


Ramavtal för 
översättning och 
språktjänster, 
delområde 
språktjänster svenska



Ramavtalet

• Löper t.o.m. 2026-02-27
Kammarkollegiet har rätt att säga upp 
ramavtal efter 2 år.

• Totalt 4 leverantörer

• Expressiva

• Space 360

• Språkservice Sverige

• Språkkonsulterna Prodicta

• Rangordning vid avrop av 
språkgranskning/textredigering

• Förnyad konkurrens vid tillkommande 
krav och avrop av tilläggstjänster

• Avropsblanketter

• Vägledning



Tjänster svenska

• Språkgranskning/textredigering av 
texter skrivna på svenska, nivå 1-4 
enligt beställarens krav.

• Samtliga delar i en text ska granskas, 
dvs. även referenser och fotnoter, text 
i figurer, diagram och tabeller, 
innehållsförteckning och 
sammanfattningar, om inget annat 
anges i avropet.

• Nivå 1 – korrekturläsning
stavning, grammatik, meningsbyggnad

• Nivå 2 – målgruppsanpassning
ordval, stil, sammanhang

• Nivå 3 – lättare redigering
struktur, rubriker, disposition

• Nivå 4 – större omarbetning
djupgående bearbetning av texten för 
exempelvis en helt ny läsargrupp eller 
syfte



Tjänster svenska

• Leverantören ska även kunna erbjuda 
språkgranskning i följande format:

• Webbaserade format

• Ljud- och videoformat (omfattar 
transkribering)

• Denna tjänst prissätts genom ett 
procentuellt påslag på de fasta 
priserna.



Tilläggstjänster svenska

Tilläggstjänsterna kan avropas även om 
inget avrop på språkgranskning har 
genomförts. Avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning.

Klarspråkstjänster

• Tjänsten kan exempelvis innebära 
att:

• författa texter på klarspråk

• bearbeta myndighetstexter till 
klarspråk

• utbilda i klarspråk

Lättläst

• Anpassning av text till målgrupper 
som har särskilda lässvårigheter, 
ovana läsare eller läsare som håller 
på att lära sig svenska



Tilläggstjänster svenska

Utbildningar

• Kan exempelvis utgöras av:

• Skriva klarspråk - vårdat, enkelt 
och begripligt

• Skrivregler och korrekturläsning

• Målgruppsanpassning

• Skriva lättläst

• Skriva för webben

• Klarspråk för juristen

• Presentera professionellt

• Även i form av ”språkcoachning”

Transkribering

• Transkribering som separat tjänst, t.ex.  

• bastranskribering

• exakt transkribering 

• allmänspråklig transkribering

• Ange vilken typ av transkribering som 
efterfrågas, antal talare, längd i minuter

• denna tilläggstjänst avser inte ev. 
transkribering i samband med 
språkgranskningsuppdrag.



Tilläggstjänster svenska

Undertextning

• Anpassad textning av videofiler

• ska kunna läggas till direkt i videon 
och levereras som en separat .srt-
eller .vtt-undertextsfil

• Språknivå och tempo för 
undertexten ska anpassas utifrån 
både krav och behov för aktuell 
målgrupp

• Textning ska göras enligt EU:s 
webbtillgänglighetsdirektiv

Voice over

• Muntlig uppläsning av den information 
som syns på skärmen

• Tjänsten ska utföras av en 
röstskådespelare som spelar in en ljudfil 
på svenska



Tilläggstjänster svenska

Punktskrift

• Tjänsten ska omfatta samtliga 
moment som krävs för att 
färdigställa produkt med punktskrift, 
dvs. allt från digital förlaga till 
tryckfärdig fil

• Tryckfärdiga filer för punktskrift som 
framställs genom scanning ska vara 
korrekturlästa och eventuella fel och 
brister ska vara rättade innan 
tryckning

• Framställning av original ska ske 
enligt Punktskriftsnämndens 
skrivregler



Priser svenska

• Priser för tjänster som kan avropas 
enligt rangordning är fastställda av 
Kammarkollegiet. Se prislistor för 
resp. leverantör på www.avropa.se, 

• Ev. procentpåslag för ljud- och 
videoformat,

• Krav på att handlingar ska skickas 
via e-post som en krypterad fil ska 
ingå i priset för granskningsnivåer.

• Minimidebitering är en (1) timmes 
arbete,

• Rätt till ersättning för rese- och 
logikostnader efter skriftlig 
överenskommelse,

• Kompletterande arbetsinsatser, 
exempelvis ta emot synpunkter och vidta 
åtgärder gällande utfört uppdrag i skälig 
omfattning ska ingå i priset,

• Porto- och ev. kopieringskostnader vid 
hantering av dokument i pappersformat 
ska ersättas av avropande myndighet,

• För övriga tjänster i direkt anslutning till 
granskningsuppdragen enligt nivå 1-4 
gäller ett fastställt timpris,

• Tilläggstjänster prissätts genom förnyad 
konkurrensutsättning.



