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The purpose of this paper is to examine the potential effects of organizational changes in research institu-
tions whose purpose is to promote interdisciplinary research collaborations.. 

Using a longitudinal case study this essay measures the attempts of a Norwegian music therapy research or-
ganisation to actively induce interdisciplinary research over a period of eight years. An important part of the 
study is also to try common quantitative operationalizations of different types of interdisciplinarity with in a 
small case study. Bibliometric methods are used to visualize relations between researchers. 

Important results include findings of increased interdisciplinary activity within the new organisation thus 
proving the possibility to create interdisciplinary conditions thru active organisational changes. The essay also 
show that operationalizations used in quantitative studies may need to be adapted to specific conditions in order 
to effectively measure interdisciplinary relations between researchers. As with all case studies the results of this 
essay needs to be tested and verified in further studies.   

Ämnesord 
Tvärvetenskap, longitudinell fallstudie, bibliometri, musikterapi 

Key words 
Interdisciplianrity, longitudinal case study, bibliometrics, music theraphy                     

 

 
 



 3 

Innehållsförteckning	  

Inledning .............................................................................................. 5	  
Syfte ..................................................................................................................... 7	  
Disposition ........................................................................................................... 7	  

Bakgrund ............................................................................................. 8	  
Inledning .............................................................................................................. 8	  
Tvärvetenskaplig kunskapsproduktion ................................................................ 8	  
Att organisera tvärvetenskapliga samarbeten .................................................... 10	  
Sammanfattning - bakgrund ............................................................................... 12	  

Teori - Att studera tvärvetenskaplighet .......................................... 13	  
Inledning ............................................................................................................ 13	  
Tvärvetenskap? .................................................................................................. 14	  

Inledning .................................................................................................................... 14	  
Disciplin ..................................................................................................................... 14	  
Tvärvetenskap – Ett paraplybegrepp ......................................................................... 18	  
Drivkrafter bakom tvärvetenskap .............................................................................. 19	  

Noder – Sociala strukturer i forskarvärlden ....................................................... 20	  
Metoder .............................................................................................. 22	  

Att operationalisera begreppen disciplin och tvärvetenskaplighet .................... 22	  
Longitudinella fallstudier ................................................................................... 24	  
Bibliometri ......................................................................................................... 25	  

Inledning .................................................................................................................... 25	  
Nätverksanalys ........................................................................................................... 26	  
Samarbetsindex .......................................................................................................... 27	  
Det empiriska materialet ............................................................................................ 28	  
Metodologiskt tillvägagångssätt ................................................................................ 29	  

Fallstudien – Musikterapi vid Universitetet i Bergen ........................................ 31	  
Urval .......................................................................................................................... 31	  
Musikterapi och forskningscentral GAMUT vid Universitet i Bergen ..................... 32	  
Avgränsningar ............................................................................................................ 34	  

Resultat .............................................................................................. 35	  
Inledning ............................................................................................................ 35	  
Interdisciplinära samarbeten .............................................................................. 35	  

Interdisciplinärt samarbetsindex ................................................................................ 35	  
Interdisciplinära nätverksanalyser ............................................................................. 38	  
Sammanfattning interdisciplinära samarbeten ........................................................... 43	  

Multidisciplinära samarbeten ............................................................................. 44	  
Multidisciplinär nätverksanalys ................................................................................. 44	  

Tvärvetenskapliga samarbeten – en sammanfattning ........................................ 46	  
Typ av publicering ............................................................................................. 46	  



 4 

Avslutning .......................................................................................... 49	  
Svar på uppsatsens frågor .................................................................................. 49	  

Fråga 1 – Uppstår tvärvetenskapliga samarbeten? .................................................... 49	  
Fråga 2 – De tvärvetenskapliga samarbetenas karaktär ............................................. 49	  
Fråga 3 – Går det att skönja mönster kring vilka forskare det är som deltar i 

tvärvetenskapliga samarbeten? .............................................................................. 51	  
Fråga 4 – Är de tvärvetenskapliga publikationerna av högre kvalité än 

publikationerna vid GAMUT generellt? ................................................................ 52	  
Slutsatser ............................................................................................................ 53	  

Interdisciplinaritet vanligare än multidisciplinariet? ................................................. 53	  
Siloteori och nätverksteori ......................................................................................... 54	  
Bidrag till forskningsfältet ......................................................................................... 55	  

Sammanfattning ................................................................................ 57	  
Referenslista ....................................................................................... 58	  

Tryckta källor ..................................................................................................... 58	  
Bilaga 1 ............................................................................................... 61	  
 



 5 

Inledning 

Ett av den akademiska världens viktigaste bidrag i kampen mot miljö- och klimat-
förändringar är tvärvetenskaplig forskning. Denna slutsats går att finna i State of 
The Planet Declaration, en publikation i kölvattnet av miljö- och klimatkonferen-
sen Planet under Pressure. Konferensen som hölls 2012 räknas som en av de 
största och viktigaste inom fältet och behandlade forskningens roll i arbetet mot 
en mer miljö- och klimatvänlig framtid. För att komma fram till lösningar på 
komplexa problem krävs forskning som inte begränsas av de gamla disciplinernas 
intresseområden, metoder och teorier. Tillsammans med beslutsfattare och förval-
tare bör forskningen arbeta lösningsorienterat över disciplingränserna (Brito och 
Stafford Smith 2012, s. 1–10).  

Denna syn på disciplinerna som en begränsning och tvärvetenskapliga samar-
beten som ett sätt att nå nya insikter och att anpassa forskningen till en komplex 
värld är vanligt förekommande idag. Tvärvetenskapliga utbildnings- och forsk-
ningsprogram existerar på snart sagt varje större högskola eller universitet. I Sve-
rige gjorde idén om medvetna tvärvetenskapliga satsningar sitt stora intåg på 70-
talet och har sitt kanske starkaste fäste på Linköpings universitet där utbildningar 
och personal är organiserade i tvärvetenskapliga teman snarare än traditionella 
institutioner. De flesta universitet och högskolor har inte gått så långt men såväl i 
Sverige som utomlands är det lätt att hitta tvärvetenskapliga satsningar, ett för 
denna uppsatsen närliggande exempel är institutionen för ABM vid Uppsala uni-
versitet som arbetar tvärvetenskapligt med både utbildning och forskning (Nissen 
2006, s. 85-90; Sandström m.fl. 2005, s. 36-40). 

Debatten kring dessa tvärvetenskapliga satsningar eller organisationer är ak-
tiv, det har inte minst funnits ett motstånd till att bryta sönder traditionella och 
gamla strukturer för något nytt och obeprövat. Tvärvetenskap som idé har dock 
etablerat sig och är idag vanligt förekommande. Att arbeta över disciplingränserna 
förväntas skapa utbildningar bättre anpassade för arbetslivet och forskning som, 
med en kombination av teorier och metoder från flera discipliner, skall nå nya 
resultat. Tvärvetenskap och liknande begrepp har visat sig vara fruktsamma att 
använda i konkurrensen om såväl forskningsmedel som studenter och uppmuntras 
från finansiärer genom särskilt riktade satsningar (Sandström m.fl. 2005, s. 36-
40). 
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Men att organisatoriskt skapa förutsättningar för faktiska tvärvetenskapliga sam-
arbeten, bortom ett gemensamt namn och gemensamma arbetsplatser, har visat sig 
vara svårt. Även vid helt specialiserade tvärvetenskapliga forskningsinstitut krävs 
tydliga ramar och ett målmedvetet arbete för att få forskare från olika discipliner 
att mötas. Resultat av satsningar diskuteras sällan konkret i den offentliga debat-
ten och det är ofta oklart hur tvärvetenskaplig den forskning som presenteras fak-
tiskt är (Maasen 2000, s. 194-200).  
 Vetenskapsrådet slår i en rapport fast att det finns ett stort behov för studier 
kring tvärvetenskaplighet, inte minst när det gäller studier av de processer som 
leder fram till tvärvetenskapliga samarbeten. Huvudfokus inom fältet ligger i öv-
rigt på makronivå där stora datamängder studeras för att mäta förekomsten av 
tvärvetenskapliga samarbeten bland tiotusentals publikationer. Studier med sys-
tematiska mätningar av specifika satsningars utfall är mycket få. Detta innebär att 
det finns en lucka att fylla, vi behöver veta mer om hur dessa satsningar fungerar, 
huruvida de faktiskt ger de resultat som önskas och vad det är som påverkar ut-
gången. Vidare behövs fallstudier som på mikronivå prövar och testar de definit-
ioner och operationaliseringar som används inom dagens makroforskning (Sand-
ström m.fl. 2005, s. 37–40; Larivière och Gingras 2014, s. 2–ff). 
 Utifrån ett Biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är det viktigt 
att undersöka tvärvetenskaplighet eftersom det utmanar gränserna för hur vi klas-
sificerar och kategoriserar vetenskapligt arbete. Det är vidare av intresse att stu-
dera organisatoriska satsningar mot tvärvetenskap eftersom det biblioteks- och 
inforationsvetenskapliga ämnet utbildar universitetsbibliotekarier som i sin yrkes-
roll förväntas bidra i universitetens strategiska utvecklingsarbete.   
 I denna uppsats studeras en tvärvetenskaplig satsning från en norsk musikte-
rapiinstitution, genom en longitudinell fallstudie med bibliometriska metoder kart-
läggs satsningen från dess början år 2006 fram till 2013. Musikterapiinstitutionen 
flyttade 2006 från den lilla högskolan i Sogn och Fjordane till den betydligt större 
forskarmiljön på universitet i Bergen och utgjorde där grunden för forskningsen-
heten GAMUT, ett av de viktigaste målen med flytten var ökade möjligheter till 
tvärvetenskapliga samarbeten. En så medveten och tydlig satsning som pågått 
under en längre period är ett bra fall för att studera organisatoriska satsningar på 
tvärvetenskapliga samarbeten. Har denna satsning gett resultat, vilken i sådana fall 
och hur gick den till? Svaren på frågorna hjälper oss till en ökad förståelse för ett 
vanligt förekommande fenomen vars effekter vi fortsatt saknar full insikt om.  
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Syfte  
Syftet med denna uppsats är att genom en longitudinell fallstudie undersöka po-
tentiella effekter av organisatoriska förändringar av forskningsinstitutioner vars 
syfte är att främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Syftet uppfylles ge-
nom att presentera svar till följande frågeställningar:  
 

• I vilken utsträckning uppstår tvärvetenskapliga samarbeten? 
• Vilken karaktär har dessa samarbeten avseende varaktighet och inten-

sitet?  
• Vilka mönster kan urskiljas i de tvärvetenskapliga samarbeten som 

uppstår? 
• Producerar den nya organisationen forskning av högre kvalité än den 

gamla organisationen? 

Disposition 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där uppsatsen sätts i sitt vetenskapliga 
sammanhang, tidigare forskning presenteras och kapitlet avslutas med att förklara 
varför denna studie behövs. Därefter följer ett teorikapitel som presenterar de teo-
retiska ramverk som använts såväl vid analysen av uppsatsens resultat som vid 
formandet av metoden. I metodkapitel argumenteras för valet av arbetssättet vid 
insamlande av data, varför det blev just den typ av data det blev och något om hur 
arbetsprocessen rent praktiskt fungerade. I metodkapitlet presenteras också upp-
satsens fall och argument förs kring varför detta fall valdes. 

Därefter kommer resultatkapitlet som i huvudsak hålls empiriskt, på några 
håll sätts dock informationen in i ett teoretiskt sammanhang. Till sist presenteras 
uppsatsens slutsatser samt svaren på de frågor som ställdes i samband med syftes-
formuleringen.    
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Bakgrund 

Inledning 
Fältet tvärvetenskap eller inter-/multi- och transdisciplinaritet är välstuderat och 
har så varit under en lång period. Framförallt är det aggregerade nivåer av tvärve-
tenskaplighet som studerats på olika sätt, det vill säga frekvensen av tvärveten-
skapliga samarbeten i olika sammanhang samt dessa samarbetens karaktär. Från 
och med 90-talet dyker det dock upp en del studier gjorda på specifika organisat-
ioner där man snarare än att mäta frekvensen av tvärvetenskaplighet har en mer 
kvalitativ ingång, det handlar till exempel om att undersöka förutsättningar för 
,och inställningen till, tvärvetenskapliga samarbeten. I detta kapitel presenteras 
tidigare forskning inom fältet, från de stora datamängdernas kvantitativa studier 
till de kvalitativt inriktade fallstudierna. Sist men inte minst placeras denna under-
sökning in i sitt forskningssammanhang. 

Tvärvetenskaplig kunskapsproduktion 
En oerhört central del inom forskningsfältet har sin grund i bibliometri, det vill 
säga kvantitativa studier av publikationer och deras egenskaper. Det betyder alltså 
att det inte är forskarna i sig som är det egentliga studieobjektet, inte heller sam-
arbetet dem emellan. Istället är det publikationen och relationen mellan publikat-
ioner som är det huvudsakliga studieobjektet. I dessa studier blir därför operation-
aliseringen av tvärvetenskaplighet starkt knuten till publikationsformen, man stu-
derar vilka som står som författare till publikationen, vilken tidskrift/förlag som 
publikationen finns på, vilka andra publikationer som citeras och vilka nyckelord 
som förekommer i publikationen. Dessa studier karaktäriseras rent generellt av att 
studera trender inom det vetenskapliga arbetet, om andelen tvärvetenskapliga pub-
likationer ökar och i så fall inom vilka delar av den akademiska världen (Andrés 
2009, s. 20-21; Koier och Horlings 2014, s. 37-40).   
 Intresset för tvärvetenskaplig kunskapsproduktion sträcker sig från att kart-
lägga generella trender inom den akademiska världen i stort till att studera speci-
fika discipliner eller till och med specifika organisationer. Rinia et al har ett mak-
roperspektiv när de analyserar tvärvetenskapliga citeringar på en global nivå i 
syfte att studera kunskapsutbyte mellan discipliner. Vidare syftar studien till att 
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testa och utvärdera olika bibliometriska måtts förmåga att beskriva tvärvetenskap-
liga samarbeten. Studien bygger på 643 000 artiklar och 11 miljoner referenser. 
Artiklarna kategoriserades utifrån ämnet på den tidskrift de var publicerade i, se-
dan mätte forskarlaget i vilken utsträckning som artiklar från en viss disciplin re-
fererade artiklar i en annan disciplin. En intressant slutsats är att kategoriseringar 
av artiklar utifrån tidskriftens disciplinära tillhörighet är problematiska, inte minst 
eftersom många tidskrifter är tvärvetenskapliga, men att det är den enda vägen att 
gå för att studera tvärvetenskaplig förekomst bland stora mängder artiklar. Vid 
mindre urval eller fallstudier bör kategoriseringen av artiklar ske individuellt uti-
från författarnas disciplinära tillhörighet eller ämnesord (Rinia m.fl. 2002, s. 355–
360; Larivière och Gingras 2014, s. 1–2).  
 Huang och Chang utgår även de från tidskrifternas disciplinära tillhörighet för 
att kategorisera enskilda artiklar. Genom att endast välja ut några få tidskrifter 
(inom informationsvetenskap) kan Huang och Chang eliminera otydliga eller utta-
lat tvärvetenskapliga tidskrifter. Däremot är det fortfarande problematiskt att be-
stämma en artikels disciplinära härkomst utifrån var den publicerades. Detta han-
terar Huang och Chang genom att gå igenom alla 7200 artiklar i studien och däref-
ter plocka bort de artiklar de bedömde ligga utanför den informationsvetenskap-
liga disciplinen (vilket var ungefär hälften – tillhörande framförallt datorveten-
skap). Hur denna process gick till redogör man dock inte för. Genom att studera 
citeringar och samförfattnande (deras arbete beskrivs mer i detalj i kapitel om 
metod) kommer Huang och Chang fram till att forskare inom den informationsve-
tenskapliga disciplinen samförfattar med forskare från ett allt större antal discipli-
ner och dessutom citerar artiklar från allt fler discipliner för varje år som går. 
Slutsatsen är att forskningen blir allt mer tvärvetenskaplig (Huang och Chang 
2011, s. 371-380). 
 Studier gjorda med stora datamängder är förhärskande inom forskningsfältet, 
men det finns studier med ett tydligt kvalitativt anslag. O’Dwyer och Unerman 
utgår från sina egna erfarenheter från 20 år som forskare inom företagsekonomi 
med flera tvärvetenskapliga samarbeten. Det ger ett intressant perspektiv men är 
också, precis som forskarna själva påpekar, tydligt kopplat till deras egna erfaren-
heter och bör följas upp för att få ökad tyngd. Artikeln är dock nyskapande ef-
tersom de använder en annorlunda definition av disciplinbegreppet där olika teo-
retiska skolor inom företagsekonomi behandlas som egna discipliner. Artikelns 
slutsatser är att det finns två olika typer av tvärvetenskaplighet, tvärvetenskaplig-
het inom studiefältet och tvärvetenskaplighet i den enskilda studien. Tvärveten-
skaplighet inom studiefältet innebär användandet av teorier, metoder eller studie-
objekt från skilda discipliner medan tvärvetenskaplighet i den enskilda studien 
innebär samförfattning av två eller fler forskare från olika discipliner. Även om 
skillnaderna inte analyseras ingående i denna studie så är det en relevant poäng att 
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betona skillnaderna mellan tvärvetenskap på en idébasis och tvärvetenskap på 
samarbetsbasis (O’Dwyer och Unerman 2014, s. 1227–1230).  

