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Bli medlem i Språkföretagen! 

Vilka kan bli medlemmar 

Alla företag i språkbranschen som har en omsättning på över 5 MSEK per 
år 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 
Detta medlemskap vänder sig enbart till föreningar eller andra typer 
av organisationer. Här uppgår den årliga kostnaden till 2 000 kr per 
år.  

 
Anmälningsblankett 
Ansökan görs på Språkföretagens Intresseanmälan (Bilaga 2).  
 
 
  



Bilaga 1 

 

Avgifter för medlemskap i Språkföretagen, 
Almega Tjänsteföretagen och Svenskt Näringsliv 
 

Årsavgift till Språkföretagen (gäller för alla medlemskap utom för 

associerade medlemmar) 

Omsättning Årsavgift 

5-10 miljoner kr 2 000 kronor 

>10-20 miljoner kr  4 000 kronor 

>20-40 miljoner kr 6 000 kronor 

>40-60 miljoner kr 8 000 kronor 

>60-100 miljoner kr 16 000 kronor 

Över 100 miljoner kr 20 000 kronor 
 

 

Årsavgift Serviceavtal i Almega (gäller medlemsform med serviceavtal) 

Kostnaden för serviceavtal i Almega AB är för närvarande 800 kr per år och 

anställd, dock lägst 10 000 kr per år.  

 

Årsavgift till Almega Tjänsteföretagen (gäller fullt medlemskap i Almega och 

Svenskt Näringsliv) 

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 0,12 % 

25-49 miljoner kr 0,11 % 

50-99 miljoner kr 0,10 % 

100-499 miljoner kr  0,09 % 

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 års lönesumma för anställda (ej VD, 

ägare och dennes familjemedlemmar) exklusive sociala kostnader. 

Minimiavgift enligt ovan. 

 

 

  



 

 

Årsavgift till Svenskt Näringsliv (gäller fullt medlemskap i Almega och 

Svenskt Näringsliv) 

 

För enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda – 

0,09 % 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 – 0,07 % av den totala lönesumman + 

rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). 

Lägsta totala årsavgift = 500 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. 

 

 


