
 
 
Societal Impact Hub West vid Högskolan Väst - rapport nr 4 från utredningen 
 
Hej, 
Här kommer ännu en kort rapport från utredningen om möjlig etablering av Societal Impact Hub 
West, SIHW, vid Högskolan Väst: 

Utrednings- och analysarbetet fortlöper, med kontakter, research och möten med olika 
konstellationer internt och externt. Vi jobbar vidare med att undersöka exempel på strukturer och 
miljöer för utmaningsdriven och impactorienterad verksamhet med koppling till akademins möjlighet 
att i samverkan med privata, offentliga och ideella aktörer bidra till en god samhällsutveckling och 
hållbarhet, i Sverige och internationellt. 
Omvärldsspaning är en central del i utredningsarbetet och vi analyserar kontinuerligt vilka typer av 
verksamheter, som skulle kunna vara intressanta för Societal Impact Hub West. Under arbetets gång 
ser vi att det finns gott om exempel på verksamheter som på olika sätt arbetar med 
samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv, med olika angreppssätt. Man kan lite generellt dela in 
dessa olika koncept i fyra olika kategorier av arbetsformer: 
 

• Policydrivande samverkan i form av tankesmedjor 

• Studentinnovation, där studenter jobbar med utmaningar inom ramen för sin utbildning 

• Samverkansarenor där olika aktörer kan dra nytta av varandra 

• Impact labs, där forskare och studenter jobbar med utmaningar inom specialiserade 
områden 

Societal Impact Hub West spänner över alla dessa kategorier och behöver ha en struktur som 
möjliggör ett långsiktigt och kontinuerligt arbete där olika perspektiv möts kring gemensamma 
utmaningar. 
 
Möten med strategiska partners 
Högskolan Väst har nyligen utnämnt sex strategiska partners och vi har påbörjat en dialog med flera 
av dem för att undersöka intresset för att knyta an till en kommande Societal Impact Hub West. Vi vill 
betona att samtliga möten hittills varit mycket positiva och det gensvar vi får i samtalen bidrar till och 
berikar vår utredning.  
Vi har mött NU-sjukvårdens ledning där intresset för att samverka inom SIHW är tydligt och starkt. 
Man lyfter vikten av att jobba tematiskt och tvärvetenskapligt med angelägna frågeställningar, och 

https://www.hv.se/samverka-med-oss/samarbeten-och-natverk/strategiska-partners/
https://www.nusjukvarden.se/


att våga överbrygga den subspecialisering som på många sätt präglar såväl akademin som 
vårdverksamheten.  
Ett första möte har även hållits med Vattenfall som värderar samverkan med Högskolan Väst högt, 
primärt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Man ser SIHW som en möjlig väg att ytterligare 
stärka och utveckla kompetensflödet mellan högskolan och företaget.  
Vi har också haft ett möte med ledningen för Kunskapsförbundet Väst som visar ett starkt intresse av 
att anknyta till uppbyggnaden av SIHW. Man vill utvecklas vidare som viktig samhällsaktör och gör 
reflektionen att hubben kan bli en hävstång för en sådan utveckling. Man påpekar också att det kan 
visa sig mer resurseffektivt att jobba tillsammans med komplexa utmaningar. 
Strategiska partnern GKN Aerospace har fått en första kort briefing om utredningen. Man visar 
intresse för att följa processen vidare. 
 
Andra möten och besök 
Vid ett internt möte med Högskolan Västs AIL-råd framkom värdefullt gensvar när det gäller att 
samla högskolans samverkansfunktioner i en gemensam miljö, samt en tilltro till att SIHW kan stärka 
och utveckla studenternas AIL-erfarenheter. 
Idag den 17 januari mötte vi kommunstyrelsens presidium i Trollhättans Stad, som visar stort 
engagemang och intresse för att anknyta till SIHW. Man lyfter vikten av att samla många 
kompetenser runt gemensamma frågeställningar och hur man på detta sätt kan nå längre i ett 
lösningsorienterat och kunskapsbaserat arbetssätt. Man betonar att man vill se SIHW som en fysisk 
miljö där människor möts och relationer byggs och där specialiseringar kan överbryggas genom 
tvärvetenskap och samverkan över gränser. 
 
Vi har haft ett avstämningsmöte med Högskolan Dalarna om deras erfarenheter av att genomgå 
UIIN-programmet ”Pathway to Impact”, som resulterat i en självvärdering och analys av lärosätets 
förmåga att följa upp arbetet med nyttiggörande och impact. Vi tror att en sådan insats kan komma 
att bli värdefull i samband med den kommande uppbyggnaden av SIHW. 
 
Referensgrupp 
En referensgrupp knuten till utredningen formeras inom kort. I nästa nyhetsbrev kan vi 
förhoppningsvis redovisa gruppens sammansättning. 
 

Detta nyhetsbrev finns också att läsa på webben:  
https://www.hv.se/samverka-med-oss/sambarbeten-och-natverk/impact-hub/ 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller input du vill förmedla! 

Vänliga hälsningar 

Lena Lindhé & Andreas Sülau 

https://www.vattenfall.se/
https://kunskapsforbundet.se/
https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/
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