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Olle Josephson

Mötesspråk i högskolors och universitets språkvals-
dokument
I sin rapport En högskola i världen (Högskoleverket 2008) uppmanar Högskoleverket
svenska universitet och högskolor att formulera en egen språkpolitik som ett led i arbe-
tet med internationalisering. Vid den tiden hade bara Göteborgs universitet en fastställd
språkpolitik, men flera lärosäten meddelade att man var nära att anta en sådan, eller att
man hade påbörjat ett sådant arbete. Under 2016 finns det i Sverige 48 universitet, hög-
skolor och enskilda utbildare med tillstånd att utfärda examen på universitets- eller hög-
skolenivå (Universitetskanslersämbetet, 2015). Av dessa har 21 lärosäten i dag någon
form av dokument som reglerar språkval i olika delar av verksamheten. 

Lagar och förarbeten
Universitet och högskolor är myndigheter och lyder under samma lagar och förord-
ningar som andra myndigheter i Sverige. Bland de lagar som styr myndigheters språkval
märks särskilt språklagen (SFS 2009:600) och förvaltningslagen (SFS 1986:223).
Svenskan är huvudspråk i Sverige och det språk som ska användas av det offentliga.
Den som inte behärskar svenska har rätt att få en tolk för att kunna möta svenska myn-
digheter. Även offentlighetsprincipen bygger på att medborgarna kan ta del av det
offentligas texter.

Lärosätena skiljer sig emellertid från andra myndigheter på flera sätt. Dels har hög-
skolorna ett särskilt uppdrag att vara internationaliserade. Dels präglas organisationen
sedan länge av det så kallade kollegiala styret, det vill säga att beslut fattas gemensamt
av kollegiet i institutionsstyrelser och fakultetsnämnder. Även om den så kallade auto-
nomireformen (Prop. 2009/10:149) har öppnat för andra styrelsesätt är förtroendeupp-
drag av olika slag ett gängse inslag i vardagen för lärare och forskare vid universitet och
högskolor.

I Språk för alla – förslag till språklag (Prop. 2008/09:153) framhålls att högskolor
och universitet är myndigheter av en lite annan karaktär än andra myndigheter. Deras
internationaliseringsarbete kan göra att det i verksamheter utanför det som är språk-
lagens kärnområde kan finnas omständigheter som påverkar lagens tillämpning. Det
som utgör kärnområdet för språklagens tillämpning definieras i samma proposition:
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Innebörden av den föreslagna bestämmelsen är alltså att de offentliga organen ar-
betar på svenska, skriftligt såväl som muntligt. Bestämmelsen uttrycker den regel
som, fastän inte lagfäst, sedan lång tid tillbaka gäller i Sverige. Kärnområdet för
huvudregeln är språkanvändningen i sådana förfaranden och allmänna hand-
lingar som är av särskilt stor betydelse inom den offentliga verksamheten, såsom
den politiska beslutsprocessen, domstolsförhandlingar, domar, protokoll, beslut,
föreskrifter, verksamhetsberättelser och andra dokument av liknande karaktär.
(Prop. 2008/09:153 s. 29)

Språklagen gäller alltså såväl den muntliga som den skriftliga delen av verksamheten.
Undervisning och forskning kan med utgångspunkt i propositionen i någon mån undan-
tas från språklagen, men inte administration och ledning.

På svenska lärosäten kan det administrativa arbetet delas in i å ena sidan det arbete
som utgör stödfunktioner, exempelvis ekonomi, handläggning och kansli, och å andra
sidan det arbete som utgör arbets- och verksamhetsledning, exempelvis uppdrag som
studierektor, nämndledamot eller rektor. Den förra typen utförs som regel av personal
som rekryterats för uppgiften, medan den senare som regel är tidsbestämda förtroende-
uppdrag som innehas av disputerad personal. Till skillnad från undervisning och forsk-
ning utgör den administrativa verksamheten offentlig förvaltning och berörs av förvalt-
ningslagen och språklagen. 

I uttolkningen av språklagen och dess förarbeten är lärosätenas språkvalsdokument
samstämmiga vad gäller de skriftliga artefakter som produceras i beslutande och bere-
dande organ: Beslutsprotokoll ska alltid upprättas på svenska, men kan översättas om
det finns behov av det. Beslutsunderlag ska upprättas på svenska och behöver inte lika
självklart översättas. Vid alla översättningar av beslut är det den svenska versionen som
betraktas som originalet. Däremot uppvisar dokumenten en stor variation när det gäller
tolkningen av hur de möten där beslut fattas ska hållas, alltså den muntliga delen av be-
slutsprocessen. Oenigheten dokumenten emellan tyder på att det här gömmer sig en po-
tentiell problematik. 