Studier kring den tvärvetenskapliga kunskapsproduktionen kan alltså sam-
manfattningsvis ske på alla nivåer, från att inkludera stora datamängder på en 
makronivå till att begränsa sig till enskilda discipliner eller till och med enskilda 
organisationer (och egna upplevelser). På en makronivå studeras globala trender 
och företeelser, det skapar underlag för att sätta in mer avgränsade studier i ett 
sammanhang. Men mikrostudier har sina begränsningar, de producerar till exem-
pel inga förklaringsmodeller. Den förmågan har istället de studier som riktar in sig 
på särskilda discipliner, då det blir möjligt att förstå specifika förutsättningar för 
en viss disciplin och då antalet studerade artiklar så lågt att alla kan gås igenom. 
På micronivå blir möjligheterna än fler att förstå specifika situationer och att för-
klara enskilda samarbeten. Denna uppsats placerar sig någonstans mitt på denna 
stege, en enskild organisation står i fokus men det är inte enskilda publikationer 
och deras innehåll som står i fokus utan istället en något större datamängd. Detta 
kan alltså förväntas leda till en god förståelse för den enskilda organisationen med 
vissa möjligheter att göra generaliseringar. 
 

Att organisera tvärvetenskapliga samarbeten 
Föregående kapitel riktade in sig på studier som undersöker publicerat tvärveten-
skapligt material. En annan ingång till ämnet handlar om att studera tvärveten-
skapliga satsningar, att utvärdera organisationer, processer och relationer som 
leder fram till (eller syftar till att leda fram till) tvärvetenskapliga samarbeten.  
Inducing interdisciplinarity av Maasen representerar en kvalitativ ingång i studiet 
om tvärvetenskapliga samarbeten. Hon studerar det tyska tvärvetenskapligt insti-
tutet Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Zif) och intresserar sig för vilka 
faktorer som är viktiga för att tvärvetenskapliga samarbeten ska uppstå och kopp-
lar detta till syftet med att försöka skapa tvärvetenskapliga samarbeten. En intres-
sant poäng som Maasen gör är att tvärvetenskaplighet är en del i en process och 
kan aldrig vara konstant. Forskare från olika discipliner möts och formar antingen 
ett tvärvetenskapligt samarbete som i förlängningen leder till skapandet av en ny 
disciplin eller ett tvärvetenskapligt samarbete som med tiden kommer att upphöra. 
Tvärvetenskap är med andra ord alltid temporärt. Maasen arbetade själv vid insti-
tutet under tiden för hennes studie, i en central roll med handledning och andra 
stödfunktioner. Hon hade därmed stor insyn i institutets verksamhet och hennes 
metoder kan sägas vara deltagande observationer och intervjuer (Maasen 2000, s. 
194–200).  
 Viktiga resultat från Maasens studien visar att även om organisationer skapar 
intrikata system för tvärvetenskapligt samarbete så blir beröringspunkterna mellan 
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forskare från olika discipliner ändå oftast bara sporadiska. Man inspirerar 
varandra i fråga om metod, teori och forskningsfält men i slutändan är forskarna 
och deras produktioner ändå tydligt åtskilda, de producerar alltså texter var för sig 
baserat på egen forskning. Istället menar Maasen att projekt som syftar till tvärve-
tenskapliga samarbeten har sin största betydelse som introduktion till ett tvärve-
tenskapligt syn- och arbetssätt. Forskare som deltar kanske inte omedelbart sam-
författar artiklar över disciplingränserna men vittnar om att de lärt sig ett tvärve-
tenskapligt arbetssätt som i framtiden kan komma att leda till mer djupgående 
samarbeten (Maasen 2000, s. 197–200). 
 Maasen arbetade på den institution hon studerade och hade därmed en god 
insyn i hur verksamheten fungerade. Martin Lengwiler har använt intervjuer och 
textanalyser för att skapa en förståelse för de tvärvetenskapliga forskningsinstitut 
som han studerat. I en studie som inkluderar nio uttalat tvärvetenskapliga forsk-
ningsinstitut studerar Lengwiler med hjälp av intervjuer och textanalyser av insti-
tutens egna uppföljningsdokument institutens dagliga arbete. Lengwiler har ett 
institutionellt perspektiv och menar att det krävs en stark organisation och ett tyd-
ligt ledarskap för att bryta upp institutionaliserade och disciplinbundna perspektiv 
på forskningsarbetet. Bland annat beskriver Lengwiler att tvärvetenskapliga pro-
jekt som förlorar drivande ledare riskerar att resultera i betydligt mindre integre-
rade former av tvärvetenskapliga samarbeten (Lengwiler 2006, s. 425–430).  
 Normalt beskrivs discipliners syn på sin egen roll inom det akademiska fältet 
samt konkreta exempel på hur tvärvetenskapliga institut organiserar sig. Relation-
en mellan forskare, det dagliga arbetet, deras syn på varandras bidrag och mål 
med samarbetet hör till sådant som får mindre uppmärksamhet. Simon och Gray-
bill fokuserar i sin studie ”Geography in interdisciplinarity: Towards a third con-
versation” på relationen mellan de olika discipliner som ingår i ett tvärvetenskap-
ligt samarbete. Med utgångspunkt i geografidisciplinens deltagande i tvärveten-
skapliga samarbeten studerar Simon och Graybill just det som får lite uppmärk-
samhet i studier av tvärvetenskaplighet. Genom en enkätundersökning och ana-
lysverktyg med tydliga kopplingar till institutionell teori kommer Simon och 
Graybill fram till att flera av de problem som kan dyka upp i det tvärvetenskapliga 
samarbetet är kopplat till deltagarnas svårigheter att släppa rollen som disciplinre-
presentanter. Ett högt specialiserat språkbruk, förekomsten av antagonism mellan 
deltagare från vissa discipliner och misslyckanden i att presentera den egna disci-
plinens teorier och metoder är exempel på detta (Simon och Graybill 2010, s. 
360–363).  
 Podestá et. al är eniga med Simon och Graybill i att ett särskilt fokus måste 
läggas på relationen mellan deltagande forskare i tvärvetenskapliga projekt. I sin 
fallstudie pekar även de på problem som uppstår där forskare från olika discipliner 
möts men menar att ett extensivt förarbete med tydliga ramar och problemformu-
leringar i kombination med regelbundna uppföljningar under arbetets gång kan 
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skapa goda resultat. Podestá et. al använder en intressant metod då de varit med 
under två tvärvetenskapliga projekts hela genomförande, de har byggt sin studie 
på att löpande låta deltagarna utvärdera projektet och får därför en situation där 
studien blir en del av projektens utvecklingsarbete (Podestá m.fl. 2013, s. 45–48). 
 Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns en förhärskande idé om tvärve-
tenskapliga samarbeten som något eftersträvansvärt men svårkontrollerbart. Flera 
projekt har dessutom ett tydligt institutionellt perspektiv vilket i någon mån kan 
sägas fokusera på forskare från olika discipliners skilda institutionaliserade före-
ställningar och arbetssätt framför förhållanden som för dem samman.  

Sammanfattning - bakgrund 
En genomgång av forskningsfältet ger en sammanslagen bild av att studierna om 
tvärvetenskap dels har en bibliometrisk och dels en organisatorisk sida, vilket be-
tyder att studierna antingen fokuseras mot produktionen av tvärvetenskapliga pub-
likationer eller mot de organisatoriska förutsättningarna för tvärvetenskapliga 
samarbeten. De bibliometriska studierna har en tydlig kvantitativ ansats, med 
stora datamängder och är deduktiva eller beskrivande till sin natur. Studierna in-
riktade mot de organisatoriska förutsättningarna är snarare kvalitativa och induk-
tiva. Här finns en vit fläck på forskningskartan, det finns nämligen få studier som 
använder bibliometriska metoder inom ramarna för en fallstudie för att studera 
publikationer som ett resultat av särskilda organisatoriska främjanden av tvärve-
tenskapliga samarbeten. Vidare är det tydligt att det saknas studier som mäter 
samarbeten mellan forskare från olika discipliner på individnivå. Denna uppsats 
kan ses som ett bidrag till att fylla denna lucka där styrkor från båda angreppsätten 
nyttjas , det bibliometriska arbetssättet ger tydlig och mätbar information om hur 
väl tvärvetenskapliga satsningar faller ut medan inriktningen mot en enskild orga-
nisation ger kontext och möjlighet att förklara siffrorna.   



 13 

Teori - Att studera tvärvetenskaplighet 

Inledning 
Att närma sig ett ämne rent teoretiskt är en diger uppgift. Wagner och kollegor har 
efter en litteraturgenomgång av forskningspublikationer om tvärvetenskap samlat 
tre vägledande kommentarer angående operationaliseringen av tvärvetenskapliga 
begrepp och hur dessa bör studeras. Dessa kommentarer bygger dels på samlade 
erfarenheter från de olika studierna men reflekterar också i någon mån vad Wag-
ner och övriga författare saknade i den genomgångna litteraturen. Dessa är punk-
terna i en översatt och något anpassad version: 

 
1. Mätningar av tvärvetenskaplig forskning bör ta hänsyn till forskningens 

input, forskningsprocessen och slutprodukten (framförallt vetenskap-
liga publikationer). Dessutom bör slutprodukten värderas såväl ur ett 
kort som ett långt perspektiv då sådant som vetenskaplig impact tar tid 
att uppnå. 

2. Tvärvetenskaplig forskning bör ta hänsyn till sociala och kognitiva fak-
torer. 

3. Bedömningen av den tvärvetenskapliga forskningens slutprodukt bör 
breddas bortom de vanliga bibliometriska värdena (framförallt veten-
skaplig impact) och inkludera sådant som antalet involverade discipli-
ner (Wagner m.fl. 2011, s. 16–19). 

 
 

Dessa tre punkter sammanfattar väl de samlade erfarenheterna från forskning 
inom ämnet. Vad det gäller punkt ett betonar också Koier och Horlings att det är 
viktigt att studera och förstå hela den tvärvetenskapliga processen för att kunna 
värdera resultaten. Podestá et al. menar att de organisatoriska förutsättningarna 
som finns kring ett tvärvetenskapligt samarbete måste få plats i analysen av pro-
cessens. Behovet av ett längre tidsperspektiv betonas närmast unisont som en del 
av den bibliometriska metodens begränsningar och möjligheter (till vilka denna 
text kommer att återkomma) (Koier och Horlings 2014, s. 38; Podestá m.fl. 2013, 
s. 46–48; Wagner m.fl. 2011, s. 16–19).  
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Angående punkt två saknar många rent kvantitativa studier tydliga sociala och 
kognitiva förklaringsmodeller medan kvalitativt riktade studier kring tvärveten-
skaplig forskning betonar sådant som institutionaliserade föreställningar och 
gruppdynamik. Angående punkt tre har flera bibliometriska studier skapat tvärve-
tenskapliga mått vars avsikt är att mäta graden av tvärvetenskaplighet genom att 
räkna från hur många olika discipliner som en artikel hämtar sina citeringar (Rinia 
m.fl. 2002, s. 358–360).  
 Sammantaget är alltså Wagner och kollegors punkter högst relevanta och väl 
förankrade i forskningsfältet, och kan därför fungera vägledande för att konstruera 
studie om tvärvetenskapliga samarbeten. De tre punkterna betonar dock bara ge-
nerellt viktiga delar i studiet av tvärvetenskap och utgör i sig inget teoretiskt ram-
verk eller djupare metodologiska överväganden. I den resterande delen av detta 
kapitel presenteras därför de teoretiska ramarna för denna studie. En central del i 
detta arbete handlar om att förstå och definiera nyckelbegreppen disciplin och 
tvärvetenskap. Därefter presenteras en teoretisk modell för att kunna förstå något 
av de sociala faktorerna i det tvärvetenskapliga arbetet (punkt två i Wagner et als. 
modell). I efterföljande metodkapitel presenteras uppsatsens design för att kunna 
möta punkt ett och tre. 

Tvärvetenskap? 

Inledning 
Så vad är då egentligen tvärvetenskap? Vad är det som vetenskapen går på tvärs 
med? Det är centralt för denna uppsats att etablera en god förståelse för detta be-
grepp och det görs först genom att först titta på begreppet disciplin, för det är med 
disciplinen som utgångspunkt som vi talar om gränsöverskridande, eller tvärve-
tenskaplig, forskning och samarbeten. Det är disciplinens gränser som vetenskap-
en går på tvärs med. Därefter presenteras begreppet tvärvetenskap, olika former 
av tvärvetenskap och drivkrafter bakom dessa.  

Disciplin 
Ambitionen för detta arbete är att etablera en definition av begreppet, dels ef-
tersom det gör definierandet av tvärvetenskap mer välgrundad men också för att 
det är viktigt att förstå disciplinen. Det är viktigt att finna några analytiska verktyg 
som kan användas för att tolka och förstå organiseringen av kunskapsproduktion i 
discipliner samt varför dessa disciplinära gränser korsas. Det handlar alltså om att 
skapa en bild av det vetenskapliga landskap som den omorganisering som skall 
studeras i denna uppsats befinner sig i.  
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Wagner et al. menar i sin genomgång av ett antal tvärvetenskapliga studier att 
disciplinbegreppet är svårdefinierat och att många studier om tvärvetenskaplighet 
helt enkelt väjar för uppgiften. Det kan verka märkligt att studier om tvärveten-
skap aldrig ens definierar vad vetenskapen skulle gå på tvärs med, men det säger 
något om hur svårarbetad och komplex denna term är (Wagner m.fl. 2011, s. 14–
ff).  
 En förklaring till detta kan vara att fokus i första hand har legat på att försöka 
definiera vetenskap. Forskningen på den vetenskapliga utvecklingen har varit så 
fokuserad på att definiera vetenskapens yttre gränser i relation till sådant som re-
ligion och tradition att man till stora delar har negligerat vetenskapens inre grän-
ser. Det betyder att debatten till stora delar har förts kring vad som skall kallas 
vetenskap och vad som inte skall kallas vetenskap medan debatten kring definit-
ionen av discipliner inom det vetenskapliga fältet varit mindre. Två huvudspår 
inom forskningen, samt inom den akademiska debatten, utkristalliseras dock. Den 
så kallade siloteorin och klusterteorin. Nedan presenteras dessa två huvudspår 
tillsammans med en sammanfattande diskussion där denna uppsats definition av 
disciplinbegreppet presenteras (Jacobs 2014, s. 10–ff; Pierce 1999, s. 271–275; 
Wagner m.fl. 2011, s. 14–ff). 
 En fåra inom den vetenskapsteoretiska forskningen menar att discipliner kan 
ses som silon. En silo är en byggnad formad som ett torn och fylld med spannmål. 
I en jordbruksbygd är dessa placerade med jämna mellanrum, varje gård har en 
egen silo som fylls med de sädesslag som odlas på ägorna. På samma sätt tänker 
man sig discipliner, i ett forskningslandskap står skilda silon med kunskap från 
sitt egna forskningsfält. Varje silo är dessutom en egen byggnad, har egna väggar 
och egen infrastruktur. På samma sätt har varje disciplin har sin struktur, sina 
egna institutioner och egna identitet. Liknelsen handlar alltså i huvudsak om jämt 
spridda solituder av forskningsdiscipliner där varje disciplins verksamhet (under-
visning och forskning) i huvudsak sker inom ramarna för den egna disciplinen 
(Jacobs 2014, s. 10–ff).  
 Denna syn på disciplinen har sin grund i omstruktureringen av högre utbild-
ning som inleddes i USA under 1800-talet och sedan spreds över stora delar av 
världen. Då infördes nämligen dagens koncept med specialiserade discipliner som 
utbildade studenter till att bli specialister snarare än generalister och en forskning 
som blev allt mer fokuserad. En stark drivkraft bakom utvecklingen var riktade 
forsknings- och utbildningsstöd mot särskilda fält (tidens starka utveckling inom 
medicin och kemi fick tidigt stora riktade stöd). Även om forskningen under 
1900-talet snabbt började överbygga vissa av dessa disciplingränser betonar alltså 
förespråkarna för siloteorin att disciplinernas kamp för överlevnad och dess struk-
tur som utbildningssystem för nya forskare/utövare alltjämt är mycket viktiga att 
studera (Wagner m.fl. 2011, s. 20–26). 
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 Tanken om disciplinerna som silos har kritiserats, inte minst med hänvisning 
till dagens situation med allt större fokus på tvärvetenskapliga samarbeten och 
arbetsmarknadsanpassade utbildningar. Jacobs menar dock att tvärvetenskapen i 
huvudsak skall ses som ett sätt för disciplinerna att överleva, att möta moderna 
utmaningar genom nya sätt att paketera utbildning och forskning på. Jacobs menar 
alltså att disciplinen som en silo kvarstår som en giltig liknelse och dessutom har 
en stor betydelse som modell för den fria akademin, det är inom silons strukturella 
väggar som forskning för forskningens skull kan ske (Jacobs 2014, s. 76–100; 
Klein 2005, s. 200–220). 
 Trots ett fokus på organisationen är det ändå inte tydligt vad en disciplin 
egentligen är. Stephen Turner menar att en disciplin kan kallas en disciplin om 
den uppfyller två kriterier. Dels måste den faktiskt kallas för en disciplin och ha 
ett namn som både används och är välkänt.  Dels måste den inkludera människor 
som är utbildade i disciplinen och anställda inom den, dessa anställda måste dess-
utom arbeta mot en existerande akademisk marknad (det vill säga att det skall 
finnas behov och intresse från studenters sida att studera disciplinen samt ett be-
hov och intresse för producerad forskning). Det första kravet kan lätt uppfattas 
som ett cirkelresonemang, det vill säga att en disciplin är något som kallas för en 
disciplin eftersom det är en disciplin osv. Men vad Turner vill komma åt är en 
slags identitet, formad av såväl interna som externa krafter. Det skall alltså finnas 
aktörer som ser sig själva och sina kollegor som tillhörande en disciplin och dess-
utom en omvärld som erkänner denna. När det gäller det andra kravet handlar det 
till stora delar om etablerandet av en organiserad akademisk verksamhet, något 
som krävs för att disciplinen skall ha kontroll över utbildningen av nya verk-
samma akademiker inom disciplinen (Turner 2000, s. 45–50).  
 Turner ser på discipliner som konkurrerande enheter, vars överlevnad beror på 
dess möjligheter att etablera ett behov för disciplinens kunskaper och metoder. 
Han liknar dem till och med vid karteller som konkurrerar med varandra om att 
utbilda och anställa studenter. Därmed kan Turner sägas ligga nära idén om disci-
plinen som en silo, han fokuserar på disciplinen som en agerande enhet snarare än 
som en samling akademiker och är dessutom upptagen av de olika disciplinernas 
kamp om den akademiska marknadens andelar. Formandet av en disciplin är alltså 
en process där disciplinen behöver såväl en utmejslad identitet som en organisato-
risk apparat för att etablera sig, annars talar vi om en intellektuell rörelse som inte 
står på egna ben och som ”riskerar” att slukas av en annan disciplin (vilket till 
exempel har hänt med statistikfältet som delats och inkorporerats i många disci-
pliner trots att den en gång i tiden var på väg mot att etablera sig) (Turner 2000, s. 
45–50). 
 Även Joe Moran poängterar i sin bok Interdisciplinarity (2002) disciplinens 
institutionella kvalitéer när han beskriver framväxten av nya discipliner. Dessa 
nya discipliner är helt beroende av att de lyckas etablera en organisation vari kun-
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skap och identitet kan reproduceras. Det handlar alltså om att lyckas lägga grun-
den för sin egen silo! Moran använder geografiska och samhälleliga liknelser och 
beskriver målande hur en stor del av disciplinens arbete handlar om att försvara 
och förstärka kontrollen över det vunna vetenskapliga territoriet (Moran 2002, s. 
150–ff).  
 Detta sätt att se på forskarvärlden, där disciplinerna blir nära nog marknadsak-
törer eller motståndare på en akademisk arena ställs mot en mer dynamisk syn 
som till exempel Klein står för. Där Turner, Moran och Patell ser hierarkiskt 
skilda discipliner ser Klein ett forskningsnätverk där disciplinernas gränser är fly-
tande. Disciplinen har en kärna bestående av utbildning och traditionell inomdi-
sciplinär forskning men i dess ytterkanter pågår hela tiden utbyten och samarbeten 
med andra discipliner. Cambell formulerade redan 1969 en skarp kritik mot for-
skarvärlden som varande allt för dålig på att knyta band mellan olika discipliner. 
Han såg disciplinerna som täta samlingar av forskare med överlappande intressen, 
vända med ryggen mot omvärlden och blickandes mot disciplinens epicentrum. 
Han är med detta en av de första som formulerade idén om disciplinen som varan-
des mer eller mindre täta kluster av forskare med angränsande intressen (Campell 
1969, s. 328–340; Klein 2005, s. 260–ff). 
 Klein menar även hon att forskarvärlden består av ett nätverk av citeringar 
och samarbeten. Disciplinerna kännetecknas av att vara agglomerationer i detta 
nätverk, alltså grupper av forskare med särskilt täta samarbeten och gemensamma 
forskningsfält. Disciplinen sett som ett kluster blir därmed också betydligt mer 
dynamisk och föränderlig, tyngdpunkten inom en disciplin kan förflyttas och 
närma sig andra disciplinära kluster och kanske till och med sammanfogas över 
tid (Klein 2000, 6–9).  

