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Förord 

Jag visste redan från början att jag ville att mitt examensarbete skulle handla om samspelet 
mellan svenska och engelska på högskolan. Men utan hjälp av Charlotte Lundgren, som också 
fungerat som min biträdande handledare, hade det blivit svårt att formulera idén till just den 
här undersökningen, och även att genomföra den.  

Jag vill också tacka min handledare Kristina Jämtelid som i stor utsträckning låtit mig 
arbeta på det sätt jag arbetar bäst, det vill säga självständigt. När jag å andra sidan har varit i 
behov av feedback för att komma vidare, har hennes kommentarer varit till stor hjälp. 

Stort tack till mina trevliga informanter. 
Till sist vill jag tacka min seminariegrupp i klassen som peppade mig till att använda 

pronomenet ”hen” i en akademisk text. 
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1 Inledning 

Engelskans roll som vetenskapligt språk i Sverige växer sig allt starkare. Många rapporter 
signalerar att internationaliseringen av högskolan har kommit att betyda anglifiering, där inte 
bara svenskan utan de flesta andra språk trängs undan och marginaliseras. Till viss del kan 
man hävda att detta en nödvändig utveckling som inte går att bromsa, och att man inte heller 
bör göra det. Sverige är trots allt ganska litet, och de verksamma forskarna behöver få delta i 
ett större vetenskapssamhälle. En sådan utveckling bör gynna inte bara forskarna själva, utan 
även samhället i stort som vinner på forskning i världsklass. 

    Å andra sidan är det knappast bara av nostalgiska skäl som många forskare varnar för 
farorna med att alltför okritiskt hänge sig åt engelskan. Det finns viktiga demokratiska 
argument för att bevara ett svenskt vetenskapsspråk, och det finns viktiga inlärningsrelaterade 
argument till att låta människor verka på sitt modersmål. 

   I dessa viktiga arguments kölvatten följer en rad pressande frågor. Kan de båda språken 
existera sida vid sida inom akademien, eller sker engelskans utbredning enbart på bekostnad 
av svenskan? Hur resonerar blivande forskare om utvecklingen och sin egen roll i det hela? 
Det är några av de frågor som jag försöker besvara i den här uppsatsen.  
 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att fördjupa och komplettera tidigare kvantitativa 
studier av samspelet mellan svenska och engelska på högskolan. Det gör jag genom att 
intervjua sju doktorander om vilket språk de använder i sina avhandlingar. Min huvudsakliga 
frågeställning är hur språkvalet görs och varför, och vilka konsekvenser bruket av det ena 
eller andra språket medför för de blivande forskarna. Jag vill också ta reda på huruvida och i 
vilken utsträckning språken används parallellt under forskarutbildningen.  

   Arbetet med avhandlingen är självklart intressant för att den utgör en så stor del av 
doktorandens tillvaro, inte bara fram till disputationen utan även som inträdesbiljett till 
forskarsamhället. Det språk på vilket avhandlingen författas bör alltså rimligen säga något om 
den framtida roll man har tänkt sig som forskare och hur man ser på sin roll i det svenska 
vetenskapssamhället gentemot det internationella. 
 

1.2 Bakgrund  
I ett större perspektiv ingår uppsatsen i en tradition av forskning om domänförluster för 
svenskans del. Inom ett antal områden har engelskan växt sig tillräckligt stark för att man kan 
börja ifrågasätta svenskans roll som ett komplett och samhällsbärande språk. Det handlar inte 
om engelska lånord eller översättningslån, utan om det faktum att till exempel många företag 
använder engelska som koncernspråk och att engelskans roll inom den akademiska världen på 
vissa håll är mycket stark. 

   År 2002 kom ”Mål i Mun – förslag till handlingsprogram för svenska språket”. 
Programmet har tagits fram på regeringens uppdrag av den kommitté som tillsattes för 
ändamålet, Kommittén för svenska språket, och har två syften: dels ”att främja svenska 
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språkets ställning” och dels att ”alla i Sverige – oavsett språklig och social bakgrund – utifrån 
sina förutsättningar skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna sig svenska språket” 
(2002:38). För min undersökning är avsnittet om utbildning mest relevant. I det inledande 
avsnittet understryks att ”speciellt uppmärksammas förhållandet mellan bruket av engelska 
och svenska” (2002:69). Intressant är att de förslag som syftar till att främja svenska språkets 
ställning inte vill göra så på bekostnad av engelskan. I stället betonas vikten av ett parallellt 
bruk av de båda språken. 

  Relationen mellan engelska och svenska på högskolan är alltså föremål för såväl politiskt 
intresse som akademisk forskning. Det har gjorts utmärkta kvantitativa studier i ämnet, till 
exempel av Gunnarsson och Öhman (1997). Min undersökning, å andra sidan, är en 
djupstudie med ett avgränsat material, som syftar till att spegla de personliga val och attityder 
som inte syns i statistiken. Vidare vill jag ge detta dels en politisk koppling genom att 
undersöka attityder till exempelvis Mål i Mun, och dels en koppling till tidigare akademisk 
forskning genom att fördjupa de kvantitativa undersökningarna med en kvalitativ sådan. 

Den tidigare forskningen är enig om att det främst är svenskan inom de naturvetenskapliga 
disciplinerna som är hotad. Mina informanter verkar inom samhällsvetenskap och humaniora, 
fält som inte tycks vara hotade i lika hög grad (se exempelvis Gunnarsson och Öhman, 1997). 
Men det tycks ändå vara så att engelska dominerar i hög grad inom särskilt 
forskarutbildningarna även för dessa ämnen (se Falk 2001 samt Gunnarsson och Öhman, 
1997). För en undersökning av grundstudenters inställning till engelskan inom 
naturvetenskapen, se Palm (1998). 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen baseras på intervjuer med sju doktorander och en institutionsrepresentant på en 
tvärvetenskaplig institution vid ett svenskt universitet. I fokus för intervjuerna ligger 
doktorandernas avhandlingar, huruvida de skriver på engelska eller svenska och varför. 
Intervjun med institutionsrepresentanten kommer inte att redovisas lika djupgående som 
doktorandintervjuerna. Den information som jag fått tack vare institutionsrepresentanten 
bidrar istället till min egen kunskap om institutionen, och hjälper mig när det gäller att 
analysera mina resultat. 

   Förutom frågor kring avhandlingsspråk har jag även ställt frågor om språksituationen på 
institutionen rent allmänt, samt om doktorandernas syn på engelskans roll inom 
högskolevärlden generellt.  

Jag har ställt 30-40 frågor, beroende på avhandlingsspråk och arbetsuppgifter. Den faktiska 
intervjutiden har i samtliga fall varit mellan 30 minuter och en timme. Intervjuerna har spelats 
in med informanternas medgivande. Jag har även fört utförliga anteckningar vid själva 
intervjutillfället. Delar av intervjuerna har jag sedan transkriberat ganska fritt. Jag har 
tillbringat ungefär fyra heldagar på den aktuella institutionen för att samla in mina data samt 
för att få en överblick över arbetsplatsen. 

   De sju informanterna utgör ett ganska representativt tvärsnitt för institutionsavdelningens 
20 doktorander. Jag har intervjuat fyra kvinnor och tre män, varav fyra skriver på engelska 
och tre på svenska. Informanterna har valts ut genom att ett e-brev skickats till samtliga 
doktorander på avdelningen, med uppmaning att höra av sig vid intresse för att delta i studien. 
Då jag i största möjliga mån vill hålla mina informanter anonyma kommer jag inte att 
presentera dem mer ingående än så. 
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1.4 Avgränsningar 
Min undersökning är kvalitativ och djupgående snarare än kvantitativ. Jag har intervjuat sju 
doktorander på en och samma institution, vilket innebär att mina resultat naturligtvis inte ska 
tolkas som en rapport om läget inom universitetsvärlden som helhet. Dessutom finns det 
många aspekter av dessa doktoranders språkliga vardag som hade varit mycket intressanta att 
titta på, men som jag tar upp mycket bristfälligt eller inte alls. Detta gäller till exempel den 
kodväxlingssituation som uppstår för de doktorander som skriver på engelska men använder 
svenska som arbetsspråk. Jag berör detta i mina resultat, men anser att det är ett så pass stort 
och intressant område att det skulle kräva en egen uppsats. 

 

1.5 Andra språk 
En av anledningarna till att flera språkforskare ser ett potentiellt hot i angloamerikanskans 
dominans över den svenska akademiska världen, är att den sällan ifrågasätts som det språk 
som används i internationaliseringssyften. Gunnarsson och Öhman tror att ”i ett mångspråkigt 
svenskt universitet utan preferens för något främmande språkområde, torde svenskan komma 
att bli det lingua franca som förenar vetenskapssamhället internt” (1997:4). I min 
undersökning har jag tagit reda på huruvida de intervjuade doktoranderna funderat på att 
skriva på något annat språk än svenska och engelska. Det är intressant att notera att ingen har 
gjort det, särskilt eftersom fyra andra språk förutom engelska och svenska är tillåtna 
avhandlingsspråk enligt den undersökta fakultetens officiella riktlinjer (se avsnitt 4). 
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2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt ger en översikt över tidigare forskning i ämnet svenska och engelska på 
högskolan. Jag tar även upp diskussionen kring riskerna med att tänka på ett annat språk än 
modersmålet. Slutligen presenterar jag på vilket sätt min undersökning relaterar till den 
tidigare forskningen och de åsikter och diskussioner som jag tagit upp i avsnittet. 

 

2.1 Svenska och engelska på högskolan 
Den mest uttömmande studien av svenska och engelska på högskolan har gjorts av 
Gunnarsson och Öhman (1997). De har med hjälp av enkäter och intervjuer med 
institutionsrepresentanter gjort en översikt av bruket av engelska och andra främmande språk 
på samtliga institutioner vid Uppsala universitet. Enkäterna riktar sig till 
institutionsledningarna och speglar, förutom språk i kurslitteratur och på föreläsningar och 
seminarier, även sådant som internationellt utbyte, publikationer samt attityder till bruket av 
främmande språk. 

   Gunnarsson och Öhman kommer fram till att den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
har kommit längst när det gäller användningen av engelska, inom både grund- och 
forskarutbildningen. Även den medicinska fakulteten har kommit en bra bit på väg mot att 
helt övergå till engelska. Om man tittar på språksituationen inom enbart forskarutbildningarna 
visar det sig att de flesta av fakulteterna är på väg mot engelska som huvudspråk. Flera 
fakulteter vill dessutom öka andelen engelska. Detta gäller till exempel den 
samhällsvetenskapliga och den historisk-filosofiska sektionen (1997:71). Gunnarsson och 
Öhman konstaterar att  

 

Universitetet som helhet [har] kommit ganska långt vad gäller den språkliga anpassningen till en anglo-
amerikaniserad vetenskapsvärld. I första hand är detta tydligt vad gäller forskarutbildningen, och då 
främst inom de våta fakulteterna1 […]. Men också den samhällsvetenskapliga fakulteten och den 
historisk-filosofiska sektionen har kommit långt på internationaliseringsvägen […]. Den roll som de 
övriga främmande språken spelar är helt marginell (1997:73). 