Leveranstider svenska

Leveranstid nivå 1

• 48 000 ord ska levereras inom 7 
arbetsdagar.

• 48 001 - 96 000 ord ska levereras 
inom 13 arbetsdagar.

Leveranstid nivå 2

• 30 000 ord ska levereras inom 7 
arbetsdagar.

• 30 001 - 60 000 ord ska levereras 
inom 13 arbetsdagar.

Leveranstid nivå 3 och nivå 4

• För språkgranskning enligt nivå 3 och 4 
ska leverantören vid avrop ge en 
uppskattning på leveranstid.



Ramavtal för 
översättning och 
språktjänster, 
delområde 
översättning engelska



Ramavtalet

• Löper t.o.m. 2026-04-03
Kammarkollegiet har rätt att säga upp 
ramavtal efter 2 år.

• Totalt 4 leverantörer

• CBG Konsult och Information 

• Semantix Språkcentrum

• AAR Translator

• Språkservice Sverige

• Rangordning vid avrop av översättning

• Förnyad konkurrens vid tillkommande 
krav och avrop av tilläggstjänster

• Avropsblanketter

• Vägledning



Tjänster engelska

• Översättning till och från engelska,

• Både brittisk och amerikansk engelska

• Inkluderar språkgranskning nivå 1-2.

• Leverantören ska kunna erbjuda 
översättare med fördjupade kunskaper 
inom ämnesområdena 
samhällsorientering (allmänna texter) 
och juridik,

• Möjlighet att vid avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning ställa krav på 
andra ämnesområden, t.ex. ekonomi, 
medicin, teknik, naturvetenskap m.fl.

• Maskinöversättning - endast i det fall 
avropande myndighet uttryckligen har 
accepterat detta. Utfallet ska genomgå 
efterredigering och sedvanlig 
språkgranskning och korrekturläsning,

• Leverantören ska kunna utföra datorstödd 
översättning med hjälp av ett CAT-
verktyg, ta emot och använda 
tillhandahållna översättningsminnen,

• Leverantören ska erbjuda kontrolläsning, 
inkl. korrigeringar. Vid kontrolläsning 
tillkommer ett tillägg på de fasta priserna.



Tjänster engelska

• Leverantören ska även kunna erbjuda 
översättning i följande format:

• Webbaserade format

• Ljud- och videoformat (omfattar 
transkribering)

• Denna tjänst prissätts genom ett 
procentuellt påslag på de fasta priserna.

• Leverantören ska erbjuda tjänsten 
bestyrkande av handlingar

• ska göras av auktoriserad translator

• fast pris på 100 kr/stämpel



Tilläggstjänster engelska

Tilläggstjänsterna kan avropas även om 
inget avrop på översättning har 
genomförts. Avrop genom förnyad 
konkurrensutsättning.

• Språkgranskning av egna texter

• Språkgranskning som separat tjänst 
nivå 1-4 av texter som från 
myndigheten inkommer på engelska, 
dvs. egna författade texter på 
engelska.

• Språkgranskning nivå 3-4

• Leverantören kan erbjuda 
språkgranskning nivå 3-4 
i samband med översättning.

• Transkribering

• Undertextning

• Voice over



Priser engelska

• Priser för tjänster som kan avropas enligt 
rangordning är fastställda av 
Kammarkollegiet. Se prislistor för resp. 
leverantör på www.avropa.se,

• Ska inkludera språkgranskning nivå 1-2,

• Priser gäller för normalleverans, vid 
expressleveranser tillkommer ett tillägg 
på 50% på de fasta priserna,

• Översättning debiteras per ord. 
Ordräkningen som ska ligga till grund för 
prissättningen ska normalt göras i 
källspråket, 

• Ev. procentpåslag för ljud- och 
videoformat,

• Vid maskinöversättningar ska 
ersättning endast utgå per timme för 
efterredigering inklusive 
språkgranskning/korrekturläsning,

• Krav på att handlingar ska skickas via 
e-post som en krypterad fil ska ingå i 
ordpriset för översättningen,

• Minimidebitering är 250 ord alt. en (1) 
timmes arbete,

http://www.avropa.se/


Priser engelska

• Kompletterande arbetsinsatser, exempelvis 
ta emot synpunkter och vidta åtgärder 
gällande utfört uppdrag i skälig omfattning 
ska ingå i priset,

• Porto- och ev. kopieringskostnader vid 
hantering av dokument i pappersformat ska 
ersättas av avropande myndighet,

• För övriga tjänster i direkt anslutning till 
översättningsuppdragen och/eller där ordpris
inte är tillämpligt gäller ett fastställt timpris,

• efterredigering av maskinöversatta texter,

• sökning av delar i ett dokument,

• transkribering av icke digitala texter

• manuell ordräkning

• destruktion av handlingar som ingått i 
ett utfört uppdrag

• Rätt till ersättning för rese- och 
logikostnader efter skriftlig 
överenskommelse,

• Tilläggstjänster prissätts genom förnyad 
konkurrensutsättning.