Möten i lärosätenas språkvalsdokument
I nära hälften av språkvalsdokumenten, 8 av 21, tas frågan om språkval i möten upp. Det
presenteras en rad olika lösningar, med olika hållningar gentemot vilket eller vilka språk
som ska och kan användas på möten om inte alla närvarande behärskar svenska tillräck-
ligt väl. Ett exempel på en lösning som förordar svenska som mötesspråk är Kungliga
konsthögskolans språkvalsdokument: 

På Utbildningsnämnden och i styrelsen hålls möten på svenska, icke svensksprå-
kiga ledamöter ges stöd genom t.ex. tolk. Utbildningsnämndsprotokoll skrivs på
svenska och översätts till engelska, bilagor översätts som regel inte. Styrelsepro-
tokoll skrivs på svenska och översätts till engelska vid behov. (Kungliga konst-
högskolan 2007)

Formuleringen tar av allt att döma sin utgångspunkt i förvaltningslagens 8 §: »När en
myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt
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hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.» (SFS 1986:223). Även
Konstfack har en skrivning om tolkar vid möten vid beslutande organ. Här har man
emellertid öppnat för att möten kan hållas på andra språk än svenska, så länge den som
önskar har möjlighet att använda svenska: 

Ledamöter i beslutande organ ska alltid ha möjlighet att föra sin talan på svenska.
Vid behov ska tolk anlitas för ledamöter som inte talar svenska. 

Mötesspråket på Konstfack kan växla mellan svenska och engelska, beroende på
deltagarna. Vid informationsmöten ska hänsyn tas till utländska medarbetare och
studenter. (Konstfack 2016)

De flesta språkvalsdokument hänvisar emellertid inte till tolkar utan föreslår i stället
olika former av anpassning till ordinarie och tillfälliga ledamöter. I den mer återhåll-
samma änden finns Malmö högskola som visserligen öppnar för att mötesspråket kan
vara något annat än svenska under vissa omständigheter, men som i exemplen på vad
sådana omständigheter skulle kunna vara visar att det är frågan om en tämligen begrän-
sad möjlighet:

Sammanträden i beslutande och beredande organ ska hållas på svenska om inte
omständigheterna kräver engelska eller annat språk. En sådan omständighet är
sammanträden dit internationella föredragande är inbjudna, eller sammanträden
i anställningsnämnd med internationella sakkunniga närvarande. (Malmö hög-
skola 2010)

De exempel som ges är båda på tillfälligt inbjudna personer. Det är alltså inte frågan om
att man öppnar för ordinarie representanter som inte behärskar svenska språket att an-
vända något annat språk. 

Karlstads universitet tillåter engelska om omständigheterna så kräver, men med en
återhållsam hållning:

Eftersom Karlstads universitet är en svensk myndighet ska mötesspråket normalt
vara svenska. Detta gäller speciellt sammanträden i alla beredande och beslu-
tande organ, men ska också beaktas när det gäller institutions- och ämnesmöten.
Avvikelser kan ske om omständigheterna så kräver. Enskilda yttranden kan alltid
framföras på engelska av talare som själva väljer detta för att bättre kunna fram-
föra sin åsikt. (Karlstads universitet 2013)

Här är det emellertid inte uteslutande gäster som kan tillåtas tala ett annat språk än
svenska (mer specifikt engelska), någon sådan restriktion framgår inte. Däremot är det
frågan om deltagare som när de själva ska bidra muntligt kan tillåtas säga enstaka saker
på engelska. Den sista meningen i citatet lägger restriktioner på hur omfattande bidra-
gen på engelska kan vara, och även skälen. Den som deltar men inte behärskar svenska
tillräckligt väl för att förstå vad som sägs på mötet blir inte tillgodosedd med den här
formuleringen. Inte heller kan den sägas bjuda in till ett aktivt deltagande. Lunds uni-
versitet har en betydligt mer öppen formulering:

Sammanträden vid Lunds universitet ska som grundregel hållas på svenska. Un-
dantag kan göras då en eller flera mötesdeltagare inte behärskar svenska varvid
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sammanträdet i så fall helt eller delvis kan hållas på engelska. (Lunds universitet
2014)

