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Rektorsbeslut 
 
Nr 128/13 2013-10-24 C2012/479 
 
Ärende:   Språkpolicy vid Karlstads universitet  
 
Handläggare:  Maria Nilsson 
 
Bakgrund 
Karlstads universitet är ett öppet lärosäte med uppgift att skapa, integrera, tillämpa, 
sprida och vårda kunskap globalt och lokalt. Det kräver ändamålsenliga språkbruk och 
språkval. 
 
Syftet med Karlstads universitets språkpolicy är att tydliggöra aspekter av 
kvalitetsarbetet som rör språkbruk och språksyn. Policyn består av språkliga riktlinjer 
för utbildning, forskning, extern kommunikation och universitetet som myndighet och 
arbetsplats.   
 
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar att fastställa föreslagen språkpolicy vid Karlstads universitet. 
 
 
I detta ärende har Thomas Blom beslutat och Maria Nilsson varit föredragande. Anne-
Christine Larsson, universitetsdirektör och Johnny Johansson, studentkårens ordförande 
har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 
 
 
 
Thomas Blom 
 Maria Nilsson 
 
Kopia av beslutet utsänt till; 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Prefekter 
- Administrativa chefer, Centrala stödfunktioner 
- Universitetsbiblioteket 
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KARLSTADS UNIVERSITETS SPRÅKPOLICY 
 
Inledning 
Karlstads universitet är ett öppet lärosäte med uppgift att skapa, integrera, tillämpa, 
sprida och vårda kunskap globalt och lokalt. Det kräver ändamålsenliga språkbruk och 
språkval. God och medveten språkbehandling är en förutsättning för en nationellt och 
internationellt konkurrenskraftig verksamhet och är en viktig del i kvalitetsarbetet. 
Karlstads universitet verkar i olika internationella sammanhang och genom olika 
kanaler där kommunikationen äger rum på andra språk än svenska, framför allt 
engelska. Universitetets strävan att anpassa information och kommunikation till en 
alltmer gränslös värld påverkar språkbruk och språkval. Detta kräver också ökad 
medvetenhet om svenskans roll och betydelse i såväl myndighetsutövning som 
kunskapsförmedling.  
 
Syftet med Karlstads universitets språkpolicy är att tydliggöra aspekter av 
kvalitetsarbetet som rör språkbruk och språksyn. Policyn består av språkliga riktlinjer 
för utbildning, forskning, extern kommunikation och universitetet som myndighet och 
arbetsplats.  
 
Allmänna utgångspunkter 
Svenskans ställning regleras i lag (SFS 2009:600 §§1-13). Språklagen syftar bland 
annat till att värna om svenskan som huvudspråk inom alla samhällsområden. Den 
betonar särskilt myndigheters ansvar för att “svensk terminologi inom deras olika 
fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas” (§ 12) samt att språket ska vara 
“vårdat, enkelt och begripligt” (§ 11).  
 
Det är därför viktigt att universitetets anställda och studenter upprätthåller och 
vidareutvecklar svensk terminologi och kan informera och tala om sin kunskap på ett 
klart och begripligt sätt.  
 
Två användbara publikationer som universitetet rekommenderar är: 
*Myndigheternas skrivregler  (http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/131583)  
 
*Svarta listan – ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk 
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/97/75/9903a7c4.pdf) 
 
Andra styrdokument betonar vikten av internationalisering för ökad global rörlighet i 
utbildning och arbete (exempelvis proposition 2008/09:175). Valet av språk är framför 
allt en fråga om i vilken grad, vilken form och vilka sammanhang engelska, eller annat 
språk, kan användas ensamt eller parallellt med svenskan. Flerspråkighet har ett 
mervärde och ska betraktas som en tillgång. Karlstads universitet ska vara en attraktiv 
plats för både svenska och utländska studenter samt medarbetare.  
 
