
Budgetering: A1 – A7 

● Vad är en budget och varför är det viktigt att använda den? 
 

En budget är en ekonomisk plan för inkomster och utgifter under en period. 

Genom att använda budgeten övervakar vi våra inkomster och utgifter, och når våra ekonomiska mål 

lättare, vi undviker överskuldsättning och kontrollerar våra pengar. 

Målet med budgethantering är att utgifterna inte ska överstiga inkomsterna. 

● Vad är inkomst och vad är utgifter? 

o Inkomst  
är alla pengar vi har tjänat eller fått 

Inkomstkällor kan vara: löner, pensioner, fickpengar, stipendier, förmåner (moderskapspenning, 

arbetslöshetsersättning), hyresavgift (från fastigheter), barnbidrag, avkastning på sparande och 

investeringar, med mera). 

Intäkterna kan vara regelbundna eller oregelbundna. 

Regelbunden inkomst är permanent och stabil t.ex. månadslön, pension, inkomst från att hyra fastigheter. 

Oregelbundna inkomster förändras ofta, och vi kan inte räkna med det, t.ex. extra eller bonuslön, inkomst 

från ett andra jobb.  

o Utgifter  
är alla utgifter och ekonomiska skyldigheter som vi är tvungna att betala. 

Utgifter kan vara: levnadskostnader (mat, hyra, verktyg, kläder, skor), transportkostnader, personliga 

utgifter (sportaktiviteter, smink), underhållningskostnader (resor, bio). 

Utgifterna kan vara permanenta (fasta) och föränderliga (rörliga). 

Fasta utgifter förändras inte över tid, t.ex. hyra, månadsbiljett för kollektivtrafik. 

Rörliga kostnader kan komma att ändras, t.ex. mat- eller resekostnader. 

  



● Hur skapar man en budget i 5 steg? 
1. Bestäm den tidsperiod för vilken budgeten skapas och registrera dina inkomster och utgifter under 

den perioden. 

2. I ett kalkylblad skapar du en inkomstkategori och en utgiftskategori.  Sortera utgifter efter syfte 

(t.ex. verktyg, livsmedel, hygien, med mera).  Lista besparingar som skillnaden mellan total inkomst 

och totala utgifter. 

3. Tilldela en summa pengar till varje utgift. 

4. Övervaka dina utgifter. Behåll kvitton, håll reda på varje utgift och kontrollera om utgifterna följer 

planen. 

5. Utvärdera effektiviteten av den planerade budgeten och justera den vid behov.  

Är inkomsten lägre, högre eller lika med utgifterna under en viss period?   

Har den planerade besparingen uppnåtts på en månad?  

Hur kan man förbättra budgeten?  

Vilka utgifter kan minskas? 

Budgeten kan skapas med hjälp av ett kalkylblad, en mobilapplikation eller en personlig rådgivare. Om 

budgeten skapas för en kortare period (till exempel en månad) blir det mer exakt. 

● Budgetens resultat 
Genom att analysera skillnaden mellan inkomster och utgifter avgör vi hur framgångsrik 

budgetförvaltningen är. 

Tre resultat är möjliga: 

1. Överskott: Inkomsten är högre än utgifterna, så det finns ett överskott av pengar för sparande och 

investeringar. 

2. Inkomster och utgifter är lika: Det finns inget överskott eller underskott och budgeten är 

balanserad. 

3. Underskott: Inkomsterna är lägre än utgifterna, så lån behövs för att täcka utgifterna. 

● Vad behöver jag och vad vill jag ha? 
Ett behov är allt som är nödvändigt för existens och vårt eget välbefinnande. 

Grundläggande livsförnödenheter är vatten, mat, boende, utbildning, hälsovård med mera. 

En önskan är en vilja om en produkt och tjänst som har något värde för oss, t.ex. resor, trendiga kläder med 

mera. 

Genom att skilja på behov och önskemål undviker vi eventuell skuldsättning. 

● Sätta ekonomiska mål 
Framgångsrik personlig ekonomihantering bygger på en ekonomisk plan. 

Den ekonomiska planeringsprocessen består av 3 steg: 

1. Bedöm din aktuella ekonomiska situation genom att hålla reda på dina inkomster och utgifter. 

2. Sätt ekonomiska mål och skapa en ekonomisk plan 

Varje mål måste vara: 



Specifikt - tydligt definierat (det är synligt vad som behöver göras) 

Mätbart - bestäm målets ekonomiska värde 

Uppnåelig - planera åtgärder som hjälper till att uppnå målet 

Realistisk - bedöma möjligheten att uppnå målet i förhållande till inkomst 

Tidsspecifikt - sätt en tidsgräns för att uppnå målet 

Gå igenom ekonomiplanen och bedöm om du gjort allt som planerat. 

 

 

 

 

 
  
  

 

 


