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SAMMANFATTNING 

Idag finns det ett samband mellan ekonomi och hälsa, kopplat till utrikesfödda i Sverige. Det 

är ofta utrikesfödda som drabbas av ojämlikhet på arbetsmarknaden, som därefter påverkar 

ekonomin. Ett interventionsprogram (Grönkvistprogrammet) har utvecklats och 

implementerats i syfte att minska den ekonomiska stressen och främja hälsan på kort- och 

långsiktig väg av Landstinget Västmanland och Samhällsmedicinska enheten. Studien 

undersökte deltagarnas upplevelser av programmet. Teorierna KASAM samt Socialt stöd har 

kopplats samman med resultatet. Metoden i studien hade en kvalitativ ansats och tio 

deltagare har intervjuats i enskilda intervjuer. Resultatet påvisade att den ekonomiska 

betydelsen för deltagarna var av stor vikt och hade en viktig roll i det dagliga livet. 

Programmet hade även påverkat deltagarna genom, förändrade levnadsvanor, mer insikt om 

ekonomin och relaterade områden samt att de har mer självmakt efter programmet. 

Deltagarnas positiva upplevelser var att handledarna var kunniga och att materialet förekom 

på olika språk. Deltagarna hade även fått mer kunskap om Sverige generellt och deltagarna 

upplevde att spridning av den nya kunskapen var möjlig efter programmet. 

Utvecklingsmöjligheterna som framkom i resultatet var att programtiden kunde ha varit 

längre, fler moment i programmet som berör ekonomin, mer extern reklam för programmet 

samt fortsatt spridning av programmet till andra målgrupper. 

Nyckelord: Ekonomisk stress, interventionsprogram, KASAM, kvalitativ studie, utrikesfödda  

 

 

  



ABSTRACT 

Today there is a connection between the economy and health, linked to foreign-born persons 

in Sweden. There are foreign born who suffer from inequality in the labor market which 

subsequently affects the economy. An intervention program (Grönkvist program) has been 

developed and implemented in order to reduce the financial stress and promote health in the 

short and long-term way of Västmanland County Council and Community Medicine Unit. 

The study examined the participants' perceptions of the program. The theories SOC and 

Social support has been linked with the outcome. The method of study was a qualitative 

approach and ten participants were interviewed in individual interviews. The results 

demonstrate that the economic importance of the participants were of great importance and 

had an important role in daily life. The program also had affected the participants through, 

changing lifestyles, more insight about the economy and related areas and that they have 

more empowerment after the program. The participant’s positive experiences was that the 

supervisors were knowledgeable and that material occurred in different languages. The 

participants also had gained more knowledge about Sweden and the participants generally 

felt that dissemination of the new knowledge was possible after the program. The 

development opportunities that emerged in the result was that the program time could have 

been longer, more program elements that affect the economy, more external advertising for 

the program and the continued spread of the program to other target groups. 

Keywords: Economic stress, foreign-born, interventionsprogramme, qualitative study, SOC  
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1 INTRODUKTION  

På grund av globaliseringen existerar det i dagens Sverige ett mångkulturellt samhälle. 

Utrikesfödda upplever i större utsträckning än inrikes födda ett sämre välbefinnande och det 

existerar en ojämlikhet kring arbetsmarknad och ekonomi. Det är i många fall utrikesfödda 

som är utsatta för ojämlikheten som finns i samhället och därför är utländska män och 

kvinnor i fokus för denna studie. Det finns tendenser till att utrikesfödda kan ha svårigheter 

att etablera sig till det nya samhället och har i många fall psykisk ohälsa till följd av detta. 

Utrikesfödda psykiska ohälsa kan även härstamma från tidigare upplevelser, såsom krig, 

stress och ekonomiska svårigheter.  

Detta ämne är viktigt att studera av den anledningen att ekonomin har en betydande faktor 

för individens hälsa. Det är viktigt att implementera nya strategier för att nå ut till denna 

målgrupp och Grönkvistprogrammet är ett försök till detta. Syftet med Grönkvistprogrammet 

är att minska den ekonomiska stressen för individer som är i riskgrupper och öka individers 

välbefinnande på kort- och lång sikt. Den första utvärderingen av Grönkvistprogrammet 

medförde goda resultat. På grund av de goda resultatet från tidigare program har materialet 

även översatts till arabiska för att nå ut till andra målgrupper. Det finns flera faktorer i 

Grönkvistprogrammet som anses som stödjande för målgruppen och som även leder till goda 

förutsättningar. Via olika coping strategier samt nya kunskaper kan deltagarna handskas 

med den individuella ekonomin. Det är av stor vikt att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande eftersom att detta kan förbättra folkhälsan i Sverige generellt.  

Av denna anledning har forskaren valt att genomföra en kvalitativ studie med fokus på 

deltagarnas upplevelser av Grönkvistprogrammet, i syfte att framföra resultaten till bland 

annat verksamheten som implementerat Grönkvistprogrammet. Dessutom kan resultatet 

berika andra verksamheter och myndigheter som arbetar med denna målgrupp och med 

denna form av implementering.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa och ohälsa 

Ottawa Charter och World Health Organisation (WHO) benämner hälsa som en mänsklig 

rättighet, där omständigheter som mat och tak över huvudet, ekonomiska tillgångar, fred och 

ett stabilt system innefattas i begreppet hälsa. Alla individer bör ha tillgång till dessa 

resurser. Hälsofrämjande är processen att skapa förutsättningar för individer att öka kontroll 

över och ha möjlighet till att förändra hälsan till det bättre (Health Promotion Glossary, 

1998). Pellmer, Wramner, Wramner (2012) menar att hälsan påverkas av olika faktorer och 

alla faktorer är viktiga för hälsan. Dessa faktorer kan benämnas som hälsans 

bestämningsfaktorer. Hälsans bestämningsfaktorer består av olika nivåer vilka är: arv, kön 

och ålder, individuella livsstilsfaktorer, samhälleliga och lokala nätverk, levnadsvanor och 

arbetsförhållanden samt generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer. 

Alla faktorer är inte möjliga att påverka såsom ålder, kön och arv, dels är det möjligt att 

påverka resterande faktorer. Dessa faktorer kan beskrivas som skyddsfaktorer om det 

förekommer goda levnadsvanor och dels som riskfaktorer för att utveckla ohälsa om det 

förekommer dåliga levnadsvanor (Pellmer, Wramner, Wramner, 2012). Att leva hälsosamt 

och vara medveten om en hälsosam livsstil kan främja hälsan och förebygga majoriteten av 

olika hälsoproblem som kan uppkomma. De individer som tar hand om sig och gör medvetna 

val som till exempel att undvika röka, avstå från alkoholkonsumtion samt vara fysiskt aktiv 

har generellt en bättre hälsa än de individer som gör motsatta val (Socialstyrelsen och 

Statens folkhälsoinstitut, 2013). Följande figur visar hälsans bestämningsfaktorer.

 

Figur 1. Faktorer som påverkar individens hälsa (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). 
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Idag har fler individer möjlighet att emigrera till ett höginkomstland såsom Sverige på grund 

av globaliseringen. Detta resulterar i att fler utrikesfödda bosätter sig i ett annat land än det 

de är födda i på grund av svårigheter i hemlandet. Utrikesfödda har generellt en sämre 

upplevd hälsa än inrikes födda och de som är födda i ett land utanför Europa har den sämsta 

upplevda hälsan av alla grupper (Socialstyrelsen, 2009). Det kan finnas svårigheter att hitta 

arbete som motsvarar utbildningen i hemlandet i det nya landet och orsaka psykisk 

otillfredsställelse. En olycklig barndom, svårigheter i äktenskapet, upplevelser av psykiskt 

trauma, depression samt upplevelser från krig kan även orsaka psykisk ohälsa hos denna 

målgrupp. Likasom i andra grupper i befolkningen. 

Dessa upplevelser kan resultera i sömnsvårigheter, ångest, trötthet, posttraumatisk 

stressyndrom samt självmordstankar. Flyktingar och andra utrikesfödda har ofta en 

bristande medvetenhet och erfarenhet om psykisk ohälsa, vilket bidrar till att de inte söker 

vård och hjälp för sina psykiska hälsoproblem (Donnelly, Hwang, Ewashen, Adair & Clinton, 

2011).  

 

Det svenska folkhälsoarbetet ses som en av världens mest framgångsrika arbete för att 

förebygga sjukdom och främja hälsan. Det kan exempelvis innebära arbete mot barnaga och 

barnolycksfall. Utrikesfödda som etablerar sig i Sverige kan behöva en särskild introduktion 

till det svenska folkhälsoarbetet. Denna målgrupp etableras även i områden med låg 

socioekonomisk status och sämre arbeten med dålig arbetsmiljö och arbetsvillkor, vilket 

bidrar till en fortsatt social diskriminering. Detta kan vara en orsaksfaktor till varför 

utrikesfödda upplever en sämre hälsa än inrikes födda (Socialstyrelsen, 2009). 

2.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 

Elva målområden har utvecklats för att skapa gynnsammare förutsättningar för det 

nationella folkhälsoarbetet (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Målområde två är ”Ekonomiska 

och sociala förutsättningar”, vilket innebär att dessa förutsättningar är grundläggande för en 

god hälsa. Avsaknad av en god ekonomi kan orsaka social otrygghet, ekonomisk stress samt 

leda till ojämlikhet i hälsa. Den ekonomiska stressen kan exempelvis påverka matvanor, som 

påverkar vikten och därefter leder till ohälsa. Av denna orsak är det viktigt att sätta in tidiga 

insatser för att förhindra detta (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Ekonomiska tillgångar är av 

vikt för hälsan som även påverkar levnadsvanorna och livsvillkoren. En individ med hög 

socioekonomisk status mår bättre än en individ med en låg socioekonomisk status 

(Folkhälsomyndigheten, 2013; Socialstyrelsen, 2009; Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering, 2011). 

2.2.1 Ekonomisk ojämlikhet 

Socioekonomisk status påverkar hälsan utifrån olika faktorer såsom mindre ekonomisk 

stress, högre inkomst samt färre hälsorisker. Individer med en kort utbildning har i högre 

utsträckning inget arbete än de individer med längre utbildning och hög socioekonomisk 
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status. En kortare utbildning och låg socioekonomisk status kan även bidra till att dessa 

individer lever i ett sämre bostadsområde och utsätts mer för olika former av våld. Individer 

med utbildning kan i större utsträckning finna information och skapa förutsättningar för att 

främja hälsan (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). Individer som upplever 

ekonomisk stress av diverse anledningar har stor risk att drabbas av ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2007). En svår ekonomisk situation kan leda till en låg känsla av 

sammanhang och dålig självskattad hälsa (Håkansson et al. 2003). Utrikesfödda kvinnor och 

män har länge varit missgynnade i den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med inrikes 

födda, vilket skapar ojämlikhet i hälsa, ekonomisk utsatthet samt en försämrad hälsa 

generellt för målgruppen (Folkhälsomyndigheten, 2007; Riksdagen, 2013; (Statistiska 

centralbyrån, Arbetslivsinstitutet, 2002). Även människor med funktionsnedsättningar lider 

i större utsträckning av ekonomisk stress (Regeringen, 2000). Ekonomisk stress är även 

vanligt bland skilda- eller ensamstående föräldrar av den orsaken att det finns tendenser till 

att de har en låg socioekonomisk status och endast har en inkomst i jämförelse med en familj 

som har två föräldrar som får en varsin inkomst. Barn till föräldrar som är ekonomiskt 

stressade kan bli negativt påverkade (Blair, 2012). Barn till föräldrar med psykisk ohälsa har 

en ökad risk att själva drabbas av ohälsa såsom ångest eller depression (Dean et al. 2010). 

