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I våras satt jag som åhörare till en paneldebatt med rubriken ”Publish or Perish”. Det ägde 

rum vid University of Glasgow och handlade om ”internationell” forskningsmeritering inom 

humaniora. I mångt och mycket var det ett vägledande seminarium för unga forskare. I 

panelen satt tidskriftsredaktörer och andra erfarna forskare. Budskapet var entydigt. Publicera 

mera, men publicera bara i tidskrifter med peer review, alltså i sammanhang där en särskild 

granskning sker så att publiceringen leder till tydligt kvantifierbara meriter inom det 

angloamerikanska systemet av credits, poäng per artikel. 

Mot slutet av sessionen ställde jag två frågor. Betyder internationell i detta sammanhang 

angloamerikansk? Jag fick svaret nja, med en lätt road underton: det åtminstone är de 

angloamerikanska kriterierna som måste gälla i fråga om hur man värderar forskningsmeriter.  

Min andra fråga – som är mer relevant i detta sammanhang – löd: Vilken chans har en 

svensk humanist som skriver på engelska att konkurrera på lika villkor inom detta system? 

Det direkta svaret blev att det absolut inte finns några skillnader, så länge som man skriver på 

engelska. Men sedan startade en diskussion och flera av de medverkande erkände att de av 

egen erfarenhet visste att det ofta är betydligt svårare för humanistiska forskare som inte har 

engelska som modersmål att verkligen bli publicerade i de stora tidskrifterna. När 

konkurrensen är stor handlar det inte bara om innehåll, utan också om vad som är smidigt. I 

valet mellan två eller tre vetenskapligt sett likvärdiga artiklar är det mycket frestande att lägga 

bort den som har en sämre språkdräkt, menade en av deltagarna. Så länge det inte finns någon 

brist på material är motivationen för att bekosta språkgranskning tämligen låg. Lägger man 

sedan till den viktiga faktorn som nätverk och personliga kontakter innebär blir det ännu 

svårare för främlingar att nå fram till publicering. 

Inom naturvetenskap, och kanske i någon mån samhällsvetenskap, utgör engelskan sällan 

ett problem för forskare med annat modersmål än engelska. De stilistiska kraven är de 
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sammanhangen minimala och kommunikationen pragmatisk. Men inom humaniora finns 

också den språkliga och estetiska sensibiliteten som gör att systemet blir problematiskt för 

den som inte är tillräckligt driven i sin engelska. 

Så gick resonemanget. Det kändes som ett ganska dystert besked, åtminstone för mig som 

arbetar inom ett ämne utan en enda etablerad svensk peer-review-tidskrift (här menar jag inte 

teologin i stort utan mitt ämne inom teologisk fakultet, nämligen systematisk teologi). För att 

kunna meritera sig internationellt måste man uppenbarligen skriva på engelska, samtidigt som 

man redan från början vet att den engelska text man producerar genast hamnar i en språklig 

strykklass.  

I ett sådant läge är det naturligtvis frestande att skriva på svenska. Den avgörande 

följdfrågan som blir då: vad händer med forskningen om den på grund av sådana praktiska 

omständigheter drivs tillbaka till den svenska eller skandinaviska kontexten? Hamnar vi inte i 

ett moment tjugotvå? Endera skriver vi för hemmapubliken och marginaliserar oss på det 

sättet, eller så skriver vi för en engelskspråkig publik som inte tycker att vi når upp till de 

rimliga språkkraven. 

Detta är ett verkligt problem. Men istället för att fokusera det problematiska skulle jag här 

vilja ta en mer positiv utgångspunkt och föreslå att vi i sista hand bör betrakta vår något 

marginaliserade språksituation som en genuin möjlighet för en bättre forskning, eller mer 

precist uttryckt: en möjlighet till bättre förståelse av den humanistiska forskningens olika 

dimensioner. Det första steget blir då att formulera om en av de frågor som utgör bakgrund till 

den här sessionen: 

 

”Tyngs humaniora av ett tillskrivet ansvar för det svenska språket som inte drabbar andra 

vetenskapsområden och som utgör ett hinder inom internationaliseringen av vårt 

vetenskapsområde?” 

 

Om vi vänder detta till något mer positivt skulle vi kunna säga att humaniora inte tyngs av 

sin uppgift att värna det svenska språket. Humaniora och teologi har istället en tydlig 

kontextuell aspekt som gör att kommunikation på svenska ofta blir väldigt meningsfull och 

viktig. Samtidigt är humaniora precis som alla annan forskning del av en internationell 

teoribildning och en internationell debatt som kräver att vi arbetar med internationella 

metoder och dialogpartners, vilket innebär att det också måste skrivas på engelska. Frågan är 

vad vi skriver om. Är det något som det redan finns mycket skrivet om på den internationella 

(läs angloamerikanska) scenen, eller har vi ett unikt bidrag som beror på vår flerspråkighet? 
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Jag skall återkomma till den frågan. Först vill jag bara konstatera att det ansvar för 

svenskan som i vissa fall kan kännas som en tyngd också kan bli dess möjlighet till verkligt 

intressanta internationella bidrag, sprungna ur en svensk erfarenhet. 

