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Sammandrag 

Engelskan sägs i debatter om språkförändringar inte sällan inta en alltför stark ställning jämfört 

med svenskan. Detta gäller framför allt användningen inom domänen forskning och utbildning, 

vilket har lett till farhågor om att det sker så kallade domänförluster som leder till att svenskan 

inte längre kan brukas fullt ut som vetenskapligt språk. Den här uppsatsens syfte är att ge en 

bild av hur språksituationen inom forskningen vid svenska lärosäten ter sig och att undersöka 

vilka aspekter som påverkade den språkliga utveckling som skedde under perioden 1990–2020. 

I undersökningsmaterialet, som analyseras genom en triangulering av kvantitativa och 

kvalitativa metoder, ingår data från Kungliga biblioteket, bl.a. sammanfattningar i 

avhandlingar, språkpolicyer från ett urval svenska lärosäten och intervjuer med tidigare 

doktorander.  

Undersökningsresultaten visar att andelen engelskspråkiga avhandlingar ökade under 

undersökningsperioden, så att de numera dominerar även inom ämnesområden där svenskan 

var i majoritet i början av 2000-talet (humaniora och samhällsvetenskaper). Andelen svensk-

språkiga sammanfattningar i engelskspråkiga avhandlingar, som kan betraktas som ett sätt att 

bevara svensk terminologi, kan till viss grad förklaras med krav på sådana i lärosätens 

språkpolicyer. Doktorandernas språkval styrs däremot av överväganden som är av strategisk 

natur men även ämnestraditionen och möjligheten att förmedla innehållet till en särskild 

målgrupp är relevanta. Parallell språkanvändning inom högre utbildning tematiseras både som 

chans och utmaning. För att undvika framtida domänförluster för svenskans del som en följd 

av internationaliseringen kan det diskuteras om inte universitet och högskolor borde förstärka 

sina ansträngningar att öka parallellspråkigheten, t.ex. genom att uppmuntra sammanläggnings-

avhandlingar där språk kan blandas. 

Nyckelord: språkpolitik, språkval, parallellspråkighet, domänförluster, avhandlingsspråk 
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1 Inledning 

De senaste decenniernas internationalisering inom forskning och utbildning har påverkat flera 

länders universitets- och högskoleväsen. Speciellt de nordiska länderna samt Nederländerna 

nämns som exempel på sådana där engelskan har uppnått en stark ställning visavi de respektive 

nationalspråken (Källkvist & Hult 2016:1). Även i Sverige har det förts livliga diskussioner om 

språksituationen inom forskning och utbildning. Framför allt med hänvisning till så kallade 

domänförluster (se kapitel 2.1) har faktumet att svenskan blir mer osynlig inom vissa 

forskningsområden ofta diskuterats och problematiserats under de senaste 25 åren.  

Ett exempel inom forskningen, som ofta används för att synliggöra engelskans starka ställning 

gentemot svenskan, är den stora andelen av engelskspråkiga avhandlingar jämfört med 

svenskspråkiga. Att engelskan har blivit så dominerande som publiceringsspråk är en 

utveckling som inte sällan påstås ha skett i internationaliseringens kölvatten. Kastar man dock 

bara en blick på siffrorna rörande avhandlingar inom olika ämnesområden blir det tydligt att 

det råder skillnader mellan dessa vad gäller andelen engelskspråkiga avhandlingar: deras andel 

har traditionellt varit större på det tekniskt-naturvetenskapliga och det medicinska 

ämnesområdet än på det samhällsvetenskapliga och det humanistiska. 

Den senaste större studien om språksituationen inom högre utbildning och forskning i Sverige 

gjordes av Linus Salö (2010). Den bekräftar bilden av engelskan som dominerande 

avhandlingsspråk, samtidigt som det hänvisas till att det är de tekniskt-naturvetenskapliga 

ämnena som drar upp genomsnittet för engelskspråkiga avhandlingar, inte bara på grund av 

deras procentuellt stora andel utan också till följd av deras kvantitativa majoritet (Salö 

2010:50). Det finns dock fler anledningar till att nu genomföra en ny undersökning än att bara 

få fram aktuella siffror som ger en överblick över det nuvarande språkliga landskapet för 

avhandlingar. Sedan Linus Salös undersökning, som innehåller data om avhandlingar som 

publicerades t.o.m. år 2008, har det nämligen införts en språklag i Sverige, där det slås fast att 

svenska är landets huvudspråk och att den ska kunna användas inom alla samhällsområden 

(SFS 2009:600 § 4–5). Vidare har en rad universitet utvecklat språkpolitiska dokument 

(språkpolicyer), varav särskilt många publicerades på 2010-talet. Att sådana togs fram kan 

delvis ses som en direkt följd av språklagen som ska säkerställa att svenskan även i framtiden 

kan användas som vetenskapsspråk inom alla ämnesområden och därmed förblir ett komplett 

och samhällsbärande språk. Det visar även att frågan fortfarande är aktuell inom 

högskolesektorn och att det finns en viss medvetenhet om problematiken.  

I den här uppsatsen vill jag mot den bakgrunden ge en mer aktuell bild vad gäller språkval i 

avhandlingar. Jag har valt fyra år som nedslagspunkter med avsikten att kunna visa på en 

utveckling. Vidare har jag granskat språkpolitiska dokument för att få reda på om det kan finnas 

ett samband mellan förekomsten av sådana och existensen av sammanfattningar på svenska i 

engelskspråkiga avhandlingar. Dessutom har jag intervjuat tidigare doktorander i avsikt att få 

insikter om deras bevekelsegrunder för sina språkval.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är följaktligen att ge en bild av den aktuella språksituationen i 

forskningen och att undersöka vilka aspekter som påverkade utvecklingen under perioden 

1990–2020. Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar:  

1) Hur ser utvecklingen ut vad gäller andelen av avhandlingar på svenska, engelska och andra 

språk vid svenska lärosäten sedan 1990?  

2) Gör det skillnad i resultaten beträffande svenskans ställning om ett lärosäte har ett 

språkpolitiskt dokument, dvs. är andelen av svenskspråkiga sammanfattningar i 

engelskspråkiga avhandlingar högre när ett universitet rekommenderar detta?  

3) Vilka skäl har doktorander för sina språkval i avhandlingar? 

1.2 Disposition 

I det följande kapitlet ger jag först en kortare redogörelse för debatten om svenskan som 

komplett och samhällsbärande språk varpå jag redovisar ett urval av tidigare forskning om 

språkval i vetenskapliga sammanhang, med särskilt fokus på avhandlingar. I kapitel 3 redogör 

jag för mina metod- och materialval. De kvantitativa och kvalitativa metoder som jag använder 

mig av i undersökningen presenteras och diskuteras, och dessutom beskriver jag de etiska 

överväganden som har tagits hänsyn till. I kapitel 4 följer en redovisning av de resultat som jag 

kommer fram till efter att ha genomfört den kvantitativa och den kvalitativa analysen. I      

kapitel 5 analyserar jag dessa resultat innan de diskuteras i ett avslutande kapitel. 

2 Bakgrund 

I det följande delkapitlet redovisas först debatten kring svenskan som tog fart på 1990-talet, 

speciellt vad gäller dess ställning i förhållande till engelskan som ansågs ha intagit en allt 

starkare position. Sedan sammanfattas tidigare forskning som har genomförts om språkval vid 

svenska universitet och högskolor, med särskilt fokus på avhandlingsspråk. 

2.1 Debatten om svenskan som komplett och samhällsbärande 

språk 

Det engelska språket har sedan ganska lång tid tillbaka varit etablerat i det svenska samhället – 

redan på 1950-talet blev engelska det första obligatoriska främmande språk som alla fick lära 

sig i grundskolan, vilket alla hade rätt till oavsett bakgrund. I motsats till andra länder, där 

engelskan vid den tiden var förbehållen elever från högre samhällsgrupper pga. ett mer 

hierarkiserat skolsystem kan alltså engelskan i sig och undervisningen i språket förknippas med 

det svenska välfärdsstatsbyggandet resp. folkhemmet och på så sätt anses vara positivt 

konnoterad (Cabau-Lampa 2007:337–338). 
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Bland annat till följd av de nämnda förändringarna utvecklades engelskan under 1900-talets 

andra halva till ett tämligen starkt och väletablerat språk i det svenska språksamhället. Detta 

ledde till och med till uppfattningen att engelskan står (vid sidan av svenskan) högst upp i en 

så kallad språkhierarki i Sverige. I denna hierarki anses andra språk, t.ex. minoritets- och 

immigrantspråk, hamna långt efter svenska och engelska (Josephson 2018:135). Olle Josephson 

hänvisar till att det beror på situationen och domänen vilket av de båda språken som står överst 

i hierarkin (2018:135). Det här domänbegreppet har spelat en central roll i de senaste 30 årens 

diskussion om svenskans och engelskans ställning i Sverige. Begreppet myntades redan på 

1960-talet av språksociologen Joshua Fishman (1965) men fick genomslag i den svenska 

debatten om domänförluster som började på 1990-talet. Domäner motsvarar i denna debatt 

användningsområden i ett samhälle som kan avgränsas från varandra, såsom hemmet eller 

skolan (Einarsson 2009:32/50). Vad gäller domänförluster urskilde Ulf Teleman i en artikel om 

svenskans framtid domänerna vetenskap och utbildning, politik och administration, 

näringslivet och kultur och underhållning (1992:12–15), inom vilka han befarade 

domänförluster för svenskan på grund av engelskans ökade inflytande. Det skulle betyda att 

svenskan inte längre kan användas t.ex. inom domänen vetenskap och utbildning om engelskan 

används allt oftare på detta område, så att facktermer inte utvecklas och publikationer inte ges 

ut på svenska. Ett exempel på en sådan utveckling var vid den tiden det naturvetenskapliga 

forskningsområdet där redan då många publikationer gavs ut på engelska (Salö 2010:27). 

Det här exemplet på ett område (naturvetenskap) inom vetenskap och utbildning visar dock att 

begreppet domänförlust kan uppfattas vara oprecist eftersom det är oklart om det bara är vissa 

ämnesområden som räknas som domäner eller hela forskningsområdet och likaså om det 

handlar om såväl forskning som utbildning eller bara det först- eller sistnämnda. Så hänvisar 

också Salö till brister vad gäller en operationaliserbar definition av begreppet (2012:37) och till 

kritiker enligt vilka begreppet snarare är ett politiskt än ett vetenskapligt verktyg (2012:51). 

Icke desto mindre har begreppet intagit en central position i debatten om engelskans inflytande 

inom olika användningsområden resp. domäner i Sverige. Här kan det användas för att påvisa 

de uppkomna förändringarna i språkens maktförhållanden så att den ovannämnda mång-

tydigheten tas med i beräkningen.  

Ett centralt bidrag till att stärka svenskans ställning, framför allt i förhållande till engelskan, var 

språklagens framtagande. Innan den kunde träda i kraft 2009 hade två viktiga utredningar 

publicerats vilka kom att ligga till grund för lagen. Redan i den första utredningen, Mål i mun 

(SOU 2002:27), slås det fast att ett av tre språkpolitiska målen ska vara ”att svenskan skall vara 

ett komplett och samhällsbärande språk” (SOU 2002:27:32). I förverkligandet av detta mål 

spelar också domänförlustbegreppet en väsentlig roll. För att svenskan skulle vara ett komplett 

och samhällsbärande språk även i framtiden sågs det nämligen som nödvändigt att svenskan 

inte överger domäner till förmån för engelskan. Vetenskapsområdet nämns här som exempel 

på ett område där engelskan har blivit allt viktigare vilket i sin tur har lett till en form av 

maktförskjutning vad gäller språkanvändningen inom vissa ämnesområden (SOU 2002:27:48). 

Problem som skulle uppstå som en följd av domänförlust är bl.a. att attityder till svenskan blir 

mer negativa när engelska förknippas med prestigefyllda domäner och att det i framtiden saknas 

svenskspråkig terminologi när bara engelska används (SOU 2002:27:49–50). Det sistnämnda 
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är särskilt problematiskt då vetenskapliga rön inte skulle kunna kommuniceras till personer 

utanför akademin på svenska, så att de inte har möjligheten att ta del av utvecklingar som ofta 

finansieras av skattemedel och att utöva en form av demokratisk kontroll (SOU 2002:27:50).  

Den andra utredningen som ligger till grund för införandet av språklagen är Värna språken 

(SOU 2008:26), där det finns referenser till målet om svenska som samhällsbärande språk och 

där även domänförlustbegreppet tas upp. Här kompletteras det dock med begreppet 

parallellspråkighet som innebär att två (eller flera) språk används parallellt inom ett område 

(SOU 2008:26:45). I motsats till termen diglossi, där ett högstatus- och ett lågstatusspråk 

används i olika domäner, bör språken i ett parallellspråkigt sammanhang vara likvärdiga. 

Följaktligen ska talarna ställas en fullständig terminologisk repertoar till förfogande (SOU 

2008:26:45). Begreppet parallellspråkighet är i den här uppsatsen relevant med hänsyn till de 

språkpolitiska dokument som belyses i kapitel 4.2. Det visar sig att flera universitet och 

högskolor har valt att tillmötesgå engelskans ökade inflytande genom att ha parallellspråkighet 

som språkpolitiskt mål. På så sätt ska det vara möjligt att kunna använda svenskan och 

engelskan sida vid sida utan att de befarade domänförlusterna för svenskans del sker. 

Språkvetarna Marie Källkvist och Francis M. Hult menar därför att parallellspråkighet är ett 

välkommet koncept för att minska risken för domänförluster och att mildra spänningen mellan 

kravet att kunna använda svenska å ena sidan och behovet av engelska å andra sidan:  

The term has been noted to have appeal to policy-makers as potentially mitigating domain loss 

and language shift because it is perceived to ease the tension between the required use of Swedish 

and the demand for English. (2014:9) 

Det ska dock påpekas att begreppet parallellspråkighet, liksom domänförlust, snarare kan 

uppfattas ”som politisk ledstjärna än som väldefinierat vetenskapligt begrepp” i debatten 

(Josephson 2018:105). 

Parallellspråkighetstanken inom högskoleväsen har alltså förmodligen också varit en följd av 

språklagens införande 2009. Svenskan, vars utveckling i förhållande till engelskan står i fokus 

i denna uppsats, ges enligt språklagen (SFS 2009:600 § 4–6) följande status: 

▪ Svenska är huvudspråk i Sverige. 

▪ 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. 

▪ Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. 

Det är alltså tydligt att svenskan bör kunna användas inom alla områden, dvs. även inom 

utbildning och forskning. Därför är det nödvändigt att universiteten tar sitt ansvar för att 

säkerställa att svenskan kan användas och utvecklas som vetenskapsspråk. Utvecklingen under 

1900-talets andra halva hade skett till förmån för engelskan så att svenskan kom att bli 

underrepresenterad eller i princip obefintlig inom vissa ämnesområden (se kapitel 4.1). Att 

många universitet och högskolor utvecklade språkpolitiska dokument efter språklagens 

ikraftträdande tyder på att medvetenheten om svenskans status inom domänen forskning och 

utbildning höjdes genom lagstiftningen. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att debatterna kring ett förändrat språklandskap har 

fört med sig konkreta politiska handlingar på statlig nivå (utredningar som resulterade i 

språklagen) och på institutionell nivå, där universiteten implementerade språkpolicyer för att 

stärka svenskans ställning i förhållande till engelskan. Huruvida de möjligen har haft några 

effekter på språkval i avhandlingar redovisas i kapitlen 4.1 och 4.2. 

