
FÖRMÅNLIGT
Spara tid och pengar med  
dina medlemsförmåner.





Innehållsförteckning:

Företagarna förmånsapp 4

Utbildning 5

Försäkringar 6

Juridisk hjälp, krishantering och 

dokumentmallar 8

Ekonomi och lönsamhet 10

Resor och boende 13

Kontor och frakt 14

Bilar och drivmedel 16

För att nyttja dina förmåner uppger du bara ditt  
medlemsnummer eller organisationsnummer. 

Det lönar sig att vara medlem.



Förmånsapp

Med appen Företagarna förmåner blir det enkelt att nyttja dina förmåner. Med den kan du hålla 
dig uppdaterad på aktuella kampanjer och erbjudanden på samtliga rikstäckande förmåner. Här 
hittar du även ditt medlemsbevis, så att du enkelt kan verifiera ditt medlemskap vid köp hos 
några av våra partners. 
 
Ladda ned appen Företagarna förmåner redan idag! Du loggar in med e-post och lösenord du 
väljer själv. 

Företagarnas förmånsapp – dina förmåner i fickan

Läs mer på foretagarna.se/medlemsformaner
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Företagarnas förmånsapp



Företagarna Utbildning

Rabatt på utbildningar

Med Företagarna Utbildning får du som medlem ett handplockat urval av kurser och  
utbildningar till bra rabatter. 

Du får:
•  Verktyg och kunskap för att ta ditt företag till nästa nivå.
•  Kurser och utbildningar för både dig som företagare och dina anställda.
• Bra rabatter för dig som medlem i Företagarna.
•  Utbildningar och kurser inom bl.a. ledarskap, försäljning, ekonomi, marknadsföring,  

offentlig upphandling och branschspecifika yrkesutbildingar.

Läs mer på foretagarna.se/utbildning

Utbildning
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Försäkringar

Tryggare företagare med Företagarna Försäkringar

Företagarnas försäkringar är mer omfattande än liknande försäkringar på marknaden. Vi er-
bjuder bl.a. hälsofrämjande tjänster där du kan få samtalsstöd för att förebygga stress, utbränd-
het och missbruk. Du får de högsta ersättningsnivåerna i olycksfalls- och livförsäkringen och 
vår sjukvårdsförsäkring har inget högsta försäkringsbelopp. Vi erbjuder även förmånliga före-
tagsförsäkringar och en bilförsäkring med låg premie och fri körsträcka, för dig med tjänstebil.

GARANT GrundPlus
• Innehåller både sjukvård-, liv- och olycks-
fallsförsäkring. 
• Mycket förmånlig medlemspremie. 
• Inget tak för högsta ersättningsbelopp i 
sjukvårdsförsäkringen.
• Hela familjen och kompanjoner kan med-
försäkras. 
• Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas separat.
• Sveriges populäraste försäkringspaket för 
företagare.

GARANT Bil
• Låga premier.
• Omfattande villkor som feltankning, allrisk, 
0 kr i glassjälvrisk vid reparation av stenskott 
och fri körsträcka.  
• Snabb skadeservice. 

GARANT Intäkt
• Ger fast förutbestämd ersättning om nyckel-
person blir sjukskriven. 
• Försäkringen kan bara tecknas genom 
Företagarna Försäkringar (inget annat bolag 
har liknande försäkring). 
• Ersättning ges till arbetsgivaren/företaget.

GARANT Småföretag 
Gör ditt företagande tryggare genom att teck-
na en företagsförsäkring med ett omfattande 
försäkringsskydd och låg självrisk. 

GARANT Mini
Företagsförsäkringen för dig som bedriver 
konsultverksamhet, SPA- & skönhetsbehand-
lingar samt vissa mindre butiker med en 
årsomsättning på upp till 2 miljoner kronor. 
Låg premie, endast 100 kr/mån.

Läs mer på foretagarna.se/forsakringar

6

Företagarna Försäkringar



GARANT GrundPlus
Liv-, Olycksfall- och Sjukvårds- 
försäkringen, speciellt anpassad 
till dig som är egen företagare.

GARANT Sjukförsäkring 
Ekonomisk trygghet om du  
blir sjuk..

GARANT Senior
Liv-, olycksfall-, och Sjukvårds- 
försäkringen för dig som fyllt 65.

GARANT Bil
Försäkringen för ditt företags  
alla fordon.

GARANT Anställd
Försäkringen för ditt företags  
viktigaste resurs – dina anställda.