 
 Teleman (1992) gjorde en undersökning av språket i doktorsavhandlingar i Lund 1991. Även 
denna undersökning kom fram till att inom naturvetenskap och teknisk vetenskap har 
anglifieringen kommit längst. Angående den utvecklingen säger Teleman att ”detta är nog inte 
så konstigt om man betänker att naturvetenskapligt fackspråk […] är så avlägset 
vardagsspråket att det är rätt likgiltigt av vilken grammatik det betjänar sig. Humanioras 
fackspråk däremot har en mycket mera oklar gräns mot vardagsspråket” (1992:13). Teleman 
anser vidare att vardagsspråket är ett viktigt arbetsredskap för humanister, medan naturvetarna 
behöver ett specialspråk. 

    Falk (2001) har med utgångspunkt i Gunnarsson och Öhman gjort en rundringning till 
ett antal fakulteter vid olika universitet angående förekomsten av engelska och svenska inom 
högre utbildning och forskning och konstaterar att ”när det gäller forskarutbildningarna 

                                                 
1 Teknik, naturvetenskap och medicin (min anmärkning). 
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dominerar engelska språket överlag, i litteratur, undervisning och studenternas egen 
produktion. Avhandlingsspråket är i de flesta fall uteslutande engelska” (2001:29). 
 Forskarna är alltså överens om hur det ser ut, och i viss mån även varför det ser ut som det 
gör. Men hur ser de direkt inblandade, det vill säga diverse aktörer inom den akademiska 
världen, på saken? Personliga åsikter och attityder kan vara svåra att spegla i kvantitativ 
forskning, men när det gäller fakulteter och institutioner är det möjligt att ta reda på officiella 
ståndpunkter. Gunnarsson och Öhman påpekar att medan inställningen till hur långt man ska 
låta internationaliseringen gå antagligen är avhängig av ämnet, så speglar attityderna ”ett mer 
principiellt ställningstagande till universitetets och den akademiska kunskapens plats” 
(1997:2ff). Fakulteternas och institutionernas inställning till engelskan är alltså nog så viktig 
att undersöka, som den faktiska mängden av engelska inom grund- och forskarutbildningar. 

   Bara en av fakulteterna i Gunnarsson och Öhmans undersökning uppger att de vill att 
engelskan ska användas i mindre utsträckning än vad den gör idag på forskarnivå. Å andra 
sidan väljer bara en av fakulteterna alternativet ”mycket mer” engelska. De flesta uppger att 
de är nöjda mer hur det är nu eller väljer alternativet ”mer”. Sammantaget ses alltså bruket av 
engelska inom forskarutbildningarna som något positivt. 

   Även Falk kommer i sin rundringning fram till ”att engelska alltmer används som det 
vetenskapliga och internationella språket uppfattas som naturligt och positivt. Ett gemensamt 
internationellt språk underlättar internationell kommunikation. […] Förmågan att kunna 
uttrycka sig både i tal och skrift på engelska är nödvändigt för att kunna delta i den 
internationella debatten” (2001:32).  

   Teleman (1992) påpekar att engelskan inom den vetenskapliga världen påverkar 
attityderna till engelska även på gymnasiet och att ”man har redan märkt ett ökat tryck på 
gymnasierna att leverera fullständigt tvåspråkiga studenter för det nya Europa”. Detta i sin tur 
ger extra fart till utvecklingen inom den akademiska världen. Det Teleman beskriver är alltså 
en typ av cirkeleffekt där engelskan ”sipprar neråt”, vilket samtidigt gör det lättare att mer och 
mer gå över till engelska på universiteten (1992:13). 

2.2 Att tänka på ett annat språk 
Många språkvetare har påpekat en allvarlig nackdel med att svenska universitetsstudenter och 
doktorander mer och mer använder engelska som arbetsspråk. Westman (1996) och många 
med henne menar att vi svenskar inte är så bra på engelska som vi tror; det är inte säkert att vi 
kan vare sig förstå eller uttrycka mer avancerade resonemang: ”Man fattar på ett ungefär och 
tvingas i många lägen säga det man kan, inte det man verkligen menar. Man blir helt enkelt 
lite dummare” (1996:191). Teleman påpekar att ”ett språk innebär ett speciellt sätt att tänka 
och uppfatta” och menar att en långtgående språkdöd världen över kommer att innebära en 
större likriktning av jordens befolkning och därmed en minskning av vår kreativa potential. Å 
andra sidan menar Teleman i samma artikel att ”man kan vidare anta att tvåspråkigheten är en 
intellektuell fördel som ger fler infallsvinklar på problem och kanske leder till ökad 
kreativitet” (1992:9). 

Medan Gunnarsson och Öhman ställer sig tveksamma till begreppet halvspråkighet som 
lanserades inom språksociologin på 1960-talet, så varnar de ändå för risken med att svenska 
studenter som läser på engelska kanske inte kan bygga upp samma gedigna kunskap som om 
de hade fått läsa på sitt modersmål. Sådan läsning kan leda till en farlig halvförståelse, ”ett 
tillstånd som kan verka hämmande på det fortsatta inlärandet och det egna nytänkandet” 
(1997:7). Gunnarsson och Öhman skriver om studenter, men man bör ha i åtanke att dagens 
studenter blir morgondagens forskare. En alltför okritisk inställning till egna 
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engelskkunskaper kan leda till halvförståelse även på högre nivåer, vilket på sikt torde utgöra 
ett hot mot gedigen vetenskaplig forskning. 

2.3 Min undersökning i relation till den tidigare forskningen 
Min undersökning utgår på många sätt från Gunnarsson och Öhmans studie och kan sägas 
vara en fallstudie baserad på deras resultat. Flertalet av mina frågor är direkt inspirerade av 
deras studie. Eftersom jag inte gör någon kvantitativ undersökning så kan mina resultat inte 
direkt jämföras med eller ställas emot deras; det jag däremot gör är att med utgång i den 
kvantitativa undersökningen ta reda på mina informanters personliga åsikter och attityder. 
Samma sak gäller för Falks undersökning. Den är relevant i sammanhanget eftersom den visar 
att Gunnarsson och Öhmans resultat inte bara gäller för Uppsala universitet, utan tycks peka 
på allmänna tendenser inom den svenska högskolan. 

Teleman har jag tagit upp främst för den diskussion som förs i artikeln. Visserligen är 
Telemans undersökning om språket i doktorsavhandlingar högst relevant för mig, men den har 
trots allt några år på nacken – hans resultat bekräftas av Gunnarsson och Öhmans såväl mer 
omfattande som senare undersökning. Men Teleman för fram en rad diskussionspunkter som 
är intressanta för mina resultat och som jag därför har velat presentera här. 

Begrepp som halvspråkighet och halvförståelse samt hela diskussionen kring huruvida 
även mycket engelskkunniga svenskar blir handikappade av att tänka och skriva på engelska, 
är enligt min åsikt ofrånkomliga i alla diskussioner om engelskans plats i den svenska 
högskolan. Jag har ställt ett antal frågor om informanternas syn på sina engelskkunskaper, 
varför det känns högst relevant att, som jag gjort ovan, presentera ett antal språkvetares syn på 
saken. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Mitt primära syfte med undersökningen är att genom en fallstudie ta reda på hur ett antal 
doktorander resonerar i fråga om avhandlingsspråk, samt ta del av deras tankar när det gäller 
språksituationen inom högskolevärlden. Men jag vill också koppla till ett vidare sammanhang, 
som i det här fallet är forskningen om och debatten kring risken för domänförluster för 
svenskans del. I det här avsnittet tar jag upp några teoretiska begrepp som jag kommer att 
använda. 

3.1 Domänförlust 
Risken med en allt för långt gången anglifiering av t.ex. vetenskapsspråket är domänförluster 
för svenskans del. Teleman skriver att för svenskans del har ”riksspråkets funktionsdomäner 
[…] kontinuerligt blivit fler från medeltiden, dels så att nya domäner har tillkommit i 
samband med nationens integrering, dels så att svenskan har övertagit domäner från andra 
språk, framför allt latinet” (1992:8). En domän som svenskan på 1700-talet började ta över 
från latinet var just vetenskapen. 

   Att svenskan skulle förlora alla sina funktionsdomäner och bli ett dött språk är kanske 
inte någon påtaglig risk i nuläget. Men det finns ett allvarligt demokratiskt problem med att 
förlora vetenskapsdomänen till engelskan. Detta diskuteras av Gunnarsson och Öhman som 
påpekar att om utvecklingen fortsätter som den gör, kan studenter och forskare till slut inte 
använda svenska termer och uttryck och alltså inte prata på svenska om vad de håller på med. 
Detta i sin tur kan leda till att forskningen får svårare att nå ut till det svenska samhället 
eftersom andra än forskarna själva måste förmedla den. ”Hur skall gemene man, politiker och 
andra, få insyn i vad som sker i forskarvärlden?” frågar sig Gunnarsson och Öhman (1997:3).  

   Den här demokratiska aspekten av glidningen mot engelska inom den akademiska 
världen har uppmärksammats av flera språkforskare, till exempel Melander, som betecknar 
det språk som då riskerar att uppstå som ”undantagssvenska” (2000:8), och Westman, som 
drar paralleller till historien och påpekar att ”skälet till att Linné och andra övergick från att 
skriva på latin till att skriva på folkspråket svenska var att en större grupp människor skulle 
kunna dra nytta av forskningen” (1996:184).  

3.2 Diglossi 
Det demokratiska problem som kan komma att uppstå om svenska forskare inte länge kan 
förmedla sin kunskap till allmänheten kan komma att mynna ut i och bli en del av ett 
diglossiförhållande, med engelskan som det vetenskapliga och akademiska högspråket och 
svenskan som vardagens och populärvetenskapens språk (Gunnarsson och Öhman 1997:3). 
Teleman menar att ”man kan också räkna med att det i Sverige liksom i andra europeiska 
länder kommer att bildas en elit med en europeisk identitet och med en svag nationell 
förankring, en elit där svenskan reduceras till ett talat språk, ett privatspråk” (1992:15).  

