
 
 
Societal Impact Hub West vid Högskolan Väst - rapport nr 5 från utredningen 
 
Hej, 
Här kommer ytterligare en kort rapport från utredningen om möjlig etablering av Societal Impact 
Hub West, SIHW, vid Högskolan Väst: 

Vi jobbar vidare med utrednings- och analysarbetet. Just nu har vi ett ökat fokus på omvärldsspaning, 
som är en central del i utredningsarbetet. Vi analyserar kontinuerligt vilka typer av verksamheter, 
som skulle kunna vara intressanta för Societal Impact Hub West och besöker en del av dem.  

Under arbetets gång har vi insett 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. 
 
Varumärket godkänt 
Patent- och registreringsverket har nyligen godkänt vårt varumärke Societal ImpactHub West, med 
tillhörande tjänstebeskrivningar inom kategori 41 Undervisning/Utbildning och 42 Vetenskaplig 
forskning. 
 
Referensgrupp 

• En referensgrupp har formerats med sikte på två möten under vt-22 för att ge stöd och 
inspel under slutskedet av utredningen. Tack till alla er som tackat ja till att ingå i 
referensgruppen! Första mötet hålls den 1 mars. Följande personer ingår i referensgruppen: 
 

o Anders Carlberg, chef FoUU, Västra Götalandsregionen 



o Said Niklund, stadsdirektör, Trollhättans Stad 
o Johan Olofson, förbundsdirektör, Kunskapsförbundet Väst 
o Linda Bohlin Trajkovski, chef projekt, test & demo och nätverk, Innovatum Science 

Park 
o Camilla Fiedler-Blackhammar, Competence Manager, Vattenfall Generation 
o Paulina Samuelsson/Malin Olsson, ordförande resp. näringslivsansvarig, 

Studentkåren vid Högskolan Väst 
o Fredrik Sjögren, universitetslektor i statsvetenskap, verksamhetsledare för Centrum 

för hållbarhet vid Högskolan Väst 
o Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst 
o Ann Svensson, professor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. 

verksamhetsledare för Hälsoakademin Väst 
o Helena Korp, universitetslektor i pedagogik, leder forskningsmiljön Barn- och 

ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst 
o Per Nylén, professor i produktionsteknik, prefekt för Institutionen för 

ingenjörsvetenskap samt ledare för forskargruppen Produktionsteknik Väst vid 
Högskolan Väst 

o Lars Walter, professor i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot industrins 
digitalisering vid Högskolan Väst 

 
Möten och besök 
Vi har haft ett möte med Håkan Spjuth på Karlstads universitet där även chefen för Högskolan Västs 
Grants & Innovation Office, Peter Olofsson, deltog. Håkan är chef för Kau:s Grants & Innovation 
Office samt VD för universitetets holdingbolag. Vid mötet fick vi en värdefull beskrivning av hur man 
organiserar arbetet inom holdingbolaget med vidhängande dotterbolag, samt aktuell info om det 
nystartade Karlstads universitets Samhällsnytta AB 
 
Under en halvdag i januari besökte vi Openlab Stockholm där vi mottogs av chefen Ivar Björkman och 
hans medarbetare. Openlab är en arena för samhällsinnovation i samverkan mellan Stockholms Stad, 
Region Stockholm och fyra lärosäten, etablerad 2015. Man jobbar systematiskt med Design Thinking 
som metodik, bearbetar utmaningar inom ramen för masterkurser där studenterna kommer från alla 
de fyra lärosätena, samt anordnar doktorandkurser, fortbildningskurser för stadens och regionens 
personal m.m. Dessutom finns co-workingytor där alumner från Openlabs kurser kan jobba vidare 
med startupföretag. Besöket var mycket givande och våra värdar delade generöst med sig av sina 
erfarenheter. 
 
Projektinitiativ 
Nyligen har initiativ tagits till ett projekt som kan bli ett pilotprojekt inom ramen för SIHW: ”Hållbar 
stad Trollhättan”. Där tänker man sig att studenter som gör examensarbeten på uppdrag av staden 
systematiskt kan ges handledning (utöver den akademiska handledningen) av praktiker inom det 
kunskapsfält som undersöks. En tanke finns även om att konceptualisera en sådan modell för 
ytterligare utveckling av hur man jobbar med Arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst. Här följer 
en fortsatt dialog med ansvariga inom Högskolan Väst. 
 
Kommande besök 
Närmast på tur står ett besök på Örebro universitet och den ORU Innovation Arena som är under 
uppbyggnad där, och där man jobbar med ett antal olika s.k. Impact Labs, i en gemensam fysisk miljö. 
Vi planerar också att besöka Samverket i Stockholm, liksom några andra miljöer för samverkan och 
innovation med koppling till akademin. 
 
Samverkans- och mötesytor på Campus – en del av Campusutvecklingsprojektet 

https://www.kau.se/
https://openlabsthlm.se/
https://www.oru.se/
https://www.samverket.se/


Som de flesta känner till pågår ett omfattande utvecklingsprojekt för att förnya och utveckla 
campusmiljön på Högskolan Väst. Nu har ett nytt delprojekt inletts med fokus på utformning av 
samverkans- och mötesytor på Campus. Där kommer en framtida miljö för Societal Impact Hub West 
att diskuteras. 
 

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

Lena Lindhé & Andreas Sülau 

https://www.hv.se/personal/lena-lindhe/
https://www.hv.se/personal/andreas-albertsson-sulau/