Psykosomatiska besvär är vanligare bland barn och ungdomar som har en förälder med 

ekonomiska problem (Folkhälsomyndigheten, 2015c). Olika former av coping strategier och 

föräldrarnas uppfostran och kärlek skapar förutsättningar för barnen att hantera svårigheter 

som uppkommer (Van Loon, et al. 2015). Den ojämna arbetsfördelningen påverkar 

skillnaderna i inkomsterna. Den ojämna fördelningen i arbetet påverkar även skillnader i 

könen, vilket skapar en ökad inkomstskillnad mellan utrikesfödda och inrikes födda samt ett 

större gap mellan könens lön (Statistiska Centralbyrån, 2007, 2015c).  

Den ekonomiska standarden har ökat årligen i Sverige och har vuxit sedan år 1995, dock har 

löneskillnaderna ökat i riket (Statistiska Centralbyrån, 2007). I alla sektorer i riket har män 

högre lön än kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2015c), det är även majoriteten som är män 

som har någon form av chefsposition i jämförelse med kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 

2015a). Genom att minska inkomst skillnaderna i ett samhälle kan det möjliggöra att minska 

de sociala missförhållandena. Jämställda inkomster bidrar till att minska stress, bättre 

relationer, förebygger psykisk och fysisk ohälsa samt främjar hälsan generellt (Wilkinson & 

Pickett, 2009). 

2.2.2 Ekonomisk ojämlikhet för utrikesfödda 

Utrikesfödda är i många fall diskriminerade i det svenska samhället och målgruppen är i 

större utsträckning arbetslösa än de som är inrikes födda. Utrikesfödda utsätter sig även i 

större utsträckning för arbeten som har sämre arbetsmiljö än inrikes födda. Inkomsten beror 

främst på hur länge individen har varit bosatt i Sverige (Statistiska centralbyrån, 

Arbetslivsinstitutet, 2002). Många utrikesfödda har en lång eftergymnasial utbildning, men 

arbetar trots det i yrken som inte kräver en eftergymnasial utbildning. Vårdyrken är vanligast 

bland utrikesfödda kvinnor och bland män varierar yrket beroende på vilket ursprungsland 
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de har, dock är köks- och restaurangbiträde och hotell- och kontor städare mycket vanligt 

(Statistiska Centralbyrån, 2008, 2015b). Individer med låg socioekonomisk status mår 

generellt sämre och har i större utsträckning sämre upplevd hälsa än dem med hög 

socioekonomisk status. Detta kan bero på en minskad makt över sin livssituation. 

Arbetslöshet är dessutom högre bland individer som endast har en förgymnasial utbildning. 

Denna grupp har även kortare livslängd än de individer som har en eftergymnasial utbildning 

(Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). Utländska män/flyktingar hamnar 

snabbare i arbetsmarknaden än kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2012). En patriarkalisk 

syn på familjen kan resultera i ojämlikhet där mannen och kvinnan i familjen inte har samma 

möjligheter. Med en patriarkalisk syn menar man att mannen har ett övertag kring familjens 

ekonomi, det är vanligt att mannen har ett arbete medan kvinnan skall vara hemma och ta 

hand om hemmet. Detta leder till en etablering för mannen och nya möjligheter medan 

kvinnan blir isolerad i hemmet och har mindre möjligheter att uttrycka sin åsikt på grund av 

mannens övertag. Detta kan dock skilja sig beroende på normerna som finns i familjen 

(Darvishpour, 2004). 

2.3 Grönkvistprogrammet 

Grönkvistprogrammet är ett interventionsprogram i syfte att skapa förutsättningar för att 

hantera sin privatekonomi och minska den ekonomiska stressen för individer som riskerar 

att drabbas eller har drabbats av ekonomisk stress (Öster, 2004). Programmets förväntan är 

att kunskap och information om ekonomin ska möjliggöra förändringar kring 

levnadsvanorna till det bättre. Grönkvist utvecklades år 1998 av Folkhälsoenheten och 

Centrum för klinisk forskning inom Landstinget Västmanland och den Samhällsmedicinska 

enheten (Öster, 2004). Västmanlands landsting arbetar hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande för olika målgrupper i Västmanland såsom personal, patienter samt 

befolkningen (Landstinget Västmanland, 2015). Aktörer som samverkade i utvecklingen av 

Grönkvist är fackföreningar, konsumentverket samt olika kommuner. Banken och 

försäkringsbolag deltog bland annat via föreläsningar för deltagarna (Grönkvistprojekt, 

2004).  

Implementeringen av Grönkvist resulterade i sju gruppträffar, en gång i veckan. Träffarna 

leds av utbildade handledare (Nya Grönkvist, 2013). Att interagera med andra i en grupp 

skapar möjligheter till att ta del av andras liknande erfarenheter och åsikter (Park & Hinsz, 

2015). Insatserna som implementerades via de olika träffarna hade olika fokusområden 

under varje träff. Exempelvis fokuserade den första träffen ”Nuläge” på att deltagarna ska 

uppskatta hur mycket de spenderar på exempelvis boende, bil och försäkringar för att sedan 

ta reda på den verkliga kostnaden. Deltagarna ska även ta reda på sina utlägg för produkter 

som hänger ihop med levnadsvanor som kan påverka hälsoläget, som exempelvis tobak, 

godis, alkohol och att använda bilen istället för att cykla eller promenera. De övriga träffarna 

innebär bland annat att skapa ekonomiska målsättningar inför framtiden, få information om 

olika aspekter som rör ekonomin, exempelvis som berör bil användning, telefon, 
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försäkringar, olika produkter m.m. I Grönkvistprogrammet lär man även deltagarna att laga 

mat med billiga råvaror samt att deltagarna får information av olika aktörer såsom 

skuldrådgivare och konsumentverket (Nya Grönkvist, 2013; Projektanställd & 

folkhälsovetare S. Ahmed, personligt meddelande, 3 februari, 2016). Grönkvistprogrammet 

har även två coping strategier som grund under alla träffar, vilka är den känslofokuserade 

samt den problemfokuserade strategin. Den känslofokuserade strategin handlar om att skapa 

information om bland annat lån, inkomst och utgifter för att den upplevda stressen ska avta. 

Vilket kommer att resultera i en större förståelse och en förbättrad hälsa. Den 

problemfokuserade strategin fokuserar på deltagarnas konsumtionsvanor såsom alkohol, 

tobak, fritid, kläder, mat etc. och syftar till att förändra vanorna till det bättre, för att 

förbättra privatekonomin (Grönkvistprojekt, 2004).  

Grönkvist har implementerats i olika kommuner i Västmanlands län och har fått önskemål 

om att utarbeta materialet på andra språk. År 2015 utarbetades materialet på arabiska i 

samarbete med Samordningsförbundet Västra Mälardalen och tanken är att materialet även 

ska översättas till andra språk. Medfinansiering söks från olika intressenter 

(Metodutvecklare & folkhälsovetare S. Öster, personligt meddelande, 7 december, 2015). För 

att nå ut till en större del av befolkningen är det av stor vikt att översättningar sker till andra 

språk än svenska på grund av att Sverige är ett mångkulturellt land idag. Översättningar kan 

exempelvis ske via informationstexter och faktablad (Folkhälsomyndigheten, 2015d). 

2.3.1 Tidigare resultat från programmet 

Grönkvistprogrammet har i tidigare kvantitativa utvärderingar påträffats som effektiv både 

på kort- och lång sikt. Kortsiktiga effekter (15 veckor) påvisade att deltagarna upplevde lägre 

missnöjdhet med ekonomin samt med kostvanorna. Deltagarna upplevde även ökad 

psykologiskt och generellt välbefinnande utifrån det validerade mätinstrumentet PGWB 

(Psycological and general wellbeeing) (Grossi, Groth, Mosconi, et al. 2011; (Öster, 2004). 

Deltagarna brukade även sin cykel i större utsträckning än förr. Resultaten visade även en 

tendens till mindre folköl och starksprits konsumtion. De lång siktiga effekterna (efter ett år) 

visade att deltagarna upplevde en lägre grad av upplevd ekonomisk stress samt en högre grad 

av känsla av sammanhang (KASAM). Deltagarna hade även ökad vattenkonsumtion. De två 

utvärderingar som utarbetats har arbetats fram av Sussan Öster, projektansvarig för 

Grönkvist. Utvärderingarna har genomförts via en C och D-uppsats i Folkhälsovetenskap 

(Öster, 2004). 

Oster (2004) menar att det sällan implementeras hälsointerventioner som fokuserar på den 

individuella ekonomin. Det finns flera aktörer som arbetar med det hälsofrämjande arbetet 

på individnivå som exempelvis fokuserar på att förebygga ohälsa via våra levnadsvanor 

såsom fysisk aktivitet, kost, olika studiecirklar samt via övrig hälsoinformation som sprids via 

media osv. Det finns även ett flertal aktörer som erbjuder rådgivning kring privatekonomin 

dock är det till enskilda individer som söker rådgivning (Öster, 2004). Insatser för att 

påverka kortsiktiga- och lång siktiga förändringar för individen är viktiga. 

Informationsinsatser och samverkan har en betydande roll i syfte att skapa effektiva 
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hälsointerventioner för befolkningen (Gielen & Green, 2015). Kunskap om olika faktorer som 

påverkar hälsan skapar delaktighet. Tillgång till information och utbildning är nödvändigt för 

att skapa en delaktighet för olika målgrupper. I det hälsofrämjande arbetet är det av vikt att 

använda egenmakt (empowerment) som en del av en process för att möjliggöra en ökad 

kontroll och beslutsfattande för individer, som påverkar deras hälsa (Health Promotion 

Glossary, 1998). Empowerment möjliggör och förbättrar invandrarkvinnors förmåga till att 

få en bättre hälsa. Empowerment kan även skapa förutsättningar för kvinnor att bryta 

utanförskapet i samhället (Shearer, 2007). Det är av vikt att individen tar beslut och är 

delaktig i insatser som är till för att stödja individen och för att skapa delaktighet samt att 

individen skapar mål och strategier för att ha möjlighet att överkomma svårigheter 

(Brookings & Bolton, 2000). Empowerment bidrar till ökad problemlösningsförmåga, 

självkänsla och självförtroende (Leach, Wall & Jackson, 2003).  

3 PROBLEMFORMULERING 

Ekonomin har en framstående betydelse för den individuella hälsan, en sämre ekonomisk 

utgångspunkt kan resultera i ekonomisk stress och ojämlikhet i hälsa medan en god ekonomi 

kan leda till goda möjligheter att påverka sina levnadsvanor och livsvillkor 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Utrikesfödda har i större utsträckning ohälsa än inrikes 

födda vilket kan bero på svårigheter att anpassa sig till det nya samhället och dessutom att 

samhället diskriminerar de utrikesfödda via dåliga bostadsområden och sämre arbetsvillkor 

(Statistiska centralbyrån, Arbetslivsinstitutet, 2002).  

Det finns behov av forskning som fokuserar på hälsointerventioner kopplad till ekonomisk 

stress, vilket gör att det är viktigt att fortsätta studera detta samband och utöka studien till 

övriga aktörer i syfte att förbättra hälsan och minska ojämlikhet i hälsa. Hälsofrämjande 

program bidrar till ett ökat välbefinnande och kan förbättra folkhälsan i Sverige. 

4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I studien ska KASAM- Känsla av sammanhang samt Socialt stöd användas som teoretiska 

utgångspunkter.  
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4.1 KASAM 

Aaron Antonovsky presenterade den salutogena modellen (1985) som fokuserar på det 

hälsofrämjande (salutogena) istället för det sjuka. Alla individer får under sitt liv uppleva 

någon form av påfrestning som kan resultera i ett problem och problemhantering. Alla 

individer har olika förutsättningar att hantera dessa påfrestningar och kan i vissa fall 

fortfarande ha en god hälsa trots upplevda svårigheter. Detta kan sammankopplas med 

KASAM, individens känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang innefattar tre begrepp, 

vilka är meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. Meningsfullhet fokuserar på att 

individen ska känna en form av meningsfullhet i det hen gör, begriplighet innefattar att ha en 

övergripande förståelse för det som kommer, för att ha möjlighet att hantera olika 

situationer. Medan hanterbarhet innebär att kraven som uppkommer från yttre och inre 

miljöer ska vara passande, i syfte att inte skapa stress (Antonovsky, 2005). En individ med 

hög känsla av sammanhang har oftare en sysselsättning än de med en låg känsla av 

sammanhang (Vastamäki, Paul, & Moser, 2011). De individer som har vänner, en hög 

utbildningsgrad, upplever socialt stöd samt är tillfredsställd med de sociala relationerna är 

associerade till hög känsla av sammanhang (Volanen, Lahelma, Silventoinen, & Suominen, 

2004).  

