4. Tjäna pengar på att ha kontroll och göra en budget
En kryptisk rubrik kan tyckas men svaret är enkelt, ju bättre kontroll du har över din ekonomi,
desto bättre är dina möjligheter att förbättra den.
För att kunna planera för framtiden så måste nuläget kartläggas.
Samla på er och/eller anteckna samtliga utgifter ni har på en månad.
Dela upp det på olika kategorier exempelvis transporter (inklusive bilkostnader om du är
bilägare), mat och dryck, boende mm. Ibland kan ett inköp omfatta flera kategorier, spara då
kvittot och dela upp inköpet på de olika kategorierna när du kommer hem.
Glöm inte sådana utgifter som betalas över internet och som kanske ligger som
autobetalningar.
Vid månadens slut så sammanställs samtliga utgifter och inkomster (nettolöner samt
eventuella bidrag av olika slag).
Nu är det bara att gå igenom de olika kategorierna och se om några verkar för stora och där det
kanske finns möjligheter att minska?
Utifrån det resonemanget så gör du/ni upp en plan/budget för nästa månad.
I budgeten för nästa månad så gör du/ni ett antagande över hur det borde se ut med hänsyn till
familjens situation.
Ställ samman månadens budgeterade nettoinkomster (inkl bidrag) samt månadens
uppskattade utgifter.
Går det ihop? Blir det något över?
Att kunna minska en utgift med 100 kr är mera värd än att tjäna 100 kronor extra!
På en ökad inkomst måste skatt betalas, så det förbättrar inte den disponibla inkomsten lika
mycket.
Med andra ord en budget kan vara det bästa sättet att verkligen "tjäna mera pengar".
Den största förtjänsten ligger då i de eventuellt minskade utgifterna!
Det finns många program och mallar som underlättar budgetarbetet, både gratis och
avgiftsbelagda.
Kostnaderna är dock så små så att de är mycket överkomliga.
Det bästa rådet är därför att testa flera olika program för att se vilket man trivs bäst med.
Att skaffa ett budgetprogram och göra en budget och få koll på sin ekonomi kan vara en
mycket lönsam investering och ett av de bästa tips man kan ge när det verkligen gäller att tjäna
och spara pengar.
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