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Sammanfattning 
 
Inom universitetsvärlden har det på senare tid skett ett ökat intresse för 

mångvetenskaplig forskning vilket innebär att forskare från olika vetenskapliga 

discipliner förenas i ett gemensamt samarbete. Vid inomvetenskaplig forskning sker 

forskning inom den egna disciplinen, men med hjälp av gemensam forskning mellan 

disciplinerna kan forskningen nå nya höjder då fler infallsvinklar beaktas. Viss kritik 

har dock riktats mot mångvetenskaplig forskning då det inte är enkelt att sammanföra 

kunskap från olika områden. Syftet med vår uppsats var att identifiera och jämföra hur 

inom- och mångvetenskaplig forskning styrs för att nå ett lyckat resultat samt att 

identifiera vilka problem och möjligheter forskningsledarna anser att ett 

mångvetenskapligt samarbete mellan disciplinerna innebär. Studien genomfördes med 

hjälp av en fallstudie av kvalitativ karaktär vid Luleå tekniska universitet där fyra 

professorer från olika discipliner intervjuades. Vår övergripande slutsats av denna studie 

är att mångvetenskaplig forskning kräver hårdare styrning än inomvetenskapliga 

forskning för att projektet ska nå framgång. Vidare framkom det att samhörighet och 

förtroendet mellan de olika disciplinerna är av stor vikt för att det ska fungera med 

mångvetenskaplig forskning. 

 



 

Abstract 
 
In recent time there has been an increasing interest in the world of universities for 

multidisciplinary research which means that researchers from different disciplines are 

joined in a common collaboration. At disciplinary research the research is done within 

the own discipline, but by using collaborative research, the research can reach new 

heights because there are more angles to observe.  Some criticism of multidisciplinary 

research has however been pointed out, because it is not easy to bring together 

knowledge from different areas. The purpose of this study was to identify and compare 

how disciplinary and multidisciplinary research are controlled to reach a successful 

result and to identify what problems and possibilities the research leaders consider that a 

multidisciplinary collaboration involves.  This paper was based on a case study of 

qualitative character at Luleå University of Technology where four professors, working 

at different disciplines, were interiewed. Our main conclusion of this study is that 

multidisciplinary research must be controlled more strictly than disciplinary research to 

be successful. Furthermore, the solidarity and trust between the different disciplines are 

extremely important factors  to make the multidisciplinary research work.  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet av uppsatsen beskriver vi de bakomliggande faktorerna kring 
valet av ämne samt för en problemdiskussion som mynnar ut i de forskningsfrågor som 
ligger till grund för syftet. 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Hagoel och Kalekin-Fishman (2002) har forskare i flera decennier riktat fokus 
mot olika discipliner1, hur de uppstår, hur de institutionaliseras och hur de förändras 
över tiden. Forskningen har i första hand varit inriktad på nya discipliner och 
paradigmskiften i natur- och samhällsvetenskapen, men även inom vetenskapen 
humaniora. Författarna menar vidare att dessa skift kräver en ökad tillit för 
mångvetenskaplig forskning. Innebörden av mångvetenskaplig forskning är att ett 
samarbete uppstår mellan olika discipliner för att tillsammans fokusera på en gemensam 
framgång i forskningen.  
 
Hagoel och Kalekin-Fishman (2002) menar att inom många studieområden betonas 
kravet av att öppna upp mot mångvetenskapliga forskningsgrupper då inomvetenskaplig 
forskning begränsas genom att forskare endast arbetar inom en disciplin. Tuunainen 
(2005) skriver att bakgrunden till det mångvetenskapliga synsättet är att stater vill 
gynna sin nations framgång och detta genom att stödja nya lukrativa teknologier och 
vetenskaper. Möjligheter öppnas vilket ger upphov till nya typer av vetenskaper och 
universitet som för de olika disciplinerna närmare varandra i en förenlig form (ibid). 
Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott och Trow (1994) menar att en 
disciplin som är mer mottaglig för att ta emot kunskap från andra discipliner bidrar till 
att det uppkommer ett mer naturligt samarbete. Utifrån denna bakgrund ser vi det 
intressant att vidare diskutera hur förhållandet mellan olika discipliner inom 
universitetens värld ser ut samt innebörden av att tillämpa mångvetenskaplig forskning. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tuunainen (2005) framhåller att under de senaste 20 åren har många universitet ökat sin 
medvetenhet om lönsamhetskrav och vad marknaden efterfrågar, vilket innebär att det 
har utvecklats en akademisk kapitalism inom universiteten. Kezar (2005) menar att 
resultatet av denna press från omvärlden samt en ökad kunskap om fördelarna med ett 
samarbete mellan disciplinerna innebär att många utbildningsinstitutioner satsar i större 
utsträckning på mångvetenskaplig forskning och utbildning.  
 
Enligt Baker, Gilbreath och Stone (1998) uppfyller inte alla universitet kravet på att 
nyutexaminerade ska tillhandahållas sådan kunskap att de blivande arbetsgivarna inte 
behöver börja från grunden i den interna utbildningen. De menar att dessa institut 
försummar kontakten med arbetsgivarna och att de därmed inte ligger jämsides med 
rådande och framtida krav. Även Tuunainen (2005) menar att universitet är en 
institution som möter konkurrens och motstridig press på att skapa vetenskaplig 
kunskap och tillfredställa de utbildningskrav som finns. Baker et al anser att det krävs 
en mer mångvetenskaplig forskning för att åtgärda dessa problem. Mångvetenskaplig 

                                                 
1 Vi definierar discipliner som vetenskapliga forskningsgrupper vars problemstruktur och begrepp är 
relaterade till varandra. Ett universitets discipliner består av olika vetenskapliga forskningsområden som 
universitetet tillhandahåller, exempelvis ekonomi, sociologi och fysik.  
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forskning innebär att forskare får en bredare förståelse för olika perspektiv än vad 
individerna i sig skulle få om de bara forskade inom sitt ämnesområde (Caviglia-Harris 
& Hatley, 2004; Eagan, Cook & Joeres, 2002). Kekäle (1999) anser att det är bra att 
discipliner blandas, då forskare från de olika disciplinerna har olika synsätt på 
problemen. Eagan et al menar att forskarna förstår komplexiteten i olika problem bättre 
och skriver även att forskarna hoppas att mångvetenskaplig forskning lär studenterna att 
tänka kritiskt, att de får en bättre förmåga att lösa problem samt att de har lättare att 
förstå komplicerade fall. Trots fördelarna och de krav som finns på ökad 
mångvetenskap anser Creamer (2004) och Neumann, Parry och Becher (2002) att de 
akademiska disciplinerna som ligger långt ifrån varandra gällande ämnesområde kan 
kritiskt ifrågasättas om de gynnas av ett samarbete. 
 
Kezar (2005) skriver att cirka 50 procent av de samarbeten som sker mellan discipliner 
misslyckas på grund av att institutioner inte är strukturerade för ett samarbete mellan 
lärande och forskning. Hagoel och Kalekin-Fishman (2002) anser att det finns flera 
olika barriärer och menar att det inte är enkelt att samordna mångvetenskaplig forskning 
genom att sammanföra kunskap från olika områden. Författarna anser att en svag 
organisationsstruktur och personalens beteende inom organisationen är starka barriärer. 
Vidare kan svårigheter uppstå när en avdelning med lojalitet till väl definierade 
discipliner blir ombedd att samarbeta vid planeringen och beslutstagande av ett osäkert 
projekt vars syfte är att skapa nya grunder (ibid). För att komma över svårigheterna med 
mångvetenskaplig forskning anser Hagoel och Kalekin-Fishman att det krävs av ledaren 
att denne är hängiven uppgiften att skapa nya team. Författarna menar att ledaren utgör 
navet, då framgång inom mångvetenskaplig forskning till stor del ligger på ledarens 
förmåga att samarbeta och skapa ett effektivt team. Av denna anledning ser vi det 
intressant att vidare diskutera innebörden av ledarskapet inom mångvetenskapen och 
vad ledarna har för förväntningarna och krav på sig. 
 
Kekäle (1999) menar att på senare tid har intresset vuxit för hur ledarskap och styrning 
sker inom universitets institutioner. Dessa institutioner kännetecknas av att de delas in i 
olika avdelningar i enlighet till de discipliner vars utövande av forskning och arbete kan 
variera stort. Författaren skriver att den generella processen av specialisering och 
splittring av discipliner påskyndas av en högre kunskapsnivå och konkurrensen mellan 
de olika forskarna. Kekäle menar vidare att förväntningarna på ett bra ledarskap skiljer 
sig åt mellan de olika disciplinerna. Enligt uppgifter i Academic leader (Overcoming 
Obstacles, 2005) innebär problemet med mångvetenskaplig forskning att akademiska 
ledare oftast har en byråkratisk ledarstil, vilket innebär att denna ledarstil sätter gränser 
för ett samarbete över disciplinerna. 
 
Kekäle (1999) använder sig av Bechers ramverk för att illustrera hur de olika 
inriktningarna av discipliner påverkar ledarskapet. Becher och Trowler (2001) skiljer på 
hårda och mjuka forskningsstilar som kan finnas inom samma discipliner. Den hårda 
forskningsstilen kännetecknas av att den strävar efter enkelhet, formalisering och 
kvantifiering. Den mjuka forskningsstilen framhåller svårigheten att avgränsa problem, 
undviker formalisering och kvantifiering, den efterstävar att finna hur komplicerade 
problem kan lösas. (ibid) Olikheterna mellan disciplinernas inriktning innebär enligt 
Kekäle att olika ledarstilar tillämpas och att det därmed kan innebära svårigheter när ett 
samarbete ska till mellan disciplinerna. Författaren menar vidare att det kan uppstå 
problem att leda deltagarna i teamet så att de stannar kvar i samma spår och siktar mot 
samma mål.  Även Neumann (2001) menar att olika forskningsstilar kan leda till 
problem för ledarna att samarbeta och att styra deltagarna i teamet mot gemensamma 
mål. Utifrån Bechers ramverk uppstår en intressant frågeställning att besvara: hur ser 



INLEDNING 

3 

styrningen i inomvetenskaplig forskning ut på ett universitet och vad är det som skiljer 
inomvetenskaplig styrning från den styrning som tillämpas inom mångvetenskaplig 
forskning? 
 
McCallin (2003) skriver att ledarskap är en viktig del för att samordna ett samarbete 
mellan discipliner och menar att ett mångvetenskapligt ledarskap kräver mer utveckling 
om det ska bli en hörnsten i ett mångvetenskapligt team (ibid).  Enligt Hagoel och 
Kalekin-Fishman (2002) baseras ett mångvetenskapligt team på ledarnas förmåga att få 
samspelet mellan disciplinerna att fungera och menar även att samspelet mellan ledarna 
i de olika disciplinerna är en viktig del för att möjliggöra mångvetenskaplig forskning, 
då det är ledarna som ska förmedla ut och få de olika disciplinerna att arbeta mot samma 
mål. Utfallet av en mångvetenskaplig forskning är beroende av ledarens förmåga att 
samarbeta och styra medarbetarna mot gemensamma mål, vilket leder oss till nästa 
intressanta frågeställning. Ser ledare hinder mot ett samarbete mellan disciplinerna 
eller ger det forskningen goda förutsättningar för ett lyckat resultat?   

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att med utgångspunkt från Bechers uppdelning av discipliner: 
 

• Identifiera och jämföra hur inom- och mångvetenskaplig forskning styrs för att 
nå ett lyckat resultat. 

 
• Identifiera vilka problem och möjligheter forskningsledarna anser att ett 

mångvetenskapligt samarbete mellan disciplinerna innebär. 
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2 Metod 
 
I metodkapitlet har vi som syfte att redogöra vilken arbetsgång, val av 
undersökningsföretag samt vilken datainsamlingsmetod vi använt för att genomföra vår 
studie. Kapitlet beskriver även hur vi gått till väga vid vår analys samt hur vi förebyggt 
de problem som vi stött på under arbetets gång. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
I vår uppsats har vi utgått ifrån de teorier som behandlar ledarskap och samspelet mellan 
olika discipliner. Utifrån detta skapade vi en problemdiskussion som mynnade ut i 
uppsatsens syfte. För att uppnå syftet ville vi identifiera och jämföra styrningen mellan 
inom- och mångvetenskaplig forskning samt hur forskningsledare inom olika 
samarbetande vetenskapliga discipliner upplever problem och möjligheter med detta 
arbetssätt. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver två olika synsätt som kan tillämpas, 
analytiskt- och aktörssynsätt. Författarna förklarar ett analytiskt synsätt som en objektiv 
verklighet och denna förklaring av verkligheten sker genom att hitta orsak- och 
verkansamband. Det analytiska synsättet baseras på att helheten är summan av delarna 
(ibid). Ett aktörssynsätt innebär enligt författarna att de verklighetsbilder som en grupp 
aktörer har, utgör verkligheten där aktörernas bilder överensstämmer med varandra. 
Genom att vi ville finna orsaksfaktorer i den empiriska analysmodellen vi byggt upp 
och sedan analysera den mot studiens teoretiska analysmodell var det ett analytiskt 
synsätt som skulle tillämpas, men med inspiration av ett aktörssynsätt. Detta genom att 
vi även ville framhålla hur olika individer upplever, tolkar och handlar i olika 
situationer och utifrån individernas uppfattningar skapa en verklighetsbild. Vi ville dock 
inte att respondenternas personligheter skulle vara i fokus vid den empiriska 
analysmodellen utan vi var endast intresserade av deras personliga uppfattning i viss 
mån samt att vi till största delen var intresserade av att skapa en förklaring istället för en 
förståelse. Detta innebar att vi främst skulle se till ett analytiskt synsätt, men med ett 
visst inslag av aktörssynsättet. 
 
Enligt Thurén (2002) kan slutsatser dras antingen genom induktion eller genom 
deduktion. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) beskriver att induktion bygger på att 
använda den teoretiska referensramen till att förstå det empiriska materialet och utifrån 
det skapa nya teorier. Deduktion bygger däremot på befintliga teorier som testas i 
verkligheten och logiska slutsatser dras utifrån dessa jämförelser (ibid). Vår 
undersökning byggde på förståelse och möjligheter om mångvetenskapen och dess 
ledarskap och då ämnesområdet i viss mån saknade relevanta teorier valde vi att 
tillämpa både ett induktivt och deduktivt angreppssätt. Genom ett deduktivt 
angreppssätt avsåg vi att använda referensramen som utgångspunkt för att jämföra 
teorin mot det empiriska materialet och på så sätt se eventuella problem och skillnader 
mellan teori och verklighet. Genom att jämföra teorin med respondenternas 
verklighetsbild besvarades syftet till viss del och för att komplettera de delar som inte 
besvarades genom ett deduktivt angreppssätt valde vi att se till ett induktivt 
angreppssätt. Detta innebar att empirin skulle fungera som ett stöd för att skapa nya 
teorier där jämförelserna mellan teori och empiri inte gett tillräckligt uttömmande svar. 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Syftet med vår studie var att vi ville undersöka de problem och möjligheter som ledare 
inom mångvetenskaplig forskning upplever och hur ledarna går till väga för att styra de 
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olika disciplinerna på ett så effektivt sätt som möjligt. En fallstudie innebär enligt Yin 
(1994) att undersökningen inriktar sig mot en eller ett fåtal undersökningsobjekt. 
Denscombe (2000) menar att det är studier som görs på djupet vilket ger möjlighet till 
detaljrikedom och mångsidighet inom ämnet. Wallén (1996) skriver att det som sker 
under verkliga förhållanden studeras i fallstudien och att företeelsen som undersöks 
faktiskt finns. Utifrån ovan kriterier valde vi att genomföra en fallstudie då vi ville få en 
djupare insikt i ledarnas agerande. 