En låg känsla av sammanhang kan bero på en ekonomisk utsatthet eller arbetslöshet 

(Håkansson et al. 2003; Volanen, Lahelma, Silventoinen, & Suominen, 2004) och 

förekomsten av en självskattad dålig hälsa och psykisk ohälsa är vanligare bland arbetslösa 

kvinnor och män (Zunzuneguia, Forstera, Gauvina, Raynaulta, & Willms, 2006). En låg 

känsla av sammanhang kan även kopplas med en låg känsla av empowerment (egenmakt) 

och självtillit (Hansson, Björkman, Wentz, & Lundberg, 2009).  

4.2 Socialt stöd 

Socialt stöd innefattar ett tillgängligt stöd för individer och grupper från samhället, som ska 

verka som en skyddsfaktor gentemot negativa situationer och som kan skapa goda 

möjligheter för ett ökat välbefinnande. Socialt stöd kan innefatta emotionellt stöd samt ett 

kunskapsutbyte och är av stor betydelse för individens hälsa (Health Promotion Glossary, 

1998). Hälsan blir påverkad av individens sociala sammanhang, där individer som är socialt 

interagerade har en bättre hälsa än de som inte har ett socialt sammanhang. Att ha ett socialt 

nätverk har dessutom visat sig vara en faktor som förebygger ohälsa (Melrose, Brown & 

Wood, 2015). Stödjande miljöer är ett hälsobegrepp som ligger nära socialt stöd, där 

stödjande miljöer innefattar att påvisa och erbjuda individer skyddsfaktorer för att förebygga 

ohälsa. Därav möjliggöra en utveckling hos individen med ökad självtillit, empowerment 

(egenmakt) samt ökad kapacitet att förbättra sin hälsa (Health Promotion Glossary, 1998). 

Coping kan ses som en del av ett socialt stöd (Weman-Josefsson, & Berggren, 2013) och 

innebär att utveckla problemlösnings förmåga samt den kognitiva strukturen. Det har visat 

sig vara möjligt och effektivt att lära ut färdigheter för att minska den ekonomiska stressen 
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för vuxna vilket bidrar till att förbättra problemlösningsförmågan. Att arbeta med coping 

strategier har visat sig ha positiva förändringar gällande stress och utfallet leder till en 

förbättrad hälsa (Wadsworth, et al. 2011). Att använda sig av coping strategier har även visat 

sig ha skyddade effekter gentemot vuxna och barn som utsätts för ekonomisk stress. Det 

finns olika strategier att ta hänsyn till, bland annat direkta insatser såsom problemlösning 

och emotionell reglering. Det finns även strategier som fokuserar på att anpassa sig till och 

acceptera situationen, som innefattar positivt tänkande (Wolff, DeCarlo Santiago, & 

Wadsworth, 2009). 

5 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka utrikesföddas upplevelser av sitt deltagande av 

Grönkvistprogrammet. 

5.1 Frågeställningar 

1. Vad har ekonomin för betydelse för deltagarna? 

2. På vilket sätt har Grönkvistprogrammet påverkat deltagarnas hälsa? 

3. Vad upplevs som framgångsrikt i Grönkvistprogrammet? 

4. Vilka utvecklingsmöjligheter upplever deltagarna att det finns kring 

Grönkvistprogrammet?  

6 METOD 

6.1 Metodval 

Studiens syfte var att undersöka deltagarnas upplevelser av ett interventionsprogram, vilket 

resulterade i en kvalitativ metod. Dalen (2015) menar att om en forskare vill få en förståelse 

av ett visst fenomen eller en situation, exempelvis en förståelse för upplevelser använder man 

sig av en kvalitativ metod. 

Detta kan resultera i olika intervjuformer, såsom enskilda intervjuer eller fokusgrupp 

intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuerna ställer deltagarnas synpunkter och 
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åsikter i centrum (Trost, 2010). Den kvalitativa undersökningsmetoden har stort fokus på att 

tolka materialet efter datainsamlingen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En induktiv ansats 

innebär att man utgår ifrån en datainsamling, exempelvis via intervjuer för att sedan komma 

fram till en teori (Trost, 2010) och denna ansats ligger till grund för denna studie eftersom att 

forskaren i denna studie vill ta reda på deltagarnas upplevelser och svara på syftet och 

frågeställningarna utifrån detta. Enskilda intervjuer har används som datainsamlingsmetod i 

denna studie, vilket är en kvalitativ studie med fokus på deltagarnas upplevelser. 

En empirisk undersökning kan ha två tillvägagångssätt, en kvalitativ metod och en 

kvantitativ metod. Det går även att kombinera dessa tillvägagångssätt med varandra. Den 

kvantitativa metoden har fokus på tal och siffror. Kvantifierbara undersökningar genomförs 

med denna metod, i största del av statistiska beräkningar. Enkäter är vanligast vid 

genomförandet av en kvantitativ metod. En kvalitativ undersökningsmetod är däremot 

fokuserad på att beskriva, presentera och få en större insikt av något (Justesen & Mik-Meyer, 

2011).  

6.1.1 Urval 

Kompetenscentrum för hälsa i Västmanlands län kontaktades i syfte att acceptera den 

kvalitativa utvärderingen i form av en D-uppsats (Bilaga A). Det fanns ett intresse och ett 

möte bokades med projektanställd i Västerås gällande interventionen för utrikesfödda 

deltagare. Det bestämdes att projektanställd som även var handledare för grupperna, skulle 

ta kontakt med målgruppen i hopp om att få tio deltagare, både män och kvinnor. Det 

uppkom svårigheter med detta och forskaren bestämde sig för att kontakta andra kommuner 

i Västmanlands län som även implementerat Grönkvistprogrammet. Kontakt togs med 

handledarna i Köpings kommun, där sex deltagare deltog i intervjuer, Kungsör kommun som 

bidrog med två deltagare samt Arboga kommun som även bidrog med två deltagare. Totalt 

deltog tio deltagare i studien och deltagarna deltog i enskilda intervjuer. Det var sex kvinnor 

respektive fyra män, som hade Somalia, Syrien och Irak som ursprungsland. Wibeck (2014), 

belyser ett strategiskt urval som innebär att rekrytera deltagarna utifrån studiens syfte. 

Deltagarna i Grönkvistprogrammet kontaktades med hjälp av handledarna för respektive 

kommun och ansågs som lämpliga av den orsaken att de har information och erfarenheter av 

programmet.  

Ett missivbrev (Bilaga B) utformades för att informera deltagarna om de etiska principerna 

samt syftet med den enskilda intervjun. I brevet stod det även vad som skulle ske under 

intervjun, att de kommer att spelas in och att materialet raderas när studien är avklarad och 

att de kan ta del av resultatet när de är klara om de önskar. Missivbrevet delades ut i 

samband med intervjuerna, där tolken översatte dokumentet i majoriteten av intervjuerna. 

Två deltagare kunde läsa missivbrevet på egen hand. Ett samtyckesdokument (Bilaga C) gavs 

även till deltagarna i samband med missivbrevet. Inklusionskraven för att delta i studien är 

att deltagarna ska ha deltagit i Grönkvistprogrammet och en särskild ålder var inget krav 

eftersom att inklusionskraven på ålder i Grönkvistprogrammet är mellan 20 till 65 år. Ett 
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annat kriterium är att deltagarna ska vara utrikesfödda eftersom att utvärderingen fokuserar 

på målgruppen utrikesfödda. 

6.2 Datainsamling 

I all forskning bör forskaren veta hur och från vem datainsamlingen ska ske. Det är 

forskningsfrågan, studiens syfte som styr datainsamlingen (Bengtsson, 2016). Intervjuer som 

metod innebär att fokusera på deltagarens upplevelser och åsikter (Trost, 2010). Det är 

vanligt att deltagarna spelas in och att innehållet därefter kommer att analyseras (Wibeck, 

2010 & Bengtsson, 2016). Det finns en semistrukturerad intervjumetod som innefattar att 

intervjuaren har ett ämne som ligger till grund för intervjun (Holloway & Wheeler, 2010) och 

i detta fall ligger fokus på upplevelser av Grönkvistprogrammet. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes i respektive kommun, i samma lokaler där 

Grönkvistprogrammet har utförts. Förhoppningen med att deltagarna intervjuades i samma 

miljö var att de skulle känna igen sig och därav bidra till att de skulle känna sig bekväma. 

Datum för datainsamlingen genomfördes enligt överenskommelse med handledaren för 

respektive kommun. Intervjuerna baserades på en intervjuguide (Bilaga D). Krueger (1998) 

framhåller att en intervjuguide är till för att stödja samtalsledaren under intervjuerna och ska 

innehålla fem väsentliga punkter. Vilka är öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Intervjuguiden (Bilaga D) till studien 

baseras på dessa punkter och har utvecklats i samband med syftet och frågeställningar. 

Intervjuguiden och dess frågor har framställts med stöd av tidigare vetenskaplig forskning. 

Följande artiklar bidrog till att skapa frågor, med hänsyn till syftet och frågeställningarna. 

Donnelly, Hwang, Ewashen, Adair & Clinton (2011) användes till frågan om upplevda hinder. 

Hussein (2015) användes till frågan om förbättringsmöjligheter samt om skillnader i 

deltagarnas upplevelser av hälsa från start av Grönkvistprogrammet fram till slutet av 

Grönkvistprogrammet. Gielen och Green (2015), Shearer (2007), Brookings och Bolton 

(2000) samt Leach, Wall, Jackson (2003) användes till resterande frågor. Åtta av tio 

deltagare använde sig av en legitimerad tolk som pratade somaliska och arabiska. Två av 

deltagarna behövde ingen användning av tolk då de kunde behärska det svenska språket väl. 

Alla tio intervjuer spelades in med hjälp av en telefon. Den längsta intervjun varade i 41 

minuter medan den kortaste intervjun varade i 15 minuter. Deltagarna hade olika ursprung 

och kom från Irak, Syrien samt Somalia. Totalt var det sex kvinnor och fyra män. 

6.3 Analys 

När datainsamlingen är slutförd, skall analysen genomföras som riktar in sig på deltagarnas 

upplevelser (Wibeck, 2011). En innehållsanalys är en metod som kan skapa giltiga slutsatser 

utifrån en text (Krippendorff, 2013) från en bok, meddelanden, konversationer eller andra 

källor (Wilson, 2011). En manifest innehållsanalys genomfördes i studien och innebär att 



12 

 

 

återberätta deltagarnas åsikter och upplevelser. En manifest innehållsanalys innefattar även 

att beskriva det uppenbara och synliga i texten (Bengtsson, 2016). Intervjuguiden har 

vanligtvis olika teman indelade, dock kan andra teman dyka upp under exempelvis intervjun 

eller analysen som är väsentliga att ta med (Wibeck, 2011).  

En manifest innehållsanalys har genomförts i denna studie, alla intervjuer transkriberades 

och därefter lästes all transkriberat material igenom några gånger för att få ett 

helhetsperspektiv. Wilson (2011) och Graneheim och Lundman (2004) påpekar att det 

forskaren bör läsa igenom all datainsamling innan själva analysen påbörjas och ha en klar 

bild av syftet och frågeställningar från start.  

