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Fortsatt stor ökning av egenanställda arbetstagare
Invoicery Int fortsätter att växa under det tredje kvartalet 2022. Det är verksamhetsgrenen 
egenanställda arbetstagare i Sverige som driver tillväxten. Internationellt så växer affären i Norge 
kraftigt under årets första nio månader.

Under tredje kvartalet 2022 ökade Invoicery Int sin nettoomsättning med 14 procent, till 
392 (342) MSEK. Verksamhetsgrenen egenanställda arbetstagare, ökade med 21 procent. Både antalet 
egenanställda arbetstagare och antalet registrerade konton i verksamheten ökade jämfört med 
samma period i fjol.

Det är glädjande att se en stark tillväxt på den norska marknaden, 31 procent under årets första nio 
månader. Det är ett kvitto på såväl skalbarheten i egenanställningsformen, som vår organisations 
hårda arbete. Samtidigt är vi fortsatt medvetna om att vår internationella expansion aktualiserar nya 
utmaningar, med olika marknaders varierande förutsättningar och behov. Vi hoppas att kunna dra 
lärdom av utvecklingen i Norge och försätta stärka vårt fotfäste på våra internationella marknader. 

Nya arbetsformer och förändrade konsumtionsmönster vittnar om en ny verklighet för 
arbetsmarknadens system att förhålla sig till. Utvecklingen aktualiserar också utmaningar, inte minst 
vad gäller goda villkor för arbetstagare. I takt med att alternativ till den traditionella industrimodellen 
blir vanligare uppstår till exempel frågor om reglering av arbetsmiljö för den som arbetar på distans 
eller uppdragsbaserat. Det kollektivavtal som Frilans Finans i Sverige tecknat med Säljarnas, och som 
trädde i kraft i våras, är därför särskilt angeläget.

Utredningen ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus” (SOU 2022:45), som publicerades i augusti 
2022, ringar in viktiga frågeställningar när det kommer till att utveckla arbetsmiljölagen för att 
bättre svara upp mot den moderna arbetsmarknadens förutsättningar och behov. Men tyvärr haltar 
utredningens i begreppshanteringen av egenanställning vilket jag, i egenskap av ordförande i 
Egenanställningsföretagens branschorganisation, adresserade i en debattartikel i Arbetsvärlden i 
september 2022. Är bakgrunden mot vilket regleringar utformas bristfällig, riskerar det att bli fel även i 
utförandet.

I en annan debattartikel, i Svenska Dagbladet i september 2022, förtydligade jag hur arbetstillfällen 
med en planerad början och ett slut fyller en viktig arbetsmarknadsmässig funktion. I till exempel 
kulturbranschen, där tusentals egenanställda är verksamma, sker arbetstillfället ofta inom ramarna för 
en uppsättning, pjäs eller produktion, varför tidsbestämt behov är vanligt förekommande.

Även oaktat arbetsdynamiken som råder i vissa branscher har uppdragsbaserat arbete en viktig roll 
på arbetsmarknaden. I takt med att allt fler ifrågasätter normen om att arbeta heltid hela livet på en 
bestämd arbetsplats, framträder nya synsätt, präglade av ledord som självbestämmande och worklife-
balance. Och när den traditionella modellen inte räcker till, ökar efterfrågan på alternativa lösningar. 
Det är även i ljuset av den utvecklingen som uppdragsbaserat arbete och egenanställning befäst sig 
som ett viktigt inslag på arbetsmarknaden. 

Med en stadig grund att luta oss mot – såväl finansiellt som organisatoriskt – ser vi fram emot att 
ta nya kliv framåt i utvecklingen av vår verksamhet under det fjärde kvartalet. Vi tror alltjämt att 
hållbarhet är viktigt i det avseendet: dels som självändamål, dels som förutsättning för att vara 
konkurrenskraftiga över tid.

