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Sammandrag 

Den svenska högre utbildningen har länge genomgått en internationaliseringsprocess, vilken 

har inneburit att engelskan kommit att ta allt mer plats på de svenska lärosätena. Detta har lett 

till att bland annat Högskoleverket uppmanat universitet och högskolor att anta en språkpolitik 

och vintern 2018 antog Uppsala universitet en sådan. Syftet med studien är att jämföra Uppsala 

universitets språkpolicy med språkliga riktlinjer från några andra svenska universitet, med 

fokus på språkval i utbildning och forskning samt att undersöka hur dessa hanterar uppdragen 

internationalisering och värnandet av det svenska språket. Materialet för studien utgörs av 

språkpolicydokument från fyra universitet utöver Uppsala och metoden för undersökningen har 

varit en argumenterande närläsning. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader 

mellan Uppsala universitets policy och de andra universitetens policydokument, både generellt 

och specifikt gällande utbildning och forskning. Det visar också att universiteten hanterar de 

två uppdragen på lite olika sätt och att olika mycket vikt läggs vid internationaliseringsarbetet 

och användande av svenskan. Slutsatsen som dras är att de svenska lärosätena aktivt arbetar 

med ett fortsatt internationaliseringsarbete som inte sker på bekostnad av svenskan, men att 

detta inte alltid kommuniceras explicit. 

 

Nyckelord: språkpolicy, språkpolitik, diskursanalys, språksociologi, svenska universitet  
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1 Inledning 

Engelskans betydelse i det svenska samhället har debatterats i decennier. Hotar 

engelskan att tränga ut svenskan som kommunikationsspråk? Är engelska snarare 

ett andraspråk än ett främmande språk, som somliga hävdar? Men svenskan i 

allmänhet hotas knappast av influenser från engelska, eller andra språk. Som 

vardagligt umgängesspråk står svenskan stark. Ett område där hotet dock är reellt är 

högre utbildning och forskning. Nästan 9 av 10 avhandlingar som skrivs i Sverige i 

dag är engelskspråkiga; så har det varit sedan mitten av 1990-talet. (Salö, 2010:6, jfr 

Josephsson, 2018:155) 

Så här inleder Lena Ekberg, då chef för Språkrådet, sitt förord till den första rapporten i 

Språkrådets rapportserie (Salö, 2010). Syftet med denna första rapport var att kartlägga 

användningen av svenska och engelska på lärosäten runt om i Sverige. Bland annat belyser 

rapporten den konflikt som kan uppstå mellan högskolornas internationaliseringsarbete och det 

lagstiftade ansvar de svenska lärosätena har att värna om och utveckla svenska som veten-

skapligt skriftspråk (Salö, 2010:13). Enligt rapporten har det framkommit varierade 

inställningar till huruvida internationaliseringsarbetet och ett samtidigt värnande om svenskan 

inom den högre utbildningen går att förena. I språklagsutredningen Värna språken påpekades 

att det kan finnas en motsättning mellan de två målen, där användning av svenska kan vara ett 

hinder för internationaliseringen samtidigt som internationalisering kan försvåra situationen för 

svenskan (Salö, 2010:13). Samtidigt måste svenska högskolor och universitet enligt prop-

ositionen Ny värld – ny högskola (Salö, 2010:13) ha mål för internationalisering och arbeta 

aktivt med detta. Där framgår även att hinder för internationalisering ska reduceras (Salö, 

2010:13), vilket i så fall skulle betyda att internationalisering måste gynnas på svenskans 

bekostnad. Dock framhåller språklagspropositionen Språk för alla (Salö, 2010:13) att det inte 

finns någon motsättning mellan de två målen. 

Sommaren 2017 kom den åttonde delen i Språkrådets rapportserie, denna gång med fokus 

på språkpolitik vid de svenska lärosätena (Karlsson, 2017). I rapporten redovisas vilka av de 47 

universitet, högskolor och andra anordnare med examenstillstånd på universitets- och 

högskolenivå som 2016 hade någon form av policy för språkanvändning. Av dessa 47 lärosäten 

hade 21 en språkpolicy och fem lärosäten uppgav att de höll på att utveckla riktlinjer för språk-

användningen. Ett av de fem lärosäten som då arbetade med en språkpolicy var Uppsala 

universitet, och i december 2018 antogs Uppsala universitets språkpolicy. Men hur ställer 

universiteten sig till sina till synes motstridiga uppdrag att öka internationaliseringen och 



6 

 

samtidigt värna om svenskan? Och hur står sig Uppsala universitets språkpolicy bland andra 

svenska lärosätens språkliga riktlinjer? Det är detta jag undersöker i denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet för föreliggande undersökning är dels att jämföra Uppsala universitets språkpolicy med 

några andra lärosäten, och dels att undersöka vilken vikt som läggs på internationalisering, och 

därvidlag användning av andra språk, främst engelska, i dessa språkliga riktlinjer och hur 

svenskans ställning eventuellt styrks inom den högre utbildningen och akademin för att 

motverka domänförlust.  

För att uppnå syftet med undersökningen utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

o Följer Uppsala universitets språkpolicy den standard som satts av tidigare 

språkpolitiska dokument gällande utformandet av en språkpolicy? Hur väl följer 

den andra riktlinjer som finns för denna sorts dokument?  

o Skiljer sig Uppsala universitets språkpolicy från andra lärosätens? Om så är 

fallet, på vilket sätt skiljer de sig? 

o Vad säger de olika språkpolicyerna om språkval inom utbildningen på de olika 

nivåerna? Finns det gemensamma nämnare eller stora skillnader mellan 

språkpolicyer vid olika universitet? 

o Vilken vikt läggs på internationalisering, och därmed användning av framförallt 

engelska, och vilken vikt läggs på att eventuellt stärka svenskans ställning inom 

akademin? Verkar dessa gå att förena eller står de i motsättning till varandra?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för relevant bakgrund för undersökningen. Först ger jag en överblick 

över vad språkpolitik är och vad det innebär för universiteten specifikt. Sedan tar jag upp olika 

föreskrifter som är relevanta inom språkpolitiken och för språkliga riktlinjer vid universitet, så 

som lagar, konventioner och deklarationer. Därefter redogör jag kort för hur internation-

aliseringen av den högre utbildning i Sverige har gått till och vad målen varit med detta utifrån 

ett politiskt perspektiv. Slutligen redogör jag för några tidigare studier som berör språkpolicy-

dokument vid svenska lärosäten. 

2.1 Språkpolitik 

Språkpolitik är ett relativt brett område. Den kan innefatta allt från användning av specifika ord 

och användning av hela språk till nationella lagar om länders officiella språk och den enskildes 

tillgång till ett eller flera språk. Den kan också handla om makt och hierarkier, om vilket eller 

vilka språk som har högre status än andra och om användning av språket i ett politiskt syfte. 

(Josephson, 2018:10) I denna uppsats tas fasta på nationell språkpolitik i form av lagar och 

konventioner och användningen av specifika språk i en specifik kontext. Denna form av 

språkpolitik kallas språkplanering, och handlar alltså om medvetna val av språk och hur de ska 

användas inom ett specifikt område (Josephson, 2018:16f.).  

Josephson (2018) redogör i sin bok Språkpolitik för språkpolitikens historia. Kort kan sägas 

att den språkpolitik vi har idag växte fram under 1900-talets senare hälft, och att två linjer kan 

sägas ha tagit form under 1960- och 70-talet: Sverige som ett flerspråkigt land och svenskan i 

ett mer internationaliserat samhälle. Flerspråkighetslinjen innebar att personer som är bosatta i 

Sverige fick rätt till undervisning i modersmål som inte var svenska. Svenska som skolämne 

hade tidigare kallats ‘modersmål’ men döptes om till ‘svenska’ och ‘hemspråksundervisning’ 

(senare ‘modersmålsundervisning’) och ‘svenska som andraspråk’ inrättades som nya ämnen i 

skolan och undervisning i ‘svenska för invandrare’ (SFI) tar form. (Josephson, 2018:43ff.) 

Under 1990-talet påbörjades, i och med Sveriges inträde i EU, även en diskussion om 

minoritetsspråk i Sverige efter Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk. 

(Josephson, 2018:48f.) 

Frågor rörande svenskan i ett internationaliserat samhälle handlade länge främst om 

språkvård. Det handlade om allt från språkriktighet, skrivregler och nya ord till arbetet med vad 

som i dag kallas klarspråk, framförallt med målet om ett enklare och mer lättbegripligt 
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myndighetsspråk. (Josephson, 2018:50f.) Under 1990-talet började man i språkvårdskretsar tala 

om domänförlust som ett hot mot det svenska språket. Bland annat menade Språknämndens 

dåvarande ordförande Ulf Teleman att det inom fyra domäner inte var helt omöjligt att svenskan 

skulle tappa mark till fördel för engelskans frammarsch. En av dessa domäner var forskning 

och den högre utbildningen. Språknämnden fick sedan i uppdrag från regeringen att lägga fram 

ett förslag på ett handlingsprogram för hur svenskan skulle kunna främjas. Förslaget ledde till 

att en utredning tillsattes av regeringen och slutbetänkandet Mål i mun framlades år 2002. I 

utredningen föreslogs en nationell språkpolitik med en språklag som fastställde svenska som 

huvudspråk i Sverige. Innan språklagen blev verklighet år 2009 beslutade regeringen i 

propositionen Bästa språket från år 2005 om fyra språkpolitiska mål, som efter ett regeringsbyte 

och utredningen Värna språket från 2008 omvandlades till Språklagen. (Josephson, 2018:53ff.)  

Om språkpolitik, engelskan och universiteten skriver Josephson (2018:155), på samma sätt 

som detta togs upp av Ekberg i inledningen till denna uppsats, att engelska har dominerat som 

avhandlings- och publiceringsspråk de senaste decennierna. Josephson påpekar dock att detta 

är ett nationellt tema, men att det från område till område kan skilja sig drastiskt, och det finns 

en trend beroende på vilken publiceringsform som dominerar. I naturvetenskapliga och tekniska 

ämnen dominerar engelskan, och där publicerar man gärna artiklar, medan det inom humaniora 

finns en stark tendens att skriva på svenska och att publicera sig i bokform. Problemet, menar 

Josephson, är att de utvärderingssystem som finns för att bedöma en forskares meriter är baserat 

på den naturvetenskapliga publiceringsformen, som framförallt skrivs på engelska, då denna 

form kvantitativt är vanligare allmänt sett. På så sätt ges intrycket av att det är ”bättre” att 

publicera sig på engelska än på svenska. I undervisningen förespråkar Josephson (2018:156f.) 

parallellspråkighet, att svenskan och engelskan används parallellt och som komplement till 

varandra. Parallellspråkighet och vad det innebär diskuteras vidare i avsnitt 2.2.2.  

2.2 Lagar, statliga utredningar och andra riktlinjer 

Detta avsnitt redogör för de lagar och riktlinjer som universitet och högskolor i Sverige måste 

följa. Först redovisar jag innehållet i de lagar och statliga utredningar som behandlar 

internationalisering av den högre utbildningen och språkanvändningen. En lag som 

universiteten måste förhålla sig till är förvaltningslagen (2017:900), men denna är inte relevant 

för föreliggande undersökning då den varken behandlar internationalisering av den högre 

utbildningen eller språkanvändning. Det enda som behandlas i förvaltningslagen som är av 

relevans för denna undersökning är myndigheternas ansvar att, i mötet med någon som inte 
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behärskar svenska, använda tolk och översätta handlingar i de fall den enskilde behöver detta 

(SFS 2017:900, 13 §). Lagarna i sin helhet kommer inte redovisas för, utan enbart relevanta 

utdrag diskuteras. Språklagen redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

2.2.1 Lagar och konventioner 

De svenska lärosätena måste följa ett antal lagar, bland annat Högskolelagen (SFS 1992:1434), 

Språklagen (SFS 2009:600) och den nordiska språkkonventionen (NMR, 1981).  

