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Tak til bidragsydere
Foreningen Nydansker ønsker at rette en stor tak til de personer
og organisationer, der har støttet vores undersøgelse. Det er så
nemt at holde kortene tæt, det kræver tillid og mod at dele ud
af sig selv, at fortælle om både sine succeser og sine fiaskoer.
Når vi reflekterer i fællesskab, bliver vi klogere sammen, så vi
kan træffe bedre beslutninger, imens vi støtter og udfordrer
hinanden i vores arbejde med at udvikle og udbrede bæredygtige
sociale indsatser.
Tak til jer!
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Forord
Denne guide er målrettet sociale initiativer og organisationer, der ønsker inspiration til strategisk skalering. Med afsæt i en række eksempler på best practice på området bliver du
præsenteret for gode råd, konkrete eksempler og en række redskaber til at understøtte din
skaleringsproces.
Den eksisterende viden om skalering i en dansk kontekst er sparsom. Der mangler anvendelige redskaber, hvor initiativer og organisationer kan identificere sig selv og blive vejledt
i deres skalering. Det forsøger denne guide at imødekomme ved at tilbyde et anvendeligt,
handlingsrettet redskab udarbejdet i en dansk kontekst. Et redskab til at understøtte skalering og dermed det vækstpotentiale, der ligger i det sociale initiativ eller den organisation,
du beskæftiger dig med.
De udvalgte eksempler, der udgør det empiriske afsæt for guiden, er dels hele organisationer, der arbejder med en enkeltstående indsats og dels enkeltstående indsatser i en organisation, der driver flere indsatser. I guiden omtales alle eksemplerne som “organisationer”,
forstået som den organisation eller det team, der varetager indsatsen. Organisationerne er
valgt ud fra et ønske om at opnå en vis spredning i forhold til målgruppe og socialt sigte. De
opererer inden for forskellige områder som eksempelvis integration, idræt, miljø og mental
sundhed. Idet undersøgelsen er foretaget i en dansk kontekst, hvor de stærke samarbejder
ofte forefindes på tværs af sektorer (Lundgaard & Hygum, 2017: 122), indgår de udvalgte
organisationer typisk i tværsektorielle samarbejder i krydsfeltet mellem civilsamfundet, den
offentlige sektor og erhvervslivet. Alle organisationer har foretaget en skalering, der indebærer, at de i forskellig grad har udvidet indsatsen i geografisk, finansiel og/eller organisatorisk forstand. De har forskellig størrelse og befinder sig forskellige steder i deres udviklingsforløb. Selvom organisationerne ikke er repræsentative for alle sociale indsatser, tilbyder
de læring og indblik, der kan være interessante for alle, der beskæftiger sig med skalering.
Dataindsamlingen understøtter, at der eksisterer en sammenhæng mellem skalering og varetagelse af drift. En analytisk hovedpointe, der danner rammen for skaleringsredskabet,
præsenteret senere i guiden.
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Researchproces
Den indsamlede empiri består af dybdegående interview med 22 udvalgte organisationer
foretaget i foråret 2019. Udvælgelsen af organisationer beror på en proces, der dækker to
overordnede stadier. Første stadie har indbefattet en bred kortlægning af organisationer
med afsæt i følgende arbejdsdefinition:

Organisationer i Danmark med et socialt sigte, der har
foretaget en “bred” skalering, forstået således at de
har udvidet deres indsats i geografisk, finansiel og/
eller organisatorisk forstand. Organisationen indgår i
eller søger tværsektorielle partnerskaber i krydsfeltet
mellem civilsamfundet, den offentlige sektor og/eller
erhvervslivet. Organisationen er overførbar i kraft af sin
langsigtede forankring og sin aktualitet i nutidige danske
rammer.
Ved at afdække tildeling af midler fra relevante statslige puljer og private fonde samt foretage research i databaser (primært frivillighed.dk) er 52 organisationer udvalgt, som i forskellig
grad er lykkedes med at skalere deres indsats.
Andet stadie i udvælgelsesprocessen har taget afsæt i et scoreboard, udviklet til formålet.
Scoreboardet indeholder en række kriterier, der fungerer som målbare enheder til at foretage en screeningsproces. Det indbefatter organisationens geografiske og organisatoriske
omfang, antal samarbejdspartnere og type samt det finansielle omfang og overførbarhed.
På den baggrund er de 22 højstscorende organisationer blevet udvalgt.
Alle de udvalgte 22 organisationer har deltaget i enten direkte eller telefonisk interview med
afsæt i en målrettet interviewguide. Interviewguiden indbefatter spørgsmål rettet mod de
beslutninger og begivenheder, der har formet organisationens udvikling, herunder spørgsmål vedrørende økonomi, kommunikation, samarbejde og ledelse. Spørgsmålsemnerne er
udvalgt med henblik på at afdække, hvilke skaleringsprocesser organisationen både bevidst
eller ubevidst har gennemgået, og hvorvidt, der er tværgående erfaringer og strategier at
spore blandt organisationerne.
På baggrund af interview er der udarbejdet casebeskrivelser og kortlagt mønstre på tværs
af organisationerne. Selve skaleringsredskabet er efterfølgende opstået i en vekselvirkning
mellem den indsamlede empiri, de tværgående mønstre og teoretiske inputs fra eksisterende litteratur på området.
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Skalering som udvidet
social impact
I løbet af det sidste årti har skalering som koncept gennemgået en udvikling, der indebærer
et skift fra en opfattelse af skalering som organisatorisk vækst mod en opfattelse af skalering
som udvidet social impact. Dermed kan skalering betragtes både som vækst i “dybden” og
vækst i “bredden”. Den dybe skalering kan spores som en intensivering af en indsats med en
udvidet impact per person, og den brede skalering som en udbredelse af en indsats med en
impact udvidet til flere personer (Mulgan, 2007: 21). Når vi taler udvidet social impact, kan
de forandringer og resultater, der skabes indirekte af en organisation, også betragtes som
udtryk for skalering (Clark, 2012). Systemforandring optræder derfor som et mål med strategisk skalering. Forandring skabt på et samfundsmæssigt niveau kan opgøres med metoden
social return on investment, der muliggør målingen af ekstra-finansiel værdi, forstået som
værdi, der ikke kan opgøres i konventionelle finansielle termer (Porta & Last, 2018). Denne
tendens måler en impact, en samfundsøkonomisk gevinst, der ikke kan spores direkte tilbage til den initierende organisation som afledelige organisatoriske forandringer. Det præsenterer et brud med det forholdsvis lineære forhold mellem ressourceinvestering og opnået
impact, der kendetegner organisatorisk vækst som strategi og udtryk for skalering (Rutsch,
2018). Med andre ord kan organisationer, der i højere grad er kendetegnet ved en villighed
til at opnå impact uden investering i egen organisation, skalere via andre strategier. Det fordrer en nytænkning af de mulige strategier en initierende organisation kan iværksætte for at
skalere. Følgende guide søger at imødekomme det behov.
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Opstartsprocessen
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Opstartsprocessen
Hvordan kan du gøre organisationen klar til skalering? Det er essentielt, at du forholder
dig aktivt til organisationens skaleringspotentiale for at forbedre muligheden for at skalere
med en høj grad af fidelitet. Med andre ord, at modellen implementeres med en høj grad af
nøjagtighed, hvor kerneelementerne bliver implementeret efter organisationens intention.
For at skalere kræver det, at organisationen har gennemgået en modningsproces. Hvad det
vil sige at være “moden” varierer fra organisation til organisation og beror på en vurdering,
der er svær at foretage ud fra definitive krav og kriterier. I stedet får du i de følgende to afsnit af guiden – Afsøg felten og Afprøv konceptet – en række bud på fokuspunkter i opstartsfasen, der kan bidrage til at sikre, at organisationen er klar til at skalere.

