
 

 

 

 

 

Gör en tidsbudget 

Det är lätt att sätta upp många stora och inspirerande mål när man planerar en kampanj eller ett 
verksamhetsår. Men om ni inte hinner genomföra alla aktiviteter eller nå era mål kommer det 
bara att leda till dåligt samvete och sänkt motivation.  
 
Genom att skapa en tidsbudget kommer ni öka chansen att sätta rimliga mål och därmed undvika 
känslan Om vi bara hade gjort lite till… (som så ofta infinner sig i ideella föreningar). Ni kommer 
känna mer nöjdhet efter genomfört arbete helt enkelt!  
 
Gör gärna följande övning:  
 

1. Innan ni ska skapa kampanjen eller arbetet/projektet/kampanjen etc, sätt er ner 
tillsammans för att göra en tidsbudget.  

 
2. Gå en runda i gruppen och låt var och en berätta hur mycket tid den kommer att kunna 

lägga på ner. Utgå exempelvis från ett snitt av antal timmar per månad. Observera att det 
inte handlar om att den som lägger mest är bäst. Uppmuntra alla till att vara realistiska 
och betona att alla bidrag är viktiga.  
 

3. Glöm inte att involvera den tiden som andra kan lägga, tex kanslipersonal, 
förtroendevalda eller praktikanter som kanske inte är på plats. Ta reda på hur deras tid ser 
ut och för in det i budgeten.  
 

4. Undersök om det skiljer sig över perioden som ni ska driva arbetet. Det kanske visar sig 
att många kan lägga mycket tid under maj men inget under november. Då måste ni ta 
ställning till det i er planering.  
 

5. Räkna ihop och se hur många arbetstimmar det faktiskt rör sig om per månad.  
 

6. Analysera resultatet. Hur behvöer ni prioritera? När ska ni genomföra aktiviteter eller 
insatser? Behöver ni skaffa er mer resurser eller involvera fler personer? Först efter att ni 
skapat er tidsbudget kan i planera vidare arbetet/projektet/kampanjen.  

 
 
Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni jobba fram 
budskap, kartlägga samarbetspartners eller få tips om hur ni når ut i olika kanaler.  
 
Tips! Sätt upp mål som leder till att ni känner nöjdhet, läs mer i under fliken Övningar och tips. 
Där hittar du mer om Mål och uppföljning. 
 
Tips! Glöm inte att uppdatera budgeten om era förutsättningar ändras.  
 
Tips! Nedan kan du se hur en enkel tidsbudget kan se ut.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tidsbudget för föreningen X gällande projekt X        
(Tidsenhet i h/månad) 
Namn Jan  Feb Mars April Maj Summa 

Sara 5 2 2 10 1 20 

Misha 1 1 1 0 0 3 

Kim 5 6 7 8 10 36 

Luisa 0 0 0 6 0 6 

Hamsez 14 12 13 0 0 39 

Thorild 3 5 7 1 2 18 

Summa 28 26 30 25 13 122 

 


