
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.
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Stockholms universitet 106 91 Stockholm  
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D 
Telefon: 08-16 35 28 su.se/svefler 
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Institutionen för svenska  
och flerspråkighet

        Det bästa är att vara specialist på  
något men ändå kunna göra så många  
olika saker. Tidigare jobbade jag mycket 
med textgranskning och kurser, nu har 
jag rört mig mot digital kommunikation 
och strategi. Det finns många sätt att 
utveckla sin kompetens!

Ellen Freider
Digital kommunikatör

Digifix
Språkkonsult sedan 2012

”   

Lisa Adolphsson
Marknad & kommunikation

Inera AB
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.

”  

Examinerad

                         i svenska
Språkkonsult

Henrik Karlsson
Terminolog och språkvårdare 

Scania
Språkkonsult sedan 2012

”        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.

Språk 

gör 
skillnad



Gedigen språklig grund
På språkkonsultprogrammet får du både breda och 
djupa kunskaper om språk och kommunikation. 
Du får lära dig hur svenska språket är uppbyggt, 
utvecklas och hur språket kan anpassas till olika 
syften och medier. Du får också verktyg att utveckla 
både ditt eget och andras skrivande. Dessutom får 
du god inblick i den aktuella språkdebatten och lär 
dig diskutera språkfrågor på ett konstruktivt sätt.  

I Språkkonsultprogrammet integreras teori och  
praktik konsekvent, genom regelbunden praktik  
i en organisation där du löser olika kommunika-
tionsuppgifter. På så sätt får du möjlighet att under 
utbildningens gång pröva dina teoretiska kunskaper, 
bygga upp arbetslivserfarenhet och hitta en egen 
inriktning. 

Utbildningen innehåller många perspektiv på språk  
och kommunikation med kurser i skrivande, text-
analys, grammatik, semantik, argumentationsanalys, 
språksociologi, arbetslivskommunikation, pedagogik 
med mera. Språkkonsultprogrammet ger därmed 
en gedigen språklig grund att stå på, så att du som 
examinerad språkkonsult i svenska ska kunna göra 
skillnad i vårt moderna språksamhälle. 

Sök till Språkkonsultprogrammet
Du söker till Språkkonsultprogrammet vid Stockholms  
universitet via antagning.se. Särskild behörighet krävs:

• Engelska B/Engelska 6 
• godkänt antagningsprov.

Språkkonsultprogrammet startar normalt vartannat 
år. Utbildningen är treårig och leder till en filosofie 
kandidatexamen (huvudområde svenska med inrikt-
ning mot språkkonsultverksamhet), 180 hp. Du är då 
examinerad språkkonsult i svenska.

Nyttigt för en språkkonsult
• su.se/sprakkonsulterna
• språkkonsult.se 
• sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakpolitik

Välkommen att kontakta oss
För mer information, kontakta studievägledaren 
i svenska/nordiska språk:

• Telefon: 08-16 35 28
• E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se
• su.se/svefler/studievagledare

På språkligt uppdrag
Tror du att ord, språk och kommunikation gör 
skillnad? Då kan språkkonsult vara rätt yrke för dig. 
Språkkonsulter arbetar med svenska språket som 
verktyg för meningsfull kommunikation i samhället. 

En språkkonsult arbetar med ord, texter, språk, 
samtal och kommunikation i dagens moderna 
medielandskap. Språkkonsultrollen är mångsidig 
och du har stor möjlighet att anpassa den efter dina 
egna intressen. 

Du kan till exempel arbeta som kommunikatör, 
skribent, webbredaktör, språkrådgivare, läromedels-
författare, projektledare, språklärare, översättare, 
språkgranskare, terminolog, kommunikationsstrateg 
eller något annat där språket är i centrum. 

Språkkonsulter arbetar ofta på företag, myndigheter 
eller organisationer med språkgranskning, text- 
planering, utbildning, språkrådgivning och policy-
frågor. Många språkkonsulter frilansar också med 
uppdrag rörande allt från korrekturläsning till 
skrivande och utbildning. 

Språkkonsultprogrammet