 

Eftersom att det fanns ett syfte och frågeställningar i grunden, ströks det innehåll från det 

transkriberade materialet med olika färger beroende på vilken frågeställning de kunde 

sammanbindas med. Exempelvis om en mening kunde kopplas samman med frågeställning 

ett ströks det under med en grön färg via datorn, detta resulterade i slutändan i fem olika 

färger, varav fyra färger kopplades till varsin frågeställning samt en femte färg som kopplades 

till material som inte kunde kopplas till syftet och frågeställningarna. Detta beskriver 

Graneheim och Lundman (2011) som att forskaren väljer ut meningsenheter som innebär att 

meningar väljs ut utifrån datainsamlingen som har betydelse för syftet. För att inte blanda 

ihop deltagarnas utsägelser med gemensamma färger utifrån meningsenheterna beskrevs 

varje deltagare med en unik kod, exempelvis IP1, IP2 osv. Därefter hamnade 

meningsenheterna i ett dokument, där de olika färgerna hamnade i en slumpmässig ordning 

för att hålla reda på de olika meningsenheterna i ett och samma dokument. Exempelvis att 

grön färg var längst upp i dokumentet, därefter en röd färg osv. Efter att ha läst igenom de 

transkriberade materialet och därefter ha valt ut olika meningsenheter, kondenserades 

meningsenheter. Vilket Graneheim och Lundman (2011) beskriver som att 

meningsenheterna kortas ner (meningarna kondenseras). Kondenseringen genomfördes i en 

lugn miljö i syfte att inte ta bort den verkliga innebörden från meningsenheterna.  

Wilson (2011) och Graneheim och Lundman (2004) menar att när kondenseringen är klar 

ska alla de kondenserade meningsenheterna kodas och kategoriseras i syfte att få med det 

väsentliga. En kategori kan ha olika koder, dock ska dessa koder ha liknande innebörd och 

när denna process är genomförd används resultatet till slutsatser (Wilson, 2011; Graneheim 

och Lundman, 2011). Nästa steg i analysen var att de olika enheterna fick en kod och de 

enheter som hade en liknande kod fick därefter en underkategori. De underkategorier som 

liknade varandra kunde därefter få en gemensam kategori. När kategorierna var klara 

separerades dessa kategorier ifrån varandra i olika dokument på datorn. När 

innehållsanalysen var klar resulterade det transkriberade materialet olika underkategorier 

samt fyra kategorier. Följande figur kommer att visa ett exempel från innehållsanalysen.   

 

 



13 

 

 

6.4 Kvalitetskriterier 

Det finns olika bedömningskriterier för olika områden, dock är en av det gemensamma 

kvalitetskriteriet att hela studien ska ha en koherens. Det är av vikt att alla delar i studien 

hänger samman, allt ifrån syftet och frågeställningar till teoretisk utgångspunkt (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera är fyra kvalitetskriterier som en kvalitativ studie använder sig av för att studien 

ska resultera i tillförlitlighet. Trovärdighet innebär att resultaten i studien har frambringats 

via trovärdiga metoder och överförbarhet innebär att kunna överföra resultaten till en annan 

 

Meningsenheter 

 

Kondenserade 

meningsenheter 

 

Kod 

 

Under-

kategori 

 

Kategori 

                                                       

Förut åt jag middag tio på 

kvällen. Efter förklaring 

började jag att äta klockan 

sex och klockan tio på 

kvällen ligger jag och sover. 

Det är klart att det har skett 

förändringar när det gäller 

min hälsa och livskvalitet. 

IP10 

                                        

Åt på kvällen 

förut, nu äter jag 

klockan sex och 

sover på kvällen. 

Det har skett 

förändringar i 

min hälsa 

                                   

Bättre 

rutiner 

leder till 

en bättre 

hälsa 

 

Förändrade 

levnads-

vanor 

                                        

Olika 

perspektiv på 

hur 

deltagarnas 

välbefinnande 

har påverkats 

av 

programmet 

                                                            

Jag planerar nu när jag går 

ut på morgonen hemifrån, 

eh brukar jag kolla hemmet 

ordentligt för att veta exakt 

vad man behöver alltså jag 

planerar. Sen jag kom till 

Sverige tänkte jag bara på 

elräkning, jag var väldigt 

noga med lampor och om 

det var i toaletten eller tv:n 

så brukade jag släcka. Eh 

men när det gäller annars 

ekonomin brydde inte jag 

mig väldigt mycket. IP7 

                                                   

Jag planerar nu 

och kollar 

hemmet exakt för 

att veta vad jag 

behöver. Förr så 

brydde jag mig 

inte om 

ekonomin 

förutom 

elräkningen. 

                          

Att 

planera 

är av vikt 

                    

Förändrade 

levnads-

vanor 

                                    

Olika 

perspektiv på 

hur 

deltagarnas 

välbefinnande 

har påverkats 

av 

programmet 
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miljö. Medan pålitlighet innebär att beskriva hela processen i noggrannhet under studiens 

gång för att säkerställa kvaliteten i studien. Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att inte låta sina subjektiva normer påverka studiens innehåll (Bryman, 

2011). Att använda sig av olika deltagares citat i resultatet kan förstärka kvaliteten i studien 

(Graneheim och Lundman, 2004).  

Processen i studien har beskrivits i sin noggrannhet, i syfte att andra även ska kunna 

replikera studien samt att kvaliteten i studien ska öka. Metoderna i studien har även ansetts 

som tillförlitliga och passande för målgruppen i samband med syftet (Wibeck, 2011). Genom 

att beskriva processens olika faser i metoden kan detta öka möjligheten för överförbarhet, 

dock kan det existera svårigheter med en kvalitativ studie att överföra resultaten (Bryman, 

2011). Att inte använda sina subjektiva tankar i analysförfarandet kan anses som en 

utmaning, dock var forskaren medveten om sin förförståelse utifrån sin utbildning och hade 

detta i hänsyn under analysen. För att minska risken för en subjektiv syn i analysförfarandet 

var forskaren mycket noga med att följa stegen i litteraturen och tidigare forskning för att 

analysen ska bli korrekt, enligt den redan existerande forskningen.  

6.5 Etiska överväganden  
 

Det är av vikt att ta hänsyn till de etiska riktlinjerna när det gäller forskning på människor. 

Det finns fyra etiska principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innebörden av informationskravet är att alla 

deltagare ska informeras om forskningen syfte och allt som kan vara av vikt för deltagaren att 

ha kännedom om. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare ska samtycka till sitt 

deltagande i studien och konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt 

gällande alla deltagare och att all data som samlas in ska ha stor konfidentialitet i syfte att 

obehöriga inte kan ta del av detta. Nyttjandekravets innebörd är att all insamlad data samt 

uppgifter om enskilda inte får användas till annat än forskningens syfte (WMA, 1964; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

7 RESULTAT 

Nedan kommer resultatet från innehållsanalysen att beskrivas. Resultatet framkom i fyra 

dimensioner, vilka är Upplevelser av ekonomins betydelse, Olika perspektiv på hur 

deltagarnas välbefinnande har påverkats av programmet, Framgångsfaktorer i 

Grönkvistprogrammet samt Utvecklingsmöjligheter för Grönkvistprogrammet. Nedan 

kommer exempelvis intervjuperson ett att förkortas med IP1. 
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7.1 Upplevelser av ekonomins betydelse 

Majoriteten av deltagarna hade liknade uppfattningar och ansåg att ekonomin har en stor 

betydelse för livskvalitén. Deltagarna talade även om att den privata ekonomin kunde 

påverka deras hälsa, exempelvis att den ekonomiska situationen kunde påverka deras kost, 

sömn och deras konsumtionsvanor. Några av deltagarna nämnde vikten av att kunna ha en 

stabil ekonomi, i syfte att kunna ge familjen, främst barnen det de behöver. Det nämndes 

även av några deltagare, att de gärna vill att barnen ska kunna ärva något om hen avlider. 

Jag kan säga det att ekonomin helt hållet påverkar hälsan. (IP2) 

Eh... ekonomin är jätte viktigt för min framtid. Under tiden jag lever vill jag leva gott och det är 

inte bara det utan jag vill också hjälpa mina barn. Eh, när dem eh studerar eller ärver efter mig. 

(IP9) 

Det talades även om vilka negativa konsekvenser det blir av att ta lån och inte kunna betala 

tillbaka lånet. En av deltagarna kopplade samman ekonomin med att ha tillgång till 

elektroniska föremål. Det nämndes även av några deltagare att en sämre ekonomi kan 

påverka hälsan negativt, i form av stress, oro och sömnsvårigheter. Medan en annan 

deltagare specifikt talade om ekonomins betydelse på hjärt- och kärlsjukdomar. Deltagaren 

talade om vikten av ekonomin ur en hälsosynpunkt eftersom att en dålig ekonomi kan 

påverka och orsaka hjärt-och kärlsjukdomar.  

Sömn… hälsa… ja… kan också om jag har… om… om jag lånar pengar också och jag kan… inte… 

återbetala det… påverkar på hjärtat också och… blodtryck… så ska blodtryck bli hög och 

blodpropp... och… kan… kärl… ska inte bli bra. Olika sjukdomar precis. (IP3) 

Hälsan kopplades ofta samman med ekonomins betydelse och många deltagare nämnde att 

hälsan har förbättrats i samband med att ekonomin hade förbättrats. Deltagarna upplevde att 

de fått förutsättningar att hantera sin ekonomi som i sin tur skapade en bättre livskvalitet. 

Därav påvisar deltagarna att det finns en koppling mellan ekonomins betydelse och positiva 

hälsoförändringar. Dock upplevde minoriteten av deltagarna att det inte skett några 

hälsoförändringar, likväl hade ekonomin fortfarande en positiv förändring hos alla deltagare 

med stöd av Grönkvistprogrammet. 

7.2 Olika perspektiv på hur deltagarnas välbefinnande har påverkats av 

programmet 

Denna dimension kommer att presentera deltagarnas upplevelser av Grönkvistprogrammet. 

Deltagarnas upplevelser delades in i tre olika underkategori under analysen, vilka är 

förändrade levnadsvanor, insikt samt empowerment.  

7.2.1 Förändrade levnadsvanor 

Den första underrubriken som skall presenteras är förändrade levnadsvanor. Med förändrade 

levnadsvanor har majoriteten av deltagarna berättat om hur deras hälsa har förändrats till 
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det bättre. Deltagarna har bland annat talat om hur deras tankesätt har förändrats (positivt) 

sedan deltagandet av Grönkvistprogrammet och att den psykiska hälsan har förbättrats. Ett 

flertal talade även om att kostvanorna har förändrats till det bättre, där Grönkvist har 

informerat deltagarna om vikten av att kunna köpa förmånliga råvaror istället för kostsamma 

råvaror. Deltagarna talade även om hur ekonomin har påverkats av de hälsofrämjande valen 

som de genomfört både för sig personligen samt för sina familjemedlemmar. Det nämndes av 

få deltagare att barnen även har upptäckt förälderns förändrade vanor och en deltagare 

talade om att barnet anser att föräldern blivit ”snål”. 

Jag har lärt mig att inte vara orolig längre, jag planerar. (IP7)  

För den har ändrat mitt liv stort, eller omfattande. Angående ekonomin. Till exempel om jag ger 

dig ett exempel, jag brukar handla socker, väldigt mycket socker och nu har jag minskat. Eh och 

det finns andra livsmedel som jag har minskat så… eh… jag har haft mycket nytta av den här 

kursen. (IP10)  

Alla deltagare upplevdes som tillfredsställda och tacksamma över de förändrade 

levnadsvanorna som genomförts. Många ansåg att kursen har förändrat deras liv till en 

positiv riktning. I Grönkvistprogrammet togs det upp ett flertal områden som berör 

ekonomin, vilket upplyste deltagarna om outforskade områden som berörde ekonomin som 

inte är uppenbara och det informerades även om andra områden som inte berörde ekonomin 

i lika stor omfattning. Detta ökade deltagarnas kunskap och gav de fler förutsättningar att 

hantera sin ekonomi och sitt liv.  

Eh jag har varit i Sverige i 5 år och har fått veta saker som jag inte visste att det fanns då, och det 

gör mig att jag mår bra. (IP1) 

En förändrad ekonomi är ett tema som nämndes av samtliga deltagare. Deltagarna sparar 

pengar i större omfattning än innan Grönkvistprogrammet och är idag medvetna om riskerna 

som finns om man lånar från exempelvis en bank. De har även fått insikt i att inte handla 

spontant och har fått informationen om att istället planera inför inköpen. De har även fått 

information om vikten av att elen stängs av i hemmet för att spara pengar, exempelvis att de 

stänger av datorn när datorn inte används och att släcka alla lampor och dra ut eluttagen när 

man går ut. 

