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Ekonomisk planering: D1 – D7 
Detta kapitel handlar om att förstå vikten, nödvändigheten och effektiviteten av att ha en ordnad 

ekonomisk planering. Kunskap om terminologi, ekonomiska och tidsrelaterade förhållanden samt 

praktiskt inriktade utbildningsuppgifter förbättrar kvaliteten på den personliga ekonomiska 

planeringen. Alla personliga ekonomiska aktiviteter (inkomster och utgifter) genom vilka man sköter 

den dagliga ekonomin, in- och utbetalningar. 

● Vad är ekonomiska resurser? 

Dina pengar (betalningsmedel) är alla pengar du har, kontant och på ditt bankkonto. Likvida medel 

anger hur mycket pengar som finns tillgängliga (pengar som kan användas) vid en viss tidpunkt. 

● Vad är intäkter och kostnader? 

Hur mycket finansiering (pengar) individer och företag har till sitt förfogande beror på deras intäkter 

och kostnader. 

● Vad är inkomster?  

Inkommande ekonomiska resurser, t ex om du sålt något uppkommer en inkomst – men 

inbetalningen behöver inte ske samtidigt  

● Vad är utgifter? 

Utgifter är ett utflöde av medel – t ex när du köpt något (och utbetalningen behöver inte ske 

samtidigt) 

 Inkomst Utgift 

Individer 

T ex fickpengar, löner, ränta 

från pengar på banken, 

barnbidrag  

T ex  för mat och dryck, kläder, 

bostäder, sport, hyra, el, vatten, privat 

sjukförsäkring, drivmedelskostnader 

för privatbilen 

Företag 

T ex genom försäljning av 

varor och tjänster 

(värderingsavdrag, rådgivning 

etc), subventioner till företag. 

T ex för råvaror, material, personal, 

reklam, försäkringart, 

bränslekostnader för en företagsbil 

 

● Vilka är fördelarna med en budget? 

Som privatperson har du möjlighet att bokföra dina inkomster och utgifter i en budget (budgetbok). 

Med en budgetbok håller du koll på dina inkomster och utgifter. I budgetboken bokförs inkomster 

och utgifter i kronologisk ordning. På detta sätt kan de kontrolleras och planeras bättre. Dina 

inkomster och utgifter kommer sällan att vara desamma. Därför finns det i slutet av månaden, när 
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det jämförs (balans), antingen ett underskott (behov av mer inkomster) eller ett överskott (möjlighet 

att spara) 

● Vad är en balans? 

Skillnaden mellan inkomster och utgifter resulterar i balansen. Saldot anger om det finns ett 

finansiellt behov eller ett finansiellt överskott.  

● Vad är ett ekonomiskt behov eller ett ekonomiskt överskott? 

Ekonomiskt behov Finansiellt överskott 

Om inkomsterna är mindre än 
utgifterna    →   

NEGATIVT SALDO 

Om inkomsterna överstiger 
utgifterna →  

POSITIV BALANS 

 

● Vad är en ekonomisk plan? 

På grundval av budgetboken utarbetas en finansiell plan för nästa månad: budgeten. I den finansiella 

planen jämförs den planerade inkomsten med de planerade utgifterna. Så du kan i förväg bestämma 

hur mycket pengar du behöver eller om pengar finns kvar. 

I ett företag är finansiella planer av stor betydelse. Företag måste alltid vara solventa (ekonomiskt 

stabila) och kan reagera snabbt på ett ekonomiskt behov eller överskott på grundval av en finansiell 

plan.  

● Hur kan behovet av ekonomiska resurser täckas eller hur kan 

överskottet användas optimalt?  

Anpassningsåtgärder vid finansiella behov:  
inkomster < utgifter 

Anpassningsåtgärder vid finansiellt överskott:  
inkomster > utgifter 

● Spendera mindre 

● Tjäna mer 

● Sälja tillgångar (t.ex. bil, guld, smycken, 

byggnader) 

● Ta ett lån 

● Insättning av företagarens privata pengar 

● Avbryt besparingar 

● Ta med pengar in i nästa period 

● Lägg pengar på banken (räntegivande 

konto) 

● Förvärva tillgångar (t.ex. bil, guld, 

smycken, byggnader) 

● Återbetalning av lån 

● Använd pengar för företagarens privata 

behov 

● Vad är innehållet i en affärsplan? 

En affärsplan är en skriftlig plan för företag. Den innehåller all information om det planerade 

företaget och visar alla steg fram till genomförandet av affärsidén 

1. Affärsidé 
2. Företagets mål 
3. Marknadsorientering  



Projekt I DON’T KNOW - Finansiell planering D1-D7 
3 

 

a)  Marknad och möjlig kundkrets 
b)  Målgrupper  
c)  Konkurrens 
d)  Koncept för marknadsföring 

4. Organisation av företaget, anställda, partners 
5. Finansiering 
6. Sammanfattning 

 

● Vad är eget kapital? 

Det är resurser som sätts in av entreprenören själv, kontanter, besparingar, värdepapper etc. 

● Vad är skulder? 

Det är pengar som lånas ut till företaget t.ex. ett lån från banken  


