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I dagens informationssamhälle skriver vi mer än någonsin. Ändå 
är det få som har utbildning för det och många behöver anlita 
professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En 
språkkonsult driver egen textbyrå eller arbetar som anställd på 
företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan handla om 
textredigering, textgranskning, korrekturläsning, utbildning, 
policyfrågor, språkliga utredningar och framställning av infor-
mationsmaterial. Språkkonsulter arbetar både med tryckta texter 
och med digitala texter, på webbplatser och i sociala medier. 

Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i 
språkkonsultutbildningen, som är uppbyggd av kurser i ämnet 
svenska. Tillsammans ger kurserna en god förståelse för svensk-
ans struktur, variation och bruk. 
      En språkkonsult får ofta hålla i kurser och därför finns inslag 
av pedagogik, retorik och muntlig framställning. Utbildningen 
innehåller också praktikinslag som ger de studerande möjlighet 
att utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida 
yrkesverksamhet. 
     Lunds språkkonsultutbildning är den enda i landet med en 
helt valbar termin som ger studenterna möjlighet att spetsa 
sin utbildning med till exempel juridik, marknadsföring eller 
projektledning. Språk- och litteraturcentrum är också ensamma 
om att erbjuda ett skräddarsytt år på översättarutbildningen 
för dem som har examinerats från språkkonsultutbildningen 
och dessutom har läst till exempel engelska eller tyska. I Lund 
finns också möjligheten att söka vidare till masterutbildningen 
i strategisk kommunikation om man vill bredda sin kompetens.



textarbete och språkvård på vetenskaplig grund
genrevariation och mottagaranpassning
svenska språkets uppbyggnad i ett första- och andraspråks-
perspektiv
språkpolitik och klarspråk
språkets samhälleliga och sociala variation 
språkförändring
flerspråkighet och interkulturell kommunikation
språkrådgivning, problemlösning och språkundervisning i 
arbetslivet
språkteknologi och språkanvändning i nya medier.

Språkkonsultprogrammet är en utbildning inom humaniora. Hu-
manister skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver 
de ämnesspecifika. Humanister ...

kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana 
att jobba mot en deadline
kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är vana 
vid självständigt problemlösande 
kan handskas med stora mängder data, bedöma risker och dra 
slutsatser
kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på 
ett enkelt och sammanfattande vis
har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, 
argumentation, reflektion och analys 
har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt gran-
ska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
kan skriva rapport.

Studenterna lär sig om ... 

Generella kompetenser 

Examen 

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (3 års studier) och leder 
till en filosofie kandidatexamen. 
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FÖR HJÄLP ATT HITTA DEN KOMPETENS DU SÖKER: 

SE VÅR HEMSIDA WWW.SOL.LU.SE/SPRAKKONSULT

ELLER KONTAKTA VÅR EXPEDITION

TELEFON: 046-222 87 10

E-POST: EXP_LK1@SOL.LU.SE

få ordning på era texter
få hjälp med att anpassa information för olika mottagar-
grupper
få hjälp med att skapa nya texter, t.ex. informationsma-
terial 
skapa ett effektivt och tydligt textflöde såväl internt i 
organisationen som externt
skapa tillgänglighet med lättlästa och klarspråksbearbe-
tade texter
utveckla den språkliga kompetensen hos personalen med 
utbildningar om till exempel skrivande, klarspråksanpass-
ning eller interkulturell kommunikation
göra språkbruket i organisationens texter konsekvent, 
smidigt och begripligt.

... då ska ni anställa  
en språkkonsult! 

När ni behöver ...Språkkonsulter kan arbeta 
med ... 

textgranskning och korrekturläsning
textbearbetning och textredigering
framställning av informationsmaterial
internutbildning av skribenter och talare
klarspråk 
språkliga utredningar
omarbetning till lättläst
policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också 
som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språk-
konsultutbildningen ger även en bra grund för vidare stu-
dier på avancerad nivå och forskarutbildning. 
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