
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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du har i uppdrag att göra något lättare/bättre/snabbare (eller dröm-
mer om att göra det) i en verksamhet, organisation, kommun eller 
region
du önskar att öppna ögonen för nya möjligheter, vända på dina per-
spektiv och skapa dina egna antaganden, svar och omvärldsbilder och 
handla därefter
du är nyfiken på möjliga framtider för dig och din organisation eller 
verksamhet

CHANGEMAKER?! WHO? ME?
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Då är CHANGEMAKER  något för dig!
Det är 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 de 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.


