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Bonus om säsongs-
arbetare flyttar in
Säsongsarbetare i svenska och norska 
fjällen kan bli inflyttare som kompenserar 
för orternas avbefolkning, men det ska 
ses som en oväntad bonus. För en del 
är drivkraften just att flytta runt. Det visar 
forskning från Cerut och Østlands-
forskning som publicerats i den veten- 
skapliga tidsskriften Scandinavian 
Journal of Hospitality and Tourism, i 
ett specialnummer om turism och ny 
mobilitet i glesbefolkade områden.

Skidkommunerna Trysil i Norge och 
Malung-Sälen i Sverige har haft 
en negativ befolkningsutveckling. 
Politikernas lösning har varit att 
investera i turism, som ett sätt att 
stimulera inflyttning och nya arbets-
tillfällen. Men huruvida säsongs-
arbetarna kan ses som potentiella 
kommuninvånare eller inte beror 
framförallt på vilken drivkraft just  
de säsongsarbetarna har.

- Det är svårt att se säsongsarbetare 
som en homogen grupp, de har olika 
drivkrafter, säger Cecilia Möller, lektor 
i turismvetenskap och kulturgeografi 
vid Cerut, Centrum för forskning 
om regional utveckling på Karlstads 
universitet. 

Läs mer på kau.se/cerut

FORSKNING

Under Ceruts cirka tolvåriga 
resa har omvärldens behov av 
forskningsuppdrag styrt vår 
verksamhet. Ceruts signum har 
varit den praktiknära forsk-
ningen, som tagit avstamp 
i vardagliga frågor och vars 
resultat lätt har kommit till nytta 
för den regionala utvecklingen. 

Sedan jag tog över rodret för Cerut för ett par år 
sedan har verksamheten långsamt styrt mot 
mer grundforskning. Genom strategin Cerut 2020 
som lanserades 2013 beslutade vi oss för att ta ett 
akademiskt kliv och fokusera mer på forskning 
och mindre på uppdrag och utvärderingar. Det var 
ett medvetet val utifrån hur den akademiska 
omvärlden såg ut. Nu går vi in i en ny centrum-
bildning. Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande startar den 1 april. Detta 
för att stärka forskningen om regionalt sam-

hällsbyggande, där regional utveckling ingår. 
Det innebär att Cerut som centrumbildning av- 
vecklas under våren men att den forskning vi 
bedriver idag lever vidare inom den nya centrum-
bildningen. Och det innebär att vi inom den nya 
centrumbildningen fortsätter samverka med våra 
samarbetspartners. Själv kommer jag att verka 
som forskare i den nya centrumbildningen och i 
forskargruppen Geomedia.

Även om arbetet fortsätter vill jag passa på 
att tacka alla de samarbetspartners och 
besökare vi haft på Ceruts seminarier under 
årens lopp. Det har varit en fröjd att arbeta 
med våra samverkansaktörer och att bidra med 
kunskapsspridning som ger nytta i samhället.  
Jag vill även passa på att tacka Ceruts styrelse- 
ordförande Edith Andresen och våra styrelse-
ledamöter som har bidragit till den resa vi gjort. 

Lotta Braunerhielm, föreståndare Cerut
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En satsning på forskningen

Under våren avvecklas Ceruts verksamhet 
samtidigt som en ny centrumbildning tar vid, 
Centrum för forskning om regionalt samhälls-
byggande, CRS. Ceruts föreståndare Lotta 
Braunerhielm blickar tillbaka och summerar 
Ceruts tolv år som verksamhet.

- När Cerut startade fanns det ett brett behov i 
Värmland av en verksamhet som kunde göra ut- 
redningar. Ansvaret för regional utveckling låg då på 
Länsstyrelsen men det var ett nära samarbete med 
både Länsstyrelsen, Landstinget i Värmland, Läns- 
arbetsnämnden och de värmländska kommunerna.

Utredningar och uppdragsforskning blev en av  
Ceruts tre verksamhetsgrenar. De andra två var  

grundforskning och kompetensutveckling för politiker 
och praktiker inom området regional utveckling. 

- När det gäller kompetensutvecklingen har vi till 
exempel anordnat många seminarier i samverkan 
med andra aktörer, men även Ceruts forskardag, 
som har varit ett sätt att kommunicera resultaten av 
forskning och utredningar.

Ett strategiskt arbete
Under senare år har omvärldens behov av utred-
ningsverksamhet minskat samtidigt som Cerut 
har arbetat för att stärka forskningen och höja den 
vetenskapliga nivån. 

- Utvecklingen vi står inför är i linje med de senaste 
två årens strategiska arbete, där vi tydligt har 
jobbat med att stärka forskningen, bland annat 
genom ökad grad av extern finansiering och fler 
vetenskapliga artiklar. 

Forskningen inom Cerut har handlat om gränsregional 
 forskning som rör gränsen mellan Sverige och Norge, 
kunskapsutveckling och regionala innovationer, be-
söksnäring, kulturella och kreativa näringar, kulturell 
ekonomi och till viss del social ekonomi. 

- Det här är delar av den forskning som 
ska ingå i den nya centrumbildningen. Centrum-
bildningen kommer att innebära en nysatsning på 
forskningen om regional utveckling då den hamnar  
i ett större och bredare sammanhang. 

FORSKNING

Från utredning till forskning

 Ceruts föreståndare Lotta Braunerhielm ser den nya 
centrumbildningen som en satsning på forskningen

Cecilia Möller har forskat om säsongs- 
arbetares drivkrafter.
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FORSKNING

SAMVERKAN

Centrum för forskning om regionalt samhälls-
byggande, CRS, är en ny centrumbildning som 
startar på Karlstads universitet den 1 april. Margareta 
Dahlström, som tillsammans med Malin Rönnblom 
har fått i uppdrag att förbereda för den nya centrum-
bildningen, berättar om dess bakgrund. 