Eh en sak som jag har lärt mig är att man inte handlar spontant, att man ska planera och att man 

inte köper… eh… någonting som man inte behöver, någonting som man inte har nytta. Att man 

inte blir stressad av ekonomin till exempel eh om man får 100 tusen eller 100 spänn det beror på 

hur man använder. (IP8) 

Eh,jag har lärt mig väldigt mycket när det gäller ekonomin, mat, att spara, att när man går in i 

affären ska man inte handla hastigt man ska tänka noga. Och kosten... och… omfattande 

information och man köper mat som är eko. (IP9) 

Några av deltagarna talade om hur deras individuella hälsa har förbättrats av 

Grönkvistprogrammet och även hur deras livskvalitet har förbättrats. Ett flertal deltagare 

nämnde även att de nya informationen även har hjälpt familjemedlemmarna och även 

påverkat deras hälsa, med stöd av deltagarna som har omfattande kunskap om områden som 

berör ekonomin. 
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Jag har fått omfattande kunskap (…) Och inte bara det utan vår livskvalité har blivit mycket bättre 

och det här programmet hjälpte inte bara mig, det hjälpte också min familj. (IP10) 

7.2.2 Insikt 

Några av deltagarna talade om vikten att integreras i Sverige, eftersom att när man är ifrån 

ett annat land lyder det andra regler och lagar i hemlandet än i Sverige. Programmet har 

skapat förutsättningar för deltagarna att förstå hur Sverige fungerar på samhällsnivå men 

även på individnivå och de har fått med sig nya insikter om hur det fungerar generellt i 

Sverige. De har även fått information om vilka rättigheter de har när de handlar i butik, som 

kan innefatta bytesrätt, ångerrätt osv. Det informerades även om vilka myndigheter som 

finns i Sverige och vem man skall vända sig till om det existerar någon form av fundering. 

Eh också... jag förstår vad betyder testamente och det… måste… skrivt… och vilken skillnad sambo 

och gift... äktenskap. (…) Det finns många ordlistor och det är jätte bra för mig, det är jätte bra! 

Öppet köp också, vilken skillnad mellan öppet köp, ångerrätt och bytesrätt. (…) Också jag berätta 

om rea och jag glömde att berätta om loppis och samma återvinning. Jag… dem… Grönkvist ger 

mig informationen om loppis, återvinning och försäkring… många... helt liv i Sverige! (Ip3) 

Deltagarna nämnde även om att programmet tog upp dolda ekonomiska fällor som man inte 

alltid är medveten om. Det kunde exempelvis innefatta att låna av privatpersoner, låna av 

banken, fakturor, kostnader när man köper hus samt kostnaden för att ha en bil. Majoriteten 

talade om vilken kunskap de fått med sig och vilka förändringar som genomförts efter 

programmet. 

Eh jo, till exempel dem har tagit upp saker som jag aldrig har tänkt på. Dem har pratat om massa 

olika saker, dem har pratat om skatt, räntor, och såna här saker. Jag visste ingenting om det här. 

(IP1) 

7.2.3 Empowerment 

Olika former av empowerment nämndes av deltagarna, i form av att ha tillgång till en större 

självständighet, ökad medvetenhet att kunna välja själv och att ha goda kunskaper för att 

kunna överföra kunskapen till sin familj och omgivning om ekonomin. Även att ha 

förutsättningar till att kunna spara och köpa det man vill ha alternativt det som behövs. 

Majoriteten av deltagarna nämner även att det finns en större förståelse för ekonomin efter 

programmet. 

Också nu när jag vill göra abonnemang med nån företag, jag har många val för att välja mellan 

dem. Förut hade jag ingen val, jag hade till exempel Comviq. Nu kan välja. Ja. (IP4) 

(…) Vi har lärt oss väldigt mycket. (…) Innan den här kursen kunde jag inte spara pengar, i mitten 

av månaden brukade pengarna ta slut men nu är det pengar kvar i kontot så det är stor skillnad. 

Enligt mig, har jag lärt mig väldigt mycket under den här kursen. (Ip6) 

Det var en deltagare som nämnde kulturskillnaderna i sitt hemland och i Sverige. Grönkvist 

tog inte enbart upp ekonomiska frågor utan även ett holistiskt perspektiv i Sverige. 

Deltagarna talade om att de har möjlighet till att lära sig att laga mat och handla i mataffärer 
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via informationen de fått av Grönkvistprogrammet. Deltagarna berättade även om hur de 

försökte dela med sig av den nya kunskapen till familjen, i syfte att skapa en ökad förståelse 

av ekonomins betydelse för omgivningen. 

Ja, kanske… träna mig hur jag är… kommer från Syrien och Syrien är orientländer och där… man 

eh… kan inte göra hus… hållhus men i Sverige särskilt i Sverige lära mig hur jag kan kaka och… 

kan laga mat och hur kan jag stödja… mycket hållhus. (IP3) 

Programmets inverkan på deltagarna har resulterat i förändrade levnadsvanor, nya insikter 

samt empowerment. 

7.3 Framgångsfaktorer i Grönkvistprogrammet 

Det uppkom ett flertal faktorer som deltagarna upplevdes uppskatta i programmet. Dessa 

kan presenteras i olika underkategorier, vilka är programmets struktur samt ökad kunskap. 

7.3.1 Programmets struktur 

Många upplevdes uppskatta själva strukturen på programmet, att det var välplanerat och 

strukturerat. Under varje träff fanns det ett ämne som skulle diskuteras bland gruppen och 

handledaren, några deltagare berättade att det fanns två handledare vilket uppskattades då 

dem ofta talade olika språk, vilket ökade möjligheterna till att lära sig om man inte förstod 

den ena. Det kom även externa föreläsare från olika myndigheter som framstod som kunniga 

och intressanta. Handledarna i kurserna nämndes även av deltagarna som duktiga och 

engagerade. En av deltagarna nämnde att handledaren i programmet verkligen försökte 

förklara om eleverna inte förstod. 

Som sagt under de 6 åren som jag bott i Sverige, det här var den mest givande kurs. (IP10) 

Det som upplevdes som positivt av deltagarna var även att kursmaterialet var på två språk, 

för att få en ökad förståelse samt för att de kunde titta på de svenska orden och lära sig. 

Materialet sparades av några deltagare, för att se över materialet i efterhand och även dela 

med sig till sin familj och omgivning.  

(…) Barn… gillar att äta choklad och läsk och juice och sånt, förut var det lätt att prata med mig 

och få lite pengar ifrån mig. Jag har gjort så att jag har lämnat på arabiska till mina barn den här 

kursen, så att dem också ska lära sig. (Ip6) 

7.3.2 Ökad kunskap 

Majoriteten av deltagarna ansåg att de hade fått en ökad kunskap vad det gäller deras 

hushållsekonomi. Några av deltagarna nämnde även att de hade fått ökad kunskap om 

Sverige generellt. Bland annat om den svenska matlagningen då det även fanns ett 

kurstillfälle där deltagarna lagade mat tillsammans och fick information om vart man kan 

handla till ett bra pris och vad man ska tänka på när man handlar. Det upplevdes som att 
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deltagarna tyckte det var intressant att de fick laga svensk mat, som både var ekonomisk och 

god.  

         (…) En dag var det matlagning som är jätte viktigt också. Man visade hur man lagade mat. (IP8) 

Deltagarna uppskattade att de fått ett flertal lärdomar om hur Sverige fungerar. Även att de 

fått information om vad man kan göra för att inte spendera mycket pengar uppskattades. 

Detta kunde exempelvis innebära att planera inför sin ekonomi och sina inköp. 

Det påverkade mig ekonomiskt förut, vare så att man kunde gå in i en affär förut och handla. Eh 

jag var väldigt individ… men jag har lärt mig mera att man ska vara försiktig. Jag har läst litegrann 

om ekonomi och det var Anneli som undervisade, ändå jag har lärt mig väldigt mycket. Det var 

nytta av det här programmet. (Ip5) 

Något som några av deltagarna även pratade om var att dem gärna ville sprida informationen 

själva, till sin familj och omgivning. Anledningen till att dem ville sprida informationen var 

att programmet har varit väldigt lärorikt samt att det är av vikt att vara medveten om sin 

ekonomi. Dock nämnde majoriteten även att det svenska språket var ett hinder för att uppnå 

detta. 

Jag skulle också tillägga om jag kunde det svenska språket är det något som jag skulle driva fram 

och försöka utbilda andra människor eller skicka till folk. (IP9) 

Det som uppskattades i programmet var strukturen på programmet, handledarna i 

programmet, kursmaterialet, den nya kunskapen om ekonomin och om Sverige generellt, ny 

kunskap om matlagning samt att ha förutsättningen att kunna spara till framtiden.  

7.4 Utvecklingsmöjligheter för Grönkvistprogrammet 

I sin helhet berättade deltagarna att programmet var mycket bra och många talade om att det 

inte fanns något negativt kopplat till Grönkvistprogrammet. Deltagarna talade om att 

skaparna av programmet har tänkt igenom strukturen och de olika momenten bra. Dock 

nämnde några av deltagarna utvecklingsmöjligheter för Grönkvistprogrammet mestadels 

kring strukturen på programmet. Dessa utvecklingsmöjligheter kommer att presenteras i 

underkategorier vilka är att utöka programmet och att förmedla programmet vidare. 

7.4.1 Utöka programmet 

Det som nämndes av flest deltagare var att periodtiden för Grönkvist var alldeles för kort. Det 

upplevdes som att mycket var ”intryckt” i de olika momenten och man hade gärna velat ha 

periodtiden under en längre period. 

Jag har lärt mig väldigt mycket. Eh omfattande kunskap men tiden var kort. (IP8) 

Nej alla är jätte bra och… det är bara tiden som är trång och Grönkvist behöver mer tid. (IP3) 
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Det som även sades av periodtiden var att man hade velat ha fler moment, som deltagare 

exempelvis föreslog att momenten kunde bestå av enbart bilinformation och transport. 

Deltagaren menade att det är viktigt ur ett ekonomiskt sammanhang att ha bil och kostnaden 

för detta. Särskilt i Sverige där det kan finnas så kallade ekonomiska fällor. Eller ett moment 

som bestod av att resa, ha lägenhet eller arbetssökning, vart och hur man söker arbete samt 

till vem man kan vända sig.  

En deltagare nämnde även att det var dåligt med extern reklam/information för själva 

programmet. Individer vet inte vad det innebär att delta eller vad Grönkvist består av förens 

man deltar. 

Jo, jag tror faktiskt det skulle vara jätte bra om den vore lite längre. Vi har haft tror, det består av 

sju, sex möten. Jo, också det var inte bra reklamerat att folk inte var informerade. Innan det visste 

man inte att det fanns förut. Man behöver informera folk om det också. (IP2) 

 

7.4.2 Förmedla programmet 

En annan utvecklingsmöjlighet som nämndes av majoriteten är att sprida kunskapen vidare, 

främst till individer som har någon form av beroende eller till ungdomar och i 

skolverksamheter. Det nämndes även att det kan vara bra att genomföra Grönkvist för 

nyanlända. Deltagarna föreslog även att utöka grupperna för att nå ut till flera, istället för att 

ha deltagare med få individer. Genom kunskapsspridning vill deltagarna öka medvetenheten 

för andra individer för att inte hamna i ekonomiska fällor. 

