløbet. I alt 
drejer det sig om 147 børn. 

Det er dog svært at omsætte denne 
effekt direkte til færre børn med lavt 
selvværd og depressioner. For at tage 
højde for usikkerheden er de specificere-
de parametre, deadweight, attribution 
og dropoff, sat forholdsvist højt til hhv. 
75%, 90% og 50%. 
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13. HACT & Fujiwara (2014), UK Social Value Bank calculator 4.0, https://www.hact.org.uk/value-calculator
14. 12.026 GBP, “Feel in control of life”, (HACT &Fujiwara, 2014)
15. Trygfonden og Børns Vilkår (2017), Svigt af børn i Danmark, https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf 

https://www.hact.org.uk/value-calculator
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Svigt-af-b%C3%B8rn-i-Danmark-2018.pdf  
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16.  6.902 GBP, “Improvements in confidence (youth)”, (HACT & Fujiwara, 2014)
17.  8.628 GBP, “Relief from depression/anxiety (youth)”, (HACT & Fujiwara, 2014)
18.  KL (2014), Skilsmisse forplanter sig i sygefraværet, https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
19. Beskæftigelsesministeriet (2008), Analyse af sygefraværet
20. 1.567 GBP, “General training for job”, (HACT &Fujiwara, 2014)

Værdien af færre børn med lavt selvværd 
er sat til 59.341 kr. pr. barn.16 Når para-
metrene deadweight, displacement og 
attribution inkluderes ender effekten på 
742 kr. pr. barn i det første år med drop 
off på 50% over en 3 årig periode. Vær-
dien af færre depressioner er estimeret 
til 74.176 kr. pr. barn17,  som tilsvarer 927 
kr. pr. barn i det første år over en 3 årig 
periode, når parametrene inkluderes.

Forandring for myndigheder og erh-
vervsliv
For både myndigheder og erhvervslivet 
er der flere positive effekter fra suc-
cesfuld rådgivning. For myndighederne 
kan rådgivningen føre til færre sager i 
Statsforvaltningen og færre personer på 
overførselsindkomster. Begge effekter 
kunne være interessante at undersøge 
i en mere omfattende analyse. For 
erhvervslivet er sygefravær som konse-
kvens af skilsmisser en realitet. KL viser 
i rapporten “skilsmisser forplanter sig i 
sygefraværet”18,  at en nyligt fraskilt har 
2,3 flere sygedage om året over 5 år ift. 
personer, der ikke blev skilt i perioden, 
og succesfuld rådgivning kan hjælpe med 
at nedbringe sygefraværet. 

Ud af de respondenter, som var i arbejde 
da de modtog hjælp fra foreningen, 
har 56 svaret, at de er meget enige i, at 
“rådgivningen har gjort det lettere for 
mig at passe mit arbejde eller komme 
tilbage på arbejdsmarkedet”. Det er ikke 
muligt at oversætte dette til et præcist 
antal færre sygedage, men det må være 
rimeligt at antage, at medarbejderne 
enten har været mere produktive 
eller haft færre sygedage som følge af 
rådgivningen. Beskæftigelsesministeriet 
beregner i rapporten “Analyse af syge-
fraværet”19,  at sygefraværet betyder, at 
Danmark hvert år går glip af arbejdskraft 
svarende til 150.000 årsværk, hvilket 
koster samfundet mindst 37 mia. kr. 
Det svarer til et samfundstab på 979 
kr. pr. sygefraværsdag. Det betyder, at 
sygefravær som konsekvens af skils-
misser årligt koster samfundet 2,3 dage 
* 979 kr./dag = 2.251 kr. over en 5-årig 
periode. Rådgivning vil formentlig ikke 
resultere i, at nedbringe sygedagene 
til niveauet for ikke-skilte, og derfor er 
parametrene deadweight, attribution og 
dropoff sat til hhv. 10%, 75% og 75%. Når 
parametrene inkluderes ender effekten 
på 127 kr. pr. person.

