
Forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande är mångvetenskaplig och omfattar ämnena 

historia, kulturgeografi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, biologi samt 

miljövetenskap. Idén med forskarskolan är att skapa en större och kvalitativt starkare 

doktorandmiljö inom ett distinkt tema. 

Samhällsbyggande och samhällsförändringar 

Ett perspektiv på begreppet samhälle är att urskilja olika delar inom samhällslivet vilka relateras 

till varandra för att lättare förstå den komplexa väv som ett samhälle utgörs av. Delområdena 

återfinns på olika samhällsnivåer såsom platser, regioner, nationalstater och inom EU. De 

historiska ursprungen och kontexterna varierar dock mellan och inom samhällsnivåerna. 

 Produktion/konsumtion (ekonomin) 

 System för makt och styrning (politiken) 

 Samhälleliga interventioner (välfärd, utbildning, mm.) 

 Civilsamhället (det sociala livet, reproduktion, ideella organisationer) 

 Intersektionella aspekter (klass, kön, etnicitet, mm.) 

 Kollektiva medvetandesystem (kulturer) 

 Sociomateriella strukturer (t ex. urbana/rurala miljöer, infrastruktur, naturresurser). 

Viktiga faktorer som påverkat och påverkar samhällets utveckling ryms inom beteckningen 

globalisering. Globaliseringsprocesserna leder till såväl homogenisering som heterogenisering. 

Det senare benämns ibland regionalisering. 

Vi lever i ett nätverks- och flödessamhälle med en allt mer omfattande och snabb rörlighet i det 

globala rummet av varor, tjänster, människor, kapital, mediebilder och information. Det 

senmoderna samhället karaktäriseras av en ständigt växande koordination av globala flöden vilket 

sammantaget inneburit förändringar i organiseringen av samhället. En viktig orsak är 

marknadssystemets logik och funktionssätt som leder till att världen, å ena sidan, blir allt mer 

”sammanpressad” genom ökande och snabbare interaktion och å andra sidan tenderar de sociala 

relationerna att bli allt mer rumsligt ”uttänjda”. Platser och regioner är uppbyggda genom 

människors sociala handlingar och interaktioner samt människans relation till den materiella 

omgivningen över tid. Denna utveckling skapas genom en kombination av lokala förutsättningar 

och en komplex interaktion med institutioner och platser – från lokal till global nivå. Arbetet på 

regionala och lokala nivåer sker i allt större samverkan mellan aktörer från olika samhällssektorer. 

Politik skapas i ökad utsträckning i nätverk och under former som kan framstå som oklara. Inte 

bara det traditionellt politiska formar politiken. Det görs också i nätverk och ibland i diffusa 



processer med deltagare från olika intressen. De så kallade Triple och Quattro Helix-modellerna 

är uttryck för detta. Även inom det traditionellt politiska förekommer liknande förändringar som 

tar sig uttryck i en blandning av flera organiserings- och styrprinciper. Begreppet governance 

fångar in dessa komplexa ordningar av informationsutbyte, påverkan och beslutsfattande, i 

formella och informella strukturer och på skilda nivåer. 

Föränderligheten i samhället, inte minst genom den ökande omfattningen, komplexiteten och 

intensiteten i de globala relationerna, medför att platsers och regioners förutsättningar och 

betydelse skiftar form. Genom att förutsättningarna för ekonomisk och kulturell öppenhet 

ändrats över tid har det också påverkat regioners och nationalstaters möjligheter till utveckling 

men samtidigt skapat nya former av utsatthet. Forskning om regionalt samhällsbyggande handlar 

om många frågor. Forskningen syftar således till att fånga och försöka förstå betydelsen av 

många olika slags fenomen. 

Vad är en region? 

