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Vad är kassörshandboken? 
Kassörshandboken är tänkt att vara en hjälp i ekonomiarbetet, för 

att bättre förstå vad som är skillnad på de olika begrepp som 

används och för att få en bättre förståelse för hur en på bästa sätt 

redovisar föreningens ekonomi så att styrelsen och medlemmarna 

får en bra insikt i verksamheten. 

Kassörshandboken kan vara nyttig för alla i styrelsen att läsa, 

särskilt kassör och ordförande. Den gör ingen djupdykning i 

traditionell bokföring utan är anpassad för mindre föreningar som 

har tillgångar under 1,5 miljoner kronor och därmed kan göra en 

enklare ekonomisk redovisning varje år.  

Målet är att dessa föreningar ändå ska kunna göra en ekonomisk 

redovisning som är trygg och säker men där också den som ej har 

vana av att agera kassör sedan tidigare snabbt ska kunna komma 

in i sitt uppdrag. 

Handboken går igenom grunderna i bokföring där olika begrepp 

förklaras mer ingående, vad en kontoplan fyller för syfte, hur en för 

in en affärshändelse i grundboken, vad som är skillnad på budget, 

balans- och resultaträkning osv. Löpande så ges tips (gröna rutor) 

och exempel (orange text). 

På sidan umeastudentkar.se/kassor hittar du, utöver denna 

handbok, även en smidig ekonomimall i excel samt övningar med 

lösningsförslag som ger dig en bra introduktion till kassörsrollen. 

Med önskan om mycket framgång i ditt uppdrag som kassör! 

Stefan Brattlöf, Kanslichef vid Umeå studentkår 

stefan@umeastudentkar.se 

070-686 90 53 

mailto:stefan@umeastudentkar.se
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Centrala begrepp inom bokföring 
Inom bokföring finns en mängd begrepp som kan kännas 

främmande till en början men som är nödvändiga för att kunna 

genomföra uppdraget och som du snabbt kommer att lära dig. 

Affärshändelse 

Varje ekonomisk händelse som du bokför under ett år är en 

affärshändelse, dvs. allt som påverkar föreningens resultat eller 

kapital. 

Debet och kredit 

Debet och kredit är två centrala begrepp inom bokföring. De används 

när man gör så kallad dubbel bokföring, som innebär att varje 

affärshändelse förs in i två kolumner som vi kallar debet respektive 

kredit. Ett annat ord för kredit är ”från” och för debet är ”till” vilket 

innebär att en händelse alltid rör sig från ett konto (kredit) till ett 

annat konto (debet). 

Exempel 1: Föreningen Kårens vänner har köpt in kaffe 

till ett arrangemang. Pengar som de betalar för inköpet 

går då från bankkonto (kredit) till en utgift (debet). 

Exempel 2: Vid arrangemanget sålde Kårens vänner 

sittningsbiljetter för 15 000 kr. Pengarna går då från en 

intäkt (kredit) till bankkontot (debet). 
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Verifikat 

När bokföring görs så ska det finnas underlag för alla 

affärshändelser. Underlagen kallas verifikationer och kan vara allt 

från en faktura som ni har fått, kvitton då någon har lagt ut pengar 

eller andra intäkter till föreningen. Du kan samla transaktioner som 

rör samma händelse och bokföra som ett verifikat. Om ni t.ex. har 

sålt sittningsbiljetter så kan ni samla alla intäkter från försäljningen 

och bokföra hela summan som en affärshändelse. 

 

 

 

 

 

Kontant- respektive fakturametoden 

Som förening använder ni i huvudsak kontantmetoden som innebär 

att ni bokför en affärshändelse när en inbetalning eller utbetalning 

har skett på bankkontot.  

I enstaka fall kan ni använda fakturametoden som innebär att ni 

bokför en intäkt när ni t.ex. har skickat en faktura men ännu ej har 

fått inbetalning på det år som affärshändelsen ska bokföras. 

Fakturametoden är främst obligatorisk för aktiebolag som skickar 

många kundfakturor och får många leverantörsfakturor men då och 

då kan den vara aktuell även för föreningar. 
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Kontoklasser och kontoplan 

Inom bokföring så används en kontoplan som grund för att du ska 

veta var du ska bokföra intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. 