Här verkar det vara frågan om att göra det så lätt som möjligt för så många som möjligt
att delta i möten. Man utgår dock från att engelska skulle göra deltagande möjligt för
alla, vilket inte nödvändigtvis är fallet. En liknande skrivning har Södertörns högskola
och Gymnastik- och idrottshögskolan (skrivningarna i de båda dokumenten är iden-
tiska):

Sammanträden i beslutande och beredande organ ska i första hand hållas på
svenska. Önskvärt är att alla ska förstå talad och skriven svenska så bra att man
kan ta del av beslut och information samt delta i internt arbete. Delar av högsko-
lans personal, doktorandgrupp och studenter har dock annat språk än svenska
som sitt förstaspråk. Om annat mötesspråk än svenska (företrädesvis engelska)
används, ska detta vara noga genomtänkt och välgrundat. Val av språk får inte
påverka förståelsen av diskussioner och de beslut som tas. Högskolan bör dock
sträva efter att möjliggöra delaktighet i dessa organ för såväl personal som dok-
torander och studenter som inte kan svenska. (Södertörns högskola 2012, Gym-
nastik- och idrottshögskolan 2015)

I stället för att utgå från sammanträdet sätts här medarbetarna och deras möjlighet att
delta i möten i centrum. Dock manas till viss aktsamhet: beslutar man sig för att använda
ett annat språk än svenska ska det vara välgrundat och noga genomtänkt och får inte leda
till bristande förståelse. 

Diskussion
Det som utkristalliseras i de undersökta dokumenten är två motstridiga logiker som
möts i den internationaliserade högskolevärlden: regellogiken och delaktighetslogiken.
De utesluter inte varandra, utan varje lärosäte måste samtidigt förhålla sig till lagtexter-
nas skrivning och till medarbetarnas möjlighet till delaktighet och insyn i verksamheten.
Vilken logik man primärt låter styra avgör vilka som kan komma på fråga som ordinarie
eller tillfälliga deltagare i beslutande och beredande sammanträden. Ju mer dominant re-
gellogiken är, desto större restriktioner finns det på vem som kan delta. Ju mer dominant
delaktighetslogiken är, desto fler individer blir tillgängliga för att delta i beslutsproces-
ser. Lunds universitets formulering med en fullständig anpassning efter deltagarnas be-
hov utgör en extrem, med Malmö högskolas och Karlstads universitets mycket restrik-
tiva formuleringar i andra änden. 

Engelska som lingua franca skrivs fram starkt. Men även om de flesta medarbetare,
oavsett modersmål, lever med engelska som lingua franca i sin forskningsvardag är det
inte säkert att den språkliga kompetensen sträcker sig till att täcka in ett ordförråd och
ett idiom som behövs för att kunna prata om mer administrativa frågor. Det är med andra
ord inte säkert att engelska verkligen gör möten mer tillgängliga för fler personer; andra
kan komma att uteslutas i stället. Endast två lärosäten framhåller möjligheten att an-
vända tolkar. Med tanke på att tolkning inte bara är föreskrivet i förvaltningslagen, utan



238

också skulle kunna innebära att alla mötesdeltagare gavs möjlighet att uttrycka sig på
ett språk de behärskar mycket väl, är det anmärkningsvärt att detta alternativ inte nämns
i fler av dokumenten.

Det finns alltså en variation i hur man tolkar hur långt internationaliseringsarbetets
föreskrivna handlingsfrihet sträcker sig i förhållande till språklagens intention att ge
svenskan en särställning i ett mångspråkigt samhälle. Ingen tolkar det som att beslut
skulle kunna få skrivas på något annat språk än svenska, men en del tolkar det som om
deltagandet i beslutsprocessen skulle kunna vara en så integrerad del i internationalise-
ringen av högskolan som arbetsplats att det inte går att dra en skarp gräns mot att tillåta
andra språk även i andra verksamhetsgrenar än undervisning och forskning. Av varia-
tionen mellan lärosätenas språkvalsdokument framgår att detta är en prekär fråga där det
inte finns något givet svar, utan det görs olika försök att förena de motstridiga logikerna
med varandra. 