Afsøg felten
I følgende afsnit af guiden vil du blive vejledt i tre punkter i modningsprocessens første fase,
som også kan tilgås som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Identificér behov og målgruppe
Identificér andre aktører på området

Identificer behov og målgruppe
Identificer de behov, du ønsker at imødekomme. Før du når til det punkt, hvor organisationen er klar til at skalere, er det vigtigt først at overveje, hvor organisationen gerne vil hen,
og hvem organisationen gør det for. Heri ligger noget forarbejde, der skal hjælpe dig til en
afklaring af, hvilke behov indsatsen skal dække, og hvorvidt der overhovedet er et grundlag
for nye tiltag på det givne område (Mulgan, 2007: 11). I den indledende proces er det vigtigt,
at du kigger på den målgruppe, organisationen ønsker at arbejde med. Hvad er det for en
type indsats, de har brug for, og er det en hjælp, de selv efterlyser? Her kan der ligge en stor
værdi i at tale med målgruppen og de aktører, som eksisterer på området, for at undersøge
hvilken efterspørgsel, der forekommer.
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Du kan ikke komme ind som sådan en distanceret
akademiker og tro at du har regnet dem ud. Du bliver nødt
til at have haft hænderne i sovsen.”
– High:five

Da det er målgruppen, der principielt afgør behovet for indsatsen, vil de pågældende personer også som udgangspunkt være katalysator for indsatsens vækst og motivation. Her
kan en samskabelsesproces være givende, hvor potentielle brugere, relevante aktører og
mulige samarbejdspartnere inviteres ind som bidragsydere i udviklingen af indsatsen. Ved at
invitere potentielle brugere med i selve udviklingsprocessen får du mulighed for strategisk
at forme organisationens indsats efter de behov, målgruppen identificerer (Lundgaard &
Hygum, 2017: 127).

Vi kan opleve udfordringer med de lønnede
instruktører, hvis det ”bare” bliver et job for dem. De unge
gennemskuer med det samme, hvis instruktørerne ikke
har passionen for arbejdet. De har ligesom en indbygget
bullshit-radar.”
– Unge i Beredskabet

Case: Mind Your Own Business
Mind Your Own Business samarbejder med unge drenge fra udsatte boligområder ved at
tilbyde indflydelse og ansvar gennem et forløb, hvor de skal etablere og drive egen mikrovirksomhed i samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og mentorvirksomheder fra dansk erhvervsliv.
For Mind Your Own Business har det været afgørende at tilegne sig specifik viden om sin
målgruppe. Det hjælper organisationen til at lære de unge at kende og understøtte at de får
en følelse af ejerskab.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 9

•

Brugere: 513

•

Frivillige: 500

•

Erhvervspartnere: 43

Lav forarbejdet grundigt. Er der behov for indsatsen?
Spørg målgruppen frem for at tage udgangspunkt
i jeres egne og andres overbevisninger. Man skal
lære målgruppen godt at kende, det bør være hele
forudsætningen for arbejdet. Hvad er deres baggrund,
hvad er deres udfordringer, hvor ligger deres styrker, hvad
drømmer de om, kan de se sig selv i indsatsen og synes de,
der er en mening med det?”
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Foretag en markedsanalyse: Identificér aktører på området
Næste fokuspunkt i den indledende proces er en afsøgning af det marked, organisationen
skal indgå i. Det er afgørende at kende markedet for at kunne vurdere sin indsats eksistensberettigelse. Det indebærer en undersøgelse af, hvilke tilbud, der allerede findes på området, hvilket omfang de dækker, og hvor høj en kvalitet de leverer (Mulgan, 2007: 13). Her
er det vigtigt at have målgruppen for øje i ens vurdering af de eksisterende tilbud. Du skal
spørge dig selv, hvorvidt organisationen kan levere et bedre og mere langsigtet produkt end
de eksisterende. Hvis det ikke er tilfældet, kan organisationen risikere at ødelægge de eksisterende tiltag, hvilket i sidste ende vil gå ud over målgruppen. Du kan i stedet undersøge,
om et samarbejde med eksisterende organisationer vil være mere gavnligt for kvaliteten af
organisationens produkt og det resultat, der leveres til målgruppen

Case: Get2Sport
Get2Sport er en indsats oprettet under Danmarks Idrætsforbund, som gennem kommunalt
samarbejde leverer assisterende trænere, sportsarrangementer og kurser til lokale idrætsforeninger. De arbejder for at styrke idræts- og foreningslivet.
For Get2Sport har det været afgørende at undersøge, hvilke andre tilbud, der eksisterede på
området for at sikre et meningsfuldt bidrag.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 14 år

•

Antal kommuner: 22

Man skal ikke tænke konkurrerende i forhold til
andre indsatser. Der ligger derfor noget forarbejde i at
undersøge om der allerede eksisterer en lignende indsats
på området, og om der overhovedet er behov for at
man starter op. Hvis man som kortvarigt projekt sætter
ind, kan man skade de eksisterende indsatser, hvilket i
sidste ende rammer brugerne. Man skal i stedet tænke
i samarbejder, eller om der er noget, der kan arbejdes
videre på. (...) Man skal hele tiden overveje, hvorvidt ens
indsats peger hen imod noget varigt.”
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Afprøv konceptet
I følgende afsnit af guiden vil du blive vejledt i tre punkter i modningsprocessens sidste fase,
som også kan tilgås som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Vurdér modellens kvalitet og overførbarhed
Tilpas modellen
Identificér modellens nødvendige kerneelementer

Udfør en pilot-test
For at afprøve kvaliteten af organisationens indsats forud for skaleringen – endda før implementeringen – kan du vælge at pilot-teste dit tilbud. Et pilot set-up kan bidrage til at afklare,
hvorvidt konceptet har den forventede effekt, og om idéen kan udføres i praksis (Patient@
Home, SDU). Det er i denne proces, at indsatsen kan blive styrket, skærpet og sikre sit “forretnings”-potentiale. Her bør du forholde dig realistisk til, hvorvidt organisationen leverer
et resultat, der er værd at skalere; om det nødvendigvis er en model, der er til gavn for
målgruppen i en udvidet version. Den vurdering indebærer ligeledes overvejelser omkring,
hvorvidt det finansielle omfang af piloten er realistisk og kan overføres i en skaleringsproces.
Her er din selvkritik altafgørende, da det kan være svært at acceptere, at ens formodninger
om et godt udbytte, på baggrund af indsatsen, ikke holder stik (Deacon, 2016: 15).
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Vær åben for tilpasning
For at være en agil organisation er det nødvendigt at være opportunistisk og villig til at
eksperimentere og imødekomme nye behov ved at være åben over for input og feedback
udefra samt de resultater du indsamler undervejs. Dog kan tilpasninger også komplicere
organisationens model, og hvis tilpasningerne ikke tilfører afgørende værdi, udfordrer det
modellens overførbarhed og skaleringspotentiale (Deacon, 2016: 18). Det kan betyde, at
modellen bliver for kontekstspecifik, skal opbygges helt fra bunden og stiger i omkostninger,
hvis modellen skaleres. Det er afgørende at foretage en realistisk vurdering af, hvilke omkostninger driften af organisationen kræver, hvordan du kan sikre modellens fidelitet og organisationens økonomiske bæredygtighed. Unødig kompleksitet og manglende kontinuitet
er vigtigt at undgå for at sikre, at det der virker skaleres.

