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Nationell makers-konferens i Malmö.
Makers-rörelsen beskrevs i en artikel i The Economist 2012 som ”The third
industrial revolution”, där 1800-talets mekanisering och 1900-talets löpande
band var de första. Med digital design, globala nätverk och distribuerad
produktion med 3D-skrivare, laserskärare och datorstryrda fräsar, menade
man att tanken på tillverkning och produktion måste omprövas.
Den svenska makers-rörelsen är ung och ett av de första strukturerade
initiativen togs i Malmö på Stapeln när man för fem år sedan startade ett
Makers Space med verkstäder för digital design och produktion. Nu
arrangerar man tillsammans med Vinnova den första nationella malerskonferensen.
– Otroligt mycket har hänt under de här åren och vi kände att det var hög tid att
samla makers-sverige för att byta erfarenheter och se framåt, säger Christian
Svensson, projektledare på STPLN.
Under dagarna kommer ett hundratal av Sveriges mest aktiva och drivande
makers att samlas för workshops, föredrag och debatter. Men man kommer
också att möta beslutsfattare, finansiärer, investerare, institutioner och
myndigheter.
– När vi hade alla de här människorna samlade tyckte vi att det var ett utmärkt
tillfälle att också bjuda in Tillväxtverket, Vinnova, privata investerare och
institutioner. Dels för att ge dem en möjlighet att träffa rörelsen, men också för
att ge makers realistiska bilder av vad som krävs för att att man ska kunna gå in i
samarbeten, hitta ekonomiska stöd eller forma partnerskap.
Christian menar att makers-rörelsen fortfarande är relativt omogen och
behöver hitta former för att på allvar bli en samhällskraft att räkna med. Och

att det inte alltid behöver betyda klassiskt entreprenörskap.
– Det skapas förvisso innovationer i verkstäderna som blir kommersiella
framgångar men Makers Space är framförallt en informell lärandemiljö. Att själv
tillverka i stället för att konsumera har ett egenvärde och pekar kanske på en
samhällsutveckling som bär en annan slags lönsamhet. Det där vi kallar
hållbarhet.
Förutom ett hundratal aktiva makers från hela Sverige kommer
representanter för bland andra Tillväxtverket, Vinnova, Nämnden för
hemslöjdsfrågor, inkubatorer och investerare att närvara.
Makers-konferensen 21 – 22 oktober är i det närmaste utsåld.
Program: http://stpln.se/wp-content/uploads/2016/10/NMK_program.pdf
Bland föreläsarna:
Erik Hannerz – Kulturidentitet och punk.
Emma Ewasdotter – Slöjd + Makers = sant!
Kris Andsten – Skrönor en minns.
Anna Strannegård & Anna Servalli – makers och återbruk.
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STPLN ÄR en unik mötesplats och ett makers space som erbjuder praktiska
resurser i form av verkstäder, lokaler, teknik och kunskap. Huset fungerar
också som inkubator för idéer, initiativ och kreativa projekt som befinner sig i
gränslandet mellan offentliga bidragssystem, idéburen sektor och den
kommersiella startup-scenen.
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