Karlstads universitet har erhållit så kallad ECTS-ackreditering vid två 
ansökningstillfällen. Det betyder bland annat att EU-kommissionens krav på att viktig 
information ska finnas på engelska uppfylls. Allt fler utbildningar erbjuds på engelska 
och inom forskningen är ofta engelska det språk som används. Det är en önskvärd 
utveckling, men den kräver att kompetensen i engelska är god i alla avseenden och på 
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alla nivåer i verksamheten. Den kräver även eftertanke när det gäller att säkerställa 
svenskans användbarhet och dess utveckling av terminologin, samt hur andra språk än 
engelskan behandlas.  
 

Funktionsnedsättning och tillgänglighet 
Studenter med funktionsnedsättning kan behöva särskilt stöd för att genomföra sina 
studier. Karlstads universitet erbjuder bland annat anteckningshjälp, alternativa 
tentamensformer, talböcker, punktskrift och speciella resursrum.  
 
Som statlig myndighet har vi regeringens krav på oss att göra informationen på våra 
webbplatser tillgänglig för alla människor. Alla webbplatser inom Karlstads universitet, 
oavsett målgrupp, ska därför aktivt arbeta med att tillgänglighetsanpassa sina 
webbsidor för människor med funktionsnedsättning. Tio-tolv procent av Sveriges 
befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om syn- och 
hörselskador, läs, och skrivsvårigheter och andra fysiska och psykiska handikapp som 
påverkar förmågan att ta till sig information på webben. Det är också viktigt att ha 
äldre personer och människor med annat modersmål än svenska i åtanke när man 
bygger sina webbsidor. 
 
Tillgänglighet rör både den tekniska uppbyggnaden av webbplatsen och webbplatsens 
innehåll. De tekniska aspekterna sköter Drupal. Det är däremot upp till varje 
webbredaktör och webbpublicist att aktivt arbeta för att innehållet på sidorna ska vara 
tillgängligt för alla. En tillgänglig webbplats förenklar inte bara för funktionshindrade, 
utan blir mer användarvänlig generellt. Välstrukturerade texter indelade i stycken med 
mellanrubriker, bra menyer, informativa alt-texter och länktitlar samt välskriva 
länktexter är exempel på sådant som förenklar för alla användare. Tabeller ska på 
samma sätt undvikas ur tillgänglighetsperspektiv. 
 
Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att Karlstads universitets webbplats talar. 
Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp och 
ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. 
Talande Webb är gratis för dig som användare. Det enda du behöver göra är att ladda 
ner Talande Webb-programmet till din dator.  
 
Andvändbara länkar: 
*Mer om funktionsnedsättning och studier.  
(http://www.kau.se/ar-student/service-support/funktionsnedsattning-och-studier)   
 
*Karlstads universitets handlingsplan 2013-2015 – tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 
(http://www.intra.kau.se/dokument/upload/C10B9435143191424CPljIAF9C49/Bilagah
andlingsplan%20for%20personer.pdf) 
 
*Hur du gör din webbplats tillgänglig  
(www.kau.se/drupal) 
  
*Ladda ner talande webb  
(http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Ladda-ner/) 
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Språkliga riktlinjer för utbildning 
All utbildning vid Karlstads universitet ska stödja studenternas språkliga färdigheter i 
tal och skrift, både vad det gäller begriplighet och fackspråkskompetens. Enligt 
Examensordningen är kommunikativa färdigheter ett lärandemål för examina på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För utbildningar på avancerad nivå och 
forskarnivå som ges på svenska tillkommer kravet att kunna kommunicera även i 
internationella sammanhang och med fördjupad fackspråkskompetens. I 
forskarutbildningen ställs höga krav på internationell publicering.  
 
Examensgrundande utbildning på alla nivåer vid Karlstads universitet ska ge goda 
förutsättningar för rörlighet på en internationell arbetsmarknad. Sådana förutsättningar 
ges bland annat genom åtgärder som uppmuntrar och stödjer parallellspråklig 
kompetens bland lärare och studenter, det vill säga kompetens att använda 
vetenskapligt språk i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Svenskspråkiga 
utbildningsprogram på alla nivåer ska därför innehålla moment som gynnar sådan 
kompetens. Engelskspråkiga utbildningsprogram på avancerad nivå ska innehålla 
moment som utvecklar studenternas förmåga att använda vetenskapligt språk på 
engelska. Flerspråkighet ska uppmuntras.  
 
