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THE BUSINESS MODEL CHALLENGE
Utveckling, tillväxt och innovation är ett resultat av relationer – och det 
är när människor möts som nya tankar och idéer uppstår. Om vi söker 
idéerna och utmanar oss själva, alltså. För det är inte mycket här i världen 
– förutom att dag kommer efter natt – som kommer av sig självt…

BUSINESS MODEL CHALLENGE är därför ett erbjudande till nordiska företag, som gärna vill 
utveckla sig själva, sina verksamheter och sina affärsmodeller med kvalificerade frågor – och i 
dialog med verksamheter från Danmark, Norge och Sverige.

Utgångspunkten är, att den som känner verksamheten bäst är DU. Och de bästa svaren på hur 
utveckling och tillväxt i din verksamhet kan se ut – ges av dig. Vi är i gengäld nyfikna och bra på 
att ställa de frågor, som du kan använda för att utveckla dina egna existerande svar och börja 
kartlägga alla de möjliga framtider du kan välja mellan. På ett systematiskt och strukturerat sätt, 
naturligtvis. Vi utgår från Alexander Osterwalders Business Model Canvas och arbetar med 
modellen så att du kan gå hem och fortsätta ställa frågor om din verksamhetsmodell – och hålla 
den varm, uppdaterad och anpassad för den framtid DU siktar mot.  

PROGRAM
Lokala intromöten 1:1  i Norge, Sverige och Danmark
Även om det handlar om frågeställningar så är det en förutsättning för fortsättningen att alla känner sig trygga 
med ramverket vi sätter. Vi startar därför lokalt med en genomgång av Business Model Canvas modellen 
hemma hos dig – och utdelning av material för hemarbete.

Hemarbete – kartläggning av NU – situationen i din verksamhet 
Alla deltagande verksamheter arbetar nu hemma med att beskriva verksamheten som den ser ut, här och nu, i 
termer av Business Model Canvas. Eventuelt med stöd från din lokala CHANGEMAKERSPACE-kontakt

24. & 25. april 2018:
Framtidsworkshop - Danmark
29. & 30. maj 2018:
Framtidsworkshop - Sverige 
19. & 20. juni:
Framtidsworkshop - Norge

Vi reser Skandinavien runt – och i dialog med verksamheter 
som liknar din egen går vi igenom alla deltagarnas existerande 
affärsmodeller med frågor till varje del.}



UDBYTE?
Og hvad får jeg så helt konkret ud af at deltage? Spørger du måske dig selv. Og så er du allerede 
Och vad får jag då konkret som deltagare? Frågar du förmodligen dig själv. Och då är du redan igång, 
och på väg in i det rätta frågeläget. Målet är att alla deltagarna – när vi har varit Skandinavien runt 
och besökt varje verksamhet – har:

kartlagt sin egen affärsmodell
 identifierat möjliga utvecklings- och tillväxtområden med inspiration från nordiska kollegor
sett flera eller nya spår in i framtiden för sin verksamhet
fått ett nytt ramverk att vidareutveckla sin verksamhet i 
 utvidgat sitt nordiska nätverk.

VEM ?
The Business Model Challenge är riktat mot träindustrier med upp till 20 anställda

PRAKTISK
The Business Model Challenge är ett erbjudande inom ramarna för ett EU-projekt, KOBRA. Det 
betyder att deltagandet i projektet är gratis i utbyte mot registrering av din närvaro – men du 
får stå för transport, övernattning och mat. Vi sörjer naturligtvis för gemensamma bokningar av 
konferenspaket, medans du själv bekostar färja, flyg eller tågbiljetter.

ANMÄLAN & FRÅGOR
Hör av dig til din lokala CHANGEMAKERSPACE-kontakt om du vil veta mer om  CHANGEMAKERSPACE 
och kanske til og med anmäla dig!

Sverige - Mikael Hultberg E: Mikael.Hultberg@skaraborg.se | T: 0500-49 72 12
Norge  - Geir Hammersmark E: Geir.Hammersmark@arendal.kommune.no | T: 97 02 77 98
Danmark -  Louise Højsgaard Nielsen E: LHN@learnmark.dk | T: 42 12 72 10

Anmälan senast: måndag den 9. april 2018.



CHANGEMAKER

We believe in the existence 
of more than ONE possible future. 

And in shortening the distance 
to the best of these futures for changemakers 

- by challenging assumptions and asking questions.

We do this by creating new connections 
between people, places and mindsets   
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CHANGEMAKERSPACE är således ett laboratorium för nytänkande och lärande, där vi 
vänder allt på ända. Och där det handlar om att friställa din och dina medarbetares kunskap, 
tankar, idéer och lösningar – genom att ställa nya frågor och arbeta med annorlunda 
modeller för att se på framtiden.

Initiativet är sprunget ur ett nordiskt samarbete mellan utbildningsanordnare, kommuner 
och regioner som har i uppdrag att samla in och analysera framtidens behov av kompetens 
– och att experimentera med nya former av inlärning för att möta dessa behov.

Namnet är inspirerat av Makerspaces eller FabLabs där det är möjligt att arbeta med 
fysiska produkter för framtiden. Men där utgångspunkten också är att det är deltagarnas 
egna idéer och kreativa energier som driver processen. Här finns inga – på förhand – givna 
lösningar eller svar – och inga passiva åskådare.

I CHANGEMAKERSPACE arbetar vi därför med annorlunda försök och utvecklingsaktiviteter 
och bjuder in till interaktion och samskapande via workshops, i värdenätverk, med 
inspiration, på nya mötesplatser och med nya typer av kurser.
Och allt detta med ett överordnat mål, att förkorta DIN resa till framtidens succéer.


