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FORSKNING SOM FÖRÄNDRAR
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en tvärvetenskaplig miljö 
vid Karlstads universitet. CRS fokuserar på samhällets och forskningens utmaningar 
ur ett regionalt perspektiv, i nutid, dåtid och framtid. Särskilt skärningspunkten mellan 
ovanifrån- och underifrånprocesser är intressant. Kopplat till CRS finns även en 
forskarskola och ett masterprogram.

Vid CRS samlas såväl seniora som juniora forskare. Forskarna kommer främst från 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, till exempel historia, kulturgeografi, 
statsvetenskap, sociologi och socialt arbete, men även från mångvetenskapliga områden 
som risk- och miljöstudier, turismvetenskap och genusvetenskap. Forskarna vid CRS 
deltar i olika nationella och internationella samarbeten och nätverk, både inom akademin 
och tillsammans med externa partners och intressenter.

FORSKNINGSFOKUS OCH UTMANINGAR
För CRS står regioner, regionalisering och förståelsen av regionala processer i fokus, 
där regional utveckling i bred mening är den gemensamma nämnaren. Genom 
tvärvetenskaplig forskning studerar forskarna förändringsprocesser i samhället, med 
särskilt fokus på ojämlika förutsättningar för regional och hållbar utveckling samt 
asymmetriska maktrelationer. I forskningen lyfts historiska och nutida trender in, liksom 
framtida perspektiv.

Huvudsakliga forskningsområden:
• Civilsamhället, politiska strukturer, maktstrukturer och sociala förhållanden i ett 

regionalt sammanhang.
• Regionaliserade organisationer, politisk styrning, samhällsplanering och rättvisa
• Hur mobilitet, kunskap, resurser och innovationskraft spelar roll för hållbar regional 

utveckling.
• Från lokalt till globalt. En mångfald av ekonomiska, kulturella, politiska och andra 

former av rumsliga relationer mellan olika nivåer och skalor. 
• Stad och land. Om relationerna mellan landsbygden och urbana områden.
• Utveckling och användning av vetenskapliga teorier och metoder för forskning 

om regionala villkor och en hållbar regional utveckling i ett tvärvetenskapligt 
sammanhang.



FÖRSTÅELSEN OM REGIONER OCH REGIONALISERING
Möjligheten att kombinera studier av historiska och nutida förutsättningar är en unik 
styrka hos CRS. Regioner ses inte bara som geografiska områden utan också som 
nätverk med flytande gränser. Regioner identifieras, konstrueras och finner sin legitimitet 
genom aspekter som kultur, kulturarv, tillgänglighet, administration, ekonomi, styrning, 
miljö och naturtillgångar, geografi och politik. Demokrati, inflytande, makt och motstånd 
är några av de aspekter som CRS uppmärksammar, särskilt i skärningspunkten mellan 
styrning och inflytande, och ovanifrån- respektive underifrånperspektiv. Här möter 
politiska mål och processer praktisk verklighet och implementering. På den regionala 
arenan uppstår synergier och konflikter, som ofta har sitt ursprung i maktrelationer på 
nationell eller internationell nivå. Ett regionaliserat perspektiv på samhällsfrågor och 
vetenskapsteori är viktigt för att undersöka såväl strategier för samhällsutveckling som 
den dagliga interaktionen mellan olika samhällsaktörer och nätverk.

CRS ambition är att vara en brygga mellan samhälle och vetenskap. Genom 
tvärvetenskaplig forskning och samverkan med olika samhällsaktörer vill vi bidra till ökad 
kunskap och en hållbar samhällsutveckling. Därför är även forskningskommunikation en 
viktig del av CRS aktiviteter.

CRS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet. En nära koppling 
mellan forskning, undervisning och samverkan är grunden för hela universitetet. Ett 
starkt samhällsengagemang är universitetets kännetecken. Karlstads universitet utvecklar 
utbildningar som kombinerar studenternas önskemål med arbetsmarknadens behov. 
Universitetet är känt för sina starka utbildningar inom flera yrkesområden, till exempel 
lärare, ekonom, ingenjör och sjuksköterska. I utbildningsutbudet ingår också program 
som ligger nära CRS forskningsområde, till exempel Samhällsplanerarprogrammet 
och Samhällsanalytiker. Forskning bedrivs inom starka akademiska ämnen och inom 
tvärvetenskapliga områden med tydlig samhällsrelevans. Vårt uppdrag är att med 
samhällsengagerad kunskapsutveckling bidra till regional, nationell och global utveckling 
med fokus på hållbarhet, demokrati och hälsa.
Läs mer på kau.se/crs eller mejla crs@kau.se
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