Examensarbeten på alla nivåer kan skrivas på annat språk inom ämnets forskartradition 
under förutsättning att tillgänglig handledarkompetens och/eller andra resurser finns. 
Kurser i främmande språk ges normalt på språket i fråga och examensarbeten skrivs på 
detta språk. Kursutbudet ska tillgodose önskemålen i universitetets avtal med utländska 
lärosäten. Utbildningsplaner, kursplaner och annan allmän information om 
utbildningarna på alla nivåer ska förutom på svenska även finnas på engelska. 
Utbildningsspråk ska anges för varje kurstillfälle. De undervisningsspråk som erbjuds 
ska anges i kursplanen. En strävan är att alla lärare och studenter på alla nivåer erbjuds 
språkstöd vid behov. 
 
Riktlinjer för utbildning på grundnivå: 

- Kurser ska normalt ges på svenska. 
- Kurser kan ges på annat språk när detta är befogat. 
- Examensgrundande ämneskurser som ges på svenska ska erbjuda studenterna 

möjlighet att inhämta relevant terminologi inom området också på engelska. 
- Examensarbeten kan skrivas på svenska/annat nordiskt språk, engelska eller 

annat språk inom ämnets forskartradition. 
- Examensarbeten ska ha titel och abstrakt på svenska samt ett annat språk. 
- I examensgrundande ämneskurser ska i normalfallet ingå kurslitteratur på både 

svenska och engelska. 
 

Riktlinjer för utbildning på avancerad nivå: 
- När relevant kursliteratur finns på engelska ska sådan användas i så hög 

utsträckning som möjligt. 
- Kurser som ges på svenska ska tillgodose att studenterna behärskar relevant 

terminologi inom området också på engelska. 
- Examensarbeten kan skrivas på svenska/annat nordiskt språk, engelska eller 

annat språk inom ämnets forskartradition. 
- Examensarbeten ska ha titel och abstrakt på svenska samt ett annat språk.  
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Riktlinjer för utbildning på forskarnivå: 
- Doktors- och licentiatavhandling kan skrivas på engelska, svenska/annat 

nordiskt språk eller annat språk inom ämnets forskartradition 
- Doktors- och licentiatavhandling ska ha titel, abstrakt och sammanfattning på 

svenska samt ett annat språk. 
- Utbildningen ska innehålla träning i att kommunicera forskningsproblem och 

resultat till allmänhet och forskarsamhälle, nationellt och internationellt  
- Universitetsgemensamma kurser ska i första hand ges på engelska.  

 
 
Språkliga riktlinjer för forskning och utvecklingsarbete 
Karlstads universitet vill bidra till kunskapsutvecklingen på lokal, regional och global 
nivå. Delaktighet i ett så stort sammanhang som möjligt är ett mål att sträva mot. Inom 
forskning innebär detta dels spridning av resultat och tänkande inom det internationella 
vetenskapssamhället på det språk som är gängse inom respektive ämnes 
forskartradition, dels till den svenska allmänheten och externa samverkanspartner på ett 
begripligt sätt med relevant fackspråk. Även inom forskning ska den parallellspråkliga 
principen vara styrande.  
 
Den enskilda forskaren har stor frihet att välja publiceringsspråk med hänsyn till praxis 
inom forskningsområdet och möjligheten till spridning i vetenskapssamhället. I många 
fall blir språkvalet engelska. För internationell publicering och konferenspresentation 
på engelska krävs hög språklig kvalitet för innehållets trovärdighet. Stöd till 
språkgranskning och muntlig språkträning ska därför i möjligaste mån erbjudas, i första 
hand på engelska och svenska (det senare gäller främst forskare med annat språk än 
svenska som sitt modersmål).  
 