I Sverige använder vi något som kallas BAS-kontoplan och som har 

olika klasser för olika händelser i bokföringen. Det finns även 

kontoklass 7 för personalkostnader, kontoklass 8 för finansiella 

intäkter och kostnader men följande 6 är de som främst är aktuella 

att använda i föreningens verksamhet: 

- Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999) 

- Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) 

- Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) 

- Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) 

- Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) 

Grundbok 

Grundboken är förteckningen över årets alla affärshändelser och för 

varje affärshändelse finns alltså ett verifikat som i sin tur motsvaras 

av ett papper i bokföringspärmen som sammantaget ger en 

heltäckande bild av att bokföringen har gått rätt till. 

Här finner du numret för varje verifikat, datumet då affärshändelser 

ägt rum, en enklare beskrivning av affärshändelsen och till sist 

bokför du händelsen på debet- respektive kreditsidan. Just din 

grundbok kan ske i excel, ett bokföringsprogram eller även i 

pappersform beroende på vad som passar din förening. 
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Budget och budgeterat resultat 

Budgeten är mycket viktig i föreningens verksamhet och är en 

prognos för hur ni tror att era intäkter och kostnader kommer att 

utvecklas under året. Den fastställs normalt på ett årsmöte eller 

liknande och är medlemmarnas ekonomiska uppdrag till er i 

föreningens styrelse. 

Det budgeterade resultatet är däremot inte samma sak som 

skillnaden på inbetalningar och utbetalningar från ert bankkonto. 

Istället så ska detta visa hur er förenings ekonomi har utvecklats där 

ni även tar hänsyn till intäkter och kostnader som kanske ännu inte 

uppstått men som tillhör det år då ni är kassör. Se exempel under 

avsnitt ”Intäkt” respektive ”Kostnad”. 

Intäkt 

Det är skillnad på intäkt och inbetalning. När ni får en betalning till 

ert bankkonto så förändras behållningen på ert bankkonto medan 

en intäkt är det bokförda värdet av ekonomiska händelser som kan 

hänföras till intäkter under året. 

Exempel: Föreningen Kårens vänner har inlett ett 

samarbete med ett lokalt företag. Faktura är skickad 

men inbetalning har ännu inte skett till föreningens 

bankkonto. Kassören lägger då ändå in intäkten så att 

den hamnar på rätt år. 
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Kostnad 

Det är skillnad på kostnad och utbetalning. När ni gör en utbetalning 

från ert bankkonto så förändras behållningen på ert bankkonto 

medan en kostnad är det bokförda värdet av ekonomiska händelser 

som kan hänföras till kostnader under året. 

Exempel: Föreningen Kårens vänner har köpt in en 

ljudanläggning som kan användas på aktiviteter men 

har ännu inte fått fakturan och kan alltså inte betala 

räkningen när året är slut. Däremot så vet kassören hur 

stor summa som ska betalas och kan lägga upp en 

kostnad på sitt år trots att ingen utbetalning har skett 

från föreningens bankkonto. 

 

 

 

 

 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är en av två delar som ska ingå i ert bokslut efter 

att ni har avslutat ert år i styrelsen. Den visar utfallet av intäkter och 

kostnader under året, alltså ert faktiska, inte budgeterade, resultat.  

I den ekonomiska redovisningen kan en med fördel visa utfallet i 

resultaträkningen jämfört med den budget som lades för året. 
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Tillgångar 

Tillgångarna är de resurser ni har i föreningen. Tillgångarna kan 

delas upp i två huvudsakliga delar: 

Anläggningstillgångar: Mindre vanligt hos föreningar. Med detta 

menas stadigvarande tillgångar såsom maskiner, fastigheter, 

värdepapper osv. 

Omsättningstillgångar: De flesta föreningar arbetar uteslutande 

med omsättningstillgångar, med vilket menas sådana tillgångar 

som ni omsätter i verksamheten vare sig det rör sig om varulager, 

pengar i kassan, på banken osv. En av de vanligaste 

omsättningstillgångarna är ett varulager samt de fordringar ni som 

förening kan ha på en samarbetspartner eller på kåraktiva som har 

kvitterat ut pengar inför ett arrangemang. 

Exempel: Föreningen Kårens vänner köpte in tygpåsar 

som de räknar med ska räcka i tre år. Köpet kan 

bokföras på följande vis: 

 

Skulder 

Skulder är en förpliktelse att betala något inom en viss tid. Det kan 

antingen vara en skuld ni har till en leverantör, att en kåraktiv person 

har lagt ut pengar som de inte har fått betalt för när året är slut osv. 