2.2 Tidigare forskning om språkval i avhandlingar 

Ovanstående debatter om svenskans domänförluster till engelskan följdes av en hel del 

forskning om engelskans påverkan vid svenska lärosäten. Denna kan delas upp i två 

huvudområden, å ena sidan utbildning och å den andra forskning. På utbildningsområdet har 

främst språkval i kurser undersökts, närmare bestämt användningen av svenska i engelsk-

språkiga kurser (Söderlundh 2010) men även den ofta citerade parallellspråkigheten har 

tematiserats i samband med kursmiljön (Bolton & Kuteeva 2012, Kuteeva 2013). Eftersom den 

här uppsatsen har som mål att ge en överblick över språkval i avhandlingar ligger fokuset av 

detta kapitel på att sammanfatta forskningsresultaten rörande just detta avgränsade område. 

Gemensamt för merparten av de fyra studierna (ett undantag är Salö 2010) är att de inte bara 

undersöker ämnet avhandlingar utan även områdena utbildning och forskning i en bredare 

mening (dvs. även andra publikationer förutom avhandlingar). I det följande belyses dock 

endast resultaten angående avhandlingar.  

Redan på 1990-talet genomförde Britt-Louise Gunnarsson och Katarina Öhman (1997) en lokal 

undersökning vid Uppsala universitet bestående av en enkät som hade skickats till universitetets 

institutsledningar. Den innehöll frågor kring användningen av svenska och engelska på olika 

områden, däribland om dess användning som forskningsspråk i olika sorters publikationer, en 

del av dem avhandlingar. Enkäten avsåg läsåret 1993/1994 och redan då blev det tydligt att 

engelskan hade en ganska stark ställning som avhandlingsspråk vid Uppsala universitet. Vid 

den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten publicerades alla inrapporterade avhandlingar under 

detta läsår på engelska, vid den medicinska fakulteten var det 97 % (Gunnarsson 1999:14). 

Även vid den samhällsvetenskapliga och den humanistiska fakulteten identifierades engelskan 

som det dominanta språket. Samtidigt förekom på den tiden även andra främmande språk än 

engelska vid den humanistiska fakultetens språkvetenskapliga sektion (1999:14). Vid den 

juridiska fakulteten var resultatet – möjligen inte så förvånade eftersom svenskan traditionellt 

hade haft en förhållandevis stark ställning inom juridiken – att det inte publicerades några 

avhandlingar alls på engelska (1999:14). Bilden av ett svenskdominerat ämne skulle dock te 

sig något annorlunda bara få decennier senare (se kapitel 4.1.2). I en artikel i tidskriften 

Språkvård, där Gunnarsson sammanfattar och diskuterar studieresultaten, är hon kritisk till den 

språkliga utvecklingen vid universitetet där engelskan har intagit en dominant roll. Hon varnar 

för att det svenska vetenskapsområdet skulle präglas av diglossi, dvs. att engelskan fungerar 

som högspråk resp. vetenskapsspråk medan svenskan blir till ett lågspråk som bara används i 

populariserande sammanhang (1999:16, se kapitel 2.1) – ett argument som inte sällan tas upp i 

debatterna om svenskans status som vetenskapsspråk i förhållande till engelskan (t.ex. 

Melander & Thelander 2006). 
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År 2004 gjorde Björn Melander en uppföljning av Gunnarsson & Öhmans studie för att 

undersöka om det hade skett några förändringar under de gångna tio åren. Med avseende på 

avhandlingsspråket kunde det dock inte påvisas några större förändringar på de flesta områdena. 

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten förblev med 100 % av avhandlingarna på engelska 

på samma höga nivå som i den föregående studien, en nivå som nåddes 2004 även vid den 

medicinska fakulteten (Melander 2004:140). För de två undantagen står den teologiska 

fakulteten, där engelskspråkiga avhandlingar 2004 låg på 50 % jämfört med 73 % läsåret 

1993/1994, och den språkvetenskapliga fakulteten (som innehållsligt motsvarar Gunnarsson & 

Öhmans språkvetenskapliga sektion), där en rejäl ökning från 20 % till 66 % för engelskans del 

hade skett (2004:140). Melander bekräftar med sin undersökning trenden mot engelskan som 

det dominerade avhandlingsspråket men hänvisar samtidigt till att resultaten i hans 

undersökning inte är lika påfallande som man hade kunnat förvänta sig utifrån de mer 

övergripande samhälleliga utvecklingarna under perioden mellan de två undersökningarna, 

såsom globaliseringen (2004:141). I och med att språksituationen inom forskningen höll på att 

utveckla sig till förmån för engelskan medan svenskan är vanligare inom grundutbildningen 

anser han Gunnarssons ovannämnda farhågor om ett diglossiskt förhållande mellan de två 

språken kvarstå (Melander 2004:141).  

En mer övergripande undersökning av språksituationen vid svenska lärosäten, där 

avhandlingsspråken står för ena halvan och undervisningsspråken för den andra, genomfördes 

av Salö (2010). Den ingår i serien Rapporter från Språkrådet, något som visar att det fanns ett 

ökat intresse hos myndigheten att kasta ljus på denna fråga och att ställa forskningsbaserad 

information om tematiken för den intresserade allmänheten till förfogande. Undersökningen av 

ämnesområden fokuserar på perioden 1978 till 2008, där Salö för det mesta gör nedslag vart 

tionde år, dvs. det ingår fyra undersökningsår (2010:23–27) Han använde sig också av material 

från Kungliga bibliotekets databas och ger såväl en mer övergripande översikt som en mer 

detaljerad analys av de olika ämnesområdena. Därför kan hans undersökning ses som en 

utgångspunkt för den här uppsatsen, i vilken det kvantitativa materialet uppdateras och 

utvecklas, framför allt genom den kvalitativa ansatsen som frågeställning 3 introducerar. Även 

möjliga samband mellan språkpolitiska dokument vid lärosäten och sammanfattningar på 

svenska i engelskspråkiga avhandlingar undersöks i den här rapporten (2010:47–49), men vid 

tidpunkten av Salös undersökning, som publicerades 2010, var antalet språkpolicyer ganska 

begränsat jämfört med tio år senare. 

I sin studie påvisar Salö en ökning av andelen engelskspråkiga avhandlingar inom den 

undersökta perioden – men det blir samtidigt tydligt att den kanske inte är lika stor som det 

hade kunnat förväntas. Redan år 1978 utgjorde engelskans andel av avhandlingsspråken runt 

75 % medan svenskan svarade för drygt 20 % (Salö 2010:23). Dessa värden hade fram till år 

2008 förändrats där engelskans andel utgjorde 87 % visavi svenskans 12 %, vilket Salö ansågs 

vara en avstannande trend (2010:23). Detta är säkert rimligt när siffrorna för engelskans tillväxt 

jämförs med dem som han fått fram för tidigare decennier under 1900-talet. Mellan 1930- och 

1950-talet hade andelen engelskspråkiga avhandlingar ökat med mer än 40 % och det är under 

den perioden (på 1940-talet) som engelskan tar över som dominerande avhandlingsspråk 

(2010:22). Det blir alltså tydligt att utvecklingen inte är lika markant under Salös 
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undersökningsperiod. Detta är dock föga förvånande eftersom utgångsnivån var ganska hög 

och en viss mättnad bör ha uppnåtts redan före 2008. Författaren påpekar dessutom att den 

engelskspråkiga dominansen kan föras tillbaka till att högst antal avhandlingar publiceras inom 

de ämnesområden (medicin, naturvetenskap och teknik) där engelskan är starkast. Däremot 

skulle jämvikten mellan svenska och engelska kunna vara ganska bra inom de andra områden 

(humaniora och samhällsvetenskap), utan att detta visar sig i de övergripande siffrorna pga. den 

antalsmässiga underlägsenheten för avhandlingar inom dessa områden (2010:29). Det här 

stämmer visserligen vad gäller Salös undersökning men det visar sig med hjälp av de senaste 

siffrorna att trenden också har brutits på många håll inom de mindre ämnesområdena (se kapitel 

4.1.1 & 4.1.2).  

Den fjärde och hittills senaste undersökningen, där bland annat en kartläggning av 

avhandlingsspråk inkluderas, genomfördes av Linus Salö och Olle Josephson (2014) och ingår 

i en större publikation om parallellspråkighet vid universitet i Norden. Därför tas även i den 

rapporten upp konceptet parallellspråkighet, vilket enligt författarna har blivit målet vid de 

svenska universiteten (Salö & Josephson 2014:270) och har fått genomslag i de språkpolitiska 

dokument som undersöktes av dem (2014:306). I motsats till Salös föregående undersökning 

fokuserar den här inte på de stora ämnesområdena utan pekar istället ut enstaka ämnen (totalt 

sex) tillhörande de fem ämnesområden som ingår i den här uppsatsen (se kapitel 3.1). Dessutom 

jämförs inte utvecklingen mellan olika år utan undersökningen fokuserar istället på att kartlägga 

språkvalet i olika typer av publikationer under hela perioden 2000–2012/3 (2014:276). Deras 

data visar att engelskan står för 85 % av de avhandlingar som publicerades under undersök-

ningsperioden, jämfört med svenskans 13,7 % och de övriga språkens 1,3 % (2014:276). 

Genom analysen av enskilda ämnen kommer de fram till att det är inom juridik och historia 

som svenskan står sig starkt (63,3% resp. 78,9% på svenska), medan den inom psykologi        

(5,3 %), datavetenskap (1,0 %), fysik (0,2 %) och lingvistik (14,3 %) däremot är i klart 

underläge (2014:278–283). I och med att de listar antalet av de olika publikationstyperna för 

varje ämne konkluderar de att engelskan är mer dominerande som publiceringsspråk ”ju mer 

ämnet är ett konferensbidrags- och artikelämne” (2014:283). Ändå menar de att det inte är 

publikationsformerna i sig som språkvalet kan förklaras med utan att det snarare handlar om ett 

ämnes substans som ligger bakom det, dvs. att jurister och historiker forskar mer om fenomen 

som rör Sverige, medan de andra ämnens forskningsintressena är ett mer internationellt 

inriktade (2014:284).  

De ovanstående undersökningarna visar att intresset för språkval vid svenska universitet och 

högskolor har varit tämligen uttalat under de senaste trettio åren och det gäller också språkvalet 

i avhandlingar. Alla studier indikerar en ganska hög andel engelskspråkiga avhandlingar i 

Sverige, och att denna hade varit betydande inom vissa områden redan under den första 

undersökningsperioden. Om denna utveckling har avstannat eller om den har framskridit inom 

de ämnesområden där svenskan har haft en stark ställning redovisas i kapitel 4.1.  
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3 Material och metod 

Den här uppsatsens material består för det första av data hämtade från Kungliga bibliotekets 

databas SwePub, för det andra av en rad språkpolitiska dokument antagna vid olika svenska 

lärosäten och ett begränsat antal avhandlingar samt för det tredje av kvalitativa intervjuer. I det 

följande delkapitlet (3.1) beskrivs detta material närmare, och sedan redovisas metoderna som 

tillämpas för att undersöka det. Avslutningsvis redogör jag för de etiska överväganden som 

behöver tas i beaktande när individer deltar i en undersökning där personliga data samlas in. 

3.1 Material 

Beskrivningen av materialet som används i denna uppsats är uppdelad efter de metoder som 

används för att analysera det. Först presenteras i kapitel 3.1.1 materialet som ingår i den 

kvantitativa undersökningen, därpå följer i det andra delkapitlet (3.1.2) en redovisning av 

materialet som ligger till grund för den kvalitativa analysen. 

3.1.1 Det kvantitativa undersökningsmaterialet 

Uppsatsens kvantifierande resultatdel, det vill säga kapitlet som ger en statistisk beskrivning av 

avhandlingar åren 1990, 2000, 2010 och 2020, baseras på material från Kungliga bibliotekets 

databas LIBRIS. Närmare bestämt handlar det om subkategorin SwePub, där vetenskapliga 

publiceringar från svenska lärosäten registreras, bland dem även avhandlingar. Detta gör 

SwePub till ett användbart verktyg för att skaffa sig en överblick över antalet avhandlingar som 

publiceras i Sverige. Med avseende på resultatdelen betyder det att materialet är tänkt att ge en 

bredare överblick över hur siffrorna ter sig när man gör nedslag vid de fyra tidpunkterna under 

den utvalda trettioårsperioden. 

Fokus för denna uppsats utgörs av förhållandet mellan svenska och engelska. I den 

övergripande framställningen ingår emellertid inledningsvis även kategorin ”övriga språk”. Det 

är dock uppenbart att andra språk (bland dessa framför allt tyska och franska) under den 

undersökta tidsperioden bara spelade en marginell roll, varför kategorin övriga språk har lagts 

åt sidan i de påföljande framställningarna av ämnesområden i resultatdelen. Det totala antalet 

avhandlingar som ingår i det statistiska materialet uppgår till 7 414, varav engelskspråkiga 

uppgår till 6 514, svenskspråkiga till 826 och avhandlingar skrivna på övriga språk till 74. Dessa 

siffror visar ganska tydligt hur styrkeförhållandena mellan språken ter sig antalsmässigt. 

Åren som analyseras i denna uppsats har valts ut av olika skäl. För det första är det av intresse 

att kunna påvisa hur läget såg ut år 1990, fem år innan Sverige inträdde i Europeiska unionen. 

EU-medlemskapet är inte bara en milstolpe i Sveriges politiska historia i stort utan även – och 

i synnerhet – vad gäller dess högskolepolitik. I slutet av 1990-talet fattade nämligen dåvarande 

EU-medlemmarna beslut om att intensifiera sitt samarbete inom högskolesektorn, dvs. inom 

forskning och utbildning. Deklarationen undertecknades i Bologna och har därför i 

fortsättningen blivit känd under beteckningen Bolognaprocessen (Karlsson 2017:10). Denna 
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process har fört med sig en internationalisering av utbildningen vid (svenska) lärosäten, genom 

vilken ökat studentutbyte ledde till att fler kurser gavs på engelska (Salö & Josephson 

2014:270). Också på forskarnivå innebar internationaliseringsambitionen att forskarmobiliteten 

skulle förenklas men den ledde också till att mätbara forskningsresultat blev allt viktigare. 

Dessa uppnås oftast genom publiceringar i internationella tidskrifter där publikationsspråket i 

regel är engelska. Hur fördelningen av avhandlingsspråken såg ut före denna reform, som starkt 

påverkade det svenska utbildningsväsendet, är följaktligen relevant att veta för att i ett nästa 

steg kunna se några eventuella effekter. För det andra har de tre ytterligare tidpunkterna, åren 

2000, 2010 och 2020, inte endast valts ut därför att de följer på Bolognadeklarationen utan 

också för att debatten om domänförluster och svenskan som komplett och samhällsbärande 

språk på allvar hade kommit igång kring millennieskiftet. Förvisso hade denna livliga debatt 

påbörjats redan i början av 1990-talet (Teleman 1992) men dess språkpolitiska och lagliga 

effekter blev framför allt synliga i början av 2000-talet, särskilt genom olika parlamentariska 

utredningar (Mål i mun 2002, Värna språken 2008) som slutligen resulterade i språklagen 

(2009). I synnerhet efter implementeringen av språklagen har många lärosäten antagit 

språkpolitiska dokument varför det är relevant att undersöka om det kan ha skett en förändring 

i valet av avhandlingsspråken efter deras framtagande.  

