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Universiteten och högskolorna arbetar sedan länge med internationalisering av sina verksamheter. 
Ett särskilt framträdande steg i internationaliseringen av högskolorna är Bolognaprocessen, som 
inleddes 1999 (Prop. 2004/05:162, 2004: 36–40), och fick en särskild påverkan på svenska 
lärosäten genom en ändring i högskoleförordningen 2007. Ett av målen i Bolognaprocessen är att 
till år 2020 ska 20 % av alla som tar examen ha praktiserat utomlands eller studerat vid ett 
utländskt universitet; det är alltså frågan om en stor mängd människor med olika språkbakgrunder 
och språkkunskaper som ska kunna arbeta och lära tillsammans.  

I sin rapport En högskola i världen (Högskoleverket, 2008) uppmanade dåvarande 
Högskoleverket svenska universitet och högskolor att formulera en egen språkpolitik. Vid den 
tiden hade bara Göteborgs universitet en fastställd språkpolitik, men flera lärosäten meddelade att 
man var nära att anta en sådan, eller att man hade påbörjat ett sådant arbete. Högskoleverket gav 
emellertid mycket lite instruktioner om vad en språkpolitik bör innebära.  

Under 2015 genomförde jag en kvantitativ och kvalitativ inventering av högskolors 
språkdokument och undersökte vilka teman som är återkommande i dokumenten och vilka som 
träder fram som problemområden. I det här föredraget kommer jag att särskilt fokusera på hur 
dokumenten behandlar språkval för möten. Mötesspråk behandlas vanligen mycket utförligt och 
på väldigt olika sätt av olika högskolor, vilket tyder på att det är en särskilt problematisk fråga. 
Förekomsten av, och i någon mån innehållet i, högskolors språkdokument har undersökts tidigare 
(Salö, 2010; Salö and Josephson, 2014). 
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