   Cooper (1989) hänvisar till en definition utarbetad av Ferguson (1959), där ett 
diglossiförhållande råder i länder med ”a stable presence of two related languages, which 
exist side by side in the repertoire of members of the community for communication within 
the group” (1989:137). Det ena av dessa språk används enbart i religiösa, litterära och 
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akademiska sammanhang, medan det andra enbart används för vardagskommunikation. Det 
lägre vardagsspråket räknas nästan inte alls som ett språk, utan är enbart ett ”vernacular”, ett 
folkligt talspråk (1989:137). Det man kommer att tänka på för Sveriges del är den språkliga 
situation som funnits tidigare, där dialekterna fungerat i vardagliga sammanhang och någon 
typ av ”standardsvenska” fått fylla officiella funktioner. Tanken på att ett sådant förhållande 
skulle kunna uppstå i Sverige mellan svenska och engelska ter sig nästan skrattretande. En 
”mildare”, mer modern variant av diglossi däremot, är en inte fullt lika omöjlig tanke som 
kanske blir verklighet inom vissa sfärer, till exempel näringslivet, inom en inte allt för 
avlägsen framtid. Westman frågar sig: ”Blir svenskan ett slags infödingsspråk, som bara 
används i det dagliga arbetslivet, på golvet, men aldrig i själva styrandet av produktion och 
ekonomi?” (1996:326).  
 

3.3 Teorins relevans för min undersökning 
Mitt material är för litet för att kunna utgöra grund för nya rön om risk för domänförluster och 
diglossi i Sverige. I mina samtal med informanterna har jag dock haft de begreppen i åtanke, 
och många av frågorna handlar direkt eller indirekt om en utveckling mot att svenskan 
förlorar det vetenskapliga språket som domän. Begreppen aktualiseras i all den tidigare 
forskning som jag tittat på, och då jag vill ge min undersökning ett vidare sammanhang 
kommer jag att mot slutet av uppsatsen föra en diskussion där begreppen kommer att ingå. 
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4 Om institutionen 

Den institution där jag gjort min fallstudie är en del av en humanistisk fakultet vid ett större 
svenskt universitet. Institutionen är tvärvetenskaplig. På den avdelning där jag har utfört mina 
intervjuer arbetar främst samhällsvetare och humanister. Sammanlagt finns drygt 20 
doktorander på avdelningen. 

Sedan 1985 har 59 avhandlingar publicerats vid avdelningen. Av dessa är 31 på svenska, 
27 på engelska och en på tyska. Bruket av svenska har ökat: till och med 1995 publicerades 
12 avhandlingar på svenska och 20 på engelska. Efter 1995 har 19 avhandlingar på svenska 
publicerats och endast sju på engelska. 

 
 

4.1 Att vara doktorand 
Att läsa forskarutbildningen vid den aktuella institutionen innebär fyra års heltidsstudier som 
finansieras genom att forskarstudenterna får en doktorandtjänst. De två sista åren ska ägnas åt 
egen forskning och arbete med avhandlingen. Ibland läggs ett femte år till utbildningen 
eftersom doktoranderna får andra uppgifter på institutionen, som att undervisa studenter på 
grundnivå. 
 

4.2 Anvisningar för avhandling 
På fakultetens hemsida finns anvisningar för doktorsavhandlingens form. Där kan man läsa att 
avhandlingen ska vara i form av en monografi eller en sammanläggningsavhandling.2 De 
tillåtna språken är svenska, danska, norska, engelska, franska och tyska. Om avhandlingen är 
skriven på annat språk än engelska, franska eller tyska ska det ingå en sammanfattning på 
något av de språken. Dessutom tillkommer alltid ett engelskspråkigt referat. 

Det är värt att notera att ingen av mina informanter har nämnt detta dokument. Visserligen 
har jag inte frågat om det finns några direktiv från fakulteten, utan bara från institutionen. 
Men man kan ändå fråga sig i vilken utsträckning informanterna känner till detta dokument 
och huruvida det i praktiken är möjligt att välja ett annat språk än svenska eller engelska. 

 
 

                                                 
2 En monografi är ett enhetligt sammanhängande verk. En sammanläggningsavhandling består av artiklar 

som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, med en inledande text som binder ihop artiklarna. 
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5 Resultat 

Det här avsnittet redogör för de djupintervjuer jag haft med mina sju informanter. Alla frågor 
redovisas inte, dels för att det skulle ta för mycket plats, och dels för att jag bedömt vissa 
områden som mer relevanta än andra. 

I slutet av varje delavsnitt kommer en kort sammanfattning. I slutet av resultatavsnittet 
följer en sammanfattande diskussion. 

5.1 Avhandlings- och arbetsspråk 
Här redovisar jag resultaten för de frågor i intervjuerna som handlade om språkval inför 
avhandlingsskrivandet samt arbetsspråk i övrigt. 

5.1.1 Vad avgör vilket språk man skriver på? 
I samtliga fall är avhandlingsspråket direkt avhängigt avhandlingens form. Samtliga 
informanter har låtit förstå att språket följer av avhandlingsformatet, vilket i sin tur följer av 
ämnet. En av informanterna uttrycker saken så här: 

 

-Det är inte så mycket ett reellt val där, för att de tidskrifter som man ska skriva i om man ska skriva 
sammanläggningsavhandling är ju internationella och det är ju på engelska då för det mesta. Det är väl 
den största anledningen men det är ju det finns ju andra skäl också, man kan föra en dialog internationellt 
med andra forskare som man har kontakt med. 

 
Även materialet har stor betydelse för språkval. Bara en av informanterna uppger att 
språkvalet inte var givet: Hen3 hade gärna velat skriva på engelska, men då allt hens material 
är på svenska hade det inneburit allt för stora problem i form av översättning. Hen uppger 
också att hen valt svenska med tanke på målgruppen och säger att ”det [ämnet, min 
anmärkning]  kanske inte har så jättestort internationellt intresse egentligen”. 

    Särskilt två av informanterna signalerar att avhandlingsspråket inte är ett reellt val. En 
av dessa informanter uppger att hen hade en uttalad önskan om att skriva på engelska, men att 
hen fick välja bort engelskan för att kunna skriva om det valda ämnet. Informanten uttrycker 
tydligt att diskussionen om avhandlingsspråk är starkt sammanlänkad med diskussionen om 
ämnet och säger att ”det [språkvalet, min anmärkning] blandades väl ihop lite med 
diskussionen om vilket ämne jag skulle välja och så vidare”. 

   Liknande erfarenheter har en annan informant, som dock helst hade velat skriva på 
svenska: 

 

-När jag började som doktorand så var jag rätt tveksam till att skriva på engelska. Det är ju det här med att 
man kanske tappar nyanser. Man behärskar ju inte engelska lika bra som svenska, det går ju inte att 
undvika. Jag ville ju helst skriva monografi från början också, men det ville inte mina handledare. Men 

                                                 
3 För att ytterligare anonymisera mina informanter, och för att det blir enklare att hantera rent språkligt, 

kommer jag att genomgående använda en försvenskad form av det finska könsneutrala pronomenet ”hän”.  
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sen måste jag hålla med om att det finns en poäng för det ämne jag har, i att kunna dela upp det på olika 
fokus på det sättet som jag gör i olika artiklar. Det passar ämnet väldigt bra. 

 
Senare i intervjun uppger informanten att det blir ett reellt krav att skriva på engelska om man 
skriver artiklar. 

   I andra änden av spektrat finns två av de andra informanterna, som skriver på engelska 
respektive svenska. En av dem har ännu inte börjat med någon artikel, men svarar på frågan 
om varför hen kommer att skriva på engelska att hen bara tagit det för givet och säger att det 
varit så självklart att hen inte ens har reflekterat över det: ”Det är inte helt så där givet åt 
vilket håll jag ska nu, men jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle vara nånstans 
där man skriver på svenska”. 

Informanten uppger vidare att i de seminarer som ligger henom närmast skriver ingen på 
svenska, och att engelska därför blir naturligt. Lika naturligt uppger en av de andra att det var 
för henom att välja svenska som avhandlingsspråk och monografi som avhandlingsform: 

 

-Jag är kulturvetare med inriktning mot historia i grunden […] och inom historia är det helt enkelt tror jag 
vanligast att man skriver på svenska. För det första skriver man ju alltid monografi, så det är ju det första 
valet man gör. Och svenska kändes väl som rätt naturligt. Det finns ju avhandlingar på engelska också, 
men det har liksom aldrig varit uppe för diskussion. 

 
Även de övriga informanterna uppger att en sammanläggningsavhandling förutsätter att man 
skriver på engelska, eftersom artiklarna ska publiceras i internationella tidskrifter. Att 
monografier skrivs på svenska har framför allt med material och ämne att göra, men också att 
språket inte bara är ett medel inom det humanistiska traditionen: man använder sig av svenska 
för att kunna ”blomma ut” och för att ”möjligheten ökar att vara en god stilist”. 

5.1.2 Krav på språkval från institutionens sida 
Fakultetens riktlinjer för språket i avhandlingar finns redovisade i avsnitt fyra ovan. För att få 
reda på om det finns några andra rekommendationer eller riktlinjer som från institutionens 
sida påverkar doktoranderna i deras språkval, ställde jag frågor om detta i mitt samtal med 
institutionsrepresentanten. Hen uppgav att det inte finns några sådana styrdokument och att 
valet av avhandlingsspråk sker i samråd med handledaren samt diskuteras på seminarier. 
Bilden av vad som avgör vilket språk man väljer stämmer till fullo med det doktoranderna har 
uppgett: det handlar om ämne, avhandlingsform, personlig förmåga samt vilka nätverk man 
vill ha tillgång till i sin karriär. 

   Doktoranderna påverkas alltså idag inte åt det ena eller andra hållet. För ett antal år sedan 
uppmuntrades doktoranderna i någon mån att skriva på engelska, på grund av vikten av att 
synliggöra sig internationellt. Institutionsrepresentanten uppger att hen har en känsla av att 
balansen nu har skiftat en aning till svenskans fördel, vilket innebär att det nu är ungefär lika 
många doktorander som skriver på svenska som på engelska. Detta verkar stämma om man 
tittar på listan över institutionens avhandlingar som tas upp i avsnitt fyra. 

   I den mån språkfrågor diskuteras i övrigt på institutionen, uppmärksammas också den 
ekonomiska aspekten. De doktorander som skriver på engelska kan söka bidrag för 
språkgranskning och institutionen har knutit kontakter med ett antal externa språkgranskare. 
Svensk korrektur förväntas doktoranden ordna själv – enligt uppgift söker ingen bidrag för 
detta. Det ställs inga formella krav på doktorandernas språkkunskaper, men det anses vara ett 
plus om man behärskar att skriva på engelska. 
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5.1.3 Andra språk 
Samtliga informanter svarar nej på frågan om de övervägt att skriva på något annat språk än 
svenska eller engelska. En av informanterna uppger dock att i hens ämne, litteraturhistoria, är 
det vanligare att svenska doktorander skriver på tyska än på engelska, ett uttalande som nog 
snarast ska ses som ett uttryck för hur ”omöjligt” det anses vara att skriva monografi i ett 
humanistiskt ämne på annat språk än svenska. Vad gäller sammanläggningsavhandlingar så 
svarar en av doktoranderna att de tidskrifter som hen vill bli publicerad i främst finns på 
engelska, vilket utesluter andra språk. 

