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Ofte ved vi meget lidt om, hvad vi egentlig får for de penge, 
vi investerer på det sociale område. Derfor er der behov 
for at se på, hvilke indsatser, der skaber mest værdi, og på 
den baggrund prioritere ressourcerne, så de bruges der, 
hvor de har den største effekt. Ikke at prioritere – eller at 
prioritere på basis af vaner, mavefornemmelser eller en 
finger i luften – kan i værste fald betyde at penge bliver 
spildt, og at vi ikke formår at hjælpe de borgere, der har al-
lermest brug for det. 

Denne bog præsenterer en praktisk model til at sætte tal 
på værdien af de sociale indsatser; både de økonomiske 
effekter og de virkninger på borgernes velfærd, som ikke 
direkte kan aflæses i regnskabet. Hvis denne viden bliver 
gjort kendt og delt i organisationen, kan medarbejderne 
træffe oplyste og kvalificerede valg om hvilke indsatser, 
der er værd at satse på – til gavn for både borgerne og 
samfundet. 
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Morten Wiene er specialist i kvantitative analyser på 
sundheds-, social- og undervisningsområdet med 
særligt fokus på dataindsamling, datavalidering, 
statistisk modellering og visualisering af data. Mor-
ten har omfattende erfaring med at anvende regis-
terdata til effektevalueringer på socialområdet og 
varetager en ledende rolle i Deloitte Survey, der er 
Deloittes interne surveyfunktion.

Peter Thorgaard arbejder med analyser, evaluerin-
ger, styring og effektivisering i den offentlige sektor. 
Peter har en alsidig metodisk baggrund og har stor 
teoretisk og praktisk erfaring med effektevaluering 
og avancerede statistiske analyser. Han har igen-
nem en årrække undervist på Aarhus Universitet og 
er i dag tilknyttet Københavns Universitet som eks-
tern lektor i metode og statistik.

Mette Lindgaard er globalt ansvarlig for Deloittes 
opgaver og ydelser på velfærdsområdet. Mette har 
opnået et indgående kendskab til vilkår og praksis i 
den kommunale verden gennem en lang række 
strategiske projekter, hvor hun blandt andet har  
arbejdet med metodeudvikling, sagsbehandling,  
arbejdstilrettelæggelse og digitalisering på områ-
derne for børn, unge, ældre og handicappede.
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INTrODuKTION ⁄ 11

INTrODuKTION

At den danske velfærdsstat står over for massive ud-
fordringer, er en velkendt og ofte fortalt historie: Ud-
gifterne til velfærdsydelser er støt stigende, færre 
hænder skal løfte velfærden for flere, og den offentlige 
sektor befinder sig i et krydspres mellem begrænsede 
midler og øget efterspørgsel. Problemstillingerne er i 
sig selv komplekse, men pointen er enkel: Der skal le-
veres mere til flere for færre penge. Hvis det skal lyk-
kes, er vi som samfund nødt til at øge værdien af de of-
fentlige velfærdsydelser, ligesom vi skal kunne retfær-
diggøre de til- og fravalg, vi er nødt til at foretage.

Og så er der manden på gaden – lad os bare kalde 
ham Jens-Christian. Jens-Christian er én ud af snart 
seks millioner danskere. Han er 24 år og arbejdsløs. 
Han voksede op i provinsen i en udsat familie. Faren 
drak, og moren havde svært ved at klare de daglige ru-
tiner. Som teenager var Jens-Christian selv ved at 
komme ud i et misbrug, der nær kostede ham livet. 
Han kom i gang med en uddannelse til tømrer, men 
valgte at droppe ud allerede efter første praktikop-
hold. Nu lever han af kontanthjælp og sorte penge fra 
småjobs rundtomkring. Han har mad på bordet, men 
han er egentlig ikke særlig glad.

Jens-Christian sad aldrig stille nok i dansktimerne 
til at lære ord som „krydspres“ og „investeringsper-
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12 ⁄ KAN DET BETALE SIG?

spektiv“. Alligevel personificerer han netop disse be-
greber: Krydspres, fordi der bliver flere og flere men-
nesker at hjælpe og dermed færre og færre midler til 
at hjælpe netop ham. Investeringsperspektiv, fordi vi 
som samfund gerne skulle have noget ud af ham, lige-
som han gerne skulle have noget ud af os: uddannelse, 
job, bolig og livskvalitet. Skal vi hjælpe Jens-Christian 
og andre som ham til et bedre liv, er vi nødt til at vælge 
den indsats, der virker. Vi har ikke råd til at lukke øj-
nene, og vi har ikke råd at famle i blinde.

