
 

NYHETSBREV   
NR 1  l  2016

Europa står inför stora samhälleliga utma-
ningar som hänger samman med globali-
seringen, klimatförändringar, sociala och 
ekonomiska utmaningar i finanskrisens spår 
och den största flyktingströmmen sedan 
andra världskriget. På CRS studerar vi 
sådana utmaningar ur regionala perspektiv. 
Vi fokuserar särskilt på ojämn regional och 
hållbar utveckling och ojämna maktrelationer. 
Forskningen handlar exempelvis om rela-
tioner mellan stad och land, regionaliserade 
organisationer, styrning via nätverk, planering 
och rättvisa, omställning till ekonomisk samt 
social och ekologiskt hållbar utveckling.

Komplexa problem och samhällsutmaningar 
kräver att kunskaper och kompetenser från 
olika fält kommer samman både genom att 
forskare från olika ämnen samarbetar, och 
genom att forskarna samverkar med andra 
aktörer i samhället. Som tvärvetenskapligt 
centrum är CRS en forskningsmiljö där olika 
ämnen och perspektiv bryts mot varandra. 

Det är ingen tvekan om att forskningssam-
verkan är en angelägen fråga. Nyligen sam-

CRS, har fått en styrelseordförande: Gunnel Forsberg, 
professor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplane-
ring och prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på 
Stockholms universitet. Hon var tidigare gästprofessor vid 
Karlstads universitet.

-Jag tror på verksamhetens potential och är gärna med i 
utvecklingen. Jag känner Karlstads universitet sedan tidigare 
och här görs mycket spännande inom regionalt samhällsbyg-
gande. Jag hoppas kunna vara en god diskussionspartner 
och en medskapare av en forskning i framkant, där de viktiga 
framtidsfrågorna om regionalt samhällsbyggande avhandlas, 
säger Gunnel Forsberg.  LÄS MER

Forskningssamverkan är hett

Hans Hulling, 
doktorand i  
historia inom 
CRS:s forskarskola

Vad forskar du om? 
Jag forskar om hur storföretag och 
omgivande lokalsamhälle använder 
sig av historia i berättelser om sig 
själva och ”sin” plats. Mitt fokus 
ligger på hur skapandet av gemen-
samma berättelser kan ha sett ut 
och förändrats över tid. Särskilt 
intresse riktas mot tider före det me-
dialiserade konsumtionssamhället. 
Att använda sig av historia i berät-
telser, eller narrativ, kan vara en del 
i olika identitetsbyggen, i grunden 
en aspekt av att vara människa men 
också som en del av en kollektiv 
föreställd gemenskap.  LÄS MER
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Margareta Dahlström 
föreståndare CRS

lades över 500 deltagare från hela Europa i 
Wien för konferensen ”University-Business 
Forum”. Representanter från universitet, 
myndigheter, företag och organisationer 
delade med sig av erfarenheter av samver-
kan i en mängd olika sammanhang. Ett tema 
var ”Working for society and regional innova-
tion”, där frågor om hur vi tillsammans kan 
utveckla och dela med oss av ny kunskap 
som kan vara till nytta för hela samhäl-
let stod i centrum. Här identifierades den 
regionala nivån som central. Det var roligt 
att kunna visa upp CRS i detta forum genom 
presentationen ”Inclusive co-creation of 
knowledge for regional innovation systems 
and transition to sustainable development” 
som jag höll tillsammans med Maria Hollan-
der (Paper Province). Presentationer och dis-
kussioner på konferensen bekräftade tydligt 
att vårt arbete på CRS är 
viktigt för både forskning-
en och samhället!

CRS-forskaren Eva Svens-
son, professor  i miljöveten-
skap, har tilldelats Emerald 
Literati Network Awards for 
Excellence 2016, för sin  
vetenskapliga artikel

 ”Heritage and development outside the 
metorpolis: discussing issues of attractive-
ness, growth, participation and sustainable 
development”. 
  LÄS MER

CRS-forskare får utmärkelse

Städer och regioner temat 
för internationell konferens
Regional Studies Association 
arrangerar årligen en av de tongi-
vande forskarkonferenserna när 
det gäller regional utveckling. Här 
samlas främst forskare men även 
politiker och tjänstemän för att 
under ett par dagar varje år ta del 
av den senaste forskningen. CRS 
var på plats med drygt 10 forskare 
och doktorander, bland andra Lotta 
Braunerhielm och 
Eva Olsson som 
höll presentationen 
”Border region 
as a measure 
of success and 
growth”  LÄS MER

Postdoc i historia
Karlstads universitet gör just nu 
en satsning inom humaniora och 
samhällsvetenskap genom att rekry-
tera doktorander, professorer och 
postdoktorer. Centrum för forskning 
om regionalt samhällsbyggande 
förstärks genom satsningen med en 
post doc i historia under två år med 
början i höst. Rekrytering pågår.

CRS representerar, tillsammans med Centrum för klimat och säkerhet (CCS), Karlstads 
universitet som nätverkspartner i Sustainable Development Solutions Network norra Europa 
(SDSN NE) http://www.unsdsn-ne.se/ . Detta är en del av det globala SDSN (www.unsdsn.org), 
som initierades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 2012. Syftet är att mobilisera vetenskap-
lig och teknisk expertis tillsammans med myndigheter och industri för att bidra till hållbar utveck-
ling. Kontaktperson på Karlstads universitet är Eva Svensson, Eva.Svensson@kau.se.
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