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BAKGRUND: 
Dagens forskning blir alltmer komplex och avancerad. Förutom translationell forskning, dvs. 

samarbete mellan preklinisk- och klinisk forskning krävs även att en forskningsgrupp inkluderar 

kompetenser utanför den egna verksamheten och inte sällan utanför den medicinska eller 

omvårdnadskontexten [1]. Typexempel är samarbete mellan teknik och medicin vilket lett till 

utvecklande av datortomografi och respiratorer. Icke-tekniska exempel är hur modern pedagogik och 

beteendevetenskap, tillsammans med medicinsk vetenskap har moderniserat traumaomhändertagande 

och rutiner för att förhindra vårdrelaterade infektioner [2, 3].  

Nödvändigheten av multidisciplinära forskargrupper har skapat begreppet Team Science [1, 4]. Någon 

svensk motsvarighet på detta begrepp finns inte, men Multidisciplinär forskargrupp (MFG) kan vara 

en svensk översättning. Detta innebär att forskningsgrupper med skilda kompetenser skapas för att 

lösa ett forskningsproblem. Det har även utvecklats ett eget forskningsområde som kallas Science of 

Team Science, dvs. forskning om MFG [5, 6].  

Framgångarna av MFG är beroende av ett flertal olika faktorer [7]. Dessa är: 

 Ekonomiska forskningsmedel 

 Infrastruktur för kommunikation och datasamarbete 

 Karriärutveckling och arbetsförhållanden 

 Överenskommelser om rättigheter till data och upptäckter 

 Kommunikation och gruppdynamik  

 Samarbetsförmågor  

Syfte med denna text är att utifrån en litteraturstudie beskriva hur man tillämpar MFG och hur 

utveckling och lärande går till i en sådan grupp.  
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Metod 

Analysen har genomförts som en litteraturstudie. Artiklar har identifierats utifrån sökning i 

databaserna PubMed, ERIC och Google Scholar. Ytterligare artiklar har analyserats utifrån lästa 

artiklars referenslistor. 

 

Resultat 

Förberedelser: 

Personer 

En forskargrupp sätts ofta samman av en eller flera initiativtagare som bygger en grupp för att inleda 

ett projekt [4]. Multidisciplinära forskargrupper förutsätter deltagare med olika kompetenser och en 

mentor som leder arbetet. Ofta leds arbetet av en senior forskare (Docent eller Professor) och övriga 

kan ha varierande forsningserfarenhet, från disputerade medarbetare till doktorander och studenter [4]. 

Mentorn i gruppen spelar en mycket central roll och är ansvarig för flera funktioner, exempelvis [4, 8]: 

 sammanhållning 

 ekonomi  

 struktur  

 mötesformalia 

 kommunikation med institution eller andra uppdragsgivare 

Spelregler 

För att gruppen ska fungera så bra som möjligt är det på förhand viktigt att utarbeta spelregler för 

arbetet [4]. 

Det bör tidigt klargöras såväl skyldigheter som rättigheter för medlemmarna i gruppen. Exempel på 

skyldigheter är engagemang, datadelning, leverera på utsatt tid och en tillåtande attityd för andras 

uppfattningar. Exempel på rättigheter är tillgång till data, delaktighet i publikationer, författarlista, 

kongressresor. 

 

Påbörja ett arbete  

Vision 

När gruppen är bildad är det av stor vikt att forskningsledaren påbörjar en diskussion om en gemensam 

vision [4].  Detta sker som ett samtal där samtliga medlemmar är delaktiga. En gemensam målbild, 

vision, är väsentlig för ett effektivt arbete. Det måste även klargöras vad varje enskild individ ska 

bidra med för att nå slutmålet. 

Beroende på vilka forskningsfynd och erfarenheter gruppen gör under arbetets gång kan visionen efter 

hand komma att justeras. 

