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Bra att veta
I den här prislistan ser ni vad det kostar att anlita oss och hur vi prissätter våra olika
skrivtjänster. Priset utgår i de flesta fall från antalet ord i en text. För längre texter ger vi
mängdrabatt, vilket innebär att kostnaden per ord blir lägre. När vi skriver texter från scratch
arbetar vi oftast efter ett timpris som varierar beroende på uppdrag.
För den med liten budget rekommenderar vi tjänsten språkgranskning. Detta innebär att man
själv bearbetar texten så långt det är möjligt och att vi därefter låter en professionell skribent
med engelska som modersmål språkgranska texten med fokus på idiomatiskt språkbruk och
grammatisk korrekthet. Vid behov redigerar vi även texten med avseende på till exempel
tonalitet eller sökmotoroptimering.

Så jobbar vi
Inledande kontakt
För att kunna ge en prisuppgift så är det antalet ord som är det viktiga. När ni kontaktar oss tar
vi gärna emot så mycket information som möjligt om uppdraget via e-mail. Utöver ordantalet
(som används för att beräkna priset) vill vi gärna veta målgrupp, tonalitet och när ni vill ha
texten tillbaka. I de flesta fall kan vi redan vid första kontakten fastställa både pris och
leveransdatum. Skulle uppdraget förändras under arbetets gång anpassar vi oss givetvis efter
detta i samråd med er som kund.
Uppstartsmöte
För bästa resultat inleder vi gärna en ny relation med ett uppstartsmöte (till exempel i form av
ett videosamtal). På så vis får vi möjlighet att lära känna varandra och prata igenom uppdraget,
arbetssätt och deadlines.
Leverans
Leveransen sker i det filformat vi kommit överens om. Vi ger ofta förtydligande kommentarer
om ordval eller omskrivningar samt även om vi har någon fråga. Vid behov av ändringar
rekommenderar vi att ni lämnar eventuella kommentarer eller frågor direkt i dokumentet.
Uppsamlingssamtal
Om det är första gången vi arbetar tillsammans erbjuder vi även att ha ett uppsamlingssamtal
efter en första leverans för att muntligt gå igenom texten och eventuella ändringar.
Efterredigering
Det är vanligt att det behövs redigeringsrundor efter en första leverans. Vi ser tillsammans till
så att det finns med i planeringen redan vid en första kontakt.
Feedback
Efter avslutat uppdrag tar vi gärna emot feedback på våra tjänster för att bättre kunna
tillgodose eventuella framtida behov.

Svengard & Co., Norra Stationsgatan 8A, 281 48 Hässleholm, Sverige
info@svengard.se · +46 738 525 626 · www.svengard.se
Org.nr 559236-6438, VAT-nr SE559236643801
Godkänd för F-skatt
Denna prislista gäller fr.o.m. 2022-03-01 men kan komma att ändras.

SVENGARD & CO.

Våra tjänster och priser

2(4)

Språkgranskning
Tillägg: Copywriting, sökmotoroptimering och textredigering
Språkgranskning är vår populäraste skrivtjänst.
När vi språkgranskar en befintlig engelsk text ser vi till att den håller måttet och även tilltalar
den som har engelska som modersmål. Ibland föreslår vi extra bearbetning i form av
copywriting, sökmotoroptimering eller textredigering. Tabellen nedan visar kostnaden med
eller utan tillägg.

Frågor? Kontakta Maja direkt på maja@svengard.se

Pristabell språkgranskning och tillägg

Antal ord

Pris per ord
exkl. moms

Totalt
exkl. moms

Tillägg extra
bearbetning

Totalt inkl.
tillägg
exkl. moms

0–400

Fast pris

1 000 kr

500 kr

1 500 kr

400–1 000

Fast pris

1 500 kr

750 kr

2 250 kr

1 000–3 000

1,50 kr

1 500–4 500 kr

1 250 kr

2 750–5 750 kr

3 000–5 000

1,35 kr

4 050–6 750 kr

1 750 kr

5 800–8 500 kr

5 000+

1,25 kr

6 250+ kr

2 500+ kr

8 750+ kr
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Översättning
Tillägg: Copywriting, sökmotoroptimering och textredigering
Vi hjälper er att översätta befintlig text från svenska till engelska. Tjänsten inkluderar
korrekturläsning av en person som inte översatt texten.
Ibland föreslår vi extra bearbetning i form av copywriting, sökmotoroptimering eller
textredigering. Tabellen nedan visar kostnaden med eller utan tillägg.

Frågor? Kontakta Maja direkt på maja@svengard.se
Frågor? Kontakta Maja direkt på maja@svengard.se

Pristabell översättning och tillägg

Antal ord

Pris per ord
exkl. moms

Totalt
exkl. moms

Tillägg extra
bearbetning

Totalt inkl.
tillägg
exkl. moms

0–400

Fast pris

1 250 kr

500 kr

1 750 kr

400–1 000

Fast pris

2 500 kr

750 kr

3 250 kr

1 000–3 000

2,50 kr

2 500–7 500 kr

1 250 kr

3 750–8 750 kr

3 000–5 000

2,30 kr

6 900–11 500 kr

1 750 kr

8 650–13 250 kr

5 000+

2,20 kr

11 000+ kr

2 500+ kr

13 500+ kr
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Texter från scratch
Vi brinner lite extra för att skapa textinnehåll från scratch som både kan engagera följare och
locka fler att intressera sig för ett företag, organisation eller varumärke. Vi arbetar med många
olika medier och format, såsom:

artiklar/
blogginlägg

pressmeddelanden

nyhetsbrev

sociala
medier

text till
hemsidor

För nyskrivet material arbetar vi i de flesta fall per timme och vårt timpris varierar beroende
på uppdrag. Men vi ger alltid ett fast pris innan start och för återkommande och längre
uppdrag kan vi erbjuda paketpris och andra upplägg.
Om ni vill anlita oss för att skriva artiklar och blogginlägg har vi dock ett fast upplägg för texter
som är kortare än 1 000 ord.
Artiklar och blogginlägg under 1 000 ord
Vi har gedigen erfarenhet av att skriva både intresseväckande och sökmotoroptimerade artiklar och blogginlägg
inom många olika områden.
För nya kunder tillkommer en uppstartskostnad för att täcka det inledande arbetet där vi tittar extra på tonalitet,
format och terminologi. I priset ingår implementering av sökord (som ni i sådana fall tillhandahåller) och en
metabeskrivning.
Tabellen nedan visar pris och tillägg för artiklar och blogginlägg om allmänna ämnen. För komplexa ämnen som
kräver mer tid och efterforskningar erbjuder vi ett anpassat upplägg i samråd med er som kund.
I vår pristabell har vi satt ett tak på 1 000 ord och det är sällan någon vill beställa längre artiklar eller blogginlägg.
Men vill ni ha en större ordmängd kan vi gemensamt se över en prisuppgift.

Pristabell artiklar/blogginlägg och tillägg
Beskrivning

Totalt
exkl. moms

Tillägg per
muntlig intervju

Totalt inkl.
tillägg
exkl. moms

Engångskostnad
uppstart

2 000 kr

-

2 000 kr

0–1 000 ord

4 000 kr

650 kr

4 650 kr

Frågor? Kontakta Maja direkt på maja@svengard.se
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