GARANT Småföretag
Försäkringen som skyddar  
det lilla företaget.

GARANT Intäkt
Försäkringen som täcker upp 
intäktsborfall om något händer 
nyckelpersoner på företaget.

GARANT Sjukvård
Försäkringen som ger dig rätt 
och snabb vård vid sjukdom.

För  
företagaren

För  
företagarens 

familj

För alla  
över 65 år

För  
företagarens 
kompanjon

För företaget
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GARANT Mini
Företagsförsäkring för  
det minsta företaget  
(omsättning max 2 milj kr/år).



• GDPR – vi hjälper dig med frågor gällande 
EU:s nya dataskyddsförordning. 
• Hyres- & fastighetsrätt – om du behöver 
hjälp med att se över eller teckna ett nytt hy-
resavtal.
• Övrigt – skattefrågor, offentlig upphand-
ling, varumärken, bluffakturor, konkurs är an-
dra områden vi kan hjälpa dig med.

Juridisk hjälp, krishantering 
och dokumentmallar

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer. Som medlem 
i Företagarna får du kostnadsfri rådgivning via telefon genom våra erfarna jurister med bred juri-
disk kompetens. Våra jurister är proffs på din vardag, och kan även hjälpa till med mer omfattan-
de ärenden till mycket förmånliga priser. Du når dem på telefon 0771-45 45 45

Juridisk rådgivning när du behöver det

”Som medlem är du alltid bara 
ett telefonsamtal ifrån erfarna 
jurister som kan din vardag.”

Karin Berggren, Ansvarig juridisk rådgivning
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Områden där vi kan hjälpa dig: 
• Arbetsrätt – om du ska du anställa, säga 
upp en anställd eller har andra arbetsrättsli-
ga problem.
• Avtalsrätt – om du behöver hjälp med att 
skriva avtal med leverantörer eller kunder. 
• Bolagsrätt – vi är din rådgivare oavsett vil-
ket läge ditt företag befinner sig i. 

Läs mer på foretagarna.se/radgivning

Juridisk rådgivning



Draftit ger dig som medlem i Företagarna en unik tillgång till tusentals nedladdningsbara
och ständigt uppdaterade juridiska dokument och mallar. Tjänsten är ett bra komplement till
Företagarnas juridiska rådgivning. 

Företagarnas medlemmar betalar från 990 kr.  
Ordinarie pris för tjänsten är 4 200 kr per år. 

Läs mer på foretagarna.se/draftit

I samarbete med ett av de mest erfarna kommunikationsföretagen i Sverige, Hallvarsson & 
Halvarsson, kan vi erbjuda ett exklusivt journummer om ditt företag skulle hamna i kris och du 
behöver hjälp med kriskommunikation.
 
Läs mer på foretagarna.se/krisjour

Draftit

Företagarna Krisjour

Juridiska dokument och mallar

Kriskommunikation för företag
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Offerta

Rabatt på affärspaket
Som medlem får du 10 % rabatt på valfritt affärspaket hos  
Offerta (max 4500 kr) samt en personlig säljcoach under  
12 månader som hjälper dig att utveckla ditt företag och nå de 
rätta kunderna. 
 
Med Offerta får du tillgång till tusentals köpsugna kunder. Du 
får tillgång till ett digitalt kundsystem anpassat för tjänste- 
företag, så att du kan organisera dina potentiella kunder, chat-
ta och skicka offerter direkt i systemet. 
 
Läs mer på foretagarna.se/offerta
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Ekonomi och lönsamhet

SEB

Du som väljer att bli kund hos SEB får produkterna ”Enkla firman” eller ”Företagspaketet”  
utan kostnad under 18 månader (ordinarie pris 600–1 200 kr/år). ”Enkla firman” innehåller  
de vanligaste banktjänsterna för dig med enskild firma och ”Företagspaketet” passar dig  
som driver aktiebolag eller annan företagsform. 

I respektive produkt ingår:
•  Förmånliga rabatter på bolån till ägare och anställda.
 • Möjlighet att låna upp till 350 000 kronor utan säkerhet till 4,68 procent ränta.
•  Teckna låneskydd och få de första fyra månaderna av försäkringen utan extra kostnad.

Läs mer på foretagarna.se/seb

Trygga finansieringslösningar
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Nets – kortinlösen och betalterminaler

Dibs

Ta emot de bästa korten för din verksamhet, antingen i en fysisk butik eller i en webbshop 
på nätet. Som medlem i Företagarna erbjuder vi dig förmånliga rabatter hos Nets – Nordens 
ledande betalningsaktör.