Kommunikation 

Kommunikationen inom en grupp med olika kompetenser och erfarenheter kan vara svår [4, 9]. Detta 

kan exempelvis bestå i att kommunicera en ståndpunkt när man har en helt annan kompetens jämfört 

med övriga. Olika akademiska discipliner har olika kulturer för såväl forskningsarbete som 

kommunikation [9].  
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Vid uppstarten av ett projekt sker detta enligt ett koncept i analogi med Problembaserat lärande (PBL) 

[4, 10]. De fyra stegen är: 

1. Formning (PBL: vinjett): Gruppen definierar sin vision, och skapar en grundläggande struktur för 

sitt kommande arbete samt spelregler för gruppens arbetssätt. 

2. Stormning (PBL: brainstorming): En ”brainstorming” där gruppens medlemmar tar fram ett flertal 

idéer som sedan sorteras och grupperas. 

3. Normering (PBL: definiera problemformuleringen, formulera mål): medlemmarna påbörjar sitt 

forskningsarbete. Har de första stegen fungerat väl sker detta nu successivt allt effektivare.  

4. Utförande (PBL: inhämta kunskap, tillämpa på vinjetten): under denna fas är forskningen effektiv 

och produktiv. Forskarna känner sig som en viktig del i gruppen och har stor tillit till varandra. 

Under forsningsarbetet kommer motstridiga uppfattningar att uppstå. Detta är helt nödvändigt för en 

framåtskridande forskningsprocess Att ifrågasätta och omvärdera resultat är centralt inom forskning 

[4, 9]. I en välfungerande grupp är denna diskussion konstruktiv och bygger på tillit och respekt. 

Diskussion om tillit hoppas ofta över i bildandet av forskargrupper men är en grundförutsättning för 

framgångsrikt forskningsarbete [4].  

I en forskargrupp är alla i mer eller mindre beroendeställning av varandra. Tilliten gäller flera 

områden, exempelvis arbetsfördelning, författarskap, datatillgång, men det gäller även det kritiska 

samtalet. Medlemmarna i gruppen måste våga ifrågasätta varandras ståndpunkter och komma med nya 

förslag utan att detta skapar konflikter. Motstridiga uppfattningar är nödvändiga men konflikter har 

oftast stark negativ inverkan på gruppen varför det måste finnas strategier för att lösa dessa [1, 4]. 

Det vilar ett stort ansvar på gruppens ledare att både förebygga och lösa uppkomna konflikter [4, 8]. 

Regelbundna diskussioner om förväntningar på arbetet i gruppen, utöver forskningen i sig, har en 

positiv effekt och förebygger konflikter [4]. När väl konflikter uppstår bör dessa lösas på ett tidigt 

stadium. Det har föreslagits att man kan använda Thomas-Kilmmans konflikthanteringsverktyg som 

lanserades 1974 som hjälpmedel för konflikthantering i en MFG-grupp [9].  

 

Utbildning i att arbeta i en Multidisciplinär forskargrupp: 

Flera kända forskarinstitutioner, framförallt i USA, förespråkar MFG och har MFG-utbildningar. 

Program för detta kan vara före, under eller efter ett avhandlingsarbete [7, 11, 12]. En majoritet av 

amerikanska forskningsinstitutioner förefaller anse att MFG är viktigt men bara hälften erbjuder en 

strukturerad utbildning och den varierar mellan olika lärosäten [12]. De utbildningsdelar som erbjuds 

är ledarskap, konflikthantering, kommunikation, interdisciplinära forskningsövningar, gemensamma 

artikelgranskningar, mentorskapsutbildning [12-15]. 

 Begg har summerat kunskapsbehovet för en nationell MFG-utbildning med fyra rekommendationer 

[12]: 

 Skapa en nationell standard för MFG-utbildning. 

 Skapa en gemensam plattform för kunskapsdelning i MFG. 

 Utvecklande av nya utbildningsmetoder för MFG genom forskning. 

