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D
et är i en rejäl lokal 
på Westmansga-
tan i Ebbepark som 
Makerslink har sin 
verkstad. Här finns 
verktyg, maskiner, 

arbetsytor och sittplatser där med-
lemmarna kan umgås och prata om 
nya, spännande idéer.

Den ideella föreningen Makers-
link – Makerspace Linköping – har 
varit igång i drygt ett år. Den är en 
del av makerrörelsen som har spridit 
sig i många länder världen över. 

– Det finns ingen central orga-
nisation utan rörelsen poppar bara 
upp på olika platser. Men det finns 
gemensamma värderingar. Det 
handlar om att skapa och att dela 
kunskap, säger Kristofer Skyttner, 
ordförande i föreningen.

Han berättar att han själv alltid 
har varit en ”maker” och byggde sin 
första 3D-skrivare hemma i köket. 
Hur många andra i Linköping som 
hade liknande intressen hade inte 
koll på tidigare.

– Mjärdevi science park frågade 
genom sitt nätverk om det fanns 
makers i Linköping. Där kom jag in 
i bilden. Jag är själv ingenjör och 
entreprenör och driver ett bolag i 
Mjärdevi. Vi träffades och diskute-
rade att starta ett makerspace.

På ett inspirationsevent kom det 
över hundra personer för att lyssna 
på inbjudna talare från bland annat 
Stockholms makerspace. 

– Det var mycket uppskattat. 
Utifrån	det	gick	vi	vidare,	bildade	
föreningen och fick tillgång till de 
här lokalerna genom fastighetsbo-
laget Sankt kors. Idag har vi över 
tvåhundra medlemmar. 

Dela kunskap
Kristofer betonar att det alltid har 
funnits makers – hobbyister som 
pysslar. 

– Det svåra är att få dem att pyssla 
tillsammans, att få dem som har en 
garageplats att komma hit istället. 
Men när de samlas kan de bygga 
vidare på varandras idéer. Det blir 
ganska kraftfullt.

Just öppenheten kring idéer och 
kunskap menar han är en grundbult 
i makerrörelsen. Förutom den kun-
skap som medlemmarna kan ge till 
varandra finns mycket information 
fritt tillgänglig på nätet. Och tack 
vare att verktyg och maskiner har 
blivit billigare och enklare menar 
Kristofer att det är lättare än någon-
sin att börja skapa.

Öppenheten sträcker sig också 
mellan de olika föreningarna. 
Makerslink samarbetar mycket med 
Norrköpings makerspace som är 
något av en systerförening. Medlem-
marnas bakgrund skiljer sig en del; 
i Norrköping är det fler konstnä-
rer medan Linköping har en större 
andel ingenjörer.

– Men vi har också konstnärer, 
folk kommer från alla möjliga områ-
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Snickra, bygga en robot, programmera, sy en cosplay-dräkt eller kanske skapa ett smycke i en  
3D-skrivare. Hos Makerslink är möjligheterna många för den som vill vara kreativ och dela sina  
kunskaper med andra.

Här flödar 
idéerna

Kristofer Skyttner visar en 3D-skrivare.

I 3D-skrivaren går det att göra allt från smycken till byggdelar.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Ingela Rossing gillar teknik och programmering.
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Förskolan har stor betydelse för barns 
utveckling och framtida skolprestatio-
ner. Forskning visar att barn som har 
gått i en förskola med hög kvalitet blir 
bättre förberedda för skolan.  

− Vi vet att en förskola av hög kvalitet 
bidrar till en trygg uppväxt, till barns 
språkutveckling och utveckling av 
sociala förmågor, säger kommunalråd 

Jakob Björneke (S), ordförande i barn- 
och ungdomsnämnden. 

– En bra förskola leder också till 
stärkta kunskapsresultat och ökad jäm-
likhet i skolan. Vi välkomnar regering-
ens satsning som ligger väl i linje med 
vår lokala politik. I Linköping har vi 
ökat personaltätheten i förskolan för 
att barnen ska ha en trygg tillvaro där 

de utvecklas och lär sig mer. Det är 
glädjande att vi nu får förstärkning att 
fortsätta den inriktningen. 