Exempel: När året är slut så har Kårens vänner inte fått 

fakturan för ljudanläggningen de köpte och får därför 

lägga upp att de har en skuld: 
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Eget kapital 

Eget kapital beskriver vilka resurser föreningen egentligen har att 

röra sig med och är skillnaden mellan föreningens tillgångar (kassa, 

bank, varulager, fordringar osv) och dess skulder. Om årets resultat 

är positivt så ökar det egna kapitalet medan det egna kapitalet 

minskar om resultatet är negativt. 

Avskrivningar 

Avskrivningar görs normalt i slutet av ett år och är ett sätt att fördela 

kostnaden för t.ex. ett inköp över en längre tid för att ge en korrekt 

bild av hur kostnaden fördelar sig över åren. I noterna till 

balansräkningen beskrivs sedan hur avskrivningen ska gå till. 

Exempel: Då föreningens tygpåsar ska räcka i tre år så 

bör också kostnaden fördelas jämnt över åren. Det 

totala inköpet var på 30000kr vilket ger en årlig 

kostnad om 10000kr som bokförs mot varulagret på 

följande vis: 

 

Periodiseringar 

Periodiseringar görs också normalt i slutet av ett år eller när arbetet 

pågår med att göra bokslutet och innebär att t.ex. kostnader där 

föreningen ej fått fakturor men där kostnaden tillhör det föregående 

året ändå bokförs på rätt år. Ett exempel på en periodisering ges 

under avsnittet ”Skulder” ovan. 

På samma sätt som att en skuld ofta bokförs mot en kostnad, så 

kan kvarvarande fordringar ni som förening har bokföras mot en 

intäkt. 
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Balansräkning 

Balansräkningen är den andra delen av bokslutet och visar på den 

ekonomiska ställningen för föreningen där tillgångarna, skulderna 

och årets resultat tas med i beräkningen. Den består av: 

- Ingående balans som visar ställningen i föreningen när året 

började.  

- Periodens förändring för alla olika delar. 

- Utgående balans som visar föreningens ekonomiska 

ställning när året är slut. 
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Bokslut och noter 

Bokslutet består huvudsakligen av balansräkning, resultaträkning, 

eventuella noter samt en ekonomisk berättelse där kassören 

berättar om särskilda händelser under året som anses vara av vikt 

att informera om. 

Noterna är manuellt inskrivna kommentarer till poster i 

balansräkning eller resultaträkning. De kan informera om viktiga 

periodiseringar eller avskrivningar som gjorts/ska göras. 

Exempel: Kassören i Kårens vänner tar med två noter i 

bokslutet: en där det nämns att varulagret bestående 

av tygpåsar ska skrivas av med 10000kr/år i tre år 

samt att skulderna består av kostnaden för en 

ljudanläggning där fakturan ännu ej är betald. 
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Andra centrala begrepp 

Räkenskapsår 

Räkenskapsåret är det ekonomiska året för föreningen. I denna 

handbok används räkenskapsåret 1 januari  - 31 december som 

exempel men många andra föreningar har t.ex. 1 juli  - 30 juni 

efterföljande år som räkenskapsår. 

Omsättning 

Med omsättning menas de totala intäkterna som föreningen har 

haft under året. 

Revision 

Efter att räkenskapsåret är avslutat, genomför en vald revisor en 

granskning av bokslutet, den löpande bokföringen och stämmer av 

mot de olika konton som föreningen använder. Revisorn lämnar 

sedan en revisionsberättelse där frågan om ansvarsfrihet 

behandlas. 

Ansvarsfrihet 

Normalt sett rekommenderas att avgående styrelse ska få 

ansvarsfrihet för den tid de har suttit. 

Bokföringsorder 

Vid t.ex. avskrivningar så vill man gärna ha ett verifikat som visar på 

den avskrivning som görs. Då kan ordförande i föreningen skriva en 

bokföringsorder som ligger till grund för bokföringen. 

Organisationsnummer 

Används för att identifiera er förening. För föreningar i Umeå 

studentkår är organisationsnumret 894000-4305. 

Arvoden och löner 

Om arvoden eller löner ska betalas ut, så görs detta via kårkansliet. 

Ni får sedan faktura på totalsumman. Kontakta oss för mer info. 
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Några bokföringsexempel 
Vanliga intäkts- och kostnadshändelser, samt återbetalning av 

intäkt: 

 

Lägga upp fordran mot kåraktiv samt boka återbetalning och rest: 

 

Avskrivningar och periodiseringar i samband med bokslut: 
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