(…) Som vuxna har vi lärt oss ekonomin här i kursen, 90 procent var de väldigt bra, något som 

skulle vara väldigt bra är att rekommendera det här… kursen skulle man breda ut och undervisa 

ungdomarna. (IP7) 

Det är viktigt! Det är viktigt att ni utvecklar det. Det är inte bara fem personer såhär… det måste 

utvecklas. Eh att den läggs in i skolprogram kanske i en timme eller någonting. (…) Det skulle 

gynna folk egentligen. (…) Eh om jag har banan hemma behöver jag inte hämta vindruvor man 

tänker så. Och man går inte och köper allt. Det är bra, det är verkligen… väcker ens intresse och 

den lär ut.  (IP2) 

Utvecklingsmöjligheter för Grönkvist enligt deltagarna är att utöka periodtiden, utöka fler 

moment som rör andra områden mer djupgående såsom transport och arbetssökning. Även 

att programmet utökas till andra individer, i större grupper och till andra målgrupper och att 

man utökar den externa reklamen för programmet. 

Jag har kanske glömt något men kan säga och tala om för dig att det här programmet kan vara bra 

för samhället. (IP9) 
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8 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka utrikesföddas upplevelser av deltagandet i 

Grönkvistprogrammet som syftar till att minska ekonomisk stress. Det skapades fyra 

frågeställningar för att besvara syftet vilka är. Vad har ekonomin för betydelse för 

deltagarna? På vilket sätt har programmet påverkat deltagarnas välbefinnande? Vad upplevs 

som framgångsrikt i Grönkvistprogrammet? samt Vilka utvecklingsmöjligheter upplever 

deltagarna att det finns kring Grönkvistprogrammet?  

I resultatet framkom det att den ekonomiska innebörden för deltagarna var av vikt. 

Ekonomin kunde bland annat påverka den psykiska- och fysiska hälsan. Det framkom även 

att deltagarnas levnadsvanor och livsstil hade förändrats på kort sikt. Det är svårt att uttala 

sig om det kommer att förändras på långsikt, detta får följas upp i en annan utvärdering. 

Levnadsvanor som hade förändrats var bland annat kostvanor, konsumtionsvanor, transport 

vanor samt att deltagarna har ett medvetet tankesätt idag och planerar inför sina inköp och 

kan spara mer pengar. Deltagarna talade även om att de inte enbart har lärt sig om 

grundläggande ekonomi utan även om hur Sveriges samhälle fungerar. Många deltagare 

talade om att de har möjlighet att välja nu och göra medvetna val vilket kan kopplas med 

empowerment (självmakt). Faktorer som ansågs som välplanerade utifrån deltagarnas 

upplevelser var handledarna, strukturen på Grönkvistprogrammet samt att det fanns ett 

holistiskt perspektiv, det var inte enbart om ren ekonomi utan det påvisade även andra 

viktiga ämnen som är aktuella. Det som dock kunde förbättras var periodtiden för 

Grönkvistprogrammet, genomföra Grönkvist i större grupper, utökning av moment, 

spridning av Grönkvistprogrammet i form av att implementera programmet i exempelvis 

skolor och för andra målgrupper samt implementera extern reklam för att utöka 

informationen till allmänheten om att Grönkvistprogrammet existerar. 

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer metoden i studien att diskuteras i förhållande till litteratur och 

subjektiva synpunkter.  

8.1.1 Metodansats 

I syfte att besvara studiens syfte, som var att ta reda på deltagarnas upplevelser användes en 

kvalitativ ansats. Enligt Holloway och Wheeler (2010) fokuserar den kvalitativa forskningen 

på individens känslor och upplevelser. Justesen och Mik-Meyer (2011) och Trost (2010) 

menar att den kvalitativa ansatsen innefattar att tolka insamlad data och därefter komma 

fram till en teori. Om syftet hade fokuserat på statistiska beräkningar hade en kvantitativ 

ansats varit lämplig eller om studien skulle inkludera ett större antal deltagare. I denna 

studie har även en induktiv ansats används och ansetts som lämplig eftersom att det inte har 

funnits en existerande teori som grund, utan detta är något man kommit fram till efter 

datainsamlingen. En deduktiv ansats däremot har en existerande teori som utgångspunkt för 
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studien för att därefter studera denna teori (Trost, 2010). Detta har inte varit syftet med 

studien och därav har en induktiv ansats tillämpats. Dock skulle man kunna använda sig av 

en kvantitativ studie i framtiden för att studera fler deltagare och eventuellt generalisera 

resultaten till andra grupper. 

Holloway och Wheeler (2010) tar upp problematiken med att använda en kvalitativ ansats, 

där bland annat kompetensbrist tas upp. De menar att forskaren i vissa fall kan brista i 

metodiken innan forskningen påbörjar vilket kan skapa problematik. Det kan exempelvis 

innefatta kompetens kring intervjuteknik och samspel mellan datainsamling samt analys. Ett 

annat problem som tas upp är att forskare som använder den kvalitativa metodiken i många 

fall har tidsbrist samt för stor mängd data för att hinna med.  

Forskaren i den nuvarande studien har förståelse för Holloway och Wheelers argument, dock 

har forskaren studerat den kvalitativa metoden sedan tidigare och upplever att det finns 

tillräckligt med kompetens för att inte hamna i dessa snedsteg. Det är av vikt att kunna 

studera metoden som skall implementeras innan den används för att få ett giltigt resultat. 

Det är även av stor vikt att planera inför en kvalitativ studie för att inkludera data som berör 

forskningsämnet, vilket även Holloway och Wheeler (2010) benämner. Bryman (2011) 

nämner även områden som kan vara problematiska kring den kvalitativa ansatsen, där bland 

annat överförbarheten tas upp. Eftersom att det i många fall är ett mindre urval i den 

kvalitativa forskningen kan det vara otillräcklig att överföra resultaten till andra liknande 

verksamheter. Hade en kvantitativ ansats implementerats hade detta ökat möjligheterna för 

ett större urval samt för överförbarhet. 

Forskaren i den nuvarande studien hade velat ha fler deltagare till studien, dock uppkom 

svårigheter för detta. Resultaten i denna studie anses trots detta som pålitligt eftersom att 

datainsamlingen skedde med tillförlitliga metoder. Tidigare utvärdering av 

Grönkvistprogrammet genomförd av Sussan Öster hade liknande resultat på kortsikt (Öster, 

2004). Dock har inte de kort- och långsiktiga resultatet studerats i denna studie utan endast 

upplevelser av deltagarna, vilket kan kopplas samman med kortsiktiga resultat. För att 

fortsätta studera den långsiktiga effekterna av deltagarnas livsstil och levnadsvanor behövs 

en annan utvärdering i ett senare skede.  

De teoretiska utgångspunkterna KASAM samt Socialt stöd har legat till grund i studien och 

varit till stöd under intervjuerna. Dessa teorier kommer att diskuteras längre fram i 

resultatdiskussionen. Dessa teorier användes eftersom att dem ansågs relevanta för studien, 

där exempelvis Socialt stöd kunde kopplas samman med Grönkvistprogrammet som anses 

vara ett socialt stöd i syfte att minska den ekonomiska stressen. Ekonomisk stress bidrar med 

olika påfrestningar vilket man bör lära sig att hantera. Eftersom att Grönkvistprogrammet 

syftar till att skapa goda förutsättningar för att hantera sin hushållsekonomi via information 

och kunskapsspridning kunde teorin KASAM som har komponenterna hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet användas i denna studie. Det går att arbeta med dessa 

komponenter i Grönkvistprogrammet och deltagarnas känsla av sammanhang kommer att 

diskuteras nedan. Andra teorier hade även kunnat implementeras i studien såsom locus of 

control. Teorin innefattar att en individ antingen har en intern locus of kontroll som innebär 

att en individ tror på sig själv och att det är ett eget ansvar som kommer att påverka olika 
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situationer. Alternativt att en individ har en extern locus of kontroll som innebär att 

individen tänker att det är externa omständigheter som påverkar olika situationer i livet 

(Rotter, 1966). Detta valdes bort främst för att KASAM har används i tidigare utvärderingar 

av Grönkvistprogrammet, främst som metod för att studera resultaten (Grönkvistprojekt, 

2004). Vilket forskaren i denna studie ville fortsätta att studera.  

8.1.2 Urval 

I studien deltog totalt tio individer, varav sex kvinnor och fyra män. Mängden av kön har 

ingen större betydelse då det är en kvalitativ studie, hade det varit en kvantitativ 

datainsamling hade det möjligtvis spelat en större roll eftersom att kvantitativa 

undersökningar fokuserar på tal och siffror (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med stöd av 

handledarna i respektive kommun kunde rekrytering av deltagare genomföras. Wibeck 

(2014) nämner ett strategiskt urval som relevant när rekrytering ska ske utifrån syftet. 

Deltagarna i Grönkvist ansågs som lämpliga eftersom att de har genomfört 

Grönkvistprogrammet och valdes utifrån deras erfarenheter i programmet. Inklusionskraven 

för att delta i studien var att de skulle ha deltagit i Grönkvistprogrammet samt att de skulle 

ha en härkomst från ett annat land än Sverige. I efterhand hade socioekonomisk status och 

bakgrund på deltagarna varit intressant att ta med i studien. Detta kan möjligtvis genomföras 

i en framtida studie. 

Dessa urval som genomförts i studien anses som genomtänka och relevanta eftersom att de 

deltagit i Grönkvistprogrammet, vilket var ett kriterium för att delta i studien. 

Förhoppningen från start var att intervjua 20 deltagare, i fyra fokusgruppintervjuer. Främst 

eftersom att det var Kompetenscentrum för hälsas önskemål men även för att det hade blivit 

ett större urval för forskaren i denna studie. Om forskaren i denna studie hade fått ett större 

urval hade det varit möjligt att få med fler perspektiv riktat mot Grönkvistprogrammet. Dock 

kunde inte detta genomföras eftersom att det uppkom svårigheter med att samla ihop antalet 

deltagare under sommarperioden. Några av handledarna som hjälpte till med urvalet hade 

även en tidsbrist på grund av kommande semesterdagar och det fanns svårigheter med att 

finna flera deltagare i kommunen då programmet var avslutad. Fokusgrupp intervjuer var 

även ett önskemål från den verksamhet som startat upp Grönkvistprogrammet, dock var det 

inte problematiskt att genomföra enskilda intervjuer som alternativ, enligt forskaren samt 

verksamheten som vill ha utvärderingen eftersom att det endast var ett förslag på 

datainsamlingsmetod och inget krav. Deltagarna som deltog i studien, talade om liknande 

ämnen vilket Holloway och Wheeler (2010) benämner som mättnad i en studie. Mättnad 

innebär att deltagarna nämner liknande ämnen. Majoriteten av deltagarna talade om samma 

erfarenheter och ämnen, dock fanns det några enskilda deltagare som exempelvis talade om 

att elektroniska ting var kopplat med ekonomi och hälsa. En studie i framtiden kan 

genomföras på fler deltagare i syfte att få en större uppnådd mättnad i studien.   

8.1.3 Datainsamling 

Fördelar med den semistrukturerade intervju metoden är att det är möjligt att lägga till 

”spontana” frågor som berör ämnet samt att ha möjligheten till att förklara på en gång om 
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deltagaren inte förstår en viss fråga. Detta hade inte kunnat genomföras om det hade varit en 

kvantitativ studie eftersom att det ofta skickas ut enkäter (Bryman, 2011). Nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer är att det är tidskrävande samt svårt att få tag i deltagare, 

särskilt under sommarperioden när många har semester.  Från början av studien var det 

tänkt att genomföra fokusgruppsintervjuer, av olika anledningar. Den främsta var att 

beställaren i detta fall, Kompetenscentrum för hälsa ville ha en utvärdering i form av olika 

fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att dem ville ha fokusgruppintervjuer var främst att 

de ansåg att fokusgruppintervjuer var ett lämpligt sätt att samla in data på. När detta inte 

gick att genomföra föreslog Kompetenscentrum för hälsa enskilda intervjuer, vilket 

genomfördes. Wibeck (2010) belyser även att när en utvärdering ska genomföras är 

fokusgruppsintervjuer att föredra. Dock anser forskaren i studien att deltagarnas upplevelser 

och åsikter har kommit fram i slutändan. Slut resultatet hade möjligtvis hade kunnat varieras 

eftersom att det blir annorlunda i fokusgruppsintervjuer, antingen där deltagarna 

uppmuntrar varandra och talar om ämnen relaterat till studien som inte annars hade 

uppkommit om man deltog i en enskild intervju. Dock hade deltagarna eventuellt kunnat bli 

blygsamma och det hade varit ”en ledare” i gruppintervjuerna som talade för alla (Wibeck, 

2010). De citat som används i resultatet utifrån datainsamlingen kan inte sättas i förbindelse 

till någon deltagare eftersom att det endast är forskaren som är medveten om detta.  