Case: Lær for Livet
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram, der er etableret Egmont Fonden i 2013.
Organisationen arbejder sammen med kommuner og frivillige for at styrke læring og livsduelighed blandt anbragte børn, der er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks år i
læringsprogrammet.
Lær for Livet har erfaret, at geografisk vækst kan føre til driftsomkostninger, der udfordrer
modellens skaleringspotentiale. Modellen afhænger af, at organisationen står til rådighed i
den indledende fase i form af løbende kommunikation og fysisk tilstedeværelse. Den geografiske spredning er meget ressourcekrævende, og organisationen tilpasser derfor modellen til at inkludere flere børn i få kommuner, frem for få børn i flere kommuner.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 6

•

Brugere: 400

•

Frivillige: 300

•

Samarbejdskommuner: 46

Det har været en øjenåbner for os at opleve
muligheden ved at koncentrere os om nogle bestemte
regioner. Det betyder, at vi kan satse på lokale
virksomhedssamarbejder, lokale netværksmuligheder,
lektiecafeer og andre lignende tilbud, der kan styrke vores
samarbejder og effekten af vores indsats (...) Vi oplever, at
det er de stordriftsfordele, der får omkostningerne presset
ned og sikrer vores overlevelse.”
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Identificér overførbare kerneelementer
Overvej hvilke minimumskrav, der bør gøre sig gældende. Det indebærer identifikation af
indsatsens kerneelementer, herunder kerneaktiviteter, -kompetencer og -værdier, og et bud
på, hvordan de kan overleve og indgå som standardiserede elementer i den videre proces mod skalering (Deacon, 2016: 15). I denne proces bør du være opmærksom på, hvilke
elementer, der afhænger af materielle og menneskelige ressourcer, og dermed om dele af
modellen er betinget af bestemte fysiske omgivelser, medarbejdere, viden eller andet der er
svært at overføre til en ny kontekst.

Case: Unge i Beredskabet
Unge i Beredskabet er en landsorganisation, der arbejder for at give børn og unge en succesoplevelse uden for skolen ved at styrke den unges selvtillid, sociale relationer og kompetencer igennem et forløb, hvor den unge får viden og en praktisk forståelse for det at være
brandkæmper.
Unge i Beredskabet oplevede at deres model var udfordret på grund af manglende plads til
diversitet i de forskellige samarbejder.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 5

•

Lokalafdelinger: 27

•

Brugere (gennemførte
forløb): 371

Hvis vi skulle starte samme projekt op i dag, ville
vi nok fra start af have indtænkt en større diversitet i
samarbejdsmodellerne. Vi brugte al for lang tid på at
lave en firkantet boks, som alle parter skulle passe i.
Vi oplevede en masse udfordringer med ressourcer,
men også en modstand fra beredskaberne, da de ikke
passede i kassen, selvom de rigtig gerne ville projektet (...)
Problemet var, at det blev en dikteret agenda i stedet for
lagt op til et reelt samarbejde.”
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Modelstyret
skalering
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Modelstyret skalering
I de følgende afsnit af guiden vil du blive præsenteret for skaleringsredskabet som et konkret, handlingsanvisende værktøj. Du vil blive vejledt i, hvordan du kan identificere organisationen blandt tre kategorier og blive præsenteret for eksempler og anbefalinger fra organisationerne med et ønske om, at opfordre til refleksion og handling i din færd med skalering.
Med afsæt i dataindsamlingen foretaget blandt de 22 udvalgte organisationer kan der spores
en sammenhæng mellem drift og skaleringsstrategi. Rammen for skaleringsredskabet, og
det kategoriserende princip, er derfor varetagelse af drift. Måden, hvorpå organisationerne
varetager driften af deres indsatser kan fordeles i følgende tre kategorier: Bevaret kernedrift,
Delt drift og Udliciteret Drift.
I modellen nedenfor optræder også en fjerde kategori: Intet driftsfokus. Da arbejdsdefinitionen udelukker organisationer eller indsatser, der ikke har et driftsfokus, er denne kategori
for drift ikke beskrivende for de udvalgte organisationer. Kategorien favner primært socialpolitiske bevægelser, og vil ikke være uddybet i det følgende.
Alle kategorierne er udformet med afsæt i en præmis om, at der eksisterer en sammenhængen mellem, hvordan en organisation varetager drift og foretager skaleringsorienterede
strategivalg. Præmissen er (endnu) ikke italesat blandt de udvalgte organisationer, men opstået på baggrund af dataindsamlingen

Driftsfordeling

Betingelser

Bevaret kernedrift

Delt drift

Udliciteret drift

Intet driftsfokus

Behov

Rettet mod et behov, den
offentlige og/eller private
sektor ikke har ressourcer
til at dække.

Rettet mod et behov,
der kræver brobygning
for/mellem aktører
med komplementære
kompetencer og interesser.

Rettet mod et behov,
den offentlige og/eller
private sektor ikke dækker
(tilstrækkeligt).

Rettet mod et behov,
den offentlige og/eller
private sektor ikke dækker
(tilstrækkeligt). Behovet
kræver politisk aktualitet.

Organisatorisk mål

Vedvarende levering af
kerneydelser.

Vedvarende brobygning
med mulighed for skift i
rolle- og ansvarsfordeling i
samarbejderne.

Blive adopteret og
integreret i den
pågældende sektor,
eller adopteret af lokale
frivillige. Ofte vedvarende
levering af support.

Vedvarende tilslutning.

Modelstyret skalering del 1/3: Udviklet af Foreningen Nydansker med sparring fra Rockwool Fondens Interventionsenhed med afsæt i undersøgelsens datamateriale (se Bilag
for samlet model)
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Vær opmærksom på, at frivillighed kan være afgørende uanset, hvordan organisationen varetager sin drift. Forskellen kommer til udtryk ved en variation i de frivilliges organisatoriske
ansvar, hvilket bliver uddybet ved præsentationen af hver kategori.
Vær ligeledes opmærksom på, at organisationens kategori for drift ikke nødvendigvis er endeligt givet. Organisationen kan bevæge sig fra en driftskategori til en anden ved eventuel
videreudvikling af indsatsen, ligesom organisationen kan have flere indsatser, hvorfor den
kan placere sig under forskellige driftskategorier. Ændringer i omstændigheder såsom nye
partnerskabsaftaler, frafald af fondsbevilling og ny lovgivning bør også medføre, at du vender tilbage til redskabet.

Betingelser
I følgende afsnit af guiden vil du blive vejledt i, hvordan du kan identificere den driftskategori
i skaleringsredskabet, der bedst kan understøtte organisationens skaleringsproces. Vejledningen kan tilgås som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Identificér det behov organisationen retter sig mod
Identificér organisationens organisatoriske mål

Gennem opstartsfasen har du identificeret, hvad organisationen kan levere, og hvordan den
bedst leverer det. Du bør nu forholde dig til, hvilke strategier, der bedst muligt understøtter
organisationens skalering. Der er ikke én strategi, der altid fører til den bedst mulige skalering. De “bedste” strategier varierer og afhænger primært af to betingelser for skalering,
hvilket behov og organisatorisk mål, organisationen retter sig mod. Betingelserne bliver præsenteret i følgende rækkefølge; Bevaret kernedrift, Delt drift og Udliciteret drift. Orientér
dig i de tre kategorier for at finde den mest beskrivende kategori for organisationen.
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Bevaret kernedrift
Er organisationen rettet mod et behov, der endnu ikke imødekommes af indsatser i den
offentlige eller private sektor? Eller eksisterer der indsatser på området, som imødekommer behovet, men ikke har ressourcer – viden, kompetencer, midler – til at dække behovet
tilstrækkeligt?
Har organisationen et mål om selv at levere sin ydelse til målgruppen, og fortsætte med at
være ansvarlig for leveringen?
Hvis du kan svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så bør kernedriften bevares
i organisationen. Det vil sige, at organisationen varetager driften internt, og ofte er afhængig
af en frivillig indsats. De frivillige har sjældent et organisatorisk ansvar for indsatsens levedygtighed.