2.3 Val av fallstudieobjekt 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det vid en fallstudie viktigt att valet av 
undersökningsobjekt görs medvetet och kan motiveras. För att kunna uppnå syftet med 
denna studie var huvudkraven att se till institut som består av ett antal vetenskapliga 
discipliner som tillämpar inomvetenskaplig forskning, men som även har ett aktivt 
samarbete mellan varandra, det vill säga se till ett institut som även tillämpar 
mångvetenskaplig forskning. Vi gjorde valet att endast se till ett institut för att på det 
sättet kunna genomföra en mer djupgående studie inom det valda objektet. Därefter 
valde vi också att begränsa oss genom att endast se till samarbetet mellan några 
discipliner för att kunna behålla den djupgående undersökningen. Vi valde att Luleå 
tekniska universitet skulle bli vårt undersökningsobjekt då samtliga huvudkraven var 
uppfyllda samt att närheten och accessen var en fördel som vägde starkt.   
 
Strukturen vid Luleå tekniska universitet är uppbyggd av olika forskningsämnen som 
bedrivs genom forskning och undervisning. Den inomvetenskapliga forskning som 
universitetet tillämpar utgörs av forskare som tillhör ett specifikt ämne vilket innebär att 
varje forskare bidrar med sin kunskap till det enskilda ämnet. Luleå tekniska universitet 
tillämpar även mångvetenskaplig forskning där forskare från olika vetenskapliga ämnen 
förenas i ett gemensamt projekt. Universitetet har i sin strategiska plan ett tydligt fokus 
på att utveckla mångvetenskapen och detta sker bland annat i de vetenskapliga arenorna 
som startades 2000-2004. 
 
Vid val av discipliner ville vi studera de ledare inom mångvetenskapen som inte har ett 
allt för nära ämnesområde, då vi ansåg att de problem som kan finnas med 
mångvetenskaplig forskning inte skulle vara lika tydliga här. För att undvika detta och 
därmed se problematiken kring mångvetenskap tydligare valde vi att följa Bechers 
ramverk, vilket innebar att vi ville studera fyra olika discipliner med olika vetenskapliga 
ämnesinriktningar. Efter samråd med vår handledare valde vi att inrikta oss mot ett 
vetenskapligt projekt där fyra olika discipliner var representerade. Projektet vi valde var 
Arena Jordens Resurser och vi tog därmed, via telefon, kontakt med Lars Carlsson som 
är huvudansvarig för forskarskolan vid Luleå tekniska universitet samt är involverad i 
projektet. Carlsson, som är professor inom samhällsvetenskapen, var positiv till att 
medverka i undersökningen och gav oss sedan tips på ytterligare professorer i andra 
discipliner som skulle vara lämpliga och intressanta att intervjua. Via e-post 
kontaktades Staffan Hansson inom humaniora, Johan Ingri inom naturvetenskapen samt 
Maria Wiklander inom ingenjörsvetenskapen. Även dessa respondenter ställde sig 
positiva till att medverka i undersökningen. 

2.4 Litteratursökning 
 
För att samla in litteratur till vår undersökning sökte vi efter relevanta artiklar, 
tidsskrifter och böcker vid universitetsbiblioteket i Luleå. Vi sökte i databaserna 
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Emerald, Ebsco och Jstor samt universitetets egen sökmotor Lucia samt den nationella 
databasen Libris. 
 
Som utgångspunkt för vår artikel- och litteratursökning använde vi sökorden multi-
disciplinary (mångvetenskap), interdisciplinary (tvärvetenskap), network (nätverk), 
collaboration (samarbete), university (universitet), leadership (ledarskap), leader 
(ledare), team samt organizational change (organisationsförändring). Vissa av dessa ord 
har även använts i kombination med varandra för att på så sätt få ett mer preciserat 
resultat. I tidigare ekonomistyrningskurser har vi läst om styrverktyg och ledarskap och 
hur förtroende skapas i nätverk och därmed har vi även utgått ifrån dessa artiklar och 
böcker. Vidare har vi sett till andrahandsreferenser i relevanta artiklar och sökt på dessa 
författare. 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in empiriskt material till undersökningen valde vi att genomföra intervjuer 
vid de discipliner vi valt att inrikta oss mot, då vi ville undersöka respondenternas 
åsikter och personliga uppfattningar. Enligt Yin (1994) är det lämpligt att vid en 
fallstudie genomföra intervjuer. Genom att skapa en förståelse som grundade sig på 
respondenternas erfarenheter hade vår undersökning en kvalitativ karaktär. Denscombe 
(2000) menar att en fördel med personliga intervjuer är dess lätthet att planera och 
kontrollera samt att uppfattningarna som erhålls vid intervjun endast är från den 
intervjuade. Vi valde att genomföra det Denscombe kallar för semistrukturerad intervju 
då vi utgick från en mall av frågor som skulle besvaras av respondenterna. Mallen var 
till för att inte styra och ställa över frågorna och svarens utformning och genom att 
tillämpa detta sätt fick respondenterna möjlighet att utveckla sina synpunkter samt att vi 
på ett effektivt sätt kunde ställa kompletterande följdfrågor. Denscombe menar att 
semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att ställa mer komplexa frågor och då vi 
ville undersöka hur ledare agerar i mångvetenskaplig forskning ansåg vi att denna 
metod var lämplig. 
 
Efter att vi upprättat intervjuguiden, se bilaga A, granskade vår handledare den för att på 
detta sätt säkerställa att det var relevanta frågor som var lämpade för vår undersökning. 
När intervjuguiden var granskad och klar valde vi att i förväg skicka frågorna till de 
berörda respondenterna för att de på så sätt skulle sätta sig in i frågeställningarna och 
därmed också kunna ge mer uttömmande svar. Vi upprättade även en kompletterande 
intervjuguide, se bilaga B, som utgjorde stöd för oss vid intervjutillfällena.  Detta för att 
lättare kunna ställa följdfrågor om respondenterna inte berört vissa aspekter genom 
svaren de gav. 
 
För att säkerställa och inte missa viktig information användes en bandspelare vid 
samtliga intervjuer. Intervjuerna dokumenterades även skriftligt för att även säkerställa 
att inte gå miste om viktig information ifall det skulle vara dålig kvalitet på 
bandupptagningen. Denscombe (2000) menar att det är en viktig faktor att beakta så att 
inte intervjuerna går i stöpet på grund av bristande teknik. Vid intervjutillfällena frågade 
vi respondenterna om kompletterande frågor kunde ställas i efterhand. Direkt efter 
intervjuerna genomfördes en sammanställning av det insamlade materialet. 

2.5.1 Intervjuer 
 
De genomförda intervjuerna var uppdelade på olika dagar och den första intervjun ägde 
rum den 5 december 2005 med Johan Ingri och pågick i cirka en timme. De följande två 
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intervjuerna ägde rum den 6 december 2005 med Lars Carlsson och den 8 december 
2005 med Staffan Hansson. Carlssons intervju pågick i cirka en halvtimme och 
Hanssons intervju pågick i cirka en timme. Samtliga dessa intervjuer ägde rum på 
respektive respondents kontor vid Luleå tekniska universitet. Den sista intervjun, som 
pågick i cirka en halvtimme, ägde rum den 12 december med Maria Viklander i ett 
personalrum vid Luleå tekniska universitet. 

2.6 Metodproblem 
 
Denscombe (2000) skriver att ett problem som uppstår när intervjuguiden skickas ut i 
förväg till respondenterna är att de spontana åsikterna försvinner. Respondenterna kan 
förbereda sig på känsliga frågor och därmed kan sanningen undanhållas på ett annat sätt. 
Vi ansåg dock att våra frågor inte var av känslig karaktär och att mer korrekta svar 
skulle erhållas samt att respondenterna skulle vara mer insatta i våra frågor då vi 
skickade ut intervjuguiden i förväg. 
 
Inför intervjuerna var vi inriktade på att respondenterna skulle referera till det projekt 
som samtliga respondenter var involverade i, för att på så sätt se om det råder oenighet 
mellan deras åsikter angående styrningen av mångvetenskapliga projektet.  Då projektet 
var i dess början, det vill säga de hade erhållit forskningsanslag men inte kommit långt i 
forskningen, valde vi att inte behålla denna inriktning då respondenterna ansåg det svårt 
att referera till just detta projekt. Detta anser vi dock inte påverkat vår studie negativt, 
då huvudsyftet vid valet av dessa respondenter var att deras ämnesområden skulle ligga 
långt ifrån varandra. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) samt Wallén (1996) skriver att en nackdel med fallstudier 
är att det inte går att generalisera utifrån undersökningens framkomna svar. De 
slutsatser och resultat uppsatsen kommer att visa innebär att en generalisering inte kan 
dras utifrån övriga universitet. Däremot kan resultatet av uppsatsen analytiskt 
generaliseras, vilket innebär enligt Kvale (1997) att en välöverlagd bedömning görs för 
att se hur resultaten av undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att 
hända i en annan situation. Generaliseringen bygger därmed på en analys av likheter och 
skillnader mellan de båda situationerna (ibid). Vår undersökning förklarade hur det 
fungerade i just denna situation, vilket innebar att vi förstod fenomenet i vårt fall. 
Resultatet blev att vi byggde en förståelsemodell som utgick ifrån den referensram vi 
valt att beakta samt resultatet av den sammanställda empirin. Utifrån detta går det att 
analytiskt generalisera för att se om förståelsemodellen är tillämpbar på andra 
studieobjekt.  

2.6.1 Validitet 
 
Denscombe (2000) påpekar att två viktiga begrepp är validitet och reliabilitet när det 
gäller metodproblem. Begreppet validitet definierar författaren som huruvida uppmätt 
data reflekterar sanningen och verkligheten. För att stärka validiteten i vår undersökning 
var vi noga med att förklara syftet med undersökningen för respondenterna när den 
första kontakten togs. Anledningen var att vi ville säkerställa att vi kom i kontakt med 
de respondenter som hade den rätta kunskapen gällande områden inom- och 
mångvetenskapliga projekt. Vi genomförde personliga intervjuer med respondenterna 
vid insamlingen av det grundläggande materialet till undersökningen. Vid de personliga 
intervjuerna underlättade det för oss att följa respondenternas kroppsspråk samt att det 
var lätt att ställa kompletterade följdfrågor för att kontrollera den inkomna 
informationen och dess relevans. Denscombe menar vidare att respondenter kan svara 
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olika på intervjufrågor beroende på vem som ställer frågorna. Författaren framhåller att 
detta kan bero på intervjuarens personliga preferenser och förutfattade meningar. För att 
inte en intervjuareffekt skulle påverka respondenten var vi artiga och punktliga samt 
lyhörda och neutrala, detta för att respondenten skulle känna sig behaglig till mods och 
att svaren därför skulle vara ärliga. 

2.6.2 Reliabilitet 
 
Denscombe (2000) framhåller att reliabilitet i en undersökning innebär att forskningen 
har utförts på ett pålitligt och konsekvent sätt. Enligt Yin (1994) är reliabilitet ett mått 
på i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat vid olika tillfällen men i 
övrigt lika omständigheter. För att stärka reliabiliteten i vår undersökning genomfördes 
de personliga intervjuerna med respondenterna i deras arbetsmiljö, detta torde medföra 
att respondenterna kände sig trygga i omgivningen och därmed lämnade tillförlitliga 
svar. Då två av de genomförda intervjuerna endast pågick i en halvtimme, kan det 
reflekteras kring om vi egentligen fick ut de svar vi ville. De något stressade 
respondenterna gjorde dock att vi var noga med att även vår kompletterande 
intervjuguide besvarades för att alla aspekter skulle beröras.  För att ytterligare stärka 
reliabiliteten i vår undersökning använde vi oss av bandupptagning samt att vi förde 
anteckningar vid intervjuerna. 

2.7 Analysmetod 
 
Enligt Yin (1994) består en analys av att utforska och sammanfatta bevis för att syftet 
med studien ska uppnås. Utifrån den teoretiska referensramen skapade vi studiens 
teorimodell och genom att sammanfatta respondenternas sammanställda intervjuer 
skapade vi studiens empirimodell. För att sedan sammanfoga de skapade modellerna i 
analysen jämfördes dessa med varandra och på så sätt kunde vi i största möjliga mån 
svara på syftet. Där det förelåg skillnader mellan modellerna valde vi att djupare 
analysera detta med hjälp av den teoretiska referensramen. I och med teorins 
jämförelser med empirin tillämpades det deduktiva angreppssättet. Där jämförelserna 
inte gav tillräckliga svar använde vi teorin till att förstå det empiriska materialet och 
utifrån det analysera och skapa nya teorier, vilket innebar att det induktiva 
angreppssättet tillämpades. De skapade modeller låg därmed till grund för analysen och 
de slutsatser vi kom fram till, se figur 2:1 nedan.  

 
 

Figur 2:1. Modell av undersökningens analysmetod.
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3 Referensram 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta till vårt ämnesval, vilka ligger 
som grund för den tolkning och analys vi kommer att genomföra utifrån det insamlade 
empiriska materialet. 

3.1 Discipliner 
 
Den naturliga indelningen mellan discipliner varierar med den omgivning som 
disciplinen intresserar sig för och en del gränser tillåter större handlingsfrihet än andra 
(Becher och Trowler, 2001). Discipliner är tätt förenade genom deras ideologier, 
gemensamma värderingar samt delade meningar om kvalitet. Även medvetenheten om 
att tillhöra en unik tradition och nivån på deras överenskommelse om vad som räknas 
som ett passande innehåll till disciplinen och hur det ska organiseras kännetecknar en 
disciplin. Whitmire (2002) menar att disciplinerna delas efter deras karaktär av hur 
medlemmarna i de olika disciplinerna är överens i olika forskningsfrågor och metoder 
samt i vilken utsträckning forskarna i de olika disciplinerna har praktisk kunskap inom 
respektive område.  Enligt Becher och Trowler händer det ofta att närliggande 
discipliner intresserar sig för samma del av ett intellektuellt territorium. Det behöver 
inte betyda att en konflikt uppstår mellan dem, utan att det istället kan innebära att 
samarbete uppstår för att på så sätt förena idéerna. Vad som avgränsar de olika 
disciplinernas perspektiv på ett gemensamt ämne som de delar kan ligga i skillnaden 
mellan de olika disciplinernas omgivning och ideologier. 

