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Komplexa problem och samhällsutmaningar 
kräver att kunskaper och kompetenser från 
olika fält kommer samman. Kunskapen inom 
ett enskilt ämne räcker helt enkelt inte till.  
En forskningsmiljö där skilda ämnen och olika 
perspektiv bryts mot varandra är en förutsätt-
ning för nyskapande forskning i förhållande 
till komplexa problem. Det som utmärker en 
centrumbildning är alltså tvärvetenskap och 
en mångfald av perspektiv.

Det handlar om samarbete. Men eftersom  
de som samarbetar kommer från olika ämnen 
och har skilda perspektiv tar det lite längre  
tid att utveckla samarbetet. Forskare från 
olika ämnen har inte ett helt gemensamt 
språk – samma ord kan betyda olika saker.  
Vi behöver inte utveckla ett gemensamt 
språk, men vi måste lägga ner tid och energi 
på att förstå varandra för att skapa ny 
kunskap om de fält vi studerar. 

Reglab - ett forum för regional utveckling där företrädare 
från regioner, myndigheter och forskare från hela Sverige 
möts. Årets forskarforum ägde rum på Karlstads universitet, 
med Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, 
CRS, som värd.  LÄS MER

… Hur ser du på forskningen om samhället och dess utveckling?
– Vi behöver både tid och rum som axlar i den regionalvetenskapliga 
forskningen. Tiden är lika viktig för att vi ska förstå konsekvenser av 
vårt handlande och kunna utveckla tidsdimensioner inom samhälls-
vetenskapliga forskningsområden. Tid är ett begrepp som används 
för att få makt idag. Vem ställer frågorna om framtiden?  LÄS MER

Poängen med en centrumbildning

Tredje omgången  
av forskarskolan 

Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande, CRS, bedriver 
en tvärvetenskaplig forskarskola om 
samhälleliga förändringsprocesser 
i ett regionalt perspektiv.  De första 
doktoranderna började 2009 och har 
nu avlagt sina doktorsexamina.  
Den andra gruppen är lite drygt halv- 
vägs och nu startar den tredje kullen. 
De nya doktoranderna, sex till 
antalet, kommer från ämnena histo-
ria, statsvetenskap, sociologi, kultur-
geografi samt risk- och miljöstudier. 
 – Forskarskolan har ambitionen att  
skapa en intellektuellt stimulerande, 
tvärvetenskaplig miljö för dokto-
randerna där de både har utbyte av 
varandra och av seniora forskare i 
CRS miljö. Doktoranderna stimule-
ras även till att delta i internationella 
konferenser, berättar Malin Rönn-
blom, biträdande föreståndare och 
ansvarig för forskarskolan.

Ny forskning 
om kvinnors  
inflytande  
i regional utveckling 

Myndigheten för Ungdoms- och  
Civilsamhällesfrågor har beviljat CRS 
960 000 kronor för forskning om 
vilka möjligheter det finns att arbeta 
för kvinnors inflytande i regionala 
utvecklingsprocesser. Projektledare 
är Line Säll och studien kommer att 
pågå hela 2016.  LÄS MER

Regional styrning och samverkan  
på årets Reglab forskarforum

Hallå där, Erik Westholm,  
t f ordförande för CRS
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Hållbar bioekonomi  
på Global Bioeconomy  
Summit i Berlin
Margareta Dahlström, förestån-
dare för CRS, åker tillsammans 
med Magnus Lestelius, professor 
i grafisk teknik till Global Bioeco-
nomy Summit 25-26 november för 
att presentera Karlstads universitets 
forskning inom Vinnväxtinitiativet 

”the Paper Province 2.0”. De  
båda forskarna har fått en poster  
accepterad som bland annat  
berättar om Smart specialisering. 
Global Bioeconomy Summit samlar 
800 delegater från 80 länder. 

Margareta Dahlström 
föreståndare CRS

Tvärvetenskap kräver därför öppenhet,  
nyfikenhet och respekt för alla som deltar  
i forskningen. Det kräver förmåga att hämta 
in perspektiv både från varandras områden 
och inte minst från en omvärld som identi- 
fierar behoven av forskning. Dessa värderingar 
ligger till grund för vårt arbete inom CRS, 
såväl inom forskningen och forskarutbild-
ningen som i vår forskningskommunikation.

För att parafrasera CRS t f ordförande Erik 
Westholm: poängen med vår centrumbild-
ning är att tvärvetenskap är nödvändig för  
att belysa långsiktiga samhällsproblem.

I medierna och i politiken 
framställs globalisering som 
en naturkraft, bortom politikers 
möjlighet att påverka. Det står i 

skarp kontrast till politikernas tro på den egna 

förmågan att skapa regionala förutsättningar. 
Andreas Öjehag, disputerade vid Karlstads 
universitet i våras med avhandlingen ”Space 
Craft: Globalization and Governmentality in 
Regional Development.”   LÄS MER

Politiken osynlig när regionalt möter globalt
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