
Björkliden 2012: från ord till handling  
 
En delad utgångspunkt för våra diskussioner har varit att gränsöverskridande forskning i 
grunden utgör en meningsfull och dynamisk ansats för att främja nytänkande, metodutveckling 
och en fördjupad förståelse av den egna och andra vetenskapsgrenar. Vi har således inriktat 
oss mot det konstruktiva snarare än att låsa diskussionen vid en problematisering av det 
tvärvetenskapliga som sådant. Trots detta bör våra förslag och vårt konkreta initiativ att upprätta 
en virtuell mötesplats för gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet ses som direkta 
svar på de brister och tillkortakommanden som kan skönjas idag. Något som särskilt förvånar är 
att inte fler initiativ tagits utifrån de goda och genomförbara idéer som presenterats under 
tidigare års Idéforum. Vi har således för avsikt att med detta manifest förespråka och själva 
agera på föreställningen att arbetet med gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet på 
många områden behöver gå från ord till handling. Till detta bör dock tilläggas att vi, som grupp, 
ställer oss väldigt positiva till inrättandet av Pufendorfinstitutet och till dess arbete med att föra 
samman forskning och forskare över disciplingränser. 
 
De förslag som diskuteras nedan bör läsas som att de rymmer två sammanlänkade nivåer. Dels 
ger de uttryck för förhoppningar om en breddning och fördjupning av en interdisciplinär miljö vid 
Lunds universitet i dess helhet. Dels har vi valt att upprätta Science Match, en blogg för forskare 
vid universitet, som redan idag är i full gång (se punkt tre). Ett ytterligare konkret bidrag är det 
förslag till gränsöverskridande samarbetsprojekt som bifogas med denna text (se bilaga 1). 
 
1. Interdisciplinär tidskrift 
Som en spegling av att Lunds universitet tillskriver gränsöverskridande forskning särskild vikt 
förefaller det både lämpligt och framåtblickande att inrätta en interdisciplinär peer-reviewed 
tidskrift med bas vid Pufendorfinstitutet. De potentiellt positiva konsekvenserna av ett sådant 
initiativ och värdskap är många. För det första skulle det bidra till ytterligare etablera Lund som 
en forskningsmiljö som både samlar och uppmuntrar till gränsöverskridande tänkande och 
samarbete. Det skulle sätta Lund på kartan som ett nav för möten över disciplingränser. Vidare 
skulle då framgångsrika temagrupper vid Pufendorfinstitutet kunna erbjudas att publicera 
specialnummer i linje med de frågor som lyfts och framkommit under gruppernas respektive 
sammankomster. Ett arbete med temanummer öppnar även upp för involverandet av externa 
gästredaktörer. En tredje tillgång med att stå som utgivare för och samordnare av en 
interdisciplinär tidskrift med ett internationellt och faktiskt erkännande är att den 
gränsöverskridande forskningen som en reell meriteringsgrund tydliggörs. Det 
gränsöverskridande som meriterande faktor har också lyfts fram som ett konkret problem i 
gruppens diskussioner. Vilken typ av publicering premieras av enskilda institutioner? Vad 
värderas vid tjänstetillsättning? Etablerandet av en ny interdisciplinär tidskrift skulle bli ett 
konkret slag från universitets sida för att lyfta fram den meriterande faktorn i tvärdisciplinärt 
arbete. 
  
2. Internt mobilitetsprogram  
I likhet med 2011 års manifestförfattare menar vi att former för direkt utbyte mellan 
institutionerna är en nyckelfråga för att förstärka en gränsöverskridande profil vid Lunds 



universitet. Det förslag om sabbatsterminer som lanserades förra året har såvitt vi känner till inte 
lett till några konkreta initiativ. Vi vill nu föreslå ett mer flexibelt program för intern mobilitet som 
kan befrämja och finansiera allt från enskilda gästföreläsningar till månadslånga arbetsperioder 
som gästforskare vid en annan institution. Ansökan om ett utbyte ska ställas från den nya 
värdinstitutionen och från den enskilde forskaren. Utbytet ska alltid ha en tydlig syftning mot att 
utforska möjliga gränssnitt mellan discipliner och möjligheter till gränsöverskridande forskning. 
Vi föreslår att detta program hanteras av Forskningscentrum. 
 
I 2011-års manifest diskuteras problematiken med ersättning för gästföreläsare mellan 
institutionerna. Det är fortsatt problematiskt för många institutioner att hantera arvoden av detta 
slag. Vi vill förorda en snabb översyn av detta problem som, om inte annan harmonisering är 
möjlig, skulle kunna hanteras inom ramen för ett nytt mobilitetsprogram. 
 
