
OÖ versättningstjänster – 
beställningsinformation  
Högskolan i Borås ingår i en upphandling som genomförts av Göteborgs Universitet. De av GU 
upphandlade avtalen skall användas i första hand. 
 
Avtalen är indelade i sex olika områden utifrån ämne och typ av text. Det finns tre avtalsleverantörer 
per område. Avtalen är rangordnade och det betyder att du alltid ska vända dig till den leverantör 
som står som nummer ett i första hand. 
 
Texter av allmän karaktär 
Inom detta område ryms exempelvis foldrar, broschyrer, webb och pressmeddelanden. 
Det kan handla om information till universitetets anställda och studenter, till presumtiva 
studenter och texter för omvärlden om annat än vetenskap. 
 
Leverantörer: 

1. Semantix Eqvator AB 
2. Beyond Words Language Services 
3. John Krause Language Consulting 

 
Juridiska texter och verksamhetsdokument 
Detta område behandlar exempelvis protokoll, beslut och andra texter med ett mer formellt 
språkbruk. De juridiska områden som förekommer är exempelvis förvaltningsjuridik, 
avtalsjuridik, och associationsrätt. Med verksamhetsdokument avses dokument för styrning 
och vägledning av universitetets verksamhet och organisation, exempelvis policies och 
riktlinjer, respektive övriga dokument som mallar, rekommendationer och rutiner. 
 
Leverantörer: 

1. English Law Translations AB 
2. Semantix SpråkCentrum AB 
3. Gothia Translations AB 

 
Medicin, odontologi och vårdvetenskap 
Detta område behandlar texter om vetenskap för målgrupper utanför de specifika ämnesområdena, 
exempelvis finansiärer, övriga forskare, media och allmänhet. Exempel på sådana texter är 
pressmeddelanden, populärvetenskapliga artiklar och presentationer. 
 
Leverantörer: 

1. Semantix SpråkCentrum AB 
2. Accent Språkservice AB 
3. AK Culture and Communication AB 

 
Naturvetenskap 
Detta område behandlar texter om vetenskap för målgrupper utanför de specifika ämnesområdena, 
exempelvis finansiärer, övriga forskare, media och allmänhet. Exempel på sådana texter är 
pressmeddelanden, populärvetenskapliga artiklar och presentationer. Naturvetenskap innefattar här 
bland annat matematik och kulturvård. 
 
Leverantörer: 



1. Semantix Eqvator AB 
2. Accent Språkservice AB  
3. John Krause Language Consulting 

 
Konst, musik, teater och design 
Detta område behandlar texter om vetenskap för målgrupper utanför de specifika ämnesområdena, 
exempelvis finansiärer, övriga forskare, media och allmänhet. Exempel på sådana texter är 
pressmeddelanden, populärvetenskapliga artiklar och presentationer. 
 
Leverantörer: 

1. Accent Språkservice AB  
2. Alerto Consulting  
3. Gothia Translations AB 

 
Humaniora och samhällsvetenskaper 
Detta område behandlar texter om vetenskap för målgrupper utanför de specifika ämnesområdena, 
exempelvis finansiärer, övriga forskare, media och allmänhet. Exempel på sådana texter är 
pressmeddelanden, populärvetenskapliga artiklar och presentationer. 
Samhällsvetenskaper innefattar här också pedagogik, lärarutbildning, juridik- och 
ekonomiämnen. 
 
Leverantörer: 

1. Beyond Words Language Services  
2. Semantix SpråkCentrum AB  
3. AAR Translator Aktiebolag 

 
 
OBS! Översättning och språkgranskning av vetenskapliga texter, till exempel avhandlingar och 
forskningsrapporter, ryms inte inom dessa ramavtal.  
 
Mejladresser för beställning 
AAR Translator AB - info@aar-translator.se 
Accent Språkservice AB - info@accent-sweden.com 
AK Culture and Communication - akculture.communication@gmail.com 
Alerto Consulting - margaret.myers1@comhem.se  
Beyond Words Language Services – debbieaxlid@hotmail.com  
ELT -  info@elt.se 
Gothia Translations - gothia@swipnet.se 
John Krause Language Consulting - john@daynightafter.com  
Semantix Eqvator - goteborg@semantix.se 
Semantix SpråkCentrum - goteborg@semantix.se 
 
 
OBS! 
Uppfyller inte någon av de, av GU, upphandlade leverantörerna kraven som ställs i det aktuella 
avropen kan HB använda sig av de Statliga ramavtalen som finns: 
 
http://www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/Oversattningstjanster/ 
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