
Så startar du en förening

Steg för steg, tips och exempel!



Vad är en ideell förening?

• En grupp personer som tillsammans verkar för gemensamma idéer. 

• Föreningen drivs av medlemmarna som består av minst tre personer, 

för att registrera en förening ska man ha bestämt ett namn, formulerat 

stadgar och valt ut en styrelse. 

• I Sverige är så många som hälften av befolkningen i åldrarna 16-84 år 

medlemmar i minst en förening. Det finns många sätt att engagera sig på 

och en förening kan syssla med en massa olika saker, som sport, kultur, 

politik och mycket annat!



Varför ska du starta en ideell förening?

1. Superbra för demokratin!

- göra något meningsfullt för sig själv och samhället 

2. Häng med dina kompisar!

- engagera dig för något du brinner för tillsammans med andra som 

intresserar sig för samma sak

- träffa nya kompisar

3. Du lär dig nya grejer!

- chans att utveckla och engagera dig i ditt intresse

- lära dig mer om ekonomi, kommunikation och ledarskap

- merit att skriva på dit cv



Så gör du

Steg 1- Formulera syfte och mål med 

föreningen

Steg 2- Utse styrelse och medlemmarnas roll

Steg 3- Planera finansiering av föreningen

Bläddra vidare för att läsa mer om de tre stegen!

För att komma igång kan det vara bra att starta 

med ett nybildingsmöte, där ni tillsammans går 

igenom de tre stegen som krävs för att starta en 

förening. Det kan vara bra att skriva ner vad som 

sägs i mötet, så att ni kan gå tillbaka till det vid 

senare tillfälle. Det kallas att föra protokoll. 



Steg 1- Syfte
• Varför startar ni föreningen och vad vill ni 

åstadkomma? Det första steget i att bilda förening 

handlar om att bestämma föreningens syfte och mål, vilket 

skrivs in i det som kallas för stadgar. Syftet med 

föreningen kan vara att driva en specifik samhällsfråga, 

gejma tillsammans eller hjälpa barn med läxor. Det är ni 

som bestämmer! Stadgar innehåller också de regler som 

förenings styrs med över tid. Ett tips är att se vad 

Skatteverket anser ska ingå i stadgar för ideella föreningar 

samt titta på andra verksamheters stadgar för inspiration.

• Vad kommer ni att göra? Kommer ni arbeta med ett 

större projekt eller flera mindre? Vilken målgrupp riktar ni 

er till och vad finns det för olika aktiviteter? 

• Det är viktigt att alla medlemmar känner till syftet  

och målet för er förening. 

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html


• Det andra steget är att bestämma vilka som är medlemmar 

och vilka som sitter i styrelsen. Ni bör vara minst tre 

medlemmar för att bilda förening, bestäm vad det innebär 

att vara medlem i just er förening. 

• Utse en styrelse, det vill säga en grupp personer som finns 

till för att ta viktiga beslut. Det är medlemmarna som 

bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen, och vilken roll de 

ska ha. Det vanligaste styrelserollerna är ordförande, 

sekreterare och kassör. Ordförande leder styrelsen, 

sekreteraren skriver anteckningar på möten och kassören 

sköter ekonomin i föreningen.

• Om målet är att växa som förening bör ni även bestämma 

hur ni ska försöka nå fler medlemmar till just er förening.

Steg 2- Medlemmar och styrelse



Steg 3- Finansiering

• Planera och ta beslut kring er förenings ekonomi. En 

av många fördelar med att registrera er förening är 

möjlighet till att söka bidrag till verksamheten. Bidragen 

kan sökas hos bland annat kommuner, stiftelser, fonder, 

och som projektpengar. Föreningen kan även ta ut en 

medlemsavgift från medlemmar till finansieringen. 

• Föreningen bör ha rutiner för hur ekonomin sköts, där 

kassören har det högsta ansvaret över pengarna. Det kan 

vara bra att göra en budget för föreningen, som innefattar 

planerade intäkter och utgifter. 

• Kolla upp om ni behöver ett organisationsnummer. Det 

kan behövas för att starta bankkonto, söka bidrag eller 

hyra lokal. Ansökan gör ni på Skatteverkets hemsida. 



Vill du läsa mer? Klicka dig vidare!

Läs dig mer om att starta förening, söka bidrag och styrelsens roll- vi har samlat 

länkar här:

• Studieförbundet vuxenskolan

• Föreningsinfo

• Sensus

• Vi unga

• Fritidsforum

• Verksamt

• Skatteverket

Vill du engagera dig i en redan befintlig förening? 

Sök bland uppdrag i hela Sverige på Volontärbyrån!

https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/
https://www.foreningsinfo.se/starta-ideell-forening/
https://nyiforening.sensus.se/#modul
https://viunga.se/wp-content/uploads/2021/07/Vi-Ungas-Startkit.pdf
https://fritidsforum.se/foreningsbyran-for-unga/ungdomsforening/
https://www.verksamt.se/starta/starta-och-registrera-ditt-foretag/ideell-forening
https://skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
https://www.volontarbyran.org/


Publikationen har tagits fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Innehållet reflekterar enbart åsikterna hos författarna. MUCF kan inte hållas ansvarig för informationen i 

publikationen eller hur den kan komma att användas.


