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Seminarium arrangerat av
Sveriges unga akademi

Tvärvetenskap på riktigt
Sveriges unga akademi bjöd den 12 november
2012 in till ett seminarium med titeln
”Tvärvetenskap på riktigt” på Pufendorfinstitutet
vid Lunds universitet.
- Vi samlas kring en dag för att undersöka vad
tvärvetenskaplig forskning innebär i praktiken,
snarare än att diskutera själva definitionerna,
berättade Emma Sparr och Marie Dacke,
ledamöter i Sveriges unga akademi.

Ideas lab-delen inkluderade diskussion, redovisning
och vidare diskussion i stor grupp med utgångspunkt
i ett antal centrala frågor kring tvärvetenskaplig
forskning som presenterades av:

Föreläsningar och interaktivt ideas lab

David Dunér, Astrobiologi, Lunds universitet.
Frågeställningar: Hur sätter man samman en
tvärvetenskaplig grupp och vad bör man tänka på? Vad
är det som driver fram samarbetet? Vilka potenitiella
problem och konflikter kan det tvärvetenskapliga
samarbetet innebära?

Seminariet delades in i föreläsningar och ideas lab.
Föreläsare var:
Boel Berner, professor vid tema Teknik och social
förändring, Linköpings universitet, som ställde frågan
”Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras?”,
Sture Forsén, förste föreståndare och senior scientific
advisor, Pufendorfinstitutet, Lunds universitet som
väckte tankar kring frågan ”Tvärvetenskap – hur, av
vem och varför?”,
Mats Benner, professor vid Forskningspolitiska
institutet, Lunds universitet, som talade i ämnet
”Tvärvetenskap och excellens”.

Danica Kragic Jensfelt, Robotik och datorseende,
Kungl. Tekniska högskolan, och ledamot i Sveriges
unga akademi. Frågeställningar: Hur kapitaliserar
man på alla resultat efter att det tvärvetenskapliga
projektet har tagit slut? Hur får man fram resultat för
sampublicering?

Thorbjörn Laike, Ljusforskning, Lunds universitet.
Frågeställningar: Vad innebär våra ontologiska och
metodologiska skillnader för samarbetet? Varför är
bara vissa discipliner med på båten?
Helena Sandberg, Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet och ledamot i Sveriges
unga akademi. Frågeställningar: Ska doktorander
ägna sig åt tvärvetenskap inom ramen för sina
avhandlingsarbeten? Vilka är fördelarna respektive
nackdelarna med att anställa doktorander inom ramen
för gränsöverskridande projekt? Vilka förutsättningar
krävs för framgång?

Seminariedeltagarna minglade och åt lunchsmörgåsar i foajén på Pufendorfinstitutet.

Inledning
Moderator Andreas Ekström inledde med en
reflektion kring hur tvärvetenskap benämns på olika
språk och vi fick bekanta oss med det walesiska ordet
rhyngddisgyblaetho, vilket betyder tvärvetenskaplig.
Emma Sparr, Lunds universitet och ledamot i Sveriges
unga akademi, välkomsttalade och noterade att många
vetenskapliga inriktningar var representerade, både i
Sveriges unga akademi och i salen för dagens tilldragelse.
Detta seminarium illustrerade ett av uppdragen för
Sveriges unga akademi - tvärvetenskapliga möten.
Dagens ämne, ”Tvärvetenskap på riktigt”, bottnade i
frågan ”Hur gör man och vad blir resultatet?”.

Boel Berner ”Vad är tvärvetenskap och hur kan den
göras?”
Boel Berner inledde sitt anförande med att ge
oss en historisk bakgrund till tvärvetenskap och
tryckte på vikten av tvärvetenskaplighet i dagens
forskning: ”Problem i samhället är inte uppdelade i
ämnesområden”. Tvärvetenskap leder också lättare
till innovation och nya synsätt, mer än vad disciplinärt
inriktad forskning gör. Tvärvetare är man för att det
ger nya sätt att se på saker och ting. Man ser nyttan
med att lösa problem ute i samhället och man tycker
det är spännande att se vad andra discipliner har att
bidra med.
I sitt anförande diskuterade hon ett antal frågor med
tillhörande exempel, bland annat: Varför/vem vill ha
tvärvetenskaplig forskning? Hur kan den se ut? Finns
det ett element av opportunism i tvärvetenskapen?
Är det lättare eller svårare att få anslag? Vad är
objektivitet och värderingar? Vad är bra tvärvetenskap
och för vem?
Samarbete kan innebära att man måste ta itu med
barriärer, som t ex: Vad är objektivitet? Vilken
betydelse har de olika teoretiska modellerna? Hur
grundforskningsinriktad ska man vara? Man måste
ta sig igenom de förutfattade meningarna om ”den
andres värld”.
Gruppmässigt är det viktigt att tänka på
sammansättningen – om man ligger för nära varandra
kan problem uppstå i form av anspråk på resultat. Ett
annat möjligt problem man bör ge akt på är vikten av
att inte ge någon vetenskap enbart en servicefunktion.