3.2 Bechers ramverk 
 
Becher och Trowler (2001) delar in disciplinerna i olika kategorier genom att separera 
de kognitiva och sociala dimensionerna av disciplinen. Dessa dimensioner representerar 
de kunskapsteoretiska aspekterna av disciplinerna samt att de även representerar de 
sociala kännetecken som varje akademisk disciplin står för. Becher skiljer mellan hård 
och mjuk vetenskap samt om det är tillämpad forskning eller grundforskning. Dessa 
fyra aspekter står i ett förhållande till varandra beroende på hur de vetenskapliga 
ämnena är uppbyggda. Figur 3:1 visar en sammanställning av Bechers ramverk. 

 
 

Figur 3:1.  Bechers ramverk. 
Modell fritt tolkad utifrån Bechers  och Towler (2001). 
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3.2.1 Hård- och mjuk vetenskap  
 
Enligt Neumann, Perry och Becher (2002) är den hårda vetenskapen inriktad mot att 
analysera och undersöka samt att vetenskapen tenderar att lämna en välutvecklad 
teoretisk struktur och söker efter en växande kunskap. Hård vetenskap har en kvantitativ 
betoning där forskarna förlitar sig på mätmetoder och producerar slumpvisa påståenden. 
Författarna påpekar vidare att det resultat som forskningen kommer fram till är ofta 
generaliserbart och den gemensamma kunskap som forskarna besitter, tenderar att vara 
konkurrenskraftig men ändå samhörig.  
 
Vidare menar Neumann et al (2002) att den mjuka vetenskapen däremot inte har lika 
klara riktlinjer och gränser och grundar sig på en relativt ospecificerad teoretisk 
struktur. Mjuk vetenskap fokuseras huvudsakligen på att hitta lösningar, lärande samt på 
detaljerade och kvalitativa utfärdanden som grundar sig på breda och löst definierade 
problem. I motsats till den hårda vetenskapen är den mjuka vetenskapliga 
undersökningen en typisk ensamsträvan där det endast är en begränsad överlappning 
mellan forskarnas intressen. I den hårda vetenskapen tenderar metoderna, enligt 
författarna, att bestämma undersökningsproblem, medan det motsatta mönstret i den 
mjuka vetenskapen verkar vara typiska.  

3.2.2 Grund- och tillämpad forskning 
 
Neumann et al (2002) anser att grundforskning är beroende av mjuk forskning och 
denna är inriktad mot ändamålsenlighet, utveckling och teoretisk nytta. Forskarna är 
angelägna om att skapa förbättringar och syftet är bland annat att producera protokoll 
och tillvägagångssätt. Som forskningsansats används i stor utsträckning casestudier. 
Utgångspunkten i tillämpad forskning är undersökningar, målmedvetenhet och 
utveckling samt att de är angelägna om att skapa övertag och bli skickligast inom sitt 
ämnesområde. Vidare påpekar författarna att kontrollen är en viktig faktor och tillämpad 
forskning är inriktad på att se helheten samt att dessa forskare använder både kvalitativa 
och kvantitativa ansatser. 

3.2.3 Discipliner och ledarskap 
 
Inom universiteten utgörs de olika forskningsområdena av de vetenskapliga ämnen som 
universiteten tillhandahåller. Olikheterna mellan disciplinerna innebär att ledarskapet 
ser olika ut beroende på vilken disciplin det gäller. Enligt Kekäle (1999) föredrar den 
mjuka grundforskningen att beslut tas gemensamt och demokratiskt i en öppen 
diskussion mellan samtliga forskare som tillhör disciplinen. Dessa discipliner 
sympatiserar för mjuka värden och likställighet hellre än en ökad effektivitet och hård 
styrning. Ledarens roll innebär att utveckla och samordna det akademiska arbetet, utan 
att inneha en dominant roll och utan att fatta beslut på eget håll. Även den mjuka 
tillämpade forskningen föredrar ett demokratiskt beslutsfattande som involverar 
samtliga i forskarteamet. I den hårda grundforskningen och tillämpade forskningen går 
det att mäta resultat och exakt kunskap och därmed framträder en mer klar ledarstil. 
Författaren menar vidare att de exakta forskningsmetoderna och den hårda 
beskaffenheten av vetenskapsdisciplinen innebär att klara direktiv på ledarskap och 
akademiskt arbete föredras. Neumann, Parry och Becher (2002) anser att olikheterna 
hos de olika disciplinerna ignoreras genom ett samarbete mellan disciplinerna och 
menar att effektiviteten inom varje kunskapsområde och utbildningsprogram 
undermineras. Författarna menar att styrningen av de olika disciplinerna försvåras för 
ledarna då den skilda betydelsen av begrepp och språk inom de olika disciplinerna kan 
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leda till falska och orättvisa bedömningar. Även Hagoel och Kalekin-Fishman (2002) 
skriver att språket som de olika disciplinerna talar skapar barriärer för ledaren då 
effektiviteten i kommunikationen och ett produktivt samarbete i undersökningen blir 
lidande.  Detta kan därför innebära en negativ påverkan på det samarbete som ska ske 
inom mångvetenskapen då ledarna inom dessa discipliner ska gå samman i en 
gemensam forskning.  
 
Genom en granskning av Bechers ramverk har vi skapat en utgångspunkt i 
referensramen för att se hur olika discipliner förhåller sig mellan varandra. Vidare 
kommer teorier angående beteende, styrning och ledarskap att beröras för att på så sätt 
kunna knyta ihop den styrning som kan ske inom olika discipliner.  

3.3 Förtroende i nätverk 
 
Enligt Tomkins (2001) har det skett en ökad utveckling inom samarbetet mellan olika 
allianser och nätverk, vilket ligger till grund för hans undersökning om hur behovet av 
information och förtroende fungerar mellan olika nätverk. Samspel mellan nätverk 
utvecklas till ett partnerskap med en gemensam känsla av delad kunskap, 
beslutsfattande och kollektivt belönande. Alla medarbetare inom de olika nätverken 
måste bli närmare involverade med varandra för att på så sätt skapa en större förståelse 
för varje projekt och att varje deltagare blir mer insatt i deras bidrag till projektets 
framgång. (ibid) Risken för att samarbetet mellan de olika disciplinerna inom 
universitetet misslyckas minskas därmed om detta samarbete uppstår och att alla 
medarbetare i de samarbetande disciplinerna delar med sig av värdefull information. 
Tomkins menar att varje medarbetare måste se projektet som rättvist och att belöningen 
ska vara anpassad till varje enskilds bidrag. Om ett nätverk kan utveckla en djupare 
relation och ett partnerskap innebär det en förståelse för varandras medverkan i 
projektet vilket leder till en ömsesidig tillfredställelse. Författaren poängterar att när 
detta förhållande uppstår parterna emellan, ökar chanserna för ett lyckat utfall av 
projektet.  
 
Enligt Wåhlin (1994) handlar samarbete mellan nätverk inte bara om skapandet av nya 
idéer och visioner utan det handlar också om konkurrens mellan och inom nätverk. När 
ett samarbete skapats innebär det att olika synsätt ska förenas i det gemensamma 
nätverket som uppstått. Meningsskiljaktigheter kan därmed uppstå om det föreligger 
konflikter och spänningar mellan de olika synsätten vilket innebär att en konkurrens 
växer fram. (ibid) Det ligger därmed i ledarnas intresse att kunna hantera och förebygga 
denna konkurrens som annars kan innebära problem för det rådande samarbetet. 
 
Tomkins (2001) definierar förtroende som hur parterna i olika samarbeten delar sina 
anpassade uppfattningar med varandra, där den ena parten inte vill agera mot den andre 
partens uppfattningar. Trots att detaljerad information från den andre parten kanske är 
bristfällig innebär det ändå att tvivel och misstankar om att denna uppfattning skulle 
vara felaktig saknas. Därav borde det vara av stor vikt att skapa detta förtroende mellan 
de olika vetenskapliga disciplinerna på universitet för att samarbetet ska bli lyckosamt 
och forskning bidra till ny kunskap. Tomkins förklarar att förhållandet mellan 
förtroende och informationsbehov hör ihop, se figur 3:2. I början av ett samarbete, då 
förtroendet inte är så stort, behövs det inte så mycket information. Allt eftersom 
förhållandet mognar utvecklas det ett positivt samband mellan förtroende och 
information vilket innebär att det krävs ett ökat informationsbehov för att förtroende ska 
utvecklas. Därefter är det sannolikt att informationsmängden kan minskas i och med ett 
starkare förtroende. 
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Figur 3:2. Relationen mellan förtroende och information. 
Efter “Interdependencies, trust and information in relationships, alliances and networks” av C. Tomkins, 
2001,  Accounting, organizations and society  26, 161-191. 

 
Tomkins menar även att informationsbehovet varierar beroende på förhållandets 
utveckling i projektgruppen och menar att det är viktigt att tillhandahålla rätt typ av 
information och vid rätt tidpunkt. Nätverket måste göra uppföljningar på hur 
informationsbehovet samt förtroendegraden ser ut. Tomkins anser att detta ger en 
indikation på hur samarbetet fungerar samt vad som kanske är nödvändigt att åtgärda 
för att förbättra de potentiella problem som finns. (ibid) Inom universitetets ramar där 
samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner förekommer innebär det att problem 
kan uppstå om inte ledarna inom de olika disciplinerna tillgodoser det krav på 
information som finns. Förtroendet mellan ledarna ligger därmed i farozonen vilket kan 
resultera i negativa effekter på forskningens utfall. 

3.4  Institutionell teori 
 
Flera faktorer styr beteendet hos medlemmarna inom en organisation, bland annat måste 
individerna strikt följa de lagar och regler som gäller. Andra viktiga faktorer som 
påverkar beteendet hos medlemmarna är de normer och värderingar som kan ses som 
oskrivna lagar inom organisationen. North (1993) menar att institutioner ökar 
säkerheten genom att det skapas en struktur i arbetslivet. En institution är även en 
vägledning för individerna så att de vet hur de ska agera i olika situationer (ibid). Barley 
och Tolbert (1997) menar att den institutionella teorin skiljer sig mot den traditionella 
genom att den institutionella teorin framhäver att kulturen kan påverka hur en 
organisations beslutfattande och formella strukturer sker. Scott (2001) skriver att 
styrning handlar om att samordna och koordinera resurser och handlingar mot 
gemensamma mål. För att uppnå detta måste det skapas en ordning och kunskap om hur 
beteende hos individen kan påverkas. Författaren skriver att detta kan uppfyllas genom 
en institutionalisering, det vill säga att regler och normer styr hur individen agerar. Scott 
menar att institutioner vilar på tre pelare, den reglerande, den normativa och den 
kognitiva pelaren. 

3.4.1 Den reglerande pelaren 
 
I den reglerande pelaren skriver Scott (2001) att det är lagar och regler som styr. Det är 
genom denna pelare som en institution framtvingar ett visst beteende hos medlemmarna 
i institutionen (ibid). North (1993) menar att det finns formella och informella regler. 
De formella reglerna är skapade av högre instanser i samhället, medan de informella 
reglerna är seder och normer om ett accepterat eller icke accepterat beteende. Dessa 
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formella regler påverkar starkt hur en individ agerar. Den större delen som ligger till 
grund för en individs beslut, är enligt North (1993), de informella reglerna. De 
informella reglerna understöds av de formella reglerna, de kan dock vara svåra att 
sammankoppla till grunden av beslutstagandet. North skriver vidare att institutioner 
förändras över tiden och nya möjligheter uppstår för individen. Svårigheten är hur 
individen skall förändra sitt beteende så att det passar mot de nya institutionerna. Dock 
poängterar North att förändringar sker gradvis och måste ses ur ett långsiktigt 
perspektiv. Oplatka (2004) menar att då ett universitet styrs av både formella och 
informella regler kan det uppstå svårigheter att påverka universitets olika avdelningar 
till att vidareutveckla och skapa samarbete mellan de olika disciplinerna. Detta beror till 
stor del på att de olika disciplinerna är beroende av att studenterna blir godkända.  

3.4.2 Den normativa pelaren 
 
Enligt Scott (2001) återfinns normer och värderingar i den normativa pelaren. 
Värderingar är det som uppfattas önskvärt men också standards som kan användas för 
utvärdering och bedömning av beteenden och prestationer. Normer bestämmer noggrant 
hur saker skall utföras och anger vad som är legitima medel för att uppnå ett mål. 
Författaren skriver att i den normativa pelaren är ”social plikt” en viktig faktor som 
påverkar individens beteende. Individerna vid en institution godtar att följa normerna, 
att följa en norm anses vara ett åtagande. Vidare skriver Scott att en individ agerar på ett 
visst sätt i en given situation och detta beror inte på att individen vill maximera sitt 
egenintresse. Vad som är passande i en viss situation avgörs med hänsyn till normerna. 
Scott menar att i den normativa pelaren styr moraluppfattningar vad som kan betraktas 
önskvärt.  

3.4.3 Den kognitiva pelaren  
 
I den kognitiva pelaren, skriver Scott (2001), att fokus riktas mot individernas 
referensramar. Beteendet hos individen skapas utifrån hur denne uppfattar verkligheten. 
För att förstå en individs beteende och handling krävs det att hänsyn tas till objektiva 
förhållanden och omständigheter men även till individens subjektiva tolkning av 
verkligheten. Enligt Scott innebär det att individens handlande stämmer överens med 
referensramen om vad som skall göras och hur det skall gå till. Författaren skriver 
vidare att en individs beteende beror på dennes handlingsschema, det vill säga scripts. 
Dessa scripts är djupt rotade i individen och påverkar individens beteende i olika 
situationer. I den kognitiva pelaren är det vanligt att imitation sker av beteenden som 
individen vet sker på rätt sätt. (ibid) Oplatka (2004) skriver att universitet, antas i den 
kognitiva pelaren inneslutas i en effektiviserad myt, där universitetet skall åstadkomma 
ett resultat som baseras på antaganden som anses vara sanna eller antaganden som tas 
för givet. Adopterar inte universitetet denna effektiviserade myt som maximerar deras 
image som ett universitet med mångvetenskaplig forskning, kan de få svårt med att 
rekrytera nya studenter (ibid). Författaren menar att om universitetet inte lyckas föra 
samman de olika disciplinerna mot mångvetenskaplig forskning kommer de att förlora 
framtida studenter.  