Hovedcase: Bydelsmødre
Bydelsmødrenes Landsorganisation er en frivillig indsats under Fonden for Socialt Ansvar.
Bydelsmødre motiverer og mobiliserer isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til
at blive stærke mødre og aktive medborgere. Bydelsmødre skaber kontakt til kvinder, der
har udfordringer med det danske sprog, mangler viden om samfundet omkring dem, og som
oftest har mistillid til det kommunale system.
Bydelsmødrene har vurderet, at de kan levere en ydelse, som eksisterende kommunale tilbud ikke kan. Der eksisterer offentlige sociale, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser, som imødekommer nogle af de udfordringer målgruppen oplever, men de har
ikke de samme muligheder for at dække behovene, som Bydelsmødrene. Bydelsmødrene
kan med deres peer-to-peer indsats og lokale ressourcer udfylde “et hul i markedet” ved at
facilitere målgruppens adgang til tilbuddene.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 11

•

Frivillige: 800

•

Samarbejdskommuner: 25

•

Lokalafdelinger: 49

Indsatsen kan nå de kvinder, den offentlige sektor ikke kan nå, hvilket sikrer organisationens
vedvarende involvering og forankring i lokalområderne.

Med de sproglige kompetencer, de personlige
erfaringer og kulturelle indsigter vi har her i
organisationen, er det muligt for os at skabe en tillidsfuld
og ligeværdig kontakt til isolerede og sårbare kvinder.
Man kan sige, at vi har en brobyggende funktion, fordi vi
sørger for at den enkelte kvinde kan få den information og
støtte hun har brug for, for at hun kan tage ansvar for sit
og familiens liv.”
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Delt drift
Er organisationen rettet mod et behov, der kræver brobygning mellem aktører – offentlige,
private eller civile – med komplementære kompetencer og interesser? Eksisterer der indsatser i forskellige sektorer, som ikke dækker behovet, men kan bidrage med et afgørende
netværk, metoder eller andre ressourcer inden for området?
Har organisationen et mål om at fungere som vedvarende brobygger gennem samarbejde?
Er svarene på ovenstående spørgsmål ja, så bør driften deles. Organisationen kan således
med fordel varetage driften i samarbejde med den offentlige og/eller private sektor. Hvis
organisationen består af en frivillig indsats, har de sjældent et organisatorisk ansvar for indsatsens levedygtighed.

Hovedcase: Klar til Start
Klar til Start er en organisation oprettet af FONDEN UNGES og Fakta. Organisationen hjælper
unge, som har en autismediagnose, med at komme i fast arbejde gennem kompetencegivende træningsforløb. Gennem partnerskaber med en række virksomheder har organisationen
mulighed for at tilbyde jobgaranti til de unge, som gennemfører træningsforløbet.

Organisationen i tal

Organisationen ønsker at løse et samfundsproblem, hvor en målgruppe overses eller håndteres utilstrækkeligt i systemet. De eksisterende tilbud, som oftest er kommunale tiltag, der
arbejder for at aktivere unge, tager ikke tilstrækkelig højde for målgruppens særlige behov.

•

Samarbejdskommuner: 57

•

Ansatte: 40

•

År siden opstart: 7

•

Antal lokalafdelinger
(kompetencepartnere): 10

Praktikforløbene i de eksisterende kommunale tilbud
ender sjældent med en ansættelse, da den unge med en
autismediagnose ikke bliver klædt godt nok på.”
Klar til Start får adgang til målgruppen gennem kompetencepartnere i de forskellige samarbejdskommuner, som visiterer de unge. Organisationen er derfor afhængig af et kommunalt
samarbejde. På den måde arbejder organisationen samt den offentlige og private sektor
sammen med et fælles ønske om at dække et samfundsbehov, der kræver samarbejde og
brobygning for at kunne lykkes.
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Udliciteret drift
Er organisationen rettet mod et behov, der ikke dækkes tilstrækkeligt? Er det et behov den
offentlige og/eller private sektor har interesse for og måske allerede søger at imødekomme?
Har organisationen et mål om at blive adopteret eller integreret i den pågældende sektor?
Har organisationen et mål om fortsat at levere support?
Svarer du ja til ovenstående spørgsmål, så bør driften udliciteres. Organisationen udliciterer
driften til den offentlige eller private sektor. Hvis organisationen består af en frivillig indsats,
optræder de frivillige ofte som autonome grupper med et organisatorisk ansvar for indsatsens levedygtighed.

Hovedcase: Branchepakker
Branchepakker er et koncept udviklet af LG Insight og Foreningen Nydansker. Konceptet er
rettet mod ledige borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Branchepakker er strukturerede og målrettede virksomhedsforløb inden for udvalgte brancher med lave indgangsforudsætninger og gode jobmuligheder, og har til formål at opkvalificere og hjælpe borgere
i målgruppen i deres første job i Danmark.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 4

•

Samarbejdskommuner: 19

•

Ansatte (årsværk): 1,5

Branchepakker er drevet af et behov, der blev
skærpet med flygtningestrømmen i 2015. Udbuddet og
omfanget af de eksisterende beskæftigelsesindsatser
mødte ikke efterspørgslen. Vi kan stadig se, at
Branchepakker imødekommer et behov for en mere
systematisk og målrettet virksomhedsindsats på
integrationsområdet.”
Mange af de danske kommuner var ikke rustede, til at kunne tilbyde en kvalificeret virksomhedsrettet integrationsindsats til den store flygtningegruppe, der kom til Danmark i særligt
2015 og 2016. Branchepakker imødekom den forøgede efterspørgsel, der medfulgte på beskæftigelsesrettede koncepter og indsatser i kommunale integrationsafdelinger. Branchepakkekonceptet viste gode resultater i Vejle Kommune, hvorfor mange danske kommuner
valgte at satse på implementeringen af konceptet. Det er en metode og et koncept, der kan
tilpasses og integreres i alle typer kommuner. Når en kommune bliver medlem af Branchepakkenetværket modtager de en struktureret overlevering med en indførsel i ufravigelige
dogmer og metoder, som er afgørende for konceptets succes. Herefter overtager kommunen gradvist ansvaret for den løbende lokale tilpasning og drift.

Som et af de få tilbud på området så vi, hvor tydeligt
indsatsen løftede målgruppen. (...) Vi arbejder på en
ny og anderledes måde med en overførbar model, alle
kommuner kan tilpasse og implementere.”
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Strategi
Du vil i det følgende afsnit af guiden blive præsenteret for spørgsmål og overvejelser, der kan
bidrage til at forme organisationens strategiske valg i skaleringsprocessen. Vejledningen kan
også tilgås som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Vælg organisationens primære skaleringsstrategi
Tilpas organisationens kontrolniveau
Overvej hvordan organisationen inddrager eksterne
aktører
Afgør hvordan organisationen opbygger kapacitet

Du har nu identificeret den kategori, der bedst beskriver den aktuelle driftsfordelingen i
organisationen. Hver driftskategori kan rammesættes ved en primær strategi, der består
af tre underaspekter. De tre aspekter – kontrol, inddragelse af eksterne aktører og kapacitietsopbygning – er med til at karakterisere den rammesættende strategi inden for hver
driftskategori.
Mange organisationer kan karakteriseres ved et højt niveau af kontrol i opstartsperioden,
hvor modellen udvikles og afprøves. Det kan efterfølgende være svært at afgive kontrol under implementeringen og udbredelsen af modellen. Opgiver organisationen sin intellektuelle ejendomsret, og hvem bliver så anerkendt for modellen? Opgiver organisationen sin kilde
til succes, og hvem modtager så det finansielle afkast? Spørgsmålene kan risikere at føre til
en illusion af, at kontrol er den sikreste vej til succes. Villigheden til at afgive kontrol bør ikke
tolkes som utilstrækkelighed eller manglende duelighed. Det kan også være udtryk for evnen til at gennemskue, hvilke strategiske fravalg og tilvalg, der er nødvendige for at skalere
og udvide sit potentiale til at opnå bredere social impact. Organisationens kontrolniveau er
også forbundet med, hvordan organisationen inddrager eksterne aktører og opbygger sin
kapacitet.
Alle tre elementer er afgørende for organisationens strategivalg og bør korrelere med organisationens driftskategori. Følg den driftskategori, du har identificeret som mest kendetegnende for organisationen, og brug modellen nedenfor til at blive vejledt i strategiske
overvejelser og valg, der kan bidrage til organisationens skalering.
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Driftsfordeling

Strategi

Bevaret kernedrift

Delt drift

Primær strategi

Organisatorisk vækst.