Emma Sparr, Sveriges unga akademi, välkomnade alla till
seminariet.

Boel Berner talade bl.a. om vikten av att ha tvärvetenskaplig forskning för att ge upphov till nya synsätt.

Nobelpristagaren Elinor Ostrom, i vars grupp man
förenade många discipliner, togs upp som ett exempel
på hur man organiserar för tvärvetenskap. Andra
exempel nämndes, som Xerox PARC och chifferlösning,
där flera vetenskaper arbetade tillsammans i lösningen
av samhällsproblem.
Boel påpekade att man kan jobba på många olika sätt
för att göra tvärvetenskap.Vad är då god tvärvetenskap?
Först och främst måste man hitta de lokala kriterierna,
vilka måste vara förenliga med varje disciplins normer/
standard för god vetenskap. Ingen bör automatiskt ha
tolkningsföreträde och en gemensam vokabulär bör
utarbetas.
Effektivitet är ledord och för detta måste man veta
vilka målen för samarbetet är. Man lär sig av varandras
metoder och bör inte begränsa sig till att jobba efter
teorier. God tvärvetenskap uppstår i praktiken.
På frågan om vad Boel Berner bedömer som det allra
mest centrala för att uppnå lyckat tvärvetenskapligt
samarbete blev svaret:
- Att man är villig att kommunicera. För detta behövs
tid och mötesplatser – kanske seminarier, småprojekt,
men även begrepp och metoder är mötesplatser.
Deltagandet är viktigt och för detta behövs struktur. Det
är viktigt med ett neutralt ledarskap som brinner för det
tvärvetenskapliga. Alla tar eget ansvar och tydliga mål
behövs.

Sture Forsén ”Tvärvetenskap – hur, av vem och varför?”
Sture Forsén talade mot bakgrund av sin långa
erfarenhet av att samarbeta över disciplingränserna.
Pufendorfinstitutet har som uppgift att katalysera och
föra ut tvärvetenskap. Förfarandet är en bottom-up
modell där forskargrupper enligt vissa kriterier får
anslag och under en begränsad tid kan vara i huset,
som bildar ett slags neutral mark eftersom det inte
tillhör någon fakultet.
Sture nämnde att universitetsvärlden behöver fler
sätt att stärka och belöna tvärvetenskaplighet.
Som en problematik nämndes utvärderings-/
reviewproblematiken. Vem ska bedöma och utvärdera
värdet av en multidisciplinär ansökan? För att
säkerställa god kvalitet rekommenderade Sture
Forsén en praxis med många granskare med god
inomvetenskaplig kompetens utan att de därför är
negativa till samverkan med andra discipliner. Vid
Pufendorfinstitutet har vi i många fall haft upp mot 5
till 6 internationella granskare för samma ansökan.
För att underlätta tvärvetenskaplighet nämnde
Sture exempelvis joint appointments mellan olika
områden, personer som spänner över flera läger. Man
borde ha obligatoriska grundkurser som spänner
över faktultetsgränser, som i Norge. Aktiviteter som
”science speed dating” har visat sig fruktsamma.
Mötesplatser bör skapas, och som ett exempel nämndes
http://sciencematch.wordpress.com.
Sture lyfte fram Tuckmans modell för arbetsgrupper –
med processen storming, norming, performing, forming
och adjourning mourning.
Inom Pufendorfinstitutet har det visat sig viktigt med en
tidsbegränsning för hur länge en temagrupp ska arbeta
tillsammans - högst 6 till 8 månader är nu institutets
önskemål. Detta tvingar fram en genomtänkt och vettig
plan för hur gruppen ska arbeta. Vidare är det viktigt
att verka för en positiv atmosfär inom gruppen. Det
har visat sig att gemensamma luncher eller middagar
är förtroendeskapande och gynnsamma för att öka
sammanhållningen inom en grupp. Men det finns inget
gyllene recept. Varje grupp har sin egen dynamik och
ledaren måste vara lyhörd och vaksam ifall det visar
sig att det finns alltför många egon.
Sture Forsén har mött många yngre forskare som varit
oroliga för att om de engagerar sig i ett tvärvetenskapligt
samarbetsprojekt så får det negativa konsekvenser
för deras möjligheter att komma ifråga för lediga
tjänster inom heminstitution. En lösning vore kanske
att universiteten bistår med ett visst ekonomiskt

