
Vad är det bästa 
med att vara språkkonsult?

Våra utbildningar i svenska/nordiska språk  
kvalificerar dig till arbeten bl.a. inom informations-  
och kommunikationsområdet,  undervisnings-
sektorn, bibliotek, förlag och arkiv, och de gör dig  
väl förberedd för en modern och föränderlig 
arbetsmarknad.

Vi forskar inom vitt skilda områden, från runor till  
modern svenska. 

Våra främsta forskningsområden:

• samtida språkbruk ur ett samhällsperspektiv 

• nordistik med kulturhistorisk inriktning

• forskning om det svenska språksystemet.

Vi finns i ett av de blå höghusen i Frescati, nära 
kommunikationer och den vackra naturen i Stora 
Skuggan och på Norra Djurgården.

Pr
od

u
kt

io
n

: P
ia

 N
or

di
n

. T
ex

t:
 M

on
a 

Bl
ås

jö
/J

u
di

th
 C

h
ry

st
al

/P
ia

 N
or

di
n

/S
u

za
n

n
e 

R
os

en
da

h
l. 

Fo
to

: E
va

 D
al

in
, S

ofi
e 

W
es

tl
in

g 
(G

.S
.),

 E
ri

k 
Sv

en
ss

on
 (H

.K
.).

 P
ri

va
t 

(L
.A

.),
 O

ra
si

s.
 T

ry
ck

: A
J E

-P
ri

n
t A

B,
 S

to
ck

h
ol

m
 2

01
5

Stockholms universitet 106 91 Stockholm 
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D 
Telefon: 08-16 20 00 Telefax: 08-15 85 33 
info.svefler@su.se www.su.se/svefler

Institutionen för svenska 
och flerspråkighet

        Det bästa är bredden –  och 
samtidigt djupet. Som språkkonsult 
kan jag bidra med mina kunskaper 
i alla möjliga branscher och arbeta 
med många olika saker. Vi har djupare 
kunskaper om texter och språk än de 
flesta andra yrkesgrupper.

Gabriella Sandström
Kommunikatör och klarspråksansvarig 

Socialstyrelsen
Språkkonsult sedan 1995

Lisa Adolphson
Projektledare marknad & kommunikation 

Stockholms läns landsting 
Språkkonsult sedan 1995

        Det bästa är att känna sig säker  
på språkfrågor, kunna ta en diskus-
sion eller framföra synpunkter på 
texter på ett konstruktivt sätt. Det  
har jag användning av varje dag som  
projektledare och kommunikations-
ansvarig.

Henrik Karlsson 
Terminolog och språkvårdare 

Scania
Språkkonsult sedan 2012
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Utbildning 
Språkkonsultprogrammet, 180 hp

Examen: 
Filosofie kandidatexamen

Uppdrag:  
Stärka organisationers kommunikation

Examinerad

i svenska
Språkkonsult

        Det bästa är att jag får arbeta med  
språk och kommunikation på flera 
olika sätt. Som terminolog arbetar jag 
analytiskt med begreppsutredningar, 
medan jag som språkvårdare arbetar 
för att vi ska uttrycka oss konsekvent 
och översättningsvänligt.



Vad gör man på 
Språkkonsultprogrammet?
Utbildningen är inriktad på att ge goda och djupa 
kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och 
utveckling och om hur man skriver och talar i olika  
sammanhang,  

Du får kunskap om hur språkbruket skiftar i olika 
situationer, mellan olika mottagare och för olika 
syften och om vilka faktorer som underlättar 
respektive försvårar förståelsen av olika texttyper. 
Dessutom får du verktyg att utveckla både ditt eget 
och andras skrivande. 

Programmet är starkt kopplat till arbetslivet. Du 
får under flera praktikperioder möjlighet att pröva 
dina teoretiska kunskaper i olika arbetslivsanknutna 
uppgifter. Eftersom språkkonsultrollen är bred får  
du också möjlighet att påverka din egen inriktning 
genom att välja olika språkkonsultuppgifter i dina 
projekt.  

På Språkkonsultprogrammet står kommunikation, 
språk och textbearbetning i fokus, vilket skiljer  
utbildningen från t.ex. journalist- eller svensklärar-
programmen.

Hur söker jag till 
Språkkonsultprogrammet? 
Du söker via antagning.se och blir kallad till ett 
antagningsprov. Språkkonsultprogrammet startar 
normalt vartannat år.

Utbildningen är treårig och ger en filosofie kandidat- 
examen, 180 hp. Du är då examinerad språkkonsult  
i svenska.

Läs mer om och av språkkonsulter
• www.su.se/svefler/sprakkonsult

• www.språkkonsult.se

• www.su.se/svefler/spk_asla_2003

Välkommen att kontakta oss
För mer information, kontakta studievägledare 
Britt Arvidsson

Telefon: 08-16 35 28

E-post: britt.arvidsson@su.se

www.su.se/svefler/studievagledare

Vad är en språkkonsult?
En språkkonsult arbetar med ord, texter, samtal och 
kommunikation och kan beskrivas som en blandning 
av kommunikatör, språkrådgivare, redaktör och 
skribent. 

Som språkkonsult kan du arbeta med allt från språk- 
riktighet till kommunikativa strategier i en verksam-
het, t.ex. med textgranskning, skrivande i olika genrer, 
policyfrågor samt rådgivning och utbildning i språk-  
och kommunikationsfrågor.  

Var jobbar en språkkonsult?
Språkkonsulter arbetar t.ex. på myndigheter, före- 
tag eller i andra organisationer. Många är egna  
företagare med uppdrag från förlag, översättnings- 
byråer, reklambyråer, IT-företag, myndigheter, 
universitet och högskolor m.m. 

Arbetsmarknaden är generellt god för språkkonsulter 
och allt fler organisationer och myndigheter efter-
frågar examinerade språkkonsulter i svenska.

Språkkonsultprogrammet 180 högskolepoäng