3. Virtuell mötesplats http://sciencematch.wordpress.com/ 
I tidigare manifest har vikten av mötesplatser lyfts fram och poängterats. Även vi anser att 
förutsättningarna för gränsöverskridande samarbeten ligger i möjligheten att komma i kontakt 
med varandra. I tidigare manifest har fokus legat på att skapa fysiska mötesplatser i form av 
fakultetsöverskridande seminarier, workshops och tankesmedjor. Ett problem är att majoriteten 
av de anställda vid Lunds universitet har svårt att avsätta ytterligare tid för den här typen av 
aktiviteter. Ett annat problem är att den kunskap som finns vid Lunds universitet inte sprids och 
delas tillräckligt mellan olika forskare och forskningsprojekt. Vi tror därför att det behövs 
lösningar som är mer tillgängliga för den enskilda forskaren och mer flexibla. Vårt huvudsakliga 
bidrag är därför en virtuell mötesplats i form av en blogg.  
 
En sådan blogg kan fylla många olika behov och funktioner. En funktion som en sådan blogg 
kan ha är att enskilda forskare som behöver stöd från forskare från andra discipliner kan söka 
efter kontakt genom att lägga upp en “kontaktannons” på bloggen. På det viset kan forskare 
inom Lunds universitet hitta varandra och även ta del av varandras nätverk.  
 
En annan funktion som bloggen har är att forskare kan hitta varandra och få kontakt med andra 
forskare och utifrån det bilda nya samarbeten, kan enskilda frågeställningar och problem lyftas 
upp och diskuteras mellan olika forskare vid olika institutioner på universitet. På det viset kan 
även gränsöverskridande forskning och dess syften och möjligheter diskuteras i detta forum. 
 
Utöver att fungera som ett stöd för forskningen kan bloggen även utgöra ett stöd i 
undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Genom bloggen kan forskare hitta 
gästföreläsare från andra fakulteter till sina kurser. Detta kan i sin tur leda till ökade samarbeten, 
inom såväl utbildningen som forskningen. 
 
Ytterligare en funktion som bloggen kan fylla är att den kan fungera som en anslagstavla där 
informaton om kurser, seminarier och andra aktiviteter som kan vara av fakultetsövergripande 
intresse kan annonseras.  
 



För att hålla bloggen levande (framförallt i ett inledande skede) föreslår vi en staffettmodell. Med 
detta avses att en forskare skriver ett inlägg och därefter “skickar” stafettpinnen vidare till en 
kollega som gör nästa inlägg. Detta är givetvis inte de enda inlägg som ska göras på bloggen, 
men en sådan modell säkerställer att bloggen hålls levande samt att kunskapen om denna 
sprids. Givetvis är det viktigt att detta sker på frivillig basis, det vill säga att den person som tar 
över staffettpinnen gör det av eget intresse. Utöver detta föreslår vi att det finns en länk från 
Pufendorfs hemsida till bloggen för att det ska finnas en koppling mellan bloggen och 
universitetet.  
 
För att illustrera hur en sådan blogg kan se ut och vilka funktioner en sådan kan fylla samt hur 
enkelt det kan vara att gå från ord till handling har vi skapat en blogg som en bilaga till detta 
manifest. Denna blogg finns på: http://sciencematch.wordpress.com/ 
 
4. Hemsidor och gemensam databas 
Det är glädjande att en gemensam databas för forskning inom hela universitet nu är under 
uppbyggnad. Detta tror vi är avgörande för att tvärdisciplinärt arbete kan expandera. Vi skulle 
här vilja lyfta fram ett förslag i 2010-års manifest om en digital plattform för dokumentation av 
metod och maskinvara som nu oproblematiskt skulle kunna införlivas i databasens struktur. Vi 
föreslår alltså att information om metod och maskinvara ska särskilt specificeras i 
dokumentationen av pågående forskningsprojekt för att förstärka en tvärdisciplinär 
metodutveckling vid universitet. 
 
Precis som i övriga manifest vill vi trycka på behovet att kunna söka information om forskare vid 
Lunds universitet. Det finns ett konkret problem med den nuvarande hemsidans 
fritextsökningsfunktion. Denna funktion måste optimeras på den kommande nya hemsidan.  
 
Vi vill också trycka på vikten av att varje forskare/forskargrupp har en egen hemsida vid lu.se 
och hur dessa är utformade. I nuläget ser hemsidor olika ut vid olika fakulteter och institutioner 
och förutsättningarna för att skapa en hemsida varierar. Vårt förslag är därför att det ska finnas 
en gemensam layout och funktionalitet för hemsidan vid hela universitetet. Utöver det föreslår vi 
en gemensam support för anställda att skapa sin hemsida. Spridning av forskningsresultat samt 
forskningsjournalistik är idag helt baserad på information över internet och det är därför 
avgörande för Lunds universitets internationella profil att hemsidans information om pågående 
forskningsprojekt och anställda forskare är uppdaterad, enhetlig och korrekt. 
 