Högskolelagen (SFS 1992:1434) har fem kapitel som hanterar lärosätenas organisation, 

professorers och lärares anställning och studenternas rättigheter och skyldigheter. I lagens 1 

kap 2 § fastställs att en av lärosätenas uppgifter är att samverka med samhället och att verka för 

att forskningsresultat kommuniceras ut och kommer till nytta. Det fastställs även att 

högskolorna och universiteten ska främja förståelse för andra länder och internationella 

förhållanden.  

Språklagen (SFS 2009:600) säger att svenska är huvudspråk i Sverige, vilket betyder att 

svenska är samhällets gemensamma språk och att det ska kunna användas inom alla 

samhällsområden. Det fastställs även att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan 

används och utvecklas” (SFS 2009:600, 6 §) och att myndigheter har ett särskilt ansvar att 

utveckla och använda terminologi och fackspråk på svenska (12 §). Vidare ska 

språkanvändningen i offentlig verksamhet vara på svenska och språket ska vara ”vårdat, enkelt 

och begripligt” (11 §). Lagen fastställer även att varje enskild person som är bosatt i Sverige 

ska ”ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska” (14 §). Värt att nämna är att 

språklagen är underordnad andra lagar och förordningar vilket i praktiken betyder att språklagen 

gäller om inget annat anges (3 §). Det organ som har i uppdrag att följa hur språklagen efterlevs 

är Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen, 2019).  

Den nordiska språkkonventionen (NMR, 1981) skrevs på i juni 1981 och trädde i kraft i mars 

1987. De länder som omfattas av konventionen är Sverige, Danmark, Norge, Finland och 

Island. I konventionen fastställs att de nordiska språken svenska, danska, norska, finska och 

isländska ska kunna användas i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i de 

fördragsslutande länderna.  
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2.2.2 Andra riktlinjer  

I Deklaration om nordisk språkpolitik (ANP 2007:746) (i det följande förkortat DoNS) skriver 

Nordiska ministerrådet (vidare NMR) om det nordiska samarbetet och efterlyser en gemensam 

nordisk språkpolitik. Enligt ministerrådet bör målen för en gemensam nordisk språkpolitik vara: 

• att alla nordbor kan läsa och skriva det eller de språk som fungerar 

som samhällsbärande i det område där de bor 

• att alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första hand på 

ett skandinaviskt språk 

• att alla nordbor har grundläggande kunskaper om språkliga rättig-

heter i Norden och om språksituationen i Norden  

• att alla nordbor har mycket goda kunskaper i minst ett språk med 

internationell räckvidd och goda kunskaper i ytterligare ett 

främmande språk 

• att alla nordbor har allmänna kunskaper om vad språket är och hur 

det fungerar 

(ANP 2007:746, 83, originalets kursivering) 

Vidare anges fyra frågor som ministerrådet anser behöver arbetas med i Norden: språkförståelse 

och språkkunskap, parallellspråkighet, mångspråkighet och flerspråkighet, och Norden som 

språklig föregångsregion. Den högre utbildningen nämns under parallellspråkighet. Enligt 

deklarationen innebär en konsekvent parallellspråkighetspolitik: 

• att såväl Nordens samhällsbärande språk1 som engelska bör kunna 

användas som vetenskapliga språk 

• att förmedling av vetenskapliga resultat på Nordens samhälls-

bärande språk bör vara meriterande 

• att undervisningen i vetenskapligt fackspråk, särskilt i skrift, bör 

ges både i engelska och i Nordens samhällsbärande språk 

• att universitet, högskolor och andra vetenskapliga institutioner kan 

utveckla långsiktiga strategier för språkval, parallellspråkighet, 

språkutbildning och översättningsstöd inom sina verksamhets-

områden 

                                                 

1 De språk som definieras som samhällsbärande enligt deklarationen är svenska, norska, danska, isländska, 

finska och färöiska. Dessa språk anses vara kompletta och samhällsbärande då de kan användas inom alla områden 

i samhället och för officiella ändamål. (ANP 2007:746, 81) 
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• att nordiska terminologiorgan kan fortsätta koordinera termino-

login inom nya områden 

• att företag och arbetsmarknadsorganisationer bör uppfordras till att 

utveckla strategier för parallellspråkighet 

(ANP 2007:746, 83f., originalets kursivering)  

Det anses alltså viktigt att de nordiska språken och engelska ska kunna användas sida vid sida 

inom vetenskapen. Dessutom anses det vara av vikt att lärosäten utvecklar strategier för sin 

språkanvändning. 

Utifrån deklarationen om nordisk språkpolitik upprättade Nordiska ministerrådet (NMR) år 

2014 en särskild grupp som skulle arbeta med att kartlägga parallellspråkigheten mellan de 

nordiska språken och engelska vid internationaliserade universitet i Norden. Gruppen, kallad 

Nordiska Ministerrådets Parallellspråksgrupp (vidare NMP), skulle ta fram rekommendationer 

för hur universiteten strategiskt kan arbeta med parallellspråkighet på bästa sätt. NMP 

publicerade sina rekommendationer år 2018 i rapporten More Parallel, please! (Gregersen 

m.fl., 2018). 

Arbetet mynnade ut i 11 rekommendationer för parallellspråkighet inom högre utbildning. 

Den första rekommendationen är att alla universitet bör ha en språkpolitik (language policy) 

som bör behandla hela universitetets verksamhet, allt ifrån utbildning och forskning till 

administration. (Gregersen m.fl., 2018:17). I korthet rekommenderas vidare att alla universitet 

ska ha en kommitté som följer upp hur policyn implementeras och att alla universitet ska ha ett 

språkcenter som arbetar med att utveckla språkkurser, både på det lokala språket och andra 

språk, för studenter och anställda. Gruppen rekommenderar även att universiteten ska erbjuda 

kurser i parallellspråkighet i praktiken och kurser i allmän- och fackspråk på det lokala språket 

för internationella anställda. Alla studenter och anställda bör även erbjudas språkkurser i såväl 

det lokala språket som engelska och andra relevanta språk. Vidare menar NMP att valet av 

undervisningsspråk ska baseras på de(t) språk som studenterna och föreläsarna behärskar, på 

aktiv parallellspråkighet i relevant utsträckning och principer om det internationella 

klassrummet. Man uppger även att litteratur på andra språk än undervisningsspråket kan 

rekommenderas så länge studenterna kan tillgodogöra sig litteraturen. På samma sätt kan vissa 

element inom en kurs undervisas på ett annat språk än det generella undervisningsspråket om 

detta anses vara relevant. Dock ska studenterna informeras om fler än ett språk kommer 

användas före kursstart och de språkliga färdigheter som studenterna förvärvar ska kunna 

dokumenteras och specificeras i examensbevis. Vidare bör policyn innehålla riktlinjer för 

avhandlings- och publiceringsspråk och universiteten bör följa vilka språk forskare vid 
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universitetet väljer att publicera sig på för att undvika att ett språk tar över på bekostnad av ett 

annat. NMP rekommenderar dessutom att det i policyn ska fastställas obligatoriska 

sammanfattningar i doktorsavhandlingar på det lokala språket och ett internationellt språk. 

Slutligen rekommenderas att policyn ska innehålla riktlinjer för administrativt språk och 

kommunikation inom och från universitetet. Man vill även att policyn ska innehålla en plan för 

utveckling av digitala språkstödsresurser. (Gregersen m.fl., 2018:17–23)  

2.3 Internationalisering av universitet och högskolor  

Internationaliseringen av svensk utbildning och forskning har pågått i flera decennier 

(Utbildningsdepartementet, 1994:102), men de senaste 25 åren har arbetet med internationellt 

utbyte blivit en allt större fråga. Det aktiva arbetet med internationalisering har byggt på att 

Sverige ska kunna konkurrera på den internationella marknaden som kunskapsnation, men även 

inom näringslivet, och att det finns en tro på att internationellt utbyte utvecklar och stärker 

kvaliteten hos den inhemska forskningen (Utbildningsdepartementet, 1994:99). Speciell 

påverkan har medlemskapet i EES 1992 och i EU sedan 1994 haft. Åren 1993 och 1994 avsatte 

regeringen medel till förmån för att svenska lärosäten skulle kunna etablera långsiktiga 

samarbeten med utländska universitet. Detta gjordes med förhoppning om att det skulle leda till 

att svensk forskning skulle få mer uppmärksamhet internationellt (Utbildningsdepartementet, 

1994:105). 

Tillsammans med 29 andra europeiska länder skrev Sverige 1999 under Bolognaöverens-

kommelsen, vilken hade för avsikt att etablera ett utbildningssamarbete kallat The European 

Higher Education Area (EHEA). Syftet var att de länder som skrev under skulle skapa en 

genomgående struktur för den högre utbildningen i området för att underlätta och förbättra 

mobilitet och konkurrens, både länderna emellan och mellan området EHEA och resten av 

världen. Den process som kallas Bolognaprocessen påbörjades och ett mål sattes att EHEA 

skulle lanseras 2010. (Resursutredningen, 2007:52). Strukturen för den högre utbildningen 

skulle enligt Bolognaprocessen bestå av tre ”cykler” där utbildningen är den första och den 

andra cykeln och forskningen är den tredje cykeln. (Resursutredningen, 2007:121). Dessutom 

skulle ett Diploma Supplement införas för att internationellt tydliggöra vilka kvalifikationer 

studenten tillägnat sig under utbildningen och ett poängsystem som var jämförbart inom Europa 

skulle införas (Utbildningsdepartementet, 2005:39) 
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I Högskoleverkets2 rapport En gränslös högskola? (2005:1 R) redovisades resultatet från 

den kvalitetsutvärdering av internationaliseringen av den svenska högre utbildningen som 

påbörjats två år tidigare. Rapporten visade både att antalet internationella studenter vid de 

svenska lärosätena hade ökat exponentiellt och att antalet utbytesstudenter ständigt ökade. Detta 

kopplades till att allt fler kurser och program med engelska som undervisningsspråk inrättats. I 

rapporten rekommenderade Högskoleverket att lärosätena skulle jobba aktivt för den 

omställning som Bolognaprocessen innebar och att nya strategidokument för internation-

alisering behövde utarbetas. I rapporten uttrycktes också vikten av att regeringen skulle ta 

ställning till hur arbetet med omställningen enligt Bolognaprocessen skulle ske. Gällande språk 

och undervisning meddelades i rapporten att det på de svenska lärosätena gavs 2 000 – 3 000 

kurser med engelska som undervisningsspråk. Rapporten visar att det 2003/04 dels fanns hela 

kandidatprogram som gavs på engelska, men framförallt att det fanns omkring 210 magister-

program, tillgängliga inom flera olika områden, och att deras antal beräknades öka till 259 inför 

läsåret 2004/05 (Högskoleverket 2005:1 R, 100f.). Undersökningen visade också att en 

majoritet av avhandlingarna inom teknik, naturvetenskap och medicin skrevs på engelska men 

att det inom områden som humaniora, samhällsvetenskap och juridik är vanligast med svenska 

(HSV 2005:1 R, 122).  

År 2005 överlämnades propositionen Ny värld – ny högskola (2004/05:162) till riksdagen, 

vilken hade fokus på internationaliseringen av den högre utbildningen. Propositionen tog 

avstamp i Bolognaprocessen och föreslog ändringar i den svenska högre utbildningen som var 

i linje med den struktur som Bolognaprocessens ministerråd lagt fram. Bland annat innebar 

detta att en tvåårig masterutbildning skulle inrättas och att ett nytt poängsystem skulle införas. 