Vid sidan av den mer övergripande framställningen av den språkliga utvecklingen ges även en 

mer detaljerad sådan för varje ämnesområde. Dessa områden har valts ut i enlighet med 

Statistiska centralbyråns (SCB) och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) standard för svensk 

indelning av forskningsämnen, som även SwePub använder sig av i sitt bibliotekssystem (UKÄ 

2016:7). I ämnesområdena ingår 1) naturvetenskap, 2) teknik, 3) medicin och hälsovetenskap 

(härefter medicin), 4) samhällsvetenskap och 5) humaniora och konst (härefter humaniora). 

Däremot har jag valt bort att redovisa ämnesområdet 6) lantbruksvetenskap och 

veterinärvetenskap i de detaljerade framställningarna.1 Det beror på att det inte finns några 

avhandlingar registrerade år 1990 och bara en år 2000, vilket betyder att en jämförande 

framställning är omöjlig. I den övergripande framställningen ingår dock ämnesområdets 

avhandlingar, å ena sidan för att ha en fullständig bild, å andra sidan för att de påverkar siffrorna 

bara marginellt.2 

Materialet från SwePub tjänar dessutom ett ytterligare mål. För att kunna få svar på den andra 

forskningsfrågan analyseras data ur bibliotekskatalogen vad gäller sammanfattningsspråk i 

engelskspråkiga avhandlingar. Många universitet har numera ett krav på en svenskspråkig 

sammanfattning i sina språkpolitiska dokument om avhandlingen är skriven på engelska. Det 

ska dock nämnas att det oftast inte är några striktare krav, dvs. det finns inga sanktioner om 

sammanfattningen på svenska saknas. Dessutom finns det mestadels inga föreskrifter om hur 

omfattande en sammanfattning ska vara. Ändå kan sådana krav i språkpolitiska dokument anses 

vara viktiga incitament för att öka svenskans användning i avhandlingar och därmed också som 

forskningsspråk. Om detta kan beläggas redovisas i kapitel 4.2. På grund av den här uppsatsens 

 
1 Enligt UKÄ används beteckningen 4 för ämnesområdet lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (2016:7). I 

förenklande syfte har den anpassats till framställningen i texten och tilldelats beteckningen 6. 
2 Registrerade avhandlingar inom ämnesområdet lantbruksvetenskap och veterinärmedicin: år 2000: 1 (av 

1 942), år 2010: 90 (av 2 633), år 2020: 53 (av 2 412). 
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begränsningar, som gör en analys av alla lärosätens språkpolitiska dokument och 

svenskspråkiga sammanfattningars existens omöjliga, har bara ett begränsat antal lärosäten och 

dokument valts ut. Sammanställningen av lärosäten tar hänsyn till lärosätens olika status, dvs. 

det ingår data från äldre och nyare universitet, ämnesspecifika och kompletta universitet och 

även sådana som befinner sig i större och mindre städer (se tabell 1).  

Tabell 1. Lärosäten som ingår i undersökningen samt översikt av vilka som har en språkpolicy och hur 

länge.  

Universitet / högskola                              Språkpolicy finns / finns ej  

Malmö universitet (MAU) gäller sedan 2010-11-10 

Mälardalens högskola (MDH) finns ej 

Linnéuniversitet (LNU) gäller sedan 2014-11-17 

Luleå tekniska universitet (LTU) finns ej 

Lunds universitet (LU) gäller sedan 2014-06-19 

Umeå universitet (UmU) gäller sedan 2012-12-18 

Uppsala universitet (UU) gäller sedan 2018-12-05 

Som framgår av tabell 1 har alla språkpolicyer som inkluderas i denna uppsats publicerats under 

2010-talet. Att de flesta språkpolitiska dokument publicerades på 2010-talet och därmed efter 

att språklagen hade trätt i kraft gör det troligt att dessa kan anses vara en följd av lagstiftningen. 

Den överlämnar en del av ansvaret för att svenskan är ett komplett och samhällsbärande språk 

till universiteten, åtminstone beträffande vetenskapsspråket. I syfte att kunna påvisa 

språkpolicyernas eventuella effekter ingår bara avhandlingar inlämnade år 2020 resp. 2010 i 

resultatredovisningen. Vid sidan av lärosäten med en språkpolicy valdes dessutom två 

ytterligare utan en sådan för att kunna jämföra resultaten och dra några slutsatser om 

dokumentens möjliga påverkan.3 

3.1.2 Det kvalitativa undersökningsmaterialet 

Uppsatsens kvalitativa del består av intervjuer med tre tidigare doktorander. Dessa 

genomfördes via Uppsala universitets kommunikationsverktyg Zoom vilket gör att både bild- 

och ljudmaterial står till förfogande.4 Eftersom det endast är det talade språket som är relevant 

i den här uppsatsen (dvs. inte mimik eller gester) analyseras bara ljudmaterialet. Intervjuerna är 

ett komplement till den kvantitativt inriktade uppsatsdelen som ska besvara frågeställningar 1 

och 2 och ska ge djupare insikter till varför siffrorna ter ser som de gör. Därmed ska bland annat 

doktorandernas motiveringar för sina språkval och deras attityder till engelskans roll inom 

akademin fås fram och frågeställning 3 kunna besvaras. 

 
3 De två lärosäten som enligt Karlsson (2017) uppgav att inte ha någon språkpolicy kontaktades för att 

säkerställa att denna status fortfarande är aktuell (mejlkorrespondens med avdelningen kommunikation och 

samverkan vid LTU den 7 maj 2021 samt kommunikationssektionen vid MDH den 21 maj 2021). 
4 På grund av den pågående Coronapandemin och begränsningar av personliga kontakter vid undersökningens 

genomförande var det inte möjligt att intervjua deltagarna på plats.  
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För intervjuerna, som genomfördes i april 2021, valdes alltså tre personer ut från tre av de 

ovannämnda ämnesområdena, nämligen humaniora, medicin och teknik. Urvalet skedde efter 

att den kvantitativa analysen av SwePub-materialet hade genomförts. Detta för att kunna avgöra 

inom vilket område det skulle vara av största intresse att göra en kvalitativ analys, t.ex. där 

siffrorna visar på en signifikant utveckling under den senaste tiden så att det kan vara vettigt att 

samtala med en person som är en del av denna förändring. På grund av begränsningar i en 

magisteruppsats är det helt enkelt nödvändigt att inskränka sig till ett mindre antal intervjuer, 

därför behöver de väljas ut noggrant. Intervjudeltagarna doktorerade vid tre olika svenska 

lärosäten, varav ett tillhör de största universiteten medan de två andra är medelstora. Eftersom 

alla tre är anställda vid lärosäten var det relativt enkelt att ta kontakt med dem. I de mejl som 

skickades ut gavs en kort beskrivning av undersökningsbakgrunden och även andra 

forskningsetiska principer efterlevdes i detta steg (se kapitel 3.3). På grund av sannolikheten att 

inte alla utvalda personer skulle höra av sig eller skulle vilja delta kontaktades fler potentiella 

intervjupersoner än nödvändigt (totalt sex i början, två från varje område). Slutligen hade totalt 

skickats tio mejl till personer från de tre ämnesområdena, varav tre personer tackade ja till en 

intervju. Jämfört med andra samhällsgrupper som inte är lika insatta i forskningsprocessen kan 

det antas att det var relativt oproblematiskt att hitta personer inom denna grupp för en sådan 

intervju. Deltagarna känner till forskningsprocessen och vet hur avgörande det kan vara att hitta 

frivilliga deltagare. Dessutom är undersökningsämnet jämförelsevis okontroversiellt vilket 

förmodligen ökar chansen att hitta deltagare. 

Vad gäller intervjupersonernas ämnesbakgrund så ingår en intervju med en person från det 

humanistiska ämnesområdet vars avhandling har skrivits på engelska (sammanläggnings-

avhandling med kappa och artiklar på engelska). Detta för att engelskans andel hade ökat 

markant från 2010 till 2020 inom humaniora (se kapitel 4.1) varför det är av intresse att få mer 

information om hur engelskan motiveras som avhandlingsspråk på detta område. Den andra 

intervjuade tillhör det tekniska ämnesområdet där engelskan länge har varit det dominanta 

språket. Här valdes en person med engelska som avhandlingsspråk (sammanläggnings-

avhandling med kappa och artiklar på engelska) för att få djupare insyn i funderingar kring 

språkval i en miljö där engelskan är det självklara valet. Den tredje intervjupersonen var tidigare 

doktorand inom medicin och har valt att skriva på svenska (sammanläggningsavhandling med 

kappa på svenska och artiklar på engelska). Svenskan är tydligt underrepresenterad som 

avhandlingsspråk inom detta område men andelen svenskspråkiga avhandlingar har ökat i 

undersökningsperioden (se kapitel 4.1.3) så att det verkade vara lämpligt att få mer information 

om språkvalet. Urvalet av intervjupersoner kan sammanfattningsvis motiveras med att två 

personer valdes ut eftersom de skrev på ett språk som ”motsäger” deras ämnestradition 

(humaniora och medicin) och en följde denna tradition.  

Urvalet av personer skedde slumpmässigt: Avhandlingarna filtrerades i SwePub efter 

ämnesområde (ett av de tre nämnda), språk (svenska eller engelska) och utgivningsår (2020). 

Ålder spelade ingen roll i urvalet medan kön bara var relevant i och med att mer än ett kön 

skulle bli representerat i undersökningen. Dock är varken ålder eller kön avgörande variabler i 

undersökningen, varför det inte finns någon information om dem (genom användningen av 

pronomenet hen är könet helt osynligt i resultatdelen, vilket också underlättar 



 16 

anonymiseringen). Fördelen med att bara samtala med personer vars avhandlingar ganska 

nyligen har lämnats in är att de sannolikt har sina avvägningar och funderingar förhållandevis 

färskt i minnet. Dessutom ingår i frågebatteriet spörsmål relaterade till eventuella språkpolitiska 

dokument, varav de flesta kom fram under 2010-talet, så att valet av 2020 som publiceringsår 

verkar vara lämpligt.  

3.2 Metoder 

I de två följande delkapitlen redovisas de metoder som används för att genomföra 

undersökningen och besvarar frågeställningarna. Variabelanalysen syftar på frågeställningar 1 

och 2, den kvalitativa intervjun på frågeställning 3. Kombinationen av dessa metoder är en 

metodtriangulering, vilken beskrivs därpå. Även metodkritik bemötts i kapitel 3.2.4, varpå de 

etiska övervägandena reflekteras i kapitel 3.2.5.  

3.2.1 Variabelanalysen 

För att kunna svara på frågeställningar 1 och 2 genomförs en variabelanalys vilket innebär att 

ett visst antal variabler beräknas i ett avgränsat material (Lagerholm 2010:44). I den här 

analysen är språk den variabel som ska undersökas och det handlar om att påvisa hur den ter 

sig i loppet av analysperioden 1990–2020. Variabelns olika varianter utgörs framför allt av de 

två varianterna engelska och svenska, men i den mer övergripande översikten av 

avhandlingsspråk i kapitel 4.1 ingår som nämnts även övriga språk som en tredje variant. 

Eftersom språk är den variabel som står i undersökningens fokus är den samtidigt den beroende 

variabeln. Beträffande frågeställning 1 betraktas ämnesområde och ämnesgrupp som 

oberoende variabler då båda utnyttjas för att kartlägga hur språkanvändningen ter sig inom de 

olika områdena. Med avseende på frågeställning 2 kommer språkvalsdokument resp. 

språkpolicy att utnyttjas som oberoende variabel i undersökningen. Här ska (icke-)förekomsten 

av språkpolitiska dokument vid ett begränsat antal lärosäten bidra till att förklara om det finns 

ett samband mellan den beroende och den oberoende variabeln.  

Vid sidan av att använda de nämnda variablerna tillämpas dessutom en rad parametrar som är 

relevanta för att kunna bearbeta materialet. Eftersom det handlar om en primäranalys av data 

som behöver samlas in och beräknas (Gehring & Weins 2009:15–17) med hjälp av databasen 

SwePub filtreras materialet på deras webbsida efter publikationstyp (doktorsavhandling)5 och 

utgivningsår (1990, 2000, 2010 resp. 2020). 

De sammanställda data registreras och bearbetas i programmet Microsoft Excel. På grund av 

den överskådliga datamängden i den här uppsatsen är det möjligt att använda programmet i 

detta syfte (Gehring & Weins 2009:100). I ett nästa steg omvandlas de beräknade data till 

diagram för att visualisera den totala utvecklingen av avhandlingsspråken över tid men även på 

de olika ämnesområdena. Det gjordes även beräkningar vad gäller utvecklingarna inom 

enskilda ämnen, t.ex. för att visa vari en markant förändring inom ett antal ämnesgrupper 

 
5 Typ av innehåll: refereegranskat, övrigt vetenskapligt; INTE populärvetenskapligt, debatt m.fl. 
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grundar sig, men i sådana fall har grafiska framställningar valts bort för att inte ha med för 

många diagram. Istället nämns dessa utvecklingar i de beskrivande textdelarna.  

Angående frågeställning 2 så tillkommer, utöver de ovannämnda, sammanfattningsspråk som 

parameter i sökningen via SwePub. Till skillnad från de andra finns den inte tillgänglig som 

sökfilter utan det krävs en bibliometrisk sökning, vilket innebär att sökträffar för 

engelskspråkiga avhandlingar åren 2010 och 2020 behöver kontrolleras manuellt för 

sammanfattningsspråk. Vid framtagandet av dessa data fick jag stöd från Kungliga biblioteket, 

som ställde en del av dem till förfogande. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta gjordes 

dock en ytterligare sökning av mig. Framför allt vid hantering av större datamängder som 

behöver registreras manuellt är det lämpligt att integrera detta steg. På grund av information 

från Kungliga biblioteket om olika praxis vid de enskilda lärosätena att registrera 

sammanfattningar i databaserna valdes ett ytterligare tillvägagångssätt för att få mer 

information om svenskans existens som sammanfattningsspråk i engelskspråkiga avhandlingar. 

Detta betyder att fulltextversioner kontrollerades för möjliga svenskspråkiga 

sammanfattningar. För lärosätena med ett förhållandevis lågt antal avhandlingar på engelska 

(LNU, MAU och MDH)6 var det möjligt att granska alla, medan det för universiteten med en 

stor datamängd (LU, UmU, LTU och UU)7 drogs ett stickprov för att begränsa materialet. 

Stickprovet består av 12 avhandlingar vid LU, UmU och UU vardera och 6 avhandlingar vid 

LTU (ett mindre stickprov drogs pga. det mindre antalet jämfört med de andra). Avhandlingarna 

valdes ut slumpartat, dvs. en träff per sida med 25 sökträff. Siffrorna som har fåtts fram 

diskuteras sedan utifrån (icke-)förekomsten av språkpolitiska dokument för att kunna belysa 

om det finns ett samband mellan dessa och antalet svenskspråkiga sammanfattningar i 

engelskspråkiga avhandlingar. 