Avslutning
Variationen i dokumenten gör tydligt att vi behöver veta mer om hur mötesspråk väljs i
praktiken. Mycket är känt om språkval i arbetsmöten, publicering och undervisning (jfr
Söderlundh 2010, Salö 2016), men nästan inget om de val som görs i högskolornas
administrativa verksamheter. Det är nödvändigt att undersöka hur praktikerna faktiskt
ser ut, eftersom vikten av att behärska svenska för den som arbetar vid ett svenskt läro-
säte knappast kan överskattas. I Kungliga tekniska högskolans språkvalsdokument for-
muleras detta tämligen skarpt: 

Lärare som inte kan svenska har svårt att uppfylla befordringskraven och är nor-
malt inte aktuella för ledningsuppdrag. (Kungliga tekniska högskolan 2010)

Kunskaper i svenska – eller bristen därpå – kan med andra ord komma att utgöra ett
glastak. Medarbetare som vill komma i fråga för exempelvis professorsbefordran kan få
svårt att visa att de har tillräcklig administrativ erfarenhet. På samma sätt kan den som
önskar göra en administrativ karriär eller har värdefulla erfarenheter från utländska läro-
säten komma att stängas ute på grund av otillräckliga språkkunskaper. Andra sidan av
myntet är förstås att om en institution är väldigt internationaliserad och har en liten an-
del medarbetare som kan svenska bra, kan det bli så att ett fåtal personer hamnar i en
position där de tvingas åta sig flera uppdrag eftersom de är de enda som kan svenska
tillräckligt bra. Vissa förtroendeuppdrag, som exempelvis studierektorskap och prefekt-
skap, torde vara svåra att genomföra utan synnerligen god behärskning av det svenska
språket. Språksituationen vid ett lärosäte kan alltså komma att verka såväl uteslutande
som innestängande, trots att lagar och styrdokument från början utformats med delak-
tighet i åtanke. 

Beslutande och beredande sammanträden på institutions- och fakultetsnivå, samt
högre upp i högskolornas organisation, tillhör språklagens kärnområde. Förtroende-
uppdrag ges till lärare och forskare, och en del av målet med internationaliserings-
arbetet på universiteten är att rekrytera just utländska lärare och forskare. Detta leder
till att många medarbetare inte kan ta del av beslutsprocess,  beslut och beslutsunder-
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lag fullt ut. En del av lösningen skulle kunna vara att liksom Kungliga tekniska hög-
skolan betrakta deltagande i det interna arbetet som lika självklart som att delta i
arbetet med forskning:

KTHs strävan är att alla tillsvidareanställda ska förstå talad och skriven svenska
tillräckligt bra för att kunna ta del av beslut och information samt delta i det in-
terna arbetet, liksom det är självklart att alla lärare och forskare ska behärska eng-
elska tillräckligt bra för att kunna delta i den vetenskapliga kommunikationen.
(Kungliga tekniska högskolan 2010)

Det är med andra ord av yttersta vikt att lärosätena erbjuder goda möjligheter för inter-
nationella medarbetare att lära sig svenska och ställer krav på parallellspråkighet för att
göra det möjligt att jämka samman de motstridiga logiker som internationalisering,
språklag och delaktighet för med sig.

Litteratur
Gymnastik- och idrottshögskolan, 2015: Språkpolicy vid Gymnastik- och idrottshög-

skolan (GIH). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.
Högskoleverket, 2008: En högskola i världen – internationalisering för kvalitet. Stock-

holm: Högskoleverket.
Karlstads universitet, 2013: Språkpolicy vid Karlstads universitet. Karlstad: Karlstads

universitet.
Konstfack, 2016: Konstfacks språkpolicy. Stockholm: Konstfack.
Kungliga konsthögskolan, 2007: Kungl. Konsthögskolans språkpolicy. Stockholm:

Kungliga konsthögskolan.
Kungliga tekniska högskolan, 2010: Språkpolicy för KTH 2010. Stockholm: Kungliga

tekniska högskolan.
Lunds universitet, 2014: Lunds universitets språkpolicy. Lund: Lunds universitet.
Malmö högskola, 2010: Språkpolicy för Malmö högskola. Malmö: Malmö högskola.
Prop. 2008/09:153, 2008: Språk för alla – förslag till språklag. Stockholm: Regeringen.
Prop. 2009/10:149, 2009: En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

Stockholm: Regeringen.
Salö, Linus, 2016: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia. Prac-

tices, Processes, and Globalizing Markets. Stockholm: Stockholms universitet.
SFS 1986:223, 1986: Förvaltningslag. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 2009:600, 2009: Språklag. Stockholm: Kulturdepartementet.
Söderlundh, Hedda, 2010: Internationella universitet – lokala språkval. Om bruket av

talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer. Skrifter utgivna av Institutionen för
nordiska språk vid Uppsala universitet 83. Uppsala: Uppsala universitet.

Södertörns högskola, 2012: Kvalitetshandboken 2012–2014. Flemingsberg: Södertörns
högskola.

Susanna Karlsson