3.5 Styrformer 
 
Macintosh (1985) beskriver fyra olika styrformer som är tillämpbara beroende på hur en 
organisations struktur är uppbyggd. Dessa olika styrformer är: direkt-, regel-, mål- och 
självstyrning. Direkt- och regelstyrning är lämpade i organisationer som präglas av 
hierarki, auktoritet och regler samt att styrningen kan sammankopplas med 
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informationsmängd, snabba beslut och stark handlingsorientering. Uppföljning av 
styrningens resultat sker genom kontroller av att direktiv och regler efterföljs. 
Målstyrningen kännetecknas av dess planeringsprocess och huvudsyftet ligger i att 
utforma mål. Mätningar sker av måluppfyllelsens grad samt att kontroll och feedback är 
viktiga delmoment. Självstyrning innebär direkta kontakter och ömsesidig anpassning 
där handlingsfrihet och stort inflytande över sitt arbete prioriteras av medarbetarna. I 
och med medarbetarnas inflytande och självständighet är styrningen mindre detaljerad 
och rapporteringen mindre frekvent. Macintosh menar att uppföljningen sker av egna 
prestationer och resultat och självkontroll och utvärderingar är viktiga delmoment. 
Vidare skriver författaren att en lämplig styrform kan tillämpas genom att se till en 
organisations struktur och karaktär.  
 
De olika vetenskapliga disciplinerna på universitet kännetecknas av olika strukturer, där 
forskningens inriktning och mål är beroende på disciplinens uppbyggnad och 
vetenskapliga forskningsområde. Den styrform som ligger i fokus för de individuella 
disciplinerna kan komma att påverka utfallet av ett forskningsprojekt då olika 
discipliner sammanförts och arbetar gemensamt. Normer och värderingar samt ledarnas 
samarbetsförmåga är också viktiga aspekter att beakta när olika discipliner ska 
samordnas i ett gemensamt forskningsprojekt, vilket gör det aktuellt att beakta 
nedanstående teorier.  

3.6 Simons styrmodell  
 
Macintosh (1994) definierar strategisk ekonomistyrning som en process som hjälper 
ledningen att uppfylla organisationens mål. Denna process består i att identifiera, mäta, 
analysera, förbereda, tolka och förmedla information som skall vara till hjälp vid 
styrningen av organisationen. Simons (1999) menar att när ekonomistyrning fungerar 
perfekt inom en organisation, har organisationen större möjligheter att undvika hot från 
konkurrenter, tillvarata uppdykande möjligheter, erhålla information om kritiska 
prestationsmått samt föremedla ut dess grundläggande värderingar till organisationens 
medlemmar. Vidare hävdar författaren att det är lätt att organisationen glömmer bort att 
uppmärksamma risker och speciellt risker som ligger och lurar inom organisationen, när 
en organisation går bra.   
 
Simons (1995) har utvecklat en styrmodell som består av fyra olika styrmodeller för 
strategisk ekonomistyrning. Tanken med dessa modeller är att de skall skapa balans 
mellan värdeskapande och hushållande av resurser inom organisationen. Författaren 
skriver vidare att det krävs att strategin ligger i fokus för att en organisation skall lyckas 
med den strategiska ekonomistyrningen. Utifrån strategin kan organisationen styra 
medlemmarna mot ett långsiktigt mål. Författaren hävdar att strategisk styrning inte kan 
uppnås genom nya och unika system utan genom de fyra olika styrmodellerna som 
arbetar i samklang för att styra implementeringen av en avsedd strategi eller en 
uppdykande strategi. 

3.6.1 Värderingsstyrmodell 
 
I Simons (1995) värderingsstyrmodell läggs fokus på hur en organisation skall förmedla 
ut dess grundläggande värderingar och mål till medlemmarna inom organisationen. 
Ledningens vision skall motivera medlemmar att söka efter och skapa nya möjligheter 
att fullfölja organisationens övergripande mål.  Simons anser att värderingsstyrmodellen 
skall inkludera hur värde skapas och till vilken grad som prestation är önskad. Denna 
modell skall även definiera hur förhållandena är mellan medlemmarna inom 
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organisationen. Simons menar att värderingsstyrmodellen till stor del bygger på 
värderingar och normer, som ger hänvisningar till vad som ska och får göras inom 
organisationen.  
 
Simons värderingsstyrmodell kan vi därmed koppla samman med den normativa 
pelaren från institutionell teori då denna pelare bärs upp av normer och värderingar. Det 
är genom dessa normer och värderingar som organisationen kan styra sina medlemmar i 
önskad riktning. Inom universitetsvärlden kan denna modell användas genom att 
ledningen för universitetet förmedlar ut till de olika disciplinerna att universitetet har 
som mål att skapa mångvetenskapliga projekt. Detta skall motivera de olika 
disciplinerna att söka anslag till dessa projekt, men det skall också motivera forskarna 
att samarbeta mellan disciplinerna.  

3.6.2 Gränsskapande styrmodell 
 
Den svåraste delen av en strategisk analys ligger i att fastställa vad organisationen får 
och inte får göra, menar Simon (1995). Författaren hävdar att utan en gränsskapande 
styrmodell, splittras resurserna inom organisationen. Detta eftersom den gränsskapande 
styrmodellen skall fungera som en broms för att undvika onödigt risktagande. Simons 
menar att denna modell skall användas så att medlemmarna inom organisationen vet 
inom vilka gränser de har tillåtelse att röra sig i. Med detta menar författaren att den 
gränsskapande modellen inte skall användas för att hindra initiativförmåga och 
kreativitet hos organisationens medlemmar. Tuomela (2005) och Simons menar att 
denna styrmodell skall betona de strategiska gränserna som finns i organisationen. I 
universitetsexemplet, kan ledningen för universitet ha som mål att skapa ett framtida 
universitet med ändamålsenliga utbildningsprogram och mångvetenskapliga 
forskningsprogram. Då skall ledningen förmedla ut till organisationens medlemmar att 
universitetet inte föredrar inomvetenskapliga forskningsprojekt.  
 
Vi ser därmed att liknande drag av styrning återfinns i den institutionella teorin, under 
den reglerande pelaren men även under den kognitiva pelaren. Det är genom den 
reglerande pelaren som en organisation kan framtvinga ett beteende hos medlemmarna i 
organisationen genom lagar och regler. Den kognitiva pelaren sätter gränser genom att 
individens referensramar begränsar vad individen anser är tillåtet att genomföra.  Även 
agentteorin kan sammanfogas till Simons gränsskapande styrmodell. Enligt Anthony 
och Govindarajan (2003) bygger agentteorin på att gränser skapas genom att uppdrags-
givaren2 upprättar kontrakt med uppdragstagaren3 för att denne inte skall agera mot 
uppdragsgivarens intresse. Att ledaren för en avdelning på universitetet inte ser helheten 
av sin organisation kan vara ett problem när det gäller inom- och utomvetenskapliga 
projekt. Ledaren ser endast till sin avdelnings bästa och kan därför eventuellt motarbeta 
utomvetenskapliga projekt som kan reducera avdelningens prestationer. 

3.6.3 Diagnostiserande styrmodell 
 
I Simons (1995) diagnostiserande styrmodell samordnas och övervakas förverkligandet 
av den avsedda strategin. Mål och måluppfyllelse i formella planer är utformningen av 
ledningens avsedda strategi. Denna modell är ett oumbärligt ledningsverktyg för att 
överföra avsedd strategi till förverkligad strategi eftersom denna fokuserar på 
måluppfyllelse för både organisationen och medlemmen av organisationen. På 

                                                 
2 Principal 
3 Agent 
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organisationsnivå, är strategin de aggregerade strategierna som påverkar ekonomi, 
marknadsföring, produktion, distribution, statlig inblandning och så vidare. På 
individnivån, menar Simons att den diagnostiska styrmodellen lägger fokus på resurser 
och mål, som tillåter medlemmen i organisationen att tillfredsställa det medfödda begär 
som finns hos medlemmen för att prestera och få ett erkännande. 
 
Inom universitetsvärlden kan vi koppla samman denna styrmodell med både finansiella 
och icke finansiella mått. Dessa mått kan enligt Tuomela (2005) bestå i att kontroll sker 
av att strategins kritiska framgångsfaktorer är på en acceptabel nivå. Höjning av 
utbildningsnivån, skapandet av ett universitet med olika ämnen, forskning, utbildning 
och kompetens som tillvaratas och förstärks räknas som kritiska framgångsfaktorer 
inom universitetsvärlden (ibid). Agentteorin har liknande styrning som Simons 
diagnostiserande styrmodell. Uppdragsgivaren kan genom kontroll styra agenten så att 
denne inte agerar i självintresse. Denna kontroll möjliggörs genom exempelvis 
finansiella rapporter. 

3.6.4 Interaktiv styrmodell 
 
I Simons (1995) interaktiva styrmodell ges ledaren ett verktyg att influera experiment 
och sökande efter möjligheter som kan resultera i en uppdykande strategi. Följaktligen 
förenklar och utformar den interaktiva styrmodellen uppdykandet av nya strategier. 
Simons skriver att även om organisationen saknar formulerade planer och mål, är ledare 
som använder denna modell kunniga att föra in stabilitet i organisationen och vägleda i 
kreativa forskningsprocesser. Taktiska dag- till- dag handlingar och kreativa experiment 
kan bli invävda i sammanhängande mönster som svar på strategisk osäkerhet och kan, 
över tiden, bli realiserade strategier. Vidare skriver Simons att på den individuella 
nivån, kan den interaktiva styrmodellen vägleda medlemmen i organisationen att 
tillfredsställa den inneboende önskan att skapa och uppfinna. Denna modell underlättar, 
uppmuntrar, och erbjuder möjlighet för experimentering och belönar kreativt tänkande 
(ibid). Toumela (2005) menar att i den interaktiva styrmodellen ska organisationen 
erövra osäkerheter och exakt kunna peka på problem med specifika säkerheter, detta för 
att kunna motarbeta dessa.  
 
Genom att tillämpa mångvetenskapliga forskningsprogram kan universitet minska 
osäkerheten som kan uppstå när arbetsmarknaden ställer högre kunskapskrav på 
nyutexaminerade studenter. Vidare kan modellens önskan om att skapa och uppfinna 
leda till en uppmuntran av mångvetenskaplig forskning på universitetet då det innebär 
fler infallsvinklar för forskningen, vilket kan leda till nya angreppssätt och upptäckter. 
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3.7 Vår teorimodell 
 
Av ovanstående beskrivning integrerar vi de presenterade teorierna i en teorimodell, se 
figur 3:3, som har utgångspunkt i Bechers uppdelning av discipliner. Utifrån 
disciplinernas forskningsstilar och uppbyggnad antar vi att det förekommer olika 
ledarstilar och styrverktyg. De grunder vi har sett utifrån referensramen och som utgör 
modellens utformning presenteras i nedanstående stycken. 
 

 
 

Figur 3:3. Sammanställning av studiens teorimodell.  
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3.7.1 Humaniora 
 
Humaniora kännetecknas av att forskning bedrivs självständigt och individuellt. Detta 
innebär att forskaren innehar handlingsfrihet att själv bestämma över sitt 
forskningsprojekt och att projekten kommer att prioriteras av medarbetarna. Eftersom 
den mjuka grundforskningsstilen förespråkar kreativt tänkande och öppen struktur samt 
att fokus ligger på normer och värderingar, anser vi att denna forskningsstil kommer att 
hamna under den normativa pelaren. Dock kommer det att finnas inslag som härrör från 
den kognitiva pelaren då forskningen är beroende av hur forskaren uppfattar 
verkligheten. I och med att denna forskningsstil förespråkar kreativitet bör 
tyngdpunkten på styrning ligga inom den interaktiva styrmodellen, där ledaren försöker 
influera experiment och sökandet efter nya möjligheter. Ledaren kan även delvis styra 
genom värderingsstyrmodellen då forskningen försöker komma ner på djupet. Ledaren 
inom denna disciplin bör inte dominera forskaren utan ska erbjuda forskaren att bli 
delaktig i en demokratisk process. Detta betyder att individen inom denna disciplin skall 
kontrolleras med självstyrning, där individen har ett större inflytande över sitt arbete 
och resultat. Dock kan målstyrning fungera väl då individen får stor handlingsfrihet 
över sitt arbete. 

3.7.2 Naturvetenskap 
 
Vidare menar vi att då naturvetenskaplig forskning är inriktad mot att analysera och har 
en kvantitativ betoning, bör denna disciplin bäras fram av den reglerande pelaren. Under 
denna pelare ligger tyngdpunkten i att det är lagar och normer som styr individens 
beteende. Då denna vetenskap ser pliktkänslan som en stark rutin kommer den 
stödjande pelaren bli den normativa pelaren där normer och värderingar återfinns. Inom 
naturvetenskapen bestämmer metoderna undersökningsproblemet, dock är kravet att 
resultatet av undersökningsproblemet är ändamålsenligt och går att applicera i 
verkligheten. Tonvikten av styrningen i denna disciplin bör ligga inom den 
gränsskapande styrmodellen då det är av vikt att fastställa vad som är tillåtet och vad 
som inte är tillåtet inom disciplinen. Dock kommer det att finnas inslag från 
värderingsstyrmodellen då realiserandet av planer och mål är viktiga. Individer inom 
denna disciplin förespråkar klara direktiv och besked. Styrningen ska därför ske genom 
regelstyrning eller direktstyrning, som kännetecknas av att organisationen präglas av 
hierarki, regler och auktoritet.  

3.7.3 Samhällsvetenskap 
 
Samhällsvetenskapen kännetecknas av målmedvetenhet och utveckling samt att kontroll 
är en viktig faktor. Detta skapar grundförutsättningarna för att denna disciplin kommer 
att bäras av den kognitiva pelaren. Till stor del beror detta på att inom disciplinen 
förespråkas att forskning sker på det traditionella sättet, det vill säga att forskning följer 
imitation och efterhärmning av tidigare tillvägagångssätt. Eftersom lagar och regler är 
viktiga att följa kommer den stödjande pelaren inom denna disciplin vara den reglerande 
pelaren. Inom denna disciplin upplever individerna att en likformighet i tänkande och 
beteende är en fördel. Utifrån detta antar vi att fokus på styrningen bör ligga inom 
värderingsstyrmodellen, där modellens syfte är att skapa en företagskultur hos 
individerna. Inslag i styrningen finns från den interaktiva styrmodellen. Ledaren inom 
denna disciplin utmärks genom att denne tror på demokratiska beslut och 
organisationsformen är inte så strikt. Vi anser att det optimala styrningssätten för en 
individ inom samhällsvetenskapen ska vara målstyrning, då detta ger individen större 
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kontroll över uppnådd måluppfyllelse men även självstyrning är ett fungerande 
styrsystem i denna disciplin. 