En vanlig definition är att regionen är ett geografiskt område inom vilket förhållandena är lika i 

någon mening. En region kan vara administrativt avgränsad och följa de politiska mandatens 

gränser, till exempel landstinget. Vi kommer här kanske närmast det språkliga fundamentet 

region från latinets regere, att regera eller utöva makt över ett visst område. Det kan också vara 

fråga om en funktionell region, exempelvis en arbetsmarknadsregion som bestäms av 

människornas aktiviteter i landskapet. Den kan vidare ta fasta på en identitet, bestämd av 

geografiskt avgränsade kulturdrag, kollektiva identiteter eller likartade sociala villkor. Den kan 

också avgränsas av naturgeografiska förhållanden. Naturgivna förutsättningar har historiskt sett 

lett till att det var transportmöjligheterna som utgjorde avgränsningsprincipen. Regionen har 

ingen given storlek. Det kan vara både en mindre del av nationalstaten och ett område som 

omfattar många länder eller stora delar av en kontinent, som Östersjöregionen.  

När begreppet används i praktiken är det ofta oklart vilken typ av region som avses. Att 

regionbegreppet är så flitigt använt beror på att det är möjligt att ladda ordet med olika 

betydelser och tilldela regionen olika roller, uppgifter och avgränsningar utan att vara alltför 

precis. 

Inom forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande kan regionbegreppet omfatta alla de 

regionindelningar som nämnts ovan men en avgränsning som vi gör är att en region är en 

subnationell enhet. 



Nutida regionpolitik 

Den svenska regionpolitiken har förändrats mot en tillväxt- och konkurrensdoktrin från och med 

1990-talet. Fram till dess präglades den av tydligt nationellt fokus med bland annat ambitionen 

lika villkor för eller utjämning mellan alla delar av landet. 

Perspektivet i tillväxt- och konkurrensdoktrinen är att Sverige måste ta plats i den globala 

konkurrensen genom geografisk och funktionell koncentration. Stadsregionerna ska fungera som 

motorer för tillväxten. I denna koncentration är tanken att regionerna ska ha en stark centralort 

med minst ett universitet med omfattande forskningsresurser. Även perspektivet på statens roll 

har förändrats från att ha varit fördelare av stöd till svaga branscher och regioner till att 

organisera produktionen. Ett exempel är att innovationssystem numera är centralt i 

regionalpolitiken där staten är med och organiserar samspelet mellan forskning, företag och 

offentlig sektor med syfte att skapa innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Mer dynamiska 

arbetsmarknader anses önskvärt genom att öka arbetspendlingen och större och kraftfullare 

regioner med ökad specialisering eftersträvas. Visionen om regionförstoring rymmer både 

fortsatt urbanisering genom att varje region har minst ett större centra och samtidigt möjligheter 

för regionen i övrigt att knyta an till centrat. Ansvaret för regional utveckling flyttas därmed från 

nationell till regional nivå. Förslaget om regionförstoring rymmer också en radikal funktionell 

specialiseringstanke. 

Målet är att etablera regioner vars produktion är specialiserad för en bestämd nisch på 

världsmarknaden. Därför ska man bygga upp regionala innovationssystem där mer specialiserade 

universitet eller högskolor ingår. 

I diskussioner om vad som kan utgöra en relevant och fruktbar enhet för ekonomisk, politisk 

och social utveckling fokuseras således i ökad utsträckning på regioner. Den nya regionala 

utvecklingspolitiken i Sverige utgår således från att regionernas skilda förutsättningar har 

betydelse för den nationella tillväxten. I bland annat offentliga betänkanden har getts förslag och 

diskuteras en radikal minskning av antalet regioner/län i landet. En kritik som framförs mot den 

nutida regionpolitiken är att det kan innebära en utveckling mot mer centralism och större 

koncentration. Möjligen kommer den regionala organisationen att i framtiden vara fortsatt och 

kanske än mer assymetrisk, det vill säga regionalt varierande i landets olika delar än vad som 

gäller i dagsläget. En utblick mot de nordiska länderna och andra EU-länder visar att liknande 

processer pågår på många håll. Bakgrunderna och syftena kan dock variera. 

 