Disciplinbegreppet kan också vara betydligt snävare än vad som tidigare pre-
senterats. O’Dwyer och Unerman etablerar i sitt teoretiska ramverk för sin empi-
riska studie kring tvärvetenskap inom företagsekonomi ett synsätt där discipliner-
na är vart och ett av de teoretiska traditionerna inom ämnet (och inte företagseko-
nomi i stort). Man menar att dessa är tydligt formerade enheter som inom ramarna 
för utbildning i företagsekonomi ständigt producerar nya studenter och forskare 
som baserar sitt arbete på avgränsade teoretiska grunder. Med ett sådant synsätt 
blir ett samarbete mellan två forskare som båda är doktorer inom företagseko-
nomi, men där den ena kommer från rational-choice traditionen och den andra 
från en marxistisk tradition, tvärvetenskapligt. Detta sett att se på discipliner kan 
sägas ligga någonstans emellan siloteorins fokus på organisationen och nätverks-
perspektivets fokus på forskares relationer. Detta då disciplinerna framställs som 
sociala institutioner som reproduceras endast med vissa organisatoriska ramar 
(O’Dwyer och Unerman 2014, s. 1227–ff).   
 Sammantaget kan man alltså säga att det finns olika sätt att förhålla sig till, 
och definiera, begreppet disciplin. Den så kallade silotraditionen har tydliga in-
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stitutionella drag, eftersom man hela tiden betonar reproduktionen av disciplinen 
genom dess utbildningssystem. Det vill säga att disciplinens fortlevnad till stora 
delar beror på ett identitetsskapande där etablerade akademiker överför den disci-
plinära identiteten till nästa generation. Inom klustertraditionen finns ett betydligt 
starkare fokus på individuella forskare och kontakter dem emellan. Här är intres-
set för institutionerna och utbildningsapparaten underordnad det vetenskapliga 
arbetet och den vetenskapliga utvecklingen. På detta sätt kan man säga att silo-
traditionen och klustertraditionen egentligen inte är motsättningar till varandra 
utan snarare handlar om skilda intressen för disciplinens olika aspekter.     
 I denna uppsats finns ett intresse för disciplinen både som en högst påtaglig 
organisatorisk enhet och som ett forskningskluster med mer eller mindre starka 
band till andra discipliner. I själva verket är det just i skärningspunkten mellan 
dessa två aspekter av disciplinen som uppsatsen finner sitt forskningsproblem. 
Därför kommer det att vara viktigt att behandla disciplinen både som en institut-
ion som konkurrerar med andra discipliner om utrymme och medel, och att se 
disciplinen som en samling forskare med gemensamma referenser och forsknings-
intressen.  
 I denna uppsats definieras disciplin som ett avgränsat akademiskt ämne med 
egen utbildning, forskning och identitet. Alltså en definition hämtad från det silo-
teoretiska perspektivet, vilket inte minst används då det är lättare att operational-
isera jämfört med en kluster-/nätverkssyn på disciplinen. Dock används kluster-
traditionens fokus på de enskilda forskarna samt dess syn på den dynamiska disci-
plinen när materialet skall analyseras. 

Tvärvetenskap – Ett paraplybegrepp 
Det finns många sätt att förhålla sig till tvärvetenskap, såhär långt i arbetet har 
begreppet tvärvetenskaplighet använts som en slags allmän term för alla former av 
samarbeten över disciplingränserna. Det är alltså ett paraplybegrepp, vilket kan 
vara behändigt att använda när vi diskuterar mer generellt om gränsöverskridande 
forskningssamarbeten men det är ett trubbigt begrepp för mer analytiska studier 
av disciplinöverskridande samarbeten. Högskoleverket föreslår därför i sin utred-
ning att tvärvetenskapliga samarbeten delas in i två underkategorier, interdiscipli-
nära- och multidisciplinära samarbeten (Sandström m.fl. 2005, s. 36–40).  

Multidisciplinaritet kan sägas vara en ”enklare” form av tvärvetenskapligt 
samarbete. Här möts forskare från skilda discipliner, ofta i en gemensam satsning 
eller i en tvärvetenskaplig forskningsorganisation. Samarbetet karaktäriseras av en 
gemensam problemställning, ett gemensamt forskningsfält eller ett gemensamt 
nyttjande av olika former av resurser (så som till exempel laboratorieutrustning). 
De gränsöverskridande elementen i arbetet är normalt olika former av idéutbyten. 
I ett multidisciplinärt samarbete sker ingen samförfattning över disciplingränserna 
och det utvecklas heller ingen bestående gemensam teoretisk modell, efter avslu-
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tat samarbete skiljs de inblandade disciplinerna åt relativt oförändrade (Choi och 
Pak 2006, s. 352–ff; Huang och Chang 2011, s. 373–374; Sandström m.fl. 2005, s. 
38–ff) 
 Interdisciplinaritet kännetecknas av ett djupare samarbete över disciplingrän-
serna där det sker en integrering på flera nivåer. Forskare från olika discipliner 
möts i ett aktivt utbyte av teori och metod och flyttar på så sätt på forskningsfron-
ten. Här är samförfattning över disciplingränserna inte ovanligt och samarbetet 
kan både syfta till att skapa, och mer organiskt ge upphov till, nya discipliner. 
Choi och Pak menar i sin litteraturgenomgång att ett samarbete blir interdiscipli-
närt när enskilda forskares (från olika discipliner) bidrag i ett tvärvetenskapligt 
projekt eller i en tvärvetenskaplig organisation är så tätt sammanvävda att de 
överskuggas av det gemensamma resultatet (Choi och Pak 2006, 352–ff; Sand-
ström m.fl. 2005, 38–ff; Klein 2000, s. 8–12).  
  

Drivkrafter bakom tvärvetenskap  
Turner menar att tvärvetenskap generellt sett uppstår när den ”egna” disciplinen 
av någon anledning inte längre räcker till. Eftersom det i grunden är viktigt att 
upprätthålla disciplinens andel av den akademiska marknaden är det först när det 
uppstår begränsningar som forskare söker sig utanför den. Det kan till exempel 
handla om att möta specifika yttre krav (från det offentliga), att tillmötesgå finan-
siärers önskemål eller att specifika forskare av olika anledningar känner sig tving-
ade att söka sig mot tvärvetenskapliga domäner. Tvärvetenskaplig forskning kan 
också uppstå när finansieringen inte är beroende av den traditionella akademiska 
fördelningen grundad på utbildade studenter, som till exempel högt profilerade 
tekniska projekt. Där hamnar istället forskningsplattformen i centrum, det vill 
säga den tekniska utrustningen eller andra varaktiga hjälpmedel (Turner 2000, s. 
46–ff) 

Patell ser forskarvärlden ur ett marxistiskt perspektiv, där tvärvetenskaplig 
forskning är ett resultat av begränsningar i det rådande paradigmet. Därmed liknar 
Patell Turner på många sätt, dels genom att se disciplinerna som skilda enheter (i 
motsats till en mer nätverksbaserad bild som Thompson Klein representerar) En 
ämnesdisciplin kommer bara att överleva eller kunna utöva ett större inflytande på 
forskarvärlden så länge den erbjuder dess tillknutna forskare verktyg (metoder och 
förklaringsmodeller) att studera aktuella och viktiga ämnen (Patell 2009, s. 105–
107). 

Detta innebär också att Patell ser tvärvetenskaplighet som något som i huvud-
sak kommer underifrån, från de enskilda forskarna själva. Tvärvetenskaplighet är 
en fas i en utvecklingsprocess där lyckade former av disciplinöverskridande sam-
arbeten kan ligga till grund för uppkomsten av nya discipliner, tes och antites blir 
syntes i god marxistisk anda. Här skiljer sig Patell från Turner som i huvudsak 
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beskriver interdisciplinära processer som strategier från institutionsledning eller 
rektorer. Tvärvetenskaplighet som en underifrån rörelse visar sig också i Liinason 
och Holms forskning som beskriver den feministiska forskningens utveckling. Här 
blir tvärvetenskapliga samarbeten ett sätt att bryta sig loss från gamla förlegade 
strukturer och sanningar för att istället inmuta nya forskningsfält som hitintills 
negligerats. Det är också ett sätt att ”infiltrera” befintliga discipliner genom att 
föra in feministiska perspektiv och teorier. (Liinason och Holm 2006, s. 120–130; 
Patell 2009, s. 105–111). 

Thompson Klein menar att det finns flera skäl, för att som hon uttrycker det, 
tränga igenom de disciplinära membranen. Några av dem har redan diskuterats, 
Thompson Klein delar till exempel Turners tankar om tvärvetenskap som ett re-
sultat av en otillräcklighet i den disciplinära intellektuella sfären samt enandet 
kring forskningsutrustning. Klein gör i huvudsak inga egna empiriska undersök-
ningar i traditionell mening. Däremot har hon gjort en genomgång av några av de 
viktigaste och vanligaste tvärvetenskapliga fälten. Hit räknas sådana fält som ur-
ban-, miljö-, kvinno- och kulturforskning. I denna genomgång av de olika tvärve-
tenskapliga fälten läggs särskild vikt vid de organiserade samarbetenas narrativa 
redogörelser, hon menar att en central komponent för att tvärvetenskapliga samar-
beten skall kunna utvecklas och hålla är att de har en berättelse och en kollektiv 
livsvärld att enas kring. Vidare betonar Klein betydelsen av den enskilda forskar-
nas intressen vid samarbeten över de disciplinära gränserna. (Klein 2005, s. 250–
ff; Klein 2000, s. 7–8).  

Noder – Sociala strukturer i forskarvärlden 
Denna uppsats handlar i någon mån att studera hur organiseringen av vetenskap-
ligt arbete kan skapa kopplingar (samarbeten och kunskapsutbyten) mellan fors-
kare från olika discipliner. Det är i ett sådant arbete viktigt att hitta förklarings-
modeller kring vilka forskare det är som deltar i dessa samarbeten och varför. Ti-
digare i denna del av uppsatsen har några olika idéer presenterats men dessa krä-
ver i huvudsak en typ av ingående förståelse för de olika forskarnas situation som 
är svår att förskansa sig i en uppsats med snäva ramar. Det är därför intressant att 
använda en teoretisk modell som kan användas som en brygga mellan det kvanti-
tativa materialet och de mer kvalitativt anpassade teorierna. Inom tidsgeografin 
används en teoretiskt grundmodell som kartlägger idéers spridningar och faststäl-
ler noders betydelse i informationsnätverk .Alltså ett slags sätt att tolka och förstå 
relationen mellan människor och spridningen av idéer utifrån förhållandevis enkel 
information (Hägerstrand m.fl. 2009, s. 50–ff). 
 Information sprids genom sammanlänkade noder, vissa noder har många län-
kar och får input från flera håll medan andra noder förlitar sig på färre antal län-
kar. I ett makroperspektiv kan noderna och länkarna dem emellan till exempel 
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utgöras av trenders spridning mellan världens städer, där städerna utgör noderna, 
trenderna utgör informationen och länkarna utgörs av alla former av kommunikat-
ioner mellan städerna. I ett mikroperspektiv kan noderna utgöras av personalen på 
ett företag, länkarna av spontana samtal i kafferummet och informationen av 
skvaller om chefen. Hägerstrand menar att alla former av informationsnätverk 
karaktäriseras av en hierarkisk struktur där vissa noder har nyckelfunktioner. 
Dessa noder är dels informationsskaparen (världens modestäder respektive kon-
torets skvallerbytta) och dels de noder som länkar samman olika delar av ett in-
formationsnätverk (Hägerstrand m.fl. 2009, s. 50–ff). 

De sammanlänkande noder besitter en tydlig maktposition eftersom de noder 
som befinner sig längre ner i strukturen är beroende av dessa för att hålla kontak-
ten med hela nätverket. Dessa noders makt i ett informationssammanhang bygger 
alltså på att informationsstrukturen hålls konstant och att inte nya länkar skapas 
mellan systemets perifera delar. Det rubbar centrala noders strategiska position. 
Ett klassiskt exempel är statens maktcentra i huvudstaden som med sin extensiva 
kontakt med såväl omvärlden som inom landet formar landets identitet och genom 
kulturarvsinstitutioner så som skola och muséer etablerar en kulturell gemenskap 
och ett nationellt språk. I takt med att kommunikationen mellan individer från 
olika länder blir allt enklare försvagas dock maktcentrats strategiska betydelse och 
därmed inflytande över invånarnas identitet (Urry 2000, s. 130–ff). 

Kopplingarna till nätverksteorin är tydliga. Hägerstrand och Urry tillför ett hi-
erarkiskt maktperspektiv till Thompson Kleins med fleras vetenskapliga nätverk. 
Vissa noder, det vill säga vissa forskare, besitter nyckelpositioner i det vetenskap-
liga nätverket och är enligt Hägerstrands och Urrys teorier centrala att antingen 
kringgå eller få med i utvecklingen för att kunna skapa nya flöden. Detta är något 
som även Thompson Klein betonar då hon menar att forskningsklusters mer peri-
fera aktörer är dem som normalt är drivande i tvärvetenskapliga samarbeten ef-
tersom deras forskningsintressen ligger utanför de mer centrala nodernas. 
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Metoder 

Att operationalisera begreppen disciplin och tvärvetenskap-
lighet 
Nyckelbegreppen disciplin, tvärvetenskap, interdisciplinaritet och multidisciplina-
ritet diskuterades i föregående kapitel. Där redogjordes för olika sätt att se på 
olika tvärvetenskapliga uttryck och hur dessa uppstår. Men för att de skall gå att 
användas i en empirisk studie behövs sätt att operationalisera dessa begrepp, alltså 
att göra dem mätbara.  

Disciplin är, som framgick i teorikapitlet, ett begrepp starkt knutet till olika 
sätt att se på forskarvärlden. Fokus skiftar från att poängtera disciplinens organi-
sation och utbildning till att betona det vetenskapliga samarbetet och tankearbetet. 
Man kan alltså tänka sig att en forskares disciplintillhörighet kan definieras uti-
från såväl vad som står i dennes examensbevis eller var denne arbetar som vilken 
typ av forskning som denne bedriver (och med vilka andra forskare). När disci-
plintillhörigheten som begrepp skall operationaliseras används dock generellt sätt 
alltid forskarens uppgivna akademiska identitet eller dennes institutionella hem-
vist, och alltså mycket sällan någon form av bedömning av forskningsarbetes in-
tellektuella hemvist. Detta har dels en tydlig teoretisk koppling (med fokus på 
disciplinens organisatoriska sida) men är också grundad i praktiska överväganden 
då det skapar en stringent och effektiv bedömning av disciplintillhörighet. Disci-
plin definieras alltså som ett avgränsat akademiskt ämne med egen utbildning, 
forskning och identitet, medan en forskares disciplintillhörighet definieras utifrån 
hur den enskilda forskaren själv väljer att identifiera sig 1.  