Stephen Schad
VD, Invoicery Int AB
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omdömen2 471TrustScore 4.7

Stjärnfördelning

Bra och ansvarstagande

Utbetalning som utlovat, utan 
problem. Kollade så jag hade 
bra anställningsvillkor när jag 
vid ett enstaka tillfälle hade 
rapporterat mer tid än vad som 
var brukligt, bra att det följdes 
upp.

- Ronny

4/5

Tekniskt fel

Snabb support men strulade 
med utbetalningen på grund av 
tekniska fel.

-Olof

3/5Snabba och noggranna

Fungerar bra. Enkla anvisningar 
för att skicka och göra fakturor. 
Bra feedback från Frilans Finans.

- Matti

4/5

Enkelt och lättnavigerat

Enkelt och lättnavigerat, 
superskönt att slippa all 
administration med att ha eget.

- Paula

5/5

Smidig hantering
Har hittills fakturerat en gång 
och det har fungerat smidigt. 
Snabba svar när jag har undrat 
över något. Det är verkligen 
en avlastning om man inte vill 
hantera ett företag (vilket tar 
tid och uppmärksamhet) utan 
vill kunna fokusera helt på sitt 
arbete respektive sin fritid

- Anders

5/5

Otroligt smidigt
Det gick otroligt smidigt att 
fakturera genom Frilans Finans, 
rekommenderas! Det var inga 
problem alls att registrera 
jobbet och pengarna kom 
snabbt.

- Matilda

5/5

Så tycker våra arbetstagare

Trustpilot
Trustpilot är en omdömesplattform som möjliggör för våra egenanställda arbetstagare
att lämna omdömen om vår tjänst. Det är glädjande att hela 78% har gett oss 5/5 i betyg,
ytterligare 16% har gett oss 4/5. Totalt har vi i nuläget en TrustScore om 4,7. Genom
Trustpilot får vi även in värdefulla åsikter om vad i vårt erbjudande som är bra och vad
vi kan göra föra att ytterligare förbättra vår tjänst och vårt stöd till våra egenanställda
arbetstagare.
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Delårsrapport januari-september 2022

Perioden i korthet
• Nettoomsättningen uppgick till 1 180 MSEK jämfört med 994 MSEK motsvarande nio månader 

2021, en ökning med 18,8 procent.
• EBITDA uppgick till 12,6 (9,3) MSEK motsvarande en marginal om 1,1 (0,9) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (6,2) MSEK, med en rörelsemarginal om 0,8 (0,6) procent.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 11,0 (7,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,81 (0,43) MSEK.
• Balansomslutningen uppgick till 237 (197) MSEK.
• Eget kapital uppgick till 41 (28,0) MSEK, motsvarande en soliditet på 17,2 (14,2) procent.
• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 57,7 (43,1) MSEK

Information om verksamheten

Invoicery Int är koncernmoder i Nordens största koncern för intermittenta anställningar med 
verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Frankrike. Verksamheten bedrivs under 
varumärkena Frilans Finans och Invoicery. Koncernen har två affärsområden, Egenanställning 
respektive Workforce Management. Egenanställning är det dominerande av de två affärsområdena 
och utgör 5/6 delar av koncernens verksamhet. 

Med egenanställning avses arbetstagare som äger rätten att förhandla med uppdragsgivare för 
egenanställningsföretagets (arbetsgivarens) räkning om uppdrag som arbetstagaren själv anställs 
för att utföra i de fall egenanställningsföretaget (arbetsgivaren) efter prövning, väljer att åta sig 
uppdraget. Vid sidan om egenanställningen erbjuder Invoicery Int företagskunder att anställa sin 
intermittenta personal hos Invoicery Ints dotterbolag (Workforce Management).
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2022-01-01
2022-09-30

2021-01-01
2021-09-30

Nettoomsättning 1 180 407 993 760
Aktiverat arbete för egen räkning 756 1 498
Övriga rörelseintäkter 3 391 274
S:a Rörelseintäkter 1 184 554 995 532