I propositionen redovisade regeringen en strategi för internationalisering av den högre 

utbildningen. Strategin innefattade fem mål och behandlade: Sverige som ett attraktivt land för 

utländska studenter, högskoleutbildades attraktivitet på den nationella och internationella 

arbetsmarknaden, aktivt internationaliseringsarbete på svenska lärosäten, hinder för 

internationaliseringen ska elimineras nationellt och internationellt och uppföljning av den 

internationella verksamheten ska utvecklas och förbättras. I betänkandet av propositionen 

föreslog Utbildningsutskottet (UbU) bl.a. att riksdagen skulle anta regeringens förslag om en 

indelning i tre nivåer i den högre utbildningen: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Vidare föreslogs att en masterexamen om två års helstudier skulle inrättas, att nya beskrivningar 

                                                 

2 Högskoleverket lades ner 2012 och ersattes av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och 

Högskolerådet (UHR). (Socialdepartementet:2014:52) 



14 

 

av utbildning på de nya nivåerna skulle arbetas fram och att förändringar i högskolelagen 

behövde göras. Kammaren följde de förslag som utskottet gav. (Utbildningsutskottet, 2005) 

2.4 Språkpolicydokument vid svenska lärosäten 

I och med internationaliseringsarbetet utförde Högskoleverket en uppföljning av sin granskning 

från 2004 som resulterade i rapporten En högskola i världen (Högskoleverket, 2008:15 R) där 

språkpolitik togs upp som viktigt för den fortsatta internationaliseringen. I rapporten 

meddelades att allt fler lärosäten tagit fram en egen språkpolitik och att detta är något som 

samtliga lärosäten bör göra. 

Den åttonde rapporten i Språkrådets rapportserie författades av Susanna Karlsson och 

handlade om språkpolitik vid de svenska lärosätena för högre utbildning. Rapporten ingår i 

Språkrådets arbete med att följa språklagens tillämpning (Karlsson, 2017:7). I rapporten kart-

lägger Karlsson vilka svenska lärosäten som har en fastställd språkpolitik och vad som tas upp 

i dessa. Karlssons rapport är en uppföljning av seriens första rapport från 2010, i vilken Linus 

Salö undersöker språkpolitiken vid svenska lärosäten med fokus på avhandlingsspråk och 

förekomsten av språkpolitiska styrdokument (Karlsson, 2017:10). Salö (2010) kartlade fram-

förallt hur språksituationen faktiskt såg ut och i vilken utsträckning styrdokument fanns (9 för 

lärosäten i sin helhet och 2 för institutioner, varav en var från Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten vid Uppsala universitet). En kortare diskussion om styrdokumentens innehåll hålls 

men fokus ligger snarare på den rådande situationen än på själva riktlinjerna i sig. (Salö, 

2010:42–47). Karlsson 2017 följer upp Salös kartläggning av de språkpolitiska styr-

dokumentens utbredning men utför också en tematisk analys av innehållet för att undersöka hur 

den nationella språkpolitiken implementeras i språkpolitik för specifika myndigheter. 

(Karlsson, 2017:10f.) 

Enligt Karlsson framkommer att av de 47 lärosäten med examenstillstånd i Sverige hade 21 

antagit en språkpolitik, och fem lärosäten hade meddelat att de höll på med att arbeta fram en 

språkpolitik, varav ett var Uppsala universitet (Karlsson, 2017:12f.). Det finns även ett tydligt 

mönster för centrala teman i styrdokumenten. Flera av lärosätena använder de huvudsakliga 

verksamheterna utbildning, forskning och administration för att disponera sin språkpolitik. 

Dessutom kan teman som internationalisering och integration av studenter och anställda och 

kommunikation med världen utanför universitetet urskiljas. (Karlsson, 2017:18). Ytterligare ett 

tema är diskussionen om svenskans gentemot engelskans roll vid lärosätena, och att andra språk 

antingen knappt nämns eller att språk som inte är svenska eller engelska klumpas ihop som just 
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”andra språk”. Rapporten visar att svenskan fastställs vara huvudspråk, precis som i språklagen 

(SFS 2009:600), vid alla undersökta universitet utom ett. Engelskan används dock i hög 

utsträckning, framförallt för att öka internationaliseringen av både undervisning och forskning. 

Vidare lyfts parallell- och flerspråkighet ofta fram som något att sträva efter tillsammans med 

språklig mångfald. (Karlsson, 2017:25f.) 

Gällande lärosätenas verksamheter i utbildning och forskning lyfter Karlsson (2017:27) fram 

att engelskan ges mer plats ju mer avancerad utbildningen blir. Utbildning på grundnivå ges 

framförallt på svenska men på avancerad nivå och forskarnivå ska studenten alltmer förberedas 

för en internationell karriär. Detta återspeglas även i mål om att öka andelen avhandlingar som 

skrivs på engelska och att forskare som skriver avhandlingar på svenska också ska publicera 

sig på engelska (Karlsson, 2017:28). För publicering av forskningsresultat hänvisas ofta till 

områdets publiceringstradition. Dock understryker Karlsson att dessa traditioner inte är 

konstanta utan hela tiden förändras, och att det inte är otänkbart att de riktlinjer som finns på 

grundnivå och avancerad nivå kan påverka traditionen till att bli allt mer tvåspråkig mellan 

engelska och svenska. (Karlsson, 2017:30ff.)  

Att engelskan ges så mycket plats inom forskningen och ibland ses som den enda tänkbara 

vägen för internationalisering kan däremot vara problematiskt. Engelskan öppnar upp för 

internationalisering men den kan också exkludera utländsk kompetens eftersom få studenter 

och forskare internationellt har engelska som sitt första eller andra språk. Det finns därför ett 

behov av att nyansera vad ”internationell” publicering faktiskt kan vara där även andra stora 

språk än engelska lyfts fram. (Karlsson, 2017:42)  
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Arbetet med materialet har framförallt varit argumenterande närläsning av dokumenten i fråga. 

Därefter har jag sammanfattat och dragit slutsatser om de olika policyerna, vilket redovisas i 

avsnitt 4.1. För att få en generell överblick av de olika punkterna har jag konstruerat tablåer 

vilka redovisas i samband med resultaten. Jag har sedan koncentrerat mig på hur specifika 

uttryck och formuleringar används i policydokumenten. Därefter har jag jämfört riktlinjerna 

utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.2 och den bakgrund som redogjorts för i kapitel 2. 

3.2 Material och urval 

I undersökningen har språkpolicydokument från fyra svenska universitet utöver Uppsala 

universitet ingått: Göteborgs universitet (vidare GU), Lunds universitet (vidare LU), 

Stockholms universitet (vidare SU) och Umeå universitetet (vidare UmU). Dokumenten har 

hämtats från respektive universitets hemsida. Urvalet har främst baserats på att universiteten är 

jämförbara när det kommer till bredd i kursutbudet. Samtliga universitet erbjuder en mängd 

utbildningar inom många olika fält, allt från medicin och naturvetenskap till humaniora och 

ekonomi. De utvalda universiteten är även jämförbara i kvalitet då samtliga återfinns på 

ShanghaiRanking Consultancys3 lista över världens 500 främsta universitet. UU, GU, LU och 

SU följer varandra på listan över svenska universitet medan UmU hamnar lite längre ner.4 

Universitet som har en högre rankning har valts bort på grund av att deras utbildningsutbud är 

snävare (exempelvis Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan 

och Linköpings universitet). Valet att inkludera UmU trots den lägre rankingen är baserat på 

att det är ett av de svenska lärosäten som haft en språkpolitik under längst tid, och som också 

hunnit anta en andra version (se Salö, 2010:43; Karlsson, 2017:13). Det kan även vara intressant 

att se om det finns skillnader i språkpolitiken från ett universitet som är lägre rankat. UmU:s 

utbud av kurser och program är i övrigt jämförbart med de fyra andra universiteten. 

Eftersom denna studie har främst utbildning och forskning i fokus, kommer strategi-

dokumentens administrativa riktlinjer tangeras men inte analyseras djupare.  

  

                                                 

3 http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 

 
4 UU: plats 63. GU: plats 101-150. LU: plats 101-150. SU: plats 77. UmU: 401-500. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
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4 Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras de olika högskolornas språkpolicydokument. Först 

redovisas sammanfattningar av de fem policydokumentens innehåll. Därefter diskuterar och 

analyserar jag dokumentens disposition och innehåll, samt vilka begrepp som ansetts viktiga 

för dokumentens utgångspunkter. Sedan redovisas och analyseras riktlinjer för universitet och 

forskning mer djupgående. Slutligen redovisas och analyseras formuleringar som framhåller 

användning av svenska eller engelska, eller både och.  

4.1 Sammanfattningar av policydokumenten 

I detta avsnitt redovisas en översikt över de olika dokumentens innehåll, varje universitet för 

sig, som underlag för den mer djupgående analysen i påföljande avsnitt.  

4.1.1 Uppsala universitet 

Uppsala universitets språkpolitik fastställdes 2018 och heter ”Språkpolicy för Uppsala 

universitet”. Språkpolicydokumentet är 10 sidor långt och har fem huvudrubriker: 

Utgångspunkter, Övergripande mål, Forskning och forskarutbildning, Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå samt Myndighetsspråk, administration m.m. i den ordningen.  

Under rubriken Utgångspunkter redogörs för bakgrunden för språkpolicyn och vilka bestäm-

melser och lagar som måste tas hänsyn till, främst Språklagen (SFS 2009:600) och den nordiska 

språkkonventionen. Även syftet med och dispositionen för policyn presenteras under denna 

rubrik. 

Under Övergripande mål anges de fyra mål som finns för språkpolicyn och språkanvänd-

ningen på UU. De fyra målen är: språklig medvetenhet, parallellspråkighet, flerspråkighet och 

klarspråk. Dessa fyra mål kommer redogöras för mer grundligt i avsnitt 4.2. 

Under Forskning och forskarutbildning diskuteras språkanvändningen på fyra nivåer. Först 

diskuteras valet av språk för disputationer, avhandlingar och andra publikationer producerade 

av forskare och forskarstudenter. Riktlinjen som ges är att det språk som anses vara huvudspråk 

för området ska väljas för dessa publikationer för att kunna bidra till den internationella veten-

skapen. Att detta ofta är engelska betyder inte att engelska alltid är det självklara valet, eftersom 

syfte, situation och mottagare ska tas i beaktande i övervägandet av språkval. Samtidigt 

diskuteras universitets bidrag till utvecklingen av det svenska samhället. För detta syfte ska UU 

kunna ha kommunikation på ”välvårdad, nyanserad och begriplig svenska” (UU s.5). Dock 
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behöver inte kommunikationen, med hänsyn till Sveriges mångfald, enbart ske på svenska. 

Vidare diskuteras de rättigheter som anställda vid universitetet har i förhållande till språk. Enligt 

språkpolicyn ska universitetet hjälpa medarbetare som inte har svenska som modersmål med 

integrering i det svenska samhället genom att skapa förutsättningar för att de ska kunna lära sig 

och utveckla sin svenska. Dock ska de kompetenser som finns i andra språk på universitetet ses 

som en tillgång. Slutligen fastställs universitetets ansvar för utvecklingen av det svenska fack-

språket. Universitetet ska aktivt använda svenska och göra medvetna försök att använda och 

skapa svensk terminologi.  

Under Utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlas språkanvändningen i under-

visningen. En av utgångspunkterna för språkanvändningen i utbildningen är medvetenhet om 

att svenska och/eller engelska inte är alla studenters första språk och att detta ska tas hänsyn till 

i planeringen av undervisningen. För studenter och lärare från utlandet och nyanlända migranter 

ska universitetet möjliggöra inlärning av svenska genom att erbjuda kurser i svenska om så 

önskas, både i syfte att lära sig grundläggande svenska och i syfte att de ska få grundläggande 

behörighet till kurser som ges på svenska. Dessutom ska studenterna få möjlighet att utveckla 

både sin svenska och sin engelska. Vidare läggs vikt vid medvetenhet kring språkval och vilka 

konsekvenser valet av språk kan ha för undervisningen. Främst vägs svenskan och engelskan 

mot varandra och hur mycket plats de två språken ska få i undervisningen. Undervisningen ska 

även ge studenterna förutsättningar att utveckla sin akademiska språkförmåga i både tal och 

skrift i syfte att kunna genomföra mer och mer avancerade uppgifter. Gällande kurslitteratur är 

en blandning av svensk och engelsk litteratur eftersträvansvärt för att studenterna ska kunna ta 

till sig ett fackspråk på båda språken. I de fall litteratur enbart finns på ett av språken, ska 

facktermer på det andra språket tas upp i undervisningen i största möjliga mån.  