Samarbejde via netværkOverlevering af model til
sopbygning, partnerskaber, relevante aktører.
konsortier, kooperativer,
joint ventures.

Kontrol

Højt kontrolniveau, ønsker Middel kontrolniveau, villighed til at afgive kontrol
ikke at afgive kontrol.
til samarbejdspartnere.
Implementering af model
sikres af egen organisation. Implementering af model
sikres i højere grad af egen
Kontrolleret udbredelse. organisation end af samarbejdspartnere.
Styret udbredelse.

Udliciteret drift

Intet driftsfokus

Synliggørelse og aktualisering af budskab.

Lavt kontrolniveau, ønsker Lavt kontrolniveau, alle og
at videregive kontrol til va- ingen har kontrol.
retagere dog med sikring
af egen fidelitet.
Implementering af budskab sikres af civilsamfunImplementering af model dets opbakning.
sikres i tiltagende grad af
samarbejdspartnere end af Ukontrolleret diffusion.
egen organisation.
Styret diffusion.

Inddragelse af
eksterne aktører

”Samarbejde”
Sparring, styrke legitimitet/omdømme, adgang til
målgruppe, ressourceudveksling.

”Partnerskab”
”Varetagelse”
”Tilslutning”
Strategiske partnerskaber Open source, replikation, Aktivisme og opbakning.
med fælles varetagelse af social franchise og licenser.
kerneopgaver.

Kapacitetsopbygning

Internt.

Delvist gennem anden
aktør.

Gennem anden aktør, evt. Gennem civilsamfundet.
med løbende nedjusteringer internt.

Modelstyret skalering del 2/3: Udviklet af Foreningen Nydansker med sparring fra Rockwool
Fondens Interventionsenhed med afsæt i undersøgelsens datamateriale (se Bilag for samlet model)
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Bevaret kernedrift
Hvis kernedriften bevares og varetages internt i organisationen, bør organisationen satse
på organisatorisk vækst som sin primære strategi. Det indebærer ofte et højt kontrolniveau,
hvor organisationen ikke ønsker at afgive kontrol. Implementeringen af modellen sikres derfor af organisationen, og skaleringen er præget af en kontrolleret udbredelse. Organisationen inddrager typisk eksterne aktører gennem samarbejde. Inddragelsen kan bidrage med
sparring og udveksling af ressourcer, såvel som en styrket legitimitet og en adgang til den
pågældende målgruppe. Organisationens kapacitet opbygges internt.

Hovedcase: Game
GAME er en non-profit organisation, som arbejder for at forebygge konflikt, styrke sundhed
og skabe varig social forandring gennem gadeidræt for børn og unge i udsatte boligområder.
GAME vandt Integrationsprisen i 2003 og oplevede en stigende efterspørgsel og flere bevillinger til organisationens gadeidrætsindsatser. For at fremme en effektiv vækst, investerede GAME i at kapacitetsopbygge organisationen ved at indhente nye kompetencer udefra.
Strategien vidner om, at GAME ønsker at vækste som organisation og bevare kernedriften
af organisationen internt. Organisationen nedsatte en bestyrelse med relevante fagligheder
og netværk. Stifteren af organisationen blev udskiftet med en direktør med kompetencer fra
erhvervslivet, som kunne bidrage med erfaring om ledelse og virksomhedsopstart fra den
kommercielle verden. GAME foretog med andre ord en organisatorisk opkvalificering for at
opbygge intern kapacitet med henblik på at styrke potentialet for organisatorisk vækst.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 17

•

Brugere (også
internationalt): 170.000

•

Ansatte: 44

•

Lokalafdelinger: 5

Der er ingen fordele ved at folk er her for kaffens
skyld. Selvom det lyder amerikansk og kultagtigt, er det
afgørende at alle er enige om, hvad vi laver og hvorfor vi
er her.”
Organisationen sikrer implementeringen og udbredelsen af sin indsats med et højt niveau
af kontrol. GAME inddrager alle niveauer af organisationen med henblik på at formulere en
fælles strategi og målsætning, der kan ensrette visionen og forståelsen af, hvad organisationen arbejder for.
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Når vi finder en organisation at samarbejde med,
vurderer vi om det er samme målgruppe vi arbejder med
(...) Samarbejdet er en mulighed for at indskrive sig i deres
status og ry.”
GAME følger en model for udbredelse, der rummer tre typologier: Organisationen skalerer
ved 1) at etablere sig gennem en lokalafdeling, 2) at overtage en lignende lokal organisation,
3) supplerende samarbejde med en lokal organisation.

Det var et afgørende vendepunkt at få ansat en
direktør med økonomisk og organisatorisk sans og
erfaring. Indtil da var der en tendens til at løbe med en
masse forskellige idéer og projekter uden langsigtede,
økonomiske planer og det udfordrede virkelig indsatsen.”
– Hospitalsklovnene

På tværs af organisationerne kræver
strategien oftest…
Skift i ledelseskompetencer, indebærer ofte en overgang
fra “ildsjæl” til fagspecifik, “professionel”
Opkvalificering af ansatte/frivillige
Stærkt omdømme og høj legitimitet, organisationen
optræder som best practice på området
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Delt drift
Hvis driften af organisationen deles og varetages sammen med den offentlige og/eller private sektor, bør organisationen satse på vækst gennem samarbejde ved netværksopbygning, partnerskaber, konsortier, kooperativer eller joint ventures som sin primære strategi.
Det indebærer et middel kontrolniveau, hvor organisationen er villig til at afgive kontrol til
samarbejdspartnere. Organisationen afgiver kun en grad af kontrol, og implementeringen af
modellen sikres i højere grad af organisationen end af samarbejdspartnere, ligesom skaleringen ikke er kontrolleret, men præget af en styret udbredelse. Organisationen inddrager eksterne aktører gennem partnerskaber. Inddragelsen kan rumme strategiske partnerskaber
med delt varetagelse af fælles kerneopgaver. Organisationens kapacitet opbygges delvist
gennem anden aktør.

Hovedcase: High:five
High:five blev etableret af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar med henblik på at assistere
virksomheder i at udvikle et socialt ansvar med henblik på at skabe uddannelses- og jobmuligheder til unge i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.
High:five blev etableret i år 2006 som et brobygningsprojekt af den daværende formand for
Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, politidirektøren og beskæftigelsesministeren, hvorfor
organisationen er grundlagt som et offentligt-privat samarbejde.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 17

•

Brugere (årligt): 370

•

Ansatte: 21

Vi har tiltro til, at High:five og virksomheder – som
uvildige, eksterne aktører – har bedre forudsætninger
for at motivere de kriminelle og indsatte til at lægge
kriminalitet bag sig. Vi repræsenterer erhvervslivet og
kan mediere virksomheders tilstedeværelse i fængsler
(...) Det arbejde, vi laver, skal skabe værdi for alle parter.
Jobcentre arbejder inden for samme område, men de
mangler værdikæden.”
High:five arbejder på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder som relationsskabende bindeled. Organisationen samarbejder med kommuner, virksomheder, Kriminalforsorgen, politiet og andre myndigheder i det strafferetlige system for at optimere information for målgruppen med et mål om udslusning og ordinær ansættelse. Organisationen
deler varetagelsen af opgaver i afviklingen af de enkelte forløb med offentlige myndigheder,
herunder visitering og forhandling af kontraktindhold.
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... I det daglige samarbejde med myndigheder
og virksomheder fordeles ansvar og arbejdsopgaver
forskelligt, men altid med det samme mål om ansættelse
på ordinære vilkår (...) Lokale økonomiske prioriteringer
og bureaukratiske processer er ofte en udfordring i vores
samarbejde.”
Arbejdet mellem og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder betyder
vedvarende foranderlige vilkår, som stiller store krav til organisationens agilitet.
Organisationen udviser en villighed til at afgive kontrol ved at gå på kompromis og gå i dialog
med sine samarbejdspartnere og tilpasse de enkelte forløb. Forløbene tilpasses gennem indledende forventningsafstemninger og løbende opfølgninger med henblik på at sikre en følelse af ejerskab og forankring i de forskellige institutioner og virksomheder. Organisationen
initierer nye samarbejder og varetager ansvaret for at finansiere indsatsen, hvilket medfører,
at udbredelse og skalering af indsatsen er styret af organisation.