   Även när det gäller källmaterial och referenslitteratur är svenska och engelska de 
dominerande språken. En av doktoranderna som skriver monografi uppger att en del källor är 
danska, en annan att en del av sekundärlitteraturen är norsk och dansk. Den del av 
sekundärlitteraturen som är på något annat europeiskt språk är försvinnande liten, eller 
”0,5%” enligt en informant som skriver sammanläggningsavhandling. 

5.1.4 Muntlig kommunikation 
Doktorandens tillvaro utgörs inte enbart av arbetet med avhandlingen. Även om fokus i den 
här undersökningen ligger på skriftspråk och framför allt på avhandlingsspråket, så ville jag ta 
reda på hur den språkliga situationen på institutionen ser ut i allmänhet, och naturligtvis för 
doktoranderna i synnerhet. 

   Samtliga informanter uppger att de enbart använder svenska i kommunikationen med 
sina handledare. Även på seminarierna är det svenska som används, utom vid de tillfällen då 
det finns gästföreläsare på plats. Gästföreläsningarna sker på engelska. En av informanterna 
uppger att en del textmaterial kan vara på engelska, men att hen aldrig varit med om att 
diskussioner på seminarierna förs på engelska. En annan informant uppger att hen har gått 
kurser på både svenska och engelska, men att det aldrig förekommer att det är svenska lärare 
som undervisar på engelska. 

   När det kommer utländska gäster blir engelska kommunikationsspråk på institutionen. 
Men eftersom institutionen har få utländska doktorander och de som finns på plats kan 
svenska, är det i övrigt svenska som gäller som kommunikationsspråk. (En av informanterna 
uppger att det finns en doktorand som inte talar svenska, men att hen inte sitter på 
institutionen.) 

   Samtliga informanter undervisar, och i samtliga fall är undervisningsspråket svenska. En 
av informanterna uppger att studenterna ser det som negativt och uppfattar det som pretentiöst 
om man som föreläsare inte översätter termer och uttryck till svenska. 

   Några av informanterna låter förstå att de ser det som en aning problematiskt att engelska 
nästan enbart är ett skriftspråk på institutionen. En av informanterna säger att engelska pratas 
väldigt lite i förhållande hur mycket som skrivs, men att det vore konstigt att prata engelska 
med svenskar. Hen knyter detta till att hen ser det som lite problematiskt att institutionen 
nästan är helsvensk, ”fast kanske ur andra perspektiv än bara språkligt”. En annan informant 
säger sig sakna engelska eftersom hen vill söka sig utomlands, och då skulle vilja ha mer 
erfarenhet av akademiska samtal på engelska. 

   För de informanter som skriver på engelska utgör undervisningen i vissa fall en chans att 
få tala om sitt ämne på svenska. De som inte undervisar om sina ämnen uppger att de kommer 
att göra det senare, eller att de ändå ”tvingas” prata om ämnet på svenska på seminarierna. 
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5.1.5 Övrigt skrivande 
För att få en vidare bild av doktorandernas språkliga och skrivande vardag frågade jag om de 
skriver något på det språk (i praktiken engelska eller svenska) som de inte skriver avhandling 
på. Eftersom jag inte är speciellt insatt i doktorandens vardag var frågan tämligen öppen och 
fri för informanternas egna tolkningar. Det kan dock nämnas att Gunnarsson och Öhman i sin 
undersökning ställer frågor om ”läromedel, rapporter, artiklar, böcker och konferensbidrag” 
(1997:43). Mina informanter har tolkat frågan dels som gällande vilket språk de arbetar på, 
det vill säga språket för personliga anteckningar, fältanteckningar, seminarieförberedelser och 
så vidare, och dels som gällande mer ”offentligt” skrivande i linje med det Gunnarsson och 
Öhman nämner. 

    Svaren speglar en tydlig tendens: de som skriver sammanläggningsavhandling, och 
följaktligen skriver på engelska, använder i ganska stor utsträckning svenska som arbetsspråk. 
Tre av de fyra informanter som skriver på engelska uppger att de ibland skriver på svenska. 
Det gäller såväl examination på kurserna som anteckningar från fältet och arbetsrapporter. En 
av de informanter som skriver på engelska har dessutom uppgett att hen möjligen kommer att 
skriva ”text till fältet”, det vill säga bidrag till en personaltidning eller dylikt. En annan 
informant uppger att hen kanske ska skriva ett bidrag till en antologi på svenska 

   Två av de tre informanter som skriver på svenska uppger att de ”kommer att” eller ”har 
planer på att” skriva artiklar på engelska så småningom. Den tredje informanten uppger att 
hen ”möjligen” kommer att skriva något på engelska om hen ska delta i en konferens. Så vitt 
jag kan bedöma av intervjuerna har dessa informanter inte skrivit på engelska hittills eller har 
i alla fall inte för vana att använda engelska på något sätt som motsvarar den andra 
informantgruppens skrivande på svenska.  

 

5.1.6 Sammanfattning av avsnittet 
 

När jag påbörjade undersökningen hade jag förväntat mig att avhandlingens språk skulle 
utgöra ett val som doktoranderna var tvungna att göra. Men för de doktorander jag har 
intervjuat handlar det inte om ett val mellan engelska och svenska så mycket som om val av 
ämne och avhandlingsform. Vissa ämnen lämpar sig bättre för monografier, som i stor 
utsträckning skrivs på svenska. Detta gäller framför allt om man skriver inom den historiska, 
idéhistoriska eller litteraturvetenskapliga traditionen. De doktorander i undersökningen som 
skriver på svenska, skriver monografier, medan de som skriver på engelska skriver 
sammanläggningsavhandlingar. 

   Valet av svenska som avhandlingsspråk innebär inte att dessa doktorander har valt bort 
engelskan inför en kommande tillvaro som forskare. I samtliga fall uppger doktoranderna att 
de är positiva till att skriva på engelska. Flera av dem som skriver monografier på svenska 
uppger att de planerar att även publicera sig på engelska, just för att bli en del av ett större 
forskarsamhälle. De tror inte att svenskan inom den akademiska världen är på utdöende – i 
alla fall inte inom deras ämnen. Det finns en uppfattning om att just dessa ämnen där 
avhandlingar publiceras i form av monografier ”alltid” kommer att författas på svenska 
eftersom ämnena och källitteraturen i många fall är så utpräglat ”svenska”. 

   I viss utsträckning gäller även det omvända förhållandet: några av de doktorander som 
skriver på engelska uppger att de har planer på att så småningom publicera sig på svenska.  
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5.2 Att skriva på engelska 
Av naturliga skäl fokuserar det här avsnittet mest på de informanter som skriver avhandling 
på engelska. Samtliga informanter som skriver på svenska är modersmålstalare, och jag har 
utgått från att själva arbetet med avhandlingen i deras fall inte medför några problem av det 
slag som man kan stöta på om man skriver på något annat än sitt modersmål. Den enda 
doktorand i undersökningen som inte har svenska som modersmål skriver på engelska. Jag har 
därför behandlat hens svar på frågorna i kategorin språkkunskaper på samma sätt som jag 
behandlat svaren från de svenska doktorander som skriver på engelska. 

Syftet med det här avsnittet är inte att redovisa huruvida doktoranderna i undersökningen 
är bra eller dåliga på engelska. Jag har inte läst några av deras texter och även om jag hade 
gjort det hade det varit ett vanskligt tillvägagångssätt om jag som också har svenska som 
modersmål hade gett mig på att bedöma kvaliteten på texterna. Frågorna som handlar om 
engelskkunskaper handlar därför mest om självupplevda kunskaper. 

 

5.2.1 Formella kunskaper i engelska 
Ingen av de doktorander som skriver avhandling på engelska har studerat engelska på 
universitetet. Två av informanterna uppger att de skrev sina magisteruppsatser på engelska, 
och en att hen läst ”en halv doktorandkurs” i att skriva rapporter på engelska. Två av 
informanterna uppger att de läser skönlitteratur och brevväxlar på engelska för att förbättra 
sina språkkunskaper. 

 

5.2.2 Självupplevda engelskkunskaper 
Vad gäller de självupplevda språkkunskaperna så uttrycker två av informanterna att de inte 
anser sig vara speciellt duktiga på engelska. En av informanterna beskriver sina 
engelskkunskaper som ”inte så jättebra”. En annan säger: ”Jag tycker att det är svårt att skriva 
på engelska, det är min erfarenhet sen tidigare. […] Jag känner inte att jag är så bra på 
engelska helt enkelt”.  

   En tredje informant anser att det ”såklart” hade varit bättre om hen hade läst engelska på 
högskolenivå, men att hen ändå fått intrycket i kontakt med andra att hens engelska duger. 

5.2.3 Problem med att skriva på engelska 
  Jag frågade även dessa informanter om de tror att den språkliga och stilistiska nivån på 
avhandlingen kommer att bli lika hög som om de hade skrivit på svenska. En av 
informanterna säger uttryckligen att hen inte tror det, men att det är till stor hjälp att hen 
skriver artiklar. Det likriktade formatet på många artiklar gör att det är lätt att anpassa sig till 
den språkliga normen: 

 

-Jag har ett särskilt dokument där jag skriver ner liksom starter och en del argument… vad ska man säga, 
inte argumentationer men liksom vändningar i argument som jag tycker ser snygga ut när jag läser dom 
för att inte allt ska bli jättefult. Sånt behöver man ju inte göra på svenska, för att då är språket mer 
naturligt. 
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En annan av informanterna påpekar att språket kan vara korrekt utan att vara bra och säger att 
”man kan ju skriva på ett sätt som är korrekt, men det är ju inte det sätt som en engelskspråkig 
skulle ha valt att skriva det, för att det är onödigt och omständligt”. 

   En av informanterna säger att hen tycker att t.ex. prepositioner är väldigt svårt, och att 
det inte alltid är så lätt att få hjälp med sådant genom att titta i lexika. Samma informant 
påpekar dock att modersmålstalare inte alltid heller är språkligt perfekta, och säger att hen har 
läst avhandlingar författade av personer med engelska som modersmål och upptäckt språkfel i 
dessa. 