Läs mer och teckna avtalt på foretagarna.se/nets

Dibs Easy är en blixtsnabb checkout för dig som driver  
e-handel/handel online/webbutik. Som medlem i Företagarna 
har du minst 20 % rabatt beroende på din omsättning.

Läs mer foretagarna.se/dibs

Ta emot kortbetalningar till förmånspriser

Enkelt att ta betalt online
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Visma

Visma Commerce

Som medlem i Företagarna erbjuder vi dig förmånliga rabatter på tjänster från Visma - ett av 
Nordens största och mest expansiva IT företag. Bland annat har du 20 % rabatt vid nytecknande 
av tjänsterna:

• Visma eEkonomi - ett komplett ekonomisystem för dig som småföretagare. 
• Visma Administration - för dig som ställer större krav på ett komplett affärssystem.

Du har även tillgång till tjänsterna Inkasso och factoring - utan årsavgift (ord. pris 1495 kr).

Läs mer foretagarna.se/visma

Som medlem i Företagarna kan du nu med hjälp av Visma 
Commerce hitta affärsmöjligheter inom offentlig sektor. Med 
Opic Upphandlingskoll - marknadens mest använda tjänst för 
att hitta affärsmöjligheter inom offentlig sektor. 
Bland annat har du:

• 15% rabatt på ordinarie pris på samtliga licensversioner 
av storsäljande tjänsterna Opic Upphandlingskoll och Opic 
Analys.
• 15% rabatt på ordinarie pris vid återteckning av Upphand-
lingskoll eller Opic Analys.
• 15% rabatt på utbildningar och seminarier vid beställning online.

Läs mer foretagarna.se/visma-commerce

Ekonomi, inkasso och factoring

Försäljning till offentlig sektor
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Resor & Boende

Som medlem i Företagarna har du rabatt på flygresor med 
BRA. Håll dig uppdaterad på deras aktuella destinationer 
genom att logga in på

Läs mer på foretagarna.se/BRA

Som medlem i Företagarna har du alltid upp till 15 % rabatt 
när du hyr din bil (gäller både person- och transportbil) via 
Europcar.

Boka bil foretagarna.se/europcar/

BRA – Braathens Regional Airlines

Europcar

Rabatt på resor med BRA

Rabatt på hyrbilar

Som medlem i Företagarna har du 20 procent rabatt på Best 
Western Hotels & Resorts i Norden och 19 procent rabatt i 
övriga världen vid bokning av hotell. Du har även 10 procent 
rabatt på konferensrum i Sverige.

*Rabatten gäller i mån av tillgång på hotellrum och kan  
därmed utgå vid exempelvis mässor eller större evenemang. 

Läs mer på foretagarna.se/best-western

Best Western Hotels

Upp till 20% rabatt på hotell

Som medlem i Företagarna har du alltid upp till  
10 % rabatt när du bokar dina resor hos SJ. Du bokar dina 
resor på Företagarnas webb och rabatten dras i samband  
med bokningen. Boka tidigt för lägsta möjliga pris. Detta då  
priserna är rabatterade utifrån tillgång och typ av biljett.

Läs mer på foretagarna.se/sj

SJ

Rabatt när du reser med tåg
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Kontor och frakt

Som medlem i Företagarna kan du teckna avtal med Tele2 till 
extra bra priser som gäller för både mobiltelefoni, extra data, 
mobilt bredband och växeltjänster. Bland annat har du 15 % 
rabatt på alla mobila tjänster.

Endast en månads uppsägningstid och öppet köp i 30 dagar.

Läs mer på foretagarna.se/tele2

Tele2

Mobilavtal för småföretagare

Dustin

Rabatt på IT-produkter

Du får medlemsrabatt på stora delar av Dustins sortiment, 
unika erbjudanden och 30 dagars kredittid.

Läs mer på foretagarna.se/dustin

Som medlem i Företagarna betalar du inte mer än våra stor-
kunder, även om dina fraktbehov – lokala och globala är små. 
Det finns inga krav på köp och du betalar inget före första 
frakten.

