
 

 
 

X-Lab är ett makerspace på LTH, Lunds universitet dit besökare – både studenter, medarbetare och i viss mån 

även externa parter – är välkomna. X-Lab erbjuder en innovationsmiljö, verkstad, och co-working yta. X-Labs 

verksamhet bygger på samarbete och medskapande och är ett initiativ från LTH. Anställda och studenter vid 

Lunds universitet kan komma hit och arbeta med egna projekt och kursarbete, eller få svar och dela kunskap 

med andra. X-Lab är en informell miljö vars syfte är att stärka LTHs profil som en innovativ miljö för både 

studenter och personal. Tanken är också att öka det tvärvetenskapliga arbetet mellan fakulteter. Hit ska man 

kunna komma för att jobba med en idé, affärsutveckling, prototyptillverkning eller egna arbeten. Även 

universitetskurser kan utnyttja möjligheterna som finns på X-Lab. 

 

Rummet 

Vi har lagt stor vikt vid inredningsarkitekturen på X-Lab för att skapa en så kreativ miljö som möjligt. Ledorden i 

formgivningen har varit lustfyllt, inbjudande, transparent och inspirerande. X-Lab är en informell miljö där även 

mellanrummen spelar en roll som friktionsytor där spontana möten och samtal/small talks kan uppstå. Det 

tillfälliga i rumsligheten och den lekfulla färgsättningen stimulerar besökarens kreativitet och ger en känsla av 

välkomnande och delaktighet. Med hjälp av ett modulsystem i trä och plexiglas inbjuder inredningen till 

förändring och interaktion. Man kan lätt bygga om och ändra funktion och form i modulerna så att det passar 

ett specifikt projekt eller förändrade behov. Det genomsiktliga skapar en nyfikenhet att utforska och söka sig 

längre in i skogen av möjligheter. 

  
Bild: Den tomma lokalen innan X-Lab flyttade in (vänster), X-Lab idag med sina karaktäristiska moduler i trä och 

plexiglas (höger).  



Mycket av inspirationen till utformningen av X-Labs moduler kommer från Building 20 på MIT i Massachusets. 

Building 20 uppfördes hastigt under andra världskriget. Den användes för forskning och planerades att rivas 

efter kriget. Istället för att rivas fungerade den som “magical Incubator” för små MIT program, forskning och 

studentaktiviteter i ett halvt århundrade. Building 20 var en väldigt grov byggnad och det tillfälliga i dess 

karaktär gjorde att forskare och studenter kände sig fria att använda den som de ville. Denna frihet hade positiv 

effekt på kreativiteten. Byggnaden hade en förvirrande planering och skyltning vilket ledde till att man lätt gick 

vilse där och råkade gå in i andras forskning och verksamhet, vilket i sin tur kunde skapa kreativa gränsöver-

skridande diskussioner och samarbeten. MIT professorn, Jerome Y. Lettvin beskrev byggnaden så här, ”It´s the 

womb of the institute. It´s kind of messy but by God it is procreative”. Inte mindre än 9 nobelpristagare har 

jobbat i denna byggnad. Lite av känslan som fanns i Building 20 vill vi återskapa i X-Lab, med en tillfällig 

rumslighet i rummet (Norra Apparathallen i M-huset) i form av trämoduler i en stor maskinhall. Det finns en 

känsla av möjligheter i denna lösning. Det grova golvet, väggarna och taket med en enorm travers i den stora 

hallen har vi lämnat som det var. Trämodulerna och de färgade genomskinliga väggarna är ett kontrastrikt 

inslag i miljön och denna inredning skapar en känsla av nyfikenhet och lustfylldhet. Den omsorg som har lagts 

på inredningen ger besökaren en känsla av att vara välkommen och att direkt känna tillhörighet.  

För att ytterligare exemplifiera hur vi arbetar med interaktion i inredningen har vi tagit fram 6 stycken 35 cm 

höga puckar, ca 1,5 m i diameter, som ger den som vill förmedla något en plattform att stå på. Puckarna är lätta 

att rulla runt i lokalen. Steget upp är väldigt litet och avdramatiserar själva framförandet av information. Vi 

kallar dessa puckar Speakeasy (även om de inte har något gemensamt med de svartklubbar som fanns under 

förbudstiden på 1920-talet så förstår man snabbt av namnet vad de används till). 

 

Maskiner och verktyg är utvalda för att ha en låg tröskel, det ska vara lätt att börja använda dem och det ska 

finnas en utvecklingspotential i tekniker och resultat. Vi försöker hitta utrustning av bästa kvalitet för att 

användarens arbete ska bli tillfredsställande och uppmuntrande. Nytänkande teknik är också något vi 

eftersträvar eftersom det ger möjlighet till både fysisk och digital utveckling, men det finns inget krav på 

teknikkunnande. Vi jobbar lika mycket med traditionella hantverk. X-Lab är en öppen verkstad för alla och 

discipliner som textil, lera, läder och konst uppmuntras också för att de kompletterar den nya teknologin. 

 

 

 
Bild: Material och utrustning finns tillgängligt för besökaren på X-Lab. Material, i form av plexiglas (vänster) och 

utrustning, i form av en lädersymaskin (höger) är exempel på vad som finns på X-Lab. 