 Utveckling av en utvärderingsmetod för värdera MFG-utbildning. 
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Diskussion 

För att den medicinska forskningen ska kunna fortsätta att utvecklas i den ökande fart som vi sett 

under de senaste decennierna krävs såväl translationell forskning som ett utvecklat samarbete mellan 

skilda forskningsdiscipliner. Multidisciplinära forskningsgrupper har under senare år kommit att bli ett 

centralt begrepp när det gäller forskningssamarbete över kompetensområden. Utvecklingen beskrivs 

som en förutsättning för framgångsrik forskning [1, 4-6] 

För många är denna samarbetsform, utan specifik utbildning i arbetstekniken, en självklarhet medan 

för andra något mer okänt. Det finns en rad fördelar med att samarbeta med likasinnande men det 

innebär också utmaningar. I mötet mellan olika forskarkompetenser kommer nya upptäckter att göras, 

dels för att man har olika kunskaper men även för att man har olika infallsvinklar och olika sätt att 

analysera problem. 

Arbetssättet i en MFG-grupp påminner mycket om det man kan se i modern pedagogik som PBL. 

Uppbyggnaden med formning, stormning, normering och utförande i en cirkel påminner om en PBL-

snurra som successivt skapar en ökande kunskap i en grupp med en stödjande handledare [10]. 

Samarbete över forskningsgränser innebär utmaningar och sker inte alltid friktionsfritt. För att 

forskningsformen ska fungera så bra som möjligt krävs välfungerande handledare, engagemang, tillit 

och kunniga medlemmar men även utbildning i MFG.  

Flera lärosäten i USA erbjuder nu utbildning i MFG på olika forskningsnivåer, allt från yngre forskare 

till de som fungerar som erfarna handledare. Forskning inom MFG, visar dock att det fortfarande 

saknas bra vetenskapligt stöd för hur en MFG-utbildning bör läggas upp och efterfrågan på en sådan 

struktur är stor [12]. Det har gjort några försök att skapa strukturerade work-shops för MFG utbildning 

där utvärderingar av deltagarna har varit positiv [13-15]. Tyvärr saknas det idag validerade verktyg att 

bedöma huruvida en MFG-utbildning förbättrar deltagarnas forskningsarbete [1]. 

I Sverige förefaller inte begreppet MFG blivit etablerat även om en stor del av forskarsamhället arbetar 

i multidisciplinära forskargrupper. Sökning i denna artikels använda databaser och Google ger inte en 

enda träff. Huruvida svenskar har god förmåga att samarbeta i MFG-grupper är således inte studerat 

men det är möjligt att den svenska ”konsensus kulturen” kan underlätta. De svenska forskare som hade 

sin skolgång under 70- och 80-talet har sedan barnsben tränat i en liknande metodik då pedagogiken 

med grupparbeten tillämpades flitigt. Sannolikt behöver det skapas strukturerade utbildningar för att 

MFG ska komma att etableras som metodik i Sverige. Det finns troligtvis en utvecklingspotential hos 

redan existerande multidisciplinära forskargrupper i Sverige om de erbjuds MFG-utbildning. 

För svenska forskare som vill utbilda sig i MFG finns ett mycket begränsat inhemskt utbildningsutbud. 

På nätet finns dock flera möjligheter att delta i webbaserade utbildningar som helt eller delvis är 

kopplade till amerikanska universitet eller forskarinstitutioner [7, 11, 16].  

Forskningen om MFG är förhållandevis begränsad. Själva begreppet MFG är svårt att ifrågasätta då 

det numera ofta krävs många kompetenser i en forskargrupp [1, 4, 5]. Det återstår dock mycket arbete 

för att klargöra hur själva arbetssättet kan optimeras och hur utbildning och utvärdering ska 

genomföras. Deltagarna i en forskargrupp måste känna det meningsfullt att lägga tid på att utbilda sig i 

MFG utöver den egentliga forskningen och forskarutbildningen. 

Sammanfattningsvis är forskning i en grupp med olika kompetenser helt nödvändig för goda 

forskningsresultat. Det finns en del forskning som talar för att samarbete i en sådan grupp enligt 

principerna för MFG kan vara framgångsrika men det återstår en hel del arbete för att klaragöra detta 

och finna en lämplig utbildning i konceptet. 
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