... Vi har én konsulent ansat til at servicere 3-4
kommuner. Kommunerne betaler en del af konsulentens
løn gennem et fee pr. matchet elev med en frivillig, men
der går 2-3 år før vi tilnærmelsesvis kan drifte os selv
i en ny kommune. Resten må vi skaffe via donationer
og gaver. For at effektivisere vores arbejde, kan vi kun
samarbejde med kommuner, der ligger geografisk
tæt på dem, vi allerede arbejder sammen med. (...)
En af de større udfordringer i vores samarbejde med
kommunerne er udskiftning i personalet. Man skal være
meget opmærksom på, at der sker en fyldestgørende
overlevering. En anden ting er at få indtægter til ledelse
og administration.”
– Landsforeningen Talentspejderne

På tværs af organisationerne kræver
strategien oftest…
Kendskab til samarbejdspartneres faglighed og
arbejdsmetoder
Stærke formidlingsevner og villighed til at gå i dialog
Evne til at identificere interessefællesskaber, finde fælles
forståelse for værdiskabelse og formulere tydelige rolleog ansvarsfordelinger
Tålmodighed med bureaukratiske processer
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Udliciteret kernedrift
Hvis driften af organisationen udliciteres til den offentlige eller private sektor, bør organisationen satse på vækst gennem overlevering af modellen til relevante aktører. Det indebærer
et lavt kontrolniveau, hvor organisationen ønsker at videregive kontrol til varetagere, som
f.eks. kommuner eller virksomheder, dog med sikring af modellens fidelitet. Implementeringen af modellen sikres i tiltagende grad af varetagere end af organisation i løbet af en
overleveringsproces. Organisationen initierer nye overleveringer af modellen, samtidig optræder eksisterende varetagere af modellen som gode eksempler på området, hvilket ofte
giver anledning til videreformidling og udbredelse af modellen uden organisationen er direkte involveret. Skaleringen kan derfor karakteriseres som styret diffusion. Organisationen
inddrager eksterne aktører gennem varetagelse. Inddragelsen kan bestå af open source,
replikation, social franchise og licenser. Eksterne aktører kan være frivillige aktører i tilfælde
af, at driftsopgaver bliver overdraget til de frivillige med en samtidig overdragelse af kontrol.
. Organisationens kapacitet opbygges gennem anden aktør eventuelt med løbende nedjusteringer internt.

Hovedcase: Familieiværksætterne
Familieiværksætterne er udviklet i regi af Fonden for Socialt Ansvar. Familieiværksætterne
hjælper førstegangsforældre før og efter fødslen med at forbedre barnets vilkår og starten
på forældreskabet. Familieiværksætterne drives i kommunalt regi.
Organisationen har i samarbejde med Holstebro Kommune og Region Midt udviklet en præventiv indsats, kommuner kan adoptere og integrere med et argument om potentielle, offentlige besparelser på senere indsatser for sårbare børn og unge. Samarbejdet er drevet
af et fælles ønske om at imødekomme en samfundsproblematik, der indebærer at mange
forældre går fra hinanden i løbet af de første, sårbare år af barnets liv.

Organisationen i tal
•

År siden opstart: 7

•

Samarbejdskommuner: 25

•

Ansatte: 1

...Det skal være nemt at starte op med nogle hovedprincipper og en drejebog, der er let at følge og forstå. Det
handler om det gode samarbejde og den frihed, der er til
at kommunerne selv kan påvirke, hvad mødet mellem fagpersoner og brugere skal indeholde. (...) Det er afgørende
at opstarten i en ny kommune er så nem og gnidningsfri
som mulig.”
Familieiværksætterne overleverer modellen til kommuner, hvorefter den pågældende kommune optager og integrerer modellen i deres eksisterende tilbud. Overførbarheden af modellen er derfor afgørende, hvilket kræver et kendskab til de kommunale arbejdsmetoder og
-forhold.

... Vores Advisory Board er sammensat af forskellige
fagpersoner på tværs af regioner, kommuner, folkevalgte
og det private. Jeg tror, at det fælles sprog er en bærende
del af vores succes (...) De personlige møder vi har i
starten af hver overlevering og vores lyst til at forstå deres
arbejdsgang, er afgørende for at sundhedsplejerskerne,
kommunernes øvrige fagpersonale og jordemødrene tager
det til sig.”
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... De kommunale forhold er forskellige, så vi
opsætter 4 hovedprincipper, der arbejdes ud fra, men
derudover er der plads til, at kommunerne selv kan
tilpasse deres behov og omstændigheder.”
Familieiværksætterne har en åben politik i forhold til deling af erfaringer og metoder, hvilket
betyder at konceptet har været åben for replikation. Det kan tolkes som udtryk for en villighed til at afgive kontrol. Det lave kontrol niveau har bidraget til udbredelsen af konceptet,
ligesom det betyder at konceptet optræder under forskellige navne. Fonden for Socialt Ansvar fastholder dog en grad af kontrol ved at opstille en række krav og principper, der skal
bidrage til at opretholde kvaliteten af modellen, ligesom de tilbyder efterfølgende support.

... Vores lokalafdelinger drives af vores frivillige, som
kører stort set selvstændigt efter opstarten. Derfor har
vores udbredelse også været meget organisk, da hele
konceptet har været meget overførbart.”
– Natteravnene

... Efter SAP, en stor tysk softwaregigant, valgte
at forpligte sig på at ansætte 650 autistiske personer
i samarbejde med os, fik andre øjnene op for os. Det
samarbejde er helt bestemt et vendepunkt i vores
udvikling, som vi stadig kan referere tilbage til.”
– Specialisterne

På tværs af organisationerne kræver
strategien oftest…
En overførbar model, let at integrere
Et stærkt og genkendeligt koncept
Et kvalitetsstempel, det gode eksempel
Gradvis medfinansiering med stigende omkostningsniveau
for varetagere
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Økonomi og kommunikation
I det følgende afsnit af guiden vil du blive vejledt i, hvordan effekten af organisationens
model kan valideres og dokumenteres, samt hvilke overvejelser, der kan bidrage til at sikre
organisationens økonomiske bæredygtighed og eksterne kommunikation. Vejledningen kan
også tilgås som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Bestem din værdiskabelse (”value proposition”)
Omsæt dit værdiforslag til økonomisk bæredygtighed
Identificér organisationens indikatorer for succes Planlæg
organisationens dokumentationsførelse
Afgør hvordan organisationen kommunikerer udadtil

I løbet af de sidste 10 år kan der spores en stigende tendens blandt sociale organisationer til
at anvende businesscase- og forretningsmodeller samt kommercielle investeringsmodeller
fra den private sektor (Mulgan, 2007: 22). Selvom der er grund til at være påpasselig med at
kombinere sociale og økonomiske målsætninger, og det indebærer svære afvejninger mellem mål om social impact over for mål om at opnå omdømme og finansielle afkast, er der
meget inspiration at hente.
Forretningsmodeller beskriver, hvordan en organisation skaber, leverer og indfanger værdi,
og består ofte af en række “byggesten”. Elementer, der kan opbygge organisationens økonomiske levedygtighed ved at forbedre produktet eller tilbuddets værdi og måden produktet
leveres til “kunderne”, i denne sammenhæng “målgruppen” (Osterwalder, 2010: 14).
Overvejelser vedrørende økonomi- og kommunikationsstrategi går på tværs af driftskategorierne. Hvordan kan organisationen finansiere implementeringen og driften af modellen?
Hvilken værdi leverer organisationen, og til hvem? Hvordan måler organisationen sin succes?
Og hvordan kommunikerer organisationen udadtil? Du vil blive vejledt i overvejelserne som
samlede, tværgående strategier.
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Strategi på tværs