3.7.4 Ingenjörsvetenskap 
 
Ingenjörsvetenskapen kännetecknas av att denna vetenskap vill erhålla analyserbara och 
kvantitativa resultat. Disciplinen vill även bli skickligast inom sin gren och förespråkar 
kontroll. Ingenjörsvetenskapen önskar klara direktiv och besked samt att dessa skall 
komma från en hierarkisk ledare. Denna disciplin bärs liksom naturvetenskapen upp av 
den reglerande pelaren, då det även här är av stor vikt att lagar och normer efterlevs. 
Även här kommer den stödjande pelaren att vara den normativa pelaren. Utifrån 
antagandet att ingenjörsvetenskapen önskar att bli hårt styrda och kontrollerade, anser vi 
att dessa bör styras genom den diagnostiserande styrmodellen men med inslag från den 
gränsskapande styrmodellen.  I den diagnostiserande styrmodellen är kravet att det finns 
formella planer som formulerar mål och måluppfyllelse. Då denna disciplin föredrar en 
hierarkisk ledare så kommer tyngdpunkten på styrningen att ligga på direkt- och 
regelstyrning.
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4 Empiri 
 
I följande kapitel presenteras det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer.  
Vi beskriver även kortfattat de discipliner vi valt att utföra vår studie på samt de 
respondenter vi intervjuat. 

4.1 Humaniora 
 
Teknikhistoria tillhör institutionen Industriell ekonomi och samhällsvetenskap som har 
cirka 185 anställda. Teknikhistoria bedriver kurser och forskning och har som 
övergripande mål att skapa en förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, 
sociala och politiska förändringar. 

4.1.1 Intervju med Staffan Hansson 
 
Staffan Hansson är professor inom teknikhistoria och har varit verksam inom denna 
disciplin vid Luleå tekniska universitet i cirka 20 år. 
 
Inomvetenskaplig forskning 
 
Hansson beskriver att den inomvetenskapliga forskningen som förekommer inom hans 
disciplin består av enmansprojekt. Ibland förekommer det att samarbete sker mellan 
olika forskare inom disciplinen, men Hansson menar att det normala inom disciplinen är 
att jobba självständigt. Arbetsgången grundar sig i att en forskningsfråga som är knuten 
till institutionens strategi tas upp och utvecklas till en tanke som sedan skall utgöra 
projektets tillvägagångssätt. Hansson påpekar att arbetsgången med inomvetenskapliga 
projekt inte är komplicerade. Professorn förklarar vidare att anslag söks till forskning 
som sedan kommer att resultera i att projektet erhåller medel för att kunna gå vidare 
med forskningen.  Hansson menar att en studie lever vidare länge och förklarar att den 
första tanken genererar oftast nya funderingar som kan leda till att nya projekt skapas. 
Hansson ser inte något bekymmer med att arbeta med ett inomvetenskapligt projekt och 
menar att det finns en vana att arbeta på detta sätt då forskaren är uppvuxen i denna 
tradition. Professorn kan dock tänka sig att flera forskare upplever att det är svårt att 
arbeta självständigt. Han menar att det kan kännas tungt för forskaren att inte ha någon 
att bolla sina tankar och idéer med, det kan upplevas tungt att som ensam forskare ta all 
kritik själv. En trygghet ligger i, menar Hansson, att då forskare som arbetat själv ett 
antal gånger lärt känna sig själv och har lättare att hantera kritik. De begränsningar 
Hansson ser med att jobba i ett inomvetenskapligt projekt är att det finns fall där 
forskaren inte kan göra allting själv och där ett samarbete mellan discipliner skulle 
gynna projektet.  
 
Mångvetenskaplig forskning 
 
När det gäller mångvetenskaplig forskning påpekar Hansson att det alltid finns en 
bakgrund, en historia, som är viktig att studera i samtliga discipliner. Genom att 
diskutera mellan disciplinerna kan de olika disciplinerna komplettera varandra i ett 
projekt, vilket är grundtanken till det samarbete som råder i dagsläget. Hansson 
framhåller vidare att det är lättare att erhålla anslag till projekt som involverar fler 
synvinklar. Det blir därmed allt vanligare att forskare från olika discipliner samordnar 
mångvetenskapliga projekt. För att ett mångvetenskapligt projekt skall fungera handlar 
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det i grund och botten om att varje individ ska respektera varandras forskningsområde 
samt att de förmår att hålla en distans till sitt område. Hansson menar att det är viktigt 
att den enskilde forskaren inte lägger ner prestige i sitt ämne och menar att ibland 
kanske en forskares roll för projektets utfall har mindre betydelse. Hansson beskriver 
detta som; 
 
”Det gäller att värdera vart jag själv befinner mig och vilken roll jag ska spela. Var och 
en har en vilja och förmåga att läsa av omgivningen och då gäller det att se var jag 
kommer in i bilden och hur pass mycket jag får ut av det här”. 
 
Styrning av inom- och mångvetenskaplig forskning 
 
När det gäller styrning av ett inomvetenskapligt projekt, berättar Hansson, att det är upp 
till forskaren själv hur projektet ska fortskrida.  Det är viktigt att hålla sig inom den 
forskning som det var tänkt från början och att göra det som ska göras inom den 
tidsbegränsning som råder. Vidare förklarar professorn, att lägeskontroller sker genom 
seminarier och material som släpps ut med jämna mellanrum för att erhålla respons från 
andra forskare. Hansson menar att styrningen i mångvetenskapliga projekt inte är 
hårdare, men däremot annorlunda. För att styra mångvetenskaplig forskning krävs täta 
möten där forskarna kontrollerar att tidsplanen följs och planerar hur nästa steg i 
processen blir. De diskussioner och tankar som förs resulteras sedan i en ansökan, men 
Hansson poängterar att det är tidskrävande att färdigställa en ansökan. Under projektets 
gång finns det en ansvarig person som samordnar och planerar. Om inte samordningen 
av projektet fungerar, kommer genomförandet av projektet att försvåras, menar 
Hansson. Det är viktigt att samtliga forskare strävar mot samma mål och att de inte går 
emot projektets huvudsakliga syfte. Genom dessa möten tvingas en lösning fram medan 
det i inomvetenskaplig forskning bara jobbas på och låter tiden ha sin gång. 
 
Möjligheter med mångvetenskaplig forskning 
 
De möjligheter Hansson ser med mångvetenskaplig forskning är att den förenade 
kompetensen hos flertalet forskare är så oerhört mycket större än bara den enskilde 
forskarens kompetens. ”Summan av flera människors insats är oändligt mer än bara min 
insats” menar Hansson. Inomvetenskaplig forskning blir inte fulländat då det bara är en 
forskares synvinkel som beaktas medan det genom ett samarbete kan uppdagas nya 
möjligheter. Enligt Hansson är det i dagsläget många forskningsproblem som är riktade 
mot större forskningsgrupper och som därmed kräver ett samarbete över disciplinerna. 
Genom att samarbeta ser individerna i disciplinerna ett värde hos varandra och det 
skapas en ”vi-känsla” som är viktigt på en arbetsplats. Hansson anser att ett värde 
uppstår för universitetet då krav finns på mångvetenskapligt samarbete. 
 
Problem med mångvetenskaplig forskning 
 
Problemen Hansson ser med mångvetenskaplig forskning är att dessa är tidskrävande 
och att det därmed blir svårare att orka med flera krävande projekt efter varandra. Att 
hitta tider för möten kan vara problematiskt då det är många inblandade vilket även 
försvåras betydligt om de inblandade i projektet är geografiskt utspridda. Enligt 
Hansson kan det även som enskild forskare vara svårt att komma ur ett spår som hör till 
forskarens vardag och menar att det då är enkelt att forskaren håller sig inom sitt 
område. Han säger att det kan vara svårt att omorientera sig när flera olika forsknings-
områden är inblandade. För att ett mångvetenskapligt projekt ska bli lyckat är det viktigt 
att samtliga deltagare är motiverade för projektets inriktning och för ett samarbete. Om 
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motivationen saknas är det lättare att gruppen splittras och förberedelserna inför mötena 
är dåliga. Hansson menar för att ett mångvetenskapligt projekt skall lyckas måste 
samtliga projektdeltagare vara engagerade, annars finns risken att projektet misslyckas. 
Hansson poängterar dock att han inte upplevt att det finns stora problem med ett 
samarbete mellan disciplinerna. Alla som deltar i ett projekt är delaktiga för att de har 
någonting att bidra med och fungerar relationerna och samarbetet mellan de delaktiga i 
projektet, ligger en god grund för en bra mångvetenskaplig forskning. 

4.2 Naturvetenskap 
 
Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap har cirka 110 anställda och arbetar 
med undervisning, forskning och forskarutbildning. Institutionen bedriver forskning 
inom bland annat områdena kemi, biokemisk och kemisk processteknik, kemisk 
teknologi, malmgeologi och tillämpad geologi. 

4.2.1 Intervju med Johan Ingri 
 
Johan Ingri är professor inom kemi och geovetenskapen och bedriver undervisning och 
forskning. Ingri har varit verksam vid Luleå tekniska universitet i cirka 20 år. 
 
Inomvetenskaplig forskning 
 
Ingri anser att det är relativt enkelt att starta upp ett inomvetenskapligt projekt. I första 
steget tänks ett projekt ut och därefter söks anslag till att finansiera forskningen. När 
bidrag erhålls eftersöks en doktorand som kan utföra forskningen. När forskning bedrivs 
inom en disciplin är forskaren i regel insatt i exakt vad han skall göra och vet hur målet 
med forskningen ser ut. Ingri poängterar dock, att möjligheten att skapa ett helt inom-
vetenskapligt projekt är obefintliga, då dagens krav på årliga publikationer gör det svårt 
att klara sig som ensamforskare. Det ligger mycket jobb bakom en ansökan till ett 
projekt och det är större möjlighet att anslag beviljas desto bredare vetenskaplig ansats 
projektet har. Detta innebär att det är lättare att få projektet publicerat när det är fler 
discipliner som är inblandade. Ingri påpekar att trots att det är svårare att erhålla bidrag 
till ett inomvetenskapligt projekt, är viktigt att inte gå för långt i samarbetet då projektet 
måste kunna hållas ihop hela vägen igenom. Professorn menar dock att grunden bakom 
ett samarbete ligger i att forskarna måste driva sin egen forskning och att inomveten-
skaplig forskning därför ska prioriteras i första hand. Risken med att endast medverka i 
stora projekt är att disciplinen tappar sin egen forskning. Det är viktigt att ha en egen 
inriktning, då det innebär att en inbjudan till ett samarbete kan ske, eftersom personen i 
fråga innehar kunskaper som ingen annan har. 
 
”Om man hela tiden är i mångvetenskapliga projekt då hinner du kanske inte driva din 
inomvetenskapliga forskning. Till slut är du utarmad där, då har du inte någonting att 
bidra med och då får du inte vara med någonstans” 
 
Mångvetenskaplig forskning 
 
Ingri menar att huvudkravet för att medverka i mångvetenskaplig forskning ligger i 
forskarens intresse att driva fram sin forskningsprofil i projektet. Det typiska för 
mångvetenskaplig forskning är att experter inom olika discipliner förenas i ett 
samarbete, men att den ena disciplinen inte försöker göra någonting som den andra 
disciplinen kan och vice versa. Ingri påpekar att det är svårt att få ett fungerande 
samarbete om en disciplin försöker bedriva forskningen enskilt. I den inledande fasen 
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av ett projekt krävs det ett första möte där professorerna diskuterar om ett framtida 
projekt. Svårigheten ligger i att veta vad samarbetet ska generera i för projekt, men 
samtidigt är det intressant att se om projektet kan föra saker framåt. Ingri menar, för att 
lyckas med mångvetenskaplig forskning krävs det att forskarna ska gå i projektet med 
öppna ögon och respektera varandras arbeten samt kunna acceptera att ingen vetenskap 
är bättre än den andra. I det inledande stadiet är det viktigt att vara tydlig i 
kommunikationen för att undvika att missförstånd uppstår. Ingri påpekar att det är 
lättare att samordna projekt när de olika ämnena inte ligger så långt ifrån varandra. 
 
Möten och diskussioner är grunden för mångvetenskaplig forskning och Ingri påpekar 
värdet av att lyssna på varandra så att ingen känner sig förbigången. Ledarna för ett 
projekt ska vara lyhörda för alla deltagare. Ingri framhåller vikten av att ledarna håller 
ihop projektet och att de gemensamt ser vad som ska göras så att inte projektet delas 
upp i de olika disciplinerna. Ingri menar att det är bra att beakta ansökan då det fungerar 
som ett styrdokument, där det klargörs vad som ska genomföras. Ingri framhåller vidare 
att det ligger ett stort ansvar och ställs höga krav på ledarna att organisera och ansvara 
för att det blir en redovisning av projektet. För att mångvetenskaplig forskning ska 
fungera måste det skapas förtroende mellan ledarna i de olika disciplinerna. Ledarna 
måste lita på att varje del i gruppen gör sin del, annars kan det lätt uppstå osämja. 
Personkemin är en annan viktig aspekt att beakta för att de mångvetenskapliga projekten 
skall lyckas, menar Ingri. För att samarbete mellan disciplinerna ska fungera är det 
viktigt att veta drivkraften för de andra forskarna och varför de vill genomföra projektet. 
 
Styrning av inom- och mångvetenskaplig forskning 
 
Enligt Ingri är styrning av inomvetenskaplig forskning enkel, men att det samtidigt 
krävs ett stort ansvar av forskaren. Professorn beskriver för forskarna den skiss som 
finns för projektet och hur målen ser ut. Professorn är även den som bestämmer när 
inlämning ska ske och därefter är det forskaren själv som styr och driver projektet 
framåt. Målet är att driva projekt till avhandling då det investerats mycket pengar i en 
doktorand och Ingri menar att han inte vill att det ska sluta endast i en licentiatuppsats. 
Enligt Ingri är styrningen i ett mångvetenskapligt projekt hårdare. Det gäller för ledarna 
att samordna projektet så att en helhetsbild skapas och därefter formulera mål, lägga upp 
en budget samt diskutera publiceringar för att på så sätt undvika missförstånd. Undviker 
ledarna eventuella konflikter i början av projektet menar Ingri att konflikterna sparas för 
att uppstå senare vilket kan leda till att det går överstyr och därmed försvårar projektets 
genomförande. 
 
Möjligheter med gemensam forskning 
 
Ingri menar att möjligheter och motivation till mångvetenskaplig forskning är den extra 
dimension den bidrar till forskningen samt att det är intressant att samarbeta med andra 
discipliner. Enligt Ingri krävs det mångvetenskaplig forskning vid Luleå tekniska 
universitet då det är ett relativt litet universitet och menar att forskarna måste samarbeta 
för att överleva. Professorn menar att orsaken till att mångvetenskaplig forskning växer 
är på grund av att det är svårt att erhålla bidrag till inomvetenskaplig forskning. För 
Ingri ligger en stor del i mångvetenskaplig forskning i att öka forskningsvolymen och 
skapa publikationer, men även i att få fram doktorander. 
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Problem med gemensam forskning 
  
Problem med mångvetenskaplig forskning kan ligga i svårigheterna att förstå varandra 
menar Ingri, att det kan vara svårt att förstå den andra disciplinens forskning och deras 
vetenskapliga artiklar de producerat. Svårigheterna ligger även i att samordna de resultat 
som projektet genererat och hur det framkomna datamaterialet skall tolkas. Ingri anser 
att ledarna måste samordna projektet så att den enskilde forskaren inte väljer att endast 
forska inom sitt område. De ständiga mötena som krävs innebär kostnader för 
professorerna, både gällande tid och pengar, men Ingri påpekar samtidigt vikten av 
bestämda möten för att inte projektet ska riskera att avstanna. Ingri framhåller dock att 
det är nödvändigt med spridd forskning och att komplexa fall inte kan lösas med små 
delproblem, utan det måste lösas med större och fler forskningsområden. Professorn 
menar att genom ett samarbete mellan de olika disciplinerna framkommer ny forskning 
och nya metoder.  