Studentmedverkan 

Vi har ett stort studentengagemang på X-Lab. Det är viktigt att studenterna är med i beslutsprocesserna så att 

miljön ska passa de som kommer att använda det mest. Studenterna kommer från flera fakulteter och kan i 

denna miljö få utlopp för sin kreativitet och dela kunskaper och erfarenheter med varandra. De arrangerar 

workshops, håller öppet, guidar, ger säkerhetsinstruktioner, ser till att X-Lab är iordningställt, efterhållet och 

har en välkomnande ambiens. I utbyte mot sitt engagemang har de access till hela X-Lab dygnet runt. Den här 

kärngruppen av studenter som kallas Coregruppen (här ingår även forskare och anställda) är en central de av 

verksamheten. De är X-Labs ansikte utåt, står för ett bra bemötande och bemannar med mycket kunskap. 

Studenterna i Coregruppen kan komma att bli delaktiga i projekt och start-ups som besöker X-Lab. Det finns 

ibland ett glapp mellan idé, design och utförande i ett projekt och det glappet kan studenterna i Coregruppen, 

vilka har med kunskap i olika ämnesområden, överbrygga med aktivt deltagande.  

 

  
Bild: Coregruppen håller i en workshop (vänster), möte i X-Labs lokaler (höger).  

 

Innovationsmiljö i samverkan 

Det finns ett behov av en öppen fysisk innovationsmiljö som X-Lab. X-Lab får massor av förfrågningar om 

samarbete, studiebesök, och frågor om lösningar och upplägg. Andra organisationer som AI Lund, VentureLab, 

studentföreningar etc ser hur närheten till X-Lab kan bidra till deras egen verksamhet och det finns många 

fördelar med att vi är under samma tak. Förutom maskiner och verkstäder planerar X-Lab även att erbjuda co-

working ytor, plats för utställningar, seminarie-, workshop- och mötesrum, studieplatser, café och 

materialbibliotek.  X-Lab är spindeln i nätet, en kontaktpunkt mellan olika innovationsmiljöer dit man kan gå 

och få information och hjälp som gör att man lättare kommer vidare i sitt projekt, kurs eller frågeställning. X-

Lab är ett rum som fungerar både fysiskt och digitalt. Intresset som finns för X-Lab, både inom universitetet och 

utanför, visar på det behov som finns av en samordnande utgångspunkt. Detta ger en möjlighet att skapa en 

stark identitet och ett starkt varumärke som ledande i samverkansarbetet mellan innovationsmiljöer. Den 

samlade kunskap som finns i X-Lab gör att labbet är idealiskt att använda som startpunkt för alla 

samhällsförbättrande projekt. Den tvärvetenskapliga kontrapunkt som rummet utgör ger forskare och 

studenter tillgång till en informell miljö, både fysiskt och digitalt, som behövs för att kunna tänka utanför den 

egna institutionens ramar. Kopplingen mellan det fysiska och digitala kan också jämföras med den ökande 



förståelse man har idag av samspelet mellan teori och praktik för ett framgångsrikt projekt. De delar som kan 

knytas till X-Labs nätverk är Institutioner, inkubatorer, universitetets olika labb, leverantörer, finansiering, 

kommunen och näringslivet. Detta ger besökare och användare tillgång till en översikt av processens alla delar 

när man, till exempel, försöker ta fram en ny produkt eller tjänst. 

 

Plats på universitet och samhälle 

X-Lab kan jämföras med en biblioteksmiljö. Det är miljö som är öppen för alla och som erbjuder kostnadsfri 

information, kunskapsutbyte men även tillgång till lokaler, mötesrum, maskiner, verktyg och teknisk utrustning. 

Det är också en plats som ger studenter och anställda samhörighet och gemenskap. X-Lab är ett rum som löser 

upp gränser inom universitetet och öppnar upp mot staden och det omgivande samhället. Vi har även byggt en 

mobil modulenhet med tillhörande maskiner och verktyg som skall fungera som en uppsökande verksamhet. 

Dels för att sprida kunskap om X-Lab men även vara behjälplig vid olika events, workshops, kurser etc. 

Karnevalen i Lund har bokat denna Mobila enhet för att hjälpa till med uppbyggandet. Campus Helsingborg, har 

också erbjudit oss till att delta under veckan ”Our Future City”, en del av H22 City Expo i Helsingborg, för att 

erbjuda besökare inblick i ny teknologi och i visa på fördelar med delandets ekonomi. Vi ser också att denna 

mobila enhet kan vara behjälplig med att göra punktinsatser i staden av samhällsförbättrande karaktär. Kanske 

kan denna mobila verkstad hjälpa till att förbättra och öka aktiviteten på LTH´s utemiljöer? I en alltmer 

digitaliserad värld kan ett starkt profilerande av Campus-området, i form av gemensamhetsytor som tex X-Lab, 

vara ett övertygande argument för valet av utbildningsplats. X-Lab blir en plats där alla sinnen kan aktiveras. 

Det positiva intrycket från studietiden, med alla dess upplevelser, blir också något studenten tar med sig efteråt 

och upplevelsen av tillhörighet kommer att sprida sig.   

 

X-Lab finns fungerande redan idag i Norra Apparathallen i M-huset, med ca 100m2 yta. Utbyggnaden till ca 

2000 m2 startas sommaren-23, och bidrar med en levande del av Campus. 

 

 

 

 
Mer info: www.lth.se/x-lab 

 

Bild: Den planerade utbyggnaden av X-Lab (vänster) samt kontaktinformation.  
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