3.2.2 Den kvalitativa intervjun 

Till skillnad från det mer beskrivande forskningsintresset i den kvantitativa undersökningen har 

de tre kvalitativa intervjuerna ett utforskande forskningsintresse (Rosengren & Arvidsson 

2002:31). Närmare bestämt handlar det om semi-strukturerade intervjuer där den intervjuades 

uppfattningar om det undersökta fenomenet språk står i fokus (Bryman 2002:300). Det är alltså 

subjektens synsätt på saker och ting som återges så att det inte handlar om att avbilda någon 

form av en så kallad objektiv verklighet (Misoch 2015:27). En fördel med semi-strukturerade 

intervjuer är enligt sociologen Sabina Misoch att de följer en dialogisk princip (2015:30) vilket 

innebär t.ex. att även frågor som inte är med i intervjuguiden får ställas, samtidigt som den 

intervjuade personen alltid bör har möjligheten att ställa frågor till intervjuaren. Under 

intervjuns gång är det viktigt att låta intervjupersonen berätta om sina erfarenheter och att aktivt 

lyssna på det som personen har att säga (Misoch 2015:218–219). Det kan vara viktigt att 

hänvisa till att det inte finns några riktiga eller fel svar på frågorna, utan att det snarare handlar 

om att få en förståelse för den tidigare doktorandens funderingar och avvägningar kring sina 

 
6 LNU: N=38, MAU: N=31, MDH: N=37. 
7 LTU: N=118, LU: N=615, UmU: N=257, UU: N=569. 
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språkval, hur hens språkliga vardag såg ut och vilka uppfattningar hen idag har om den 

språkliga situationen vid svenska universitet och högskolor.  

Ett centralt kännetecken för den semi-strukturerade intervjun är en intervjuguide (Bryman 

2002:301), som leder intervjuaren med hjälp av en röd tråd genom samtalet (Misoch 2015:66). 

En sådan guide, bestående av tio frågor, används även för intervjuerna i denna uppsats (se bilaga 

2). Intervjuarens erfarenhet av att genomföra intervjuer spelar ganska stor roll för hur precist 

guiden formuleras. I den här undersökningen används en tämligen utförlig sådan, vilket bland 

annat beror på att jag inte har så mycket erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer, som 

dessutom har fått ske digitalt. Därtill ger guiden en ökad trygghet när man som jag har svenska 

som sitt andraspråk. Det är viktigt att frågorna är öppet formulerade och att de kan användas i 

alla tre intervjuerna så att materialet är jämförbart. Det gjordes bara små anpassningar beroende 

på den respektive kontexten, t.ex. vad gäller exempel på språk (svenska / engelska) eller 

ämnesområde och procentandelar för avhandlingar på engelska och svenska. 

Det inspelade intervjumaterialet behöver alltid transkriberas, framför allt för att göra 

forskningsprocessen transparent och säkerställa intersubjektivitet, dvs. undersökningen bör 

kunna upprepas av en annan forskare (Misoch 2015:252). För transkriptionen står olika system 

till förfogande och det är främst forskningssyftet som styr på vilket sätt materialet transkriberas. 

I den här undersökningen väljs en enklare transkription av materialet enligt standardortografin 

där det bara står i fokus vad sägs och inte hur, till skillnad från t.ex. konversationsanalysen. 

Detta val är i enlighet med sociologen Uwe Flick varefter transkriptionen bör genomföras så 

noggrant som nödvändigt (2009:380) och därmed anpassas till vad man vill få ut av den. 

Transkriptionsmaterialet bearbetas med hjälp av en tematisk analys, vilket betyder att olika 

ämnen identifieras efter flera genomgångar av materialet. Genom en tabellarisk samman-

ställning är det möjligt att strukturera de olika samtalen och sedan få fram olika ämnen som är 

av intresse med avseende på frågeställningen (Bryman 2015:584). I den här undersökningen är 

det centralt att kunna jämföra de tre intervjuerna och påvisa möjliga likheter och skillnader i 

det som intervjupersonerna yttrade i samtalen (2015:586). 

3.2.3 Metodtriangulering 

I uppsatsen används en kombination av de två metoder som redovisas i kapitlen 3.2.1. och 3.2.2, 

en så kallad metodologisk metodtriangulering (Flick 2009:519–520). Närmare bestämt handlar 

det enligt samhällsvetaren Alan Bryman (2015:639–640) om en explanatory sequential design 

där kvantitativa data analyseras i ett första steg för att sedan kunna förklara och vidareutveckla 

de resultat som man kommit fram till i den kvantitativa analysen. Det betyder inte nödvändigt-

vis – och inte heller i den här undersökningen – att en av de två metoderna är överordnad den 

andra utan att de snarare kan anses komplettera varandra. Konkret betyder det för den här 

undersökningens del att det kvantitativa materialet analyseras först för att få en överblick över 

hur utvecklingen av avhandlingsspråken ter sig under analysperioden 1990–2020. Dessutom 

införs en ytterligare oberoende variabel (språkpolicyer) för att kunna förklara utvärderingen av 

sammanfattningsspråk. Olika slags information som genererats med hjälp av den kvantitativa 
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analysen, t.ex. på vilka områden det har funnits avvikande utvecklingar, har sedan lett till att 

urvalet av informanter kunde preciseras. Syftet med intervjuerna kan alltså anses vara en ökad 

förståelse av de språkval som gjordes beträffande avhandlingsspråket. 

3.2.4 Metodkritik 

Materialet som används i variabelanalysen består av data från katalogen SwePub. Den kan inte 

anses tillhandahålla en fullständig sammanställning över avhandlingar publicerade under 

analysperioden. Speciellt med tanke på att digitaliseringen tog fart så sent som på 2000-talet är 

det sannolikt att äldre avhandlingar är underrepresenterade i materialet. Dessutom kan uppgifter 

ha registrerats felaktiga. Även Salö & Josephson hänvisar till att ”Swepub är inte alls avsett att 

användas för statistiska ändamål” (2014:274) men förklarar att det är ”något som [i deras 

undersökning] trotsas i brist på mer tillförlitliga databaser över svensk forskning” (2014:274). 

Av samma skäl hämtas materialet från SwePub för den här undersökningen.  

Precis som de registrerade avhandlingarna antagligen inte ger en felfri bild av språksituationen 

har statistiken om sammanfattningsspråk sina brister. Enligt upplysningar från Kungliga 

biblioteket finns det inget krav på att fylla i denna parameter när avhandlingar registreras. För 

att få ut en bredare bild valdes därför att generera data om sammanfattningsspråk genom att 

kontrollera ett urval av fulltextversioner. 

Med avseende på den kvalitativa delen kan tre intervjuade anses vara för få för att man ska 

kunna dra några säkrare slutsatser. Vidare skulle andra deltagare säkert uppgett andra 

bevekelsegrunder för sina språkval men även med tio intervjuade personer hade det inte kunnat 

göras några generaliseringar. Detta är inte syftet med kvalitativa metoder, som snarare ska ge 

djupare insyn i individens funderingar. Detta är även möjligt med ett mindre antal personer, 

som skulle kunna utvidgas inom ramen av en större undersökning.  

3.3 Etiska överväganden 

Den här undersökningen består av olika metoder som har redovisats i de förangående kapitlen. 

Bland dessa är den kvalitativa delen helt beroende av olika människors medverkan, som deltar 

i en undersökning de själva inte har någon direkt nytta av. I det här fallet består den lilla 

deltagargruppen av forskare som är väl förtrogna med vetenskapliga metoder (om än på olika 

sätt pga. deras olika ämnesbakgrunder). Icke desto mindre är det viktigt att ha de 

forskningsetiska principerna i åtanke när personer i fråga kontaktas. Dessa principer inkluderar 

fyra krav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6).  

Angående informationskravet (2002:7–8) så informerades varje intervjuperson redan i det 

första mejlet om vad som är syftet med intervjun och uppsatsen, att uppsatsen publiceras vid 

Uppsala universitet, att medverkan är frivilligt och att hen får avbryta intervjun närsomhelst (se 

bilaga 1). Dessutom fanns möjligheten att ställa frågor om uppsatsen innan intervjuinspelningen 

startades. Genom att svara på min förfrågan via mejl gav intervjupersonen ett första samtycke 
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(2002:9–11) om deltagande i intervjun. Detta bekräftades i och med att intervjuinspelningen 

godkändes, vilket var något hen blev informerad om två gånger i processen, nämligen i själva 

intervjuförfrågan och i början av samtalet. Eftersom intervjun spelades in på 

kommunikationsverktyget Zoom var det dessutom nödvändigt att deltagaren godkände 

inspelningen på sin dator. Deltagaren blev även informerad om att hens personuppgifter 

behandlas konfidentiellt, dvs. att hens namn inte nämns i uppsatsen och att bara kopplingar till 

ämnesområde eventuellt kan göras. Ämnesområdet valdes ut istället för ämne eftersom det 

underlättar att uppfylla konfidentialitetskravet (2002:12–13). Nyttjandekravet (2002:14–15) 

innebär att materialet endast får komma till användning i forskningsändamål, vilket betyder att 

inspelningarna bara används i den här uppsatsen. Inspelningarna och transkriptionerna sparas 

endast på min egen dator och bara så länge som nödvändigt.  

Även i slutet av intervjun hade intervjupersonerna möjligheten att ställa frågor, och då undrade 

vissa av dem om det skulle vara möjligt ta del av den färdiga uppsatsen. Denna önskan uppfylls 

naturligtvis. 

4 Resultat 

I det följande redovisas först resultaten av den kvantitativa analysen, dvs. materialet som hämtas 

från databasen SwePub. Grupperingen sker efter ämnesområde för att få fram tydligare 

utvecklingar inom de enskilda områdena. Därpå följer en sammanställning av andelen 

svenskspråkiga sammanfattningar i engelskspråkiga avhandlingar vid ett urval av svenska 

lärosäten. Dessa siffror relateras till förekomsten av språkpolicyer. Sista delen i resultatkapitlet 

består av en redogörelse av de kvalitativa intervjuer som genomfördes med tidigare 

doktorander. 

4.1 Avhandlingsspråk 1990–2020 

Tidigare undersökningar har redan visat att engelskans dominans som avhandlingsspråk i 

Sverige är ett faktum (se kapitel 2.2). Diskussionen kring engelskan som lingua franca8 inom 

akademin började visserligen blomma runt millennieskiftet men siffrorna i diagram 1 belägger 

att engelskspråkiga avhandlingar redan 1990 utgjorde nästan 80 % av dem som publicerades i 

Sverige. Denna siffra, som exakt låg på 78,5 %, ökade med cirka 5 procentenheter mellan 1990 

och 2000 så att engelskspråkiga avhandlingar stod för 83,6 % år 2000, medan svenskspråkiga 

avhandlingars andel sjönk med nästan 5 procentenheter till 15,0 %. Under följande decennium 

var ökningen på det engelskspråkiga hållet något mindre (ca 3,6 procentenheter), så att en andel 

på 87,2 % nåddes, samtidigt som svenskans andel sjönk till 11,8 %, alltså med lite mer än             

3 procentenheter. Utvecklingen tog dock fart igen under perioden 2010–2020 vilket betyder att 

svenskans andel 2020 halverades jämfört med 2010 och låg på 5,8 %. Efter en ökning med mer 

 
8 Om konceptualiseringen av engelskan som lingua franca (ELF) i svenska lärosätens språkpolitiska dokument 

se Björkman 2014, (33:3–4). 
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än 6 procentenheter nådde då också andelen engelskspråkiga avhandlingar, som stod för        

93,6 % av de publicerade, sin topp (se diagram 1). 

  

Diagram 1: Språket i avhandlingar 1990–2020 (1990: N=447, 2000: N=1 942, 

2010: N=2 633, 2020: N=2 420) 

Siffrorna på alla områden visar alltså på en successiv utveckling under den här trettio-års-

perioden, där engelskans andel stigit med drygt 15 procentenheter. Det bör dock sägas att denna 

ökning inte endast motsvaras av förluster på svenskspråkigt håll. Förutom engelska och svenska 

finns det även andra publiceringsspråk (t.ex. tyska, franska, danska) med i diagram 1. Deras 

andel är i den undersökta perioden tämligen marginell och de är med knappt en halv procent 

numera ganska obetydliga. Därför ingår dessa språk inte i det statistiska materialet över de olika 

ämnesområdena utan fokuset ligger på de två största språken, engelska och svenska. 

4.1.1 Det humanistiska ämnesområdet 

Under perioden 1990 till 2010 fanns det ingen tydlig utveckling inom det humanistiska 

ämnesområdet. 1990 var andelarna av svensk- och engelskspråkiga avhandlingar i det närmaste 

lika (51 % svenska, 49 % engelska) och fördelningen såg till och med ut att utveckla sig till 

förmån för svenskan. Svenskspråkiga avhandlingar utgjorde nämligen 54 % år 2000 (eng.         

46 %) resp. 59 % år 2010 (eng. 41 %). Till år 2020 skedde dock en stor förändring: andelen 

rasade till 28 %. Detta förde med sig en kraftig uppgång till 72 % för engelskan på detta område 

(se diagram 2). 
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Diagram 2: Engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar 1990–2020 

inom det humanistiska ämnesområdet (1990: N=35, 

2000: N=178, 2010: N=183, 2020: N=35). 

En blick på utvecklingen i diagram 2 leder oundvikligt till frågan vad denna kan bero på, dvs. 

om det är ett enskilt ämne som står för vändningen eller om det är flera ämnen där svenska som 

avhandlingsspråk har blivit ovanligare. När man jämför förändringarna mellan de största 

ämnena på det humanistiska området blir det tydligt att ökningen är lägst för ämnesgruppen 

filosofi, etik och religion, där engelskspråkiga avhandlingar utgjorde 60 % år 2010 och 75 % år 

2020. De andra ämnesgrupperna historia och arkeologi (2010: 17,5 %, 2020: 60,0 %) och konst 

(2010: 32,0 %, 2020: 82,8 %) står inte bara för den starkaste ökningen av engelskspråkiga 

avhandlingar utan kan även anses genomgått ett skifte. År 2010 skrevs de flesta avhandlingarna 

fortfarande på svenska, vilket i övrigt också gällde gruppen språk- och litteraturvetenskap. Här 

låg andelen engelskspråkiga avhandlingar 2010 på strax under 50 % för att öka med drygt          

20 procentenheter fram till år 2020, då de utgjorde 69,8 %. Sammanfattningsvis kan det alltså 

konstateras att utvecklingen inom humaniora är extremare inom en del ämnesgrupper (historia 

och arkeologi, konst) än inom andra (filosofi, etik och religion samt språk och 

litteraturvetenskap). Detta hänger säkert samman med faktumet att utvecklingen inom dessa 

ämnen startade tidigare varför de redan 2010 hade en ganska hög andel engelskspråkiga 

avhandlingar. Samtidigt visar det sig att de olika ämnena har närmat sig varandra vad gäller 

andelen engelskspråkiga avhandlingar så att vi får en mer homogen bild 2020 än åren innan. 

4.1.2 Det samhällsvetenskapliga ämnesområdet 

På det samhällsvetenskapliga ämnesområdet har vi under de två första undersökta åren en 

ganska liknande bild vad gäller svensk- och engelskspråkiga avhandlingar när det jämförs med 

humaniora. År 1990 utgjorde svenskspråkiga avhandlingar 52 % jämfört med 48 % på den 

engelskspråkiga sidan. Det skedde ingen stor förändring fram till år 2000 när svenskan låg på 

49 % och engelskan på 51 % (se diagram 3). I motsats till de humanistiska ämnena, där 

förändringen satte igång senare och kan påvisas så sent som år 2020, stod de engelskspråkiga 

avhandlingarna inom samhällsvetenskaperna redan 2010 för 61 % av det totala, en ökning med 

10 procentenheter, så att svenskans andel sjönk till 39 %. Denna trend fortsatte fram till 2020 
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där engelskan användes i 81 % av de publicerade avhandlingarna jämfört med 19 % för 

svenskans del. 

