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Småföretagare har miljard i ofakturerade jobb  

Och dröjer onödigt länge med att fakturera. 

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare anger att de har ofakturerade 
jobb tillsammans för upp emot 1 miljard. I en undersökning genomförd under juni anger hälften av 
företagen att de har ofakturerade jobb till ett genomsnittligt värde av 145 000 kr per företag.  

Fakturering har blivit enklare. Men trots det så anger nästan var tredje företagare i undersökningen 
att de upplever fakturering och betalningar som en jobbig del av arbetet. Och hela 63 procent anger 
att de då och då blir sena med sin fakturering.   

Småföretagare använder traditionella rutiner Hela 66 procent anger att de fortfarande skickar 
pappersfakturor i brev. Inte nödvändigtvis alla men en andel av fakturorna kräver skrivare, frimärke 
och kuvert för att nå kunden.  



Upplever du att administrationen av fakturering och betalning är jobbigt och 
tidskrävande?

Ibland
3 %

Nej
68 %

Ja
29 % 3 AV 10 

SMÅFÖRETAGARE UPPLEVER ATT FAKTURERING 
OCH BETALNINGAR ÄR JOBBIGT



Tenderar faktureringen hänga över dig och bli en belastning för dig själv eller 
folk runt omkring dig?

JA

NEJ

ÖVRIGT

20 % 40 % 60 % 80 %

”IBLAND NÄR DET ÄR 
HÖGSÄSONG FÖR ALLT 

ANNAT OXÅ”



Hur ofta hamnar du i bakvattnet och blir sen med faktureringen?

ALDRIG

NÅGON GÅNG OM ÅRET

GANSKA OFTA

ALLTID

ANNAT

13 % 25 % 38 % 50 %

63 PROCENT  
AV SMÅFÖRETAGARE BLIR SENA  
DÅ OCH DÅ MED FAKTURERING



Har du just nu ofakturerade jobb som borde faktureras?

JA, MÅNGA

JA, FLERA STYCKEN

JA, NÅGRA FÅ

NEJ INGET OFAKTURERAT

13 % 25 % 38 % 50 %

VARANNAT FÖRETAG HAR 
OFAKTURERADE JOBB



Upplever du att dina kunder är sämre på att betala under sommarmånaderna

NEJ

JA LITE...

JA MYCKET!

ANNAT

18 % 35 % 53 % 70 %

TVÅ TREDJEDELAR  
AV SMÅFÖRETAGARNA ANSER SIG HA BRA BETALANDE KUNDER



Hur lång tid i genomsnitt tar det att få betalt för arbete utfört i juni?

32 DAGAR 



Uppskatta värdet på utfört arbete som ännu inte är fakturerat och betalt.

145 000 SEK



Hur skickar du dina fakturor?

SOM PDF VIA MAIL

SOM E-FAKTURA

PAPPERSFAKTURA

ANNAT

18 % 35 % 53 % 70 %

TVÅ 
TREDJE
DELAR  
SKICKAR ALLA ELLER 

NÅGRA AV SINA FAKTUROR 
SOM PAPPERSFAKTURA 

MED POST



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 i samarbete mellan DICOPAY och Företagarförbundet Fria 
Företagare under Juni månad via mailenkät till Företagarförbundet Fria Företagares 
medlemspanel. Totalt mottog 4682 panelmedlemmar enkäten och  (7,4%) av mottagarna 
svarade på enkäten. 


