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Tack för din förfrågan angående medlemskap i 
Språkföretagen  

Språkföretagen är en branschförening för tolk- och översättningsföretag. Föreningen 

är knuten till Almega och dess förbund Almega Tjänsteföretagen.  

Almega Tjänsteföretagen är ett förbund för företag i tjänstesektorn. Förbundet har idag 

ca 2 450 tjänsteproducerande medlemsföretag. Ett 30-tal branscher finns represen-

terade bl a fristående förskolor och skolor, revisions- och konsultföretag, bowling-

anläggningar, resebyråer och researrangörer, call/contactcenter- & marknadsunder-

sökningsföretag, gym och friskvårdsföretag, nöjesföretag, turism och sjöfart, trav-

tränare och ridskolor, fastighetsförmedlare, bingoföretag, distributionsföretag m fl. 

Genom medlemskap i föreningen får ditt företag tillgång till de samlade resurserna 

inom Språkföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv:  

 Här finns kompetens bland annat inom områdena lönebildning, arbetsmiljö, 

arbetsrätt, försäkringar och jämställdhet/ diskriminering.  

 Medlemsservicen innebär bl a rådgivning, förhandlingshjälp, information och 

utbildning i frågor som rör relationen arbetsgivare - arbetstagare.  

 Förbunden inom Almega driver också utvecklingen i för tjänsteföretag 

gemensamma näringspolitiska frågor.  

 Branschföreningen Språkföretagen driver och tillvaratar branschens intresse-

frågor och kvalité genom att lyfta frågor så som kompetensförsörjning, 

legitimitet, etik, ordning och reda samt agerar remissinstans och språkrör i 

branschen för beslutspåverkan mot myndigheter och politiker. 

 Vi finns representerade i hela landet genom Almegas regionverksamhet. 

Regionkontoren ger dig råd och hjälp nära dig. Genom vår telefon- och 

internetjour kan vi också alltid hålla en hög tillgänglighet. 

 På vår hemsida www.almega.se hittar du som medlem mycket aktuell, viktig 

och intressant information för dig som arbetsgivare. 

Medlemskap i Almega Tjänsteföretagen innebär inte att företaget automatiskt blir 

bundet av branschens kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor m m. Om 

något fackförbund begär kollektivavtal vid ditt företag inträder dock skyldighet att 

teckna sådant avtal. Har företaget redan ett eget kollektivavtal, innebär medlem-

skapet att vi ersätter det med branschens. 

 

Bifogat material ger ytterligare upplysningar om medlemskap i Språkföretagen. Vi ber 

dig särskilt observera informationen om försäkringar och inträdeskraven.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Språkföretagen 

http://www.almega.se/