 

Diagram 3: Engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar 1990–2020 

inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet (1990: 

N=90, 2000: N=308, 2010: N=384, 2020: N=362). 

Även här behöver man granska vad denna utveckling beror på, dvs. om det var vissa 

ämnesgrupper som stod för den eller om det var en allmän sådan. Det finns ämnesgrupper 

(såsom psykologi och statsvetenskap) som redan 2000 med 88 % respektive runt 71 % hade en 

ganska hög andel av engelskspråkiga avhandlingar. Dessa siffror har inte förändrats avsevärt 

fram till 2010 så de kan inte anses ha påverkat ökningen på engelskspråkigt håll under denna 

period. Däremot står medie- och kommunikationsvetenskap för den absolut största förändringen 

vad gäller engelskspråkiga avhandlingar (2000: 14,3 %, 2010: 66,7 %). Även inom ämnes-

grupperna juridik, utbildningsvetenskap och ekonomi och näringsliv ökade de engelskspråkiga 

publikationerna med 10–13 procentenheter under perioden 2000–2010. Särskilt relevant verkar 

denna förändring vara i ämnesgruppen ekonomi och näringsliv eftersom avhandlingarna här 

står för cirka en fjärdedel av alla inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Det innebär 

att en ökning med runt 10 procentenheter har förhållandevis stor nominell påverkan.  

Trenden mot mer engelskspråkiga avhandlingar har, föga förvånande, inte brutits bland 

samhällsvetarna – år 2020 fanns det ämnesgrupper där inga svenskspråkiga avhandlingar alls 

publicerades (psykologi, social och ekonomisk geografi). Andra, som ekonomi, statsvetenskap 

och kommunikations- och medievetenskap, verkar utvecklas i samma riktning. Här stod de 

engelskspråkiga avhandlingarna för mer än 85 % av alla så att trenden, som hade påbörjats 

2010, fortsatte. Bara inom juridik ligger engelskan på en jämförelsevis låg nivå (2020: 31,6 %). 

Detta verkar vara naturligt med tanke på att en stor del av den juridiska forskningen syftar på 

lagar och regelverk som gäller Sverige, men innebär trots allt en markant ökning jämfört med 

1990-talet när juridiken föreföll vara helt svenskspråkig (se kapitel 2.2).  
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4.1.3 Det medicinska ämnesområdet 

Engelskan har traditionellt varit stark som avhandlingsspråk på det medicinska ämnesområdet. 

Som diagram 4 visar stod engelskspråkiga avhandlingar för 100 % av alla publicerade år 1990, 

för att sedan minska de två påföljande undersökningsåren och avstanna 2020. Värdet för 

engelskan låg år 2000 på 98 %, 2010 och 2020 på respektive 96 %, dvs. fortfarande på ganska 

höga nivåer. Ändå är denna utveckling förvånande. Med tanke på de utvecklingar som 

redovisats i kapitlen 4.1.1 och 4.1.2, vilka påvisar en motsatt trend där engelskan blir starkare 

jämfört med svenskan, är en närmare blick på siffrorna inom det här området nödvändig. 

 

Diagram 4: Engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar 1990–2020 

inom det medicinska ämnesområdet (1990: N=26, 2000: 

N=342, 2010: N=526, 2020: N=491). 

Det visar sig att avhandlingarna som har skrivits på svenska nästan uteslutande tillhör 

ämnesgruppen hälsovetenskaper. Detta kan kopplas till att ämnet hälsovetenskaper gränsar till 

samhällsvetenskaperna. Dessa är, trots utvecklingen som påvisades i kapitel 4.1.2, mer benägna 

till publikationer på svenska än det naturvetenskapliga ämnesområdet (se nästa delkapitel), som 

de andra medicinska delämnena är närbesläktade med. 

4.1.4 Det naturvetenskapliga ämnesområdet 

De naturvetenskapliga ämnena är ett ytterligare exempel på ett område där engelskan länge har 

haft och fortfarande har en mycket stark ställning och dominerar som avhandlingsspråk. Som 

diagram 5 visar låg engelskans andel redan år 1990 på 99 % och förhållandet har inte förändrats 

i loppet av undersökningstidsperioden, med undantag för år 2000 där engelskan till och med 

stod för 100 % av alla avhandlingar inom det här området.  

För naturvetenskapernas del är det dock ingen helt ny trend att engelskan intar en sådan 

dominerande position. Som Salö visar i sin undersökning av avhandlingsspråk låg engelskans 

andel redan i slutet på 1970-talet på mer än 90 % (2010:26). Utvecklingen mellan 1990 och 

2020 har alltså bara förstärkts ytterligare, antagligen med hjälp av de pågående 

internationaliseringsprocesserna (se kapitel 2.1). 
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Diagram 5: Engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar 1990–2020 

inom det naturvetenskapliga ämnesområdet (1990: N=78, 

2000: N=320, 2010: N=546, 2020: N=594). 

4.1.5 Det tekniska ämnesområdet 

Jämfört med de två områden som redovisats ovan hade svenskan 1990 en förhållandevis stark 

ställning inom det tekniska ämnesområdet, när 20 % av avhandlingarna var svenskspråkiga. 

Detta är en ganska hög andel då engelskan var mycket mer dominerande med nästan 100 % 

inom medicin och naturvetenskap vid denna tid. År 2000 visar dock en ganska stor tillbakagång 

till mindre än 10 % för svenskspråkiga avhandlingar, vilket förstärktes fram till 2010 och 2020 

där svenskan var nästan helt obefintlig som avhandlingsspråk med andelar på 2 % respektive   

1 % (se diagram 6). 

 

Diagram 6: Engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar 1990–2020 

inom det tekniska ämnesområdet (1990: N=26, 2000: 

N=139, 2010: N=264, 2020: N=409). 

I motsats till medicinämnena, där uppgången åren 2010 och 2020 kan förklaras med att 

svenskan har blivit starkare inom en ämnesgrupp, kan det inte ges en lika tydlig förklaring på 

det tekniska området. En granskning av avhandlingsspråket i områdets ämnesgrupper visar inga 

tydliga mönster utan tyder snarare på en jämn utveckling inom alla av dem. År 1990 hade de 
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svenskspråkiga avhandlingarna varit ganska lika fördelade bland de tekniska ämnesgrupperna 

så att ett sakta men säkert övertagande av engelskan som avhandlingsspråk i de olika tekniska 

ämnesgrupperna inte är särskilt förvånande. 

4.1.6 Sammanfattning 

För att sammanfatta den ovanstående redovisningen kan det konstateras att den mest markanta 

utvecklingen under perioden 1990–2020 har skett på det humanistiska och det samhälls-

vetenskapliga ämnesområdet, vilket har lett till att engelskan numera även här dominerar som 

avhandlingsspråk. Rörande de andra områdena (naturvetenskap, medicin och teknik) går det att 

påvisa mindre utvecklingar som inte är lika påfallande eftersom engelskan här sedan länge 

ligger på en hög nivå. Därför är det nödvändigt att kontrollera för utvecklingarna inom 

ämnesgrupper där möjliga förändringar kan urskiljas. 

4.2 Krav på svenskspråkiga sammanfattningar i språkpolitiska 

dokument och reell förekomst 

Resultaten som framställs i detta delkapitel syftar till att besvara frågeställning 2, nämligen 

huruvida ett språkpolitiskt dokument (språkpolicy), som innehåller en rekommendation om en 

svenskspråkig sammanfattning i en engelskspråkig avhandling, gör skillnad för deras 

förekomst. Alla policydokument som ingår i den här uppsatsen har tagits fram under 2010-talet, 

dvs. efter att språklagen hade trätt i kraft år 2009. Uppsala universitet (UU) är den senaste 

medlemmen bland de undersökta lärosätena men det ska framhållas att universitetets teknisk-

naturvetenskapliga fakultet redan tidigare hade en egen språkpolicy (Karlsson 2017:15). Detta 

är relevant med tanke på siffrorna från UU år 2010, då teknisk-naturvetenskapliga avhandlingar 

traditionellt utgör en ganska stor andel. 

I alla språkpolicyer finns en rekommendation om att ha en svenskspråkig sammanfattning ifall 

avhandlingsspråket inte är svenska. Dokumenten skiljer sig till dels i sina formuleringar, men 

den gemensamma nämnaren är nog att de förefaller vara luddiga i den meningen att det inte 

konkretiseras hur en sådan sammanfattning ska se ut. Till exempel står det i Linnéuniversitetets 

(LNU) språkpolicy att avhandlingar på andra språk än svenska ”ska förses med en fyllig 

sammanfattning på svenska” (LNU 2014:3). Vad exakt ”fyllig” innebär preciseras inte. Andra 

universitet hänvisar till att ”Avhandlingar på engelska eller annat språk ska ha en 

sammanfattning på svenska.” (Umeå universitet 2012:7) eller att ”sammanfattningar [ska] 

finnas åtminstone på både svenska och engelska, oavsett språkvalet för avhandlingen.” 

(Uppsala universitet 2018:5). Det visar att universiteten å ena sidan försöker uppfylla kravet 

som utgår från språklagen, nämligen att se till att det svenska språket förblir komplett och 

samhällsbärande. Å andra sidan verkar formuleringarna vara hårt förhandlade kompromisser 

som har lett till att mer konkreta riktlinjer saknas. På så sätt avspeglar även det ofta uttryckta 

målet om parallellspråkighet en sådan kompromiss. 
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Siffrorna i diagram 7 visar hur många svenska sammanfattningar i engelskspråkiga 

avhandlingar som har blivit registrerade i databasen SwePub. Det mest påfallande är nog att 

såväl Malmö universitet (MAU, dåvarande Malmö högskola) som Lunds universitet (LU) hade 

en ganska hög andel av registrerade svenskspråkiga sammanfattningar, nämligen lite mer än  

40 % vardera. LU hade på den tiden ingen språkpolicy och MAU:s antogs i slutet av 2010, så 

den kan knappast ha påverkat det här resultatet. Därför är det ännu mer förvånande att inga 

svenskspråkiga sammanfattningar registrerades vid MAU år 2020 och att sådana bara ingår i         

13,9 % av de engelskspråkiga avhandlingarna vid LU. Däremot tyder LNU:s och Umeå 

universitetets (UmU) siffror på att deras språkpolicyer kan ha haft någon effekt på 

sammanfattningsspråket. UmU antog sin språkpolicy 2012, LNU två år senare. I UmU:s fall 

betyder det att andelen svenskspråkiga sammanfattningar steg från 6 % å 2010 till drygt 22 % 

år 2020. En liknande ökning skedde vid LNU, nämligen från 0 % år 2010 till 16 % tio år senare.  

 

Diagram 7: Engelskspråkiga avhandlingar med digitalt registrerad 

svenskspråkig sammanfattning i SwePub (parameter = 
sammanfattning på svenska). Procentuell andel av det totala 

antalet. Siffrorna gäller sex universitet: Linnéuniversitetet 

(LNU–2010: N=19, 2020: N=25), Malmö universitet (MAU– 

2010: N=12, 2020: N=20), Lunds universitet (LU–2010: 

N=299, 2020: N=316), Umeå universitet (UmU–2010: 

N=150, 2020: N=107), Luleå tekniska universitet (LTU– 

2010: N=52, 2020: N=64), Mälardalens högskola (MDH– 

2010: N=, 2020: N=24). 

Däremot visar siffrorna från de två lärosäten som hittills saknar en språkpolicy att kurvorna kan 

se olika ut, även utan en policy. Luleå tekniska universitet (LTU) hade 2010 en förhållandevis 

hög andel svenskspråkiga sammanfattningar i de publicerade avhandlingarna på engelska   

(15,4 %), som 2020 nådde en ganska låg nivå med bara 3,1 %. Vid Mälardalens högskola 

skedde denna trend i motsatt riktning. Efter att det inte hade funnits några svenskspråkiga 

avhandlingar 2010 låg deras andel på drygt 16 % år 2020. Den här utvecklingen är ännu svårare 

att tolka än den som har påvisats vid LU och MAU. Resultaten från de här sex universiteten 
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visar i alla fall att siffrorna inte är tydliga på ett sätt att de kan bekräfta språkpolicyernas effekt 

på de sammanfattningar som har registrerats i databaserna.  

Eftersom de ovanstående siffrorna inte verkade visa hela bilden genomfördes ytterligare 

sökningar i avhandlingarnas fulltextversioner. En genomgång av alla hade dock sprängt den här 

undersökningens ram så att det togs ett stickprov för en del av universiteten (se kapitel 3.1). 

Framställningen av resultaten i diagram 8 visar tydligen att data skiljer sig markant från dem 

som samlades in via bibliotekets databas, där inget värde ligger över 50 %. Däremot belägger 

de flesta värdena i diagram 8 att majoriteten av de engelskspråkiga avhandlingarna innehåller 

en svenskspråkig sammanfattning. Ett påfallande undantag är dock LTU där siffrorna är lägre 

än dem som finns i diagram 7. I de kontrollerade fulltextversionerna hittades 2010 inga 

svenskspråkiga sammanfattningar, 2020 fanns de bara i 16,7 % av texterna. Om man antar att 

avsaknandet av en språkpolicy skulle leda till låga siffror så bekräftas det av det här exemplet. 

Det motsatta gäller dock det andra lärosäte som saknar en språkpolicy, nämligen MDH. Här var 

värdet redan 2010 med nästan 70 % ganska högt och gick upp med drygt tjugo procentenheter 

till 91,7 % år 2020.  

 

Diagram 8: Engelskspråkiga avhandlingar med svenskspråkig sammanfattning i själva 

avhandlingen (=fulltextversion). Procentuell andel av det totala antalet. 

Siffrorna gäller sju svenska universitet: LNU (2010: N=14, 2020: N=24), 

MAU (2010: N=12, 2020: N=20), LU (2010: n=12, 2020: n=12), UmU 

(2010: n=12, 2020: n=12), LTU (2010: n=6, 2020: n=6), MDH (2010: 

N=13, 2020: N=24), Uppsala universitet (UU–2010: n=12, 2020: n=12).9 

Andra universitet, som i motsats till de två ovannämnda har antagit en språkpolicy under 2010-

talet, visar inte alla på stora skillnader mellan de två undersökta åren. Både MAU och LU, där 

andelen av svenskspråkiga avhandlingar 2010 låg på 66,7 % resp. 83,3 %, påvisar ett nästan 

likadant värde för MAU:s (63,2%) och samma för LU:s (83,3 %) del. I de här två fallen verkar 

följaktligen språkpolicyerna inte haft någon positiv effekt på andelen svenskspråkiga 

 
9 Avhandlingar som inte var tillgängliga eller felaktigt registrerade har räknats bort: LNU (2010): 5, LNU 

(2020): 1, MAU (2020): 1. 
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sammanfattningar. Ändå ska det framhållas att båda värdena redan hade varit ganska höga innan 

policyerna togs fram, särskilt vid LU.  