Pengarna används till att minska 
barngruppernas storlek genom att 
frångå avdelningskonceptet och istället 
skapa mindre och mer flexibla barn-
grupper under dagen. Idag bygger verk-
samheten för mycket på avdelningar 
och kan delas upp bättre för att barnen 
ska få ut mer av det pedagogiska inne-
hållet, menar Jakob Björneke.  

− I mindre barngrupper kan alla barn 
bli sedda och få den trygghet och det 
lärande som de har rätt till. Med höjd 
personaltäthet får varje barn mer tid 
med vuxna och för sin pedagogiska 
utveckling. Nu ser vi till att pedago-
gerna kan ägna sig åt en mindre grupp 
barn åt gången för att fördjupa det 
pedagogiska innehållet.

den för att de känner sig som en maker. 
Det är en jättehäftig mix av människor 
i olika åldrar som tycker om att pyssla 
med någonting. Vissa gillar att skruva 
isär saker. Andra bygger stora saker. En 
del vill bara hålla på med ljusslingor. 

Köpte symaskin
Förutom det stöd Makerslink får genom 
sponsorer får de in pengar genom med-
lemsavgifterna. Bland det första som 
föreningen köpte in för avgifterna var 
en symaskin. 

– Så det klassiska hantverket finns 
med. Och det spiller ofta över på annat. 
Något kan börja som ett textilprojekt, 
och så leder det vidare till att man sit-
ter och virkar in självlysande tråd, och 
sedan börjar programmera. Den resan 
är häftig. 

Det som görs inom makerrörel-
sen kan med tiden även leda till nya 
kommersiella produkter och företag. 
Kristofer Skyttner säger att rörelsen 
därför kan delas in i tre nivåer. Den 
första nivån är nybörjarna som deltar i 
temakvällar och workshops. Den andra 
är de mer erfarna medlemmarna som 
redan är igång och bygger, och som kan 
dela sina kunskaper med andra. På den 
tredje nivån finns produktifieringen. 

– Vi som förening fokuserar inte på 
den biten. Men när man sätter Linkö-
pings mest kreativa människor i samma 
lokal så kommer det att leda till saker 
som går att bygga bolag på. Det är upp 
till Linköping att fånga upp detta. Och 
det finns jättefina inkubatorer, organi-
sationer och events som kan göra det. 

Temakvällar
Med hjälp av ideella krafter håller 
Makerslink öppet fyra-fem kvällar i 
veckan. De medlemmar som ställer upp 
på att vara platsansvarig två kvällar i 
månaden får en nyckel till verkstaden 
och kan gå dit när de vill. Föreningen 
ordnar också workshops, företagsevent 
och temakvällar. Dessa kan handla om 
allt från trä till 3D-ritningar i CAD-
program.

Ett par av medlemmarna är Tor Sel-
dén och Klas Johansson. De har båda 
varit engagerade sedan föreningen star-
tade. När tidningen Dialog hälsar på 
vid deras bord sitter de och förbereder 
ett geocashing-event – en slags skattjakt 
som genomförs utomhus. På deras bord 
ligger elektronik som de använder för 
att bygga gömmor som deltagarna ska 
hitta med hjälp av gps. De visar bland 
annat hur en rörelsesensor kan aktivera 

små lampor och högtalare för att leda 
skattletarna rätt.

Tor berättar att han hade koll på 
makerrörelsen även innan den kom till 
Linköping. Nu är han här 1-2 gånger i 
veckan och håller bland annat på med 
elektronik, CNC-fräsning och 3D-skri-
vare. Han ser flera fördelar med att vara 
medlem.

– Lokalen, verktygen, maskinerna 
och föreningen – att få tillgång till 
människor som man kan få hjälp av 
och lära sig nytt.

Klas Johansson är intresserad av lik-
nande saker som Tor.

