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Hbgskolan Vasts underlag till regeringens forskningspolitik 

Hogskolan Vasts overgripande strategi for utbildning och forskning ar att bygga kunskap i omsesidig 
samverkan med organisationer och foretag utanfor akademin, med arbetsintegrerat larande (AIL) 
som profil. Inriktningen i regeringens nuvarande forskningspolitik, sarskilt vad galler forskning som 
skapar kunskap i samverkan, stammer val med denna strategi och profil. 

Som framhalls i regeringsforklaringen och EU-programmet Horizon Europe star vi infor stora 
samhallsutmaningar som behaver losas av forskningen i samverkan med olika samhallsaktorer. Det 
galler bland annat klimatutmaningen, dar de vastsvenska larosatena har en sarskilt viktig uppgift da 
Vastra Gotalandsregionens territoriella utslapp av vaxthusgaser ar hogst i landet. Genom Hogskolan 
Vasts inriktning mot arbetsintegrerat larande (AIL) och stark samverkansinriktning i forskningen, 
kan vart larosate systematiskt bidra till att skapa relevant kunskap som gor faktisk skillnad for att 
losa vara mest akuta samhallsproblern, 

Hogskolan Vast vill sarskilt framhalla vikten av foljande atgarder for att starka samhallsrelevant 
forskning genom kunskap i samverkan med det omgivande samhallet: 

• Ho} basanslagen till de mindre hogskolornas forskning 
Hogskolorna bedriver i hogre grad an de stora universiteten forskning i tat samverkan med 
det omgivande samhallet, Det ar resurskravande samtidigt som hogskolorna endast erhaller 
en tiondel av regeringens basanslag for forskning, vilket gor dem i hog grad beroende av 
externa bidrag. For forskning i samverkan behovs en stabil och langsiktig finansiering, och 
hogskolorna har till skillnad fran universiteten inte mojlighet att omfordela resurser fran 
utbildning till forskning sasorn STRUT-utredningen foreslar. Det forsvarar byggandet av 
kompletta akademiska miljoer for grundutbildning, avancerad utbildning, forskarutbildning 
och forskning. 

• Forenkla for de mindre ldrosdtena att utveckla innovationssystem i samverkan 
De flesta storre larosaten samt nagra hogskolor forvaltar i dagslaget statliga holdingbolag 
vilka ger dem storre makt over de innovationer som tas fram i samverkansforskning. De 
hogskolor som annu inte forvaltar holdingbolag bor ges rnojlighet att gora det. Sadana bolag 
mojliggor bland annat for larosatena att gain som delagare i science parks och inkubatorer 
vilket okar forutsattningarna att omsatta forskning i innovationer som bidrar till en hallbar 
sarnhallsutveckling. 

• Satsning pa forskning kring pedagogik som bidrar till livslangt ldrande 
For att uppna malet om livslangt larande behovs mer forskning kring pedagogiska former 
som framjar ett sadant larande. Hogskolan Vast har en komplett forskningsmiljo inom 
arbetsintegrerat larande (AIL), som utgor grunden for livslangt larande. Viser behov av 
resursforstarkning inom detta underforskade omrade vars utgangspunkt ar kunskap i 
samverkan, for att utveckla systematiska modeller for livslangt larande inom vitt skilda 
verksamheter och samhallsutrnaningar, 
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Hogskolan Vast har valt att koncentrera intema forskningsresurser till tre vitala forskningsmiljoer 
med stark samverkansprofil och nara koppling till den overgripande profilen AIL. Forskningen har 
aven stark koppling till hogskolans utbildningsutbud och hog relevans for utvecklingen av arbetslivet 
i Vastsverige och nationellt. 

Storsta delen av hogskolans forskning om arbetsintegrerat larande sker inom forskningsmiljon LINA, 
Larande i och for det nya arbetslivet. LINA-forskama ar spridda over hela hogskolan, och det 
gemensamma intresset ar larande och kunskap som relaterar till arbete/arbetsliv, med fokus pa 
arbetslivets digitalisering, interprofessionellt larande och valfardsarbete och samhallsforandring. 
Forskningsprojekten formuleras i nara dialog med de verksarnheter dar forskningen ska genomforas. 
Samma sak galler den vitala forskningsrniljon Barn- och ungdomsvetenskap (BUV), som har 
utvecklat en sarskild model! for att strukturera de forskningsprojekt som bedrivs i samverkan med 
externa parter. Forskningen handlar om barns och ungdomars larande, utveckling, halsa och 
livsvillkor saval i institutionella miljoer som i hemmet och pa fritiden. Den tredje vitala 
forskningsmiljon, Produktionsteknik Vast (PTV), harmer an tjugo ars erfarenhet av forskning i nara 
samverkan med den omgivande produktionstekniska industrin, och ar idag varldsledande pa flera 
ornraden som varmetaliga ytskikt i flygmotorer och additiv tillverkning. Forskama i PTV delar 
lokaler och utrustning med foretagen i Produktionstekniskt Centrum i Trollhattan, 

Samverkansforskningen har ytterligare starkts genom att hogskolan utsags till en sa kallad Kk-rniljo 
2018. Forskningsmiljon Primus ar ett tioarigt atagande dar spjutspetsforskningen i PTV knyts ihop 
med unik forskningskompetens om larande i arbetslivet genom LINA. Utmarkande for en Kk-miljo 
ar att forskningen alltid sker i samverkan med naringslivet, i finansiering som i samproduktion och 
samforfattande, vilket noga foljs och utvarderas av KK-stiftelsen. 

Hogskolan inrattade 2019 en helt ny tvarvetenskaplig utbildning pa forskarniva i arbetsintegrerat 
larande. De forsta doktorandema antas 2020. Utbildningen ligger inom ramen for examenstillstandet 
i arbetsintegrerat larande fran 2012 och ger oss unik rnoj lighet att starka kopplingen till det 
omgivande samhallet och kopplingen mellan forskning och utbildning. 

Inom nagra utvalda ornraden finns sarskilt organiserade samverkansstrukturer - sa kallade AIL 
plattformar - dar Hogskolan Vast har tecknat langsiktiga avtal med externa partner om forsknings 
och utvecklingssamverkan med en tydlig koppling till hogskolans utbildning och forskning. Den 
underliggande iden med dessa plattformar ar strukturerad samverkan och gemensamt ansvar for 
kunskaps- och kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv. Idag finns tre aktiva plattformar: 
Kommunakademin Vast, Produktionstekniskt Centrum och Fyrbodals Halsoakaderni. 

Forskning i samverkan utgor en av byggstenama i hogskolans strategi for att bidra till livslangt 
larande. Nya kompetenser i arbetslivet och samhallsliv kommer att kravas for att den snabba 
samhallsomvandlingen ska vara hallbar i relation till de globala malen. Genom AIL-forskning kan 
de senaste kunskapsronen snabbt fa genomslag i arbetslivet och arbetslivet kan genom sin 
medverkan i kunskapsskapandet bidra till att utveckla relevant kunskap och kompetens. Detta sker 
bland annat genom att hogskolan driver fragor kring AIL i hogskolepedagogisk utveckling och 
forskning, aktivt arbetar med att integrera AIL-forskningen i vara utbildningar pa alla nivaer, utbildar 
nya doktorer i arbetsintegrerat larande och ar en viktig partner for aktorer i arbetslivet rorande 
kompetensforsorjning, kompetensutveckling och larande. 


