
 
 

 

 

Societal Impact Hub West vid Högskolan Väst - rapport nr 1 från utredningen (v 39, 2021) 

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 nyckelpartners 
möta komplexa samhällsutmaningar, 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 samhällsutvecklingen 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”1. 

I utredningsarbetet tittar vi på en mängd dimensioner såsom 

• Motiv, utgångspunkter och förutsättningar inom Högskolan Väst 
• Verksamhet i hub-miljön 

 
1 Intressant artikel om behovet av strukturer för vetenskaplig rådgivning finns att läsa här: 
https://www.tidningencurie.se/nyheter/2020/11/17/nar-det-ar-kris-maste-politikerna-snabbt-fa-kunskap/ 

https://www.tidningencurie.se/nyheter/2020/11/17/nar-det-ar-kris-maste-politikerna-snabbt-fa-kunskap/


 
 

• Kopplingar till regionala, nationella och internationella strategier för samhällsutveckling och 
hållbarhet 

• Intressent- och omvärldsanalys 
• Driftsform, organisation, styrning etc. 
• Miljö, format och arbetsformer 
• Bemanning 
• Finansiering kort- och långsiktigt 
• Struktur för uppföljning 

 
Utredningsarbetet inbegriper också en process för att mejsla fram ett passande och gällande namn. 
Arbetsnamnet för närvarande är Societal Impact Hub West. 

En del i utredningsarbetet består i att undersöka möjligheten att etablera Societal Impact Hub West 
som en fysisk miljö och mötesplats inom Högskolan Västs lokaler. Intern dialog inom Högskolan Väst 
visar på ett stort intresse från olika samverkansorienterade funktioner att ha sin arbetsplats i miljön. 

Utredningen ska föreslå vilka verksamheter inom HV som kan tänkas ingå i Societal Impact Hub West 
och hur bemanningen kan utvecklas. Det kan röra sig om verksamhetsledning för befintliga 
samverkansplattformar, koordinatorer för olika studentrelaterade koncept, processledare för 
gemensamt arbete i olika koncept för utmaningsdrivet innovationsarbete etc. 

Utvalda partners knyts an till Societal Impact Hub West utifrån intresse och identifierade behov av 
att samverka med Högskolan Väst runt komplexa utmaningar och problem. Politiska 
beslutsfattare/företagsledare/huvudansvariga inom anslutna partnerorganisationer ingår i de 
tankesmedjor som avses etableras för att gemensamt diskutera och identifiera möjligheter till 
gränsöverskridande forskningssamverkan och/eller studentprojekt på olika angelägna områden. 

Arbetet för att bygga upp Societal Impact Hub West inspireras av flera befintliga initiativ i Sverige 
och internationellt. I Australien driver ANU – Australian National University - sin Public Policy and 
Societal Impact Hub med fokus på forskningsimpact direkt i den nationella politiken och i nära 
samverkan med regering och departement. I Sverige finns Open Lab Stockholm respektive Challenge 
Lab på Chalmers där masterstudenter arbetar tvärvetenskapligt med utmaningar som formulerats 
gemensamt med samverkande partners. Nätverket Sustainable Innovation driver Sustainable Impact 
Hub med betoning på samhällsbyggnadsfrågor. Det finns fler intressanta och inspirerande exempel. 

En mängd möten hålls för närvarande internt och externt, i syfte att undersöka intresse samt samla 
upp inspel kring uppbyggnaden av Societal Impact Hub West. Varje möte tillför något nytt och 
tydliggör utredningens riktning allteftersom arbetet fortgår. Vi uppfattar starkt intresse från Västra 
Götalandsregionen, Trollhättans Stad med flera nyckelaktörer i vår omgivning. Studentkåren vid 
Högskolan Väst är en särskilt viktig aktör som lyfter fram att hubben kan bli en central plattform för 
utvecklat hållbarhetsarbete, och för förstärkt studentmedverkan i det kommande gemensamma 
arbetet med komplexa samhällsutmaningar. 

Nästa rapport kommer under v 43. 
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