Slutligen behandlas språkanvändningen på universitetet generellt, inom administrationen, på 

möten, i dokument och liknande. Avsnittet inleds med de utgångspunkter som finns för 

myndighetsspråket. Här tas lagstiftningar som styr myndighetsspråket upp så som Språklagen, 

Förvaltningslagen och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den generella 

riktlinjen är att handlingar, dokument och annat informationsmaterial alltid i första hand ska 

finnas på svenska. I vissa fall ska engelska översättningar tas fram om detta anses nödvändigt. 

På möten ska svenska i regel vara huvudspråk, men deltagare ska kunna använda andra språk 

så att alla deltagare ska förstå vad som sägs. Protokoll för möten ska författas på svenska men 

kan översättas om det bedöms vara angeläget. I detta avsnitt fastställs även att instruktioner 

o.dyl. rörande arbetsmiljö, hänvisningskyltar, namn på institutioner och avdelningar ska finnas 

med svenska som huvudalternativ men med en engelsk översättning.  
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4.1.2 Göteborgs universitet 

Göteborgs universitets antog sin språkpolitik första gången 2006 (Salö, 2010:43), och den kom 

i en ny, omarbetad version 2015. Policyn är uppdelad i åtta huvudrubriker: Inledning, 

Språkanvändning, Svenska, Engelska, Övriga språk, Information om forskning och utveck-

lingsarbete, Presentation av universitetet på andra språk än svenska, Enheten för akademiskt 

språk och Sammanfattning.  

I dokumentets inledande avsnitt konstateras att ett av GU:s främsta mål är att vara ett 

attraktivt universitet internationellt för forskare från hela världen och att studentutbyten, kvalitet 

och en internationell profil ska känneteckna utbildningen. Syftet med policyn ska vara att öka 

medvetenheten om den språkliga användningen och att den ska fastställa de principer som 

universitetet ska följa i sin språkanvändning. Vidare uppmärksammas att universitetet måste 

följa diskrimineringslagen och man belyser att detta gäller lika väl kommunikation och 

information som den fysiska arbetsmiljön.  

I följande avsnitt, Språkanvändning, lyfts Språklagen fram och dess reglering av 

myndighetsspråket som vårdat och enkelt. Policyn refererar till Språkrådets definitioner av 

vårdat, enkelt och begripligt språk. Man tar även upp Språklagens bestämmelser om 

myndigheternas ansvar för utveckling av svensk terminologi och fackspråk. Vidare anges att 

svenska ska vara det officiella kommunikationsspråket vid GU, men att man även ska sträva 

mot en ökad språklig mångfald. Avsnittet avslutas med fem mål för universitetet: att främja 

språkutveckling hos studenterna, att underlätta internationell rörlighet genom att uppmuntra till 

språkstudier och användning av andra språk än svenska, att främja språklig mångfald, att vara 

ett attraktivt universitet internationellt, och att information om och från universitetet inte enbart 

ska finnas tillgängliga på svenska utan även på andra språk, i första hand på engelska. 

I avsnittet Svenska fastställs att svenska ska vara norm som undervisningsspråk på 

grundutbildningen. Språkutvecklande arbete ska vävas in med ämnesinlärningen så att 

studenterna även får återkoppling på sitt språk och hur de kan utveckla sitt vetenskapliga språk. 

Studenterna ska också tillägna sig fackspråk inom det ämnet de studerar. Fackspråks-

kunskaperna ska fördjupas på avancerad nivå. Vidare ska uppsatser o.dyl. på avancerad nivå 

samt avhandlingar på andra språk än svenska innehålla sammanfattningar på svenska. Slutligen 

anges att universitetet ska eftersträva att ett svenskt fackspråk och lämplig terminologi inte bara 

används, utan även vårdas och utvecklas. 

Under rubriken Engelska läggs först fokus på GU:s attraktivitet på den internationella 

marknaden både som utbildare och som arbetsgivare. För att universitetet ska vara attraktivt för 
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utländska studenter, lärare och forskare krävs att universitetet har utbildning på engelska5 och 

antalet kurser som ges på engelska ska öka. Därefter fastställs att kurslitteratur på engelska och 

engelska inslag i undervisningen bör förekomma redan på grundnivå för att förbereda 

studenterna för fortsatta studier på avancerad nivå, där engelskan ska användas i allt större 

utsträckning. Den ökade användningen av engelska motiveras med att detta dels gör 

universitetet attraktivt för utbytesstudenter och utländska lärare och forskare och dels är 

önskvärt för att förbättra svenska studenters, lärares och forskares möjlighet att ha en 

internationell karriär. Dock uppmärksammas att alla studenter inte har engelska som första 

andraspråk och att detta är viktigt att tänka på för att även attrahera studenter från s.k. 

”studieovana miljöer” (s.8). Slutligen ska forskare vid GU sträva efter att publicera sig på 

engelska och andra språk och de ska uppmuntras att delta i internationella konferenser för att 

kunna bidra till den internationella forskningen. Ett mål som sätts upp är att andelen 

avhandlingar som publiceras på engelska ska öka. Avhandlingar som skrivs på svenska ska ha 

en engelsk sammanfattning och doktoranderna ska även uppmuntras att publicera sig på 

engelska.  

I avsnittet Övriga språk diskuteras värdet i att fler språk än svenska och engelska används 

vid universitetet. Att andra språk än svenska och engelska ska användas motiveras med att fler 

språk börjar få större betydelse globalt, samt med språks kulturbärande funktion. GU vill även 

ta bättre vara på kompetenser i andra språk än svenska och de stora europeiska språken. Vidare 

ska språkkunskaper vara meriterande vid anställning vid universitetet. 

Avsnitten Information om forskning och utvecklingsarbete och Presentation av universitetet 

på andra språk än svenska behandlar kort hur kommunikation från universitetet till 

utomstående ska utformas. Då en av universitetets uppgifter är att sprida forskningsresultat till 

det svenska samhället ska universitetets forskare kunna uttrycka sig på ”klar och begriplig 

svenska”. Forskare ska även arbeta med att upprätthålla och utveckla svensk terminologi. De 

ska också kunna kommunicera sina resultat internationellt ”på klar och begriplig engelska 

och/eller andra språk”.  

I avsnittet Enheten för akademiskt språk fastställs att universitetet ”ska erbjuda både 

personal och studenter språkhandledning och även kompetenshöjande och språkutvecklande 

kurser” (s.6). Detta kan vara svenskkurser för personal och studenter med andra språk än 

svenska som modersmål, kurser i akademiskt skrivande och språklig rådgivning. 

                                                 

5 I dokumentet nämns även ”andra språk” som en parentes. 
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4.1.3 Lunds universitet 

Lunds universitets språkpolitik antogs 2014. Språkpolicyn är fyra sidor långt och är uppdelad i 

tre huvudrubriker: Inledning, Övergripande mål och Riktlinjer för språkanvändning.  

Inledningen fastställer att universitetet måste följa språklagen i egenskap av myndighet men 

även att ett av målen för universitetet är internationalisering. I detta avsnitt framkommer också 

syftet för policyn vilket är att ”precisera tolkningar och klargöra ställningstaganden avseende 

språkanvändning” samt att ”främja internationalisering” (s.1).  

De övergripande målen för LU:s policy är klarspråk, parallellspråk och flerspråkighet. 

Dessa kommer diskuteras mer djupgående i avsnitt 4.2. 

Avsnittet Riktlinjer för språkanvändning är uppdelat i nio underrubriker: Myndighets-

språket, Engelska vid Lunds universitet, Ett nordiskt sammanhang, Lärdomstradition, Nation-

ella minoritetsspråk, Språklig kompetens, Utbildning, Forskning, Märkning av det offentliga 

rummet och Språkanvändning på webben.  

Under Myndighetsspråket fastställs att myndighetsspråket i Sverige är svenska enligt Språk-

lagen och att myndigheter har en skyldighet och ett ansvar att fackspråk på svenska används 

och utvecklas och att detta är något som universitetet måste följa. Detta betyder att information 

och dokument i första hand ska finnas på svenska, även om översättning till engelska eller andra 

språk kan förekomma om så behövs. Undantag från detta är avtal o.dyl. med utländska aktörer 

vilka vanligen författas på engelska samt avhandlingar som kan skrivas på forskningsämnets 

vedertagna språk.  

Under rubriken Engelska vid Lunds universitet nämns engelskan som en viktig del i univers-

itetets internationella samarbeten och samverkan. Dessutom framhålls vikten av en parallell-

språkig miljö då universitetet både har internationella studenter och anställda. Därför ska viktig 

information såsom arbetsvillkor och arbetsmiljö tillhandahållas på engelska såväl som på 

svenska.  

Avsnitten Ett nordiskt sammanhang och Lärdomstradition handlar om språk som av tradi-

tion har en speciell plats vid universitetet. De nordiska språken har en speciell ställning då de 

ska kunna användas precis som svenska som examinationsspråk och i ansökningshandlingar. 

Lärdomstraditionsavsnittet fastställer att latin har en speciell ställning och ska användas vid 

olika ceremonier och i diplom. Gällande Nationella minoritetsspråk nämns universitetets 

ansvar för de nationella minoriteternas språkliga rättigheter och det ansvar universitetet har 

specifikt för minoritetsspråket jiddisch. 
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Under rubriken Språklig kompetens fastslås att goda kunskaper i främmande språk är viktiga 

för universitetets internationaliseringsarbete. Det är därför viktigt att både studenter och 

anställda behärskar framför allt engelska. Detta är även viktigt för att skapa en välkomnande 

och välfungerande studie- och arbetsmiljö. På samma sätt är det viktigt att internationella 

studenter och anställda får möjlighet att lära sig svenska för att förbättra sina möjligheter till 

anställning och integration i det svenska samhället. Av samma anledning ska märkning av det 

offentliga rummet vara parallellspråkig på svenska och engelska.  

Gällande Utbildning och Forskning ska både svenska och engelska användas. I under-

visningen på grundnivå är svenska normen medan utbildningar på avancerad nivå allt mer ges 

helt på engelska. Det fastställs att undervisningsspråket tydligt ska framgå i kursplanen och att 

dessa ska finnas på både svenska och engelska. Dessutom ska alla avhandlingar ha två samman-

fattningar, en på svenska och en på engelska.  

4.1.4 Stockholms universitet 

Språkpolicyn för Stockholms universitet antogs 2011 och är fem sidor lång med tre huvud-

rubriker: Syfte och utgångspunkter, Riktlinjer för språkanvändning vid Stockholms universitet 

och Stödresurser. Dokumentet innehållet även två bilagor: Gällande regelverk samt 

Språklagen. En revidering av språkpolicyn gjordes 2014. 

Under rubriken Syfte och utgångspunkter fastslås att syftet med språkpolicyn är att öka 

medvetenheten på universitetet om språkanvändning och språkets betydelse. För verksamheten 

har kvaliteten på språket betydelse för konkurrenskraften både nationellt och internationellt. 

Utgångspunkterna för policyn är: parallellspråkighet och medveten språkanvändning. Dessa 

kommer redogöras för mer grundligt i avsnitt 4.2. 