Direkta kostnader -14 899 -12 493
Externa omkostnader -30 154 -22 193
Personalkostnader -1 126 460 -950 682
Av- & nedskrivningar -3 178 -3 146
Övriga rörelsekostnader -483 -839
S:a kostnader -1 175 175 -989 353

Rörelseresultat 9 379 6 179

Finansiella poster 1 634 991

Resultat efter finansiella poster 11 013 7 170

Skatt -3 255 -3 083
Periodens resultat 7 758 4 087

Koncernens resultaträkning
(KSEK)
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2022-09-30 2021-09-30

Immateriella anläggningstillgångar 8 896 9 798
Materiella anläggningstillgångar 718 1 409
Finansiella anläggningstillgångar 0 12
S:a Anläggningstillgångar 9 614 11 219

Kundfordringar 162 027 136 916
Aktuella skattefordringar 39 50
Övriga fordringar 5 128 3 950
Förutbetalda fordringar 2 124 1 926
S:a Omsättningstillgångar 169 317 142 843

Kassa och bank 57 706 43 060
S:a Kassa och bank 57 706 43 060

Summa tillgångar 236 637 197 122

Eget kapital 40 627 27 984
S:a Eget kapital 40 627 27 984

Leverantörsskulder 7 191 4 759
Aktuella skatteskulder 4 882 2 089
Övriga skulder 100 947 91 142
Upplupna kostnader 82 990 71 148
S:a Kortfristiga skulder 196 011 169 138

Summa eget kaptial och skulder 236 637 197 122

Koncernens balansräkning
(KSEK)
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2022-01-01
2022-09-30

2021-01-01
2021-09-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 11 013 7 170
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 3 136 3 146
Betald skatt -2 035 -1 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 12 114 8 769
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar -6 422 -12 210
Förändring av kortfristiga fordringar 59 934 -4 068
Förändring leverantörsskulder 3 736 2 573
Förändring av kortfristiga skulder -75 097 -1 608
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 735 -6 544
 
Investeringsverksamheten
Investeringar och avyttringar i immateriella
anläggningstillgångar -756 -1 578
Kassaflöde från investeringsverksamheten -756 -1 578
 
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -4 794 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 794 0
 
Periodens kassaflöde -11 285 -8 122
 
Likvida medel vid årets början 68 991 51 182

Likvida medel vid periodens slut 57 706 43 060

Koncernens kassaflödesanalys
(KSEK)
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Kommentarer till rapporten
Fakturering och omsättning koncernen
Omsättningen under årets första nio månader ökade med 18,7 % till 1 180 (994) MSEK. Affärsområdet 
egenanställning har fortsatt stark tillväxt och har ökat antalet egenanställda arbetstagare fem kvartal 
i rad. Omsättningen ökade med 14 % till 392 (342) MSEK för tredje kvartalet jämfört med samma 
period föregående år. Omsättningen på den svenska marknaden ökade med 12,6 % till 364 (323) MSEK 
för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

De internationella marknaderna har fortsatt god tillväxt. Omsättningen uppgick till 28 (20) MSEK för 
de internationella marknaderna med en tillväxt om 41,6 % för det tredje kvartalet jämfört med samma 
period föregående år.

Affärsområde egenanställda arbetstagare
Omsättningen för egenanställda arbetstagare ökade med 21,3 % till 353 (291) MSEK för tredje 
kvartalet jämfört med samma period föregående år. För årets första nio månader ökade omsättningen 
med 26,5% till 1 051 (831) MSEK.

På den dominerande svenska marknaden ökade omsättningen med 20 % till 328 (273) MSEK för tredje 
kvartalet. I den internationella verksamheten visar Norge störst ökning med 31 % till 50 (38) MSEK för 
årets första nio månader, under det tredje kvartalet ökade omsättningen till 19 (14) MSEK.
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Affärsområde Workforce Management 
Koncernens erbjudande till företagskunder fortsätter att utvecklas. Omsättningen minskade med 26 % 
till 38 (51) MSEK under tredje kvartalet som till stor del beror på en minskad efterfrågan hos några av 
koncernens största företagskunder.