En annan informant anser att hens utkast definitivt är sämre än om hen hade skrivit på 
svenska, men att det är svårt att veta hur slutprodukten blir. Informanten menar att det finns 
ett naturligare sätt att få ihop en artikel om man skriver på engelska och att även om den 
svenska slutprodukten hade blivit mer språkligt korrekt så hade argumentationen kunnat bli 
lidande. 

 

5.2.4 Hjälp med språket 
Endast en av de informanter som skriver på engelska är helt säker på att det finns möjligheter 
att från institutionens sida få hjälp med språket i form korrekturläsning och annat språkstöd. 
Informanten är en av dem som är ganska osäkra på sina egna engelskkunskaper och uppger att 
hen ”absolut” kommer att utnyttja den hjälp som finns. 

   De övriga är osäkra på vilken hjälp som går att få. En av informanterna har hört att andra 
fått bidrag till språkgranskning och hen uppger att hen tänker jobba på att få det. En annan 
svarar att hen ”måste” använda sig av språkgranskning, om det finns pengar till detta. Endast 
en av informanterna är tveksam till att använda professionell språkgranskning och vill hellre 
att någon från fältet eller en modersmålstalare läser igenom.  

Den informant som ställer sig mest positiv till att utnyttja de resurser som finns uppger att 
hen har planerat att anmäla sig till en kurs i akademiskt skrivande på engelska, som finns på 
universitetet. En av de andra uppger att hen redan gått en sådan men att det inte var 
tillräckligt. Den tredje informanten hade anmält sig till en sådan men tvingades avstå då annat 
kom emellan och den fjärde ställer sig tveksam till den kurs som erbjuds då hen dels fått ett 
negativt intryck av kursen i samtal med andra och dels hittade språkliga fel i den inbjudan 
som skickats ut. 

I mitt samtal med institutionsrepresentanten fick jag reda på att doktorander som skriver på 
engelska kan få bidrag för språkgranskning. En kurs i akademiskt skrivande har erbjudits ett 
par gånger på institutionen, men det gäller svenska. Den kurs som doktoranderna pratar om 
torde alltså ges centralt på universitetet. 

 

5.2.5 Fördelar med engelska 
Informanterna är eniga om att den uppenbara fördelen med att skriva på engelska är att det 
blir lättare att knyta internationella kontakter. En av doktoranderna påpekar även att det 
underlättar att skriva på engelska då större delen av sekundärlitteraturen inom hens område är 
på det språket. En annan anser att utvecklingen mot ett internationaliserat universitet är så 
viktig att hänga med i att det bara finns en poäng med att skriva på svenska om man har som 
syfte att utarbeta en svensk standard för ett visst område. Samma doktorand påpekar att 
formatet för en artikel på engelska är så standardiserat att det faktiskt blir lättare att föra fram 
sina argument på ett naturligt och kortfattat sätt än om man hade skrivit på svenska. Samtliga 
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fyra informanter uppger att den tänkta framtida rollen som forskare påverkade deras val av 
avhandlingsspråk. De nämner att man har fler möjligheter om man skriver på engelska och de 
inte har velat ”begränsa sig” till att ingå i ett svenskt sammanhang. 

Institutionsrepresentanten ger ytterligare ett intressant och inte fullt lika uppenbar fördel 
med att skriva på engelska. Hen påpekar att man då kan få syn på kulturspecifika drag som 
kanske inte har några direkta motsvarigheter på engelska, vilket kan vara positivt. Som 
exempel ger hen det svenska ordet ”fritidshem”, som, för att man ska kunna översätta det och 
använda det i en artikel, kräver att man tänker över vad ett fritidshem egentligen är – något 
som man kanske inte gör när man skriver på svenska eftersom det är en så självklar del av de 
flesta svenskars medvetanden.  

En av informanterna anser dessutom att när den svenska datan översätts så skapas en 
analytisk distans som hjälper till att hålla informanten anonym. 

 

5.2.6 Sammanfattning av avsnittet 
Det tycks i alla fall inte finnas någon övertro på de egna engelskkunskaperna bland 
informanterna. De är i samtliga fall medvetna om att skrivande på engelska innebär extra 
arbete och eventuellt också kostnader i tid och pengar i form av språkgranskning. De tycks 
också noga ha studerat engelskan i artiklar från internationella tidskrifter, och får i vissa fall 
mycket påtaglig språkhjälp från dessa då de ibland skriver ner vändningar och formuleringar 
som de tycker är bra. 

När det gäller att använda sig av språkgranskning så är vissa av informanterna mycket 
positiva och uppger att de definitivt kommer att göra det. Andra är mer tveksamma, särskilt 
till professionella, externa språkgranskare och uppger att de tycker att det är bättre om någon 
från fältet eller en modersmålstalare läser igenom texten. Här kan man jämföra med 
Gunnarsson och Öhmans resultat. De fakultets- och institutionsrepresentanter som de talat 
med menar att det kan medföra problem att använda externa språkgranskare, då de ibland vill 
”ändra på meningar och formuleringar som var fullt accepterade och vetenskapligt etablerade 
både vid institutionen och inom den vetenskapliga disciplinen, nationellt och internationellt” 
(1997: 47).  

Den uppenbara fördelen med att skriva på engelska är att det blir enklare att profilera sig 
internationellt och att knyta kontakter utanför Sverige. Andra fördelar är att artiklar på 
engelska ofta är mycket standardiserade till formen, vilket gör att det blir enkelt att presentera 
sin forskning. Dessutom kan man få syn på kulturspecifika drag som kanske inte hade blivit 
uppenbara annars, och det är lättare att hålla sina informanter anonyma. 

 

5.3 Att skriva på svenska 
I det här avsnittet presenterar jag fördelar och nackdelar med att skriva på svenska. Avsnittet 
är upplagt på ett annat sätt än det föregående, eftersom såväl skrivande som arbetet med 
datainsamling ser annorlunda ut för dessa informanter än för dem som skriver på engelska. 
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5.3.1 Nackdelar med svenska 
Två av de tre informanter som skriver på svenska uppger att de kommer att publicera sig på 
engelska senare. En av dem säger att hen inte ser detta som dubbelarbete, men att ”nackdelen 
med att skriva på svenska är ju att man inte når ut så långt. Det är nackdelen från början”.  
Samma informant uppger att hen ser avhandlingen som en inträdesbiljett till forskarvärden, 
och att inget hindrar att hon nu skriver en monografi på svenska med en nationell publik som 
tänkt målgrupp, för att sedan gå över till att skriva artiklar på engelska och skaffa sig en 
internationell bredd. 

 En annan av informanterna säger sig också ha planer på att skriva artiklar på engelska 
senare. Denna informant uppger att hen vill söka sig utomlands senare i karriären och att hen 
därför ser svenskan som något av ett hinder. Informanten uppger att hen ”lite grann” upplever 
sig som avskuren från en större forskarvärld, och försöker lösa detta genom att hitta relevanta 
konferenser där hens ämne diskuteras på engelska. 

Den tredje informanten avslöjar inga planer på att skriva på engelska senare. Hen anser 
inte att det finns någon nackdel med att skriva på svenska. Informanten säger sig ”delvis” 
känna att hen är avskuren från en vidare forskarvärld, men att det inte är något stort problem 
då hen ju kan ta del av forskning på engelska även om utbytet inte blir ömsesidigt. Samma 
informant tror att det säkert kan bli svårare att få jobb utomlands om man skrivit på svenska, 
men ger inte uttryck för att ha några utlandsplaner för egen del. 

5.3.2 Fördelar med svenska 
Två av de tre informanterna uttrycker att svenskan för dem är mer än ett arbetsredskap och att 
svenskan som språk är tätt sammanlänkat med deras källmaterial och den information de vill 
föra fram i sina avhandlingar: 

 

-För mej är det roligare att skriva på svenska för att jag känner att jag kan blomma ut mer när jag skriver. 
Jag skulle kunna skriva på engelska också, men då blir det lite mer torrt. Och det ger inte samma bild av 
det jag vill förmedla, eftersom jag rör mig med historiskt svenskt källmaterial så tycker jag det är kul att 
det liksom hörs att det är svenskan på något vis. 

 
Samma informant uppger att hen vill att avhandlingen ska bli en bok som är trevlig att läsa för 
en allmän publik, och betonar det kulturarv som källmaterialet utgör, varav språket är en del. 

Den andra informanten ger uttryck för samma uppfattning och betonar att inom humaniora 
är språket inte bara ett medel för att föra fram ett budskap, utan att språket i sig, som bärare av 
ett kulturarv och med alla de olika nyanser och skiftningar som man kanske bara kan hitta på 
sitt modersmål, spelar en viktig roll. Gränsen mot skönlitterärt språk är inte alltid helt tydlig, 
och då blir språket viktigare än inom andra discipliner: 

 

-Man måste skriva väl, inte bara för att det ska framgå vad man menar. Man ska helst vara en god stilist. 
Jag tycker att det är kul att det är så, och därför tycker jag att det är kul att skriva på svenska. 
Möjligheterna att vara en god stilist är sämre på engelska. 

 
Den tredje informanten betonar mest de praktiska aspekterna med att skriva på svenska inom 
hens område. Det vore onödigt och omständligt att översätta allt källmaterial till engelska, och 
informanten tror inte att ämnet är så intressant utanför Sverige. 
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5.3.3 Sammanfattning av avsnittet 
De informanter som skriver på svenska är medvetna om att språket kan vara en nackdel om de 
vill nå utanför Sverige med sina resultat och om de vill söka sig utomlands senare i karriären. 
Samtliga informanter verkar inom den humanistiska disciplinen, och där är traditionen att 
skriva på svenska så stark att de i praktiken inte har kunnat välja engelska som 
avhandlingsspråk. Det innebär dock inte att de enbart kommer att publicera sig på svenska i 
framtiden. Två av de tre informanterna planerar att skriva artiklar på engelska senare, och en 
av dem är den informant i gruppen (inklusive de som skriver på engelska) som starkast 
uttrycker att hen vill söka sig utomlands efter disputationen. 

Samtidigt finns det stora fördelar med att skriva på svenska. Två av informanterna 
uttrycker att språket för dem är mer än bara ett verktyg. Inom deras ämnen är det inte bara 
tillåtet att ”blomma ut” när man skriver och att använda ett språk som ibland gränsar till det 
skönlitterära; man ska helst vara en god stilist och använda svenskan som ett levande redskap 
med vars hjälp man visar upp sitt kulturhistoriskt viktiga källmaterial. Här vill jag koppla till 
Telemans tanke om att naturvetare behöver ett specialspråk, medan humanisternas språk ”har 
en mycket mera oklar gräns mot vardagsspråket” (1992a:13). Jag har visserligen inte frågat 
mina informanter, men med tanke på deras uppenbara entusiasm över möjligheterna med att 
få skriva på sitt modersmål, är jag inte säker på att de helhjärtat skulle hålla med Teleman om 
detta. Man kanske kan skriva en humanistisk avhandling på ”vardagssvenska”, men om jag 
har förstått mina informanter rätt så är själva poängen med det humanistiska 
vetenskapsspråket att det ska vara något mer än just vardagligt. Det ska vara blomstrande och 
rikt, en bärare av ett kulturarv. 