En så kallad intervjuguide skapade med stöd av Krueger (1998) som fokuserade på 

fokusgruppintervjuer. Dessa är öppningsfrågor som ska öka graden av samhörighet hos 

gruppen. Denna punkt tas inte med i analysen. Den andra punkten som är 

introduktionsfrågor, är öppna frågor som introducerar ämnet för deltagarna. För att 

utveckla frågorna går man över till övergångsfrågor, denna punkt ska ses ur ett större 

perspektiv, exempelvis deras egna erfarenheter. Nyckelfrågor är den viktigaste punkten och 

ska innehålla mellan två till fem frågor.  Sista punkten i intervjuguiden är avslutande frågor, 

som syftar till att deltagarna ska få möjlighet att yttra sig ytterligare. 

Forskaren i studien är medveten om att det är en semistrukturerad intervju som har 

genomförts med varje deltagare och trots detta haft en intervjuguide, som har haft 

fokusgruppintervjuer som grund. Forskaren i denna studie anser att oavsett om det var en 

gruppintervju eller en enskild intervju var frågorna lika relevanta och skulle skapa de resultat 

som var kopplat till syfte och frågeställningar. Detta beslut gjordes av forskaren och därav är 

intervjuguiden uppdelad i fem olika sektioner. Den intervjuguiden som rekommenderas i 

enskilda intervjuer är uppdelad på liknande sätt. Dalen (2015) tar upp att forskaren kan 

påbörja intervjun med ”angenäma” frågor i syfte att deltagaren skall bli avspänd. Detta kan 

kopplas samman med Kruegers (1998) ”öppningsfrågor”. Dalen (2015) tar även upp att syftet 

och frågeställningar skall ligga till grund för intervjuguiden och kan skapa så kallade 

huvudfrågor, vilket även kan kopplas samman med Kruegers (1998) intervjuguide. Forskaren 

tog inte hänsyn till deltagarnas utbildning, vilket hade kunnat spela en roll när 

socioekonomiska status diskuteras i förhållande till hälsan. Individer med låg 

socioekonomisk status mår generellt sämre än de med hög socioekonomisk status 

(Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). Samtidigt var inte detta någon form av 

fokus i studien eftersom att syftet var att ta reda på deltagarnas upplevelser av 

Grönkvistprogrammet och inte deras bakgrund. 
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Forskaren i studien reste till olika kommuner i Västmanland som handledaren och forskaren 

kom fram till. Det var lokaler som Grönkvist hade implementerats i, vilket kan anses som en 

trygghet för deltagarna att känns igen sig i. Wibeck (2010) talar även om detta i sin litteratur. 

Resorna till de olika kommunerna var inget problematisk och intervjuerna genomfördes utan 

problem. Det existerade en intervjuguide som forskaren följde och ställde även spontana 

följdfrågor om situationen tillät. Alla deltagare svarade på alla frågor dock var det två 

deltagare som svarade kort och koncist, det var svårt för deltagarna att utveckla svaren dock 

uppgav de tillräckligt med åsikter för att sammanställa datainsamlingen. Det förekom tolk 

hos åtta deltagare av tio, då deltagarna inte kunde uttrycka sig i det svenska språket. Två 

deltagare hade lärt sig det svenska språket relativt snabbt och kunde uttrycka sig i det 

svenska språket därav togs beslutet av handledaren och forskaren att tolk inte behövdes för 

dessa deltagare. I en verksamhet som implementerat Grönkvist, anlitade verksamheten en 

tolk och stod för tolk ersättningen och i en kommun fick forskaren anlita en tolk till 

deltagarna. Dessa tolkar var legitimerade tolkar, vilket var ett krav. Forskaren i denna studie 

ansågs ha en fördel med tolkarna då det existerade förkunskap med tolkarbete, via sitt 

dagliga arbete med flyktingar där tolk används för att samtala. Phelan och Parkman (1995) 

nämner fördelar med att arbeta med utbildade tolkar. Utbildade tolkar har en strikt 

tystnadsplikt och är skickliga i sin tolkning och återberättar vad som sägs med fokus att 

bevara innehållet i intervjun. Viktiga punkter som tas upp i arbetet med en tolk är bland 

annat att tala direkt till individen, ha pauser samt att kontrollera individens förståelse. Vilket 

forskaren var medveten om. Entrena (2007) nämner olika aspekter av arbete med tolk och 

nämner nackdelar som att tolken översätter utifrån sina egna normer, fastän att en tolk alltid 

ska vara neutral och översätta ordagrant. Även att tolken kan missförstå vad som sägs och 

tolka utefter det vilket blir en bristande tolkning. Folkhälsobyrån (2017) och Tolkförmedlare 

hos Tolkservice, J. Björklund, personligt meddelande, 21 februari, 2017) menar att det finns 

skillnad på tolkar, en kultur tolk förstår kulturen och språket medan en språktolk endast talar 

samma språk som klienten. Detta kan påverka datainsamlingen om tolkningen inte blir 

korrekt dock anses detta inte haft negativ effekt på datainsamlingen eftersom att flera 

deltagare benämner samma ämnen utifrån intervjuguiden.    

8.1.4 Analys 

Som analysmetod användes en innehållsanalys eftersom att forskaren hade i syfte att studera 

deltagarnas upplevelser och en innehållsanalys genomförs för att skapa slutsatser utifrån en 

text (Krippendorff, 2013). Det finns olika steg att ta hänsyn till under analysen som beskrivs 

nedan och dessa steg har forskaren tagit hänsyn till. Syfte och frågeställningar skall alltid 

finnas i åtanke när man bearbetar analysen eftersom att dessa ligger till grund. Bengtsson 

(2016) benämner att det är av vikt att följa riktlinjerna som gäller vid kvalitativ forskning. I 

början av forskningsprocessen bör man veta vad syftet är, vilken målgrupp kan besvara 

syftet, vilken datainsamlingsmetod som ska användas, analysmetod samt om det behövs 

något godkännande för att bedriva forskningen. Dessa frågor hade forskaren tagit hänsyn till 

och diskuterat innan datainsamlingsprocessen påbörjades. Bengtsson (2016) benämner även 

att i analysprocessen kan antingen en manifest eller en latent innehållsanalys genomföras. 

Vid en kvalitativ innehållsanalys finns det två analyser att välja emellan, en manifest och en 
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latent innehållsanalys. En manifest innehållsanalys innebär att beskriva utförligt vad 

deltagaren har berättat, det synliga och uppenbara. Medan den latenta innehållsanalysen 

innefattar att analysera det underliggande i en text.  

Den manifesta innehållsanalysen valdes av den orsaken att forskaren var bekant med denna 

innehållsanalys medan den latenta innehållsanalysen hade kunnat dra ut på tiden och varit 

mer djupgående. En latent innehållsanalys har ofta inga föreliggande teman, utan kommer 

fram till olika teman efter innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004), i denna studie 

fanns ett syfte och fyra frågeställningar som forskaren utgick ifrån, vilket blir en manifest 

innehållsanalys. Det kan dock anses som en form av tolkning då forskaren i studien läser 

igenom datainsamlingen och delar sedan in innehållet i olika delar, kopplat till syftet och 

frågeställningar. Graneheim och Lundman (2004) menar även att en forskare ofta gör 

tolkningar av sin datainsamling. Forskaren i denna studie försökte i största mån att fokusera 

på det uppenbara, i syfte att inte snedvrida innehållet. Syftet med studien var att ta reda på 

deltagarnas upplevelser och inte att undersöka det underliggande i deltagarnas svar, vilket en 

latent innehållsanalys hade fokuserat på i detta fall. Forskaren i denna studie har inte heller 

erfarenhet av att använda sig av den latenta analysen och av dessa anledningar valdes den 

manifesta innehållsanalysen över den latenta.  

8.1.5 Kvalitetskriterier 

Bengtsson (2016), Graneheim och Lundman (2004) och Bryman (2011) beskriver vikten av 

kvalitetskriterier i den kvalitativa forskningen. Forskaren i denna studie har eftersträvat att 

följa de riktlinjer som existerar i den kvalitativa metoden genom att beskriva metod avsnittet 

i detalj, med syfte att andra forskare ska kunna replikera studien.  

Detta ökar trovärdigheten då metoderna är tillförlitliga samt pålitligheten i studien eftersom 

att allt beskrivs i sin noggrannhet. Syftet för studien låg till grund för alla metodval som 

genomförts i denna forskning och målgruppen ansågs ha hög relevans eftersom att de har 

genomgått interventionsprogrammet nyligen. Det som kan anses stärka trovärdigheten i 

resultatet är att det är deltagare från olika kommuner i Västmanlands län. Om det endast 

hade varit deltagare från en kommun hade det varit svårt att uttala sig om de andra 

kommunerna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan resultatet även få en högre 

trovärdighet eftersom att deltagarna hade olika ursprung, ålder samt kön. 

Eftersom att överförbarhet kan upplevas som en svårighet enligt Bryman (2011) kan det 

möjligen underlätta en aning om det är studier från flera olika miljöer, i hopp om att de 

andra verksamheterna även följer riktlinjerna för Grönkvistprogrammet.  

I en kvalitativ studie är det vanligt att studien framkallar en form av subjektivitet (Bryman, 

2011). I studien förekom inga subjektiva normer i en betydande grad som förvränger 

innehållet av datainsamlingen och analysen. Detta kan bero på att forskaren hade tidigare 

kunskap om kvalitativa metoder och de teoretiska perspektiven. Det underlättade även för 

forskaren att följa steg för steg i litteraturen och artiklarna för att underlätta att hamna i ett 

subjektivt framförhållningssätt. Vilket kan kopplas samman med kriteriet att styrka och 

konfirmera att de subjektiva normerna inte påverkar analysens innehåll. Graneheim och 
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Lundman (2004) påpekar att användning av citat i resultatet kan stärka kvaliteten i studien, 

vilket forskaren i denna studie har genomfört. 

Om studien hade genomförts en andra gång hade forskaren i denna studie ändrat frågorna i 

intervjuguiden, eftersom att det i grunden var en intervjuguide för fokusgruppsintervjuer 

som därefter anpassades till enskilda intervjuer. Det förekommer även ledande frågor i 

intervjuguiden, vilket kan påverka pålitligheten då deltagarna kan ha anpassat svaren på 

grund av de ledande frågorna.  

8.2 Etikdiskussion 

Det finns fyra etiska principer som har legat till grund för denna studie, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (WMA, 

1964; Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska riktlinjer har tagits i hänsyn till då alla deltagare 

har fått tagit del av ett missivbrev, där studiens syfte och etiska principer tas upp vilket 

inkluderar informationskravet. De har även fått skriva på att de tagit del av missivbrevet och 

förstått innebörden av detta, vilket är samtyckeskravet. All insamlad data kommer endast att 

användas av forskaren till denna studie och inte ges till obehöriga vilket inkluderar 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dock kan en svårighet uppstå kring 

konfidentialitetskravet eftersom att Grönkvistprogrammet endast är implementerad i 

Västmanlands län och därav kan det vara möjligt att ta reda på vilka som är deltagare, dock 

är det fler än 800 individer som har deltagit i olika kommuner och detta minskar möjligheten 

till att finna deltagarna som deltagit i denna studie. Ämnet som diskuteras kan även anses 

som känsligt för vissa deltagare, dock har deltagarna accepterat att delta i studien och inga 

identiteter är påvisade. På grund av att forskaren i denna studie har använt sig av en tolk till 

datainsamlingen, har en extern part deltagit i processen av datainsamlingen. Eftersom att en 

tolk har tystnadsplikt (Entrena, 2007) anses detta inte ha brutit mot de etiska övervägandena 

som inkluderar konfidentialitetskravet. Tolken användes i syfte att etablera en 

kommunikation mellan intervjupersonerna och intervjuaren och hade inte en tolk anlitats 

hade det funnits språkbarriärer. Detta skulle ha bidragit till att denna studie inte hade 

kunnat genomföras. Förhoppningen är att tolken har förstått de etiska riktlinjerna som ligger 

till grund för studien eftersom att tolken läste upp dessa för deltagarna, detta är inget som 

kan garanteras och forskaren litar på att tolken arbetar utifrån sina riktlinjer och följer 

tystnadsplikten.  