Økonomi og kommunikation

Værdiforslag

Identificér og beskriv organisationens værdi. Dette kan f.eks. indebære:
•
Vurdering af kerneaktører og -relationer
•
Vurdering af kerneressourcer og -aktiviteter

Måling af succes/
dokumentation

Omsæt organisationens kritiske succesfaktorer til målbare indikatorer. Dette kan
f.eks. indebære fokus på områder som:
•
Organisatorisk og geografisk omfang
•
Økonomisk omfang og forankring
•
Offentlig omtale og politisk indflydelse
•
Samfundsøkonomisk gevinst

Ekstern kommunikation

Afsæt ressourcer til kommunikation og formidling af organisationens arbejde.
Som kan indebære:
•
Formidling via sociale medier, hjemmeside, nyhedsmedier, nyhedsbreve,
ambassadører og protektorer
•
Advocacyarbejde og lobbyisme
•
Deltagelse/afholdelse af kurser, workshops, konferencer, debatter,

Bestem og omsæt organisationens
værdiskabelse
En afgørende byggesten i en bæredygtig forretningsmodel, er at beskrive den værdi, organisationen skaber; du skal bestemme organisationens værdiforslag eller value proposition.
Hvem er organisationens målgruppe og investorer? Hvordan skaber organisationen værdi
for dem? Og hvordan kan de blive overbevist om den værdi?
Dit værdiforslag skal bidrage til at definere den værdi organisationen skaber for sin målgruppe og for sine investorer. Du bør derfor identificere organisationens kerneaktører og
-relationer, og forstå hvilke behov de har, som organisationen imødekommer. Du bør samtidig afgøre, hvordan organisationen imødekommer behovene. Identificér de ressourcer og
aktiviteter, der er mest afgørende for at organisationen kan levere sin værdi. Hvordan differentierer organisationens model sig fra lignende indsatser på området? Og hvad er forholdet
mellem pris og kvalitet?
Du bør afgøre, hvordan organisationen omsætter værdien, der leveres, til indtægtskilder
for at kunne sikre det finansielle grundlag. Hvordan sælger organisationen den værdi på en
overbevisende måde? Eksisterer der offentlige eller private puljer, som værdien kan målrettes? Kan værdien omsættes til et incitament til at betale medlemskontingenter?
For at skabe grundlaget for en økonomisk bæredygtig organisation bør du identificere alle
interessenter og værdityper på området. Værdien kan opgøres i kvantitative og/eller kvalitative termer (Osterwalder & Pigneur, 2010). Organisationen kan tilbyde en risikoreduktion,
prisreduktion, løsningen på en problemstilling, eller noget helt fjerde. Måske bidrager organisation til at skabe et brand for sine medfundere, til at skabe adgang til målgruppen eller
støtte en eksisterende mission.
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Kunne organisationens indsats gavne virksomheders CSR-profiler? Er der personer med en
politisk agenda, politiske beslutningstagere eller offentlige personer, der kunne have en interesse i at være fortalere eller ambassadører for organisationen?
Det er afgørende at være grundig, og stille sig selv spørgsmål, der kan føre til svære fravalg.

Vores virksomhedsaftaler skal forstås som
et konsulenttilbud, det kan ses som et kundeleverandørforhold. Vi tilbyder en model for rekruttering,
hjælp til forløbsopstart samt løbende support mod et
konsulenthonorar. Vi bliver derfor nødt til at sikre os, at vi
sælger en pakke, virksomhederne gerne vil have, samtidig
med at vi husker hvem vores målgruppe er, og hvilke
behov de har.”
– Specialisterne

Mål og dokumentér organisationens
værdi og succes
Overvej hvilke forhold, der har betydning for organisationens bæredygtighed. For at sikre en
bæredygtig udvikling med rettidig opfølgning og indgriben kan du fokusere på de synlige og
målbare konsekvenser for organisationens strategi. Det indebærer, at du oversætter organisationens strategi, mission og vision til en række kritiske succesfaktorer (KSF) (Bukh 2011).
Organisationens kritiske succesfaktorer er de forhold, der er nødvendige for organisationens
succes. De faktorer, der er under indflydelse af organisationen, kan med fordel formuleres
med udgangspunkt i organisationens finansielle forhold, organisatoriske forhold, politiske
indflydelse samt implementerings- og skaleringsprocesser. Et par eksempler kunne være:
At reducere konceptets pris ved øget omkostningseffektivitet; at fastholde brugerenes tilfredshed; at øge den politiske indflydelse; at øge kvaliteten af overleveringen af konceptet.

Et af vendepunkterne for os var, at vi fik beskrevet
og dokumenteret virkningen af vores indsats. Målingen
skærpede vores egen forståelse af, hvad det unikke i
Cykling Uden Alders metode er. Vi har i høj grad udliciteret
de daglige cykelture til piloter og personale lokalt, men vi
følger hele tiden op ved at besøge, holde workshops, lave
fælles arrangementer, udvikle nye metoder, opsamle og
dele viden og forbedre den måde vi udliciterer på. Det er
stadig ikke et koncept. Der er så mange lokale løsninger
(...) Det at blive målt og vejet kan bevise den værdi vi
skaber og hvordan vi skaber den.”
– Cykling uden alder
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Ved udarbejdelsen af de forskellige kritiske succesfaktorer bør du tilstræbe at knytte et par
konkrete målepunker, key performance indicators (KPI) til hvert kriterium. Indikatorerne er
en måde at omstætte de kritiske succesfaktorer og muliggøre en vurdering af, om det lykkes
organisationen at skabe værdi og nå sine mål (Bukh 2011).
At foretage denne oversættelse til målbare indikatorer kan bidrage til både intern og ekstern
formidling af den værdi organisationen leverer. Formidlingen af succes kan anvendes til at
skabe motivation og gennemsigtighed, opstille og afstemme forventninger samt muliggøre
og facilitere evaluering og opsamling (Center for Lean, 2019). Indikatorerne kan opgøres i
forskellige målingsenheder såsom organisatorisk og geografisk omfang; økonomisk omfang
og forankring; samfundsøkonomiske gevinst, ligesom organisationen kan indsamle materiale, der kan omsættes til specifikke målbare parametre, såsom en kvantitativ opgørelse af
brugertilfredshed med afsæt i spørgeskemadata.
Det kan være svært at måle og evaluere succes, da organisationens målsætninger kan sig
ved tilpasninger af indsatsen i løbet af processen. Derfor er det vigtigt, at du kontinuerligt
indsamler systematiske datasæt, der kan understøtte den værdi organisationen skaber, så
indsatsen ikke kun bliver vurderet på baggrund af holdninger og omtale (Center for Offentlig
Innovation, 2016: 7). Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du kan evaluere og dokumentere organisationens model, anbefaler vi, at du læser Center for Offentlig Innovations guide:
Grønspættebogen.

Afsæt ressourcer til ekstern kommunikation
For at sikre organisationens status og omtale, er det afgørende at afsætte ressourcer til
ekstern kommunikation. Hvordan formidler organisationen sit arbejde? Du bør foretage en
vurdering af de ressourcer organisationen råder over, og hvor mange ressourcer, der kan afsættes til organisationens kommunikationsstrategi. Skal organisationen formidle sit arbejde
til unge gennem sociale medier, opbygge sit netværk gennem deltagelse i konferencer, sikre
sin indflydelse gennem politisk advocacyarbejde? Overvej hvilke kanaler organisationen skal
prioritere, og hvordan organisationen bedst formidler sit arbejde.
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad organisationens kernefortælling er, både internt
og eksternt. Hvilke huller i systemet forsøger organisationen at udfylde, hvem rammes af, at
de huller eksisterer og hvilken rolle spiller organisationen i løsningen? Narrativet skal tale til
følelser og fornuft, og videreformidles på en fængende og sammenhængende måde for at
kunne genere opbakning og tilslutning (Saltmashe, 2018).