5.4 Attityder 
I det här avsnittet presenterar jag de tankar och åsikter kring språksituationen på högskolan 
som kommit fram under intervjuerna. Här finns också informanternas åsikter om några av de 
förslag som presenteras i Mål i Mun, vad gäller att lagstifta om svenskans roll inom den 
akademiska världen.  

5.4.1 Samspelet mellan engelska och svenska 

5.4.1.1 Mer eller mindre av något av språken? 
Samtliga informanter är ganska nöjda med balansen mellan engelska och svenska som det ser 
ut inom forskarutbildningarna idag. Flera nämner vikten av att utländska gästforskare och 
annan personal ska kunna komma till Sverige, eftersom de tillför mycket som är bra. En 
informant anser att situationen ska anpassas efter utländska gäster, en annan påpekar att det 
vore krystat att använda engelska i en situation där samtliga deltagare är svenska, men att det 
bör finnas möjlighet att ta in lärare från andra länder och därmed använda engelska som 
undervisningsspråk. 

En informant betonar att svenska bör vara grundspråket på litteraturvetenskapliga och 
historiska institutioner. En annan påpekar att det är viktigt för hens ämne att engelskan finns. 
Ett flertal informanter understryker engelskans roll för internationella kontakter och en fortsatt 
akademisk karriär och betonar att man måste vara rustad att kunna uttrycka sig på båda 
språken. 
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5.4.1.2 Hotar engelskan svenskans ställning? 
Flera av informanter anser att visst kan bruket av engelska inom forskarutbildningarna vara ett 
hot mot svenskan inom vissa discipliner, men inte just inom deras. En informant uttrycker det 
som att avhandlingar inom de ”mer svenska” ämnena skrivs på svenska, och att de flesta 
seminarier inom dessa ämnen hålls på svenska. En annan informant anser att hotet är 
obefintligt inom den egna disciplinen, och att engelska snarast bör användas mer för att 
verksamma forskare ska kunna nå ut med sin forskning. 

En av informanterna medger att engelskan inom hens disciplin till viss del utvecklas på 
bekostnad av svenskan, men att de djupaste diskussionerna oftast förs på svenska. Hen kallar 
svenskan för ”vårt hemliga språk”, ett arbetsspråk med en till viss del informell roll. 

5.4.1.3 Har något av språken högre status? 
Precis som att flera informanter anser att svenskan må vara hotad men inte inom deras 
disciplin, är det en utbredd uppfattning bland informanterna att engelskan kanske har högre 
status inom vissa ämnen, men inte på den egna institutionen (med undantag av en informant 
som tror att det räknas som ett plus om man skriver på engelska). De båda språkens status och 
ställning verkar vara olika för olika ämnen. En informant uttrycker det som att vissa tidskrifter 
har väldigt hög status och att det därmed anses fint att bli publicerad i dem, men att ingen ser 
ned på någon som skriver något ”väldigt svenskt” på svenska (och följaktligen inte blir 
publicerad i de internationella högstatustidskrifterna). En annan informant uttrycker däremot 
att det finns vissa svenska tidskrifter med ”ett tydligt svenskt sammanhang” som det är 
förknippat med hög status att bli publicerad i, jämfört med en liknande internationell tidskrift 
”som det finns miljoner av”. Samma informant tror dock samtidigt att forskning på engelska 
kan få högre status än forskning på svenska eftersom engelska antyder att forskningen är 
relevant för en större publik. 

5.4.2 Demokratiska aspekter 
Här presenteras de intervjusvar som har att göra med högskolans tredje uppgift4. Jag har ställt 
frågor dels om ansvaret för svenskan inom doktorandernas områden, och dels om ett mer 
påtagligt demokratiskt ansvar för att låta människor i Sverige ta del av ny forskning på 
svenska. Dessa två områden hör ihop och kommer därför att presenteras i samma avsnitt. 

5.4.3 Forskarens ansvar 
Informanterna anser inte att de som doktorander har något ansvar för att svenskan inom deras 
områden inte ska utarmas. En av informanterna anser inte att svenskan inom hens område är 
hotad. Två av de andra nämner undervisning som det område där ansvaret ligger: ”Men som 
doktorand ska man ha frihet att utveckla sitt eget arbete.” En annan doktorand anser att hen 
inte har något ansvar för språket som sådant, men däremot mot de hen vill nå ut till med sin 
avhandling. Informanten säger att hen vill att avhandlingen ska nå ”breda lager”. 

Samma informant nämner en tanke som återkommer hos flera andra informanter, nämligen 
att det vetenskapliga sammanhanget är ett lika stort hinder för att forskningen ska nå just 
”breda lager” som det engelska språket är. Hen vill skriva en mer lättillgänglig version av sin 

                                                 
4 ”Högskolorna skall… samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet” 

(Högskolelagen 1 kap 2 §). 
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avhandling på svenska, och nämner tredje uppgiften: ”Då när man skriver det på svenska 
förenklar man ju samtidigt, så att då får man ju ändå inte den där akademiska nivån i den 
svenskan.” 

 
 
Doktoranden anser att alla forskare har ett ansvar för att föra ut kunskaperna i samhället, och 
mer specifikt i hens eget fall vill hen ge något tillbaka till de människor som ingår i det 
sammanhang som hens data kommer ifrån. 

   Samtliga informanter utom en anser att de som doktorander och blivande forskare har ett 
ansvar för att på något sätt göra sin forskning tillgänglig på svenska för en svensk allmänhet. 

5.4.4 Svenska lika med populärvetenskap? 
 Den tanke som uttrycktes ovan, det vill säga att om man skriver på engelska kan man gärna 
publicera en populärvetenskaplig version av avhandlingen på svenska, återkommer hos flera 
av informanterna. En av dem uttrycker det som att ”de som ändå läser avhandlingar kanske 
lika gärna kan göra det på engelska”. En liknande åsikt luftas av en annan informant, som tror 
att de som läser texter på så hög akademisk nivå ofta har goda kunskaper i engelska. En annan 
anser att man inte ska behöva uttrycka sig på svenska när man vänder sig till akademien 
eftersom detta innebär ett dubbelarbete för många doktorander, men att man gärna kan skriva 
något populärvetenskapligt på svenska. 

   Samtliga informanter håller med om Mål i Muns bedömning, det vill säga att 
utvecklingen går mot att engelska används i ”mer renodlade vetenskapliga sammanhang” 
medan svenska används för popularisering och undervisning (2002:82). Men de flesta 
kommer med viktiga förbehåll, som att svenskan är ett viktigt arbetsredskap, samt att det finns 
flera ämnen, främst inom humaniora, där vetenskaplig forskning fortfarande i huvudsak 
bedrivs på svenska och att dessa discipliner inte bör underskattas eller glömmas bort. 

5.4.5 Lagstiftad svenska 
De flesta av informanterna är lite tveksamma till huruvida det är ett bra förslag att införa krav 
i högskoleförordningen på att doktorer ska dokumentera sin förmåga att kunna tala och skriva 
om sitt ämne på svenska, som är ett av förslagen från Svenska språknämndens 
handlingsprogram för svenska språket, och återges i Mål i Mun. Attityden till förslaget kan 
sammanfattas som ”på sätt och vis bra, men…”. En av informanterna uttrycker att hen ”skulle 
bli förvånad om alla inte kunde göra det redan”, andra tror att för vissa ämnen kanske det inte 
ger så mycket, dels eftersom de ”är internationella” och dels för att det kanske inte finns en 
tillräckligt stor intresserad målgrupp i Sverige (”vem vill lyssna?”). Två av informanterna 
kopplar genast samman frågan med universitetets tredje uppgift, och tycker att förslaget är bra 
i relation till denna.  

De allvarligaste invändningarna mot förslaget är för det första att det kan skapa ett hinder 
för utländska forskare som kommer till Sverige, och för det andra att det kanske skulle 
innebära mycket extra arbete för redan hårt pressade doktorander och forskare. 
Sammanfattningsvis tycks åsikten vara att om förslaget ska genomföras måste det ske på ett 
genomtänkt sätt som gör att det verkligen betyder något, snarare än ”fler rapporter som inte 
betyder speciellt mycket” och extra sten på börda. 
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5.4.6 Sammanfattning av avsnittet 
Informanterna tror inte att svenskan inom deras discipliner är hotad. Flera av dem tror att det 
finns andra akademiska ämnen, främst naturvetenskap, där utvecklingen gått längre och där 
hotet är ett faktum. Liksom grundstudenterna i Palms (1998) undersökning har de en 
nyttoinriktad syn på engelskans roll inom högskolevärlden och betonar engelskans roll för 
internationella kontakter och en framtida forskarkarriär. Någon av dem nämner att engelska 
snarare bör användas mer än vad idag är fallet inom särskilt humaniora, eftersom sådan 
forskning också bör kunna spridas över nationsgränserna. 

De flesta av informanterna ställer sig lite tveksamma till att lagstifta om svenskans roll i 
högskolevärlden. De tycker det är viktigt att inte ytterligare betunga doktoranders och 
forskare med krav som kanske bara får en innebörd på papperet. Däremot är det flera som 
nämner svenskans roll i förhållande till högskolans tredje uppgift, och nästan samtliga är 
överens om att det är viktigt att göra forskningen tillgänglig för allmänheten på ett 
lättförståeligt språk. 
 

5.5 Sammanfattning av resultatdelen samt slutsatser 
En av de frågor jag utgick ifrån, nämligen hur språkvalet inför doktorsavhandlingen görs, och 
varför, anser jag mig ha fått ett fullgott svar på. Det handlar alltså inte så mycket om ett val, 
som en nödvändighet i att följa vad som är brukligt inom ämnet. Inom vissa ämnen är 
sammanläggningsavhandlingar norm, och de tidskrifter som räknas är internationella – kanske 
finns det inte ens svenska tidskrifter inom disciplinen. Inom andra ämnen, främst humaniora, 
skriver man monografier, vilket innebär att det är fritt fram för svenska. Språket i dessa 
avhandlingar behöver inte följa samma konventionella mönster som språket i en artikel. Det 
är tillåtet att ”blomma ut”, ibland på gränsen till det skönlitterära. 

