NYHETSBREV
NR 1 2015
l

Nu är vi igång!
Det är fantastiskt roligt att hälsa alla välkomna
till CRS första nyhetsbrev! CRS är en tvärvetenskaplig centrumbildning för forskning
om och för samhälleliga förändringsprocesser
i ett regionalt perspektiv. Frågor som våra
forskare intresserar sig för är till exempel hur
nya organisations- och styrformer utvecklas
på den regionala arenan och vad de demokratiska konsekvenserna blir, hur den globala
marknaden påverkar livsmiljöer och människors
möjligheter till arbete, och hur aktörer på den
regionala nivån i samspel med aktörer på
andra nivåer kan bidra till omställningen till
en mer hållbar utveckling?
Vi kallar oss tvärvetenskapliga och ser det
som ett paraplybegrepp. Tvärvetenskaplig
forskning involverar skilda ämnen som bidrar
med olika perspektiv, som kan vara mer eller
mindre integrerade. Det kan också handla om
att involvera aktörer utanför akademin, så
kallad samverkansforskning. Forskningen

inom CRS sker i samarbete mellan forskare
såväl inom universitetet som med forskare på
andra universitet i Sverige och internationellt.
Eftersom CRS är sprunget ur tre tidigare verksamheter har vi fått en flygande start. Under
våren har tre av forskarskolans doktorander
disputerat, bland annat Tomas Mitander och
Camilla Berglund som du kan läsa om
i nyhetsbrevet. Vi har också medverkat på
Regional Studies Associations årliga konferens, och
den 7 oktober arrangerar
vi Reglabs Forskarforum
2015 tillsammans med
Reglab och Region
Värmland, här på Karlstads universitet. Vik
dagen och återigen välkommen att följa
vår forskning!
Margareta Dahlström
föreståndare CRS

Livet på landet
- behovet av frihet och äkthet
Urbanisering och det urbana har blivit
en norm som det mesta utgår från,
men landsbygden behövs. Därför är
det viktigt att påvisa behovet av en
levande landsbygd. Det menar Camilla Berglund,
som disputerade med sin doktorsavhandling om
skogens betydelse våren 2015. LÄS MER

Regionen - en tillväxtmotor
med grus i maskineriet?
Runt om i världen byggs större och starkare regioner. Motivet är
ofta att attrahera rätt kompetens och konkurrera om kapital för att
skapa goda levnadsvilkor och klara välfärden. Regionen ses som
en tillväxtmaskin. Men vad betyder utvecklingen ur ett medborgarperspektiv? Tomas Mitander analyserar i sin avhandling det regionala
medborgarskapets villkor när regionens framtid formas.
LÄS MER

Satsning på regionalt samhällsbyggande
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en ny centrumbildning vid
Karlstads universitet sedan den 1 april 2015.

Det är en satsning som innebär att universitetet
samlar och stärker forskningen om regionalt
samhällsbyggande. LÄS MER

Fredrik
Hoppstadius,
doktorand i kulturgeografi. Du och ett
tiotal andra forskare
och doktorander från CRS åker på
Regional Studies Associations årliga
konferens i veckan. LÄS MER

KALENDARIUM
7 oktober
Reglab Forskarforum 2015
CRS, Reglab och Region
Värmland samarrangerar
Reglab Forskarforum 2015 på
Karlstads universitet. LÄS MER

Forskarskolan
rekryterar doktorander
I höst rekryterar forskarskolan en ny
kull doktorander i ämnena historia, kulturgeografi, sociologi och
statsvetenskap. Malin Rönnblom,
ansvarig för forskarskolan berättar.
”Doktoranderna antas i respektive ämne men ingår även i
forskarskolan vilket innebär deltagande i aktiviteter som kurser,
seminarier och internat.”
Annonsen går ut i mitten av juni
med sista ansökningsdag
15 augusti. Från och med den
15 oktober hoppas vi att de nya
doktoranderna ska vara på plats.

Ida Grundel
forskare i kulturgeografi.
Vad är egentligen
quadruple helix..?
… ja, det är
precis det jag forskar
om. Enkelt uttryckt handlar det
om en bred samverkan i forskning
och utveckling. Vi brukar prata om
triple helix, en samverkan mellan
näringsliv, offentliga aktörer och
akademi. Här breddar vi begreppet
och ser vilka andra intressenter som
kan påverka och vara delaktiga i en
regions utveckling. LÄS MER
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