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SÅ PÅVERKAR EN BREXIT
SMÅFÖRETAGARNA
Brexit är stundtals en gigantisk fråga i medier runt om i Sverige och Europa. Men få
småföretagare tror att en Brexit kommer att påverka dem nämnvärt.
7 av 10 tror INTE att det kommer att påverkas av en Brexit. Endast 14 procent av
Företagarförbundets medlemmar tror att Brexit kommer att påverka deras företag. Och
det som påverkas tror de kommer att vara kostnader för export, men framför allt import
från Storbritannien, både direkta kostnader och indirekta. Därtill oroar sig nästan hälften
för längre och sämre leveranstider. Att det dessutom blir krångligare med mer
administration av tullfakturor förväntar sig relativt få företagare. var tredje företagare tror
att det kommer att ske en Brexit i år men var fjärde tror inte alls att det blir någon utan att
Britterna stannar kvar i EU. Då skulle ”mycket väsen för ingenting” få en ny innebörd…
30 procent tror att Brexit varit startskottet och att fler länder kommer att följa efter och vilja
lämna EU.

Tror du att Brexit kommer att påverka ditt företag?

Nej
67 %
Vet inte
19 %

ENDAST

14 PROCENT
AV SMÅFÖRETAGARNA TROR SIG
PÅVERKAS AV EN BREXIT

Ja
14 %

Hur tror du att Brexit kommer påverka ditt företag?

DIREKT GENOM HÖGRE EXPORTKOSTNADER TILL STORBRITANIEN
DIREKT GENOM HÖGRE IMPORTKOSTNADER FRÅN STORBRITANIEN
DIREKT GENOM FÖRSÄMRADE LEVERANSTIDER FÖR VAROR
DIREKT GENOM FÖRSVÅRANDE AV PERSONALFÖRSÖRJNING
DIREKT GENOM FÖRSVÅRANDE ATT HA KONTOR I STORBRITANIEN
DIREKT GENOM FÖRSVÅRANDE AV AVTAL OCH JURIDIK
INDIREKT GENOM HÖGRE IMPORTKOSTNADER FRÅN STORBRITANIEN
INDIREKT GENOM FÖRSÄMRADE LEVERANSTIDER FÖR VAROR
INDIREKT, MEN VET INTE RIKTIGT HUR
PÅ ANNAT SÄTT:
13 %

25 %

38 %

SMÅFÖRETAGARNA SVARAR SJÄLVA

HUR PÅVERKAR EN BREXIT DITT FÖRETAG
”Jag är ombud för ett stort företag som har
huvudkontor i London så Nordea bank vill stänga
mitt konto i Sverige”

”Enklare att avyttra vårt gods till våra kunder
som nu importerar samma produkter som vi
producerar”

”Högre kostnader på brittiska varor”

”Måste göras tullfakturor för allt som ska skickas
dit”

”Merarbete vid import”
”Mindre virkesleveranser ”
”Jag är orolig för att konjunkturen försämras och att
mina kunder därför kommer att bli mer restriktiva i
sina köp av mina varor och tjänster.”

”Högre kostnader för importerade varor ”
”UK väljer att importera våra produkter från
annat håll”

Tror du att det blir en Brexit?

JA DET KOMMER ATT SKE I ÅR
JA MEN FÖRST NÄSTA ÅR
NEJ - JAG TROR ATT BRITTERNA STANNAR KVAR I EU
VET INTE

VAR FJÄRDE
SMÅFÖRETAGARE TROR ATT BRITTERNA
KOMMER ATT STANNA KVAR I EU

10 %

20 %

30 %

4

Tror du att fler länder i EU kommer att lämna EU?

JA

NEJ

VET INTE
11 %

22 %

30 PROCENT

33 %

44 %

TROR ATT FLER LÄNDER KOMMER ATT FÖLJA I
BRITTERNAS SPÅR OCH FÖRSÖKA LÄMNA EU

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes under mars månad via mailenkät till Företagarförbundet Fria
Företagares medlemspanel. Totalt mottog 4770 panelmedlemmar enkäten och (10,7%) av
mottagarna svarade på enkäten.

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