Under årets första nio månader minskade omsättningen med 21 % till 129 (164) MSEK jämfört 
med samma period föregående år varav den svenska verksamheten stod för 123 (157) MSEK av 
omsättningen.

Säsongsvariationer
Koncernens verksamhet har historiskt i Norden haft säsongsvariationer och den högsta 
nettoomsättningen uppnås normalt under årets sista kvartal följt av kvartal två. Kvartal ett och kvartal 
tre är koncernens lägsta sett till omsättning och resultat.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK för årets första nio månader vilket är 3,2 MSEK bättre än 
motsvarande period föregående år. En ökning av antalet egenanställda arbetstagare som genererat 
ökad omsättning är den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet. Under perioden har också 
0,8 (1,6) MSEK av utvecklingskostnaderna aktiverats.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 11,0 (7,2) MSEK. Finansiella poster uppgick till 1,6 (1,0) 
MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,1) MSEK. Den svenska verksamheten visade vinst 
och har belastats med en skattekostnad om 3,2 (3,0) MSEK. Samtliga utländska enheter redovisar 
underskott och är något högre än motsvarande period föregående år -4,4 (-4,0) MSEK. 

EBITDA för perioden uppgick till 12,6 (9,3) MSEK vilket motsvarar en EBITDA-marginal om
1,1 % (0,9 %). Den svenska verksamheten hade ett positivt EBITDA och överskottet genereras av 
affärsområdet egenanställda arbetstagare. De internationella bolagen och dess marknader redovisar 
negativt resultat med EBITDA-marginal om -5,9 % (-7,6 %) som dock är en förbättring jämfört med 
föregående år.

Perioden jan-sept 2022 
(KSEK)

Koncernfunktioner Sverige Övriga länder Koncernen

Omsättning 0 1 104 924 75 483 1 180 407

EBITDA -811 17 805 -4 437 12 557

EBITDA-marginal 0,0% 1,6% -5,9% 1,1%

Resultat före skatt -3 048 18 463 -4 402 11 013
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Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella eller materiella anläggningstillgångar under perioden 
uppgick till 0,8 (1,6) MSEK och avsåg huvudsakligen egenutvecklad programvara samt en mindre del 
investering i affärssystem.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde minskade under årets första nio månader med en förändring om -11,2 (-8,2) 
MSEK och koncernens kassa uppgick till 58 (43) MSEK. Rörelsekapitalet uppgår till -26,7 (-26,3) MSEK, 
med en kassalikviditet om 115,8 % (109,9 %).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital per den 30 september uppgick till 40,6 (28,0) MSEK, vilket motsvarar ett 
värde på 4,24 kronor (2,92) per aktie. Soliditeten var 17,2 % (14,2 %). Den förbättrade soliditeten är i 
sin helhet hänförlig till det förbättrade resultatet. Nettoskulden uppgick till -57,8 (-43,1) MSEK som 
uteslutande är banktillgodohavanden. 

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång
Koncernen fortsätter den starka tillväxten i Sverige inom det dominerade affärsområdet egenanställda 
arbetstagare under årets första nio månader. Det är i första hand egenanställda arbetstagare inom 
kultur- och underhållningssektorn som står för det största ökningen. 

Den 1 mars trädde kollektivavtalet i kraft med Säljarnas, ett opolitiskt och fristående fackförbund.
Det har tagits emot väl och som de alla flesta egenanställda tycker är ett bra initiativ. Kollektivavtalet 
har inte inneburit några negativa effekter under kvartalet. Konkurrenter har valt att följa efter, vilket är 
positivt för såväl samhälle som för individer och egenanställningsföretag.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.


