
En guide för  
Coompanions rådgivare

Kooperativ egenanställning - 
för hållbart entreprenörskap
Coompanion har ett nära samarbete med Convoy och 
kan därför erbjuda egenanställning som ett verktyg för 
entreprenörerna i vår rådgivning.

Vad är egenanställning?
Egenanställning låter entreprenörer ta 
uppdrag, utföra tjänster, sälja produkter 
och ta betalt – utan att ha startat företag. 
Genom att skapa ett kostnadsfritt konto hos 
ett egenanställningsföretag får de tillgång 
till ett onlineverktyg där de skapar fakturor 
och tar ut lön. Egenanställningsföretaget 
sköter skatter, moms och administration.

Varför just Convoy?
Convoy är vårt eget kooperativa egen
anställningsföretag, som återinvesterar all 
vinst för att göra tjänsten bättre och billi
gare för entreprenörerna. Kombinerat med 
kostnadsfri rådgivning från Coompanion 
blir det ett svårslaget erbjudande. Convoy 
ägs av bland annat fyra Coompanionkontor 
och är öppet för fler medlemmar.

Hur främjar det kooperation?
Convoy låter flera personer arbeta tillsam
mans i grupp och fakturera ihop. Därför 
passar det bra för blivande kooperativ! 
Även föreningar som inte kan eller vill  
anställa personal, kan använda Convoy.

Hur främjar det entreprenörskap?
Egenanställning är en chans att snabbt 
komma igång och testa affärsidén redan 
innan företagsstart. Det gör att entrepre
nören kan samla in feedback från poten
tiella kunder och redan ha förändrat idén 
när det är dags att formellt starta företaget. 
Det gör att idén växer fram innan valet av 
företagsform, och vi bidrar till att skapa 
mer hållbara företag!

Bra att veta för entreprenören!
Anslut dig kostnadsfritt på www.convoy.se
Convoy tar ut 6,5 % på fakturerat belopp i avgift
Skicka din första faktura inom 48 timmar
Det går bra att arbeta i grupp



Kooperativ egenanställning

Hur fungerar det?
Ibland behöver vi be grupper/personer att vänta med att starta 
företag. Det kan också vara dem som är intresserade av att testa 
på företagande genom egenanställning. Här är några tips på hur 
ni kan tänka kring dem.

Vem passar det för?
Convoy egenanställning passar för både 
dem som vill jobba med egna idéer och dem 
som vill jobba tillsammans. Det passar bäst 
för att sälja tjänster. Exempel är:
• De som vill testa hur affärsidén håller
• De som har bråttom med att komma 

igång, även om idén är svag
• De som har kunder, men inget företag
• Föreningar (även småföretag) som inte 

har utrymme att anställa på heltid, vill 
dela resurs med andra, har ett projekt 
och inte kan ta arbetsgivaransvar

• Grupper där det är oklart hur många 
som kommer att hänga med in i företa
gandet eller som är osäkra på företags 
eller organisationsform

• Deltidsentreprenörer eller de som vill 
växla upp hobbyn.

1. Registrering utan kostnad
Det kostar inget att vara registrerad hos 
Convoy. Entreprenörerna betalar bara när 
de fakturerar kund. På Convoy.se ansluter 
de sig enkelt genom att svara på några frå
gor om sin affärsidé.

2. Ta uppdrag och ta betalt
Som egenanställd hos Convoy hittar entre
prenörerna själva sina kunder och mark
nadsföra sina tjänster. Så fort de är an

slutna kan de ta uppdrag, och ansvarar för 
utförandet. När uppdraget är klart lägger 
entreprenören in fakturaunderlag i Con
voys webbverktyg och rapporterar även 
eventuellt utlägg.

3. Ta ut lön
När entreprenören tagit betalt av sina kun
der finns det möjlighet att ta ut lön. Efter 
Convoys avgifter bestämmer entreprenö
ren själv hur stor del av pengarna som han 
eller hon vill ta ut.

4. Rådgivning hela vägen
Coompanions rådgivare finns med under 
hela resan genom att erbjuda rådgivning 
och deltagande i t.ex. kompetensutveckling 
eller företagssamverkan. Glöm inte att fin
nas där när de är redo att starta företag!

Kontakta Convoy
Thomas Åberg 
verksamhetsledare
thomas@convoy.se
070553 81 96

På Coompanion
Lotta Åberg 
rådgivare
lotta.aberg@ 
coompanion.se 
070598 90 95