Multidisciplinaritet beskrevs i teorikapitlet som en enklare form av tvärveten-
skapligt samarbete. Det handlar om forskare från olika discipliner som möts för 
att studera ett gemensamt problem eller dela gemensamma resurser. I sin inflytel-
serika masteruppsats från 19792 betonar Gossman till exempel forskarnas begrän-
sade interaktion i denna form av tvärvetenskaplighet. Så hur kan denna form av 
samarbete fångas i en bibliometrisk studie? Huutoniemi et al. operationaliserar 

                                                
1 Detta avser presentationer på universitetens hemsidor eller information kring författare i vetenskapliga 
publikationer, alltså i kontrollerade miljöer. 
2 Den refereras fortfarande i vetenskapliga artiklar angående tvärvetenskaplighet 



 23 

multidisciplinariet som närvaron av co-citeringar mellan vetenskapliga publikat-
ioner skrivna av författare från olika discipliner, något som såväl Hung och Chang 
och Steele och Stier gör i sina studier. Argumentet är att forskare från olika disci-
pliner kan dela såväl intresseområde som forskningsutrustning men det är först 
när de börjar dela gemensamma referenser som vi har anledning att börja prata om 
ett tvärvetenskapligt utbyte, det indikerar att de har samtalat och inspirerats av 
varandra. I denna studie inkluderas förutom co-citeringar också direkt citering 
eller refererande, då detta följer samma logik kring samtal och inspiration som co-
citeringar. Multidisciplinaritet operationaliseras därför som närvaron av co-
citeringar och/eller citeringar mellan vetenskapliga publikationer skrivna av för-
fattare från olika discipliner. Det finns brister i detta resonemang, inte minst ef-
tersom en enskild variabel används för att bedöma en förhållandevis komplex 
relation, men som en slags grundläggande indikatorer fungerar den givet kun-
skaperna om dess begräsningar (Gossman 1979, s. 20–ff; Huang och Chang 2011, 
s. 370–373; Huutoniemi m.fl. 2010, s. 80–85; Steele och Stier 2000, s. 476–ff).  

Interdisciplinaritet beskrivs i teorikapitlet som en djupare form av tvärveten-
skapligt samarbete än det multidisciplinära. Det är ett samarbete som till skillnad 
från det multidisciplinära samarbetet innebär en slags sammansmältning av de 
olika deltagande forskarnas bidrag till ett gemensamt slutresultat. Det betyder att 
teorier, metoder och specifika intresseområden från olika discipliner skall föras 
samman och fungera ihop. Interdisciplinaritet operationaliseras i flera av de sen-
aste årens studier av tvärvetenskaplighet som vetenskapliga publikationer samför-
fattade av två eller flera forskare från två eller flera discipliner. Denna definition 
bygger på idén om att slutprodukten i ett vetenskapligt projekt normalt är en ve-
tenskaplig publikation och om det är sammansmältning eller sammanflätning av 
flera forskares arbete som skall mätas så är samförfattning över disciplingränserna 
en bra indikator. Även i denna operationalisering finns begränsningar, djupa och 
gränsöverskridande samarbeten innebär till exempel inte med nödvändighet att 
alla inblandade står som medförfattare. Däremot är operationaliseringen väl be-
prövad och erkänd. En samförfattad vetenskaplig publikation över disciplingrän-
serna där de olika forskarna enas i val av metod, teori och genomförande kan på 
goda grunder anses vara interdisciplinär (Huang och Chang 2011, s. 370–373; 
Huutoniemi m.fl. 2010, s. 80–85; Steele och Stier 2000, s. 476–ff).  

Styrkan i en longitudinell fallstudie av det slag som genomförs inom ramarna 
för denna uppsats är att den svaghet i operationaliseringen av begreppen multi- 
och interdisciplinaritet som uppvisas i Huutoniemi et al., Huang och Changs och 
Steele och Stiers studier uppvägs något. I en studie med stora datamängder där de 
enskilda forskarna inte följs över tid blir såväl co-citeringar som samförfattande 
något oprecisa indikatorer på tvärvetenskaplighet, men om/när en co-citering eller 
en samförfattad artikel noteras inom ramen för en fallstudie blir de starkare indi-
katorer på tvärvetenskapliga samarbeten. Detta eftersom en longitudinell fallstu-
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die skapar insyn i de olika deltagarnas historik, förutsättningarna för samarbetet 
och progressionen i samarbetet. Alltså, i studier med stora datamängder är det 
svårt att verifiera och kontrollera förutsättningarna för var och en av de uppmätta 
tvärvetenskapliga observationerna medan det i en longitudinell fallstudie skapas 
en kunskap om samarbetes kontext vilket stärker resultatens giltighet. 
 Sammanfattningsvis kommer alltså dessa operationaliseringar av begrepp 
ligga till grund för mätningarna av tvärvetenskapliga samarbeten i denna fallstu-
die: 
 

• Disciplin – Ett avgränsat akademiskt ämne med egen utbildning, forskning 
och identitet 

• Disciplintillhörighet – Individen hör till den disciplin som denne, i offent-
liga och kontrollerade sammanhang, själv definierar sig med (ex. musikte-
rapeut, statistiker, statsvetare osv.).  

• Multidisciplinära samarbeten – Närvaron av co-citeringar mellan veten-
skapliga publikationer skrivna av författare från olika discipliner. 

• Interdisciplinära samarbeten – Närvaron av vetenskapliga publikationer 
författade av två eller flera forskare från två eller flera discipliner. 

• Tvärvetenskaplighet – Närvaron av multidisciplinära- och/eller interdisci-
plinära samarbeten. 

Longitudinella fallstudier 
Longitudinella studier görs normalt sett löpande, det vill säga att forskaren följer 
individer eller en händelse/process över tid och vid givna tidpunkter insamlar 
material med hjälp av intervjuer, observationer eller enkäter. Ett exempel som 
representerar den longitudinella studien väl är Eva Thulins avhandling Ungdo-
mars virtuella rörlighet som under en treårsperiod följde elever från en gymnasie-
klass och studerade deras tidsanvändning och medievanor med hjälp av kvalitativa 
intervjuer och tidsdagböcker (en slags enkätform) en gång per år. Denna uppsats 
skiljer sig från Thulins arbete och de flesta andra longitudinella studier i det att det 
empiriska arbetet görs retrospektivt, det vill säga att det empiriska materialet be-
står av information kring publikationer från vart och ett av de år som den organi-
sation som skall studeras funnits. Det longitudinella arbetet utgörs alltså inte av att 
under en längre tidsperiod insamla material utan istället av att organisera och ana-
lysera materialet ur ett tidsperspektiv med en tanke om utveckling/förändring över 
tid (Esaiasson m.fl. 2012, s. 417–ff; Thulin 2004, s. 47–58).  

Detta innebär lite andra utmaningar jämfört med en ”vanlig” longitudinell 
studier. I longitudinella studier som pågår under längre perioder riskerar forskaren 
att hantera materialet som insamlades tidigt i studien på ett annat sätt än det 
material som insamlas senare. I speciellt kvalitativa arbeten är forskaren själv en 
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viktig del av konstruktionen av den verklighet som skapas tillsammans med in-
formanten/respondenten. Denna relation utvecklas naturligtvis över tid, något som 
sagts för flera år sedan tolkas annorlunda efter något år och forskaren själv ökar 
hela tiden sin förståelse för studiefältet I detta arbete kommer dessa faktorer spela 
en minimal roll, däremot är det viktigt att betona att allt material inte kan analyse-
ras och förstås på samma sätt bara för att det inhämtas vid samma tillfälle. En ar-
tikel skriven för fyra år sedan har rimligtvis, allt annat lika, fler citeringar än en 
artikel skriven för ett år sedan. Mer om hur detta skall hanteras presenteras i nästa 
kapitel (Esaiasson m.fl. 2012, s. 417–ff).. 

Bibliometri 

Inledning 
Bibliometri beskrivs ibland som vetenskapen om vetenskap eller kanske än mer 
korrekt, vetenskapen om studiet av vetenskaplig produktion. Fältet har utvecklats 
från att vara ett slags utvärderingsverktyg till att bli såväl deskriptiv som mer teo-
riprövande/teorigenererande. Bibliometri ligger någonstans mellan teori och me-
tod, den kan användas både för att motivera intressanta studiefält, som förkla-
ringsmodell och som ett metodologiskt verktyg. I centrum står vetenskapliga pub-
likationer, det är dessa som används för att såväl studera som att förklara relation-
er mellan forskare, discipliner och olika akademiska grupper (så som olika univer-
sitet, städer eller stater). Publikationer används också för att studera förekomsten 
av vissa begrepp eller ord för att på så vis studera till exempel spridningen av nya 
idéer (Lundberg 2006, s. 10–22).  

Bibliometri kan alltså (med lite fantasi) liknas vid arkeologi, publikationerna 
är bibliometrikerns ben och krukskärvor. Det är utifrån publikationerna som det 
vetenskapliga samhället förstås och tolkas, men precis som för arkeologin är det 
viktigt att komma ihåg att de ”lämningar” som studeras bara reflekterar delar av 
de studerade förloppen, relationerna eller situationerna. Bibliometrin är i grunden 
deskriptiv och kvantitativ, fungerar bra till att svara på ”vad” och ”hur” men be-
höver ofta kompletteras med andra teorier och metoder för att ge svar på ”varför”. 
I denna undersökning kommer bibliometriska metoder att användas för att in-
hämta och presentera uppsatsens empiriska material, material som sedan kommer 
att tolkas utifrån de teoretiska ramar som presenterats i teorikapitlet.  

En central del inom bibliometrin är studiet av citeringar, som studeras på en 
rad olika sätt och med olika utgångspunkter. Till de vanligaste hör att mäta antalet 
citering av publikationer och sedan jämföra dessa med varandra i syfte att förstå 
vilka författare, discipliner, geografiska regioner eller ämnen som citeras mest. 
Studier som kartlägger vilka som citerar varandra är också mycket vanliga och 
syftar normalt till att blottlägga relationer och gemensamma forskningsintressen 
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inom olika akademiska fält. Men hur kommer det sig egentligen att det spelar nå-
gon roll vilka publikationer som citeras mest eller vilka som citerar varandra? Det 
bygger på en grundläggande förståelse inom bibliometrin för citeringar som ett 
positivt erkännande av en publikation, ju fler citeringar desto större erkännande. 
På individnivå kan citerandet/refererandet även tolkas som ett aktivt sätt att 
koppla sig samman med en annan forskare. Vidare indikerar ett högt citeringstal 
ett genomslag för publikationen, inte nödvändigtvis genom att alla andra forskare 
håller med om det som skrivits utan snarare att publikationen är av en sådan art att 
andra forskare förhåller sig till den. Detta motiveras i sin tur av en syn på forsk-
ning som en gemensam process där kunskap hela tiden bygger på tidigare kun-
skap. En publikation som ofta citeras bedöms alltså bidra till denna utveckling 
oavsett om andra forskare håller med eller använder citeringen för att ta avstånd 
(Andrés 2009, s. 70–ff; Koier och Horlings 2014, s. 40–45; Lundberg 2006, s. 10–
22).  

Det är viktigt att påpeka att bibliometrin som vetenskap eller som metod inte 
skall uppfattas som ett neutralt analys- och mätverktyg. Analysen av det empiriska 
materialet är, som tidigare nämnts, starkt kopplat till ett större teoretiskt ramverk 
men även valet av bibliometrisk metod (som presenteras nedan), synen på vad en 
citering egentligen innebär och valet av databas är perspektiv som skiftar mellan 
olika bibliometriska skolor. Under senare år har även frågan om bibliometrins roll 
för det vetenskapliga samhället aktualiserats. Bibliometriker har gått från en något 
anonym tillvaro till att, i takt med en allt mer resultatorienterad akademisk om-
värld, blivit aktörer vars studier ligger till grund för fördelning av forskningsme-
del och olika lärosätens status. Bibliometrikern har alltså blivit en viktig del i kon-
struktionen av den verklighet som hen själv studerar genom att betona betydelsen 
av studiet av publikationer samt att lansera verktyg för utvärdering av akademiskt 
arbete. Det är alltså centralt att i en studie som denna, där en enskild och mindre 
organisation studeras, tydligt påtala att de samarbetsmått som här används varken 
skall ses som helt oproblematiska eller det enda sättet att mäta och förstå samar-
beten mellan forskare från olika discipliner (Michels och Schmoch 2013, s. 370–
375).   

Nätverksanalys  
Ett vanligt metodologiskt grepp inom bibliometrin handlar om att ta förhållande-
vis enkel information och presentera det på ett sådant sätt att mönster och relat-
ioner blir tydliga, och att nya insikter om materialet därmed skapas. Nätverksana-
lyser kan sägas vara en sådan metod, genom att visuellt presentera olika former av 
samhörighet (till exempel samförfattning, citering eller co-citering) mellan förfat-
tande forskare framställs spåren av relationerna inom till exempel en viss disci-
plin, ett visst geografiskt område eller inom ett visst språk. Dessa spår kan sedan 
analyseras och tolkas för att skapa en förståelse för hur forskningslandskapet ser 
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ut, vilka som skriver tillsammans, vilka som citerar vilka och vilka som delar 
samma referenser. Genom att visualisera resultaten i nätverk, där författarna utgör 
var sin nod och relationen mellan dem utgör länkar, syns vilka författare som är 
centrala i det studerade området/disciplinen och vilka som har en mer perifer roll. 
Vidare är en stor förtjänst med nätverksanalysen att den ger en bild av intensiteten 
i studerade samarbeten, täta samarbeten mellan ett fåtal forskare säger något annat 
än sporadiska samarbeten där många forskare är inblandade (Andrés 2009, s. 70–
ff). 

I denna fallstudie lämpar sig nätverksanalysen väl för att studera såväl interdi-
sciplinära- som multidiciplinära samarbeten, inte minst eftersom uppsatsen även 
syftar till att beskriva samarbetenas karaktär. Det kommer alltså, i enlighet med 
operationaliseringarna av begreppen inter- och multidiciplinaritet som tidigare har 
presenterats i denna uppsats, att göras nätverksanalyser utifrån såväl samförfatt-
ning som co-citering. Eftersom studien är longitudinell finns möjlighet att studera 
hur nätverken förändras över tid och därmed förstå hur tvärvetenskapliga samar-
beten utvecklas. 

Samarbetsindex   
Nätverksanalysen kommer alltså att användas för att förstå hur relationerna i de 
potentiella inter- och multidisciplinära samarbetena ser ut och utvecklas. Men för 
att få ett generellt mått på hur väl den nya organisationen lyckas med sin tvärve-
tenskapliga satsning krävs ett samarbetsindex. Det är alltså ett index som mäter 
hela organisationens totala produktion av inter- respektive multidisciplinära pub-
likationer med hänsyn till organisationens storlek. På så vis är det möjligt att jäm-
föra hur den tvärvetenskapliga produktionen utvecklats över tid även om antalet 
verksamma forskare förändras. Gällande det interdisciplinära samarbetsindexet 
(som i metodkapitlets första del definierades som samförfattning) är det möjligt 
att, med några få justeringar, använda en vanligt förekommande och mycket enkel 
funktion. Genom att dela antalet publikationer samförfattade över disciplingrän-
serna med antalet forskare knutna till organisationen skapas ett interdisciplinärt 
index som anger hur stor andel av organisationens publikationer som är interdi-
sciplinära. Värdet ’1’ skulle ange en situation där alla organisationens publikat-
ioner sker som ett resultat av ett interdisciplinärt samarbete medan värdet ’0’ 
anger att ingen av organisationens publikationer är produkten av ett interdiscipli-
närt samarbete.  

Gällande multidisciplinära samarbetsindex ligger definitionen av multidisci-
plinaritet från teorikapitlet i grunden, där anges att direkt refererande mellan två 
forskare från olika discipliner används som indikator för ett multidisciplinärt sam-
arbete. Indexet anger alltså antalet referenser mellan publikationer skrivna av för-
fattare från olika discipliner inom organisationen.   



 28 

När dessa former av index studeras är det dock viktigt att komma tillbaka till 
det som skrev i detta kapitels inledning, nämligen att bibliometrin studerar läm-
ningarna av akademiskt arbete. En samförfattad artikel kan vara kulmen på flera 
års samarbete medan ett refererande kan vara ett resultat av långvarig akademisk 
kontakt. Ett index av detta slag säger alltså inget om hur situationen är, den reflek-
terar istället hur den har varit. Därför lämpar sig samarbetsindex framförallt till att 
studera långsiktiga trender snarare än jämförelser mellan ett fåtal referenspunkter 
vid en enskild tidpunkt (Thulin 2004, s. 47–58).  

Det empiriska materialet 
Det empiriska material som ligger till grund för de bibliometriska studierna är 
information som lite grovt kan härledas till information kring publikationer och 
författare samt publikationers referenslistor. Denna information har jag sedan tagit 
del av genom olika kanaler, framförallt Web of Science (WoS) och Cristin 
(Current Research Information System in Norway). Web of Science är Thompson 
Reuters citeringsindex och används flitigt av bibliometriska forskare, det är en av 
de bredaste modererade citeringsdatabaserna som finns och inkluderar över en 
miljard sökbara citeringar. Den stora fördelen med citeringsdatabaser så som WoS 
är att publikationerna är länkade till varandra genom citeringar, det är alltså möj-
ligt att genomsöka stora mängder publikationer på ett sätt som vore omöjligt att 
göra manuellt (Universitets- og Högskolerådet 2004).  