5. Tvärvetenskapliga kurser på grundutbildnings-/forskningsnivå 
I 2010-års manifest framhölls vikten av att skapa tvärdisciplinära kurser i epistemologi och 
vetenskapsfilosofi. Vi kan bara beklaga att så inte ännu har skett och skulle återigen vilja 
understryka det värde som kurser av detta slag skulle kunna ha. Vi tror dessutom att det redan 
på grundutbildningsnivå skulle vara motiverat att arbeta på ett liknande sätt. En tvärdisciplinär 
kurs i vetenskapsteori skulle kunna utgöra en första början på ett mer utökat program med 
gränsöverskridande kurser, organiserade mellan olika fakulteter. I samstämmighet med 2011-
års Björkliden seminarium menar vi att en möjlig modell som kan vara värd att prova för kurser 
av detta slag är en sommarskola. De strukturella svårigheter som ett sådant program 



aktualiserar utgör samtidigt en angelägen fråga till Universitetsledningen om var samordning av 
tvärvetenskapliga initiativ ska omhändertas.  
 
6. Samordning 
Vi anser att helheten av ovanstående förslag pekar på behovet av en samordnande funktion för 
gränsöverskridande verksamheter vid universitetet. En instans som samordnar 
tvärvetenskapliga kurser samt ett mobilitetsprogram behövs för att, som vi uttryckte det i 
inledningen, gå från ord till handling. Den organisatoriska strukturen för detta tror vi att 
universitetsledningen själv bör utreda. 
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Bilaga 1 
  
Nano as Risk or Promise: Unfolded 
At Lund University, the research of nanotechnology has been developed for more than 20 years 
headed by Prof. L. Samuelson. The research is internationally recognized, and Lund has been 
established as a world leader in the field nanotechology has potential to become a General 
Purpose Technology, to establish itself and induce a revolution in society just like steam-based 
technology, electricity and IT. Despite its increased prominence in society, information and 
knowledge about its use, technology, risk and safety is scarce. Lack of communication between 
scientists and society often creates fear among the general public. But is the fear for health and 
environmental impacts motivated and should they be valued against the potential promises for 
economic growth? 
 
The societal and economic effects from a General Purpose Technology happen with a time lag. 
The economic impact of the steam engine is assessed to have taken about century, whereas 
the effects from electricity and IT happened after a few decennia. Comparing nanotechnology to 
historical General Purpose Technologies may gain insights into how this new technology can be 
diffused on a societal level. With growing insights into the usefulness of nanotechnology, a 
greater need of analyzing and communicating results from a societal point of view is necessary. 
Within the framework of this thematic project, technologically important fields where nano is an 
inherent part of the technology will be discussed with respect to its scientific, technologic and 
economic potential. New trends in technology and possible consequences of new physics will 
be identified. The field nano as a whole will be divided into sub genres and analysed with 
respect to risk/safety/promise/benefit from a technological as well as societal perspective. 
Gathering knowledge about nano and its different uses will be an important outcome of the 
project and each potential use will be analyzed from the following perspectives: 
 
Rhetorical: 
 
Under this theme we propose to evaluate the discourse of nano, and identify recent trends in 
the discussions regarding nano in popular literature. A rhetorical perspective will be used, in 
order to identify the scientific results used as base for discussions in media. The discussion of 
new technology often gets polarized and emotional. A rhetorical perspective on the nano 
discourse can help us understand the close and intricate relationship between technology, 
society and man. Which arguments dominate the discussions in media? How are we to assess 
the fears and hopes expressed? 
 
Technological and economical: 
 
Nano is often described as a technology potent to generate large benefits to society as it can be 
used as integrated parts in various economic sub-fields, such as energy generation, health and 
IT-technology. In certain fields, nano is merely an incremental improvement of existing 
technologies. In other fields, the potential impact may be larger, but is dependent on 
coordinated investments in infrastructure, cooperation on technological standards and 



information to the public.  This theme aims to answer the question of what the potential 
bottlenecks of technology adoption are and what can we learn from historical examples on 
technological paradigm shifts? 
 
Biological: 
 
The fears from the society to expand the use of nanomaterial are based on the fear that it is a 
risk for human health and eco-systems. Is this fear motivated? Here the aim is identify gaps of 
knowledge about the risks and fill them by conducting experiments. The effects will be studied 
from cellular to organismal to ecosystem level, at different life-stages (i.e., development and 
adults) and in different species (aquatic species versus terrestrial species). This will provide a 
conclusive assessment of the potential risk with the evaluated nanomaterial.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