I avsnittet Riktlinjer för språkanvändning vid Stockholms universitet fastslås att svenska är 

det språk som ska användas administrativt, för strategiska dokument och andra riktlinjer, och 

att det ska vara ”ett vårdat och begripligt språk där onödigt komplicerade meningsbyggnader 

undviks” (s.2). Dokument och riktlinjer ska översättas till engelska. Vidare ska forskare inom 

alla vetenskapsområden kunna kommunicera på både svenska och engelska. För detta är det 

viktigt att utveckla terminologi på svenska som passar i det svenska textmönstret vilket forskare 

inom alla vetenskapsområden har ansvar för. Även andra språk än engelska är viktiga och 

värdet av att kunna publicera artiklar och forskningsresultat på andra språk än svenska och 

engelska när dessa språk är relevanta lyfts fram. Då universitetet vill främja en arbetsplats med 

en mångfald av studenter, lärare och forskare från olika länder är det viktigt att alla enheter 
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inom universitetets organisation, utbildningar, examina, och andra relevanta dokument finns 

tillgängliga på engelska jämte de svenska versionerna. 

För utbildning gäller att kurser på grundnivå främst ges på svenska men att ju mer avan-

cerade kurserna blir ska engelskan användas i allt större utsträckning. Det fastställs även att det 

i doktorsavhandlingar som skrivs på andra språk än svenska åtminstone ska finnas en svensk 

sammanfattning. Vidare ska lärare ha god kunskap i det språk som ska användas i under-

visningen. Slutligen har universitetet ett ansvar för att studenter får utveckla sitt språk för att 

behärska ett vetenskapligt språk på både svenska och engelska.  

Avsnittet Stödresurser behandlar tre olika organ för språkutveckling: Studie- och 

språkverkstad (SoS), Lärostudion/Språkstudion6 och Centrum för akademisk engelska (CAE). 

Därefter ges kort information om vilka hjälpmedel för kommunikation och översättning som 

finns på universitetet. De olika organen har något olika fokus. SoS erbjuder undervisning och 

handledning i skrivande och skrivuppgifter samt håller seminarier och kurser i studieteknik och 

muntlig framställning, dock bara på svenska. Lärostudion/Språkstudion fokuserar på 

undervisning och stöd i svenska som andraspråk men även i andra främmande språk. CAE ger 

handledning och stöd i akademisk engelska för studenter och anställda, både i muntlig och 

skriftlig framställning.  

SU är det enda universitetet som har inkluderat Språklagen i sin helhet i sin policy och som 

diskuterar hur denna ska kunna infrias på olika plan i universitetets verksamhet och en 

diskussion om hur språklagen kan uppfyllas både på det administrativa planet och på det 

vetenskapliga planet. I samband med Språklagen tar man även upp nationella minoritetsspråk 

och deras ställning i Sverige, och vad detta betyder för universitetet.  

4.1.5 Umeå universitet 

Umeå universitet antog en språkpolitik första gången 2008 (Salö, 2010:43) och antog en ny 

version 2012.7 Språkpolicyn är åtta sidor lång. Policyn har fyra huvudrubriker: Inledning, 

Språkliga riktlinjer för all verksamhet, Språkliga riktlinjer för utbildning och Språkliga 

riktlinjer för forskning. 

                                                 

6 När policyn uppdaterades 2014 hade Lärostudion bytt namn till Språkstudion. 
7 Värt att nämna är att UmU, ungefär halvvägs in i arbetet med denna undersökning, har hunnit anta ännu en 

ny version av sin språkpolitik. Den antogs i februari 2019. Den har inte tagits i beaktande i denna undersökning. 

Kort kan sägas att den nya policyn är avsevärt kortare och fokuserar snarare på generella riktlinjer för universitetets 

anställda, än på att ge specifika riktlinjer för olika delar av verksamheten. 
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I dokumentets inledning ges en bakgrund till och syftet för policyn. Språklagen och lagen 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk nämns som föreskrifter som universitetet måste 

följa i egenskap av myndighet. Det fastställs även att UmU har särskilt ansvar för det nationella 

minoritetsspråket samiska. Vidare förklaras att ett av UmU:s mål är att öka universitetets 

internationella konkurrenskraft och att det av denna anledning är viktigt att ha ett stort utbud av 

kurser som ges på engelska. Slutligen fastslås att policyns syfte är att öka den språkliga 

medvetenheten på universitetet.  

I avsnittet Språkliga riktlinjer för all verksamhet anges att kommunikationen på universitetet 

ska präglas av klarspråk. Att UmU är ett universitet med svenska som huvudspråk fastslås, 

vilket betyder att svenska är det språk som i första hand ska användas inom administration, 

utbildning och forskning. UmU ska även vara ett universitet där språklig mångfald uppmuntras 

och där internationella studenter och anställda ska känna sig välkomna. Därför ska univers-

itetets olika arbetsenheter ha såväl engelska som svenska benämningar. Slutligen anges att 

universitetet ska sträva efter att svenska och engelska ska användas parallellt. För att detta ska 

uppnås behöver vissa enheter inom universitetet använda mer svenska och vissa mer engelska. 

Avsnittet Språkliga riktlinjer för utbildning inleds med riktlinjer för utbildningen generellt. 

De mål som sätt upp är att studenterna under sin utbildning ska tillägna sig ett vetenskapligt 

språk och att universitetet ska erbjuda studenter, lärare och administrativ personal språkkurser 

som grund för internationellt utbyte. Policyn anger även att val av annat språk än svenska i 

utbildningen ska vara väl motiverade. Ju mer avancerade studierna blir, desto mer ska engelska 

användas i undervisningen parallellt med svenskan. Vidare ska uppsatser, examensarbeten på 

avancerad nivå och avhandlingar skrivna på svenska ha en sammanfattning på engelska eller 

ett annat språk, och det samma gäller uppsatser skrivna på engelska eller ett annat språk som 

ska ha sammanfattning på svenska. Forskarstuderande ska även vara inlästa på svensk och 

engelsk fackterminologi.  

Gällande Språkliga riktlinjer för forskning fastställs att det enligt övergripande mål för 

universitetet är viktigt att forskningsresultat publiceras, läses och refereras. Vidare har forskare 

vid UmU ett ansvar att utveckla och använda svenskt fackspråk. Parallellspråkighet är också 

viktigt och fakulteterna ska uppmuntra till att fler än ett språk används.  
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4.2 Disposition och innehåll 

Något som tydligt framgår av genomgången i 4.1 är att dokumenten har olika disposition men 

att vissa avsnitt är återkommande. De avsnitt som finns i fler än en policy är: 

▪ En inledning som lägger grunden för policyn 

▪ Riktlinjer för myndighetsspråk och administration vilka 

hanterar den kommunikation som sker från och inom 

universiteten 

▪ Ett specifikt avsnitt som behandlar utbildning 

▪ Ett specifikt avsnitt som behandlar forskning 

De två senare punkterna kommer behandlas separat i avsnitt 4.4. 

Samtliga policyer har någon form av inledning där syftet för och bakgrunden till upprättandet 

av policyn anges. Alla universitet framhåller språklagen och infriandet av denna lag som en 

viktig utgångspunkt. Som nämnts i sammanfattningsavsnitten ovan ställer språklagen krav på 

universitetens språkanvändning som offentliga myndigheter. De måste utöva det som 

Språkrådet (2019) kallar klarspråk, vilket innebär att språket ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt. Hur detta definieras i policydokumenten diskuteras mer i avsnitt 4.3. Dessutom har 

universiteten enligt denna lag ett ansvar att använda och utveckla svenskt fackspråk och svensk 

vetenskaplig terminologi. UU tar även upp Deklaration om nordisk språkpolitik (ANP 

2007:746) (DoNS), vilken i praktiken säger att danska och norska ska vara likställda med 

svenska i möte med svenska myndigheter. Detta betyder att personer med danska eller norska 

som modersmål (eller som hanterar något av dessa språk bättre än svenska) ska kunna 

exempelvis skriva tentamen, uppsatser och på andra sätt kommunicera med universitetet på 

något av dessa språk. Detta är något som även LU tar upp i sin policy, men med hänvisning till 

en tradition av nordiskt samarbete snarare än till följd av DoNS.  

En annan aspekt som alla universitet har gemensamt är att de diskuterar Språklagens 

bestämmelser om fackspråksansvar. UU tar upp att forskare vid universitetet ska arbeta aktivt 

och medvetet med detta. SU nämner att forskare har ett särskilt ansvar för fackspråksutveckling 

men att universitetet generellt ska sträva efter att arbeta med detta. I GU:s policy påbjuds 

forskare att ta ansvar för detta. LU och UmU tar kort upp ansvaret för terminologiutveckling 

och kopplar detta till att tillgången till information på svenska i Sverige är en demokratifråga.  
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4.3 Utgångspunkter, övergripande mål och begrepp 

Gemensamt för samtliga policyer är att de har någon form av utgångspunkter eller övergripande 

mål. GU sticker ut bland universiteten då deras policydokument inte har ett eget avsnitt för att 

presentera och fastställa målen. UmU skiljer sig något från de andra då de istället för ”mål” 

eller ”utgångspunkter” har ett avsnitt med riktlinjer som ska gälla all verksamhet, och därefter 

har de avsnitt för specifika riktlinjer för utbildning och forskning. Jag har ändå valt att se detta 

avsnitt i UmU:s policy som ett etablerande av övergripande mål, då de gäller för hela 

universitetet på samma sätt som de explicita mål eller utgångpunkter som återfinns i UU:s, SU:s 

och LU:s policyer.  

Målen eller utgångspunkterna är mellan två och fyra till antalet. De utgångpunkter som 

anges, explicit eller implicit, i de olika dokumenten redovisas i tablå 4.1 nedan. 

 

Tablå 4.1 Mål och utgångspunkter. ”x” anger att dessa nämns i policyn explicit, ”(x)” 

anger att dessa nämns i policyn men inte som en explicit utgångspunkt 

 UU LU GU SU UmU 

Klarspråk x x (x) (x) x 

Parallellspråkighet x x (x) x x 

Flerspråkighet x x x (x) x 

Språklig medvetenhet x  x x  

Svenskspråkighet     x 

Språk som del i 

verksamhetsplanering 
    x 

 

Som kan ses i tablå 4.1 ovan har alla universitet minst två mål gemensamt med de andra. Fler-

språkighet och parallellspråkighet är de utgångspunkter som återfinns i flest policyer, fyra 

vardera. Parallellspråkighet definieras på likvärdiga sätt i samtliga policyer: att svenska och 

engelska ska användas parallellt inom forskning och utbildning. I UU:s policy utvecklas detta 

med att parallellspråkighet kan innebära ett val mellan svenska eller engelska, eller att de 

används tillsammans sida vid sida. Användningen av det ena ska inte ske på bekostnad av det 

andra, utan såväl studenter som anställda ska ha fullgoda kunskaper i båda språken, något som 

också SU nämner i sin definition. Jämte detta skriver UmU att parallellspråkighetsarbetet 

innebär att de institutioner som främst använder engelska ska arbeta med att integrera mer 

svenska på samma sätt som institutioner som främst använder svenska ska försöka integrera 
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mer engelska. De fastställer även att parallellspråkigheten ska implementeras i administ-

rationen. Enligt SU ska det parallellspråkiga förhållningssättet också innebära att internationella 

inslag medvetet ska vara en del av utbildningen. I LU:s policy framhävs istället att 

parallellspråkigheten ska göra universitetet mer attraktivt för internationella studenter och 

forskare, där kunskaper i svenska inte ska vara ett krav för att studera eller praktisera vid 

universitetet. För GU:s del anges parallell användning av svenska och engelska under avsnittet 

”Engelska” men med fokus på avancerad nivå.  