Alla forskare och lärare vid Karlstads universitet har ett ansvar att bidra till att 
fackspråk utvecklas på svenska. Det är viktigt att vetenskapsområdenas kunskaper kan 
spridas och diskuteras brett i samhället. Detta är inte bara en kunskapsfråga utan i 
högsta grad en demokratifråga som rör allas möjlighet till ansvar och delaktighet i det 
offentliga samtalet.  
 
 
Riktlinjer för forskning och utvecklingsarbete: 

- Språkval vad gäller publicering av forskning görs av den enskilde forskaren. 
- Forskare ska i möjligaste mån vid behov erbjudas språkstöd för publicering av 

forskning och konferenspresentationer på engelska och svenska. 
- Alla forskare ska bidra till svensk terminologibildning inom sina områden. 
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Språkliga riktlinjer för intern och extern kommunikation 
Karlstads universitets kommunikation inom organisationen och med omvärlden ska 
vara saklig, trovärdig och språkligt korrekt.  Språket ska alltid vara ”vårdat, enkelt och 
begripligt”, vare sig det är riktat till individer, allmänhet eller organisationer och 
oavsett typ av text och medium. Vårdat språk är liktydigt med standardsvenska och ett 
respektfullt tilltal. Enkelhet och begriplighet är inte detsamma som onyanserat eller 
oprecist språk, utan ska anpassas till målgrupp och situation.  
 
Information om universitetet på webben och i tryckt material ska finnas tillgänglig på 
engelska. För webben ska relevanta sidor som speglar verksamheten vara översatta till 
engelska. Engelskspråkiga sidor ska länka till varandra så att det är möjligt att navigera 
på engelska på webben. Även organisatoriska beteckningar, skyltning och 
policydokument, helt eller i sammanfattad form, ska finnas på svenska och engelska. 
Oavsett kanal ska vi eftersträva parallellspråkighet.  
 
I möjligaste mån ska alla engelska översättningar språkgranskas innan de publiceras 
eller på annat sätt offentliggörs. Brittisk engelska ska användas för att harmonisera med 
översatta lagtexter på utbildningsområdet och Universitets- och högskolerådets ordbok, 
liksom praktiken inom EU. 
 
 
Språkliga riktlinjer för universitetet som myndighet och arbetsplats 
Karlstads universitet är en svensk myndighet vars verksamhet styrs av lagar och 
förordningar på svenska. Därför är handläggningsspråket svenska och lokala 
myndighetsbeslut ska fattas och skrivas på svenska. I fall där beslut direkt berör en 
enskild icke-svensktalande person eller om andra särskilda behov finns ska 
översättning till engelska ske. Alla strategiska dokument, regler och riktlinjer ska 
skrivas på svenska och översättas, helt eller i sammanfattad form, till brittisk engelska i 
största möjliga utsträckning. Det svenska originalet är alltid det juridiskt bindande 
dokumentet och har företräde framför en engelsk översättning.  
 
Anställningar ska i normalfallet annonseras på svenska och engelska. Alla har rätt att 
skriva sin ansökan på svenska, norska, danska eller engelska. Språkkunskaper ska vara 
meriterande vid alla anställningar vid universitetet, och kompetens att undervisa på 
engelska ska i normalfallet anges som ett krav för läraranställning.  
 
Eftersom Karlstads universitet är en svensk myndighet ska mötesspråket normalt vara 
svenska. Detta gäller speciellt sammanträden i alla beredande och beslutande organ, 
men ska också beaktas när det gäller institutions- och ämnesmöten. Avvikelser kan ske 
om omständigheterna så kräver. Enskilda yttranden kan alltid framföras på engelska av 
talare som själva väljer detta för att bättre kunna framföra sin åsikt.  
 
I stor utsträckning är Karlstads universitet en internationell arbetsplats med ansvar för 
att alla anställda ska förstå och kunna delta i många verksamheter. Därför är det viktigt 
att undanröja språkliga hinder genom att dels skapa en parallellspråklig miljö när så är 
möjligt, dels i möjligaste mån erbjuda språkstöd i svenska och engelska. 
 