Leveranstider engelska

Normalleverans exkl. ev. postbefordran (A-
post):

• 1 – 2000 ord - inom 5 arbetsdagar

• 2001 – 10 000 ord - inom 10 arbetsdagar

Expressleverans exkl. ev. postbefordran (A-
post):

• 1 - 500 ord - inom 1 arbetsdag, 

• 501 - 1000 ord - inom 2 arbetsdagar, 

• 1001 - 2 000 ord inom 3 arbetsdagar, 

• 2001 – 10 000 ord - inom 5 arbetsdagar

• Leveranstider och antal ord som inte 
omfattas av ovan nämnda intervaller 
avropas genom förnyad 
konkurrensutsättning.



Avrop (svenska och engelska)

Avvikelse från rangordning om följande särskilda 
skäl föreligger, om leverantören:

• inte återkommit med avropssvar (bekräftelse) 
enligt de tider som anges i ramavtalet,

• inte kan åta sig uppdrag, exempelvis på grund 
av brist på tillgänglig språkkonsult/översättare 
eller svårlästa dokument,

• inte kan tillhandahålla en 
språkkonsult/översättare med rätt kompetens 
och/eller lämplighet för uppdraget, enligt 
ställda krav i avropsförfrågan,

• inte kan leverera efterfrågad tjänst enligt 
efterfrågad/överenskommen leveransdag.



Avrop (svenska och engelska)
Avropande myndighet har även rätt att vända sig till nästa leverantör i rangordningen om 
följande särskilda skäl föreligger:

• om avropet avser en ersättningsanskaffning som beror på att avropande myndighet tidigare 
hävt eller sagt upp ett kontrakt och detta beror på leverantören, eller

• om avropande myndighet anlitat leverantören inom ramen för ramavtalet men med 
kvalitetsbrister, vilka lett till ex.vis reklamationer och prisavdrag.

Karantän

• För de situationer som avses i punkterna ovan har avropande myndighet rätt att besluta att 
inte avropa från berörd leverantör under en period om sex (6) månader från det att bristen i 
utförandet av tjänsten uppdagats. Avrop ska i dessa fall göras från nästkommande leverantör i 
rangordningen.

• Gäller även vid avrop med förnyad konkurrens.

• Om möjligheten till karantän utnyttjas ska avropande myndighet inrapportera detta till 
Kammarkollegiet.



Avrop (svenska och engelska)
Avropssvar

• Vid avrop enligt rangordning ska leverantören 
bekräfta avropet senast inom 4 timmar, 
förutsatt att avropet genomförs helgfri 
måndag till fredag mellan klockan 09.00-
17.00.

• För engelska gäller 4 timmar vid 
normalleverans och 2 timmar vid 
expressleverans.

• Bekräftelsen ska minst innehålla följande 
uppgifter:

• Leveransdag

• Namn på kontaktperson (projektledare)

• Ev. CV eller annat referensmaterial

• Uppgift om pris

• Namn eller translatorsnummer på 
auktoriserad translator (om aktuellt)

• Beskrivning av översättarens fördjupade 
kunskaper i samhällsorientering eller juridik 
(om aktuellt)

• Det är önskvärt att leverantören skickar 
ett mottagningsbevis som visar att 
avropet har mottagits

• Ej att likställa med att leverantören åtagit 
sig att utföra uppdraget. Själva 
bekräftelsen av avropet ska istället ske 
enligt ovan.



Avrop (svenska och engelska)

Avrop ska genomföras med förnyad 
konkurrens om något av följande föreligger:

• Krav på kortare leveranstider eller fler ord 
än vad som framgår av ramavtalet,

• Krav på andra ämnesområden än 
samhällsorientering (allmänna texter) och 
juridik. (gäller engelska),

• Uppdraget är särskilt komplext och det 
krävs speciella ämneskunskaper för att 
kunna utföra det. (gäller engelska),

• Särskilda krav på säkerhet, t.ex. 
säkerhetsskyddsavtal eller språktjänster på 
plats i myndighetens lokaler,

• Avropande myndighet vill utvärdera 
språkkonsultens/översättarens kompetens 
med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller 
liknande,

