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Content från 1 000 kr + moms 800 + moms 
Vi brinner lite extra för att skapa engelskt innehåll från scratch som både kan engagera era följare och 

locka fler att intressera sig för vad ni gör. Behöver ni blogginlägg, nyhetsbrev, artiklar, en pressrelease, 

text till en hemsida eller något annat i content väg hjälper vi gärna till. Vårt timpris är 1 000 kr + moms 

men vi ger alltid ett fast pris baserat på en rimlig uppskattning av tidsåtgången. För återkommande och 

längre uppdrag kan vi erbjuda paketpris och andra upplägg. 

 

Translations från 1 000 kr + moms 800 + moms 
Vi hjälper er att översätta befintlig text från svenska till engelska med ett fast pris per ord som inkluderar 

korrekturläsning. Beroende på text föreslår vi även i många fall att man gör ett tillägg av antingen 

copywriting, SEO-anpassning eller textredigering mot en något högre kostnad. För återkommande och 

längre uppdrag kan vi erbjuda paketpris och andra upplägg. 

 

Antal ord* Pris per ord (exkl. 
moms) 

Totalt (exkl. moms) Tilläggsförslag 
(copywriting, SEO 
eller redigering) 

Totalt (exkl. moms) 

0 - 400 Fast pris 1 000 kr Inkluderat 1 000 kr 
800 kr 

400 - 1 000 2,50 kr 1 000 - 2 500 kr 500 kr (ca 30min) 1 500 - 3 000 kr 
1 200 - 2 400 kr 

1 000 - 5 000 2,25 kr 2 250 - 11 250 kr 1 000 kr (ca 1 h) 3 250 - 12 250 kr 
2 600 - 9 800 kr 

5 000 - 10 000 2,00 kr 10 000 - 20 000 kr 3 000 kr (ca 3 h) 13 000 - 23 000 kr 
10 400 - 18 400 kr 

10 000 - 20 000 1,50 kr 15 000 - 30 000 kr 8 000 kr (ca 8 h) 23 000 - 38 000 kr 
18 400 - 30 400 kr 

20 000 - 40 000 1,25 kr 25 000 - 50 000 kr 13 000 kr (ca 13 h) 38 000 - 63 000 kr 
30 400 - 50 400 

40 000+ 1,00 kr 40 000+ kr 25 000 kr (ca 25 h) 63 000+ kr 
50 400+ 

 
*Om antalet ord ligger nära brytpunkten för ett lägre pris per ord, använder vi det lägre priset. 
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Proofreading från 1 000 kr + moms 800 + moms 
Har du en befintlig engelsk text hjälper vi gärna till med korrekturläsning som inkluderar korrigering av 

språkliga misstag och stavfel, men ej någon djupgående redigering. För återkommande och längre 

uppdrag kan vi erbjuda paketpris och andra upplägg. 

 

Antal ord Totalt (exkl. moms) 

0 - 400 1 000 kr 800 kr (ca 1 h) 

400 - 1 000 1 500 kr 1 200 kr (ca 1,5 h) 

1 000 - 5 000 2 500 kr 1 750 kr (ca 2,5 h) 

5 000 - 10 000 4 000 kr 3 200 kr (ca 4,0 h) 

10 000 - 20 000 6 000 kr 4 800 kr (ca 6,0 h) 

20 000 - 40 000 9 000 kr 7 200 kr (ca 9 h) 

40 000+ 15 000 kr 12 000 kr (ca 15 h) 

 

Copywriting, Editing & SEO från 1 500 kr + moms 1 200 + VAT 
Har du en befintlig engelsk text som du vill att vi ska finslipa, redigera eller göra SEO-anpassad tar vi ett 

högre pris än för korrekturläsning. Här ingår mer djupgående redigering av text där det behövs t.ex. en 

viss tonalitet eller helt enkelt förstärkningar och förbättringar. För återkommande och längre uppdrag kan 

vi erbjuda paketpris och andra upplägg. 

 

Antal ord Totalt (exkl. moms) 

0 - 400 1 500 kr 1 200 kr (ca 1,5 h) 

400 - 1 000 3 000 kr 2 400 kr (ca 3 h) 

1 000 - 5 000 6 000 kr 4 800 kr (ca 6 h) 

5 000 - 10 000 9 000 kr 7 200 kr (ca 9 h) 

10 000 - 20 000 15 000 kr 12 000 kr (ca 15 h) 

20 000 - 40 000 20 000 kr 16 000 kr (ca 20 h) 

40 000+ 25 000 kr 20 000 kr (ca 25 h) 
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Manuscript reading från 2 000 kr + moms 1 600 + VAT 
Har du en befintlig engelsk text du skulle vilja få generell input på angående struktur och läsupplevelse 

hjälper vi gärna till. Denna tjänst vänder sig främst till författare och den som vill självpublicera på 

engelska. För återkommande och längre uppdrag kan vi erbjuda paketpris och andra upplägg. 

 

Antal ord Totalt (exkl. moms) 

0 - 1 000 2 000 kr 1 600 kr (ca 2 h) 

1 000 - 5 000 3 500 kr 2 800 kr (ca 3,5 h) 

5 000 - 10 000 5 000 kr 4 000 kr (ca 5 h) 

10 000 - 20 000 6 500 kr 5 200 kr (ca 6,5 h) 

20 000 - 40 000 8 000 kr 6 400 kr (ca 8 h) 

40 000+ 9 500 kr 7 600 kr (ca 9,5 h) 

 
 