Cristin är det norska systemet för rapportering av vetenskapliga publikationer 
i Norge och är en viktig del i fördelningen av norska forskningsmedel. Cristin är 
tillförlitlig då det är forskningsorganisationerna själva som rapporterar in sina 
vetenskapliga publikationer, och eftersom de inrapporterade publikationslistorna 
påverkar fördelningen av forskningsmedel ligger det i varje organisations intresse 
att inte missa någon publikation. Varje publikation får poäng baserat på i vilken 
tidskrift eller på vilket förlag den är baserad, tidskrifterna och förlagen bedöms 
utifrån vilket impact deras publikationer har i genomsnitt (med hänsyn tagen till 
ämne). Publikationerna får 0 poäng om tidskriften eller förlaget inte finns med i 
listorna, och därefter upp till 8 poäng beroende på tidskriftens eller förlagets ran-
king (Universitets- og Högskolerådet 2004).     

Problem som ofta framhålls vid bibliometriska studier är dels att Web of Sci-
ence inte täcker alla tidskrifter/förlag och att det kan ske fel så som dubbelcite-
ringar och självciteringar som kan vara svåra att upptäcka i studier med stora da-
tamängder. Vidare är såväl WoS som Cristin relativt snävt inriktade på material 
publicerat vid etablerade vetenskapliga tidskrifter och förlag, mycket av det som 
publiceras finns alltså inte med i någon av dessa databaser. I denna undersökning 
finns dock organisationens egna publikationslistor från dess årliga verksamhetsbe-
rättelse, dessa inkluderar utöver de publikationer som förekommer i WoS och 
Christin också sådant som är publicerat i mindre etablerade tidskrifter och förlag. 
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Dessa tre källor är alltså bra komplement till varandra, genom att söka verifikat-
ioner vid osäkerhet minskar risken för att dubbelciteringar och självciteringar på-
verkar resultaten. En generell bild när de olika källorna jämförs är dock att WoS 
fångar upp de flesta publikationer från organisationen då musikterapiforskning 
publiceras i medicinska kanaler, vilket täcks relativt väl av WoS (Lundberg 2006; 
Universitets- og Högskolerådet 2004).    

 

Metodologiskt tillvägagångssätt  

Interdisciplinärt samarbetsindex 
Det empiriska arbetet handlar alltså om att föra samman alla dessa metodologiska 
idéer om vad som kan studeras och hur det kan studeras i en studie som tar hänsyn 
till uppsatsens teoretiska ramar. Resultatdelen kommer därför att inledas med 
övergripande samarbetsindex, som visar hur organisationens inter- och multidi-
sciplinära utveckling ser ut över tid. Detta knyter an till idén om disciplinen som 
en silo, där vikten i huvudsak läggs på hela organisationens utveckling och forsk-
ningsarbete snarare än de enskilda individerna. Resultaten från de båda samarbets-
index kommer sedan att ligga till grund för nätverksanalyserna, som kan göras för 
de år som samarbetsindex antyder är extra intressanta (det vill säga tydliga upp- 
eller nedgångar inom de olika samarbetsformerna). 

Det interdisciplinära samarbetsindexet bygger, så som presenterats under ru-
briken ”samarbetsindex” på samförfattade publikationer som vägs mot antalet 
aktiva forskare inom den studerade organisationen. Rent praktiskt börjar arbetet 
med detta index med att information om organisationens publikationer för var vart 
och ett av organisationens aktiva år samlas in, i GAMUTS årliga rapporter finns 
en förteckning över alla publikationer som innan den används kontrolleras mot 
Cristin. GAMUT producerar varje år en rad olika typer av publikationer, men det 
är bara dem som kan sägas vara akademiskt granskade som används i denna stu-
die. Hit räknas alla publikationer som ger poäng i Cristin vilket i stort innebär 
tidskrifter publicerade i artiklar med så kallad ”peer-review”3 men också artiklar, 
böcker och bokkapitel publicerade i tidskrifter eller på förlag som norska veten-
skapsrådet bedömer hålla en hög kvalité. Detta säkerställer dels att de publikat-
ioner som ingår i studien är av vetenskaplig karaktär och dels har en relevans för 
den akademiska världen (GAMUT 2013; Universitets- og Högskolerådet 2004).  

Därefter noteras författarna till de olika publikationerna och deras disciplinära 
tillhörighet fastställs (eftersom detta är centralt för att kunna mäta samarbeten 
mellan discipliner). Enligt den definition som tidigare presenterats definieras för-
fattarnas disciplintillhörighet genom hur det själva väljer att definiera sig, vilken i 
                                                
3 Det vill säga artiklar granskade av kollegiet 
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regel går att finna på universitets hemsida och i den information om författarna i 
vetenskapliga publikationer. De allra flesta använder sin akademiska utbildning 
som grund (det vill säga exempelvis doktor i Musikterapi). Alla de publikationer 
som har minst en författare knuten till GAMUT och minst en författare som är 
knuten till en annan disciplin vid universitetet i Bergen räknas som en interdisci-
plinär publikation.   

I detta skede görs alltså ett litet, men mycket viktigt, urval angående vilka 
publikationer som är intressanta för denna uppsats. Grunden för denna studie 
handlar om att studera vad som händer när en omorganisation, i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten, för forskare från olika 
discipliner närmare varandra. Dessa typer av satsningar har normalt flera olika 
aspekter, men en central idé är fysiska möten och samtal mellan forskare från 
olika discipliner. Därför är det just tvärvetenskapliga möten inom den nya organi-
sationen som är av intresse, det är dessa som kan sägas vara ett resultat av omor-
ganisationen (i detta fall av flytten). Andra tvärvetenskapliga samarbeten som 
uppstår mellan GAMUTS forskare och forskare som inte är knutna till universite-
tet i Bergen hamnar alltså utanför denna studies intressefält då de varken kan 
härledas till omorganisationen eller har varit ett syfte med den. 

Nätverksanalys av interdisciplinära samarbeten 
Nätverksanalysen bygger på samma information som det interdisciplinära samar-
betsindexet, det vill säga samförfattade publikationer över disciplingränserna. 
Men istället för att fokusera på antalet publikationer är det istället författarna och 
deras relationer som här står i fokus. Nätverksanalysen är tänkt att ge en bild av 
hur relationen mellan olika forskare ser ut, vilka som samarbetar och hur dessa 
samarbeten förändras över tid. Nätverksanalysen bygger på två huvuddelar, dels 
på noder och dels på länkar. Noderna utgörs av författarna till de olika publikat-
ionerna och länkarna av att de båda författarna som länken går mellan skrivit 
minst en publikation tillsammans under det givna året. Denna information matas 
in ett analysprogram4, som visuellt placerar de olika noderna utifrån hur de sam-
manlänkas. Formeln som används i detta fall heter Yifan Hus proportionella och 
tar dels hänsyns till hur många länkar respektive nod har och dels vilka noder som 
länkas till varandra. Detta skapar kluster av sammanlänkade noder där de noder 
med flest länkar hamnar längst in medan dem som har få länkar hamnar längre ut. 
Dessa visualiserade nätverk kan sedan användas för att analysera vilka forskare 
det är som ingår i de olika interdisciplinära samarbetena, hur integrerade de olika 
disciplinerna är med varandra och genom att göra flera nätverksanalyser vid olika 
tidpunkter syns förändringar över tid.  

                                                
4 Freeware programmet Gephi 
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Nätverksanalysen lämpar sig väl för att i praktiken testa de två olika synerna 
på tvärvetenskaplighet och organisationen av vetenskapligt arbete som presente-
rades i uppsatsens teorikapitel. Detta eftersom nätverksanalyser gjorda över tid 
kan visa en bild av hur tvärvetenskapliga samarbeten uppstår och utvecklas, det 
vill säga vilka som samarbetar, om dessa samarbeten uppstår i klustrens periferier 
eller centrum och hur långvariga samarbetena. 
 Det program som används i denna studie heter Gephi och är ett freewarepro-
gram5 utformat för att bygga såväl sina egna nätverksanalyser från grunden som 
att skapa nätverksanalyser av data från Web of Science (via filexport). Program-
met visualiserar sedan sambandet mellan olika noder (i detta fall författare) utifrån 
olika angivna premisser. Noderna ordnas i kluster där författare som samarbetar 
hamnar nära varandra, och författare som deltar i flera olika typer av samarbeten 
hamnar följaktligen mellan flera moln. Det innebär också att centrala noder, det 
vill säga författare som deltar i många samarbeten och på så sätt binder samman 
olika forskargemenskaper hamnar nära mitten i nätverksanalysen. I denna studie, 
som utgår från en specifik organisation, kommer naturligtvis de forskare som till-
hör denna organisation att hamna i illustrationens mitt. 

Fallstudien – Musikterapi vid Universitetet i Bergen  

Urval 
Urval gällande fallstudier är problematiska. När det gäller de flesta typer av kvan-
titativa urval menar Esaiasson et al. att det finns två vanliga strategier. Antingen 
ett strategiskt urval och att därmed välja studieobjekt utifrån centrala urvalskrite-
rier eller att göra ett slumpmässigt urval. Gemensamt för de två vägarna är att de 
båda syftar till att göra studieobjekten/-subjekten representativa för populationen 
(det vill säga hela gruppen objekt/subjekt från vilket urvalet gjordes) och därmed 
göra resultaten från studien generaliserbara. Detta är dock sällan idén vid fallstu-
dier som istället söker djupare förståelser för ett fenomen, idéer, processer eller 
handlingar och vars generaliserbarhet först i ytterligare studier kan testas. Ur-
valskriteriet för denna studie baseras istället på (förutom de rent praktiska fak-
torerna presenterade i kapitlets början) det som ibland kallas för ett taktiskt urval 
(Kjær Jensen och Andersson 1995, s. 110–115; Esaiasson m.fl. 2012, s. 171–172).  

I uppsatsens inledning framgår det att tvärvetenskapliga samarbeten som ett 
resultat av medvetna satsningar och omorganisationer av vetenskapliga organisat-
ioner har långt ifrån en självklar utgång, något som ytterligare bekräftades i litte-
raturgenomgången. Genom att välja en omorganisering med goda möjligheter att 

                                                
5 Det vill säga ett program som är gratis att använda och ladda ned.  
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faktiskt skapa tvärvetenskapliga samarbeten skapas förutsättningar för intressanta 
slutsatser oavsett om satsningen var lyckad eller ej. Uppstår mätbara samarbeten 
mellan forskare från olika discipliner så är satsningen ett av ganska få goda exem-
pel medan en satsning som har bra förutsättningar och ändå inte lyckas bekräftar 
en generell bild inom forskningsfältet. Detta stämmer bra in med Jensen och An-
derssons perspektiv som menar att studier av evaluativ art (vilket denna studie 
som studerar effekterna av en omorganisering kan sägas vara) kan välja särskilt 
gynnsamma fall för att skapa förutsättningar för en god och tydlig analys. De me-
nar vidare att studier, så som en uppsats, men högst begränsade tidsramar bör 
välja ”extremfallen”, det vill säga de fall där förutsättningarna för de betingelser 
man vill studera är särskilt gynnsamma eller särskilt ogynnsamma för att vara 
säker på att få intressant information (Kjær Jensen och Andersson 1995, s. 110–
115).  

I denna typ av studie är det centralt att hitta ett bra fall där omorganisation i 
syfte att skapa interdisciplinär verksamhet kan utvärderas med hjälp av bibliomet-
riska verktyg. Här finns en rad parametrar att ta hänsyn till. Det handlar inte minst 
om tillgången på material, det måste ha gått så pass lång tid efter en omorganisat-
ion att man ges möjlighet att faktiskt hitta varandra i den nya organisationen (det 
vill säga att de nya förutsättningarna för tvärvetenskaplighet ges möjlighet att 
verka). Eftersom det är publikationer som studeras i denna uppsats är det dessu-
tom viktigt att den nya organisationen har existerat några år så att det finns publi-
kationer att studera. Förutom tillgången på material så är det viktigt att organisat-
ionen omstrukturerats med ett tydligt syfte att utveckla tvärvetenskapliga samar-
beten (som huvudsyfte eller viktigt delsyfte).  
 Att hitta en sådan organisation som passar är inte helt enkelt, den skall alltså 
först och främst ha genomgått en omorganisation vars syfte har varit att skapa 
bättre förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten, och dessutom kommuni-
cerat denna målsättning offentligt. Den skall också vara tillgänglig att studera, det 
måste finnas information om dess publikationer men också information om struk-
turen, personalstyrkan samt dess historia.  

Musikterapi och forskningscentral GAMUT vid Universitet i Bergen 
Institutionen för musikterapi flyttade 2006 från den lilla högskolan i Sogn og 
Fjordane till den större akademiska miljön på universitet i Bergen, en flytt som 
inte bara betydde att institutionen bytte lärosäte utan också en flytt från ett fylke 
(motsvarande svenska län) till ett annat. En av de viktigaste faktorerna bakom 
flytten var de ökade möjligheterna för tvärvetenskapliga samarbeten som en flytt 
till universitetet i Bergen skulle innebära. Brynjulf Stige, institutionens prefekt, 
menade i en intervju inför flytten att universitetsmiljön i Bergen erbjuder möjlig-
heter till tvärvetenskapliga samarbeten med forskare från såväl musik, psykologi 
och de olika disciplinerna vid den medicinska fakulteten. Forskningsmiljön i Ber-
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gen passar tvärvetenskapligt intresserade musikterapiforskare ypperligt då den 
dels har ett stort fokus på musik, genom den välkända Griegakademin ( med Grieg 
forskerskole i interdisiplinære musikkstudier), och dels har ett av Norges största 
vetenskapliga center för medicin genom universitetssjukhuset Haukeland. Musik-
terapi som disciplin använder nämligen teorier och metoder från båda dessa fält, i 
kombination med samhällsvetenskap och Stige menade därför att det fanns många 
spännande samarbetsmöjligheter. Vidare är den nya miljön i Bergen tvärveten-
skapligt inriktad och även andra discipliner driver tvärvetenskapliga forsknings-
projekt och utbildningar (GAMUT 2007). 
 Det är dock viktigt att påpeka att det fanns flera andra argument för flytten av 
institutionen. Om möjligheten till tvärvetenskapliga samarbeten var det stora ar-
gumentet för att forskningen skulle må bättre i den nya miljön fanns flera argu-
ment som rörde utbildningen på såväl grund- som avancerad- och forskningsnivå. 
Det handlade bland annat om att Bergen som stad är mer lockande för unga män-
niskor vilket underlättar rekryteringen av nya studenter, det är också en stad med 
en större arbetsmarknad där det är lättare att skapa kontakter till arbetslivet och 
meningsfulla praktikplatser. Detta är alltså inte en organisatorisk förändring end-
ast i syfte att skapa förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten. Detta är nå-
got som måste beaktas i analysen av institutionens arbete med att utveckla tvärve-
tenskapliga samarbeten eftersom det finns flera mål som denna omorganisation 
syftar till (GAMUT 2007). 
 Redan från starten i Bergen delade musikterapiinstitutionen upp sin verksam-
het i två delar, utbildningsverksamheten kopplades till institutionen för musikte-
rapi medan forskningen förlades till den nystartade forskningsgruppen GAMUT 
(Griegakademiets senter for musikkterapiforskning). GAMUT är en del av hälso-
avdelningen (UNIFOB) inom det universitetsägda forskningsföretaget UNIRese-
arch, fördelen med att koppla sin forskning hit är dels goda ekonomiska förutsätt-
ningar men också att de olika forskningsgrupperna inom avdelningarna kan sam-
arbeta utan administrativa hinder. Det är alltså GAMUT som står i centrum för 
denna undersökning, gruppen av forskare som flyttat från högskolan i Sogn og 
Fjordane till universitetet i Bergen och som sedan organiserat sig i en dynamisk 
forskningsmiljö, till stora delar drivna av en ambition om tvärvetenskapliga sam-
arbeten. Det är denna satsning som skall undersökas i denna uppsats, det är denna 
omorganisation av forskningsarbetet (till stora delar) med syfte att skapa bättre 
förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten som är fallet i denna studie 
(GAMUT 2013; GAMUT 2007). 

GAMUT bestod under sitt första år, det vill säga 2006, av den forskargrupp 
som utgjorde institutionen för musikterapi vid högskolan i Sogn og Fjordane. Alla 
forskare utom en valde att följa organisationen till Bergen. Sedan 2006 har fors-
kargruppen, precis som vilken annan forskargrupp som helst, haft en viss perso-
nalomsättning där delar av forskargruppens medlemmar haft en annan bakgrund 
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än inom musikterapi. Det handlar i första hand om olika former av medicinska 
forskarexamina men också statistiker och psykologer har varit knutna till 
GAMUT. I forskargruppens senaste årsredovisning (2013) bestod gruppen av 17 
personer där 14 hade, eller arbetade mot, en forskarexamen i musikterapi, i tillägg 
fanns en statistiker, en psykolog och en neurolog. GAMUTs projekt är alltid starkt 
knutna till musikterapi och även i de fall forskare med en annan bakgrund publi-
cerar inom ramarna för sin anställning i forskargruppen rör det ämnet musikterapi 
(GAMUT 2013; GAMUT 2007). 
 Vidare har forskningsinstitutet en god dokumentering av sin verksamhet redan 
från början, verksamhetsberättelserna som finns offentligt tillgängliga redovisar 
viktiga händelser under varje år, en utvärdering av verksamheten och en komplett 
lista över institutets publikationer. I många bibliometriska studier är frågan om 
bortfall av publikationer en stor fråga, alla tidskrifter finns inte i Web of Science 
(eller motsvarande) och dessutom kan det vara svårt att veta om alla publikationer 
är funna om man inte vet hur många aktuella publikationer som finns totalt. 
GAMUTs årliga lista över publikationer från institutet är därför en stor resurs och 
minskar risken för bortfall väsentligt. GAMUT har dessutom funnits i 9 år vilket 
är gott om tid för att samarbeten mellan individer från olika discipliner skall hinna 
uppstå. Det är också gott om tid för att arbeten skall hinna genomföras och slutfö-
ras i form av olika publikationer. Sist men inte minst är organisationen av lämplig 
storlek för denna studie, med sina 17 anställda (2013) är den stor nog för att kunna 
generera olika tvärvetenskapliga samarbeten men också liten nog för att kunna 
studera alla publikationer under flera år inom ramen för en masteruppsats. 