4.3 Samhällsvetenskap 
 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap har ungefär 185 anställda. 
Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom företagsekonomi, 
systemvetenskap, samhällsvetenskap, logistik samt kvalitets- och miljöledning. 

4.3.1 Intervju med Lars Carlsson 
 
Lars Carlsson är statsvetare och professor samt ämnesföreträdare för statsvetenskap. 
Carlsson har varit verksam vid universitetet och inom samhällsvetenskapen sedan 20 år 
tillbaka. 
 
Inomvetenskaplig forskning 
 
Carlsson beskriver kort hur ett inomvetenskapligt projekt går till. När ett 
inomvetenskapligt projekt har erhållit forskningsanslag sker en fördelning av hur arbetet 
skall ske. Det händer att Carlsson själv väljer att utföra projektet och detta utmynnar i 
en rapport. Vidare påpekar Carlsson att han kan välja att presentera delar av denna 
rapport på olika konferenser och dessa delar kallas ”papers”. Vid dessa konferenser 
erhålls värdefulla synpunkter på dessa ”papers” som sedan förhoppningsvis blir en 
publikation. Han anser vidare att det är svårare att starta mångvetenskapliga projekt. 
Detta beror på att ämnesföreträdare från de olika disciplinerna skall enas i en gemensam 
ansökan samt att det skall framgå tydligt varför det är nödvändigt för projektet med de 
olika disciplinerna. 
 
Mångvetenskaplig forskning 
 
I inomvetenskapliga projekt är inte behovet lika stort att diskutera paradigmfrågor som 
det kan vara inom mångvetenskapliga projekt, till exempel har naturvetare en annan syn 
på den vetenskapliga verksamheten. Carlsson anser att när det förhåller sig så att det 
finns olikheter i synsätten på vetenskapen, krävs det diskussioner för att klargöra 
varandras synsätt för att förhindra att det uppstår oklarheter. Forskarna måste tolerera 
varandras sätt att se på vetenskapen. Det kan förekomma att kompromisser blir 
oundvikliga för att nå fram till mål. Carlsson tror att ledarrollen i ett mångvetenskapligt 
projekt är att vara en ”gränsridare” som befinner sig mitt mellan inomvetenskaplig 
respektive mångvetenskaplig forskning. Han anser vidare att ledaren måste förstå hur de 
andra disciplinerna arbetar och kunna acceptera deras forskning. Ledaren skall kunna 
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utgå från att de andra disciplinernas forskning är minst lika bra, om inte bättre, än den 
forskning som bedrivs inom ledarens disciplin. Carlsson menar att ledaren måste var 
ödmjuk gentemot de andra disciplinerna. Samtidigt är det viktigt att personkemin 
stämmer överens mellan de olika projektmedlemmarna, att de respekterar ledaren och 
ledaren i sin tur respekterar projektets medlemmar, det vill säga att ett socialt kapital 
byggs upp inom projektet.  
 
Styrning av inom- och mångvetenskaplig forskning 
 
När det gäller den inomvetenskapliga forskningen menar Carlsson att det är 
teoribildningen inom varje disciplin som styr vad som skall göras och inte göras. Vidare 
förklarar professorn att han försöker göra en teoriförankring inför varje nytt projekt, 
som sätter gränser för vad som är tillåtet. Carlsson anser att styrningen är hårdare inom 
mångvetenskapen. Detta beror på att det är många projektmedlemmar som skall enas 
mot gemensamma mål. Vidare menar han att styrningen i den inomvetenskapliga 
forskningen inte är lika hård eftersom forskaren ofta arbetar själv och kan påverka sitt 
arbete självständigt. Däremot poängterar Carlsson att när ett projekt har erhållit 
forskningsanslag finns det naturligtvis angivet en tidsram för när projektet skall vara 
klart. I detta fall är styrningen lika hård både när det gäller inomvetenskapliga som 
mångvetenskapliga projekt. Däremot kan det finnas svårigheter att få alla i projektet att 
dra åt samma håll. För att alla i projektet skall dra åt samma håll menar professorn att 
det är viktigt att styrningen sker genom uttömmande diskussioner om vad som skall 
göras i projektet men även vem som skall utföra ett visst arbete och när detta skall vara 
klart. Vidare menar professorn att den största skillnaden av styrningen mellan inom- och 
mångvetenskapliga projekt är den koordineringsverksamhet som är nödvändig inom 
mångvetenskapliga projekt. Behovet är mindre av den verksamheten, det vill säga 
träffar och möten, när det gäller inomvetenskapliga projekt. För att lyckas med 
styrningen av ett mångvetenskapligt projekt, anser Carlsson, att ledaren måste få alla 
medlemmar av projektet att enas i centrala frågor. Han påpekar att inom 
mångvetenskapen går det inte att styra genom att säga att forskaren skall göra en viss 
sak och att detta skall vara gjort en viss dag. Inom mångvetenskapen fungerar en annan 
form av styrning, en sorts koordinering genom att forskarna har likartade idéer. 
 
Möjligheter med mångvetenskaplig forskning 
 
En stor möjlighet som Carlsson ser med mångvetenskaplig forskning är att forskaren 
öppnar upp för nya angreppssätt och teorier som finns inom disciplinerna som 
samarbete sker emellan. Han påpekar att mångvetenskaplig forskning skapar en 
förståelse för forskningsproblemet från olika synvinklar men även att forskarna blir 
ödmjuka gentemot de andra forskarnas område och kunskap. 
 
Problem med mångvetenskaplig forskning 
 
Carlsson påpekar att det finns problem med mångvetenskapliga projekt. När varje 
disciplin har en sorts baskunskap i andra discipliner och när spetskunskapen saknas i 
dessa discipliner kommer forskarna endast att kunna enas i frågor som är elementära. 
Han anser att det som är baskunskap i en disciplin kan vara en stor upptäckt i en annan 
disciplin. Carlsson beskriver även ett annat problem med mångvetenskapen; 
 
”Det klassiska problemet inom mångvetenskapliga projekt är att de bara är 
mångvetenskapliga till namnet, det vill säga att man beforskar någonting, exempelvis 
skolfrågor eller återvinning, och säger att här behöver vi en pedagog, en jurist, en 
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nationalekonom och en biolog och så vidare. Varje ämne måste skriva ned hur de skall 
bidra till forskningen och problemet är att det blir ett pedagogprojekt och så blir det ett 
annat projekt och så blir det ett tredje projekt och så vidare. Utmaningen är att få dessa 
projekt att hänga ihop”. 
 
Carlsson menar att det ofta läggs ner mycket tid på att söka anslag och att det finns en 
risk att alla forskare går hem till sig och börjar jobba som att det inte var ett 
mångvetenskapligt projekt, det vill säga, jobbar som att det var ett inomvetenskapligt 
projekt. Språket som förekommer i de olika disciplinerna kan vara ett problem menar 
professorn. Vid ett projekt som nyligen blev beviljat anslag, presenterade varje disciplin 
ett område som de ansåg var relevant för projektet och på detta sätt förebyggdes det att 
språkmissförstånd uppstod. Effekten av denna presentation var att de andra 
disciplinerna förstod vad som var centralt för den presenterande disciplinen. 

4.4 Ingenjörsvetenskap 
 
Institutionen för samhällsbyggnad har cirka 170 anställda och arbetar med forskning 
och utbildning. Institutionen bedriver forskning huvudsakligen inom samhällsbyggande, 
miljö, geoteknologi samt drift och underhåll. 

4.4.1 Intervju med Maria Viklander 
 
Maria Viklander är sedan några månader tillbaka professor inom VA-teknik. Viklander 
har varit verksam vid Luleå tekniska universitet i cirka 15 år.   
 
Inomvetenskaplig forskning 
 
Enligt Viklander sker det inomvetenskaplig forskning i denna disciplin, men påpekar att 
VA-teknik egentligen kan räknas som tvärvetenskaplig forskning då denna berör flera 
områden. De problem som Viklander ser med att forskare arbetar enskilt inom sin 
disciplin är att de kanske löser problem som inte finns på riktigt och att forskarna får en 
snäv synvinkel. Professorn menar att livet där ute är ganska komplext, att det gäller att 
se helheten och den tiden tar sällan forskarna eller så finns det helt enkelt inte möjlighet 
att få den tiden. Viklander framhåller att risken kan ligga i att ”man sitter och tror att 
man kan en massa sanningar” och menar att det kanske bara gäller för just den lilla 
disciplinen. 
 
”Hela akademiska världen har ju varit uppbyggd på inomvetenskaplig forskning, tänk 
så länge det har funnits. Det är där alla känner sig säkra, det är där vi kan ramla 
tillbaka och luta oss tillbaka och så är man bäst”. 
 
Viklander framhåller dock att det är viktigt att våga tänka i nya banor och att inte alltid 
tro att det ska vara på ett visst sätt för att det ska vara rätt. 
 
Mångvetenskaplig forskning 
 
Viklander menar att forskarna inom mångvetenskapen måste gå mot samma mål för att 
samarbetet ska fungera och påpekar att det egentligen inte är så svårt när det handlar om 
individen. Är individen motiverad och vill delta i ett projekt bör det inte vara så svårt 
med ett samarbete. Forskarna måste komma till en gemensam grund för att se helheten 
och samtliga deltagare måste känna sig delaktiga. Enligt Viklander handlar det om 
ömsesidig respekt för att skapa involverade deltagare. Det gäller att forskarna inte tror 
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att deras egna åsikter är rätt utan de andra forskarnas synpunkter är lika viktiga och 
professorn menar vidare att ibland måste den enskilde forskarens sanningar ifrågasättas. 
Det handlar därmed om att träffas och kommunicera med varandra för att få det att 
fungera. 
 
Viklander framhåller vikten av att ledarna i mångvetenskapliga projekt har viljan till att 
samarbeta samt att de respekterar varandra, de olika metoder som disciplinerna 
tillämpar samt bakgrunden till varandras ämnen. Viklander poängterar även vikten av 
att personkemin stämmer överens mellan ledarna. För att delta i ett projekt säger 
Viklander att den enskilde ledaren kanske måste ändra sitt synsätt om det är oklart för 
andra ledare. 
 
”I ett mångvetenskapligt projekt blir man medveten om att det är rätt lite man kan, min 
disciplin är ett rätt smalt område. Men man måste tordas visa både vad man kan och 
inte kan”. 
 
Ärlighet och tydlighet är viktigt för att skapa förtroende mellan ledarna menar 
Viklander. Därför måste det kommuniceras ut till samtliga i projektet om vad som ska 
göras och inte göras. Det gäller att deltagarna är inne på rätt väg för att projektet ska 
fungera. Enligt Viklander kan det bli mer frustration i mångvetenskaplig forskning på 
grund av den tidsbegränsning som råder. Viklander menar att i ett inomvetenskapligt 
projekt är de flesta forskare på samma linje utan att diskutera eller försvara åsikter, 
medan i ett mångvetenskapligt projekt handlar det om att forskarna i projektet har en 
annan verklighet och är kanske därför inte av samma åsikt. Detta innebär att resultatet 
av projektet kan förskjutas eftersom det tar längre tid att förstå varandra. Viklander ser 
även problem med att hitta tid för de möten som krävs och menar att mångvetenskaplig 
forskning handlar om tid och att forskarna måste få den tiden. 
 
Styrning av inom- och mångvetenskaplig forskning 
 
Ett inomvetenskapligt projekt styrs antingen genom styrgrupper, som äger projektet och 
talar om vad som ska göras, eller genom referensgrupper, som diskuterar hur det ska 
utformas. Viklander påpekar vikten av att själv få påverka hur projektet ska fortskrida, 
men att doktoranden därefter bestämmer det som ska göras inom ramen för projektet. 
Detta till skillnad från mångvetenskapliga projekt där Viklander säger att de berörda 
disciplinerna träffas och diskuterar vad som ska göras. En ram skapas för projektets 
innehåll och därefter gäller det att kommunicera tätt. Viklander säger att 
mångvetenskapliga projekt styrs genom att mål ställs upp för projektet och hon 
framhåller vikten av att samtliga vet vad målet är så att alla går samma väg. När 
forskare diskuterar ett projekt handlar det om att samtliga parter måste vara överens, 
men Viklander menar att det inte bara gäller att diskutera och bli sams utan det gäller 
också att åstadkomma någonting. De svårigheter som finns med att styra 
mångvetenskaplig forskning i jämförelse med inomvetenskaplig forskning är språket 
som de olika disciplinerna talar. Viklander menar att det kan ställa till problem då det 
blir svårt att förstå varandra. 
 
Möjligheter med mångvetenskaplig forskning 
 
Mångvetenskaplig forskning bidrar till nya aspekter genom det samarbete som råder, 
säger Viklander. Hon tror att det är nödvändigt för samhället med mångvetenskaplig 
forskning, men menar att det alltid kommer att finnas de som tycker att 
inomvetenskaplig forskning är det enda rätta för att det är där det går att göra någonting. 
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Viklander poängterar vikten av att både inom – och mångvetenskaplig forskning finns 
och menar att de inte kan ersätta varandra. Viklander säger att forska är en ”egokick” 
men för att tillföra samhället någonting så behövs mångvetenskaplig forskning på lång 
sikt då det kan innebära en större påverkan på helheten utåt eftersom det är fler röster 
som säger samma sak. 
 
Problem med mångvetenskaplig forskning 
 
Svårigheter med mångvetenskaplig forskning är enligt Viklander att forskare kan missa 
en del nya saker som de lär sig i inomvetenskapen. I inomvetenskaplig forskning gäller 
det att gå ner i det precisa men säger att det är viktigt att sedan förena den kunskapen i 
helheten. Viklander poängterar att kombinationen av både inom- och mångvetenskaplig 
forskning är det viktiga. För att undvika problem som kan uppstå i ett samarbete mellan 
disciplinerna gäller det enligt Viklander att vara tydlig redan vid projektets uppkomst. 
Det är viktigt att forskare i projektet beskriver sin verklighet och visar vad de kan och 
inte kan. Viklander menar att det är viktigt att de olika disciplinernas verklighet är med i 
projektet. Trots de svårigheter som finns med mångvetenskaplig forskning menar 
Viklander att det kommer att ta tid, problemen inte löses på en gång, men att forskarna 
samtidigt måste våga förenas i ett gemensamt projekt. 
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4.5 Vår empirimodell 
 
Utifrån de sammanställda intervjuerna har vi byggt upp studiens empirimodell, se figur 
4:1. 
 