Vad har detta för konsekvenser för de blivande forskarna? De informanter som skriver på 
engelska har understrukit att engelskan är viktig för att hålla alla karriärvägar öppna. Även de 
informanter som skriver på svenska inser engelskans roll för en eventuell internationell 
karriär, och planerar i vissa fall att publicera artiklar på engelska när avhandlingen är klar. 
Visserligen innebär detta ett merarbete, men det kanske kan vägas mot fördelen att få skriva 
sin avhandling på sitt modersmål. Flera av de informanter som skriver på engelska har berättat 
att de tycker att det är svårt, samt att de inte anser sig vara speciellt bra på engelska. 
Svårigheterna lindras i viss mån av artiklarnas strikta form, som innebär att man kan ta till sig 
en hel del från andra artiklar, och ”återanvända” vändningar i argumentation. 

En annan fråga jag utgick från var i vilken mån de båda språken används parallellt inom 
forskarutbildningen. Den information jag har fått tyder på att medan de som skriver 
avhandling på engelska i stor utsträckning använder svenska som arbetsspråk genom att göra 
fältanteckningar, skriftliga uppgifter till seminarierna, förbereda undervisning och i vissa fall 
skriva utkast till artiklar, råder inte motsvarande förhållande hos dem som skriver avhandling 
på svenska. Det vill säga, de får sällan eller aldrig chansen att uttrycka sig skriftligen eller 
muntligen på engelska. 

Informanterna tror i de flesta fall inte att svenskan är på utdöende inom deras discipliner. 
Eftersom de dagligen vistas i den akademiska vetenskapsmiljön, bör deras diagnos tas på 
allvar. De är framtidens forskare och har god insyn i vad som krävs för att kunna utföra 
akademisk forskning på hög nivå. I vissa fall innebär detta att engelskan kommer att ha ett 
fortsatt starkt grepp om den vetenskapliga forskningen i Sverige. Men som doktoranderna 
själva ser det, innebär deras arbetsrutiner och svenskans starka fäste i den dagliga 
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doktorandtillvaron, ingalunda ett diglossiförhållande med engelska som högspråk och svenska 
som lågspråk. Snarare råder ett nyttoperspektiv på engelskan som vetenskapligt lingua franca 
inom vissa discipliner. Den utvecklingen är långt gången och är svår, för att inte säga omöjlig, 
för en enskild doktorand att gå emot. 
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6 Diskussion 

Med mina intervjuer som grund vill jag föra fram fyra diskussionspunkter med koppling till 
ett vidare sammanhang och tidigare forskning om svenska och engelska på högskolan. Jag vill 
påminna om att jag på grund av undersökningens karaktär av fallstudie samt dess ytterst 
begränsade omfång inte kan komma med några påståenden om att slutsatserna är generella för 
den svenska högskolan som helhet. Det jag kan presentera är det mönster som framträder i 
just min informantgrupp. Genom att titta på tidigare forskning kan jag dessutom skönja vissa 
större tendenser, som definieras och till viss del får sin förklaring av det som kommit fram i 
mina djupintervjuer.  

6.1 De som skriver på engelska jobbar på svenska 
Flertalet av de informanter som skriver sina avhandlingar på engelska, lät förstå att trots att 
slutprodukten, det vill säga sammanläggningsavhandlingen, är på engelska, så är svenska ett 
högst levande arbetsspråk för dem. En forskarutbildning på fyra eller fem år består inte enbart 
av skrivarbete. Datainsamling, undervisning och deltagande i seminarier spelar också det en 
väsentlig roll. Oftast är arbetsspråket svenska under dessa moment. 

En informant uttryckte det som att ”avhandlingen är en inträdesbiljett till forskarvärlden”. 
Inom vissa discipliner är det i det närmaste ett måste att bli publicerad i internationella, det 
vill säga i praktiken engelskspråkiga, tidskrifter. Flera av informanterna har berättat om 
arbetsprocessen med att bearbeta svensk data och hitta acceptabla översättningar, hitta bra 
”vändningar” i andra artiklar som de sedan kan använda i sin egen argumentation, och 
överhuvudtaget passa in sin forskning och sina data i det högst standardiserade 
artikelformatet. Tidiga utkast kan vara på svenska eller ”svengelska”, och även 
fältanteckningar och annat arbetsmaterial är också ofta på svenska. 

Trots att slutprodukten, ”inträdesbiljetten”, är skriven på engelska, är själva forskningen 
alltså inte utförd på engelska. Ibland kan språkbytet vara till hjälp för att maskera känsliga 
data, hålla informanter anonyma samt sätta fokus på kulturspecifika koncept som man kanske 
inte får syn på när man använder sitt modersmål. Ibland kan det vara ett hinder – en informant 
berättade att hen väljer bort vissa exempel för att de vore för svåra att översätta. 

 Här vill jag koppla till Telemans ”tankemässiga pluralism” som jag nämnde i avsnitt två. 
Teleman påpekar att eftersom ett språk innebär ett särskilt sätt att tänka och uppfatta, så 
innebär språkdöd att den samlade kreativiteten på jorden blir mindre. I samma artikel 
framhåller han att tvåspråkighet kan medföra en intellektuell fördel som kan leda till fler 
infallsvinklar och ökad kreativitet (1992:9). Jag menar att det är just det här som händer för de 
av mina informanter som skriver avhandling på engelska, men i stor utsträckning använder 
svenska som arbetsspråk. Att tvingas presentera sina resultat i den konventionaliserade mall 
som artikelformatet innebär, och därtill göra det på ett språk som inte är ens modersmål, 
kräver komplicerade tankeprocesser som kan leda till nya upptäckter och infallsvinklar. Ett 
parallellt bruk av svenska och engelska, vilket är ett av förslagen i Mål i Mun, pågår alltså 
redan i praktiken. Här vill jag gå så långt som att säga att svenska doktorander och forskare 
(och andra som inte har engelska som modersmål) har en fördel gentemot sina kolleger i den 
angloamerikanska världen.  
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Detta innebär dock inte att den vetenskapliga svenskan är utom fara. Engelskan har, genom 
sin dominans i sammanläggningsavhandlingar, allt mer tagit över svenskans roll som 
vetenskapligt publiceringsspråk. Det är ju avhandlingen som syns, och avhandlingen är 
skriven på engelska. Det är inte så enkelt som att skriftspråket är engelska och talspråket är 
svenska, men det som publiceras och alltså i hög grad bevaras åt eftervärlden är på engelska. 
Det är svårt att veta vad man ska göra åt en sådan utveckling. Gunnarsson och Öhman föreslår 
att meritvärderingssystemet bör ses över, så att publikationer på svenska värderas högre. 
(Gunnarsson och Öhman 1997:80) Mina informanter har dock låtit mig förstå att för deras 
ofta mycket smala fält, är det svårt att hitta relevanta svenskspråkiga publikationer. Kanske är 
en sådan insats lättare att genomföra för andra fält – Gunnarsson och Öhman använder 
medicin som ett exempel – där engelska i ännu högre grad är det normala publiceringsspråket.  

Å andra sidan uttrycker flera av mina informanter en stark vilja att själva föra ut sina 
forskningsresultat till en bred allmänhet i Sverige. Det tänker alltså inte överlåta detta till 
”professionella populisatorer” (Gunnarsson och Öhman 1997:79). Det faktum att de under 
doktorandtiden arbetat på svenska och bl.a. på grund av att de undervisar tagit för vana att 
hitta svenska uttryck och termer, bör göra detta till en inte alltför betungande uppgift.  

 

6.2 Nyanserad inställning till engelskkunskaper 
Det har påpekats att en av farorna med engelskans dominans i högskolevärlden är att 
förståelsen kan bli lidande när man inte får läsa texter och bedriva forskning på sitt 
modersmål. Här vill jag påpeka att flertalet av mina informanter är medvetna om att de har 
brister i sina engelskkunskaper. Några av dem planerar att gå kurser i vetenskapligt skrivande 
på engelska, andra strävar kontinuerligt efter att bli bättre genom att läsa skönlitteratur. Flera 
är mycket positiva till att använda språkgranskning, och i princip samtliga läser artiklar i för 
dem relevanta tidskrifter med ”språkögat” på vid gavel efter formuleringar som kan vara bra 
att använda. Jag är övertygad om att Teleman och Westman, bland många andra, har rätt när 
de påpekar att vi svenskar gärna inbillar oss att vi är bättre på engelska än vad vi är (1997:7) 
Jag håller med Gunnarsson och Öhman att den halvförståelse som kan uppstå när studenter 
läser engelska texter som går över deras huvuden, är farlig (1997:5). Men jag tror inte att 
risken för farlig halvförståelse och ”att vi vänjer oss vid ett approximativt förhållningssätt till 
olika ståndpunkter” (Teleman & Westman, 1997:7) är överhängande för mina informanter. 
Inställningen till de egna engelskkunskaperna är sund, viljan att ständigt bli bättre är stark. 

   Trots detta vill jag å det bestämdaste instämma med två av de förslag till åtgärder som 
Gunnarsson och Öhman för fram i anslutning till sin undersökning. Alla fakulteter eller 
institutioner där det förekommer avhandlingar på engelska (och på andra språk) bör ordna 
kurser i akademiskt skrivande. Syftet ska vara, som Gunnarsson och Öhman uttrycker det, att 
”förbättra skrivförmågan men också sikta på att göra skribenterna medvetna om skillnader 
mellan olika kulturers och språkområdens texttraditioner” (1997:77). Och inte nog med att 
kurserna bör ordnas. Doktoranderna ska vara medvetna om att de finns, när de ges och det 
måste finnas möjlighet för alla doktorander att gå en sådan kurs utan att en orimlig börda 
läggs på det redan hårt pressade schemat.  

   Det andra förslaget som jag ställer mig bakom är att universitetet borde sluta avtal med 
kvalificerade translatorer och språkgranskare. Doktorander som skriver på ett annat språk än 
sitt modersmål bör uppmuntras att utnyttja dessa resurser. Det ska heller inte råda några 
tveksamheter om hur man söker finansiering till språkgranskning. 
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6.3 Humaniora är också vetenskap 
Flera av de forskare som skrivit om hotet mot svenskan som vetenskapligt språk, har betonat 
att de områden där utvecklingen gått längst är naturvetenskap och medicin (se exempelvis 
Gunnarsson och Öhman 1997:71). Det verkar också som om t.ex. samhällsvetenskaplig 
forskning, åtminstone i form av avhandlingar, ofta mer eller mindre självklart publiceras på 
engelska. Men inom humanistiska discipliner som litteraturhistoria och idéhistoria, är 
svenskan enligt mina informanter fortfarande helt ohotad som vetenskapsspråk. Visst uppger 
åtminstone två av dem att de siktar på att publicera artiklar på engelska senare, men faktum 
kvarstår: deras avhandlingar, deras ”inträdesbiljetter till forskarvärlden” skrivs på svenska. 
Problemet för dessa informanter tycks snarare vara att svenskan dominerar så totalt under 
deras utbildning. De måste kämpa för att göra engelskan till en del av tillvaron, till exempel 
genom att hitta lämpliga konferenser att delta i. Engelska är inte alls ett lika självklart inslag i 
dessa informanters doktorandtid, som svenska är för de informanter som skriver på engelska. 