DEr Er GODE HISTOrIEr, MEN …

I Danmark findes der mange gode historier fra vellyk-
kede sociale indsatser, men vi vil vove den påstand, at 
socialområdet er præget af en udbredt mangel på vi-
den om, hvad der virker. Dokumenteret viden om, 
hvad der giver størst værdi for hvem og hvorfor, er 
ganske enkelt en mangelvare. Det betyder ikke, at den 
enkelte medarbejder ikke kan have en god forståelse 
af, hvilke indsatser der virker, men det er for sjældent, 
at den viden bliver delt, og de gode erfaringer kommer 
andre til gode.

Vi mangler altså generelt overblik over, hvem der 
modtager hvilke sociale indsatser, med hvilken virk-
ning og til hvilken pris, ligesom vi mangler fælles be-
greber for at tale om og dokumentere både indsats og 
effekt. Den manglende viden udgør en barriere for at 
styre og prioritere indsatserne, og den spærrer vejen 
for en effektiv ressourceanvendelse både for den en-
kelte indsats, for indsatserne på tværs og for de mange 
målgrupper, der i dag og fremover vil modtage hjælp.

Ved siden af disse udfordringer er vi måske af og til 
også bange for at åbne visse døre, fordi vi godt ved, at 
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INTrODuKTION ⁄ 13

vi ikke bryder os om det, der findes bagved. Vi hører 
mest om ineffektive beskæftigelsesindsatser, special-
undervisning uden nævneværdige resultater, mangel-
fuld integration, eller det faktum, at meget få af de 
børn, som har været anbragt uden for hjemmet, får en 
længerevarende uddannelse – og mange andre ek-
sempler. 

I de seneste år har flere analyser fra blandt andre 
Socialstyrelsen sat spørgsmålstegn ved nytteværdien 
af de sociale indsatser og dermed sået tvivl om ud-
giftsvæksten på en række omkostningstunge poster. 
Samtidig har flere kommuner vist, at det rent faktisk 
er muligt at prioritere, hvordan midlerne på socialom-
rådet anvendes, så de effektive indsatser fremmes: 
hjælp til selvhjælp på ældreområdet, større inklusion 
i folkeskolen og færre anbringelser af børn på døgn-
institutioner – blot for at nævne nogle få. 

Ved siden af succeshistorierne findes der dog også 
mange fiaskoer, for mens indsatsviften bredes ud, er 
det sjældent, at den foldes sammen, så de mindre 
virksomme indsatser sorteres fra. 

I Deloitte har vi gennem flere år arbejdet for og 
sammen med de danske kommuner. Her er det vores 
oplevelse, at midlerne til de sociale indsatser ofte for-
deles i et tyndt lag frem for at blive investeret med fo-
kus på de virkningsfulde indsatser. Resultatet er, at alt 
for mange indsatser får karakter af symptombehand-
ling, og at mange mennesker ikke får det bedre selv ef-
ter adskillige indsatser og gode forsøg. En stor del af 
disse mennesker kommer aldrig ud af offentlig forsør-
gelse og bliver dermed ekstremt omkostningstunge 
bekendtskaber for samfundet – for nu at sige det, som 
det er.

Derfor er både praktikere og beslutningstagere 
tvunget til at spørge sig selv: Hvad kan bedst betale sig 
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14 ⁄ KAN DET BETALE SIG?

at sætte i værk ud fra en socialøkonomisk betragt-
ning? Hvad skaber værdi? Hvad skaber mindre værdi? 
Og hvad skaber ikke værdi overhovedet? Svarene er 
ikke givet på forhånd, for det kræver kendskab til både 
økonomiske effekter og velfærdseffekter at nå frem til 
dem. 

At sammenligne effekten af indsatser – eller sam-
menligne indsatser med status quo – er som oftest et 
regnestykke med mange ubekendte og mange anta-
gelser. Ikke desto mindre er det en nødvendig sam-
menligning i et samfund som vores, hvor de sociale 
udgifter er ekstremt høje. Hvis ikke vi tør regne på ef-
fekterne, står vi uden viden om deres værdi. Uden den 
viden kan vi ikke foretage kvalificerede valg, og vi kan 
ikke investere i de rigtige typer forebyggelse. Vi har 
ganske enkelt ikke en chance for at dirigere pengene 
hen til de indsatser, der skaber allermest værdi.

DET GIVEr GOD MENING AT ArBEJDE MED NYTTE-
VÆrDI 

Fra vores erfaring på det sociale område ved vi, at alt 
for mange indsatser iværksættes med et kortsigtet 
perspektiv. Disse indsatser tjener ofte mere som akut 
brandslukning end som en langsigtet løsning af bor-
gernes problemer. I de bedste tilfælde gør de ikke mere 
skade end gavn. I de værste ender de på forsiden af 
avisen.