Flerspråkighet definieras av UU som att andra språk än svenska och engelska är självklara 

vid universitetet och att dessa kompetenser ska tas omhand och ses som en tillgång. Liknande 

definitioner ges av GU, LU och UmU. Språklig mångfald framhålls som en tillgång och en 

kvalitetssäkring vid universiteten och som en grundsten för internationaliseringsarbetet. Även 

om SU inte har fastställt flerspråkighet som en specifik utgångspunkt berörs detta under 

utgångspunkten medveten språkanvändning och senare som en riktlinje för universitetet i stort. 

Språklig medvetenhet är utgångpunkter för UU:s och SU:s policyer. För UU:s policy innebär 

detta dels en medvetenhet om språkets roll för mentala processer, så som inlärning och 

förståelse, och för sociala upplevelser, så som jämställdhet och inkludering, och dels med-

vetenhet om vilka konsekvenser valet att använda ett språk istället för ett annat kan få för 

undervisningen. Denna innebörd finns även i SU:s policy, men något mer utbroderad. SU:s 

policy tar, utöver definitionen ovan, upp att en del av medvetenheten handlar om att förebygga 

domän- och kapacitetsförlust, konsekvenser som en minskad användning av modersmålet (i 

detta fall svenska) kan få. Detta kan i sin tur få som konsekvens att utbytet mellan universitet 

och samhälle inte kan ske lika effektivt.  

Klarspråk nämns som utgångspunkter av UU, LU och UmU, men ingår även som riktlinje 

för hela universitetet hos SU och som riktlinje för ”information om forskning och 

utvecklingsarbete” vid GU. I samtliga policyer definieras klarspråk som ”vårdat, enkelt och 

begripligt språk” eller en variant på detta. Denna exakta formulering används i UU:s och LU:s 

dokument. SU skriver, istället för ”enkelt”, att ”onödigt komplicerade meningsbyggnader [ska] 

undvik[a]s” (SU s.2). GU formulerar sin riktlinje om klarspråk som att ”kunna kommunicera 

sitt vetande på klar och begriplig svenska” (GU s.12), men utan att använda sig av begreppet 

klarspråk. 

Att just klarspråk, flerspråkighet och parallellspråkighet är de mål och utgångspunkter, 

explicit eller implicit, som finns med i alla undersökta policyer kan förklaras med att dessa 

också återfinns i de styrdokument som universiteten måste förhålla sig till. Klarspråk, så som 

det har definierats ovan, ingår i Språklagen (SFS 2009:600, 11 §), som säger att ”språket i 



28 

 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Även om begreppet klarspråk i sig 

inte används i Språklagen är det detta begrepp som Språkrådet använder i sitt arbete med enkelt 

och begripligt myndighetsspråk (Språkrådet, 2019). Gällande parallellspråkighet och 

flerspråkighet är dessa mål som sattes av Nordiska Ministerrådet i Deklaration om nordisk 

språkpolitik (DoNS) (ANP 2007:746). I denna deklaration fastställdes fyra språkpolitiska 

frågor som ministerrådet ansåg att de nordiska länderna skulle arbeta med, där fråga två handlar 

om parallellspråkighet och fråga tre handlar om mångspråkighet och flerspråkighet. Parallell-

språkighet definieras i deklarationen på samma sätt som i språkpolicyerna: flera språk används 

parallellt inom samma område utan att det ena eller andra språket slås ut eller ersätts. De 

rekommendationer som ges i DoNS i förhållande till engelska är: 

• att såväl Nordens samhällsbärande språk som engelska bör kunna 

användas som vetenskapliga språk 

• att förmedling av vetenskapliga resultat på Nordens samhälls-

bärande språk bör vara meriterande  

• att undervisningen i vetenskapligt fackspråk, särskilt i skrift, bör 

ges både i engelska och i Nordens samhällsbärande språk 

• att universitet, högskolor och andra vetenskapliga institutioner kan 

utveckla långsiktiga strategier för språkval, parallellspråkighet, 

språkutbildning och översättningsstöd inom sina verksamhets-

områden 

• att nordiska terminologiorgan kan fortsätta koordinera termino-

login inom nya områden 

(ANP 2007:746:83, originalets kursivering).  

Den fler- och mångspråkighet som nämns i DoNS kan däremot inte kopplas till policyerna på 

samma sätt då fokus i deklarationen ligger på de nordiska majoritets- och minoritetsspråken, 

medan det i policydokumenten främst handlar om fler- och mångspråkighet utifrån ett interna-

tionaliseringsperspektiv. 

4.4 Riktlinjer för utbildning och forskning 

Som framgick i avsnitt 4.1 har UU, UmU och LU specifika avsnitt för riktlinjer för utbildning 

och forskning. SU har ett avsnitt dedikerat till utbildning men saknar ett explicit avsnitt för 

forskning. GU har som vi sett i ovan en disposition som helt skiljer sig från de andra och 

behandlar språkvalet i forskning och utbildning i flera olika avsnitt.  
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Hur mycket plats som ges till utbildning och/eller forskning i policydokumenten skiljer sig 

universiteten emellan. UU skriver om forskning och utbildning på 3,5 av sina 10 sidor (35,0 

%). LU diskuterar dessa på ¾ sida av sina fyra sidor (18,8 %), och det som sägs om forskning 

är två meningar. SU skriver om utbildning på ungefär ½ sida av sina fem (10,0 %). UmU ger 

två av sina åtta sidor till utbildning och ½ till forskning (31,3 %), men i utbildningsavsnittet 

innefattas utbildning på forskarnivå, vilket t.ex. UU har valt att behandla tillsammans med 

forskning. Hur mycket plats GU ger forskning och utbildning är svårare att uppskatta på grund 

av den annorlunda dispositionen: fokus ligger snarare på språken än på de olika verksam-

heterna, vilket kan anses vara både positivt och negativt. Å ena sidan kan det ses som positivt 

att det är just språken som står i fokus, men nackdelen blir att orientering i praktiken försvåras 

av detta val: det kan m.a.o. vara svårt att hitta specifika riktlinjer om t.ex. vilka språk som ska 

användas i avhandlingssammanfattningar, när det inte finns ett avsnitt som kan direkt tänkas 

innehålla detta. 

UU verkar alltså vara det universitet som prioriterat riktlinjer kring utbildning och forskning 

mest och gett detta mest utrymme i sina policyer jämfört med de andra lärosätena. UU är 

dessutom det enda universitetet som har flera olika avsnitt där diskussioner kring specifika delar 

av utbildningen eller forskningen hålls. I avsnittet om utbildning behandlas utgångspunkter för 

utbildningen, undervisningen, kurslitteraturen och examinationen var och en för sig. I 

forskningsavsnittet ingår utgångpunkter, forskning på en internationell nivå, samverkan med 

det omgivande samhället, svenskt fackspråk och frågor gällande anställningarna vid 

universitetet.  

Vad sammanfattningarna i avsnitt 4.1 visar är att samtliga universitet verkar för att engelsk-

användningen successivt ska öka från grundnivå till forskarnivå. Detta visade även Karlssons 

rapport från 2017. Hur detta uttrycks varierar dock lite. LU väljer att beskriva den rådande 

situationen där svenska är huvudspråk på grundnivå men att det på avancerad nivå ges hela 

utbildningar på engelska i större utsträckning, och man strävar efter att utveckla fler program 

med engelska som undervisningsspråk. På forskningsnivå är språkvalet mer individuellt, men 

doktorander ska ges möjlighet att träna sitt vetenskapliga språk på både svenska och engelska. 

GU, UmU och SU skriver alla tre att engelskan ska användas i större utsträckning på avancerad 

nivå och forskarnivå. GU skriver även att engelskan ”bör förekomma” (GU s.4) även på 

grundnivå, både i kurslitteratur och i lärarledd undervisning. Även SU och UmU skriver att det 

är önskvärt att engelskan används i delar av undervisningen på grundnivå där det anses lämpligt. 

UU är det enda universitet som diskuterar språkvalet i undervisningen utifrån medvetenhet om 

hur valet kan komma att påverka inlärningen hos studenterna. Även här ligger valet mellan 
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svenska och engelska, men en diskussion kring hur engelskan ska införas hålls. SU håller en 

liknande diskussion i ett tidigare avsnitt där medveten språkanvändning behandlas, men på ett 

mer generellt plan om kapacitetsförlust och om utbildningens kvalitet ifråga om innehåll. 

Vidare framhäver SU, trots diskussionen kring kapacitetsförlust, användning av engelska i 

undervisningen ur kvalitetssynpunkt som viktigare än eventuell kapacitetsförlust. 

(1) Kvalitetsvinsterna i samband med att undervisning bedrivs på engelska kan 

i vissa fall väga tyngre än de kapacitetsförluster som användningen av 

språket innebär. Det ger exempelvis studenterna möjlighet att ta del av 

framstående forskning inom olika områden och kan även göra dem mer 

anställningsbara internationellt. Det finns även större möjlighet att rekrytera 

studenter, lärare och forskare internationellt. Det är emellertid viktigt att 

engelska används på ett medvetet sätt efter reflektion kring eventuella 

konsekvenser för verksamhetens kvalitet. (SU s.2) 

Ett studentperspektiv likt UU:s finns dock inte med. Vidare anser UU, precis som de andra 

lärosätena, att det är bra att både svensk och engelsk kurslitteratur finns tillgängligt redan på 

grundnivå, för att studenterna ska få bekanta sig med och utveckla ett vetenskapligt språk med 

tillhörande fackterminologi på båda språken. UU belyser även att språkvalet i undervisningen 

påverkar studenternas förmåga till förståelse och kreativitet, och detta måste tas hänsyn till när 

undervisningsspråk ska fastställas. Man framhäver även språkets roll för jämställdhet och 

jämlikhet vid universitetet. Detta är något som även SU tar upp i samband med citatet ovan. 

Vad gäller forskning och språkval är den generella inställning att valet ska vara friare under 

forskningens gång, med riktlinjer som gäller framförallt publicering. UU fastställer att 

avhandlingar ska skrivas på det språk som är huvudspråk för det område forskningen tillhör, 

och att avhandlingar, oavsett författarspråk, ska ha ett svenskt och ett engelskt sammandrag. 

Detta är även fallet vid LU. Avhandlingar skrivna på svenska som inlämnad vid SU ska ha en 

engelsk sammanfattning, och avhandlingar skrivna på engelska ska på motsvarande sätt ha en 

sammanfattning på svenska. I de fall då avhandlingar är skrivna på andra språk ska dessa ha två 

sammanfattningar, en på svenska och en på engelska. GU och UmU anser att avhandlingar 

skrivna på annat språk än svenska ska ha en svensk sammanfattning. UmU anser även att 

avhandlingar skrivna på svenska ska ha en engelsk sammanfattning. Ytterligare lägger flera av 

universiteten vikt vid att forskare och doktorander ska ha fackspråkskompetens på både svenska 

och engelska. Detta kan härledas från det fackspråksansvar universiteten har enligt Språklagen 

(SFS 2009:600). 
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4.5 Svenska eller engelska? 

Som har framkommit i tidigare avsnitt är det i första hand användningen av svenska och 

engelska som står i fokus i strategidokumenten, något som även var trenden i Karlssons (2017) 

rapport. Även om uttryck som ”nordiska”, ”andra”, ”europeiska” och ”utomeuropeiska” ibland 

används i samband med ”språk” i vissa dokument är detta snarare i fall av värnande om dessa 

språks plats vid universiteten, och att flerspråkighet och språklig mångfald i sig är 

utgångspunkter för flera av universiteten. Det verkar alltså vara valet mellan svenska och 

engelska som är det primära för samtliga språkpolicyer, så även för UU:s. Som också har 

framkommit i tidigare avsnitt nämner samtliga universitet Språklagen (SFS 2009:600) och att 

denna måste följas i egenskap av att universiteten är myndighet. Lagen säger som bekant att 

svenska är huvudspråk i Sverige, vilket konstateras i samtliga dokument. Samtliga nämner även 

att svenska är huvudspråket för universitetets interna kommunikation.  