Avgränsningar 
Flytten av musikterapiinstitutionen från Sogn og Fjordane högskola till universitet 
i Bergen är alltså den omorganisation som studeras i denna uppsats. Av intresse är 
de tvärvetenskapliga samarbeten som institutionens ledning hoppas uppnå genom 
att flytta institutionen till en större och mer dynamisk miljö på universitetet i Ber-
gen. Det betyder att de tvärvetenskapliga samarbeten som faller inom ramen för 
denna fallstudie är de samarbeten som skett mellan musikterapiforskare och fors-
kare från andra discipliner som är verksamma på universitetet i Bergen efter att 
flytten skett. Sådana tvärvetenskapliga samarbeten som sker mellan musikterapi-
forskare och forskare utanför universitetet i Bergen (som för all del kan ha gjorts 
möjliga genom flytten till en större och mer välkänd akademisk miljö) faller utan-
för ramen för denna studie.  
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Resultat 

Inledning 
Uppsatsens frågeställningar går från det generella till det mer specifika, den första 
frågan gäller själva förekomsten av tvärvetenskapliga samarbeten medan övriga 
frågor handlar om dessa eventuella samarbetens karaktär och resultat. I detta kapi-
tel, där resultaten från uppsatsens empiriska arbete presenteras, följer samma 
mönster. Först redogörs för själva förekomsten av de olika formerna av tvärveten-
skaplighet (frågeställning 1) för att sedan presentera dem mer ingående, avseende 
samarbetenas karaktär (frågeställning 2), vilka som deltar i de olika samarbetena 
(frågeställning 3) och till sist hur de tvärvetenskapliga samarbetena publiceras i 
relation till inomdisciplinära samarbeten eller enskilda forskningsarbeten (fråge-
ställning 4). I teorikapitlet fastslogs att två tvärvetenskapliga samarbetstyper 
kommer att studeras i detta arbete, resultaten är presenterade utifrån dessa.  

Interdisciplinära samarbeten 

Interdisciplinärt samarbetsindex 
Förekomsten av interdisciplinära samarbeten studeras, så som presenterats i upp-
satsens teori- samt metodkapitel, genom att mäta samförfattning mellan forskare 
från skilda discipliner. För att studera huruvida flytten till universitet i Bergen 
ledde till fler tvärvetenskapliga samarbeten är det tvärvetenskapliga samarbeten 
mellan forskare knutna till GAMUT och forskare knutna till andra delar av uni-
versitetet som är intressanta. Eventuellt ökade tvärvetenskapliga samarbeten mel-
lan GAMUT och forskare utanför miljön i Bergen bedöms vara svåra att knyta till 
flytten och omorganisationen.  
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Figur 1: Interdisciplinärt samarbetsindex 

Figuren visar för vart och ett av GAMUTs verksamma år hur många interdisciplinära samarbeten 
som det går per forskare knutna till organisationen. Egen bearbetning av data från GAMUTs 
årsredovisningar (GAMUT 2007-2013) 

Det interdisciplinära samarbetsindexet är ett grovt mått på hur utvecklingen av 
interdisciplinära samarbeten ser ut över tid. Den säger inget om hur djupa samar-
beten det handlar om, vilken kvalité de håller (utöver att klassas som interdiscipli-
nära) eller hur många olika forskare från hur många discipliner som deltar i inter-
disciplinära samarbeten. Däremot visar den antalet interdisciplinära publikationer 
för varje år, och visar därmed hur antalet interdisciplinära projekt inom GAMUT 
förändras över tid. För att det skall vara möjligt att jämföra antalet publikationer 
mellan olika år har detta viktats mot antalet forskare knutna till organisationen vid 
det givna året. Figuren visar en tendens till att de interdisciplinära samarbetena 
ökar över tid, vissa år har inneburit en viss tillbakagång men trenden över hela 8 
årsperioden är tydlig.  

Åren 2011 0ch 2012 innebar rejäla stegringar i antalet publicerade interdisci-
plinära texter medan de andra åren uppvisar jämnare upp och nedgångar. Det 
finns naturligtvis många tänkbara förklaringar till fluktuationerna mellan åren 

0	  

0,05	  

0,1	  

0,15	  

0,2	  

0,25	  

0,3	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

interdisciplinärt	  samarbetsindex	  

interdisciplinärt	  
samarbetsindex	  

År	  

Interdisciplinärt	  samarbete/forskare	  



 37 

men det är viktigt att komma ihåg att organisationen är relativt liten och antalet 
uppmätta interdisciplinära samarbeten således få till antalet. Till synes dramatiska 
förändringar från år till år kan bero på små förändringar i antalet interdisciplinära 
publikationer. 2007 publicerades en interdisciplinär artikel medan inga sådana 
artiklar publicerades 2008. 2009 publicerades återigen en interdisciplinär artikel, 
men eftersom antalet forskare knutna till GAMUT blivit fler sedan 2006 blir det 
interdisciplinära samarbetsindexet lägre. Efter ytterligare ett år (2010) utan inter-
disciplinära publikationer tar dock samarbetena återigen fart och samarbetsindexet 
når 2012 sitt högsta värde än så länge med 0.26 interdisciplinära publikationer per 
anställd forskare (i absoluta tal 5 interdisciplinära publikationer på 19 anställda). 

Det är logiskt att det tar några år innan organisationen börjar producera inter-
disciplinära publikationer, dels eftersom det tar tid att starta upp en verksamhet i 
en ny akademisk kontext, att hitta samarbetspartners, tilldelas forskningsmedel 
och lösa andra mer praktiska frågor. Maasen betonar i sin studie att det tar tid för 
forskare att mötas i nya projekt, att det är svårt att enas kring metoder och fråge-
ställningar över disciplingränserna och att tvärvetenskapliga projekt har en längre 
uppstarts fas. Maasen menar dessutom att tvärvetenskapliga samarbeten växer 
fram ur ett stegvist närmande mellan individer från olika discipliner, att det är 
något som växer fram ur en vilja och ett behov av att studera områden utanför 
disciplinernas ordinarie horisonter. Men den kanske viktigaste faktorn bakom att 
det dröjer något år innan antalet interdisciplinära publikationer börjar öka är rim-
ligtvis fördröjningen i mätningarna. För när ett interdisciplinärt samarbete regi-
strerats i form av en interdisciplinär publikation är detta slutmålet för ett projekt 
som pågått under månader eller till och med år. Det finns alltså en viss eftersläp-
ning i själva mätningen som inte har något att med hur väl organisationen lyckat 
med att skapa interdisciplinära samarbeten (Maasen 2000, s. 15–16). 
 Med alla dessa förklaringar kring varför det är högst rimligt att interdiscipli-
nära projekt börjar dyka upp på allvar i statistiken först efter ett par år så är ök-
ningen under 2011 och 2012 ändå anmärkningsvärd och något som det är intresse-
sant att titta lite närmare på. Det är inte minst intressant att titta närmare på dessa 
år eftersom det här finns fler interdisciplinära samarbeten registrerade än under 
andra år, det finns alltså mer att studera. Men det är också intressant eftersom det 
kanske kan ge en del ledtrådar till hur interdisciplinära samarbeten uppstår, vilka 
individer som deltar och vilken typ av publikationer (vilka resultat) som det leder 
till. Kort sagt kan dessa ”goda år” vara viktiga när uppsatsens frågeställningar 
skall besvaras. Med avstamp i det interdisciplinära indexet kommer nätverksana-
lyser att göras på 2011 och 2012 års inrapporterade material. 
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Interdisciplinära nätverksanalyser  
Nätverksanalyser är på samma gång intuitiva och svårtolkade. De ger vid en första 
anblick en relativt god övergripande bild av relationen mellan olika individer 
(som i denna studie), organisationer eller områden men kräver samtidigt en mer 
noggrann genomgång för att skapa en djupare förståelse för dessa relationer. För 
att bringa ordning bland noder och länkar har noderna grupperats i tre huvudgrup-
per: forskare kopplade till GAMUT, forskare kopplade till universitetet i Bergen 
och övriga forskare. Det är vanligt att inom nätverksanalys använda en slags si-
mulerad gravitation, där vissa noder, baserat på särskilda egenskaper, tillskrivs en 
högre vikt och därför dras närmare mitten än ”lättare noder”. Ofta är den egenskap 
som visualiseras på detta sätt antalet länkar som en viss nod har, vilket betyder att 
noder med många länkar hamnar närmare centrum. I denna undersökning är dock 
noderna (forskarna) viktade efter institutionell tillhörighet där forskare från 
GAMUT är tyngst, forskare från övriga institutioner på universitetet i Bergen 
mittemellan och forskare från andra universitet lättast. I denna uppsats är det i 
första hand de två första grupperna, och relationen dem emellan som är intressant, 
men den sista gruppen visualiseras i dessa nätverksanalyser för att visa på hela 
kontexten av de interdisciplinära samarbetena. Bilden blir annars lätt missvisande, 
det blir till exempel svårt att förstå betydelsen av de interdisciplinära samarbetena 
som eftersträvas inom universitetet i Bergen om vi inte har någon aning om hur 
vanligt det är med externa samarbeten. 
 Nätverksanalyser görs, som tidigare beskrivits, på 2011 respektive 2012 ef-
tersom det ger möjligheter att studera år som varit de bästa ur ett interdisciplinärt 
perspektiv. Detta skapar också ett större underlag för analys jämfört med sämre år 
då nästan inga interdisciplinära samarbeten publicerats, dessutom är det intressant 
att se vad som ligger bakom de positiva siffrorna.  
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Figur 2: Interdisciplinär nätverksanalys för 2011 

 
Författande forskare som noder och samarbeten som länkar. Noderna viktade efter forskarnas 
relation till forskningsinstitutet GAMUT, universitetet i Bergen. Egen bearbetning av data från 
GAMUTs årsredovisning. 

Figur 2 visar hur de olika publicerade författarna inom GAMUT samarbetar, med 
varandra, med andra forskare knutna till universitetet i Bergen och med forskare 
utanför Bergen. En del forskare publicerar flera texter medan andra bara publice-
rar en, mängden publikationer syns dock inte i denna figur som istället syftar till 
att visualisera nätverken mellan forskare. En första iakttagelse är att endast två 
forskare, Myskja och Elefant, publicerade texter utan att samförfatta med vare sig 
kollegorna på GAMUT eller med andra forskare. I övrigt är de flesta publikation-
er resultat av samarbeten i olika former. Men vad är det då för typer av samar-
beten och kan de sägas vara ett resultat av organisationens satsning mot fler tvär-
vetenskapliga samarbeten med forskare från andra delar av universitetet i Bergen? 
 Ett av de interdisciplinära samarbeten som verkligen kan sägas vara ett gott 
exempel på de förhoppningar ledningen för institutionen för Musikterapi hade vid 
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flytten är samarbetet mellan Stige, Malterud och Midtgarden. Stige är musiktera-
peut och knuten till GAMUT medan Malterud och Midtgarden båda är folkhälso-
vetare vid universitet i Bergen. Det är nämligen ett samarbete mellan forskare från 
olika discipliner men som tack vara den vetenskapliga organisationen UNIFOB 
(som GAMUT tillhör) lätt kan samarbeta utan administrativa hinder. Ett något 
mer oväntat interdisciplinärt samarbete är det mellan Skeie och Hermanrud, Skeie 
tillhör GAMUT men är neurolog medan Hermanrud forskar inom allmänmedicin 
på universitetssjukhuset i Bergen. Det är alltså två forskare som kommer från  
olika discipliner och där ingen av dem är utbildade inom musikterapi men som 
ändå publicerar en text om musikterapi tillsammans inom ramen för en musikte-
rapeutisk forskningsorganisation. Båda dessa samarbeten är med största sannolik-
het ett resultat av omorganiseringen, de har skett med forskare inom universitetet i 
Bergen och dessutom inom ramen för UNIFOB som underlättar forskarmobilitet. 
Det går naturligtvis inte att vara helt säker på att dessa samarbeten inte skulle ägt 
rum om inte Musikterapiinstitutionen flyttat till universitetet i Bergen och in i en 
mångvetenskaplig forskarmiljö, endast en mer kvalitativ studie hade kunnat gå till 
botten med detta. Men fysisk närhet och en delad övergripande forskningsorgani-
sation med gemensamma möten är en trolig orsak, speciellt när dessa personer 
inte samarbetat innan omorganisationen (GAMUT 2007).  
 Den stora iakttagelsen i denna nätverksanalys är dock den centrala punkt som 
Christian Gold besitter, förutom att samförfatta med forskare från den egna in-
stitutionen har han ett massivt nätverk internationellt. Det är intressant att notera 
att Gold, trots sin uppenbara förmåga att publicera sig och att publicera sig till-
sammans med andra, inte är delaktig i något interdisciplinärt samarbete med nå-
gon från universitet i Bergen. Gold är vidare inblandad i alla interdisciplinära 
samarbeten år 2011 som sker mellan GAMUT och aktörer utanför universitetet i 
Bergen. För en tydligare bild av detta hänvisas till bilaga 1.  
 Sammantaget visar nätverksanalysen från 2011 att en övervägande majoritet 
av de forskare vid GAMUT som publicerade sig under året gjorde så i samarbete 
med en eller flera andra forskare. Det går också att uttyda att vissa forskare, som 
till exempel Gold har ett stort antal fruktsamma samarbeten med såväl kollegor 
inom GAMUT som med forskare från andra universitet. I ljuset av detta är de två 
interdisciplinära samarbeten som kan sägas ha gjorts möjliga genom flytten till 
Bergen få i relation till andra samarbeten mellan såväl kollegor inom organisat-
ionen som forskare från andra universitet. Gold till exempel, som är inblandad i 7 
samarbeten deltog inte i ett enda interdisciplinärt samarbete inom universitetet i 
Bergens gränser. Det visar dels, i relation till idéerna om de centrala nodernas 
betydelse, vilket annorlunda utslag mätningarna kring interdisciplinära samar-
beten skulle ha fått om Gold haft fler av sina samarbeten inom universitet. Det 
visar också att satsningen mot samarbeten inom universitet kanske framförallt 
gynnar de som publicerar lite mindre och som därför kanske inte har samma ställ-
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ning inom forskarvärlden. Kopplat till Urrys teori om de centrala nodernas bety-
delse ser vi här möjligen en strategi för mindre etablerade forskare att kringgå de 
centrala forskarnas nätverk. Urry menar att etablerade kommunikationsnätverk 
med hierarkiska länkstrukturer hela tiden utmanas eftersom mer perifera noder har 
mycket att vinna på att finna alternativa länkar. Detta är till exempel tydligt i 
ständigt omformande samhällsstrukturer där kampen om att behålla en central 
position i kommunikationssystemet är viktig. I det här fallet ser vi snarare en 
medveten satsning från institutionens ledning att öppna upp alternativa länkar, 
vilket alltså möjligtvis främst gynnar dem som ännu inte klättrat till en mer central 
position i den traditionella forskarstrukturen (Urry 2000).  
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Figur 3: Interdisciplinär nätverksanalys för 2012 

 
Författande forskare som noder och samarbeten som länkar. Noderna viktade efter forskarnas 
relation till forskningsinstitutet GAMUT, universitetet i Bergen. 

Figur 3, som visar den interdisciplinära nätverksanalysen för 2012 följer till stora 
delar samman mönster som för året innan. Om det var få publikationer från 
GAMUT år 2011 som skrevs av enskilda författare så är det inga publikationer för 
detta år som bara har en författare. Stige står, precis som året innan, för en publi-
kation helt i linje med de förhoppningar institutionsledningen har för samarbete 
mellan musikterapiforskarna och andra forskare inom miljön i Bergen. Hans pub-
likation tillsammans med Aarö är ett exempel på ett samarbete som med största 
sannolikhet möjliggjorts genom institutionens omorganisation.  
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Förutom samarbetet mellan Stige och Aarö är Skeie inblandad i alla andra interdi-
sciplinära samarbeten inom universitetet i Bergen. Skeies interdisciplinära samar-
beten är alltså vad som till stora delar utgör den ökning som går att observera i 
figur 1 för år 2012. Detta visar hur känslig en mätning av detta slag, med förhål-
landevis liten population, är då en enskild person kan skapa stora ökningar i det 
interdisciplinära indexet. Detta undergräver dock inte det faktum att det tycks fin-
nas ett klimat eller en miljö där det faktiskt utvecklas interdisciplinära samarbeten, 
något som är långt ifrån självklart sett till tidigare studier på liknande satsningar. 
Skeie är dessutom neurolog men knuten till GAMUT, något som i sig tyder på att 
organisationen är öppen för tvärvetenskapliga samarbeten och dessutom är intres-
sant för andra forskare än musikterapeuter (för information om disciplinär tillhö-
righet se bilaga 1).  

