
Økonomisk budgettering: A1 – A7 
 

● Hvad er et budget, og hvorfor er det vigtigt at bruge det? 
 

Et budget er en finansiel plan for indtægter og udgifter over en periode. 

  

Ved at bruge budgettet overvåger vi vores indtægter og udgifter og opnår derved vores 

økonomiske mål lettere, undgår overdreven gældsætning og styrer generelt vores penge. 

Målet med budgetstyring er at bruge mindre, end vi tjener. 

 

● Hvad er indtægt og hvad er udgifter? 

o indkomst 
er alle de penge, vi har tjent eller modtaget? 

Indtægtskilder kan være: lønninger, pensioner, lommepenge, stipendier, dagpenge 

(barselsdagpenge, dagpenge), lejeafgift (fra fast ejendom), børnetilskud, afkast af opsparing og 

investeringer...). 

Indkomst kan være regelmæssig eller ekstraordinær. 

Almindelig indkomst er permanent og stabil (eller ændrer sig sjældent), fx månedsløn, pension, 

indtægt fra leje af fast ejendom. 

Ekstraordinær indkomst ændrer sig ofte, og det kan vi ikke regne med, f.eks. tillægs- eller bonusløn, 

indtægt fra et andet job. 

o udgifter 
er alle udgifter og økonomiske forpligtelser, som vi er forpligtet til at betale. 

Udgiftskilder kan være: leveomkostninger (mad, husleje, forsyninger, tøj, fodtøj), 

transportomkostninger, personlige udgifter (sportsaktiviteter, make-up), underholdningsudgifter 

(rejser, biograf). 

Udgifter kan være permanente (faste) og foranderlige (variable). 

Faste udgifter aftales oftest og ændrer sig ikke over tid, fx husleje, månedsbillet til offentlig 

transport. 

Variable udgifter er ikke aftalt og kan ændre sig, fx mad- eller rejseudgifter. 

  



● Hvordan laver man et budget i 5 trin? 
1. Bestem den tidsperiode, som budgettet er oprettet for, og registrer dine indtægter og udgifter i 

den periode. 

 

2. I et regneark skal du oprette en indkomstkategori og en udgiftskategori. Sorter udgifter efter formål 

(f.eks. forsyninger, fødevarer, hygiejne...). Som en særskilt post i tabellen anføres opsparing som 

forskellen mellem samlede indtægter og samlede udgifter. 

 

3. Tildel et beløb til hver udgiftspost. 

 

4. Overvåg dit forbrug. Gem kvitteringerne, hold styr på alle udgifter, og kontroller, om udgifterne er i 

overensstemmelse med planen. 

 

5. Evaluer effektiviteten af det planlagte budget og juster det om nødvendigt.  

Er indkomsten lavere, højere eller lig med udgifterne i en given periode?  

Er den planlagte besparelse opnået på en måned?  

Hvordan forbedrer man budgettet?  

Hvilke udgifter kan reduceres? 

 

Budgettet kan oprettes ved hjælp af en mobilapplikation, en personlig organisator eller et 

elektronisk program. Hvis den oprettes i en kortere periode, vil den være mere realistisk (præcis). 

 

● Budgetresultater 
Ved at analysere forskellen mellem indtægter og udgifter bestemmer vi budgetstyringens 

succes. 

Tre resultater er mulige: 

 
1. Overskud: Indtægterne er højere end udgifterne, så der er overskud af penge til opsparing 

og investeringer. 
 

2. Indtægter og udgifter er lige store: Der er intet overskud eller underskud, og budgettet er i 
balance. 
 

3. Underskud: Indtægterne er lavere end udgifterne, så der skal lånes til for at dække 
udgifterne. 

  

● Ansvarligt forbrug (Hvad har jeg brug for, og hvad vil jeg have?) 
Et behov repræsenterer alt, hvad der er nødvendigt for tilværelsen og vores eget 

velbefindende. 

Grundlæggende livsfornødenheder er vand, mad, indkvartering, uddannelse, sundhedspleje... 



Et ønske er et ønske om et produkt og en service, der har en vis værdi for os, fx rejser, 

moderigtigt tøj … 

Ved at skelne mellem behov og ønsker undgår vi eventuel gældsætning. 

 

● Opstilling af økonomiske mål 
Succesfuld personlig økonomistyring er baseret på en økonomisk plan. 
Den økonomiske planlægningsproces består af 3 trin: 

 
1. Vurder den aktuelle økonomiske situation ved at skabe et cash flow, der viser forskellen 

mellem indtægter og udgifter. 
 

2. Opstilling af økonomiske mål og udarbejdelse af en økonomisk plan 
 
Hvert mål skal være: 
● Specifikt - klart defineret (det er synligt, hvad der skal gøres) 

● Målbar - bestemme den monetære værdi af målet 

● Attraktivt  - planlæg handlinger, der hjælper med at nå målet 

● Realistisk - vurder muligheden for at nå målet i forhold til indkomst 

● Tidsspecifik - sæt en tidsgrænse for at nå målet 

  
 

3. Gennemgang af økonomiplanen og vurdering af om vi gjorde alt som planlagt. 
 

 

 

 

 
  
  

 