Två av universiteten har specifika avsnitt som behandlar engelska vid lärosätet, dessa är GU 

och LU. LU har i sin policy ett avsnitt om engelska i vilket man fastställer att engelskan är det 

dominerande vetenskapsspråket internationellt. Att engelskan är vägen till internationalisering 

sägs inte motsättas av språklagens krav på svenska som myndighetsspråk. Detta kan ses som 

att även om information på, från och till universitetet ska finnas på svenska behöver detta inte 

betyda att forskning och utbildning inte kan ske på engelska. På så sätt kan sägas att man skiljer 

myndighetsverksamheten från resterande verksamhet och delar in dessa i två separata områden. 

Vikten av parallellspråkighet, en av universitetets utgångspunkter, tas också upp i avsnittet men 

med fokus på att universitetet ska vara en internationellt attraktiv arbetsplats. Som redovisades 

i avsnitt 4.1 och 4.2 har GU en helt annan disposition där svenska, engelska och övriga språk 

hanteras var för sig. Avsnittet som behandlar engelska är det längsta avsnittet i policyn och 

mycket fokus läggs på att utbildningar på engelska är viktigt för universitetets inter-

nationalisering. I detta infattas att mycket av kurslitteraturen bör vara på engelska, framförallt 

på avancerad nivå, och att lärare ska vara väl förberedda för att hålla kurser på engelska, eller i 

alla fall på svenska och engelska parallellt. Intressant är att inget nämns om att lärare med andra 

språk än svenska som förstaspråk på samma sätt ska vara beredda på att hålla undervisning på 

svenska. 

De universitet som har egna avsnitt som behandlar engelska, dvs. LU och GU är också de 

enda två universiteten som i sin policy fastslår att universitetet har som mål att utveckla fler 

kursen och program med engelska som undervisningsspråk. Att detta mål inte nämns i SU:s, 
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UU:s och UmU:s dokument utesluter inte att detta också är ett mål för dessa lärosäten, bara att 

det inte tas upp i de antagna policydokumenten.  

Vidare är det intressant att samtliga universitet i någon mån framhåller vikten av att anställda 

vid lärosätena ska ha möjlighet att utveckla sin engelska, både för att kunna undervisa på språket 

men också för att kunna nå ut med sin forskning internationellt, men de har inte alltid en lika 

självklar inställning till utländska anställdas utveckling av det svenska språket. LU har ett 

specifikt avsnitt i sin policy som berör språklig kompetens. Här framhävs att kompetens i 

främmande språk, framförallt engelska, är viktigt för universitetets internationella mål, men 

också att kurser i svenska för studenter och anställda från andra länder är viktigt för att ge dessa 

möjlighet att stanna i Sverige och integreras i det svenska samhället. Detta är också viktigt för 

att möjliggöra en karriär inom universitetet och goda kunskaper i både svenska och engelska 

framhålls som viktiga för att anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  

Språkutbildning av anställda tas även upp av UU, med tillägget att UU fastställer att de ska 

”skapa förutsättningar och incitament för sina forskare och forskarstuderande med annat 

modersmål än svenska att lära sig och utveckla sin svenska […]” (UU s.5). Det verkar även lika 

självklart att lärare med annat modersmål ska erbjudas utbildning i svenska som att svenska 

lärare ska erbjudas fortbildning i engelska, vilket illustreras av citatet nedan. 

(2) Lärare är nyckelpersoner vid internationaliseringen. Därför ska lärare som 

har svenska som modersmål vid behov erbjudas fortbildning i engelska för 

att kunna bedriva undervisning på två språk. Lärare med engelska eller annat 

språk som modersmål ska på motsvarande vis erbjudas utbildning i svenska. 

(UU s.6) 

Utbildning i svenska för anställda med annat modersmål är något också LU vill erbjuda, men i 

mindre utsträckning och med fokus på personer som inte omfattas av SFI-utbildningen. UmU 

skriver i sitt avsnitt om parallellspråkighet att ”administrativ personal som ofta kommunicerar 

med studenter vars första språk inte är svenska bör erbjudas språkutbildning” (UmU s.5). UmU 

nämner däremot, till skillnad från de andra universiteten, inte vidareutbildning i engelska för 

svenskspråkiga anställda. SU har inga riktlinjer om språkutbildning i engelska för anställda, 

men nämner däremot att ”lärare ska ha god kunskap i det språk som används i undervisningen” 

(SU s.3) och att ”alla vetenskapsområden ska kunna kommuniceras på klar och begriplig 

svenska och engelska” (SU s.2). Gällande kurser i svenska ska universitetet erbjuda stöd i 

svenska för studenter och anställda med annat modersmål, bland annat genom språkkurser.  
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De universitet som lyfter fram variationen mellan olika områden gällande engelsk-

användningen är UU och UmU. UmU framhäver att detta innebär olika saker för olika områden. 

På områden där engelska är det oftast använda språket bör svenska användas mer, medan 

områden som är främst svenskspråkiga ska arbeta för att använda engelska i större utsträckning. 

UU belyser detta genom att hänvisa till att engelska kan vara det vedertagna språket inom vissa 

områden och att det därför är viktigt att forskare vid universitetet har tillräcklig kompetens i 

engelska för att kunna kommunicera sina resultat, men framhäver samtidigt vikten av att kunna 

skriva vetenskapliga texter med hög kvalitet även på svenska. 

Något som UU verkar vara ensamt om är att framhäva engelskans nytta i andra kontexter än 

i utbildningen och för internationalisering, bl.a. inom studenternas framtida arbetsliv. De andra 

universiteten framhäver, som nämnts tidigare, engelskans roll i internationaliseringen av 

universitetet: för att göra dem mer attraktiva för utländska forskare och studenter och för att 

sprida forskningsresultat internationellt. Att språkkompetens i engelska ökar mobiliteten av 

svenska forskare och studenter tas också upp, men det allmännyttiga perspektivet utvecklas 

sällan.   
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5 Generella resultat och diskussion 

Denna studie har två olika mål: dels att jämföra Uppsala universitets nyantagna språkpolicy 

med befintliga riktlinjer och andra universitets språkpolitiska dokument och dels att undersöka 

hur de svenska lärosätena verkar förhålla sig till och arbeta med internationalisering, och 

speciellt med användning av engelska, samtidigt som de har ett lagstadgat ansvar att använda, 

utveckla och bevara svenska som ett vetenskapligt språk. Jag kommer i detta kapitel diskutera 

de två målen var och ett för sig.  

5.1 Uppsala universitet i jämförelse 

Vad gäller UU i jämförelse med gällande riktlinjer och andra universitet har studien fokuserat 

på generell disposition, mål och syfte med dokumenten och särskilt fokuserat på vad som 

föreskrivs utbildning och forskning.  

De riktlinjer som finns när det kommer till språkpolicydokumentens utformning och innehåll 

är främst de som tagits fram av Nordiska Ministerrådet i form av Deklaration om nordisk 

språkpolitik (DoNS) (NMR, 2006) och den nyligen publicerade rapporten More parallel, 

please! (Gregersen m.fl., 2018). Från den svenska regeringen eller svenska myndigheter 

kopplade till universitetsväsendet finns egentligen inga andra riktlinjer än att lärosätena bör 

anta en språkpolitik. Men i förhållande till de riktlinjer som finns följer UU:s policy dessa i stor 

utsträckning. Av DoNS:s fyra uppsatta frågor att arbeta med ingår två av dessa i UU:s policy. 

Parallellspråkigheten som tas upp i DoNS behandlas även i UU:s policy, inte bara när det gäller 

svenskan och engelskan utan också i relation svenskan och andra nordiska språk. Mång-

språkighet tas också upp i policyn, men kanske inte med samma fokus på de nordiska 

minoritetsspråken som DoNS har. När det kommer till rapporten More parallel, please! kan 

universitetet inte förväntas ha tagit denna i beaktning när policyn arbetades fram eftersom 

rapporten då ännu inte hade publicerats, men i stora drag uppfyller UU:s policy ändå de 

rekommendationer som tas upp i rapporten. Rekommendation 3 – 8 samt 10 finns med i policyn. 

Om UU har en språkpolitisk kommitté, som rekommendation 2 säger, framgår inte av policy-

dokumentet. Det samma gäller rekommendation 9 som handlar om utvärdering av pub-

liceringsspråk och rekommendation 11 som handlar om digitala stödresurser. 

I jämförelse med de andra universiteten finns många likheter mellan UU:s språkpolicy och 

språkpolicydokumenten från GU, LU, SU och UmU. Innehållsmässigt behandlas samma teman 

i alla policydokument, vilket även Karlsson 2017 visade (se avsnitt 2.4). Även de utgångs-
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punkter som UU:s policy har återkommer var och en i minst två andra policydokument. Vidare 

anser alla universitet att det är viktigt att åtminstone svenskspråkiga lärare och forskare vid 

behov ska få fortbildning i engelska för att underlätta internationalisering både på hemmaplan, 

med fler engelska utbildningar med internationella studenter, och utåt genom att lägga en grund 

för en internationell karriär. SU, LU, UU och UmU tar även upp vikten av att anställda med 

annat modersmål ska erbjudas utbildning i svenska, ofta för att underlätta integration i det 

svenska samhället och öppna vägen till den svenska arbetsmarknaden. Samtliga lärosäten 

fastställer svenska som universitetets huvudspråk, vilket är i linje med språklagen (SFS 

2009:600) och förvaltningslagen (SFS 2017:900). För att värna om svenskan och för att kunna 

sprida sina forskningsresultat också nationellt är alla universitet överens om att uppsatser 

skrivna på ett annat språk åtminstone ska ha en sammanfattning på svenska. Detta går i linje 

med högskolelagen (SFS 1992:1434) 1 kap 2 §, som säger att ”i högskolornas uppgift ska det 

ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka 

för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”. Av samma anledning 

anger alla lärosäten att de ska kunna kommunicera utåt på ”klar och begriplig” svenska. 

Slutligen har lärosätena gemensamt att de uttrycker det ansvar för svenskt fackspråk som anförs 

i språklagen. Samtliga tar upp, om än på lite olika sätt, att forskare vid universiteten har ett 

ansvar att använda och utveckla svenskt fackspråk inom sina respektive forskningsområden, 

ibland med motiveringen att kunna sprida sin forskning nationellt, ibland för att säkra svenskan 

som vetenskapligt språk. Detta gäller även för den parallellspråkighet som samtliga lärosäten 

ser som en viktig utgångpunkt för universitetens språkanvändning. Slutligen har universiteten 

gemensamt att de anser att engelskan ska introduceras successivt i utbildningen, gärna redan på 

grundnivå. 

Något som dock skiljer UU från de andra universiteten är dels det utrymme som ges 

utbildning och forskning, dels den nyansering av språkval som återkommer i policyn. 

Exempelvis nyanseras valet mellan engelska och svenska som utbildningsspråk där olika 

faktorer tas upp för att belysa vilka konsekvenser språkvalet kan ha och stor vikt läggs vid att 

valet av språk ska vara väl genomtänkt. UU är även det enda universitetet som klarlägger att 

användningen av engelska kan introduceras på olika sätt inom olika områden, och att detta 

måste anpassas till vad som är bäst i inlärningssyfte.  
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5.2 Internationalisering och värnande om svenska 

Som framkommit i kapitel 4 behandlar de olika språkpolicyerna framförallt användningen av 

svenska och engelska. Engelskan fastslås ofta vara nyckeln till en internationaliserad 

verksamhet, medan svenskan i flera av policyerna ibland kan uppfattas som ett nödvändigt ont, 

t.ex. SU:s formulering om att språklagens krav på svenska som myndighetsspråk inte behöver 

stå i motsättning till användningen av engelska inom universitetets andra verksamheter. 