Den omtale, der er opstået fra ung til ung har været
vigtig for os og kendskabet til os. I starten havde de unge
oftest hørt om indsatsen gennem voksne. Men det har
ændret sig, jeg tror blandt andet at vi kan takke vores
ambassadører for det. Vi er blevet mere synlige og de
unge ser op til vores ambassadører og vi bliver ligesom
mere attraktive for den unge, som i højere grad opsøger
os på eget initiativ.”
– Headspace
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Den videre skalering
I det følgende afsnit af guiden vil du blive vejledt i, hvordan du forbereder dig på potentielle
udfordringer og barrierer i organisationens færd med skalering. Vejledningen kan også tilgås
som en tjekliste inden du går videre til næste afsnit.

Tjekpunkter til afsnittet:
Identificer potentielle udfordringer
Opstil snubletråde

Du bør opstille snubletråde til at indikere, når noget går galt. Fejltrin og nederlag er uundgåelige, men du kan forberede en strategi til de tilfælde, hvor organisationen bør bevæge sig
videre og omlægge den oprindelige plan. Opstillingen af snubletråde kan understøtte at organisationen navigerer mellem to perspektiver: Mellem at forholde sig til hverdagsopgaver
og hverdagsspørgsmål, til at træde et skridt tilbage og forholde sig til udviklingsprocessen og
organisationens skaleringsproces. Det kan blandt andet indebære at indse, hvis organisationens kapacitet ikke matcher ambitionsniveauet, og derfor iværksætte et ledelsesskift eller
en opkvalificering af sine medarbejdere (Deigelmeier & Greco, 2018).
Hvis du identificerer organisationens potentielle udfordringer og opstiller snubletråde til at
indikere, når organisation er på afveje, kan det bidrage til at sikre en udbytterig investering
af ressourcer og et vedvarende blik for organisationens muligheder og potentialer.
Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du kan foretage nedslag, der sikrer at organisationen er på rette kurs, råder vi dig til, at orienterer dig i de 11 redskaber til processtyring,
som KaiNexus anbefaler som en del af deres målsætning om, at styrke den interne kultur
for vedvarende forbedring blandt organisationer i alle sektorer og brancher (Millard, 2017).

Vi undervurderede fuldstændigt hvad det gør ved en
lille, lokal, overvejende frivilligbaseret organisation med
stifteren som leder og eneste fastansatte, når der kommer
23 mio. kr. i fondsstøtte, 5 nye bestyrelsesmedlemmer,
mange nye ansatte og en forpligtende ambition om at
blive landsdækkende. Vi var ikke gearet til at tage hånd
om den ledelsesmæssige udfordring det medførte, og
derfor endte det med et skifte på direktørposten. Det
var en svær, men nødvendig beslutning at træffe for
organisationens fremtid.”
– Fødevarebanken
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Opsamling
Denne guide til strategisk skalering af sociale initiativer og organisationer har forhåbentlig
præsenteret dig for en række indsigter, du kan anvende til at træffe strategiske valg i din
videre færd med skalering.

Hovedpointer
•

For at skalere, kræver det en modningsproces, hvor organisationer
afsøger felten og afprøver konceptet.

•

Der eksisterer en sammenhæng mellem skalering og varetagelse af
drift.

•

Varetagelsen af drift bør være bestemmende for, hvordan organisationers strategiske skaleringsvalg træffes.

Redskabet til strategiske skalering vejleder dig i, hvordan du...
1.

Identificerer det behov og organisatoriske mål organisationen retter sig mod, for at
afgøre organisationens driftsfordeling.

2.

Træffer et rammesættende strategivalg, som gør det muligt at bestemme organisationens kontrolniveau, samt inddrager eksterne aktører og opbygger kapacitet.

3.

Bestemmer organisationens værdiforslag, indikatorer for succes, dokumentationsførelse og eksterne kommunikationsstrategi, for at sikre organisationens økonomiske bæredygtighed.

Husk at vende tilbage til guiden og redskabet,
strategisk skalering er en vedvarende proces!
Held og lykke!
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Tak til bidragsydere
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Modelstyret skalering - Den samlede model
Driftsfordeling

Betingelser
Strategi

Bevaret kernedrift

Delt drift

Udliciteret drift

Intet driftsfokus

Behov

Rettet mod et behov, den
offentlige og/eller private
sektor ikke har ressourcer
til at dække.

Rettet mod et behov,
der kræver brobygning
for/mellem aktører
med komplementære
kompetencer og interesser.

Rettet mod et behov,
den offentlige og/eller
private sektor ikke dækker
(tilstrækkeligt).

Rettet mod et behov,
den offentlige og/eller
private sektor ikke dækker
(tilstrækkeligt). Behovet
kræver politisk aktualitet.

Organisatorisk mål

Vedvarende levering af
kerneydelser.

Vedvarende brobygning
med mulighed for skift i
rolle- og ansvarsfordeling i
samarbejderne.

Blive adopteret og
integreret i den
pågældende sektor,
eller adopteret af lokale
frivillige. Ofte vedvarende
levering af support.

Vedvarende tilslutning.

Primær strategi

Organisatorisk vækst.

Samarbejde via netværksopbygning, partnerskaber,
konsortier, kooperativer,
joint ventures.

Overlevering af model til
relevante aktører.

Synliggørelse og aktualisering af budskab.

Kontrol

Højt kontrolniveau, ønsker Middel kontrolniveau, vilikke at afgive kontrol.
lighed til at afgive kontrol
til samarbejdspartnere.
Implementering af model
sikres af egen organisation. Implementering af model
sikres i højere grad af egen
Kontrolleret udbredelse.
organisation end af samarbejdspartnere.
Styret udbredelse.

Inddragelse af
eksterne aktører

”Samarbejde”
Sparring, styrke legitimitet/omdømme, adgang til
målgruppe, ressourceudveksling.

Kapacitetsopbygning Internt.

Lavt kontrolniveau, ønsker Lavt kontrolniveau, alle og
at videregive kontrol til va- ingen har kontrol.
retagere dog med sikring
Implementering af budaf egen fidelitet.
skab sikres af civilsamfunImplementering af model dets opbakning.
sikres i tiltagende grad af
Ukontrolleret diffusion.
samarbejdspartnere end
af egen organisation.
Styret diffusion.

”Partnerskab”
Strategiske partnerskaber
med fælles varetagelse af
kerneopgaver.

”Varetagelse”
Open source, replikation, social franchise og
licenser.

”Tilslutning”
Aktivisme og opbakning.

Delvist gennem anden
aktør.

Gennem anden aktør, evt.
med løbende nedjusteringer internt.

Gennem civilsamfundet.

Økonomi og kommunikation

Strategi på tværs

Værdiforslag

Identificér og beskriv organisationens værdi. Dette kan f.eks. indebære:
•
Vurdering af kerneaktører og -relationer
•
Vurdering af kerneressourcer og -aktiviteter

Måling af succes/
dokumentation

Omsæt organisationens kritiske succesfaktorer til målbare indikatorer. Dette kan f.eks. indebære fokus på
områder som:
•
Organisatorisk og geografisk omfang
•
Økonomisk omfang og forankring
•
Offentlig omtale og politisk indflydelse
•
Samfundsøkonomisk gevinst

Ekstern kommunikation

Afsæt ressourcer til kommunikation og formidling af organisationens arbejde. Som kan indebære:
•
Formidling via sociale medier, hjemmeside, nyhedsmedier, nyhedsbreve, ambassadører og
protektorer
•
Advocacyarbejde og lobbyisme
•
Deltagelse/afholdelse af kurser, workshops, konferencer, debatter, netværk
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