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Bli medlem i Språkföretagen!   

Vilka kan bli medlemmar   
Alla företag i språkbranschen kan bli medlem. Dessutom kan även organisationer 
som agerar inom språkbranschen bli medlemmar. Innan medlemskapet träder i 
kraft skall styrelsen i Språkföretagen godkänna medlemskapet, men det är ofta 
bara en ren formsak.    
   
De olika medlemsformerna   
Ditt företag kan bli medlem på tre olika sätt. I bilaga 1 återfinns de olika trapporna 
för kostnad beroende på företagets storlek.   
   

1. Medlem i Språkföretagen med serviceavtal i Almega   
Detta är det vanligaste sättet att bli medlem i Språkföretagen. I denna 
medlemsform betalar du avgift till Språkföretagen som baseras på ert företags 
omsättning. Utöver detta behöver ni även ett serviceavtal med Almega som 
baseras på hur många anställda ditt företag har. Förutom de förmåner och 
information som ni får via Språkföretagen erhåller du även juridisk rådgivning och 
full arbetsgivarservice från Almega.    
   

2. Medlem i Språkföretagen med fullt medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv  
I denna medlemsform utgår kostnad till Språkföretagen på samma sätt som 
beskrivits ovan. Utöver detta ingår fullt medlemskap i Almega och Svenskt 
Näringsliv. Dessa avgifter är olika beroende på antal anställda och lönesumma. I 
lönesumman inräknas ej ersättning till frilansande tolkar eller översättare. Detta 
medlemskap är att föredra om ni redan har kollektivavtal eller har för avsikt att 
teckna kollektivavtal. Har ni redan avtal med Almega och Svenskt Näringsliv utgår 
inte någon ytterligare kostnad. Förutom de förmåner och information som ni får via 
Språkföretagen erhåller du även full arbetsgivarservice samt medlemskap i 
Almega och Svenskt Näringsliv.   
   

3. Associerad medlem i Språkföretagen   
Alla typer av företag med anknytning till språkbranschen kan bli en associerad 
medlem i Språkföretagen. För medlemmen finns inget omsättningskrav, men 
däremot måste medlemmen ha ett arbetsgivaransvar. Även organisationer som 
agerar inom språkbranschen kan bli associerad medlem. Närmare om vem som 
kan beviljas associerat medlemskap bestäms av styrelsen. 
 
Föreningar eller andra typer av organisationer kan också bli medlemmar. Här 
uppgår den årliga kostnaden till 2 000 kr per år.    
   
Anmälningsblankett   
Ansökan görs på Språkföretagens Intresseanmälan (Bilaga 2).    
   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFIERING – DET GODA SPRÅKFÖRETAGET  
 
Styrelsen har utarbetat ett förslag på certifiering ”Det Goda Språkföretaget” För att 
kunna bli certifierad enligt ”Det Goda Språkföretaget” måste följande kriterium 
uppfylls:  
 

• Att man är fullvärdig medlem och har minst ISO9001-certifiering  
 

• Att man är medlem via serviceavtal, har minst ISO9001-certifiering och en av 
Almega godkänd audit som säkerställer att företagets löner, försäkringar och 
andra förmåner, lägst motsvarar gällande kollektivavtal  

 
Associerade medlemmar kan INTE bli certifierade.  
Styrelsen beslutar om certifiering av medlemsföretag.  
 
 
 

  



Bilaga 1 

 
 

Medlemsavgifter Språkföretagen bransch 2022 
(beslutad på årsmötet 2021) 
 
Medlemsavgift medlem med kollektivavtal samt medlem med serviceavtal: 
 
Omsättning       Medlemsavgift per år 
 
5-10 miljoner kr  2 500 kronor 
 
>10-20 miljoner kr      5 000 kronor 
 
>20-40 miljoner kr     7 500 kronor 
 
>40-60 miljoner kr     10 000 kronor 
 
>60-100 miljoner kr     20 000 kronor 
 
Över 100 miljoner     25 000 kronor 

 
 

Medlemsavgift associerad medlem 
 
Omsättning       Medlemsavgift per år 
 
0-5 miljoner kr  1 500 kronor 
 
5-10 miljoner kr       2 000 kronor 
 
10-20 miljoner kr      4 000 kronor 
 
20-60 miljoner kr      6 000 kronor 
 
60-90 miljoner kr      8 000 kronor 
 
Över 90 miljoner      10 000 kronor 
 
 
 
Föreningar och andra branschorganisationer 2 000 kr per år 

 
  



 

Årsavgift till Almega Tjänsteföretagen 2022  
Grundavgiften för samtliga medlemsföretag är 3 000 kr. Därutöver utgår, enligt en 
trappstegsmodell, en rörlig avgift som baseras på lönesumman. Trappstegen ser du 
i tabellen nedan. 

Lönedelssumma* Avgift 
0-24 miljoner kr 0,11 % 
25-49 miljoner kr 0,10 % 
50-99 miljoner kr 0,09 % 
100-499 miljoner kr  0,085 % 
500-999  miljoner kr 0,08 % 
1 000-2 000 miljoner kr 0,07 % 
Över 2 000 miljoner kr  0,06 % 

*) Årsavgiften beräknas på föregående årslönesumma för anställda (ej VD, 
ägare och dennes familjemedlemmar) exklusive sociala kostnader. 
Minimiavgift enligt ovan. 

 

Årsavgift till Svenskt Näringsliv 2022  
 
För enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda – 
0,077 % av den totala lönesumman minskat med ett grundavdrag på 500 000 kr. 

För enskilda företag med 250 eller fler anställda och för företag som ingår i 
koncerner med fler än 250 anställda – 0,060 % av den totala lönesumman + 
rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). 

Lägsta totala årsavgift = 428 kr 

Årsavgifterna debiteras vid två tillfällen under året. Preliminär debitering sker i 
slutet av januari. Definitiv debitering där den preliminära avgiften avräknas sker 
efter sommaren. 

Avdrags- och momsbestämmelser specificeras på fakturan. 
 

Årsavgift Serviceavtal Almega AB 2022  
 
Kostnaden för serviceavtal i Almega AB är för närvarande 800 kr per år och 
anställd, dock lägst 10 000 kr per år. 
  



Bilaga 2 
  
 
Intresseanmälan Almega Språkföretagen   
  
Företagsnamn:      

Adress:      

Organisationsnummer:      

Kontaktperson:      

Telefon:      

E-mail:      

Omsättning:      

Årlig utbetald lönesumma: 
(exklusive frilansare)   
 

   

Typ av medlemskap, välj något 
av nedanstående alternativ:  
  

   

 1) Medlem i Språkföretagen med 
serviceavtal i Almega   

  

   

 2) Medlem i Språkföretagen med 
fullt medlemskap i Almega och 
Svenskt Näringsliv   

  

   

3) Associerat medlemskap      

Datum:      

Underskrift      

  
Övrig information: Önskas Medlem i Språkföretagen med fullt 
medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv kommer vi kontakta 
er för inhämtande av ytterligare information.   
   
För frågor kontakta Anne-Marie Colliander Lindh - amclind@inkrea.se  

   
Vänliga hälsningar från   
Styrelsen för Almega Språkföretagen  
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