
 
 
Societal Impact Hub West vid Högskolan Väst - rapport nr 6 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, 
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. Därutöver riktas 
arbetet alltmer in på att sammanfatta det vi fått fram i en rapport som överlämnas till rektor i slutet 
av maj. 

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. 
 
Referensgrupp 
Vi har haft första mötet med den mycket kvalificerade referensgruppen. Mötet var fulltaligt och vi 
fick rikligt med värdefull input, bland annat gällande vikten av att skapa en inspirerande fysisk miljö, 
att sätta hållbarhet i högsätet, att bygga strukturer för omfattande studentmedverkan. Vi 
diskuterade också begreppet ”Wicked Problems” som kan vara en användbar utgångspunkt när man 
ska påbörja arbete med de riktigt svåra samhällsutmaningarna.  

Ytterligare ett möte med referensgruppen hålls tidigt i maj. 



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 
 

Till er som ingår i referensgruppen: anteckningar från marsmötet och presentation är på gång och 
kommer till er inom kort! 
 
Möten om fysisk miljö för hubben 
Vi har haft möte nr 2 inom delprojektet ”Samverkans- och mötesplatser på campus” inom ramen för 
högskolans stora campusutvecklingsprojekt. Dessutom har vi deltagit i ett dialogmöte med 
representanter för samhällsbyggnadskontoret på Trollhättans stad, rörande detaljplan för 
campusområdet. En konstruktiv diskussion har påbörjats angående hur en miljö för en kommande 
Societal Impact Hub West ska kunna byggas upp i flera steg och med sikte på en ganska omfattande 
miljö som ska kunna inkludera ett brett spektrum av rum för olika typer av kreativa aktiviteter och 
processer, liksom mindre labbmiljöer och givetvis rena arbets- och mötesplatser. Ett arbete för att 
visualisera tänkbara sådana miljöer har inletts. 
 
Andra möten och besök 
Vi har haft ett möte med ledningen för Campus Västervik som är en av Högskolan Västs strategiska 
partners. Trots det geografiska avståndet finns viktiga beröringspunkter genom det växande antal 
studenter som läser utbildningar från Högskolan Väst via Campus Västervik. Deras möjligheter att 
delta i utmaningsdrivna innovationsprojekt inom ramen för Societal Impact Hub West måste kunna 
tillgodoses i framtiden. Det finns också forskarstuderande inskrivna på Högskolan Väst vid Campus 
Västervik samt FoU-projekt som berör forskare hos oss. 
 
Under en halvdag i början av mars besökte vi tillsammans med rektor Martin Hellström Örebro 
universitet och deras innovationsmiljö ORU Innovation Arena där vi mottogs av chefen Pia Ridderby 
samt vicerektor Amy Loutfi som gemensamt gav en intressant genomgång och överblick över 
helheten och de senaste årens utveckling vad gäller innovationsverksamheten vid universitetet. Man 
driver idag några fokuserade s.k. Impact Labs: ett AI Impact Lab som är en bred verksamhet med 
stark forskningsanknytning, ett Social Impact Lab som driver en innovationsprocess för forskare inom 
samhällsvetenskap och humaniora, samt ett Student Impact Lab som stöttar studenters 
entreprenörskap, idéutveckling och innovation. Man har också ett Grants & Innovation Office, ett 

https://www.vastervik.se/campus-vastervik
https://www.oru.se/samverkan/oru-innovation/oru-innovation-arena/


holdingbolag samt ett antal andra verksamheter som anknyter. Tanken är att samla alla dessa delar i 
en helhet, och resan är påbörjad men i provisoriska lokaler. En nybyggnation för en samlad miljö är 
på gång och planen är att den nya byggnaden ska stå klar 2024, och då även inhysa en mängd andra 
aktörer från Örebroregionens innovationssystem. Ett spännande och givande besök som avslutades 
med en lunch där universitetets rektor Johan Schnürer deltog. 
 
Kommande möten och besök 
Närmast på tur står ett avstämningsmöte med Anna-Carin Ramsten på Vinnova, som ansvarar för 
programområdet ”Utibildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande”, samt ett besök på 
Samverket i Stockholm, liksom enligt plan vid Chalmers samverkansmiljöer på Johanneberg. 
 

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.vinnova.se/e/utbildningssamverkan-/utbildningssamverkan-och-2022-00198/
https://www.samverket.se/
https://www.hv.se/samverka-med-oss/sambarbeten-och-natverk/impact-hub/
https://www.hv.se/personal/lena-lindhe/
https://www.hv.se/personal/andreas-albertsson-sulau/

