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Forskarforum 2016: Vilken roll ska forskningen ha?
Forskningen får en allt viktigare roll i
utvecklingen av de svenska regionerna
- men vad kan man förvänta sig av samarbetet mellan en region och ett lärosäte? Är forskningens roll att leverera det
beställaren vill ha? Eller att vara en kritisk
granskare? På Forskarforum den 29
november i Stockholm diskuterade
forskare och praktiker samverkans
forskning när den fungerar som bäst.
Bland presentationerna som togs upp fanns
exempel från regionomvandlingen i Östergötland med bland andra Lukas Smas, gästforskare vid Nordregio och Johan Wänström,
lektor vid Centrum för kommunstrategiska
studier, Linköpings universitet, Anita Jernberger, ordförande Regionutvecklingsnämnden i
Östergötland, Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör samt Mats Helander, strateg.
Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap
och innovation, Luleå tekniska universitet
och Sabrina Thelander, universitetslektor,
Centrum för kommunstrategiska studier
vid Linköpings universitet, samtalade med
Roland Engkvist, regionplanerare, Stockholms läns landsting och Sunny Sandström,
verksamhetschef Hållbar tillväxt, Region
Kronoberg om Samverkansforskning och hur
man får det att fungera.
-Samverkansforskning är inte samma sak
som att beställa ett konsultuppdrag, sa
Daniel Örtqvist, som har gjort en analys av
näringslivets förutsättningar i Norrbotten.

Resultatet av analysen blev en 160-sidig
rapport med olika scenarier för det regionala
näringslivet. Men istället för att överlämna
rapporten, bjöd man in aktörerna i regionen
till seminarier för att processa analysen och
scenarierna. Det blev en bra dialog som gav
ringar på vattnet. Universitetet fick bland
annat möjlighet att delta i arbetet med en ny
innovationsstrategi och nya frågeställningar
restes, till exempel möjligheterna för biltestindustrin i Norrbotten.

På Reglab genomfördes också Sveriges
största forskarcafé, där forskare från hela
landet berättade om aktuella projekt. Det
handlade om en bred palett – från planering
av turistdestinationer till hur man bryter
stuprörstänket i samhällsplanering. Från
CRS deltog Margareta Dahlström med ”Kan
företag och civilsamhälle mötas för hållbar
omställning?” och Ida Grundel, biträdande
lektor med ”Hållbar omställning genom
quadruple helix.

– Samverkansforskningen har varit nyttig
ur flera aspekter. Vi har kunnat jobba med
regionala case och regionens företag, vilket
också berikar utbildningen. Vi har fått nya
empiriska data som har lett till ny forskning,
säger Daniel Örtqvist.

Forskarforum 2016 arrangerades av Reglab,
Tillväxtverket och CRS vid Karlstads universitet. Läs mer på
www.reglab.se/forskarforum 2016
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Welcome to the 6th NoRSA-conference 9-10 of March 2017
Regions in transition
Förberedelserna för forskarkonferensen om regioner i förändring – Regions in transition – pågår för fullt. Programmet är till stora delar
klart med key note speakers som Sharon Penderis, Director of Institute for Social Development, University of Western Cape, South
Africa och Frank Neffke, Center for International Development, Harvard Kennedy School, Harvard University, USA. Regions in Transition arrangeras av CRS vid Karlstads universitet och Centrum för regional analys på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Konferensen äger rum den 9-10 mars 2017 på Karlstads universitet.
Läs mer på kau.se/crs

Föreståndare Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, margareta.dahlstrom@kau.se, tfn 054-700 26 16, mob 070-996 36 23
Kommunikatör Christina Knowles, christina.knowles@kau.se, tel 054-700 10 23, mob 070-887 22 47

@CRS_KAU

KAU.SE/CRS

Näringsdepartementet på besök
Under två dagar i slutet av november gjorde en delegation från Näringsdepartementet
en studieresa i Värmland med temat en hållbar bioekonomi. På Karlstads universitet
presenterade forskare från Pro2BE, Processes and Products for a circular BioEconomy,
och CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, sin forskning. Även
genusforskningen och tjänsteforskningen togs upp.
- Värmland har under det senaste året profilerat sig som en av de ledande regionerna i
Norden inom smart specialisering i allmänhet
och i synnerhet inom skoglig bioekonomi,
samarbete mellan region och universitet samt
genom att ha integrerat ett genusperspektiv
i smart specialisering, säger Anders Olsson,
strateg på Region Värmland som var värd för
besöket.
Näringsdepartementet har uppmärksammat
denna värmländska profilering. En grupp
personer på departementet som har uppdrag
med koppling till skoglig bioekonomi gjorde
en tvådagars studieresa. I gruppen ingick
tjänstemän som ansvarar för det nationella
skogsprogrammet, den strategiska samverkansgruppen för cirkulär- och bioekonomi
samt den nationella agendan för bioekonomi.

Syftet var att de skulle få en bild av vad
skoglig bioekonomi kan betyda i praktiken.
På Karlstads universitet träffade gruppen
Magnus Lestelius, professor i kemiteknik
och Margareta Dahlström, föreståndare för
CRS.
- I Värmland arbetar vi tillsammans med att
ta fram ny kunskap och stärka forskningen
om processer för omställning till en hållbar
skoglig bioekonomi. Och vi bygger internationella nätverk, både för att dela erfarenheter och för att öka Värmlands synlighet
internationellt i dessa sammanhang, säger
Margareta Dahlström, föreståndare för CRS.
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Silke Reeplog ny post doc på CRS
CRS har fått en ny post doc. Silke Reeplog forskar i historia vid CRS sedan 1 november och
post doc-perioden omfattar två år. Projektet heter ”Women in the Arctic, 1818-2018”. Hon har
undervisat om nordatlantisk historia och kultur, litteratur i Skotska höglandet samt kulturarvet i
norr. Hon har även varit gästforskare i Norge. Om sitt val av forskningsprojekt säger hon:
- Living in the Shetland Islands in Scotland for the past 16 years, I have developed an interest
in regional history and culture, especially covering geographical/conceptual areas such as ’the
North’. My previous research on regional spaces in the North has shown it as traditionally
perceived as a male domain, populated by explorers, fishermen and farmers. ’Women in the
Arctic, 1818-2018’ will investigate the role of women in the Far North. I am fascinated by the
diverse roles that women have played in the history of the Arctic, both as colonisers and colonised, but also in demonstrating the contemporary issues affecting women in the Arctic.
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