Samtliga policyer lyfter fram parallellspråkighet som en viktig utgångspunkt. Dock skiljer 

sig universiteten åt när det kommer till varför detta är viktigt. SU, GU och LU verkar ställa sig 

positiva till parallellspråkigheten främst för att användningen av engelskan ökar, och att detta 

är vad som är önskvärt. Universiteten ska internationaliseras och därför måste engelskan 

användas i större utsträckning och fler avhandlingar måste publiceras på engelska för att öka 

lärosätenas internationella attraktivitet. LU framhåller att vare sig den enskilde behärskar 

svenska eller inte ska hen känna sig välkommen vid universitetet och inte exkluderas. GU 

fokuserar bland annat på att universitetet ska ha ett globalt perspektiv och att studenters och 

anställdas mobilitet, anställningsbarhet och konkurrenskraft ska öka genom att alla ska upp-

muntras använda andra språk än svenska. Detta är även något som framkommer i LU:s policy.  

GU:s disposition kan även anses ge en inblick i vilka språk som prioriteras eftersom de valt 

att disponera sin policy efter svenska, engelska och övriga språk. Medan svenska och övriga 

språk ges knappt en halv sida diskuteras engelskan på en av policyns sex sidor. Avsnittet om 

övriga språk handlar främst om hur språklig mångfald är en tillgång ett i internationellt 

perspektiv. Det som nämns om svenskan följer framförallt språklagen och nämner att 

studenterna efter genomförd utbildning på grundnivå ska ”kunna uttrycka sig på en klar och 

begriplig svenska” (GU s.3) och att universitetet har som mål att använda korrekt svenskt 

fackspråk inom alla områden och att det svenska fackspråket ska ”vårdas och utvecklas” (GU 

s.3). I avsnittet om engelska lyfts främst hur användningen av engelska på olika sätt gör såväl 

universitetet som dess anställda och studerande mer attraktiva på den internationella arbets- och 

utbildningsmarknaden. Till skillnad från LU och GU framhåller SU vikten av att parallell-

språkigheten ska utvecklas på ett sådant sätt att inget av språken används mer på bekostnad av 

det andra.  

UU och UmU belyser språklagens 5 § som säger att svenskan ”ska kunna användas inom 

alla samhällsområden” och 12 § som säger att ”myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk 

terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas”. UmU 

skriver att ”genom att använda svenskan i vetenskapliga sammanhang möjliggörs effektiv 
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kommunikation med det omgivande samhället så att den demokratiska aspekten tillgodoses” 

(UmU s.4). UU lyfter i sin diskussion om parallellspråkighet att ”[f]ör svenskans del är ett av 

målen med parallellspråkighet att skapa förutsättningar för att svenska, i enlighet med 

språklagens intentioner, ska fortsätta att utvecklas som fackspråk inom ett brett fält av 

discipliner” (UU s.3). 

Även om samtliga universitet fastställer svenska som lärosätets huvudspråk kan alltså olika 

inställningar skönjas i relation till vilken plats svenskan ska ges. I GU:s, LU:s och SU:s 

riktlinjer ligger betoningen generellt mer på hur engelskan är vägen till internationalisering: 

engelskan är det språk som når ut till de flesta och därför ska fler publicera sig på engelska, 

inom alla discipliner. Även om det framkommer att universitetens forskare ska kunna formulera 

sig på en fullgod och begriplig svenska, läggs vikt framför allt på att allt fler ska publicera sig 

på engelska, speciellt inom de områden där svenskan dominerar. Dock finns det inget som visar 

på att forskare i områden som domineras av engelska ska uppmuntras till att också publicera 

sig på svenska: de ska kunna göra detta om de måste men att publicera sig på engelska verkar 

ändå vara mer önskvärt.  

I avsnitt 3.2 nämndes att Umeå Universitet inte ligger lika högt på ShanghaiRanking:s lista 

över världens 500 främsta universitet. Detta öppnade då upp för ett resonemang att den lägre 

placeringen på något sätt skulle kunna kopplas till lärosätets språkpolicy. Som redovisades i 

Tablå 4.1 sticker UmU ut bland de fyra andra universiteten då en av UMU:s fem utgångspunkter 

är att universitetet ska vara svenskspråkigt. Att svenskan ges mer plats vid UmU visas också i 

att det i riktlinjerna trycker på att studenterna på grundnivå ska få möta sitt ämne på svenska 

för att lägga en grund för fortsatta studier. Även om UmU vill att engelska inslag ska finnas 

också i grundutbildningen verkar det främst vara först på avancerad nivå som engelskan ska 

användas mer och mer. Kanske kan detta vara en bakomliggande faktor som i slutändan 

resulterar i att UmU inte blir lika högt värderade internationellt?   
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6 Avslutning och slutsatser 

I denna undersökning har jag velat jämföra Uppsala universitets nyligen antagna språkpolicy 

med några andra universitets språkpolitik, framförallt vad gäller språkliga riktlinjer kring 

utbildning och forskning. Dessutom ville jag undersöka hur de utvalda universiteten hanterar 

internationaliseringsuppdraget och samtidigt hålla svenskan levande. För att göra detta har jag 

utgått ifrån följande fyra frågeställningar: 

o Följer Uppsala universitets språkpolicy den standard som satts av tidigare 

språkpolitiska dokument gällande utformandet av en språkpolicy? Hur väl följer 

den andra riktlinjer som finns för denna sorts dokument?  

o Skiljer sig Uppsala universitets språkpolicy från andra lärosätens? Om så är 

fallet, på vilket sätt skiljer de sig? 

o Vad säger de olika språkpolicyerna i studien om språkval inom utbildningen på 

de olika nivåerna? Finns det gemensamma nämnare eller stora skillnader mellan 

språkpolicyer vid olika universitet? 

o Vilken vikt läggs på internationalisering, och därmed användning av framförallt 

engelska och vilken vikt läggs på att eventuellt stärka svenskans ställning inom 

akademin? Verkar dessa gå att förena eller står de i motsättning till varandra? 

Undersökningens resultat visar att UU:s språkpolicy i stora drag följer de riktlinjer som 

Deklaration om nordisk språkpolitik (DoNS) och rapporten More parallel, please! ger. Den 

ansluter sig även till den standard som kan skönjas i de andra policydokumenten och behandlar 

samma teman: utbildning, forskning, administration och språkutbildning av och språklig 

kompetens hos studenter och anställda. Dessa teman framkom som återkommande teman även 

enligt Karlssons (2017) rapport. De utgångpunkter och mål som UU sätter upp i sin språkpolicy 

återkommer även de i de andra universitetens policydokument. 

Trots att det finns många likheter mellan UU:s policy och de andra universiteten finns det 

ändå några små men betydelsefulla skillnader. För det första är UU det enda universitet som 

belyser att även om engelskan bör introduceras redan på grundnivå kan detta göras på olika sätt 

inom olika områden. Ibland kan det fungera att använda svenska och engelska parallellt redan 

från början, och ibland kan det vara en bra idé att introducera engelskan en bit i utbildningen. 

UU är också ensamt om att ge konkreta exempel på hur parallellspråkigheten kan användas i 

undervisningen i praktiken, i tillägg till att inkludera både svensk och engelsk kurslitteratur.  

Alla lärosäten säger att engelskan ska introduceras redan i grundutbildningen och att 

användningen av engelskan ska öka på avancerad nivå och forskarnivå. Hur detta ska göras och 
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varför skiljer sig något från lärosäte till lärosäte. Som nämnts anser UU att introduktionen av 

engelska på grundnivå ska anpassas efter ämne och studentgrupp, medan de andra lärosätena 

framförallt uppger att introduktion av engelskan så tidigt i utbildningen som möjligt är önskvärt, 

bortsett från UmU som gärna introducerar engelskan lite senare. 

Vad gäller internationaliseringen av den högre utbildningen och värnandet om det svenska 

språket tar samtliga lärosäten upp både vikten att nå ut med forskningsresultat utanför Sveriges 

gränser och det lagstadgade ansvaret universiteten har att värna om och utveckla svenskan. Det 

verkar alltså som att universiteten försöker förena dessa uppdrag, som kan ses som motsäg-

elsefulla, även om universiteten lägger olika mycket vikt vid att värna om just svenskan explicit. 

UU och UmU tar upp språklagens bestämmelser om att svenskan ska fortsätta vara ett komplett 

och samhällsbärande språk som kan användas på alla områden. Båda universiteten uttrycker 

även att parallellspråkigheten inte bara handlar om att få in mer engelska i utbildningen och 

forskningen utan också att detta kan säkra svenskans ställning som vetenskapsspråk. SU belyser 

de problem som kan uppstå om användningen av svenska minskar till förmån för engelska, så 

som domän- och kapacitetsförlust inom vetenskapen. GU och LU lägger mer fokus på 

internationaliseringen, och användning av engelskan för att öka sin internationalisering, än de 

andra universiteten. Båda lärosätena lägger ändå vikt vid att forskare ska kunna uttrycka sig på 

fullgod svenska och att svenskan ska vara norm för undervisning på grundnivå, vilket visar att 

svenskan faktiskt värnas om. 

Språkpolitik må vara ett relativt abstrakt område, men detta betyder inte att det inte är viktigt 

eller att det inte påverkar oss. I ett land som Sverige, där antalet talare av landets huvudspråk 

är relativt litet jämfört med världens största språk och inflytandet från framförallt engelskan blir 

allt större, är språkpolitiken och språkplaneringen viktig för att mindre språk ska överleva. Det 

handlar egentligen inte om att bestämma vilka språk som ska eller inte ska användas, utan 

snarare att öka medvetenheten om språkets betydelse för vår inlärningsförmåga, kreativitet och 

kanske även identitet. Att bestämmelser som Språklagen finns ökar medvetenheten om att språk 

är värda att värna om och tvingar framförallt myndigheter att reflektera över att språkval för 

verksamheten kan ha olika konsekvenser. Att diskutera språkanvändningen i den högre 

utbildningen blir ur denna synvinkel extra viktigt eftersom svenska studenter ska kunna fortsätta 

sin utbildning, och detta ofta på bästa sätt sker på svenska. Samtidigt ska universiteten 

internationaliseras och kunna konkurrera som arbetsplats och lärosäte på den internationella 

marknaden, vilket oftast kräver en ökad användning av engelska. Språkpolicydokumenten 

uppmanar, på samma sätt som språklagen, de svenska lärosätena att reflektera över sina 

språkval och vad de kan få för konsekvenser. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Språklagen 

Språklag (2009:600) 

SFS nr: 2009:600 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2009-05-28  

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

Lagens innehåll och syfte 

1 §   I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och 

det svenska teckenspråket. 

Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång 

till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang. 

2 §   Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det 

svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i 

Sverige samt den enskildes tillgång till språk. 

3 §   Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från 

denna lag, gäller den bestämmelsen. 

Svenska språket 

4 §   Svenska är huvudspråk i Sverige. 

5 §   Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i 

Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. 

6 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. 

De nationella minoritetsspråken 

7 §   De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

8 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:600
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:600
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Det svenska teckenspråket 

9 §   Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. 

Språkanvändningen i offentlig verksamhet 

10 §   Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i 

offentlig verksamhet är svenska. 

I annan lag finns särskilda bestämmelser om rätt att använda nationella minoritetsspråk och 

annat nordiskt språk. 

När det gäller skyldigheten för domstolar och förvaltningsmyndigheter att anlita tolk och att 

översätta handlingar finns det särskilda bestämmelser. 

11 §   Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

12 §   Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika 

fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. 

Svenskan i internationella sammanhang 

13 §   Svenska är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. 

Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas. 

Den enskildes tillgång till språk 

14 §   Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

svenska. Därutöver ska 

   1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket, och 

   2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk 

ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. 

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att 

utveckla och använda sitt modersmål. 

15 §   Det allmänna ansvarar för att den enskilde ges tillgång till språk enligt 14 §. 

 