Däremot uppvisar de tre ytterligare universiteten, LNU, UmU och UU10, att policydokumenten 

kan ha haft någon effekt på siffrornas utveckling. Vid LNU låg andelen svenskspråkiga 

sammanfattningar 2010 på 42,7 %, ett jämförelsevis lågt värde, men klättrade upp med               

24 procentenheter 2020 så att runt två tredjedelar av de engelskspråkiga avhandlingarna då 

innehöll en svenskspråkig sammanfattning. Stickproven från UmU och UU uppgav ett värde 

på 58,3 % vardera år 2010 som ökade med drygt 41 resp. 25 procentenheter 2020. Detta ledde 

till ganska höga siffror vid båda universiteten, 100 % för UmU:s och 83,3 % för UU:s del men 

man borde ha i åtanke att stickprov aldrig kan avbilda hela sanningen. Därför ska båda betraktas 

som ungefärliga värden som i det här fallet åtminstone bekräftar en positiv utveckling för 

svenskans position som sammanfattningsspråk i engelskspråkiga avhandlingar.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att siffrorna på svenskspråkiga sammanfattningar i 

avhandlingar på engelska förefaller vara olika, beroende av vilka typer av sammanfattning som 

ingår i beräkningen. Andelen är markant högre i fulltextversioner än i databasens registrerings-

verktyg (med undantag för LTU 2010). Språkpolicyer kan bara ge en begränsad förklaring till 

sammanfattningars förekomst, då en del av data tyder på ett samband mellan andelen av 

sammanfattningar och implementeringen av en språkpolicy medan andra inte gör det. 

4.3 Intervjuer med tidigare doktorander 

I de följande delkapitlen redovisas de resultat som har genererats med hjälp av tre kvalitativa 

intervjuer med tidigare doktorander. Därmed ska den tredje frågeställningen, som rör 

doktorandernas skäl för sina språkval, besvaras.  

Intervjupersonerna har lovats anonymitet, därför används följande beteckningar i 

redovisningen: intervjuperson 1 (IP 1) – humaniora, intervjuperson 2 (IP 2) – teknik, 

intervjuperson 3 (IP 3) – medicin.  

4.3.1 Språket i utbildningen 

Alla tre intervjuade personer ger en mer eller mindre enhetlig bild av hur språket brukades 

under deras utbildning på kandidat- och avancerad nivå. På kandidatnivå är det mestadels 

svenska som används som undervisningsspråk, i de fall där man hade en kandidatuppsats skrevs 

den på svenska: 

(1) a. Alltså på kandidatnivå då var det, då skrev jag på svenska. (IP 1)  

b. De första tre åren […] så är det väl mest på svenska undervisning sker. (IP 2) 

 
10 UU tillhör de universiteten där det knappast finns några sammanfattningsspråk registrerade i SwePub, varför 

universitetet inte ingår i den första sökningen. Eftersom UU:s språkpolicy är förhållandevis ny ingår 

universitetets siffror i den andra sökningen i fulltextversioner. Detta främst för att kunna avgöra om det redan 

kan urskiljas några effekter.  
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c. På kandidatnivå så var det ju främst […] svenska som gällde. (IP 3) 

På avancerad nivå fanns det flera tydliga inslag av engelska, vilket kunde resultera i att hälften 

av undervisningen skedde på engelska (teknik), medan det fortfarande var svenskan som 

dominerade helt (medicin) eller nästan helt (humaniora) som undervisningsspråk.  

(2) a. Men själva undervisningen för det mesta skedde på svenska. (IP 1) 

b. Nej, det var det inte [på engelska], inte de som jag har gått. (IP 3). 

c. Sedan blir det nog det där när man kommer på masternivå, så är det snarare kanske mer 50/50 

på undervisning, det blir mer engelskspråkig undervisning de senaste åren på utbildnings-

programmet. (IP 2) 

Dessutom lästes betydligt mer kurslitteratur på engelska än på grundnivå, mest var det inom 

det tekniska ämnet där engelskan dominerar:  

(3) Litteratur var nästan bara på engelska. (IP 2)  

Med hänsyn till examensarbeten så var två av dem författade på engelska (humaniora och 

teknik) medan den medicinska uppsatsen är skriven på svenska:  

(4) a. […] och masteruppsatsen då skrev jag på engelska. (IP 1) 

b. Det [masterarbetet] skrev jag på engelska i alla fall. (IP 2) 

c. Ja, både kandidatuppsatsen och magisteruppsatsen var på svenska. (IP 3) 

Denna rapporterade progression motsvarar lärosätens verklighet, varefter svenskan dominerar 

på grundnivå innan engelskan mer och mer tar över från och med avancerad nivå (Karlsson 

2017:27). 

När det kommer till forskarutbildningen förändras bilden ännu tydligare men svenskan finns 

fortfarande kvar som språk i utbildningen, åtminstone inom humaniora och medicin. Dock var 

kursspråket inom medicin för det mesta på engelska: 

(5) a. Alltså det har nog varit lite 50/50 beroende på vad jag haft för kurser men då var det väl både 

svenska och engelska. (IP 1) 

b. Flesta kurser som var på forskarnivå var på engelska. (IP 3) 

Inom humaniora är det officiella språket på institutionen svenska men användningen av 

engelska och svenska sker ganska pragmatiskt med tanke på många internationella forskare: 

(6) Sedan finns det ju ganska mycket internationella forskare också. (IP 1) 

På den medicinska institutionen talas det däremot bara svenska medan publikationerna är 

engelskspråkiga. Båda intervjupersonerna berättar om att internationella kurser på forskarnivå 

ges på engelska, inom det humanistiska ämnet uppges båda språken ligga på ungefär 50 % 

vardera.  
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På det tekniska området är det däremot nästan uteslutande engelska som används som 

arbetsspråk och det hänvisas till många engelskspråkiga begrepp så att bruket av svenska skulle 

vara onaturligt: 

(7) Det är bra när man är inne med dem på engelska så känns det konstigt att skriva om det på svenska 

istället. (IP 2)  

Det innebär att även svenskspråkiga personer kommunicerar på engelska med varandra då 

språkverktygen verkar vara mest användbara på engelska. Men trots att IP 2 oftast använder sig 

av engelska i vetenskapliga sammanhang finns det ett undantag, nämligen licentiatexamens 

diskussionsseminarium. Här valde hen att hålla sitt fördrag och diskussionen på svenska, 

antagligen därför att deltagarna var svensktalande och eftersom det är enklare att kommunicera 

på svenska i en sådan situation:  

(8) […] att kunna hävda sig själv lite bättre när man pratar […] liksom att man har ett bättre flyt i 

språket när man presenterar och diskuterar på svenska. (IP 2)  

Det visar alltså att det trots engelskans starka närvaro under den tekniska utbildningen 

fortfarande kan kännas enklare att kommunicera på svenska, som förmedlar talaren större 

trygghet, vilket är särskilt relevant med tanke på möjliga domänförluster. En liknande bild av 

språkanvändning ges även i Söderlundhs undersökning om språkval i flerspråkiga kursmiljöer, 

där svenska utnyttjas för att öka förståelsen av kursinnehåll (2010:150).  

4.3.2 Val av avhandlingsspråk  

Avhandlingarna inom humaniora och teknik är båda skrivna på engelska och det visar sig att 

båda intervjupersonerna var ganska övertygade om att de skulle skriva på detta språk. Enligt  

IP 1 var svenska inte helt uteslutet från början: 

(9) Jag funderade såklart men det var för mig ganska självklart. (IP 1)  

Men hen var dock tydlig med att vilja nå ut till en bredare internationell publik. Följaktligen 

var det i det här fallet ett ganska strategiskt val. Däremot var det för IP 2 ett val i linje med 

ämnestraditionen och dessutom ett mer naturligt sådant eftersom andra publikationer också är 

på engelska: 

(10) Det blir som naturligt med hela processen när man publicerar artiklar och gör det på engelska.   

(IP 2)  

Dessa två funderingar kan anses stå i skarp kontrast till IP 3 vars avhandling inom medicin är 

skriven på svenska. Hen uppger att valet inte var självklart, då detta snarare skulle ha varit fallet 

om avhandlingen hade skrivits på engelska, vilket motsvarar ämnestraditionen: 

(11) De flesta avhandlingarna är ju faktiskt skrivna på engelska. Så det var av den anledningen som 

jag trodde att det krävdes utav mig. (IP 3) 

Valet föll slutligen på svenska för att, utifrån ämnesbakgrunden, kunna nå ut till målgruppen:  



 32 

(12) […] dels till studenter men också till den verksamhet som varit med i och deltagit i studierna      

(IP 3).  

En svenskspråkig text anses vara mer lättillgänglig för den gruppen så att huvudmålet med att 

skriva på svenska kan uppnås, nämligen att förmedla kunskap till andra som kan ha nytta av att 

ta del av texten. Eftersom språkvalet inte var lika självklart i det här fallet diskuterades det med 

handledarna. Det var också en av dem som tog upp ämnet om språkval: 

(13) Det var faktiskt min handledare som frågade mig hur jag tänkte kring det (IP 3)  

Enligt IP 3 var alla överens om att svenska skulle vara det bästa alternativet för de syften man 

har med sin avhandling – och det var i första hand att göra den mer lättillgänglig för att kunna 

nå ut till målgruppen. 

IP 1 och IP 2 diskuterade däremot sina språkval i mycket mindre utsträckning. IP 1 berättar att 

hen och handledaren var ganska överens om språkvalet och uppgav att det från början spelade 

roll att det var en sammanläggningsavhandling där engelskspråkiga artiklar skulle ingå. Genom 

en engelskspråkig avhandlingstext i kappan skulle det bli en helt enspråkig publikation, utan 

språkblandning med svenskan: 

(14) […] så att det inte blir lite svenska där, lite engelska här. (IP 1)  

I detta sammanhang har en parallell språkanvändning alltså undvikits. IP 2 skildrar att ämnet 

togs upp vid ett första introduktionstillfälle på forskarutbildningen där handledaren 

rekommenderade att skriva avhandlingen på engelska, vilket den dåvarande doktoranden gick 

med på: 

(15) [Jag] blev starkt rekommenderad att skriva på engelska. (IP 2)  

   Jag var ju med på de noterna, liksom. (IP 2) 

Med tanke på den tidigare utbildningen på grund- och avancerad nivå där engelskan hade haft 

en ganska ställning jämfört med de två andra intervjupersonernas utbildning var detta val inte 

någon större överraskning. Sammantaget var det ett framträdande mönster i alla tre intervjuer 

att det fästas vikt vid handledarens bedömning gällande språkval varför dennas roll i hela 

språkvalsprocessen inte får underskattas. 

Vad gäller konkreta grunder för språkvalet så hittar man olika skäl i intervjupersonernas 

uttalanden. IP 1 och IP 2 uppger båda att de följde ämnestraditionen, något som IP 3 själv 

påpekar inte var fallet i hens beslut. 

(16) Så på det viset så har vi ju inte följt traditionen. (IP 3)  

Här hade det varit mer traditionsenligt att skriva på engelska. Ett ganska centralt motiv för att 

skriva på svenska, som redan nämnts ovan, har i detta fall varit att kunna nå ut till dem som 

dagligen jobbar inom det undersökta området och att därmed kunna bidra till att utveckla 

verksamheten. Däremot anger IP 1 och IP 2 att de gjorde strategiska val när de bestämde sig 
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för att skriva på engelska, eftersom de ville nå ut internationellt. IP 1 nämner även fackspråket 

på engelska som ett argument för hens val:  

(17) Jag tänkte väl att engelska kanske blev enklast. (IP 1)  

Detta implicerar möjliga brister i det svenska fackspråket. IP 2 uppger att det inte fanns några 

skäl för att skriva sin avhandling på svenska:  

(18) a.  Jag ser liksom ingen anledning egentligen att inte göra det. (IP 2) 

b. Dels är [det ju] summan av enskilda skäl men jag tycker att varje enskilt skäl också är ganska    

övertygande till att det borde vara på det sättet. (IP 2)  

Det bekräftar ännu en gång vikten av de strategiska skälen men även mer språkligt-praktiska 

träder fram, som exemplen på fackspråk förtydligar. 

Alla intervjupersoner uppger att de var nöjda med sina beslut angående språkval. IP 3 tyckte 

dessutom att det inte hade haft positiva effekter om hen hade skrivit avhandlingen på engelska: 

(19) I detta läget med det ämnet och det innehållet så är det mer positivt att det är på svenska – enligt 

mig. (IP 3)  

Med det menas att resultaten blir mer lästa i Sverige när de är på svenska. Utöver det finns ju 

resultaten tillgängliga på engelska genom de ingående artiklarna, så att två språkliga vägar att 

tillägna sig kunskaperna står till förfogande. Däremot tyckte IP 1 att positiva effekter hade varit 

möjliga med en avhandling på svenska i och med att hen hade kunnat nå ut till en större 

läsarkrets: 

(20) Jag tror att effekten hade varit lite annorlunda, jag tror om jag hade skrivit på svenska så hade det 

kunnat nå ut till en mer, alltså en bredare nordisk publik. (IP 1)  

Även baksidan med att skriva på engelska tematiseras, nämligen att inte alla i Sverige förstår 

akademiska texter på engelska och kan ta till sig dem:  

(21) Om jag hade skrivit på svenska tror jag hade det varit lättare att förstå för svenskar som kanske 

inte är så bra på engelska, till exempel. Så, det tror jag kanske hade en negativ effekt av att jag 

har skrivit på engelska. (IP 1)  

Här finns det alltså en ganska stor medvetenhet om att engelskan förhindrar att delar av 

samhället kan ta del av nya vetenskapliga rön – vilket också är fallet för IP 3 som därför valde 

att skriva på svenska. I motsats till IP 1 och IP 3, som genom sina uttalanden syftar på 

språkvalets effekter för potentiella läsare, nämner IP 2 att det hade haft en positivare effekt för 

hen själv, närmare bestämt på grund av bättre färdigheter i svenska:  

(22) Jag hade det förmodligen haft lättare att skriva vetenskapligt på svenska. (IP 2)  

I det här fallet handlar det om att valet hade haft en mer subjektiv inverkan på individen, vilket 

verkar vara mindre synligt än effekten på språket i sig. Samtidigt hänvisar hen till den positiva 

effekten av att skriva på engelska, nämligen att bättre skrivkunskaper på engelska kan anses 
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vara en nyckelkompetens i den framtida vetenskapliga karriären. Detta kan återigen kopplas till 

det strategiska valet. 

4.3.3 Språkpolitiska dokument och språkval 

Kunskaperna om huruvida språkpolitiska dokument finns eller inte finns vid de respektive 

lärosätena visade sig variera bland de intervjuade. Medan IP 1 visste att ett sådant dokument 

fanns vid hens universitet hade IP 2 och IP 3 inte någon kännedom om det. Däremot hade de 

olika uppfattningarna om huruvida ett sådant dokument skulle ha påverkat deras beslut att 

skriva sina avhandlingar på svenska resp. engelska. IP 1 hade varit med i olika diskussioner om 

språkval under hens doktorandtid som dock främst handlade om att olika sorters dokument 

skulle vara tillgängliga på såväl svenska som engelska. Det hade nog inte någon direkt inverkan 

på hens språkval men tyder på en ganska stor medvetenhet om den här tematiken hos IP 1.  

(23) Jag var ganska involverad i centrala doktorandrådet […] under min utbildning också och då var 

det väldigt mycket diskussioner kring språk. (IP 1) 

Trots det väger andra faktorer, som ämnestraditionen och strategiska funderingar (se kapitel 

4.3.2), tyngre när man väljer sitt avhandlingsspråk. Detta bekräftas av IP 3 som nog inte visste 

om att ett sådant dokument fanns men som uppgav att det inte hade påverkat hens beslut då 

diskussionen med handledarna var avgörande för hens val att skriva på svenska:  

(24) Nej, det hade det inte gjort därför att vi vägde de här delarna, för och emot att skriva på engelska. 

