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MEDLEMSFÖRMÅNER 

Medlemskapet i Företagarförbundet kostar 1200 kr och de medlemmar som utnyttjar 
medlemsförmånerna och de rabatter som alla har genom medlemskapet sparar in 
medlemsavgiften femfalt. Enligt medlemsenkäten i februari så anger medlemmarna att 
de sparar 6078 kr i genomsnitt på att vara medlem. Men det finns medlemmar som 
säger att de sparar över 30 000 kronor per år på de rabatter de får genom förbundet! 

Spara pengar i all ära men det är den juridiska hjälpen som många får genom våra 
experter den förmån som uppskattas mest.  

På önskelistan över fler förmåner och rabatter står fraktavtal, hotell, resor, förmånliga 
försäkringar och ännu billigare bensin… 

Vi lovar att försöka infria några av dessa önskningar och kanske några andra under det 
kommande året. Håll utkik i nyhetsbreven.



Vilka förmåner är mest värdefulla?  
Rangordna Företagarförbundets förmåner 
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Uppskatta hur mycket du sparar med förbundets rabatt under ett år?

6078 KR

Medlemmarna anger att de sparar allt mellan 500 
och 32500 kr på sitt medlemsskap.  

I genomsnitt sparar medlemmarna hela 6078 kr 
årligen på att vara medlem i förbundet.



Vilka andra förmåner önskar sig medlemmarna?
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Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som 
sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt 
utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas 
roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. 
Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet Fria Företagare under Faebruari månad 
2020 via mailenkät till Företagarförbundet Fria Företagares medlemspanel. Totalt mottog 
2302 panelmedlemmar enkäten och  (6,1%) av mottagarna svarade på enkäten. 