Läs mer på foretagarna.se/db-schenker

DB Schenker gods och pakettransporter

Upp till 30 % rabatt vid köp av  
transport från DB Schenker.
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Som medlem i Företagarna erbjuder vi dig 6 % på hela IKEA sortiment när du handlar med
IKEA företagskonto. Förmånen gäller i samtliga IKEA-varuhus, på e-handel, kampanjer
och FAMILY-erbjudanden. Har du idag ett IKEA företagskonto, så är det bara att koppla det
till vårt avtal. Har du inte ett IKEA företagskonto?  

Läs hur du gör på foretagarna.se/ikea

IKEA

Fri planeringshjälp och förmånspris 6 % på hela  
sortimentet

Medlemsförmån i samarbete med StudentConsulting. 

Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie pris vid rekryte-
ring av personal samt 5 % rabatt på ordinarie pris för beman-
ningsuppdrag.  
 
Läs mer och sök personal på foretagarna.se/rekryte-
ring-och-bemanning

Företagarna Rekrytering & Bemanning

Rabatt vid rekrytering och 
bemanning
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Fordon & Drivmedel

BMW

10 % rabatt BMW tjänstebil

Som medlem i Företagarna får du bland annat 10 % rabatt vid köp av ny tjänstebil från BMW. Du 
får även 10 % rabatt på fabriksmonterad extrautrustning.

Läs mer på foretagarna.se/BMW

*Avtalsrabatten gäller ej BMW elbilar eller redan nettoprissatta modeller och kampanjer.

Som medlem i Företagarna har du 10 procent rabatt vid köp 
av ny tjänstebil från MINI. Du får även 10 procent på fabriks-
monterad utrustning, dock ej nettoprissatta utrustningspaket. 

Läs mer på foretagarna.se/mini/

MINI

Rabatt på tjänstebil



Som medlem i Företagarna får du alltid förmånliga rabatter på drivmedel och andra tjänster 
som OKQ8 erbjuder. För att kunna ta del av OKQ8 rabatter krävs att du har ett Företagskort 
som du ansöker om på Företagarnas hemsida.

• 42 öre rabatt per liter bensin.
• 82 öre rabatt per liter diesel.

• 42 öre rabatt per liter etanol. 
• 42 öre rabatt per kg fordonsgas.

OKQ8

Rabatt på drivmedel

Läs mer på foretagarna.se/okq8

Som medlem i Företagarna får du bland annat 10 % rabatt vid köp av ny tjänstebil från Volvo.
Du får även 10 % rabatt på fabriksmonterad extrautrustning och tillbehör som du beställer i 
samband med bilen.

Läs mer på foretagarna.se/volvo

Volvo

10 % rabatt Volvo tjänstebil

17



Som medlem har du upp till 27 % rabatt på Peugeot transportbilar; Partner, Expert och Boxer. 
Du får även 10 % rabatt på fabriksmonterad utrustning. OBS! Avtalet gäller ej personbilar.

Läs mer på foretagarna.se/peugeot

Peugeot

Upp till 27 % rabatt

Som medlem i Företagarna får du rabatt på varje liter samt att du på Circle K tankar miles
diesel och bensin, som ger er en lägre förbrukning. För att ta del av Circle K rabatter, krävs
att du har ett Företagskort som du ansöker om på Företagarnas hemsida.

• 75 öre rabatt per liter miles diesel.
• 75 öre rabatt per liter HVO100.
• 42 öre rabatt per liter miles bensin.

• 42 öre rabatt per liter E85.
• 49 öre rabatt per kg fordonsgas.
• 15 % rabatt på olja & trafikprodukter.

Circle K

Rabatt på drivmedel

Läs mer på foretagarna.se/circle-k
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Kom ihåg  
att ladda ner  Företagarna  förmånsapp!

Sveriges största organisation för företagare.

www.foretagarna.se

Följ ”Företagarna” i sociala medier!

Kontaktuppgifter

Växel: 08-406 17 00  •  info@foretagarna.se  
www.foretagarna.se

Vill du bli medlem? 

Gå in på foretagarna.se eller kontakta  
medlemssupport: 08-406 18 65

Öppettider: 

Måndag–Torsdag: kl. 08:30–16:30 
Fredag: kl. 08:30–15:00 

Vill du få hjälp av vår juridiska avdelning?

Tel: 0771-45 45 45

Öppettider:

Måndag–torsdag kl. 08:30–16:30  
lunchstängt kl. 12:00–13:00 

På fredagar stänger den juridiska rådgivningen 
kl. 14:30 för fördjupning och administration av 

ärenden.

Spara tid och pengar med dina medlemsförmåner.  
Läs mer om hur du kommer igång på  

foretagarna.se