Sture Forsén, Senior Scientific Advisor för Pufendorfinstitutet
berättade om sina långa erfarenhet av samarbete över
dicsciplinsgränserna.

stöd för att säkerställa för dem som har ägnat sig
åt tvärvetenskapliga samarbeten, för att minska
farhågorna för den enskilde, som kanske inte kommer
att publicera något på sitt fackområde på ett till två år
i samband med tvärvetenskapliga projekt.
På frågan om vad Sture Forsén bedömer som det allra
mest centrala för att uppnå lyckat tvärvetenskapligt
samarbete lyfte han fram vikten av att organisationer
som Sveriges unga akademi finns med i arbetet med
att fundera över hur universiteten ska utvecklas i
framtiden. Sture ser en framtid med en medvetenhet
om vikten av samverkan mellan disciplinerna.

Mats Benner talar om tvärvetenskap och excellens.

Mats Benner ”Tvärvetenskap och excellens”
Mats Benner talade om de forskningspolitiska
förutsättningarna för vetenskaplig kvalitet.
På sjuttiotalet diskuterades vetenskapliga tematiker
som en modernisering av forskningens villkor.
Tvärvetenskaplighet sågs som en administrativ
moderniserings-angelägenhet,
bl.a.
uppkom
Forskningsråds-nämnden.

Mats nämnde tre reaktioner på att skapa miljöer med
hjälp av finansiering:
1.
2.
3.

På 2000-talet har man sett att tvärvetenskap fanns
på ställen där man inte trodde den fanns, utan att ha
etiketten tvärvetenskap - i forskares rörelsemönster
och med rörlighet i det intellektuella rummet.
”Tvärvetenskap finns överallt!”
Som ett exempel på ett nytt sätt att se och skapa
mötesplatser som är ett alternativ till fakulteter/
institutioner nämndes Linnéanslaget.
De grundläggande svårigheterna man möter i strävan
efter tvärvetenskaplig excellens är bland annat den
gradvisa nertrappningen av universitetens egna
resurser och det krav som ställs på att man ”blir
sin egen institution”, dvs att det vilar på individens
förmåga att handskas med ekonomiska begränsningar
och projektifiera sina forskningsintressen.

Man kan få fram originella kombinationer när
forskare från olika discipliner kommer samman.
Konsolidering med hjälp av några starka individer
i centrum.
Icke-framgångsrecept i form av skapade miljöer
för tvärvetenskap, som sedan bryts ner av
ekonomiska skäl.

Man behöver återskapa leklusten!
Säkra
utvecklingen
för
enskilda
forskare.
Tvärvetenskap förutsätter grundtrygghet. Erbjud
arenor och utvecklingsmöjligheter för samverkan. Stora
universitet bör ha en mjukare organisatorisk struktur
än vad de har idag. Flexibla och finansierade arenor,
program, centrum och initiativ. Gör universiteten till
ägare av tvärvetenskap och andra ansatser. Detta
förutsätter ledarskap i den uthålliga hanteringen av
vetenskaplig utveckling.

Ideas labs diskussioner kring Sveriges unga akademi ledamot Helena Sandberg.

Ideas lab
Ideas lab inleddes med att de fyra Ideas labs talarna
Danica Kragic Jensfeldt, David Dunér, Thorbjörn
Laike och Helena Sandberg kortfattat presenterade sig
själva och sitt forskningsormåde. De berättade bland
annat om sina praktiska erfarenheter av att arbeta
tvärvetenskapligt och väckte ett par frågor knutna till
sina egna erfarenheter. Publiken fick därefter fritt
dela upp sig efter intresse runt respektive talare.

Ovan: Mia Lindskog, ledamot
i Sveriges unga akademi,
sammanfattar gruppens
diskussioner under Ideas lab.