- Det finns tre verksamheter på universitetet 
som har växt fram ur olika behov men som med 

tiden har kommit att närma sig varandra. Det är 
Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande, Forum 
för regionalt samhällsbyggande och forskningen 
inom Cerut. Syftet med att samla dessa tre 
verksamheter är att stärka forskningen.  

Forskning och forskarutbildning
Målet för centrumbildningen är mer forsknings-
medel, fler vetenskapliga publikationer och ett 
ännu större deltagande i den internationella 
vetenskapliga debatten. Det innebär att den typ  
av utredningar som var en av Ceruts verksamhets-
grenar inte ingår i den nya centrumbildningen. 
Verksamheten kommer att bestå av forskning, 
forskarutbildning och forskningskommunikation. 

- Forskningskommunikationen vänder sig dels 
till forskarsamhället och innebär att vi deltar på 
konferenser och skriver vetenskapliga artiklar,  
och dels till samhället i övrigt. På så vis bidrar  
vi till att forskningen kommer samhället till nytta. 

På den vetenskapliga arenan är Regional 
Studies Association en nyckelaktör för den nya 
centrumbildningen. Att delta på deras konferenser 
och att bli publicerade i deras vetenskapliga 
tidsskrift är viktigt. När det gäller att nyttiggöra 
forskningen i samhället är den nationella mötes-
platsen för regioner, forskare och myndigheter, 
Reglab, viktig, liksom Open days i Bryssel.

Ny centrumbildning stärker forskningen

Den 20 februari bjöd Cerut och Studieförbundet 
vuxenskolan in till integrationsseminariet 
”Samverkan skapar utveckling på lika villkor” på 
Karlstads universitet. Deltagare i Studieförbundet 
Vuxenskolans integrationsprojekt för anhörig- 
och arbetskraftsinvandrare deltog och berättade 
om sina erfarenheter av projektet, och Cerut 
presenterade några slutsatser i sin utvärdering 
av projektet. Dessutom medverkade Jonas 

Gunnarsson, värmländsk riksdagsledamot 
för Socialdemokraterna och ordförande för 
europarådets svenska delegation, och Niklas 
Wikström, ordförande och kommunalråd för 
Folkpartiet i Karlstad samt ordförande för 
Mångfaldscentrum. Projektdeltagare, politiker  
och forskare höll anföranden och diskuterade  
hur samverkan kan bidra till ännu bättre integration 
och utveckling. 

Håll kontakten!
Den nya centrumbildningen 
Centrum för forskning om regionalt 
samhällsbyggande, CRS, startar den 1 
april. Håll kontakten med forskningen 
och forskarna via den nya hemsidan 
kau.se/crs eller det nya nyhetsbrevet, 
som kommer i början av sommaren. Du 
som får Ceruts nyhetsbrev får den nya 
centrumbildningens nyhetsbrev om du 
inte avanmäler det. 

Lyckat seminarium om invandring  
och integration

Chimiddorj ”Chigi” Ranjin, längst till höger, tillsammans med projektdeltagare och en av projektets dramapedagoger. 

Foto: A
ndreas R

eichenberg

För Margareta Dahlström är doktoranderna en 
viktig del av forskningsmiljön. Hon menar att 
mycket forskning utförs av doktorander och 
att det är en fördel för dem att ingå i en större 
forskningsmiljö där både handledare och 
seniora forskare verkar. En annan fördel med 
en större forskningsmiljö är att det blir skilda 
perspektiv och angreppssätt och det är viktigt 
för forskningens kvalitet. 

Forskningsprogram under 2015
Förutom Margareta Dahlström arbetar Malin 
Rönnblom, David Olsson och Beatrice 
Hedelin med att förbereda för den nya 
centrumbildningen. Deras uppgift är att 
föreslå en styrelse, mål, verksamhetsplan  
och organsation. 

- En viktig del i arbetet är att identifiera 
vilka teman forskarna är intresserade av 
och hur de grupperar sig kring dem. Det är 
ett arbete som pågår, men vi arbetar med 
forskningsprogrammet under 2015. 

Margareta Dahlström ser 2015 som ett år 
då nya planer och strategier arbetas fram, 
samtidigt som verksamheten fortsätter som 
vanligt. Eftersom centrum-bildningen är 
sprungen ur tre tidigare verksamheter är både 
doktorander och forskare igång och fortsätter 
med sina påbörjade projekt och aktiviteter. 

En av projektdeltagarna är Chimiddorj 
”Chigi” Ranjin. Hon kommer från Mongoliet 
och har bott i Kil i fyra år med sin svenske 
man och två av sina barn. På seminariet 
berättade hon om projektets betydelse. 

– Jag är egentligen en social och modig 
person, men i Sverige blev jag sluten. 
Jag skämdes för att jag pratade så dålig 
svenska. När jag började i projektet fick 
jag veta mycket mer om samhället och jag 
fick nya vänner. Mitt språk blev mycket 
bättre och jag vågade börja prata med 
mina grannar. Tack vare dem fick jag veta 
att det fanns jobb att söka som personlig 
assistent. Nu har jag fast anställning 
som personlig assistent i Kils kommun, 
berättade Chimiddorj ”Chigi” Ranjin. 
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Margareta Dahlström är en av de personer som förbereder 
för den nya centrumbildningen som startar 1 april.
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