(IP 3) 

Däremot meddelar IP 2, som inte heller hade någon kännedom om en språkpolicy, att den hade 

påverkat hen eftersom sådana dokument borde efterlevas: 

(25) Man följer det som är formellt uppställt. (IP 2)  

Detta jämförs med riktlinjer som finns för publikationer i de olika (internationella) tidskrifter 

som man också följer. Dessutom anses dessa forma forskarna i hur de utformar sina artiklar:  

(26) Nu är man ganska formad av att publicera sina artiklar i samma tidskrift. (IP 2)  

Att språkpolitiska dokument vid universiteten skulle kunna påverka utformandet av en 

avhandling (hur långtgående denna påverkan slutligen är kan säkert diskuteras) verkar alltså 

inte helt taget ur luften. Med tanke på tidskrifters betydelse för forskarnas framgång är det dock 

ovisst vilka riktlinjer som skulle ha den största betydelsen och först skulle efterlevas. Kravet på 

en svenskspråkig sammanfattning i den engelskspråkiga avhandlingen skulle enligt IP 2 ha 

uppfyllts, om ett sådant hade funnits vi hens universitet. Trots att den saknas i den egna 

avhandlingen tycks sammanfattningen ha positiva effekter i och med att man når ut till fler 

personer: 

(27) Det kan tillgängliggöra materialet på ett sätt om det finns på båda språken. (IP 2)  
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De två andra intervjupersonerna (1 och 3) visste däremot om ett sådant krav och har båda en 

sammanfattning på det respektive språket i sin avhandling. Liksom IP 2 tycker de att det är bra 

om sammanfattningen även finns på det andra språket. Argumentet blir också detsamma som 

kan subsumeras under begreppet tillgång vilket innebär att fler kan ta del av resultaten som 

forskarna har kommit fram till i sina avhandlingar: 

(28) Har du svensk sammanfattning så blir det… kan du inte läsa engelska så kan man ju läsa den och 

få i alla fall ett hum om vad det handlar om. (IP 1) 

Det kan jag väl tycka är bra, för då är den ju tillgänglig för andra också. (IP 3)  

Sist men inte minst ska det även hänvisas till enda yttrandet i detta sammanhang som kan 

förknippas med att svenskan borde vara ett komplett och samhällsbärande språk:  

(29) Jag tycker att det finns en poäng i det, i den delen. Och sedan, ska man vara riktigt fyrkantigt så 

är vi ju i Sverige och då vill man kanske också bibehålla det svenska språket på något sätt också. 

(IP 1)  

Detta citat avspeglar ganska konkret språklagens mål varefter svenskan ”ska kunna användas 

inom alla samhällsområden” och att det ”allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan 

används och utvecklas” (SFS 2009:600). Det är dock bara i det här sammanhanget att detta 

ämne tas upp av en intervjupartner, vilket kan bero på att den här personen som doktorand hade 

olika uppdrag där språkval diskuterades i flera sammanhang.  

4.3.4 Svenskans framtid och parallellspråkighet inom högre utbildning 

Med avseende på svenskans framtid och användningen av engelska som vetenskapsspråk skiljer 

sig de intervjuades åsikter i vissa punkter. Rörande svenskan som vetenskapsspråk så finns det 

å ena sidan uppfattningen att det är lämpligt att svenska används som vetenskapsspråk, det 

handlar bara om att välja rätt språk för rätt målgrupp: 

(30) Det finns en poäng kring att ha det. (IP 1) 

Däremot menar IP 2 att det är fördelaktigt för hen som forskare att publicera på engelska: 

(31) Jag tror att man tjänar ganska mycket på att hålla sig till engelska. (IP 2)  

Detta beror främst på den internationella forskargemenskapen där engelskan har blivit lingua 

franca. Däremot är hen positivt inställd till att fortsätta använda svenska som undervisnings-

språk vid universiteten, framför allt i början av studierna. Där fyller den en funktion i och med 

att det är enklare att förmedla kunskap till nya studenter som behöver lära sig fackspråket: 

(32) Det finns en pedagogisk poäng också. (IP 2) 

Därför är hen ganska nöjd med den rådande situationen där båda språken används vid 

universitet och användningen av engelskan utvidgas på de högre nivåerna:  

(33) Det finns en balans och en progression. (IP 2) 
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Detta motsvarar parallellspråkighetstanken som numera är närvarande vid flera universitet.      

IP 3 menar däremot att det är mycket möjligt att engelskan tar över som språk vid universiteten, 

det är bara för tidigt och förutsättningarna stämmer inte. Det skulle vara nödvändigt att anpassa 

undervisningen i skolan för att sedan kunna ställa krav på nya studenter att redan på kandidat-

nivå läsa på engelska. Som ett resultat av denna utveckling skulle kunskapsnivån för engelskan 

höjas:  

(34) Och ju mer man för in ett språk och använder ett språk desto bättre lär man sig det, det är det jag 

tänker i alla fall. (IP 3).  

I och med att parallellspråkighet är ett explicit mål i en rad språkpolicyer (Lunds universitet 

2014:1, Umeå universitet 2012:5, Uppsala universitet 2016:3–4) är det dock osannolikt att den 

kommer att tas bort på kortare sikt.  

IP 1 intar en lite annorlunda position i fråga om huruvida engelskan borde användas i framtiden. 

Hen medger att det personligen inte skulle vara något större problem om engelska vore det 

officiella språket vid universiteten och hänvisar också till den ökade internationaliseringen, som 

här tjänar som ett argument till förmån för engelskan: 

(35) […] speciellt när det uppenbart blir fler och fler internationella studenter på universiteten i 

Sverige. (IP 1)  

Men det anses också vara en risk med för mycket eller bara engelska då svenskan skulle tappa 

i status:  

(36) […] så att den kommer att sänkas. (IP 1) 

Det resulterar slutligen i ett dilemma då det skulle vara svårt att ha mer än ett officiellt språk 

vid universitetet: 

(37) Det är väl också svårt att man har både och... kan man ha två officiella språk på universiteten?  

(IP 1) 

Här nämns indirekt konceptet parallellspråkighet som anses vara en utmaning för universiteten. 

Det motsvarar denna intervjupersons funderingar om den egna avhandlingen och att hålla det 

enspråkigt så att ingen blandning av språket i kappan och artiklarna uppstår. Jämfört med de 

två andra personernas uttalanden framgår en ganska diversifierad bild av hur parallellspråkighet 

uppfattas. Den person (IP 2) som nästan uteslutet forskar på engelska har en positiv attityd till 

parallellspråkighet medan IP 3 med en avhandling på svenska inte uppger några invändningar 

till en helt engelskspråkig utbildning i framtiden (om språkkunskaper i engelska utbyggs). IP 1 

intar däremot någon form av mellanposition där parallell språkanvändning ses som utmaning. 

Sammantaget visar det sig att parallellspråkighet kan uppfattas på olika sätt, där den egna 

forskningsbakgrunden säkert är relevant men kanske ännu mer en viss språkpolitisk 

medvetenhet i vilken målet ”svenskan som komplett och samhällsbärande språk” ingår. 
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4.3.5 Sammanfattning 

Redovisningen av intervjumaterialet visar att det kan finnas olika skäl för språkval i 

avhandlingar, nämligen strategiska, traditionsmässiga och förmedlande. Det blir tydligt att 

engelska oftare anses vara det självklara valet som diskuteras i mindre utsträckning än svenska 

som avhandlingsspråk. Handledarna spelar i alla fall roll i avvägningsprocessen, om än i olika 

stor utsträckning. Forskare som huvudsakligen använder sig av engelska i sin forskning behöver 

dock inte nödvändigtvis vara mer negativt inställda till att ha svenskspråkiga inslag på olika 

håll. Det framstår som lämpligt för såväl studenterna som forskarna själva att ha svenska som 

kommunikationsspråk i muntliga sammanhang, trots att engelskan för övrigt dominerar inom 

ämnesområdet. Den parallella språkanvändningen tematiseras som en möjlig utmaning inom 

forskning och utbildning i framtiden, vilket tyder på att lärosätena skulle behöva vara tydliga i 

sina språkpolicyer om hur parallellspråkighet bör te sig i praktiken.  

5 Analys 

I det följande analyseras resultaten som har redovisats i kapitel 4 och återkopplas till uppsatsens 

övergripande syfte, för att ge en bild av den aktuella språksituationen i forskningen och för att 

undersöka vilka aspekter som påverkade utvecklingen under perioden 1990–2020. Särskilt 

fokus läggs på att kunna besvara de tre frågeställningarna, nämligen 1) hur utvecklingen av 

avhandlingsspråken ter sig sedan 1990, 2) om rekommendationer i språkpolitiska dokument, 

att ha en svenskspråkig sammanfattning i en engelskspråkig avhandling, gör skillnad för 

sammanfattningars förekomst och 3) vilka skäl doktorander har för sina språkval i 

avhandlingar. Detta med tanke på att den tillämpade metodtrianguleringen har som syfte att 

uppnå en djupare förståelse av de kvantitativa data.  

Rörande den första frågeställningen så visar den övergripande framställningen i kapitel 4.1 att 

de mindre språken (dvs. mindre i den svenska forskningskontexten) har ytterligare 

marginaliserats i undersökningsperioden och är så gott som obefintliga som avhandlingsspråk. 

Faktumet att nästan uteslutande engelska används vid sidan av svenska vid Sveriges lärosäten 

diskuterades och problematiserades redan i slutet av 1990-talet av Gunnarsson (1999). Även 

klyftan mellan andelen engelsk- och svenskspråkiga avhandlingar har ytterligare fördjupats 

under perioden 1990–2020. Redovisningen av de olika ämnesområdena tydliggör att det till 

stor del beror på förändringar inom humaniora och samhällsvetenskaperna, två ämnesområden 

som tidigare, framför allt före 2010, inte hade präglats av en övervägande andel engelskspråkiga 

avhandlingar. Eftersom engelskan sedan länge har varit det dominerande avhandlingsspråket 

inom de andra ämnesområdena (medicin, naturvetenskap och teknik) kan de senaste 

förskjutningarna ledas tillbaka till ett förändrat publiceringsmönster inom humaniora och 

samhällsvetenskap, åtminstone gällande avhandlingar. Därmed är Salös bedömning, enligt 

vilken genomsnittet av engelskspråkiga avhandlingar dras upp av det naturvetenskapliga 

ämnesområdet (i hans undersökning innehållande medicin, teknik och naturvetenskap) inte 

längre aktuell. Det implicerar nämligen att det ”råder någorlunda jämvikt mellan svenska och 

engelska” (2010:50) inom de andra områdena, humaniora och samhällsvetenskap, vilket den 
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här undersökningen vederlägger (se kapitel 4.1.1 & 4.1.2). Det är bara inom enstaka ämnen 

med en förankring i en nationell kontext, såsom juridik och historia, som svenskan mer eller 

mindre tydligt upprätthåller sin position som det mest använda avhandlingsspråket (Salö & 

Josephson 2014:284); inom andra humanistiska ämnen, t.ex. språk- och litteraturvetenskap, 

dominerar idag engelskan.  

Framställningen av det humanistiska ämnesområdet går därmed emot bedömningen att det 

skulle vara mycket osannolikt att engelskan tar över inom humaniora:  

The cuckoo nest scenario, with English throwing the national languages out of the nest, is very 

unlikely to occur in the humanities. These disciplines still rely to a large extent on local traditions 

and national languages. (Kuteeva 2014:342) 

Resultaten i kapitel 4.1.1 visar nämligen tydligt att denna utveckling under den studerade 

tidsperioden har inträffat inom humaniora. De flesta ämnena inom detta område ingår numera 

i en internationell forskargemenskap, varför det verkar vara konsekvent att det främsta 

publiceringsspråket blir engelska, även i avhandlingar. Detta bekräftas också genom en av 

intervjudeltagarna som nämnde användningen av engelskan som arbetsspråk som en naturlig 

följd av att vara en del i det internationella forskarsamhället, där engelskan tjänar som lingua 

franca. 

Med avseende på den andra frågeställningen kan det konstateras att universitetens 

språkpolicyer bara har en begränsad förklaringskraft för förekomsten av svenskspråkiga 

sammanfattningar i engelskspråkiga avhandlingar. Detta gäller både de siffror som direkt 

hämtas från SwePubs databas och de som sammanställs efter genomgången av en del 

fulltextversioner. Data från SwePub har knappast någon upplysande effekt då det inte kan 

urskiljas något mönster som skulle kunna förklaras med språkpolicyerna. Antagligen är det de 

avvikande registreringsmönstren av sammanfattningsspråken bland universiteten som är 

huvudförklaringen till varför dessa siffror ter sig som de gör. Däremot påvisar 

sammanställningen av sammanfattningar i fulltextversioner en stigande trend vid alla lärosäten. 

De flesta doktoranderna kommer förmodligen snarare ihåg att inkludera en sammanfattning i 

fulltexten än att registrera den i bibliotekskatalogen. Därför antas denna sammanställning ge en 

mer realistisk bild av de faktiska språkförhållandena. 

Ändå hittar man inte heller något helt entydigt mönster i den senare sammanställningen som 

skulle kunna ledas tillbaka till framtagandet av en språkpolicy. Medan siffrorna ligger kvar på 

samma, om än höga nivå vid vissa universitet (LU), har de stigit vid andra (UmU, UU). 

Påfallande är skillnaden mellan de två lärosäten som saknar en språkpolicy (MDH, LTU). En 

förklaring till den är möjligen att LTU, där få svenskspråkiga sammanfattningar identifierades, 

är ett ämnesspecifikt, dvs. tekniskt inriktat universitet medan MDH, med en hög andel 

svenskspråkiga sammanfattningar, är något mer diversifierad i sitt utbud, vilket i sin tur 

påverkar medvetenheten för sådana språkfrågor. Eftersom siffrorna för svenskspråkiga 

sammanfattningar har varit höga vid de flesta lärosätena 2010 är det möjligt att det redan då 

fanns en medvetenhet om denna fråga (och kanske språkfrågor generellt). Som kapitel 2.1 visar 

började debatter om språkval vid universitet och högskolor på 1990-talet och var särskilt 

presenta under 2000-talets första decennium, inklusive politiska utredningar och språklagen. På 
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så sätt kan en del forskare möjligtvis ha påverkats i denna språkfråga genom den offentliga 

diskursen så att deras agerande inte nödvändigtvis behöver ha styrts av policydokument. För 

att få mer tillförlitliga data om det skulle dock ytterligare undersökningar vara nödvändiga. 

Angående språkpolicyernas påverkan kom det dessutom i en av intervjuerna fram att 

sammanfattningar inte behöver formuleras utifrån ett krav i en sådan policy. Det visade sig 

nämligen att en av informanterna inte visste om en språkpolicy överhuvudtaget fanns men var 

medveten om kravet på en sammanfattning på det ”motsatta” språket. Detta tydliggör att andra 

variabler än språkvalsdokument kan tjäna som förklaring till förekomsten av sammanfattningar. 

Hur som helst kan det vara viktigt att sammanfattningar på svenska finns för att säkerställa 

terminologiutvecklingen och följaktligen förebyggandet av domänförluster. 