• Krav på tilläggstjänst

• Språkgranskning av egna texter

• Språkgranskning nivå 3-4

• Transkribering

• Undertextning

• Voice over



Avrop (svenska och engelska)

Exempel på krav och kriterier att 
tillämpa vid avrop genom förnyad 
konkurrens:

• Pris - totalpris för hela uppdraget 
eller som ett löpande timpris/ordpris
(vid successiva leveranser),

• Kompetens - CV eller annat 
referensmaterial, 

• Arbetsprov - Obs  bedömnings-
grunder och poängsättning alt. 
prisavdrag tydligt måste framgå i 
avropsförfrågan,

• Referenser och erfarenhet – beskrivning, 
referensuppdrag,

• Säkerhet och personuppgiftsbehandling -
säkerhetsskyddsavtal eller andra 
myndighetsspecifika krav avseende 
säkerhet och informationssäkerhet. Krav 
kan exempelvis ställas på att data endast 
får behandlas i vissa länder,

• Tilläggstjänster – Ev. krav på 
tilläggstjänster.



Kontrakt (svenska och engelska)

• Ett skriftligt kontrakt ska alltid upprättas 
mellan avropande myndighet och 
leverantören efter avrop med förnyad 
konkurrens,

• Kammarkollegiet tillhandahåller inte 
någon särskild kontraktsmall, 

• Kontraktet består av avropsförfrågan och 
avropssvar samt ramavtalets allmänna 
villkor,

• Ett kontrakt kan avse successiva 
leveranser av en viss typ av frekvent 
återkommande uppdrag (leveransavtal), 
alt. ett specifikt uppdrag,

• Ett leveransavtal får inte bli ett eget ramavtal 
för generella översättningstjänster,

• Kontraktet måste innehålla ett åtagande att köpa, dvs. 
en konkret anskaffning, inte enbart optioner

• Det ska framgå vilka uppdrag som garanteras och vilka 
som är optioner

• Om optionerna har ett betydande värde i förhållande till 
huvudåtagandet ska dessa ingå i utvärderingen

• Finns behov av t.ex. säkerhetsskyddsavtal, 
sekretessavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal 
ska dessa bifogas kontraktet,

• Kontrakt kan inte tilldelas efter det att 
ramavtalet har upphört att gälla,

• Kontraktstiden är inte reglerad i ramavtalet men 
max 4 år, oavsett när kontraktet tecknas, brukar 
vara en rekommendation.



Priser (svenska och engelska)

• Ramavtalspriserna är fasta i ett (1) 
år från och med att Ramavtalet har 
trätt i kraft,

• Prisjustering påkallas och hanteras 
av Kammarkollegiet,

• Om inte annat framgår av kontrakt, 
är kontraktspriserna fasta i ett (1) år 
från och med att Kontraktet har trätt 
i kraft,

• Prisjustering kan påkallas av part 
och hanteras av avropande 
myndighet,

• Priserna justeras en (1) gång per år i 
enlighet med SCB:s index 
Arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän 
inom privat sektor. 

• Nya priser gäller från och med månaden 
efter att prisjustering genomförts.



Försening (sv/eng)

• Utan fördröjning skriftligen 
informera avropande myndighet,

• Ange anledningen till förseningen

• Om möjligt ange en ny tidpunkt

• Rätt till vite vid försening om 
leverantören inte rättar bristen inom 
fem (5) arbetsdagar från skriftlig 
begäran om rättelse

• Rätt att skriftligen säga upp hela 
eller delar av kontraktet

Fel (sv/eng)

• Reklamation ska lämnas inom 30 
arbetsdagar efter det att avropande 
myndighet upptäckt felet

• Leverantören ska avhjälpa felet, t.ex. 
genom att utföra omleverans

• Rätt att avhjälpa felet på leverantörens 
bekostnad och begära prisavdrag

• Rätt att skriftligen säga upp hela eller 
delar av kontraktet



Välkommen att kontakta oss

• För information om Kammarkollegiet, se 
www.kammarkollegiet.se. 

• För information om Statens inköpscentrals 
ramavtal, se www.avropa.se eller kontakta 
ramavtalsservice vid frågor av allmän karaktär, 
ramavtalsservice@kammarkollegiet.se, 
08 700 07 70.

• För specifika frågor om ramavtalsområdet, 
kontakta 
Klas Ericsson, klas.ericsson@kammarkollegiet.se, 
08 700 0737, eller
Charlotte Hansson, 
charlotte.hansson@kammarkollegiet.se, 
08 700 0864.

• Vid övriga upphandlingsfrågor kontakta 
Upphandlingsmyndigheten, 
www.upphandlingsmyndigheten.se

http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.avropa.se/
mailto:ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
mailto:klas.ericsson@kammarkollegiet.se
mailto:charlotte.hansson@kammarkollegiet.se
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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