Sammanfattning interdisciplinära samarbeten 
Sammanställningen av interdisciplinära samarbeten vid GAMUT, med tidsaxeln 
och de båda nätverksanalyserna, ger en bild av att dessa samarbeten visserligen 
ökar markant över tid men fortfarande utgör en mindre del av såväl det totala an-
talet samarbeten som det totala antalet publikationer. Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att studierna har vissa begränsningar, inte minst gällande fördröjningen i 
mätningarna. Stegringen i antalet mätbara interdisciplinära samarbeten kan åt-
minstone till delar förklaras med den tid det tar för projekt att mynna ut i publikat-
ioner. För det är naturligtvis inte så att ett samarbete omedelbart resulterar i en 
publikation, sådant tar tid. Vidare är det rimligt att anta att det tar en viss tid för 
forskarna i den nya forskarmiljön att lära känna varandra. Ökningen i antalet pub-
likationer behöver alltså med andra ord inte vara ett resultat av att förutsättningar-
na förbättrats, med ett längre tidsspann skulle denna problematik vara betydligt 
mindre eftersom denna studie i princip studerar den nya organisationens uppstarts-
fas. En studie med längre tidsspann skulle sätta de uppmätta ökningarna i en kon-
text, det skulle visa om detta är stadig nivå eller om andelen interdisciplinära pub-
likationer kommer att fortsätta öka.  
 Med det sagt visar studien ändå på att andelen publikationer från GAMUT 
som bygger på interdisciplinära samarbeten mellan forskare på universitetet i Ber-
gen ökar. Den visar också att det tycks vara de mindre etablerade forskarna, alltså 
de som inte har ett stort nätverk av kontakter nationellt och internationellt som 
nyttjar de nya möjligheterna.  
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Multidisciplinära samarbeten 
De multidisciplinära samarbetena går inte att redovisa eller behandla på samma 
sätt som de interdisciplinära eftersom multidisciplinaritet operationaliseras som 
citeringar mellan forskare och citeringar sker, till skillnad mot en enskild publice-
ring, löpande. Alltså, en interdisciplinär publikation publiceras bara en gång me-
dan citeringar sker löpande år efter att en publikation gjorts. Ett index av det slag 
som presenterades för de interdisciplinära samarbetena skulle för de multidiscipli-
nära samarbetena kort sagt vara mycket svårtolkat, det skulle vara svårt att härleda 
ett högt värde ett särskilt år till att det faktiskt skedde fler samarbeten just då. 
Dessutom visade det sig att andelen multidisciplinära samarbeten, så som de oper-
ationaliseras i denna studie, var mycket få till antalet då endast 6 fall under hela 
den nya organisationens levnadstid kunde hittas. Av dessa sex fall var tre citering-
ar till? publikationer från GAMUT och tre citeringar GAMUT-anställda gjort på 
publikationer från Universitetet i Bergen i övrigt.    
 

Multidisciplinär nätverksanalys 
När det gällde de interdisciplinära samarbetena var det möjligt att göra nedslag 
vid två årsslut för att studera hur samarbetet såg ut för de publikationer publice-
rade för de respektive åren. För den multidisciplinära nätverksanalysen är det 
knappast någon mening att presentera data uppdelat på flera år eftersom det finns 
så få uppmätta multidisciplinära samarbeten, istället görs en nätverksanalys för 
hela perioden (2007-2014) där länkarna ges ett årtal för när referensen gjordes. 
Ytterligare en skillnad i denna nätverksanalys jämfört med de tidigare är att län-
karna här har en riktning (eftersom det handlar om en forskares refererande till en 
annan forskares arbete). 
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Figur 4: Multidisciplinär nätverksanalys för 2007-2013 

Författande forskare som noder och referenser som länkar. Pil anger referensens riktning. Noder-
na viktade efter forskarnas relation till forskningsinstitutet GAMUT, universitetet i Bergen. Egen 
bearbetning av data från WOS (Urval: referenser gjorda mellan forskare vid GAMUT och resten 
av UiB åren 2007-2013). 

Nätverksanalysen målar upp en bild med väldigt få noder (i jämförelse med den 
interdisciplinära nätverksanalysen), speciellt med tanke på att detta innefattar alla 
år som GAMUT funnits som organisation vid universitetet i Bergen. Dock uppvi-
sar denna analys flera likheter med de nätverksanalyser som gjorts tidigare i upp-
satsen. Det är samma noder inom GAMUT som återigen visar sig vara de cen-
trala, det handlar i stort om Gold och Stige. Utifrån ett nätverksteoretiskt perspek-
tiv visar detta på dessa forskares mycket centrala position gällande informations-
flöden, deras publikationer syns och läses, något som i sin tur kan genererar nya 
samarbeten. 

Värt att notera är också att samarbetet mellan Stige och Midtgarden och mel-
lan Gold och Aarö är extra intressanta eftersom det här finns referenser som går åt 
båda håll mellan en forskare vid GAMUT och en annan forskare vid UIB. Det är 
alltså inte bara så att den ena forskaren har hämtat inspiration/idéer/fakta från den 
andra, utan nätverksanalysen ger uttryck för att ett utbyte har förekommit åt båda 
håll. Det är naturligtvis svårt att säga huruvida dessa samarbeten är djupare än de 
där det bara förekommer referenser från den ena parten, det kan bero på massor av 
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faktorer, men fall där det förekommer referenser mellan båda parter tyder åt-
minstone på ett givande utbyte av idéer vilket är själva essensen (definitionen) av 
den multidisciplinära samarbetsformen.  

Tvärvetenskapliga samarbeten – en sammanfattning 
Resultaten från det empiriska arbetet visar på flera intressanta aspekter och är ett 
gott underlag för att i nästa kapitel svara på uppsatsens frågeställningar. Det första 
som blir tydligt vid en övergripande bild av de inter- och de multidisciplinära 
samarbetena är att det faktiskt förekommer tvärvetenskapliga samarbeten mellan 
GAMUTs forskare och forskare vid andra institutioner. Det är ett resultat som i 
sig är intressant mot bakgrund av de resultat som presenterats i andra, liknande, 
fallstudier där organiserade försök till att främja tvärvetenskaplighet gått sämre. 
Ökningen av interdisciplinära samarbeten över tid tyder också på att flytten gett 
effekt och att relationerna inte fanns där redan innan de organisatoriska föränd-
ringarna ägde rum (Maasen 2000, s. 10–15).  

En jämförelse mellan de interdisciplinära- och de multidisciplinära nätverksa-
nalyserna visar på stora skillnader. Antalet interdisciplinära samarbeten överstiger 
med råge antalet multidisciplinära samarbeten, detta är ett oväntat resultat med 
tanke på att multidisciplinära samarbeten inom forskningsfältet anses vara en en-
klare form av tvärvetenskaplighet. I denna studie är operationaliseringen för mul-
tidisciplinära samarbeten sådant att det krävs förhållandevis lite för att en relation 
mellan forskare skall anses vara multidisciplinär (allt som krävs är en referens), 
trots detta finns alltså få uppmätta fall. 

Typ av publicering 
En central fråga i denna uppsats handlar om huruvida satsningar mot tvärveten-
skapliga samarbeten är värda det arbete och den kostnad som det innebär att för-
söka skapa förutsättningar för tvärvetenskaplighet. Ett sätt att svara på detta är att, 
som tidigare i uppsatsen, mäta hur stor andel av publikationerna som faktiskt är 
tvärvetenskapliga. På så sätt skapas en förståelse för hur väl organisationen skapat 
förutsättningar för att tvärvetenskaplighet skall uppstå. En annan, och minst lika 
viktig, frågeställning handlar om ifall tvärvetenskapliga publikationer bedöms 
hålla en högre kvalité jämfört med GAMUTs övriga publikationer. Kvalité är ett 
svårt begrepp att arbeta med, begreppet är mycket subjektivt och en publikation 
kan bedömas utifrån flera olika parametrar. Men det är ändå viktigt att försöka 
närma sig detta i en uppsats som studerar organisatoriska försök att främja tvärve-
tenskaplighet eftersom det säger något om den viktiga frågan – är det värt det?  
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 I Norge används ett system som heter Cristin (Current Research Information 
System In Norway) för att samla in, och bedöma kvalitén på, alla norska veten-
skapliga publikationer. Publikationerna viktas utifrån vilken typ av publikation det 
handlar om (artikel i tidskrift, artikel i antologi och monografier) samt i vilken 
tidskrift eller på vilket förlag publikationen publiceras. Tidskrifter och förlag de-
las in i tre nivåer, nivå 0, nivå 1 och nivå 2. Tidskrifterna/förlagen rangordnas och 
placeras i de olika nivåerna baserat på hur väl ansedda de är (vilket till stor del 
styrs av hur mycket deras publikationer citeras) och hur svårt det är att bli publice-
rad där. Det norska universitets- och högskolerådet använder alltså ett slags sam-
manvägt mått på kvalité där publikationernas förväntade impact (det vill säga ci-
teringsgrad) och kollegiala bedömning (tidskrifter och förlag tillämpar så kallad 
peer-review) ligger till grund för dess kvalitetsmått. I tabellen nedan sammanställs 
systemet (Universitets- og Högskolerådet 2004). 
 

Tabell 1: Cristin – Viktade publikationstal efter kvalitetsnivå och publikationsform  

 Nivå 1 Nivå 2 
Artiklar i vetenskaplig 

tidskrift 
1 3 

Artiklar i antologier 0,7 1 
Monografier 5 8 

Information hämtad från Vekt på forskning - Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig 
publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR (Universitets- og Högskolerådet 2004) 

Denna viktning ligger sedan till grund för fördelningen av resurser till Norges 
olika akademiska fakulteter, men används även som ett kvalitetsmått för institut-
ioner och till och med enskilda forskare. Syftet med Cristins viktade publikations-
tal är att mäta var och vilka som producerar publikationer som av forskarvärlden 
anses mest relevant och intressant. En satsning av det slag som GAMUT genom-
fört bör alltså producera forskning vars publikationer ger minst lika många poäng 
som tidigare för att den skall bära sig, såväl ekonomiskt som akademiskt (Univer-
sitets- og Högskolerådet 2004). 

En viktig skillnad mellan den mätning som norskt högskoleväsen använder 
och den mätning som används i denna uppsats är att poängen normalt fördelas 
mellan författarna. En publikation med tre författare från tre olika institutioner 
som får tre poäng generar alltså en poäng till vart och ett av de olika institutioner-
na. I denna uppsats är denna detalj av mindre vikt, det är istället publikationspo-
ängen som ett mått på kvalité som är det intressanta (Universitets- og Hög-
skolerådet 2004).  
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Figur 5: GAMUTs publikationers genomsnittliga poäng i Cristin per år fördelat på tvärvetenskap-
liga publikationer och GAMUTs alla publikationer 

 

Egen behandling av data från database for statistikk om högre utdanning (Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS 2015) 

Figur 5 visar vilken genomsnittlig poäng icke tvärvetenskapliga publikationerna 
vid GAMUT, respektive tvärvetenskapliga publikationer vid GAMUT, fått under 
respektive år verksamheten varit igång. Märk väl att publikationerna har ett högt 
värde i relation till värdena i tabell 1, detta beror på att endast de publikationer 
som rapporterats in till Christin, och som därmed är ”peer-reviewed” är medräk-
nande. Resultatet visar att de tvärvetenskapliga publikationerna vid fyra tillfällen 
har en något högre genomsnittligt poäng jämfört med verksamhetens publikation-
er i övrigt medan de övriga har ett högre poängsnitt vid två. Under två år (2008 
och 2010) fanns inga tvärvetenskapliga publikationer, vilket lämnar glapp i linjen. 
Men skillnaderna är små, och speciellt de tvärvetenskapliga publikationerna är 
vissa år få till antalet. Så det är svårt att dra några växlar av att de tvärvetenskap-
liga publikationerna har ett högre snittvärde, däremot är det intressant att notera 
att de tvärvetenskapliga publikationerna inte drar ner verksamhetens snitt över tid 
(snarare tvärtom). Vidare är det intressant att notera att snittvärdet för alla publi-
kationer har en uppåtgående trend, vilket alltså betyder att organisationens forsk-
ning blir allt mer relevant och intressant för högt rankade tidskrifter och förlag.    
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Avslutning 

Svar på uppsatsens frågor 
 

Fråga 1 – Uppstår tvärvetenskapliga samarbeten? 
Ett av uppsatsens tydligaste resultat är att ja, det är högst rimligt att anta att tvär-
vetenskapliga samarbeten har uppstått som ett resultat av att institutionen för Mu-
sikkterapi etablerade GAMUT vid universitet i Bergen. Det är dock ett antagande 
eftersom det är omöjligt att veta vilken riktning forskningen och institutionen 
hade tagit om flytten inte hade ägt rum. I ett större arbete vore det möjligt att även 
studera hur stor andel av publikationerna som var tvärvetenskapliga innan flytten 
för att på så vis kunna göra en jämförelse. Indikationerna är dock starka, uppsat-
sens förhållandevis långa tidsspann visar på en trend med allt fler interdisciplinära 
samarbeten över tid (men även några multidisciplinära) mellan forskare på 
GAMUT och forskare på universitetet i Bergen i övrigt. Det tyder på att omorga-
nisationen fått effekt. 
 En tydlig brist i uppsatsen är att den bara mäter de tvärvetenskapliga samar-
beten som skett mellan forskare vid GAMUT och forskare som tillhör andra in-
stitutioner vid universitetet i Bergen. Det mest intressanta vid en omorganisation 
av detta slag är att mäta hur många tvärvetenskapliga samarbeten som uppstår i de 
möten som skapas när olika forskningsinstitutioner fysiskt kommer närmare 
varandra. Men det är naturligtvis viktigt att poängtera att flytten till Bergen även 
kan ha medfört en ökning (eller sänkning) av antalet tvärvetenskapliga samarbeten 
med forskare utanför universitetet i Bergen. Anledningen till att detta inte varit 
möjligt att studera beror på den avgränsning som alltid måste göras i forsknings-
arbeten, och kanske allra främst vid uppsatser. Syftet med flytten var dessutom att 
skapa tvärvetenskapliga kontaktytor lokalt, varför detta var det mest intressanta att 
studera.  
 

Fråga 2 – De tvärvetenskapliga samarbetenas karaktär 
Tidigt i denna uppsats etablerades två huvudsakliga former för tvärvetenskapligt 
samarbete, det multidisciplinära och det interdisciplinära. Enligt tidigare forskning 
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skall multidisciplinära samarbetet vara en något ”enklare” form där forskarna in-
spireras av varandra medan det interdisciplinära samarbetet innebär en slags 
sammansmältning eller ett samarbete som leder fram till en gemensam slutpro-
dukt. Resultatet i denna uppsats utmanar dock denna föreställning eftersom det i 
fallstudien visade sig vara betydligt vanligare med interdisciplinära samarbeten än 
multidisciplinära, den enklare formen som normalt sägs kunna föregå ett eventu-
ellt interdisciplinärt samarbete är alltså mindre vanligt. Det är svårt, med den data 
som används i uppsatsen, att förklara detta oväntade resultat men utifrån det teore-
tiska ramverk som använts går det att före resonemang över tänkbara hypoteser.  
 Utifrån såväl ett siloteoretiskt perspektiv som ett nätverksperspektiv är det 
rimligt att anta att karaktären på de uppmätta tvärvetenskapliga samarbetena går 
att relatera till den medvetna satsning mot tvärvetenskaplighet som GAMUTs 
grundande vid universitetet i Bergen inneburit. Alltså, den normala gången från 
multidisciplinära samarbeten till interdisciplinära former gäller kanske inte när det 
finns organisatoriska förutsättningar som uppmuntrar till möten över disci-
plingränserna. Ur ett nätverksperspektiv kan man säga att den normala, eller spon-
tant uppståndna, tvärvetenskapliga samarbetet sker i de dynamiska disciplinernas 
utkanter. Det är forskare som letar sig bort från sin disciplins kärnverksamhet och 
ut i periferin finner inspiration och potentiella samarbetspartners från andra disci-
pliner. Under sådana förutsättningar är det inte konstigt att ett interdisciplinärt 
samarbete föregås av att de inblandade forskarna innan har refererat varandra (det 
vill säga, har haft ett multidisciplinärt samarbete). Med ett siloteoretiskt perspek-
tiv tolkas generellt sätt tvärvetenskaplighet som ett misslyckande eller som en 
brist inom disciplinen, generellt sett sker tvärvetenskaplighet när de inomdiscipli-
nära förklaringsmodellerna inte längre räcker till. Med detta perspektiv är alltså 
tvärvetenskaplighet också en process som utan organisatoriska initiativ knappast 
leder till interdisciplinära samarbeten utan att det först förekommit andra former 
av utbyten. 
 Uppsatsens resultat kan alltså förstås som tecken på att den organisatoriska 
satsningen mot tvärvetenskaplighet i någon mån föregår behovet av multidiscipli-
nära samarbeten, så som dessa operationaliserats i denna uppsats. Istället för att 
forskarna närmar sig varandra genom att intressera sig för liknande akademiska 
forskningsfält, och i det arbetet börja referera varandra, föses de samman i lunch-
rum och gemensamma seminarier i en medveten organisatorisk satsning. Istället 
för att läsa om varandras forskning i tidskrifter introduceras forskare från olika 
discipliner till varandras arbeten på arbetsplatsen. 
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Fråga 3 – Går det att skönja mönster kring vilka forskare det är som 
deltar i tvärvetenskapliga samarbeten? 
En reflektion kring resultatet av interdisciplinära samarbeten är de forskare som 
samarbetat med de musikterapeutiska forskarna tenderar att komma från discipli-
ner som, åtminstone vid en ytlig besiktning, kompletterar musikterapi. Ett tydligt 
exempel är statistikern Assmuss6 som i figur 2 har interdisciplinära kopplingar till 
flera av de musikterapeutiska forskarna. En rimlig bedömning här är att Assmuss 
framförallt bidragit med det statistiska arbetet medan teorier, slutsatser och ana-
lyser till stora delar hanterats av musikterapiforskarna. Detta eftersom discipliner-
na ligger relativt långt ifrån varandra vad gäller forskningsfält, metoder, teorier 
och praktiker. Detta är dock bara spekulationer, men om det skulle stämma är 
detta en viktig slutsats med relevans i diskussionen kring såväl begreppen tvärve-
tenskaplighet och dess underkategorier som hur dessa skall operationaliseras och 
mätas. För det sätter fingret på frågan om vad tvärvetenskaplighet egentligen är. 
Vad krävs egentligen för att vi skall kalla något för tvärvetenskapligt eller, i detta 
fall, interdisciplinärt/multidisciplinärt? Operationaliseringen av interdisciplinariet 
i denna uppsats, hämtad från flera viktiga vetenskapliga artiklar inom ämnet, 
handlar om samförfattning. Det skall vara ett tecken på en sammansmältning av 
idéer, teorier och metoder när forskare från olika discipliner möts och enas kring 
ett projekt och en text. Men kan en verkligen tala om en sammansmältning av 
discipliner ifall forskare från olika discipliner endast skriver ”sin” del, och bidrar 
med sin metod eller teori i en text?  
 En annan slutsats relaterat handlar om viktiga noders betydelse för resultaten 
och för strategins giltighet. Christian Gold har visat sig vara den mest produktive 
och mest samarbetande forskaren och är därmed en central nod. Däremot samar-
betar han i relation till sin produktion lite med andra forskare än musikterapeuter 
inom universitetet i Bergen och tycks således inte påverkas, eller dra nytta, av den 
nya forskningsmiljön efter omorganisationen. Samtidigt betonar John Urry vikten 
av mindre centrala noders kommunikation med varandra som ett verktyg för att 
bryta konventioner och etablerade strukturer. En omorganisation som underlättar 
för forskare att mötas och skapa forskningsprojekt över disciplingränserna utan att 
behöva hantera administrativa hinder skulle därför kunna vara en möjlighet för 
mindre etablerade forskare att kringgå hierarkiska strukturer eftersom de då inte 
behöver de seniora forskarnas kontaktnät (Klein 1996, s. 53–ff; Urry 2000, s. 80–
86). 
 Flera av de teorier som presenterats i denna uppsats förklarar tvärvetenskap 
utifrån tanken om tvärvetenskapliga samarbeten uppståndna ”spontant”, det vill 
säga som en effekt av enskilda forskares intressen och situation. För Patell och 
Liinason och Holm är tvärvetenskapliga samarbeten en handling som står i pole-
                                                