Den tredje frågeställningen syftar till att få en bättre förståelse av doktorandernas språkval och 

är därmed ett komplement till de andra frågeställningarna, vilket ovanstående hänvisningar till 

intervjumaterialet bevisar. Med hjälp av intervjumaterialet i kapitel 4.3 blir det tydligt att de 

tidigare doktorandernas språkval styrs av olika bevekelsegrunder. I de två fallen där 

avhandlingarna hade skrivits på engelska var det framför allt ett strategiskt val som gjordes med 

tanke på den framtida karriären men även möjligheten att nå ut till den internationella 

forskargemenskapen (se kapitel 4.3.2). Denna nödvändighet, att använda engelska för att kunna 

agera i en internationell forskningskontext, har också poängterats av språkvetarna Kingsley 

Bolton och Maria Kuteeva, vilket verkar vara accepterat bland forskare (2012:438). Även i det 

här intervjumaterialet visade sig själva kravet på att forska och publicera på engelska inte vara 

något problem i sig, snarare ansågs de positiva effekterna för den personliga utvecklingen 

dominera. Dessa praktiker, som genererar en nödvändighet att publicera på engelska för att 

kunna utvecklas som forskare inom sitt ämne, problematiseras av språkvetarna Jenny Rosén 

och Boglárka Straszer, som framhåller att engelskspråkiga publiceringar blir ”ett mått för både 

den enskilda forskarens och lärosätets kvalité” (2016:116). Detta skulle i sin tur leda till att 

engelskspråkig forskning associeras med hög kvalitet och status (2016:16), medan 

svenskspråkig forskning riskerar att hamna i en underlägsen position.  

I motsats till de två engelskspråkiga avhandlingarna motiveras valet av svenska inom området 

medicin med större räckhåll i Sverige, där studenter och verksamheten som hade deltagit i 

studierna skulle kunna ta del av resultaten. Detta verkar vara enklare genom en svenskspråkig 

text. Andra målgrupper adresseras genom de engelskspråkiga artiklar som ingår i avhandlingen. 

Valet att skriva på svenska visade sig vara mindre självklart än att göra det på engelska, vilket 

kan föras tillbaka till ämnestraditionen inom medicin. Här spelade nog handledarna största 

rollen bland de tre intervjuade personerna. I fallen av de engelskspråkiga avhandlingarna (IP 1 

och IP 2) var det snarare ett samförstånd mellan doktorand och handledare, där handledare 

kunde agera som rådgivare men behövde inte övertyga den andra. Jämför man de olika 

beslutsprocesserna kan det väl hävdas att engelskan har ett högre status som publiceringsspråk 

i och med att dess val tas för givet medan svenska behöver diskuteras mer utförligt. 

Ett sista skäl för språkvalet som ska tematiseras var att engelska verkade vara enklast att 

använda i avhandlingen, då terminologin står till förfogande för detta ändamål. Även inom 

teknikämnet hänvisades till att många begrepp finns på engelska, vilket gör det till det naturliga 
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arbetsspråket. Uttalanden om fackspråket tyder å ena sidan på att det möjligtvis har blivit 

svårare att uttrycka sig på svenska varför engelska föredras, även i svenskspråkiga sammanhang 

i arbetsvardagen. De fall där det byts till engelska skulle vara ett tecken på domänförluster, då 

språket inte längre kan användas för att fullständigt uttrycka sig i viss domän. Å andra sidan 

verkar det i vissa (muntliga) sammanhang fortfarande vara enklare att uttrycka sig på svenska 

(se kapitel 4.3.1), trots att nästan all annan forskningsrelaterad kommunikation sker på 

engelska. Detta tyder på att domänförlustbegreppet är mer komplext än det i förstone förefaller 

och att verkligheten hanteras tämligen pragmatiskt. Hur denna verklighet faktiskt ter sig i 

sådana forskningssammanhang skulle kunna granskas i en separat undersökning.  

Utöver de ovanstående svaren på frågeställningar 1–3 har materialanalysen lett till ytterligare 

upptäckter som jag också kort vill redogöra för i det följande. Konceptet parallellspråkighet 

dyker implicit upp under två samtalens gång och i båda fallen handlar det om den framtida 

språkanvändningen vid universiteten (se kapitel 4.3.4). En av deltagarna beskriver situationen 

med begreppen balans och progression, som kan uppfattas vara en likvärdig användning av 

båda språken och därmed får en positiv konnotation. Den andra deltagaren har det svårare att 

se hur både engelskan och svenskan ska kunna användas parallellt, så att språksituationen blir 

till en utmaning, speciellt rent praktiskt. Detta bekräftas av tidigare studier varefter 

”implementing parallel language use for educational purposes is far from straightforward” 

(Källkvist & Hult 2014:3). Detta står i motsats till de positiva implikationer som konceptet 

parallellspråkighet ska ha, som är en central del i många av de språkpolitiska dokumenten. Det 

kan dock vara ett tecken på att det saknas mer utförliga informationer om hur parallellspråkighet 

faktiskt kan gestaltas i praktiken. 

Med tanke på farhågor om diglossi vid universitet och forskning blev det tydligt att svenskan 

kan ha hamnat i underläge på vissa håll. Särskilt manifesterades det vid genomgången av 

fulltextversioner för att leta efter svenskspråkiga sammanfattningar. Den övervägande 

majoriteten i de kontrollerade texterna använder Populärvetenskaplig sammanfattning på 

svenska, ibland stöter man även på formuleringen Enkel sammanfattning på svenska. I en 

kontext där engelskan är hela avhandlingens språk (och därmed inte sällan även den 

bakomliggande forskningen) bidrar dessa formuleringar till ett intryck av ett något diglossiskt 

förhållande, då svenska här bara används i ett populariserande syfte. För att bättre kunna tolka 

denna iakttagelse skulle det vara rimligt att jämföra det här materialet med svenskspråkiga 

avhandlingars sammanfattningsspråk. Även en stilistisk analys av språket i sammanfattningar 

är tankbar i syfte att undersöka möjliga skillnader i förmedlandet.  



 41 

6 Avslutande diskussion 

Den här uppsatsen tydliggör att engelskan har ytterligare stärkts som avhandlingsspråk i 

Sverige under perioden 1990–2020. I tidigare undersökningar har det visserligen redan visats 

att engelskan är ett starkt språk i denna typ av publikation men då var det främst de tekniskt-

naturvetenskapliga ämnen som stod för utvecklingen. De här redovisade siffrorna bevisar 

däremot att engelskan också har tagit över som det dominerande avhandlingsspråket inom 

humaniora och samhällsvetenskaperna. Detta tyder på att internationaliseringens effekter har 

nått alla ämnesområden och fått ännu större betydelse inom den svenska högre utbildningen. 

Eftersom sådana förändringar kan föras tillbaka till ”nationalstaternas minskade betydelse” 

(Söderlundh 2010:74) är det inte sannolikt att denna språksituation kommer att förändras i den 

närmare framtiden, då det i sin tur skulle innebära mer omfattande politiska förändringar. 

Därför är det ännu viktigare att svenskans position som avhandlingsspråk inte undermineras 

ytterligare för att undvika ännu mer långtgående effekter. Utvecklingen inom enstaka 

ämnesgrupper, såsom hälsovetenskaper, har visat att en motsatt trend mot fler svenskspråkiga 

avhandlingar (åtminstone vad gäller språket i kappan) är möjlig, utan att forskarna behöver 

avstå från publiceringar på engelska i internationella tidskrifter. Sammanläggnings-

avhandlingar, som står för majoriteten av avhandlingar i Sverige, bestående av en svensk kappa 

och engelska artiklar ger goda möjligheter att å ena sidan stärka svenskans ställning som 

vetenskapsspråk och å andra sidan säkerställa deltagandet i det internationella forskarsamhället. 

Med tanke på den ökade internationaliseringen, som inte bara innebär flera engelskspråkiga 

avhandlingar utan också betydligt fler internationella (forskar-)studenter i Sverige, som ofta 

inte har tillräckligt goda kunskaper för att förmedla sina forskningsresultat på svenska, skulle 

det vara viktigt att undersöka vilka effekter det faktiskt har för universitetets språkgemenskap. 

Främst tänker jag här på de behov som kan finnas hos den internationella gruppen att få stöd i 

att uppfylla universitetens krav på parallellspråkighet, särskilt i publikationer men även i annan 

verksamhet, såsom inom administration. Detta skulle kunna vara föremål för ytterligare 

undersökningar.  

De språkpolitiska dokumenten har visat sig vara begränsade för att kunna förklara realiseringen 

av språkpolitiska mål vid universiteten. Så fanns svenskspråkiga sammanfattningar i många 

engelskspråkiga avhandlingar redan innan en språkpolicy hade tagits fram eller trots att den 

inte alls finns vid den beträffande högskolan. Det bekräftar på något sätt sådana dokumentens 

politiska karaktär, då de koncipierades som en följd av språklagen. Deras praktiska effekter 

förefaller däremot vara begränsade. Till exempel visade det sig i en intervju att det fanns en 

kännedom om kravet på ”motsatt” sammanfattningsspråk utan att ha några kunskaper om själva 

språkpolicyn. Denna insikt kan vara värt att ha i åtanke vid implementeringen av framtida 

språkpolitiska mål därför att de snarare verkar nå forskare via andra, kanske mer informella 

informationskanaler, än officiella policydokument. 

Genomgången av engelskspråkiga fulltextversioner avslöjade – något oväntat – ett problem 

angående svenskspråkiga sammanfattningar. Egentligen är dessa avsedda för att tillgängliggöra 

forskning och att stärka svenskans ställning som språk i sig. Detta stämmer säkert med hänsyn 
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till korpusvård, dvs. att språkliga redskap står talarna till förfogande. Med tanke på statusvård, 

dvs. språkets ställning inom en språklig hierarki kan det däremot uppstå problem när svenskan 

bara används i populariserande syfte (se kapitel 5). Huruvida denna konflikt kan upplösas skulle 

kunna vara föremål för en vidare undersökning. 

Vid sidan av det skulle en mer omfattande kartläggning av svenskspråkiga sammanfattningar 

på olika ämnesområden vara av intresse. Genomgången av ett mycket begränsat antal 

avhandlingar har inte bara lett till en sammanställning av andelen svenskspråkiga samman-

fattningar utan avslöjade också att det kan finnas fler (sammanfattnings)språk än bara engelska 

och svenska. Många forskare är idag av flera skäl flerspråkiga så att det finns en möjlighet att 

synliggöra denna språkliga mångfald inom forskningen. Parallellspråkighet behöver inte 

begränsas till två språk, begreppet öppnar ju upp för flera av dem. Det skulle dock vara viktigt 

att kommunicera detta mer öppet då åtminstone de språkpolitiska dokumenten visar att det 

oftast är svenska och engelska som står för parallellspråkighet medan andra språk, inte minst 

Sveriges officiella minoritetsspråk, är underrepresenterade (Karlsson 2017:24–26). 

Samtalen med tidigare doktorander har påvisat att det är de strategiska överväganden och 

ämnestraditioner som är mest avgörande för språkvalet i de fall som engelskan väljs. Dessa 

bevekelsegrunder är tunga då en forskares framtida karriär är beroende av hur hen anpassar sig 

till det internationella forskarsamhället, som oftast är avgörande för hens framgång. Den 

svenskspråkiga avhandlingen verkar vara ett undantag men de engelskspråkiga artiklar som 

ingår i den säkerställer att forskaren också når ut till det internationella forskarsamhället. Detta 

bekräftar ännu en gång att kombinationen av svenska och engelska i sammanläggnings-

avhandlingar kan vara en kompromiss för att förena strategiska val och ämnestraditioner med 

möjligheten att nå ut till en mer nationell läsarkrets. Därutöver bidrar det samtidigt till att 

svenskan även i fortsättningen kan användas som vetenskapsspråk och därmed förblir ett 

komplett och samhällsbärande språk. Att oftare använda olika språk parallellt, vilket inom 

forskningen rent praktiskt skulle innebära engelska och svenska, gör det dock nödvändigt att 

alla inblandade blir mer tillgängliga för språkblandning.  
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Bilaga 1. Mall för mejlförfrågan 

 

Ämne: Förfrågan om medverkan i en intervju 

 

Hej! 
  
Jag heter Christina Stein och studerar på masterprogrammet i svenska och andra nordiska 

språk vid Uppsala universitet. Inom ramen för min magisteruppsats undersöker jag hur 

användningen av engelska och svenska i avhandlingar har utvecklats under de senaste 

decennierna.  
  
För att kunna gå lite mer på djupet vad gäller doktorandernas språkval behöver jag intervjua 

några personer på olika ämnesområden vars avhandling lämnades in år 2020. Din avhandling 

hittade jag på Kungliga bibliotekets hemsida. Jag skulle vara mycket tacksam om du kunde 

ställa dig till förfogande för en kort intervju, t.ex. på Zoom, under de kommande 10 dagarna. 

Intervjun beräknas att ta maximalt 30 minuter.  
  
För att senare kunna transkribera intervjuerna behöver de inspelas men materialet används 

naturligtvis bara i uppsatssyftet och behandlas konfidentiellt. Kopplingar till ämnesområdet (i 

ditt fall humaniora/medicin/teknik) kommer eventuellt kunna göras men ditt namn nämns 

förstås inte i texten. Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta den när som helst. 
  
Hör gärna av dig om du har frågor kring intervjun. 
  
Jag ser fram emot ditt svar. 
Vänliga hälsningar 
Christina Stein 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

1) Vilka språk använde du dig främst av under din studietid på kandidat- och avancerad nivå? 

(ev. konkretisera: undervisningsspråk, kurslitteratur, uppsatser) 

2) Berätta lite om hur din akademiska språkliga vardag såg ut under forskarutbildningen 

(oavsett själva avhandlingen), dvs. arbetsspråk på institutionen, vad gäller publikationer 

osv. 

3) Var avhandlingsspråket någonting som var självklart eller funderade du över vilket språk 

du ville skriva på? Fanns det personliga skäl för valet?  

4) Pratade du med din handledare om språkvalet?  

Ifall de diskuterade språkvalet: Vem var det som tog upp ämnet? Hade ni olika 

uppfattningar om det? Diskuterades språkfrågan utförligt eller bara kort?  

5) Vad tror du påverkade ditt språkval? Spelade ämnestraditionen / publikationer i tidskrifter / 

vetenskapliga karriärvägar / bättre kunskaper i (vetenskaps)språket i fråga någon roll?  

6) Är du nöjd med beslutet du tog då? Tror du att det hade haft positiva eller negativa effekter 

om du hade skrivit på svenska / på engelska? 

7) Visste du om det fanns ett språkpolitiskt dokument vid ditt universitet/högskola när du 

bestämde avhandlingsspråket? Om inte för hela universitetet: Fanns ett sådant dokument 

vid din fakultet eller institution? 

Ifall ett dokument fanns: Påverkade det ditt beslut? 

Ifall det inte fanns eller personen inte visste: Skulle det ha påverkat ditt beslut? 

8) Visste du om universitetet / fakulteten / institutionen kräver en sammanfattning på    

svenska / engelska i din avhandling? Vad tycker du om ett sådant krav? 

9) Tycker du att det är viktigt att svenskan fortsätter att användas som akademiskt och 

vetenskapligt språk, eller bör vi gå över till att använda engelska mer generellt? Vore det 

t.ex. en bra idé om de svenska universiteten blev officiellt engelskspråkiga? 

10) År 2020 publicerades inom ditt ämnesområde __%* av avhandlingarna på svenska och 

__%* på engelska – visste du att fördelningen ser ut så här? Är du förvånad över det? Om 

du hade vetat: Skulle du ha gjort ett annat språkval? 

 

* Före intervjuerna fylldes i siffrorna för de respektive ämnesområdena. 
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