Med denne bog vil vi gerne inspirere til, at fagper-
soner og beslutningstagere sætter mere fokus på nyt-
teværdi og reflekterer over, hvordan midlerne på det 
sociale område anvendes. Vi tror på, at analyser af so-
cial nytteværdi vil finde udbredelse, da vi som sam-
fund bliver nødt til at bruge pengene, hvor de giver 
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INTrODuKTION ⁄ 15

størst værdi. Bogen igennem præsenterer vi nogle 
praksisnære værktøjer, der kan bruges både på strate-
gisk niveau og i det daglige arbejde med borgerne.

Vi har skrevet bogen, fordi vi vil synliggøre, at det 
giver god mening at tænke i nytteværdi i forbindelse 
med indsatser på socialområdet. Samtidig ønsker vi at 
vise, at redskaberne til at vurdere nytteværdi er til-
gængelige og relevante at anvende i såvel de enkelte 
kommuner som i forbindelse med tværkommunale 
initiativer. En fuldstændig analyse af en given indsats, 
der inddrager samtlige effekter og økonomiske bereg-
ninger, kan være en stor mundfuld at gennemføre, 
men mindre kan også gøre det. Ofte kan relativt enkle 
redskaber gøre det muligt at dokumentere nytteværdi, 
hvad enten det gælder planlægningen af indsatser, der 
endnu ikke er sat i gang, eller evalueringen af indsat-
ser, der ikke leverer den forventede værdi.

På det sociale område er det nødvendigt at priori-
tere, hvad enten vi vil det eller ej. Uanset hvordan vi 
vender og drejer det, vil midler, der kanaliseres i ret-
ning af én indsats, ikke være tilgængelige andetsteds. 
En eksplicit prioritering, der tager udgangspunkt i ind-
satsers nytteværdi, er alt andet lige at foretrække frem 
for en implicit prioritering baseret på vaner, mavefor-
nemmelser eller en finger i luften. En større brug af 
nytteværdianalyser vil føre til, at mindre effektive ind-
satser kan afvikles til fordel for indsatser, der giver 
større social nytteværdi. Når en analyse eksempelvis 
konkluderer, at en koordineret indsats over for udsatte 
familier har markante positive effekter i både et øko-
nomisk og et velfærdsperspektiv, er det et stærkt argu-
ment for at bruge samme model til at gentænke og 
prioritere andre indsatser. 
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16 ⁄ KAN DET BETALE SIG?

OPSKrIFT PÅ EN ANALYSE AF NYTTEVÆrDI

Gennem bogen forklarer vi – trin for trin – hvordan en 
nytteværdianalyse bliver til. Vi anvender eksempler fra 
det virkelige liv til at underbygge teorien, ligesom vi 
afslutter hvert kapitel med en tjekliste og en henvis-
ning til relevant litteratur.

Bogen er både inspireret af teoretiske bidrag fra lit-
teraturen om nytteværdi og af praktiske erfaringer 
med samme. Den er ikke målrettet specifikke faggrup-
per, men er tænkt som en inspirationskilde til alle, der 
beskæftiger sig med det sociale område. Der er således 
værktøjer at hente, uanset om du arbejder med den 
strategiske, økonomiske eller praktiske del af social-
området, og uanset om du har gennemført flere nytte-
værdianalyser, eller du skal til at gøre det for første 
gang.

Bogen er bygget op om den såkaldte SROI-metode, 
der er en amerikansk udviklet metode til at måle nyt-
teværdi. SROI står for Social Return on Investment og be-
tyder kort sagt, at man udregner den sociale nytte-
værdi af en given investering. 

 > I bogens første kapitel fortæller vi, hvad analyser af 
social nytteværdi er, og hvordan de kan anvendes. 
Her diskuterer vi blandt andet, hvorfor sociale ind-
satser bør evalueres, og hvorfor SROI-metoden er 
anvendelig som redskab hertil.

 > I de efterfølgende kapitler udfolder vi selve analyse-
rammen: fra afgrænsning af analysen, opstilling af 
indikatorer og indsamling af data til effektevalue-
ring, beregning af velfærdsøkonomisk værdi og for-
midling af analysens resultater.
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 > I det afsluttende kapitel diskuterer vi, hvordan re-
sultaterne kan anvendes i praksis, og hvordan både 
beslutningstagere, praktikere og ikke mindst de bor-
gere, der modtager de sociale ydelser, kan drage for-
del af øget evidens.

En stor tak skal lyde til Rebild Kommune, de grønland-
ske familiecentre, Bybi, The International Fund for Ire-
land, der står bag GRIT-programmet, Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering samt alle andre medvir-
kende. En særlig tak skal lyde til Malte Dahl for uvur-
derlig hjælp gennem skriveprocessen.

God fornøjelse og rigtig god læselyst!

Mette Lindgaard, Peter Thorgaard og Morten Wiene
København, januar 2015
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