 
 

 

Figur 4:1. Sammanfattning av empirin. 
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5 Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer en analys av de genomförda intervjuerna att ske. Även en 
presentation av slutsatserna som framkom vid undersökningen kommer att ske. Kapitlet 
avslutas därefter med metodkritik, avslutande diskussion samt förslag på fortsatta 
studier. 

5.1 Analys 
 
Ett deduktivt angreppssätt kommer att tillämpas där teorierna är tillräckliga för att 
genomföra en jämförelse mellan respondenternas åsikter och studiens teorimodell. Där 
teorierna inte räcker till kommer en induktion att ske för att skapa nya teorier. 

5.1.1 Humaniora 
 
Av intervjun med professor Hansson kunde vi förstå att disciplinen humaniora 
tillämpade självstyrning vid inomvetenskapliga projekt och styrformen målstyrning vid 
mångvetenskapliga projekt. I de inomvetenskapliga projekten bestod forskningen ofta 
av en ensamforskare som styrde projektet själv och hade en stor handlingsfrihet. Detta 
ligger helt i riktning med vad Neumann, Perry och Becher (2002) skriver, de menar att 
den mjuka vetenskapen kännetecknas av en ensamsträvan. Vid de mångvetenskapliga 
projekten framkom det att styrningen var hårdare men att forskaren fortfarande hade 
stor handlingsfrihet över sitt arbete, dock fanns det vissa ramar som forskaren måste 
följa som bland annat innefattade tidsramar och rapporteringar. Detta följde helt de 
antagande vi hade gjort i vår teorimodell. Macintosh (1985) framhåller att när en 
organisations medlemmar styrs genom självstyrning, förespråkas det att individen har 
ett stort inflytande över sitt arbete samt innehar en stor handlingsfrihet. Författaren 
menar vidare att när målstyrning tillämpas är det viktigt att det sker en kontroll och 
feedback till individen.  
 
I vår teorimodell gjordes antagandet att beteendet hos medlemmarna i denna disciplin 
till största del bärs upp av den normativa pelaren. Dock fann vi vid intervjun med 
Hansson att beteendet hos disciplinens medlemmar bärs upp av den kognitiva pelaren, 
då forskaren är van att arbeta på ett visst sätt. Scott (2001) hänvisar att i den kognitiva 
pelaren handlar individerna efter djupt rotade handlingsmönster, så kallade scripts, och 
det är precis det som forskarna gör när de arbetar i inomvetenskapliga projekt. Att 
denna skillnad visade sig tolkar vi som att beteendet hos forskarna inom disciplinen 
humaniora inte påverkas av normer och vad som är en social plikt. Att beteendet inte 
påverkas av att se behovet av att hjälpa en forskarkollega som en social plikt, kan ha 
sina rötter i att denna disciplin ofta tillämpar enmansprojekt och därför förutsätts att 
forskaren skall klara sitt arbete utan inblandning från andra forskare. Precis som Scott 
beskriver i den kognitiva pelaren, agerar forskaren i denna disciplin efter den tradition 
som forskaren är uppvuxen i vilket vi tolkar som att denne kan ha svårigheter att bryta 
detta mönster för att övergå till mångvetenskapliga projekt.  
 
Vid intervjun med Hansson kunde vi förstå att det var av vikt att det fanns ett förtroende 
och förståelse mellan de olika disciplinerna. I vår teorimodell gjordes antagandet att 
disciplinen humaniora skulle ha svårigheter att bygga upp förtroende och nätverk 
mellan de olika disciplinerna då forskningen ofta bestod i enmansprojekt och 
informationsbehovet från andra forskare var begränsat. Tomkins (2001) menar att när 
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olika samarbetspartner byggt ett nätverk dem emellan, kommer förtroendet för varandra 
att stärkas. Wåhlin (1994) menar att genom ett nätverk kommer de olika disciplinernas 
synsätt att förenas i gemensamma projekt. Hansson ansåg att mångvetenskapliga projekt 
kräver att forskarna och ledarna från de olika disciplinerna känner förtroende för 
varandra och respekterar varandras forskning. Detta tolkar vi som att det pågår en 
uppbyggnad av ett nätverk mellan de olika disciplinerna, dock har denna uppbyggnad 
inte nått full styrka ännu vilket kan bero på att samarbete mellan olika discipliner är ett 
relativt nytt fenomen. 

5.1.2 Naturvetenskap 
 
Vid intervjun med professor Ingri fann vi att de flesta av de antaganden vi hade gjort i 
vår teorimodell inte stämde med hur professorn uppfattade verkligheten. Inom-
vetenskapliga projekt styrs i denna disciplin genom målstyrning detta då forskarna får 
instruktioner om hur målet med forskningen ser ut. Detta stämmer väl överens med 
Macintosh (1985) beskrivning av målstyrning, där författaren påpekar att denna 
styrform kännetecknas av att det finns uttalade mål som skall uppnås. Vi fann att 
mångvetenskapliga projekt styrdes inom disciplinen med regelstyrning. Detta då dessa 
projekt krävde en hårdare styrning än inomvetenskapliga projekt. Enligt Macintosh sker 
regelstyrning genom stark handlingsorientering och en auktoritär ledare. Antagandet 
som vi hade gjort i teorimodellen var att styrningen var starkare i de båda 
projektformerna. Att skillnader fanns mellan teorimodellen och verkligheten tolkar vi 
som att forskaren i denna disciplin trots allt innehar en viss frihet över att kunna styra 
över sitt arbete, då främst i de inomvetenskapliga projekten. Macintosh menar att vid 
regelstyrning finns handlingsfrihet men att denna är begränsad inom vissa uppsatta 
ramar. Orsaken till att direktstyrning inte tillämpades inom disciplinen, kan bero på att 
det uppstår problem vid mångvetenskapliga projekt om inte kreativiteten och 
innovationen får fritt utrymme. Enligt Macintosh begränsas handlingsfriheten helt när 
regelstyrning tillämpas.   
 
Vi fann vid intervjun att även denna disciplin påverkade medlemmarnas beteende 
genom den kognitiva pelaren, då det var viktigt att forskarna bibehöll sin inriktning för 
att inte utarma den egna disciplinen. Vi hade gjort ett antagande att det var den 
reglerande pelaren som var starkast inom denna disciplin. Enligt Scott (2001) bygger 
den reglerande pelaren på tvång, att beteendet hos medlemmarna påverkas genom att de 
blir tvingade genom regler och lagar som är gällande för organisationen. Att det fanns 
skillnader mellan teorimodellen och verkligheten hänger samman med att disciplinen 
inte styrdes genom regelstyrning. Macintosh (1985) menar att regelstyrning lämpar sig 
bäst i en hierarkisk organisation, vilket vi fann att så var inte fallet med denna disciplin.  
 
Vi fann att denna disciplin, precis som antagandet vi hade gjort i vår teorimodell, hade 
enklare att bilda nätverk då kravet för en ökad kunskap fanns. Disciplinen fann det 
viktigt att de olika disciplinerna kunde förenas i gemensamma projekt. Genom att 
respektera varandras forskningsområden och att känna ett förtroende för varandras 
arbeten följer disciplinen Tomkins (2001) tankegångar rörande att skapa förtroende för 
samarbetspartner genom att bygga upp ett nätverk.  

5.1.3 Samhällsvetenskap 
 
Vid intervjun med professor Carlsson fann vi att antagandena som vi hade gjort i teori-
modellen stämde till viss del in med verkligheten. Antagandena som hade gjorts rörande 
styrningen stämde överens med modifieringen att styrformerna kastades om mellan 
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inom- och mångvetenskapliga projekt. Att denna skillnad visade sig tolkar vi som att 
det är nödvändigt med målstyrning i de mångvetenskapliga projekten då dessa kräver en 
planeringsprocess samt uppsatta mål vilket ligger helt i linje med hur Macintosh (1985) 
beskriver målstyrning. Samtidig tolkar vi att skillnaden i styrformen av de inomveten-
skapliga projekten beror på att forskaren inom denna disciplin vet vad som är målet med 
projektet och därför innehar en stor handlingsfrihet över sitt arbete. Kekäle (1999) 
menar att denna disciplin förespråkar att beslut fattas gemensamt inom disciplinen samt 
att ledarens roll är att utveckla och samordna utan att ha en dominant roll.  
 
Vid intervjun med Carlsson fann vi, precis som det antagande vi hade gjort i 
teorimodellen, att samhällsvetenskapen till största del påverkar beteendet hos 
disciplinens medlemmar genom den kognitiva pelaren. Detta antagande grundade vi på 
att medlemmarnas beteende berodde på att disciplinen förespråkade forskning genom 
det traditionella sättet, det vill säga efterhärmning av tidigare forskning. Scott (2001) 
menar att detta en individs beteende beror på ett handlingsmönster och skriver vidare att 
det är vanligt att beteende imiteras. Detta leder till att vi har tolkat det som att 
disciplinens forskare bygger sin forskning på tidigare erfarenheter.  
 
Vidare kunde vi förstå av intervjun med Carlsson att denna disciplin värdesatte 
förtroende och respekt mellan de olika disciplinernas forskare. Antagandet som vi gjort 
i vår teorimodell var att denna disciplin skulle finna svårigheter med att bygga ett 
nätverk mellan de olika disciplinerna. Detta grundade vi på att denna disciplin enligt 
Neumann, Perry och Becher (2001) oftast bestod av enmans- eller små projekt. Utifrån 
detta tolkade vi att det skulle uppstå svårigheter för forskaren att sprida information 
genom ett nätverk då denne inte kände förtroende för de andra disciplinerna. Tomkins 
(2001) menar att informationsbehovet varierar beroende på hur förtroendet är i 
disciplinen.  De skillnader vi kunde se här grundar sig i Carlssons syn på mångveten-
skapens möjligheter, där vi anser att disciplinen är införstådd i mångvetenskapens 
betydelse för forskning, vilket torde betyda att disciplinen inte motsätter sig till att ingå i 
ett nätverk. 

5.1.4 Ingenjörsvetenskap 
 
Vi fann vid intervjun med professor Viklander att styrningen av både de inom- och 
mångvetenskapliga projekt hade en mjukare styrform än det vi hade antagit i vår 
teorimodell. Att de strikta styrformerna direkt- och regelstyrning hade antagits i 
modellen är att vi i likhet med Kekäle (1999) menar att denna disciplin önskar kunna 
mäta resultat och ha en exakt kunskap. Utifrån detta tolkade vi att disciplinen styrs 
genom dessa strikta styrformer. Nu visade det sig att så var inte fallet utan disciplinen 
styrde, likt humaniora och samhällsvetenskapen, genom själv- och målstyrning där 
forskarna hade full eller begränsad handlingsfrihet över sin forskning. Orsaken till 
denna skillnad i styrformerna anser vi ha sin grund i att ingenjörsvetenskapen inte kan 
anses förespråka en hierarkisk styrning i sin helhet. Detta då de ser till forskarens 
önskemål och bestämmande i den inomvetenskapliga forskningen samt den diskussion 
och kommunikation som förespråkas vid mångvetenskaplig forskning för att komma 
fram till gemensamma mål.  
 
Av intervjun kunde vi förstå att det var den normativa pelaren som till största del 
påverkade disciplinens medlemmar. Här förekom det skillnader gentemot vår 
teorimodell, där vi hade antagit att det var den reglerande pelaren som hade störst 
påverkan på medlemmarna. Då vi tidigare hade antagit att denna disciplin styrs genom 
regel- eller direktstyrning så gjordes även antagandet att detta var en disciplin med en 
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hierarkisk organisation. Vad vi kunde förstå utifrån intervjun med Viklander så var detta 
ingen hierarkisk organisation då det visade sig att forskarna hade en stor handlingsfrihet 
över sitt arbete. Som vi tidigare nämnt menar Macintosh (1985) att dessa styrformer är 
mer lämpade i organisationer som kräver en klar ledning och vad vi förstod så var detta 
inte nödvändigt i denna disciplin. Denna disciplin kan därmed hänföras till Scotts 
(2001) normativa pelare där normer och värderingar återfinns då vi anser att normer och 
värderingar är en del av disciplinen då forskaren kan ha svårt att se helheten utifrån den 
egna disciplinen. 
 
Liksom naturvetenskapen hade vi gjort antagandet att denna disciplin skulle enklare 
kunna bilda nätverk då den eftersträvar att öka kunskapsnivån. Enligt Neumann, Perry 
och Becher (2002) kännetecknas just denna disciplin av ett sökande efter en högre 
kunskapsnivå. Detta stämmer med det som vi fann i intervjun med Viklander då hon 
menade att det är viktigt att förmedla kunskap och förtydliga de olika disciplinernas 
ställningstaganden. 

5.1.5 Möjligheter och problem  
 
Vid intervjuerna fann vi att de fyra disciplinerna såg liknande möjligheter och problem 
med mångvetenskapen. Vad vi förstår så upplever disciplinerna att den stora 
möjligheten som erbjuds med mångvetenskapen är att den tillför en ökad kompetens 
och förståelse för disciplinen. Inom disciplinen humaniora upplevs den största 
möjligheten med samarbete mellan disciplinerna att detta skapar en större kompetens 
för universitetet då fler forskare går samman. Professorn för naturvetenskapen har 
upplevt liknande möjligheter men han anser att mångvetenskapen är ett krav för att små 
universitet som Luleå tekniska universitet skall överleva på lång sikt. Samhällsveten-
skapen ser möjligheterna med mångvetenskapen ur ett mer konkret synsätt. De ser 
möjligheterna i nya angreppssätt och teorier som finns inom universitetet men som de 
inte har haft kunskap till vid inomvetenskapliga projekt. Professorn menar att denna 
möjlighet med nya angreppssätt skapar mer förståelse för andra forskares kunskap. 
Ingenjörsvetenskapen ser den största möjligheten med mångvetenskapen att den ökande 
kunskapsnivån på lång sikt tillför samhället en större nytta genom att det är fler som 
kommit fram till liknande åsikter. Utifrån de möjligheter som mångvetenskapen tillför 
de olika disciplinerna kan vi tolka att disciplinerna är starkt påverkade av Simons 
(1995) interaktiva styrmodell. Simon menar att denna modell skall ge ledaren ett 
verktyg att influera till experiment och söka efter nya möjligheter vilket vi har tolkat att 
de olika disciplinernas ledare aktivt gör då de ser möjligheter i mångvetenskapen. 
Vidare menar författaren att denna styrmodell kommer att vägleda individer att 
tillfredsställa den inneboende önskan som individen har att skapa och uppfinna. Att 
detta stämmer kan vi se utifrån att professorerna ser det som en stor möjlighet att 
upptäcka nya angreppssätt och erhålla en högre kunskapsnivå inom disciplinen. 
 