6 För komplett information om forskarnas disciplinära hemvist, se bilaga 1 
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mik till disciplinen, ett sätt för enskilda forskare att bryta upp och förändra en 
situation som är problematisk på något sätt. För Thompson Klein är tvärvetenskap 
en naturlig del i den dynamiska forskningsdisciplinens ständiga omformning. I 
denna studie är det dock uppenbart att tvärvetenskapliga samarbeten har upp-
muntrats och alltså, åtminstone till delar, borde vara ett resultat av medvetna or-
ganisatoriska förändringar snarare än strömningar underifrån. I detta fall följer 
snarare GAMUT Turners syn på tvärvetenskapliga samarbeten som en effekt av 
strategiska satsningar för att stärka disciplinen och institutionen.  
 
 

Fråga 4 – Är de tvärvetenskapliga publikationerna av högre kvalité än 
publikationerna vid GAMUT generellt? 
Det är svårt att använda begreppet kvalité när det gäller publikationer utan att 
fastna i olika subjektiva bedömningar, men kvalité är ett ständigt återkommande 
begrepp inom forskarvärlden och publikationers kvalité bedöms hela tiden, något 
som sedan ligger till grund för resursfördelning (inte minst i Norge). Därför är det 
viktigt för en forskningsenhet att producera publikationer av hög kvalité och för 
ett akademiskt arbete att studera vad som händer med publikationers kvalité när 
organisatoriska förändringar genomförs. Detta innebär också att det intressanta i 
detta fall inte är att särskåda hur denna kvalitetsbedömning genomförs utan sna-
rare att studera hur de tvärvetenskapliga publikationerna presterar i de mätningar 
som ligger till grund för fördelningar av medel (Universitets- og Högskolerådet 
2004). 
 Resultatet visar att de tvärvetenskapliga publikationerna presterar något bättre 
i Cristins mätningar, för en majoritet av de år GAMUT existerat, jämfört med 
andra publikationerna vid GAMUT. Vad detta beror på är svårt att säga, kanske är 
de projekt som enat forskare från flera discipliner mer välfinansierade eller så 
kanske det faktiskt produceras mer intressant forskning genom tvärvetenskapliga 
samarbeten? Samtidigt är underlaget litet och skillnaderna så pass små att det är 
svårt att dra några större slutsatser kring de tvärvetenskapliga publikationernas 
något högre snittvärde. Vad som snarare är det viktiga resultatet är att de tvärve-
tenskapliga publikationerna inte bidrar till att dra ned snittet för GAMUTs publi-
kationer. Satsningen har alltså inte varit ”kostsam” på det sättet. Satsningar av 
detta slag kan alltså göras, med andra syften eller med ett långsiktigt mål att öka 
den vetenskapliga produktionens snittpoäng, utan att det nödvändigtvis innebär 
lägre snittvärden under uppstartsfasen.  
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Slutsatser 

Interdisciplinaritet vanligare än multidisciplinariet? 
I denna studie har det blivit tydligt att termerna inter- och multidisciplinariet samt 
det sätt på vilket dessa termer operationaliseras i forskningsarbeten är problema-
tiska. Multidisciplinära samarbeten skall, i de studier som ligger till grund för 
denna uppsats teoretiska ramverk, vara en enklare form av tvärvetenskapliga sam-
arbeten än de interdisciplinära. Trots detta är de interdisciplinära samarbetena 
vanligare och verkar uppstå utan att föregås av multidisciplinära samarbeten. Hur 
kan detta förklaras? I praktiken finns två förklaringsmodeller, antingen att vi på 
något sätt har haft en felaktig föreställning om de olika samarbetsformernas relat-
ion till varandra (det vill säga att det inte alls behöver vara ovanligare eller svårare 
att skapa interdisciplinära samarbeten, eller att multidisciplinära samarbeten är ett 
steg på vägen mot interdisciplinaritet). Den andra tänkbara förklaringen är att sät-
tet på vilket studier av tvärvetenskaplighet operationaliserar begreppen multi- och 
interdisciplinaritet är problematiskt eller felaktigt. Är verkligen samförfattning 
alltid ett tecken på ett djupare och mer ”disciplinupplösande” samarbete än att 
inspireras av varandras arbeten (och visa det i form av att referera varandra)?  
 Denna fallstudie visar att organiserade former av tvärvetenskaplighet verkar 
ha lättare att producera interdisciplinära samarbeten än multidisciplinära, eller 
formulerat på ett annat sätt, det verkar vara enklare att producera samförfattade 
publikationer än att få forskare från olika discipliner att citera varandra. Det går på 
tvärs med samlade erfarenheter från tidigare studier. Det är möjligt att en faktor 
bakom detta är att denna omorganisation skiljer sig jämfört med andra, tidigare 
studerade, omorganisationer i det att det här är en hel institution som flyttar in i en 
ny miljö. ZIF, som är en av de organisationer som nämndes i denna uppsats bak-
grund är en helt annan organisationsform än GAMUT och institutionen för musik-
terapi. ZIF är en mötesplats för olika discipliner där organisationens identitet be-
står av det tvärvetenskapliga, projekten som formas i samarbete mellan forskare 
från olika discipliner uppstår därmed i ett slags disciplinärt vakuum. I den organi-
sation som var föremål för denna studie finns en tydlig identitet, musikterapi står i 
fokus och samarbete med forskare från andra discipliner sker med musikterapi 
som självklar gemensam nämnare. Det är därför kanske inte så konstigt att det är 
lättare att i en sådan typ av organisation, där det finns en bas av forskare som 
”bjuder in” till samarbete, skapa interdisciplinära samarbeten i form av samförfat-
tade publikationer jämfört med en organisation där alla samarbeten byggs från 
grunden. Något som tyder på detta är de interdisciplinära samarbeten kring musik-
terapi som inte inkluderar någon med forskare med examen i musikterapi. Att det 
existerar så få multidisciplinära samarbeten, det vill säga referenser mellan fors-
kare från olika discipliner i fallstudien kan ha att göra med samma struktur 
(Maasen 2000). 
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Ett annat sätt att tolka resultatet är att de flesta studier som använt samma typ av 
operationaliseringar som använts i denna studie faktiskt inte specifikt studerar 
organisationer som satsar på tvärvetenskaplighet, istället söker de efter alla former 
av tvärvetenskapliga samarbeten. Det är möjligt att multidiscplinaritet är ett mer 
naturligt första steg när tvärvetenskap uppstår utan medvetna organisatoriska sats-
ningar.  
 Denna uppsats operationaliserar multidisciplinaritet som närvaron av citering-
ar mellan två publikationer knutna till universitetet i Bergen varav den ena skall 
vara knuten till GAMUT. Tanken är att forskare som mötts, som delar samma 
utrymmen också kommer att inspirerar och influera varandras arbeten. Detta kan 
sedan manifesteras i att någon av parterna använder den andres tidigare arbeten 
som referens i sin publikation, därigenom har ett slags tvärvetenskapligt samar-
bete ägt rum. Uppsatsens uppvisar mycket få multidisciplinära samarbeten, något 
som naturligtvis kan bero på att det faktiskt inte skett särskilt omfattande idéutby-
ten mellan olika discipliner men resultaten kan också tolkas som att operational-
iseringen brustit. Klein menar att citeringar används av en rad olika anledningar, 
de är inte bara ett sätt att visa varifrån en hämtar sina fakta och idéer men också 
ett sätt att knyta band mellan sig själv och en annan forskare. Frånvaron av cite-
ringar mellan dessa forskare kan alltså bero på att de väljer att knyta an till mer 
väletablerade forskare internationellt, utan att det för den sakens skull betyder att 
de inte influerar varandra på kafferasten (Klein 2005, s. 110–ff). 

Siloteori och nätverksteori 
I denna uppsats bakgrundsdel målades siloteorin och nätverksteorin upp som di-
kotomier, som motsatta syner på discipliner och på samarbeten över disci-
plingränserna. Denna motsättning skall dock förstås som olika prioriteringar i 
intresset av disciplinen, fokus på olika aspekter av vad en disciplin är. Den så kal-
lade siloteorin bygger på ett strukturalistiskt synsätt där organisationerna som såd-
ana står i fokus, disciplinerna ses som väl avgränsade fält vars syfte är att upprätt-
hålla och utveckla sin position inom den akademiska världen. Liknelsen med 
jordbrukens silon kommer från tanken på ett landskap tydligt avgränsad mellan 
olika ägare, där bonden skördar sitt fält och förvarar sin skörd i sin silo studerar 
varje disciplin sitt fält och tar med sig resultaten till sin socialt- och fysiskt kon-
struerade vetenskapssilo. Mot detta står nätverksteorin som istället ser discipliner-
na som ständigt föränderliga sammansättningar av forskare, istället för att ställa 
disciplinära organisationer mot varandra fokuseras denna teori på de enskilda 
forskarnas relation till varandra. Det finns inga tydliga disciplinära gränser utan 
dessa förändras hela tiden beroende på vilka forskare som samarbetar. Inom nät-
verksteorin är disciplinen en agglomeration av forskare med liknande intressen. I 
denna studie blir det tydligt att båda dessa teoriskolor behövs för att förklara di-
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sciplinära samarbeten och den akademiska världens uppbyggnad. För vad är 
denna studie egentligen om inte en studie kring disciplinär organisation, eller en 
silo om man så vill, som förespråkar utökade nätverk i syfte att överleva som aka-
demisk organisation. Däremot är uppsatsens design tydligt influerad av ett silo-
perspektiv, definitionen av begreppet disciplin kopplar an till organisationen sna-
rare än till det vetenskapliga innehållet eller till de enskilda forskarna. Utgångs-
punkten för denna uppsats har hela tiden varit organisationen, från frågeställning 
till metod. Så även om nätverksteorin spelar en viktig roll för förståelsen av disci-
plinen och tvärvetenskap så finns en inbyggd betoning på disciplinen som en silo.  

Bidrag till forskningsfältet 
Denna uppsats bidrag till forskningsfältet är i huvudsak att den testar de operat-
ionaliseringar som används i de kvantitativt omfattande studierna på ett mindre 
och kontrollerat urval. Genom att mäta inter- och mulitdisciplinaritet inom en en-
skild forskargrupp med liknande metoder som används vid studier med tusentals 
publikationer syns tydligt de brister och begränsningar som studiet av tvärveten-
skaplig forskning har. Det är naturligtvis så att studier med stora datamängder 
måste göra förenklingar, behöver använda sig av hårda operationaliseringar och 
saknar möjligheten att belysa enskilda fall som inte passar modellen. Men genom 
en uppsats av detta slag ges ändå möjlighet att förstå vad som rör sig bakom siff-
rorna. 
 Betyder detta att studiens utformning var felaktig, borde ingången varit mer 
kvalitativ? Det går naturligtvis att argumentera för att en kvalitativ studie baserad 
på djupintervjuer och textanalyser skulle kunnat ge en bättre bild av hur väl 
GAMUTs satsning fallit ut, och inte minst hur forskarna själva upplevt att deras 
arbete förändrats. Men genom att ha en longitudinell studie med nedslag vid år 
som uppvisar särskilt intressanta resultat blottläggs sådant som är svårt att se ens 
för de inblandade forskarna. Det är till exempel möjligt att få en övergripande bild 
av hela organisationens tvärvetenskapliga utveckling med en möjlighet att identi-
fiera särskilt centrala noder och utvecklingslinjer. Vidare ger studien kvantitativa 
”hårda fakta” som kan fungera som en slags utvärdering av denna tvärvetenskap-
liga satsning. Över hela studien svävar en övergripande fråga: är det värt det? Det 
vill säga, går det att skapa ökad tvärvetenskaplighet genom organisatoriska för-
ändringar? Svaret på den frågan bör kanske vara kvantitativt hållen, det ger ett 
underlag för fortsatta och mer kvalitativt riktade studier och frågeställningar. Det 
verkar i detta fall som att organisatoriska förändringar faktiskt kan skapa förut-
sättningar för tvärvetenskapligt samarbete. Men det tar lång tid att nå resultat och 
långt ifrån alla forskare inom organisationen nyttjar dessa möjligheter, eller ens 
behöver dem. Uppsatsen visar dock att de forskare som publicerar sällan tycks 
vara inblandade i de inter- och multidisciplinära samarbetena inom universitetet 
när de väl publicerar medan de som är etablerade och publicerar mycket inte gör 
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detta. En satsning av detta slag kan alltså vara en förändring som framförallt gyn-
nar de mindre etablerade forskarna, de kan finna samarbeten utanför den egna 
disciplinen utan att ha ett stort nätverk sedan tidigare. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte är att genom en longitudinell fallstudie undersöka potentiella 
effekter av organisatoriska förändringar av forskningsinstitutioner vars syfte är att 
främja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Musikterapiinstitutionen vid 
Högskolan i Sogn og Fjordane flyttade 2006 till Universitetet i Bergen där forsk-
ningsinstitutet GAMUT grundades, ett huvudargument var att förbättra förutsätt-
ningarna för tvärvetenskapliga samarbeten. Den norska omorganisationen är där-
för ett lämpligt fall i denna uppsats. 
 Det teoretiska ramverket som används i uppsatsen handlar i första hand om 
synen på disciplinbegreppet, drivkrafter bakom tvärvetenskapligt samarbeten och 
om hierarkiska strukturer inom akademiska informationsflöden. Det teoretiska 
ramverket används till stor del för forskningsdesignen men används också i upp-
satsens analytiska arbete. 
 Metoden är bibliometrisk och använder alltså information om publikationer 
som empiriskt material. Av intresse för detta arbete är vilka författare som sam-
författar och vilka författare som refererar till varandra. Utöver detta används data 
från det norska systemet Cristin för att bedöma vetenskapliga publikationers kva-
lité.  
 Resultaten pekar på att det går att främja tvärvetenskapliga samarbeten genom 
organisatoriska satsningar, detta eftersom det faktiskt uppstår samarbeten mellan 
forskare från olika discipliner i den nya organisationen. Satsningar av detta slag 
kan dessutom vara som allra viktigast för forskare som ännu inte hunnit etablera 
sig. Vidare visar uppsatsen att de operationaliseringar av olika tvärvetenskapliga 
samarbetsformer, som använts i tidigare studier med ett mycket större material, 
kan behöva ses över. Som med alla fallstudier krävs dock att resultaten testas på 
ett större material.  
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Bilaga 1 

Förteckning över forskare som deltar i tvärvetenskapliga samarbeten genom GAMUT 

Musikterapi 
 

Allmänmedicin 
Cochavit Elefant 

 
Anna Hermanrud 

Simon Gilbertson 
  Tor Olav Heldal 
 

Psykologi 
Viggo Krüger 

 
Lucja Bieleninik 

Simon Lagesen 
  Audun Myskja 
 

Folkhälsovetenskap 
Karin A. Mössler 

 
Lars Harald Aarö 

Liv Gunnhild Qvale 
 

Kirsti Malterud 

Randi Rolvsjord 
 

 
Fysioterapi 

Wolfgang Schmid 
 

Torbjorg Dahle 
Hans Petter Solli 

  Brynjulf Stige 
Christian Gold 

 
Statistik 

  
Jörg Assmuss 

Sociologi 
  Torjus Midtgarden 
  

   Klinisk medicin 
  Berndt Mueller 
  

   Neurologi 
  Geir Olve Skeie 
  Lars Tveiten 
  Ole Björn Tysnes 
  Kristoffer Haugarvoll 
  Forskare fördelade på disciplin. Egen behandling av data från GAMUTs årsredovisningar (2007-

2013) 
 
 


