
 

Ekonomiska råd till föreningar. 
 
Hur skyddar man ekonomin i föreningen? 
 
Här kommer några råd till föreningar hur man lättast ska hantera pengahanteringen 
etc. En svaghet i många föreningar är att endast en person har ansvar för ekonomin 
utan att ha andra kontrollsystem runt sig. En lösning är att flera har tillsyn 
 
 

• Intern kontroll:  Är ett exempel på kontrollmekanismer som skulle kunna 

tänkas förebygga ekonomiska oegentligheter i ideella föreningar. Den största 

upplevda fördelen med intern kontroll visar sig vara att faran för felaktigheter 

och svagheter inom alla finansiella delar i verksamheten minskar genom att 

använda sig av intern kontroll. Det är inte bara den egna organisationen som 

kan dra fördelar av en väl fungerande intern kontroll. Det visar sig även vara 

betydande att företagen upplyser sina samarbetspartners att det satsas på en 

välskött intern kontroll. Den viktigaste faktorn blir att se till att den interna 

kontrollen blir en naturlig del av och en vana i de dagliga arbetsrutinerna. Ett 

stort dilemma när intern kontroll används, är att det allt som oftast är ledningen 

som sköter denna. Något som ska finnas i beaktande är att det påfallande ofta 

är någon från ledningen som är involverad när ett bedrägeri har skett. 

 

• Extern revision: Det är inte alltid som det är en certifierad revisor som gör 

bokföringen inom ideella föreningar. Istället kan det vara en outbildad person 

som tagit på sig rollen som revisor för föreningen och inte besitter den 

specifika kunskap som krävs. En extern revisor utför flera olika uppgifter, 

bland annat rådgivning till föreningen. Det är viktigt att revisorn gör detta med 

god sed. En annan viktig del för revisorn är att vara helt opartisk i sin 

rådgivning 

 

• Berättande redovisning: Att det till varje transaktion eller kvitto borde finnas 

några rader nedskrivna om varför det införskaffades och hur den utgiften kan 

gynna organisationen. Det är således en faktor som höjer medvetenheten hos 

alla styrelsemedlemmar vilket kan skapa en bra och öppen kommunikation om 

föreningens ekonomi.  

 

• Kompetens: I många föreningar är det kompetens, eller i de flesta fall, bristen 

på kompetens som är den stora anledningen till varför ekonomisk brottslighet 

sker. Därför är det viktigt att om en förening använder sig av någon nämnd 

kontrollmekanism, måste de skaffa mycket kunskap och se till att 

kompetensen finns inom organisationen. Detta måste ske innan någon i 

föreningen drar igång en förändring. 

 
 



 

 
Övrigt som man kan tänka på: 

 

• Med tanke på att det kan vara stora dagskassor så bör det vara två personer 

som godkänner dagskassan. Och de personerna ska inte vara släkt med 

varandra. 

 

• Minimera kontanthanteringen. Förorda kort- och swishbetalning. 

 

• Ett bra kassaprogram som t ex iZettle där man lätt kan få en överblick på alla 

transaktioner, per dag, vecka och månad. 

 

• Ha mer än en firmatecknare för föreningen. 

 

• En verifikation ska innehålla; 

- Datum när den sammanställdes 

- Datum som avser den ekonomiska händelsen (t ex datum för köpet) 

- Kort beskrivning av köpet eller den ekonomiska händelsen 

- Beloppet med en specificering av momsen 

- Motparten, affären eller företaget som har sålt eller köpt varan/tjänsten. 

 
 

 