Vi fann att de problem som disciplinerna upplevde med mångvetenskapen var till 
största del att projekten var tidskrävande och att svårigheter fanns att få alla inblandade 
att gå mot samma mål. Disciplinen humaniora såg att det var problem med att en 
forskare var van med att arbeta med inomvetenskapliga projekt att denne kunde ha 
svårigheter att samarbeta med andra forskare. Naturvetenskapen, samhällsvetenskapen 
och ingenjörsvetenskapen upplevde att det var ett stort problem att forskarna inte hade 
kunskap om de andra disciplinernas termer och språk. Alla disciplinerna var överens om 
att klar och tydlig kommunikation och information var nödvändig inom mångveten-
skapen. Genomgående vid intervjuerna fann vi att professorerna vid de olika 
disciplinerna ansåg att det måste finnas förtroende för varandra för att ett 
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mångvetenskapligt projekt skall lyckas. Detta förtroende menar Tomkins (2001) är 
nödvändigt för att ett nätverk mellan olika forskarna skall kunna fungera. Då de olika 
disciplinerna upplever att det finns problem med mångvetenskapen, tolkar vi det utifrån 
intervjuerna att det finns ett nätverk mellan de olika disciplinerna. Dock har vi förstått 
att detta nätverk är under uppbyggnad då disciplinerna inte känner fullt förtroende för 
varandras angreppssätt och språk. Tomkins menar att informationsbehovet mellan 
samarbetspartnerna kommer att öka till en viss punkt när förtroendet byggs upp mellan 
partnerna, för att sedan minska ju mer partnerna lär känna varandra. I och med detta ser 
vi att ju längre tiden går med samarbete mellan disciplinerna kommer 
informationsbehovet att minska. Med detta menar vi att de olika disciplinerna kommer 
att lära sig att förstå de nya angreppssätten och språken som används av andra 
discipliner. 

5.1.6 Sammanfattande analys 
 
Nedan i figur 5:1 visas en sammanställning av studiens teorimodell och empirin. 
 

 
 
Figur 5:1. Sammanställning av studiens teorimodell och empiri. 
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ökad kunskap genom 

mångvetenskap 
 

Förtroende och 
förståelse finns mellan 

forskarna 

TEORIMODELL 
 

Regelstyrning – 
handlingsfrihet saknas 

Direktstyrning – 
begränsad 

handlingsfrihet 
 
 

Reglerad pelare – 
bygger på tvång 

 
 

Gränsskapande 
styrmodell – begränsar 

handlingsfriheten 
 

Enklare att bilda nätverk 
då kravet finns att öka 

kunskapen 
 

TEORIMODELL 
 

Målstyrning – ger större 
handlingsfrihet 

Självstyrning – små 
projekt 

 
 

Kognitiv pelare –  
bygger på 

målmedvetenhet och 
utveckling 

 
Värderingsstyrmodell – 
bemyndigar och utökar 

sökaktiviteterna 
 
 
 

Svårare att bygga 
förtroende då det är 

små projekt 
 

EMPIRI 
 

Självstyrning – 
teoribildning styr 

Målstyrning – enas mot 
gemensamma mål 

 
 

Kognitiv pelare – 
forskningen bygger på 
tidigare erfarenheter 

 
 

Interaktiv styrmodell – 
nya angreppssätt 

skapas  
 
 
 

Förtroende och insikt 
finns mellan forskarna 

TEORIMODELL 
 

Direktstyrning – 
begränsad 

handlingsfrihet 
Regelstyrning – 

handlingsfrihet saknas 
 

Reglerande pelare - 
bygger på tvång 

 
 
 

Diagnostiserande 
styrmodell – 

samordning och 
övervakning av avsedd 

strategi 
 

Enklare att bilda nätverk 
då kravet finns att öka 

kunskapen 
 

EMPIRI 
 

Självstyrning – 
delaktighet i processen 
Målstyrning – krav på 

täta kontakter 
 
 

Normativ pelare – ser ej 
utanför den egna 

disciplinen 
 
 

Interaktiv styrmodell – 
ny kunskap genom 
samarbete mellan 

disciplinerna 
 
 

Förtroende och insikt 
finns mellan forskarna 

 

EMPIRI 
 

Målstyrning– 
information om syfte 

och mål 
Direktstyrning – 

formulerade mål och 
budget 

 
Kognitiva pelaren – 
fokus på den egna 

inriktningen 
 

Interaktiv styrmodell – 
möjlighet till ökad 

kunskap 
 

Förtroende och 
förståelse finns mellan 

forskarna 
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5.2 Slutsatser 
 
Ett av våra syften med denna undersökning var att identifiera och jämföra hur inom- och 
mångvetenskapliga forskningsprojekt styrs för att nå ett lyckat restultat. Efter vår under-
sökning har vi dragit slutsatsen att det fanns vissa skillnader mellan de olika 
disciplinerna rörande hur forskare styrs i inomvetenskapliga och mångvetenskapliga 
projekt. Disciplinen humaniora, samhällsvetenskapen och ingenjörsvetenskapen styrde 
de inomvetenskapliga projekten genom självstyrning. Naturvetenskapen styrde sina 
forskare genom målstyrning, Dessa två styrformer tycks ge det bästa resultatet för de 
inomvetenskapliga projekten. Vår slutsats är att valet av en mjuk styrform med eget 
ansvar över projektet inom disciplinen är viktig för att ett inomvetenskapligt projekt 
skall nå ett lyckat restultat.  
 
Vi fann även i vår undersökning att det förekom skillnader mellan de olika disciplinerna 
i styrformen av mångvetenskapliga projekt. Det som var mest uppenbart var att 
styrformen som brukades vid mångvetenskapliga projekt var hårdare än styrformen som 
brukades vid inomvetenskapliga projekt. De tre disciplinerna som använde sig av 
självstyrning vid de inomvetenskapliga projekten använde sig av målstyrning medan 
naturvetenskapen använde sig av direktstyrning. Vi anser att detta känns som det 
självklara valet av styrform när det gäller mångvetenskapliga projekt. Vår slutsats blir 
av denna anledning att mångvetenskapliga projekt skall styras hårdare än de 
inomvetenskapliga projekten för att disciplinerna skall nå ett lyckat resultat med 
projektet. 
  
Vårt andra syfte med vår undersökning var att identifiera vilka problem och möjligheter 
som forskningsledarna ansåg att det fanns när ett samarbete skulle ske mellan 
disciplinerna. Vi fann i vår undersökning att de olika disciplinerna såg liknande 
möjligheter med att samarbeta i mångvetenskapliga projekt. Vår slutsats är att 
samhörighet mellan de olika disciplinerna är viktig, för utan denna samhörighet 
kommer inte forskarna att delge information och kunskap till varandra. Och utan 
information och kunskap kommer inte forskarna att känna sig motiverade och 
engagerade att arbeta med mångvetenskapen. Vi fann även i vår undersökning att de 
olika disciplinerna såg problem med att tillämpa mångvetenskaplig forskning. 
Problemen som disciplinerna identifierade var liknande hos de fyra disciplinerna. Vår 
tolkning av att dessa problem fanns är att de olika disciplinerna inte hade fullt 
förtroende för de olika disciplinernas arbete och arbetssätt. Slutsatsen blir att det är av 
vikt att de olika disciplinerna bygger upp ett nätverk mellan de olika forskarna för att 
stärka tilliten och förtroendet dem emellan. 

5.3 Metodkritik 
 
Vi skickade inte ut en sammanställning av intervjuerna till respondenterna och detta kan 
ha påverkat undersökningen negativt. Anledningen till att dessa sammanställningar inte 
kontrollerades av respondenterna var att intervjuerna skedde i nära tidpunkt till ett antal 
storhelger då universitetet var obefintligt bemannat. Det kan hända att vi har tolkat 
svaren fel som vi erhöll vid intervjuerna och att undersökning hade kanske blivit mer 
korrekt om vi hade låtit respondenterna granska sammanställningen. Dock fann vi detta 
praktisk omöjligt då vi hade en tidspress på oss. 
 
Vi hade beräknat att varje intervju skulle pågå i cirka en timme. Två av respondenterna 
var mycket stressade då de hade andra möten inplanerade efter vår intervju. Dessa 
intervjuer tog endast 30 minuter att genomföra. Även detta kan ha påverkat 
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undersökningen negativt då respondenterna kan ha valt att svara kortfattat på våra 
intervjufrågor för att kunna gå vidare till nästa inplanerade möte.  

5.4 Avslutande diskussion 
 
I vår undersökning fick vi uppfattningen att de fyra olika disciplinerna som vi hade valt 
som undersökningsobjekt ställde sig positiva till ett samarbete mellan disciplinerna, 
trots att de upplevde att det fanns både problem och möjligheter med mångveten-
skapliga projekt. Styrningen som tillämpades vid inomvetenskapliga projekt var till 
största del självstyrning och målstyrning. Vi anser att självstyrning och målstyrning är 
de bästa styrningsformerna att tillämpa i dessa projekt. Vidare finner vi att det inte 
skulle fungera att styra ett inomvetenskapligt projekt med exempelvis regelstyrning 
eller direktstyrning då dessa styrningsformer är mer lämpade i organisationer med en 
hierarkisk ledning. Ett inomvetenskapligt projekt kan endast styras så att forskaren är 
delaktig i processen. De mångvetenskapliga projekten styrdes till största del genom 
målstyrning och detta finner vi vara en bra lösning för att skapa en mjuk övergång av 
styrningen mellan inom- och mångvetenskapliga projekt. 
 
Vidare anser vi att de olika disciplinerna bör bygga upp ett mer väl fungerande nätverk 
mellan disciplinernas forskare för att reducera de upplevda problemen. För att ett 
mångvetenskapligt projekt skall fungera fullt ut är det av vikt att de olika disciplinerna 
förstår varandra, dels språkligt och dels de olika angreppssätten som disciplinerna 
tillämpar. Av den anledningen anser vi att det är av stor betydelse för det mångveten-
skapliga projektets framgång, att de olika disciplinerna skapar ett förtroende dem 
emellan. Trots att det finns skillnader i språket och att kunskapen är olika mellan de 
olika disciplinerna måste forskarna kunna lita på att de övriga disciplinerna tillför sitt 
till projektet. Vidare bör forskare som skall ingå i ett mångvetenskapligt projekt inneha 
liknande preferenser, då personkemin mellan de olika forskarna har en avgörande del i 
om det mångvetenskapliga projektet skall lyckas.  

5.5 Förslag till framtida studier 
 
Under vårt arbete med denna undersökning har vi kommit att reflektera över olika 
uppslag till fortsatt forskning. Framför allt vore det intressant att undersöka hur 
doktoranderna, det vill säga forskarna, upplever att de styrs i mångvetenskapliga projekt 
samt hur de anser att ett projekt skall styras för att nå framgång. I övrigt vore det 
intressant att se om det finns skillnader i styrningen av mångvetenskapliga projekt 
mellan kvinnliga och manliga ledare. Vidare skulle det även vara intressant att följa upp 
styrningen av det projekt vi valt att inrikta oss mot. Detta för att se hur de berörda 
forskningsledarna upplevde att samarbete fortgick och om de stötte på nya problem eller 
möjligheter med ett samarbete över disciplinerna. 
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BILAGA A 

 

Respondenternas intervjuguide 
 

• Vilken befattning har Ni och inom vilken disciplin är Ni verksam?  
• Hur länge har Ni varit verksam vid Luleå tekniska universitet? 
• När startades det samarbete Ni har med en annan disciplin/vetenskapligt 

forskningsområde på universitetet? 
• Vad är syftet med detta samarbete?  
 
• Berätta hur Ni arbetar inom ett inomvetenskapligt projekt, hur ser den typiska 

arbetsgången ut i detta projekt? 
• Hur går Ni tillväga för att styra ett inomvetenskapligt projekt? 
• Ser Ni några problem med att tillämpa inomvetenskaplig forskning? 
• Berätta hur Ni arbetar inom ett mångvetenskapligt projekt, hur ser den typiska 

arbetsgången ut inom dessa discipliner? 
• Hur går Ni tillväga för att styra ett mångvetenskapligt projekt? 
• Hur uppfattar Ni er roll som ledare? Är den olika beroende på om det är inom- 

eller mångvetenskaplig forskning? Hur fungerar samarbetet mellan ledarna i 
mångvetenskapen? 

• Vad anser Ni är viktigt att beakta när ledare från olika discipliner ska samarbeta 
och styra upp ett gemensamt projekt? 

• Vad ser Ni för problem och möjligheter med att tillämpa mångvetenskaplig 
forskning? 

• Hur gör Ni för att undvika de problem som kan uppstå samt komma åt de 
möjligheter som finns inom mångvetenskapen? 

 



BILAGA B 

 

Vår intervjuguide 
 

• Har Ni några uttalade regler eller gränser inom mång- respektive 
inomvetenskapen för vad som är tillåtet eller inte tillåtet? Exempelvis hur de 
anställda skall agera utåt mot omgivningen eller vad som är ett oacceptabelt 
beteende? 

• Hur värderar Ni nytänkande och innovation? Skiljer det sig åt mellan mång-
/inomvetenskapen? 

• Hur diagnostiserar Ni ett forskningsprojekt? Ser Ni till speciella mått och skiljer 
de sig åt mellan mång-/inomvetenskapen? 

• Är styrningen hårdare inom den inomvetenskapliga forskningen än den 
mångvetenskapliga forskningen? Det vill säga styrs de inomvetenskapliga 
forskningsgrupperna hårdare mot uppsatta mål och mätresultat än de 
mångvetenskapliga?  

• Om så är fallet, vad är anledningen till detta? 
 

• Anser Ni att då ett universitets avdelningar styrs av både formella och informella 
regler att det kan uppstå svårigheter att få de olika disciplinerna att samarbeta 
och gå mot gemensamma mål? Hur går Ni tillväga för att skapa detta samarbete 
för att på så sätt arbeta mot samma mål? 

• Inom olika discipliner kan normer och värderingar skilja sig åt. Hur beaktar Ni 
de olikheter som kan finnas mellan disciplinernas värderingar och normer? Har 
kollegerna samma värderingar/samma syn på god forskning mellan de olika 
disciplinerna? 

• Hur motiveras de anställda att arbeta med mångvetenskapliga forskningsprojekt? 
• Det är viktigt att medarbetarna inom de olika disciplinerna blir närmare 

involverade med varandra för att på så sätt skapa en större förståelse för varje 
projekt samt att medarbetarna är insatta i deras individuella bidrag till projektets 
framgång. Hur går Ni tillväga för att skapa involverade deltagare? 

• För att ett samarbete ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att ledarna känner 
förtroende för varandra samt att medarbetarna känner förtroende för sina ledare. 
Vad anser Ni är viktigt för att skapa förtroende och hur går ni tillväga för att 
skapa detta? 

• Upplever Ni att det finns ett motstånd för ett samarbete mellan disciplinerna hos 
såväl ledare som medarbetare? 

• Har medlemmarna inom ett mångvetenskapligt forskningsprojekt större 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och därmed bli delaktig i fastställandet 
av långsiktiga mål? 

 


