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Scale:  

• Something large, relevant to the problem at 

hand… 

• Economies of scale..    
– Der scale = f(str på nettverket, dvs and kunder) 

– Mission, Margin, Mandate 

 

• In the social sector: scale defined less by the 

production process and more by the 

organizations scale relative to the problem 

being solved  



Definisjoner  

 

• Impact: “Significant or lasting changes in people’s 

lives, brought about by a given action or series of 

actions”  (Roche, 1999:21).  

 

• “Scaling social impact” is the process of increasing 

the impact a social-purpose organization produces to 

better match the magnitude of the social need or 

problem it seeks to address.  



Scaling / skalering  

 

• Scaling social impact….. 

• Going to scale…… 

• Maximizing social value…… 

 

 

 

 

Hvorfor skalering og ikke vekst?  

“Scaling organizations is not the only way to 

scale impact, nor is it enough” 



Scaling  

• Utgangspunktet: noe har fungert et sted  

– Man ønsker å spre det 

 

• Hvordan?  

– Scale and scope  

– Geografisk ekspansjon eller flere aktiviteter 

 

 

 



Skalering kan inkludere… 

men er ikke begrenset til følgende aktiviteter/handlinger:  

 

• Ekspandere kvantitet og/eller forberede kvaliteten på 

tjenester/produkter som organisasjonen tilbyr (direkte); (øke antall 

kurs, forbedre kurs, etablere seg nye steder) 

 

• Få andre organisasjoner til å tilby høyere kvantitet og/eller kvalitet på 

tjenestene de tilbyr (eks NAV/Pøbel), endre det politiske, kulturelle 

eller økonomiske systemet for å redusere problemet ;  

 

•  Tiltrekke mer ressurser til å løse problemet, øke produktiviteten til 

ressursene som skal løse problemet/behovet, andres oppmerksomhet  



Hva skal skaleres?  

• Organisasjonen? 

• Programmet? 

• Prinsippene?  

 

Viktig å definere innovasjonen og finne ut HVA 

det er man vil skalere!  



Hva må man vurdere før man 

skalerer? 

• Readiness:  

– Er innovasjonen klar til å skaleres? KSF? 

• Receptivity: 

– Hvordan vil den blit mottatt andre steder?  

• Resources:  

– Hvilke ressurser kreves og har man det?  

• Risiko: 

– Identifisere risiki, hvordan håndtere dem?  

• Returns:  

– Hva er bunnlinjen? Det handler ikke bare om kvantitet, også 

kvalitet 
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R’s 



To grunnleggende spørsmål:  

 

 

• Hvorfor vil man skalere?  

 

• Hvor viktig er det å bevare kontrollen?  

 

 



Skaleringsstrategier  

• Spredning av kunnskap - dissemination 

• Organisk vekst: 

– Branching, åpne nye kontorer  

– Sosial franchising; gjenta på nytt sted  

• Krever en tydelig endringsteori for å vite hva som fungerer 

• Øke antall og omfang av aktiviteter 

• Øke indirekte påvirkning 

– Kunnskapsdeling, trening av andre, rådgivning 

– Få andre til å kopiere deg 

 

 

 

 



Eksempel: Forskerfabrikken 

• Prinsipper? 

• Program? 

• Organisasjon?  

 

• Scale or scope? 

 

• Dissemination? 

• Nye kontorer? 

• Franchise? 

 

 

 



Eksempel: Pøbelprosjektet  

• Prinsipper? 

• Program? 

• Organisasjon?  

 

• Scale or scope? 

 

• Dissemination? 

• Nye kontorer? 

• Franchise? 

 

 

 





Hvordan?  