T.h. Thorbjörn Laike gör ett
inlägg i diskussionen.

I de fyra smågrupperna diskuterades frågorna:
Danicas grupp:
• Hur nära ska man stå varandra för att kunna förstå
dig på varandras områden?
• Hur kapitaliserar man på alla resultat efter att det
tvärvetenskapliga projektet har tagit slut?
• Hur får man fram resultat för sampublicering?
Davids grupp:
• Hur sätter man samman en tvärvetenskaplig grupp
och vad bör man tänka på?
• Vad är det som driver fram samarbetet?
• Vilka potenitiella problem och konflikter kan det
tvärvetenskapliga samarbetet innebära?
Thorbjörns grupp:
• Vad innebär våra ontologiska och metodologiska
skillnader för samarbetet?
• Varför är bara vissa discipliner med på båten?
Helenas grupp:
• Ska doktorander ägna sig åt tvärvetenskap inom
ramen för sina avhandlingsarbeten?
• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna
med att anställa doktorander inom ramen för
gränsöverskridande projekt?
• Vilka förutsättningar krävs för framgång?

Redovisning och gemensam diskussion i stor grupp
följde, i vilken man speciellt konstaterade/behandlade
frågorna:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Ett projekt kan haverera om alla tänker på samma
sätt. Det är stimulerande när folk tänker olika. En
bred grupp är således en tillgång, inget problem.
Man måste gilla att jobba ihop! Inte sitta fast i låsta
positioner. Lyhördhet inför situationen är ett krav.
Man måste acceptera olika metoders angreppssätt.
Metodtriangulering: att angripa samma problem
med olika metodik. Får man då samma resultat?
Det är viktigt med lång planering före projektet –
man måste veta vad man vill innan man ansöker
om pengar. En lösning kan vara kortare idéanslag.
Vad händer sedan? Det bör finnas tid till mer i
projektet, en fortsättning. Vikten av att ges tid från
universitetets sida att slutföra projektet.
Bristen
på
tidskrifter
att
publicera
tvärvetenskapliga arbeten i! Detta komplicerar
arbetsmetoden som en grupp påpekade vikten
av – att vara målinriktad i vetskapen om vilken
tidskrift vi vill publicera i.
Viktigt kunna kapitalisera på data som skulle
kunna användas efter projektet men som man
hindras från att använda för att kompetenserna
sprids.
Hur får man folk att stanna kvar i skeppet?
Medarbetare som inte accepterar övrigas
discipliner bör inte hållas kvar i projektet.
Anledning till avhopp kan vara språkbruk och
metodik. Förslag på att samtliga i gruppen ger
varandra en liten grundutbildning i form av en
föreläsning i varje ämne för ökad förståelse.
Vikten av att belysa problemet på olika sätt.
Konsensus angående vikten av probleminriktning.
Viktigt att en tvärvetenskaplig doktorand
får legitimitet i sitt hemfack. Behöver den
tvärveteskapliga doktoranden mer än en
handledare?
Hur förenar vi avhandlingsformerna för de olika
disciplinerna?
Boel Berner ser en bra karriärsutveckling med
avseende på tvärvetare som går vidare ut i
näringslivet.

Avslutning
Annette Granéli, Göteborgs universitet och vice
ordförande i Sveriges unga akademi, sammanfattade
dagen med en tillbakablick på ett och ett halvt års
verksamhet i akademin. Initiativet till akademin kom
från Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) och hade
sin grund i en önskan om tillväxt av toppforskning i
Sverige.
Sveriges unga akademi vill verka för svensk forskning
genom att bland annat föra en dialog med beslutsfattare,
föra ut forskning i samhället, driva tvärvetenskapliga
projekt och inspirera unga människor att forska. I
nuläget har akademin 28 medlemmar och kommer att
ökas på till 40.
Den inåtriktade verksamheten består i en strävan
att uppnå tvärvetenskaplig förståelse. Den utåtriktade
verksamheten består till exempel i temadagar och
seminarier. Man arbetar även med forskningspolitiska
frågor, exempelvis karriärvägar.

Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med finansiering av
Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och ge unga forskare i Sverige en röst.
Sveriges unga akademi består idag av 28 ledamöter och antalet kommer att utökas till 40 st. Forskare från alla
vetenskapliga discipliner är välkomna.
För mer info se www.sverigesungaakademi.se.
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