– Det är roligt när man kan kombi-
nera	dem	på	olika	sätt.	Undrar	jag	över	
något så kan jag alltid slänga ut en fråga 
här, och andra kan fråga mig om jag 
kan något.

Vid ett annat bord sitter Ingela Ros-
sing från Norrköping och skriver på sin 
laptop. Hon ska vara med i en CAD-
workshop lite senare på kvällen. Ingela 
är även engagerad som coach i Coder-
dojo, där barn får lära sig att program-
mera. Några dagar senare ska barnen få 
göra ett besök på Makerslink. 

– Jag känner verkligen hur jag kan 
påverka barnen, det betyder jätte-
mycket. Jag blev själv inte introducerad 
till teknik och programmering när jag 
var yngre, men nu älskar jag det.
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Vill du veta mer?
Information om Makerslink hittar du 
på www.makerslink.se

!

Tor Seldén (till vänster) och Klas Johansson håller bland annat på med elektronik, CNC-fräsning och 3D-
skrivare.

Linköpings kommun ändrar 
rutinerna för förenklad hand-
läggning inom hemtjänsten och 
lättillgängligt boendestöd för 
personer med psykisk funktio-
nedsnedsättning. Detta efter 
att kammarrättens tidigare 
domar står fast. Samtidigt fort-
sätter arbetet med att påverka 
för att den så kallade Linkö-
pingsmodellen ska vara kvar.

Personer som är 75 år eller äldre har 
kunnat vända sig direkt till en god-
känd utförare för att få tillgång till 
hemtjänst. Likaså har personer med en 
psykisk funktionsnedsättning kunnat 
få boendestöd utan biståndsbedöm-
ning. Enskilda personer har därmed 
fått tillgång till stöd på ett snabbt och 
enkelt sätt. Det försvåras nu i och med 
att högsta förvaltningsdomstolen beslu-

tat att inte ge 
kommunen 
prövningstill-
stånd. 

– Vi anpassar 
vårt arbetssätt, 
men vi tror på 
Linköpings-
modellen 
och kommer 
att fortsätta 

göra allt vi kan för att det ska vara så 
enkelt och lätt som möjligt att få stöd. 
Vi är övertygade om att äldre själva 
kan bedöma sina behov av hemtjänst 
och vi vill hellre lägga mer resurser på 
verksamheten än på myndighetsutöv-
ningen, säger Mikael Sanfridson (S), 
kommunalråd. 

Kammarrätten har bedömt att arbets-
sättet i Linköpingsmodellen, med för-
enklad handläggning och insatser utan 
biståndsbedömning, inte är förenligt 
med gällande lagstiftning. Av domarna 
framgår istället att alla individuella 
insatser måste föregås av utredning, 
bedömning och biståndsbeslut. Likaså 

ska uppföljning ske av alla insatser.  
Mikael Sanfridson framhåller att 

den som önskar har haft rätt att få sin 
sak utredd och biståndsprövad även 
i Linköpings kommun. Han menar 
också att många som behöver hjälp har 
uppskattat möjligheten att få stöd utan 
biståndsprövning, och att många avstår 
från att söka hjälp vid krav på myndig-
hetsutövning i form av utredning och 
beslut.  

Personalförstärkning
– Det skulle vara oerhört synd om detta 
leder till att människor avstår från att 
söka hjälp med till exempel missbruks-
problematik eller behov av familjestöd. 
Alla tjänar på att människor i utsatta 
situationer får hjälp att komma till rätta 
när motivationen är som störst. 

Linköpings kommun vidtar åtgärder 
för att följa domarna från kammarrät-
ten. En personalförstärkning om 4,9 
miljoner kronor 2016 och 9,9 miljoner 
kronor 2017 ska öka kapaciteten att 
klara av att göra biståndsbedömningar.  
 

”Vi tror på Linköpingsmodellen”

Mikael Sanfridson (S) 
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Pengar till mindre 
barngrupper
Linköpings kommun får 43, 6 miljoner kronor av regeringens 
satsning på mindre barngrupper. Det innebär näst mest pengar i 
Sverige och motsvarar cirka 100 nya förskollärare.




