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Att frakta varor med paket, pall eller på annat sätt blir vanligare och vanligare för svenska företag . 6 av 10 småföretag arbetar idag med att skicka eller 
ta emot frakter i någon form på reguljär bas. nästan var fjärde företag jobbar med frakter dagligen. Paketfrakt till andra företag dominerar och därefter 
sker transporter med hel eller halvpall, paket till privatpersoner som ökar genom E-handel kommer först på fjärde plats bland företagarförbundets 
medlemmar. 

Tre aktörer dominerar fraktbranschen. DHL, DB Schenker och PostNord. 

Inrikesfrakter är det klart vanligaste bland medlemmarna - 94% av de som skickar varor skickar inrikes. 3 av 10 skickar dessutom inom Europa, och 
endast 11 procent skickar varor till övriga delar av världen. 

Kostnaderna och volymerna skiljer sig rejält. 2 av 10 har kostnader under 1000 kr per månad medan 1 av 10 har kostnader på mellan 20-50.000 SEK 
per månad. 6 procent har fraktkostnader på över 50.000 SEK per månad.
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FÖRETAG SKICKAR VAROR 
I SIN VERKSAMHET

Skickar ni varor eller produkter med frakt i er verksamhet?
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Vilken typ av frakter skickar ni i företaget? 
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Vilket eller vilka fraktbolag använder ni er av?
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INRIKES EUROPA ÖVRIGA VÄRLDEN

94%  
SKICKAR 

INOM LANDET 

Skickar ni inom landet eller till Europa och resten av världen?



0 %

8 %

15 %

22 %

30 %

SEK
-1000 1001-2000 2001-5000 5001-10000 10001-20000 20001-50000 50001-100000 100001-200000 200001-

Uppskatta er månadskostnad för frakt och transport.
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Företagarförbundet 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 under oktober månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 4343 panelmedlemmar enkäten och 247 
(5,6%) av mottagarna svarade på enkäten. 



Bli medlem nu! 
Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

https://ff.se/bli-medlem/