Derudover er der også respondenter, 
som ikke var i arbejde, da de modtog 
hjælp fra foreningen. Af de respondent-
er, der ikke var i arbejde, da de modtog 
hjælp fra foreningen svarer 6 at de er 
meget enige i, at “rådgivningen har gjort 
det lettere for mig at passe mit arbejde 
eller komme tilbage på arbejdsmark-
edet”. Det er ikke muligt at oversætte 
dette til, at flere er kommet i arbejde, 
men som proxy for effekten benyttes 
“general jobtræning” fra Social Value 
Bank. Værdien er sat til 13.460 kr. pr. 
person20 og parametrene deadweight, 
attribution og dropoff er sat til hhv. 
10%, 75% og 75%. Når parametrene 
inkluderes ender effekten på 757 kr. pr. 
person.

4.3 Social return on investment
Nedenstående tabel er en oversigt over, 
hvilke værdier der indgår i SROI bereg-
ningen og hvordan disse indregnes. 
Efterfølgende præsenteres resultatet af 
SROI beregningen og andre nøgletal.

https://www.kl.dk/nyhed/2014/december/skilsmisse-forplanter-sig-i-sygefravaeret/ 
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Børnene Færre 
med lavt 
selvværd 

147 
børn

3 59.341 Social 
Value
Bank, 
HACT,
Fujiwara

75 % 90 % 50 % 109.039

Færre 
depres-
sioner 

147 
børn

3 74.176 Social 
Value
Bank, 
HACT,
Fujiwara

75 % 90 % 50 % 136.298

Forældrene Mindre 
stress, 
mere 
over-
skud til 
involvere-
de børn 
og mere 
overskud i 
hverda-
gen

71 per-
soner

2 103.396 Social 
Value
Bank, 
HACT,
Fujiwara

70 % 75 % 75 % 137.646

Erhvervslivet Lettere 
ved at 
passe 
deres 
arbejde

56 per-
soner

5 2.251 Bereg-
ninger

10 % 75 % 75 % 7.092

Lettere 
ved at 
komme 
tilbage på 
arbejds-
markedet

6 per-
soner

5 13.460 Social 
Value
Bank, 
HACT,
Fujiwara

10 % 75 % 75 % 757

Total 394.618

Figur 10:

Interessenter Udfald Deadweight Displacement Attribution Effekt

Hvem påvirker  
og hvem bliv-
er påvirket?

Beskriv-
else

Antal Varighed Værdi i kr. Kilde Hvor meget af 
forandringen ville 
være sket uden 
aktiviteten?

Hvor meget af 
forandring er 
fordrevet?

Hvor meget har andre 
bidraget til forandrin-
gen?

Antallet gange 
enhedsværdi-
en fratrukket 
deadweight, 
displacement og 
attribution

Hvad er 
forandrin-
gen?

Hvor 
stor var 
ændrin-
gen?

Hvor lang 
tid varer 
effekten 
efter aktivi-
teten(antal 
år)?

Hvad er 
enhe-
dsvær-
dien af 
forandrin-
gen?

Hvor 
stammer 
værdien 
fra?
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4.4 SROI-nøgletal
Tabellen viser en opsummering af den 
samfundsøkonomiske effekt af rådgiv-
ningen år for år.
Den samlede årlige værdi af effekten 
viser, hvordan effekten fordeler sig over
hvert år. Eftersom fremtidige gevinster 
ikke har samme værdi på tidspunktet de 
falder, som de ville have i dag, er effek-
ten diskonteret med 3,5 pct. per år for at 

få nutidsværdien af gevinsten. Den sam-
lede nutidsværdi viser den akkumulere-
de gevinst år for år. Fratrækkes forenin-
gens totale omkostninger på 182.981 kr. 
fås nettonutidsværdien på ca. 944.819 
kr. efter fem år. Social cost benefit ratio 
(SCBR) viser forholdet mellem den sam-
lede nutidsværdi og omkostningerne. 
Den viser dermed, hvor mange gange 
samfundet får det investerede beløb 

Nøgletal År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Samlet årlig værdi af 
effekt

394.618 381.273 149.351 55.976 158 38

Samlet nutidsværdi 394.618 775.891 925.242 981.218 944.781 981.415

Nettonutidsværdi 358.022 739.295 888.646 944.622 944.781 944.819

Social cost benefit ratio - - - - - 5.36

SROI - - - - - 32,3%

Figur 11:

igen. Set over en femårig periode får 
samfundet således 5,36 kr. igen for hver 
krone, der investeres i foreningen. Social 
return on investment (SROI) angiver det 
årlige afkast i procent. Over en femårig 
periode giver projektet således et afkast 
på 32,3 % hvert år.
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