Låt mig nu konkretisera detta med ett par exempel: I somras var jag på en konferens i 

Oxford rörande relationen mellan religionsvetenskap och teologi. Anledningen var framförallt 

att jag själv varit starkt involverad i den svenska debatten om religionsvetenskap och teologi 

under de senaste åren. Jag ville försöka kommunicera något om den debattens specifika 

innehåll på en internationell arena, och jag presenterade därför fram ett papper om den 

svenska diskussionen. 

Vad som snart slog mig när jag skulle skriva mitt papper var emellertid hur annorlunda 

texten blev i jämförelse med den svenska debatt som jag själv deltagit i. Den kontextuella 

aspekten blev påtaglig på ett helt nytt sätt. I Sverige finns etablerade nyckelbegrepp, som 

griper tillbaka på den traditionella svenska debatten och de frågeställningar vi har engagerat 

oss i. Ett exempel är ”Ingemar Hedenius uppfattning” som i Sverige aktualiserar en 

substantiell förförståelse, vilken i sin tur gör det meningsfullt att diskutera frågorna på ett 

särskilt sätt. Man kan mot den bakgrunden snabbt komma väldigt djupt in i en viss 

problematik. 

Men vid förmedlingen till den internationella kontexten kom andra frågor i fokus. Hur skall 

man förmedla den svenska erfarenheten – exempelvis erfarenheten av Hedeniusdebatten – i 

ett sammanhang där Hedenius och hans speciella ställning är helt obekant? Pappret kom till 

slut inte så mycket att handla om den svenska debattens innehåll, utan mer en principiell sak: 

måste inte frågan om relationen mellan religionsvetenskap och teologi behandlas som en 

kontextuell fråga, beroende av kultursituation, vetenskapliga traditioner etc. 

Det bidrag jag kunde komma med gav alltså en ny vinkel på problemet (en vinkel som inte 

fanns i några av de andra konferensbidragen). Den var, vill jag hävda, beroende av en svensk 

erfarenhet som i mötet med en annan språkvärld kunde genererade en mer komplex 

problembild. Jag menar att denna dialektik mellan den svenska och den internationella 

kontexten är den tydliga fördel vi har framför engelskspråkiga forskare. Vi har ett språkligt 

”dubbelseende” som kräver att vi värnar den svenskspråkiga forskningsdebatten och som gör 

att vi kan se andra saker än de som är språkligt enkelseende. Debatten som genererade 

insikten skulle rimligen inte kunnat föras på något annat språk än svenska, men debatten är 

trots detta förutsättningen för ett meningsfullt internationellt bidrag. 

Ett annat exempel från teologin är hur vi arbetar med det religiösa språket. När vi ställer 

filosofiska frågor kring religiös språkanvändning kan de ofta utredas på ett generellt plan, och 
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diskussionen skulle mycket väl skulle kunna föras på engelska. Men många gånger genereras 

problemen mycket kontextuellt. Frågan om de moraliska konsekvenserna hos ett visst sätt att 

tala om Gud kan ofta vara förankrat i en problematik som har att göra med hur man uttrycker 

sig på svenska, i en viss svensk religiös tradition etc. För att vår problemmedvetenhet skall 

kunna bibehållas behöver vi därför både en mer kontextuell forskning som direkt rör vår 

kulturella situation, den kan nog ofta tjäna på att vara svenskspråkig, och en mer generell och 

principiell diskussion som ofta bör vara skriven på engelska. 

Gränserna mellan vad som kan och bör skrivas på vilket språk är naturligtvis inte 

knivskarpa och de bör inte göras knivskarpa. Min poäng är snarare att vi måste bli mer 

medvetna om att vi ibland gör olika saker beroende på vilket språk vi använder. Det händer 

något med oss som forskare när vi byter språk, åtminstone vissa av oss, åtminstone ibland. Vi 

har helt enkelt olika möjligheter beroende på vilket språkområde vi beträder. Fördjupningen 

av humaniora – också internationellt – behöver en större medvetenhet om hur denna 

språkfilosofiska insikt hänger samman med praktiska omständigheter som meriteringssystem 

och värdering av forskningsresultat och kvalitet. Jag tror att vi har mycket goda vetenskapliga 

skäl att skriva på engelska men jag tror att vi också har goda vetenskapliga skäl att 

argumentera för värdet  – också meritvärdet – i en svenskspråkig humaniora och teologi. Det 

vi som har ett språkligt dubbelseende (eller flerdubbelseende) kan göra är något delvis annat 

än vad man kan göra om man bara har en språkvärld att röra sig i. 

Om vi inte skall fastna i ett moment tjugotvå där vi blir marginaliserade krävs att vi 

engagerar oss i vår svenska kontext – och att vi ser till att forskarvärlden uppskattar det vi gör 

det för att det är nya och viktiga bidrag – samtidigt som vi arbetar med den internationella 

forskningens bästa redskap och alltid väljer engelska (eller något annat stort språk) när det är 

rimligt. Det jag hävdar har således ingenting att göra med en sektoriserad forskning rädd för 

internationell prövning och rädd för andra metoder än de som utvecklats på hemmaplan.  


