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Bakgrund och motiv 

Under läsåret 2021/22 pågår på uppdrag av Högskolan Västs rektor Martin Hellström, en utredning om 

att etablera en Societal Impact Hub vid Högskolan Väst – en kvalificerad samverkansmiljö där 

Högskolan Väst kraftsamlar för att tillsammans med nyckelpartner möta komplexa samhällsutma-

ningar, där såväl studenter som doktorander och forskare involveras i arbetet. Tanken bygger på 

tillvaratagande av högskolans styrkeområden och all den befintliga struktur för samverkan som finns 

vid Högskolan Väst för att öka nyttiggörandet, synliggöra samhällsutmaningar och påverka samhälls-

utvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Tanken bygger också på idén om att tillsammans med partners ta ett helhetsgrepp om ett antal 

koncept för utmaningsdrivet innovationsarbete. Ambitionen är att etablera en levande, fysisk miljö med 

dynamik och processtöd för arbetet i de olika projekten, och med en hållbar samhällsutveckling som 

ledstjärna. 

En viktig ambition är att involvera och engagera lokala och regionala beslutsfattare, för att åstadkomma mer 

integrerade policypåverkande processer för en långsiktigt positiv samhällsutveckling, där avgörande beslut i 

komplexa frågor i högre grad tas med hänsyn till aktuell forskning. Man skulle kunna säga att vi – utöver att 

samla en mängd av högskolans samverkansfunktioner till en helhetlig struktur – vill bygga upp ett slags 

”regional vetenskaplig rådgivningsfunktion”. 

 

Vårt utredningsarbete löper på, med kontakter, research och möten med olika konstellationer internt 
och externt. 

Vi har haft möte med ledningen för Innovatum Science Park. Mötet gav upphov till ett antal viktiga 
reflektioner kring möjliga nya samverkansmöjligheter – inte minst med inriktning mot breddade 
tillämpningsområden för Innovatums huvudspår ”Industriell teknik”. Arbetet inom den kommande 
Societal Impact Hub West kan också komma att inbegripa stöd till studenter som vill etablera egen 
verksamhet eller arbeta innovativt och entreprenöriellt på andra sätt. Här finns med andra ord viktiga 
beröringsytor med verksamheten vid Innovatum Science Park. Dialogen fortsätter. 

Nyligen hade vi även ett första dialogmöte med Trollhättans stad, representerade av stadsdirektören, 
hållbarhetschefen samt chefen för arbetsmarknads- och socialförvaltning. Trollhättans stad uttrycker 
stort intresse och engagemang för att vara en nyckelpartner i det gemensamma arbetet att möta 
komplexa samhällsutmaningar. Man ser nya möjligheter att arbeta mer proaktivt och promotivt med 



 

stora samhällsfrågor. Tänkbara teman som lyftes var segregation, trygghet/säkerhet samt 
attraktionskraft. 

Planen är också att få till stånd dialog med relevant politisk ledning i Västra Götalandsregionen, 
Trollhättans stad m.fl. för att påbörja samtal om hur formerna för en ”regional vetenskaplig 
rådgivningsfunktion” skulle kunna organiseras. 

Ett viktigt fokus i utredningsarbetet kring förutsättningarna att etablera Societal Impact Hub West är att 
knyta an och bygga på befintliga samverkansarenor. Produktionstekniskt Centrum, PTC, är centralt när 
det gäller samverkan kring industriell teknik och vi har löpande kontakt med projektet ”Samverkans- 
och mötesplatser på PTC”, där vi också finns representerade i arbetsgruppen för utvecklingsarbetet. 
Mål för projektet är ”öka närvaron för olika aktörer i det dagliga arbetet, såväl från näringsliv, offentlig 
sektor och civilsamhället” och arbetsgruppen skall presentera ett koncept för utformning av PTC i slutet 
av våren 2022. 

I utredningsarbetet framåt kommer vi att göra en utblick mot andra samverkans- och 
innovationsarenor i syfte att identifiera välfungerande arbetssätt och processer för problemlösning med 
koppling till samhällsutmaningar. Vi kommer också att titta på hur man utformat sina lokaler för att 
stimulera interaktion och samverkan i det dagliga arbetet. Exempel på miljöer kan vara Openlab 
Stockholm respektive Challenge Lab på Chalmers. 

Ett arbete är inlett för att skissa på flera olika scenarier för uppbyggnad och etablering av Societal 
Impact Hub West; från en mer generisk virtuell mötesstruktur med en verksamhetsledare, via en mindre 
verksamhetsenhet med några få personer/funktioner, till en dynamisk och levande fysisk miljö och 
mötesplats, bemannad med 15-20 personer/funktioner och med rika möjligheter till systematiskt 
samskapande över gränser. 

En möjlighet inför framtiden är att Societal Impact Hub West skall kunna organiseras inom ramen för ett 
kommande holdingbolag. I dagsläget saknar Högskolan Väst eget holdingbolag (18 lärosäten har ett 
sådant för närvarande) men den nyligen presenterade Innovationsstödsutredningen SOU 2020:59 
föreslår att alla lärosäten ska ges denna möjlighet. Riksdagsbeslut väntas under våren 2022. 

Under den närmaste framtiden planerar vi för fler externa och interna dialogmöten såväl med 
näringsliv och fler offentliga aktörer som interna grupperingar inom Högskolan Väst. Vi håller en 
kontinuerlig kontakt med Studentkåren vid Högskolan Väst.  

Som styrgrupp för utredningsarbetet fungerar Rektors planeringsgrupp, REP, bestående av rektor, 
prorektor, vicerektorer samt högskoledirektör. Planen är att formera en referensgrupp efter årsskiftet 
med representation från involverade parter internt och externt. 

Angående namnet på den kommande Societal Impact Hub West så pågår en ansökningsprocess om 
varumärkesskydd hos Patentverket. 

 

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

 

Nästa rapport kommer under v 48. 

Vänliga hälsningar 

Lena Lindhé & Andreas Sülau 

https://openlabsthlm.se/
https://openlabsthlm.se/
https://challengelab.chalmers.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/10/sou-202059/
https://www.hv.se/personal/lena-lindhe/
https://www.hv.se/personal/andreas-albertsson-sulau/