Det språk som används i avhandlingar inom humanistiska discipliner är intressant eftersom 
det verkar som om det på många sätt ser annorlunda ut än det vi normalt tänker på som 
”vetenskapsspråk”. Mina informanter har ju talat om att ”blomma ut” och ”vara en god 
stilist”, samt betonat det humanistiska vetenskapsspråkets skönlitterära egenskaper. Kanske 
bygger dessa kvalitéer på att skriftspråket är svenska. Teleman (1992) skriver att en av 
riskerna med ett diglossiförhållande där det offentliga språket (inklusive vetenskapsspråket) är 
ett annat än majoritetens modersmål är att ”det blir ett torrt och kallt språk, ett språk för 
renrakad rationalitet, ett språk utan kontakt med modersmålets emotionella källor” (1992:10). 
Om man anser att ett diglossiförhållande mellan engelska och svenska håller på att uppstå 
inom delar av högskolevärlden, bör man alltså se till humanioran som ett klart lysande 
exempel på att ännu skrivs inte all vetenskap på engelska, och att vetenskapligt språk inte 
behöver vara torrt, kallt och renrakat rationellt! 

Mina resultat på det här området tyder alltså på en positiv och en negativ nyhet. Den 
positiva är att det svenska vetenskapsspråket lever och har hälsan inom många humanistiska 
discipliner. Den negativa är att det tycks vara svårt för doktorander inom humaniora att 
integrera engelska i utbildningen, och att det i viss mån tycks innebära dubbelarbete för dem 
om de vill publicera sig på engelska eller delta i internationella sammanhang som 
konferenser. Det finns egentligen ingen anledning till att svensk humanistisk forskning enbart 
ska hålla sig på hemmaplan. Visst finns det kanske ämnen som är mindre intressanta för en 
internationell publik än för en inhemsk, men övergripande teman inom humaniora torde vara 
desamma över nationsgränser, och det är viktigt för humanioras status som vetenskap att även 
den har möjlighet att nå en internationell publik. Ett av förslagen i Mål i Mun är ju just att 
parallell användning av svenska och engelska på högskolan ska främjas (2002:189).  

6.4 Svenska, engelska och akademiska 
Högskolans ”tredje uppgift” är enligt högskolelagen att ”samverka med det omgivande 
samhället och informera om sin verksamhet” (Högskolelagen 1 kap 2§). Denna uppgift är vad 
som torde vara i fara om det uppstår ett diglossiförhållande mellan engelska och svenska. Om 
all vetenskaplig forskning sker på engelska blir ju språket ett hinder för det svenska folket att 
kunna ta del av forskningen. Gunnarsson och Öhman påpekar att ”allt färre forskare inom de 
här områdena [naturvetenskap, teknologi, medicin och farmakologi, min anmärkning] skriver 
själva om sin forskning på svenska. De överlämnar åt journalister och andra professionella 
populisatorer att sprida deras rön till allmänheten. Jag ser en fara för demokratin i detta” 
(1997:79). 
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Flera av mina informanter har uttryckt tvivel om att ”vanliga människor” läser deras 
avhandlingar, oavsett om de skrivs på svenska eller engelska. De tycks mena att ett 
vetenskapligt språkbruk, oavsett språk, utgör ett hinder för människor utanför akademien att 
ta till sig forskningen. Flera av informanterna, främst de som skriver på engelska, säger sig 
därför vilja publicera sina avhandlingar i förenklad, populärvetenskaplig form på svenska. 
Visst kan man hävda att även om populariserandet görs av samma människor som står bakom 
forskningen, så är det ändå just ett förenklande det handlar om, vilket alltså skulle vara ett 
tecken på att svenskan som vetenskapsspråk är på utdöende. Men det är inte orimligt att tro, 
som mina informanter, att bara en väldigt liten del av befolkningen kan ta till sig av forskning 
på vetenskapligt högspråk – oavsett om detta språk är svenska eller engelska. 

   När det kommer till kritan tycks problemet egentligen inte vara huruvida svenska eller 
engelska används som vetenskapligt språk. Det verkliga problemet, vilket flera av mina 
informanter har påpekat, är alltså det akademiska språket som sådant. Utvecklingen mot att 
svenska doktorander publicerar sina artiklar på engelska i internationella tidskrifter går nog 
inte att stoppa, och frågan är om det ens vore önskvärt. Det förslag från Svenska 
språknämnden som går ut på att det i högskoleförordningen ska införas krav på att doktorer 
ska dokumentera sin förmåga att tala och skriva om sitt ämne på svenska, är däremot mycket 
bra, om det innebär en förstärkning av tredje uppgiften.   

6.5 Slutord 
Innan de rekommendationer som ges ibland annat Mål i Mun kan genomdrivas i praktiken, till 
exempel genom lagstiftning, måste ytterligare forskning bedrivas inom området svenska och 
engelska på högskolan. Diskussionen om svenskans ställning är viktig, men den får inte leda 
till att ogenomtänkta språkpolitiska beslut fattas som sedan kanske bara bli ”papperstigrar” 
och kanske till och med utgör ett hinder för en fortsatt hälsosam diskussion av och forskning 
inom ämnet. 

Högskolans tredje uppgift bör få än ännu mer framträdande position i debatten än vad den 
har idag. Även begreppet ”populärvetenskap” och dess eventuella negativa klang bör 
diskuteras. Det viktigaste av allt är väl att den forskning som bedrivs på svenska universitet 
och högskolor kommer till nytta för det omgivande samhället?  

Jag skulle också tycka att det vore intressant med fler undersökningar kring det 
humanistiska vetenskapsspråket. Att nöja sig med att det är ett ”vardagsspråk” och att 
humanister inte behöver ett lika specialiserat språk som naturvetare, är nog en alltför enkel 
syn på saken. Dessutom skulle jag välkomna en diskussion kring det eventuella problem som 
det innebär att svenska doktorander inom humaniora tycks ha problem med att på ett naturligt 
sätt integrera engelska i sina utbildningar. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Allmänt 
 
Namn: 
 
I vilket skede av forskarutbildningen är du? 
 
Hur ser din doktorsavhandling ut (Sammanläggning eller monografi)? 

 
Vilket språk skriver du på? 
 
Varför skriver du på det språket? 
 
Funderade du på att skriva på något annat språk? 
 
Har du funderat på att skriva på annat språk än engelska eller svenska? 
 
Vilket/vilka språk är dina källor på? Hur stor andel svenska/engelska/annat språk? 
 
Undervisar du? 
 
Om ja: På vilket språk kommunicerar du med eleverna? 
 
Finns det någon återkommande situation då ni på institutionen kommunicerar på engelska? 
 
Vilket språk används i samtal med din handledare? 
 
Vilket/vilka språk används i doktorandundervisningen och på högre seminarier? 
 
Skriver du något på det språk som du inte skriver avhandling på? 
 
Språkkunskaper 
 
Om engelska: Vilka formella kunskaper har du i engelska? 
 
Om engelska: Ingår det i din doktorandtjänst att tala om ditt ämne på svenska, t.ex. i 
undervisning? 
 
Om engelska: Upplever du några andra problem än rent språkliga, i arbetet med 
avhandlingen? Finns det en annan standard att anpassa sig till när det gäller disposition, 
hur man argumenterar etc inom den angloamerikanska forskarvärlden?  
 
Om engelska: Finns det resurser på institutionen för att hjälpa dig med språket? Vilka? 
 
Om engelska: Anser du att den språkliga och stilistiska nivån på din avhandling håller 
samma kvalitet som om du skrivit på svenska? 
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Om engelska: Skulle du vilja gå en kurs i akademiskt skrivande på engelska? 
 
Alla: Vad anser du om förslaget att det i högskoleförordningen ska införas krav på att 
doktorer ska dokumentera sin förmåga att både tala och skriva om sitt ämne på svenska? 
 
Alla: Kommer du att använda någon form av språkgranskning? Varför/varför inte? 
 
Alla: Om ja på ovanstående, finns hon eller han på institutionen eller är hon eller han 
extern? 
 
Om svenska: Ingår det i din doktorandtjänst att tala om ditt ämne på engelska? 
 
Om svenska: Förekommer det situationer då du måste tala om ditt ämne på engelska? Hur 
fungerar det? 
 
 
Attityder 
 
Känner du till Mål i Mun? 
 
Upplever du några krav knutna till språkvalet från institutionens sida? 
 
Finns sådana krav, formella eller outtalade? 
 
Vad anser du om språksituationen på institutionen rent allmänt? Vill du ha mer eller 
mindre av något språk? 
 
Diskuterar ni den språkliga situationen på institutionen? 
 
Tycker du att engelska ska användas mer/mindre inom forskarutbildningarna? 
 
Tror du att bruket av engelska inom forskarutbildningarna kan skada svenskans ställning? 
 
Har du som doktorand ett ansvar för att svenskan inom ditt område inte utarmas? 
 
Tycker du att doktorander och forskare har ett demokratiskt ansvar att göra det möjligt för 
svenska folket att ta del av forskningen (på svenska)? 
 
"Språkvalet bidrar till att avskärma studenterna och forskarna från det övriga samhället" 
(Gunnarsson och Öhman 1997:3). Hur ställer du dig till detta påstående? 
 
Tror du att svenskan som vetenskapligt språk är i fara? 
 
Om svenska: Upplever du att du är avskuren från en större forskarvärld? Är detta i såna fall 
ett problem för dig? 
 
Om svenska: Finns det andra nackdelar med att skriva på svenska? 
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Upplever du att något av språken har högre status (på institutionen och i forskarvärlden 
rent allmänt)? 
 
Håller du med om att "det svenska vetenskapssamhället utvecklas mot att engelska 
används i de mer renodlade vetenskapliga sammanhang (sic!) och på högre nivåer inom 
utbildningen, medan svenskan används för popularisering och undervisning på lägre nivå" 
(Mål i Mun, s 82)? 
 
När du valde avhandlingsspråk, funderade du på din framtida roll och identitet som 
forskare? 
 
Hur tror du att språksituationen inom högskolan ser ut om 50 år? 
 
 

 
 
 
 
 
 