8.3 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet i studien att diskuteras i förhållande till litteratur 

och subjektiva synpunkter. Det kommer även att ske kopplingar till dem teoretiska 

utgångspunkterna KASAM och socialt stöd. Resultatet påvisade att ekonomin har en 

betydande roll i deltagarnas liv. Grönkvistprogrammet har även skapat förutsättningar för 

deltagarna att minska den ekonomiska stressen och skapa hälsosammare levnadsvanor. Det 
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framkom ett flertal faktorer som upplevdes som goda och även utvecklingsmöjligheter 

berördes av deltagarna. 

8.3.1 Ekonomisk betydelse för deltagarna 

I Sverige finns det elva målområden för att förbättra folkhälsan nationellt och målområde två 

berör ekonomin. De ekonomiska och sociala förutsättningarna är av stor vikt för alla 

individer och kan påverka hälsan positivt eller negativt beroende på om individen upplever 

en god ekonomi (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Detta kan kopplas samman med vad 

deltagarna har uppgett i intervjuerna, där de talat om ekonomins betydelse. Majoriteten av 

deltagarna tycktes ha liknande åsikter om att ekonomin är en viktig komponent i deras liv. 

Deltagarna upplevdes som medvetna eftersom att många talade om de negativa 

konsekvenserna, detta kan bero på att de varit utsatta för de negativa konsekvenserna som 

uppstår av en ostabil ekonomi. Detta kan kopplas samman med KASAMs komponent 

hanterbarhet, där individen haft brist på hanterbarhet och inte haft förutsättningar att 

hantera ekonomin. Håkansson et al. (2003) nämner även att en individ som upplever 

ekonomiska svårigheter kan uppleva en låg känsla av sammanhang (KASAM). Brist på socialt 

stöd kan även sättas i förbindelse till att inte ha möjlighet till att hantera sin ekonomi. Det är 

därför av stor vikt att program som Grönkvist implementeras på olika nivåer, för olika 

målgrupper i syfte att minska de ekonomiska svårigheterna och öka livskvalitén. 

Folkhälsomyndigheten (2007) nämner att ohälsa är vanligt hos individer som drabbas av 

ekonomisk stress, även Håkansson et al. (2003) nämner detta. Vilket även har bekräftats av 

deltagarna. Blair (2012) påpekar barnens roll i detta, barnen drabbas även av föräldrarnas 

ekonomiska svårigheter. Dean et al. (2010) påpekar att barn till föräldrar med psykisk ohälsa 

även kan drabbas av detta i större utsträckning än barn som har en god psykisk hälsa. 

Deltagarna talade om att ekonomin inte alltid räckte till barnen, exempelvis deras utflykter, 

som kan kopplas samman med vad tidigare forskning påpekar om hur barnen drabbas av 

förälderns ekonomi.  

Efter sitt deltagande i Grönkvistprogrammet kunde deltagarna uppleva markanta skillnader 

relaterat till sin ekonomi och hälsa, vilket kan kopplas samman med KASAM och Socialt stöd. 

KASAM har tre delkomponenter som är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). Medan socialt stöd innefattar att vara ett stöd för omgivningen i syfte att 

skapa förutsättningar till en bättre hälsa (Health Promotion Glossary, 1998). Meningsfullhet 

kan kopplas samman med att deltagarna känner en större meningsfullhet i den individuella 

ekonomin och har större förståelse varför hen exempelvis inte ska handla spontant, vilket 

kan kopplas samman med begriplighet. Efter Grönkvist kunde alla deltagare uppleva 

hanterbarhet i ekonomin och kunde till och med spara vilket sätts i samband med 

komponenten hanterbarhet i KASAM. Socialt stöd kopplas samman med själva 

interventionsprogrammet som har skapat förutsättningarna för deltagarna att få en minskad 

ekonomisk stress och även uppleva en bättre livskvalitet med stöd av den nya informationen 

som dem erhållit under Grönkvistprogrammet.  

Resterande dimensioner har berört underkategorier, detta är något som inte har berört 

”upplevelser av ekonomins betydelse” eftersom att resultatet i denna dimension var starkt 
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kopplat till hälsa och ohälsa. Hade en underkategori används i resultatet hade det varit 

”Hälsa”. Andra aspekter berördes väldigt lite och därav ansåg forskaren i denna studie att det 

inte behövdes underkategorier eftersom att det hade blivit för få. 

8.3.2 Grönkvist påverkan på välbefinnandet 

Det finns flera faktorer som skapar välbefinnande hos en individ, som exempelvis medvetna 

val som påverkar hälsan såsom minskad alkoholkonsumtion, minskad rökning, god kost och 

att vara fysisk aktiv (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). Resultatet i studien 

påvisade att deltagarna upplevde att deras levnadsvanor hade förändrats till mer 

hälsofrämjande. Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2013) menar att detta ökar 

individens välbefinnande. Det är av vikt att individer får ta del av kunskap som kan främja 

deras hälsa, vilket Grönkvist bidrar med. Att arbeta i grupp kan även bidra till en ökad 

förståelse och utbyte av kunskaper, vilket även Park och Hinsz (2015) påpekar. I resultatet 

påvisades det även att deltagarna försöker sprida kunskapen till familjemedlemmarna, vilket 

kan resultera i mer ansvarstagande och bättre hälsa även för familjemedlemmarna. Detta kan 

kopplas samman med coping strategier, deltagarna förebygger ekonomisk stress för sina barn 

eftersom att barnen får förutsättningar i form av kunskap att hantera ekonomiska frågor. 

Wolff, DeCarlo Santiago och Wadsworth (2009) belyser att coping strategier för barn 

minskar risker för att utsättas för ekonomisk stress. En deltagare talade om att hens barn 

ansåg att föräldern blivit mer snålt, då hen inte slösade lika mycket pengar spontant. Vilket i 

forskarens ögon anses som ett mer hälsofrämjande val av föräldern. Detta kan även bidra till 

en större medvetenhet och insikt hos deltagaren och som förhoppningsvis förmedlas till 

barnen samt övriga familjemedlemmar.  

Deltagarna talade om den omfattande kunskap de tagit del av under Grönkvistprogrammet, 

vilket kan kopplas samman med att få insikt om olika områden. De fick ta del av olika ämnen 

som berör den ekonomiska aspekten och även om ämnen som inte rör ekonomin i lika stor 

utsträckning. Deltagarna har även fått en bredare insikt om hur det fungerar i Sverige. Detta 

kan även kopplas samman med KASAM och Socialt stöd. Deltagarna anses ha en större 

begriplighet gällande olika ämnen, både ur ekonomisk synvinkel men även ämnen som rör 

andra områden, såsom myndighetsutövning och hälsosam matlagning. Tillsammans med 

handledaren i Grönkvistprogrammet har deltagarna även skapat en meningsfullhet, för att 

hitta en mening med exempelvis ändrade kostvanor och konsumtionsvanor. Handledaren i 

Grönkvist fungerar även som ett socialt stöd, som finns där för deltagarna och svarar på 

deras funderingar. Wadsworth, et al. (2011) tar upp att socialt stöd kan kopplas samman med 

coping strategier vilket även kan kopplas samman med Grönkvistprogrammet. Grönkvist 

skapar förutsättningar och därmed olika strategier för deltagarna att främst hantera sin 

ekonomi och även att göra hälsofrämjande val.  

Forskaren anser att det var intressant att några av deltagarna tog upp kulturskillnaderna som 

existerar, särskilt för nyanlända. Deltagarna talade om hur Grönkvist även tagit upp dessa 

ämnen och belyst deltagarna med kunskap om kulturen som existerar i Sverige. Darvishpour 

(2004) belyser den patriarkaliska synen som kan framkomma i en utländsk familj, där det är 

vanligt att mannen har övertag om familjens ekonomi och arbetar medan kvinnan är hemma 
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och försörjer hemmet. Forskaren kan anse att det är av vikt inte enbart i 

Grönkvistprogrammet men även i andra interventionsprogram att man belyser den 

demokratiska kulturen som existerar i Sverige. På detta sätt kan man minska ojämlikheten 

bland män och kvinnor men även lära nyanlända hur samhället i Sverige fungerar.  

Den nya kunskapen skapar även en högre grad av empowerment hos deltagarna eftersom att 

de har fått nya insikter och förutsättningar, om hur de kan minska den ekonomiska stressen 

och förbättra sin hälsa. Ingen av deltagarna har benämnt begreppet empowerment, dock har 

forskarens förkunskap om begreppet kunnat skapat samband med deltagarnas upplevelser 

och begreppet. Deltagarna i Grönkvistprogrammet har även talat om att sprida kunskapen till 

sin familj och omgivning, vilket enligt forskaren är ett gott tecken på att de implementerar 

kunskapen från Grönkvist i sina liv och till sin omgivning. Health Promotion Glossary (1998) 

tar upp empowerment som ett verktyg för att skapa en ökad beslutsfattande hos individer 

som därmed leder till en förbättrad hälsa, om besluten är hälsofrämjande. Forskaren anser 

att det är av vikt att alla individer ska ha möjlighet till att kunna välja själv och vara 

självständig. Därför är det betydelsefullt att sådana program implementeras för att skapa rätt 

verktyg och förutsättningar för olika målgrupper som är extra utsatta, i syfte att kunna bli 

självständig. Socialt stöd kan ytterligare kopplas samman med studien då 

Grönkvistprogrammet har skapat förutsättningar för deltagarna att öka sin självmakt. I 

samband med empowerment kan deltagarnas omgivning även få en ökad självmakt om de tar 

till sig den kunskap som deltagarna bidrar med. Håkansson et al. (2003) nämner i sin studie 

att en bra självskattad hälsa är associerad med en hög känsla av sammanhang (KASAM) samt 

en god ekonomisk situation. Medan en dålig självskattad hälsa är associerad med en låg 

känsla av sammanhang. Detta kan diskuteras i förhållande till denna studie och deltagarnas 

upplevelser, som beskrivit att både deras hälsa och ekonomi har avsevärda förbättringar. 

Vilket kan kopplas med KASAMs tre delkomponenter, meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Att uppleva självständighet och självmakt kan bidra till att deltagarna upplever 

meningsfullhet, medan förståelsen som har ökat under programmets gång kan bidra till en 

ökad begriplighet. De kunskaper, förutsättningar och verktyg som implementerats av 

Grönkvist till deltagarna har bidragit till en ökad hanterbarhet för alla deltagare. 

Resultaten från studien kan även kopplas samman med tidigare utvärderingar som 

genomförts där resultaten påminner om varandra. Exempelvis nämner Oster (2004) att de 

kortsiktiga effekterna visade på en ökad tillfredsställelse med ekonomin och kostvanor. Vilket 

även har påvisats i denna studie. Oster (2004) nämner även att deltagarna upplevde ett ökat 

välbefinnande, cyklade i större utsträckning, minskade på folköl och starkspritskonsumtion. I 

denna studie är det svårt att uttala sig om alkoholkonsumtion eftersom att ämnet inte 

berördes under intervjun. Dock framkom det även i denna studie att deltagarna upplevde ett 

ökat välbefinnande och någon enstaka deltagare talade om att hen minskat på sin 

bilanvändning och promenerade i större utsträckning eller använde kollektivtrafik.  

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut (2013) nämner att medvetna val ökar 

välbefinnandet. 
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8.3.3 Framgångsfaktorer 

Det existerar flera områden som ansågs som framgångsrika av deltagarna, det som nämndes 

mest var den nya kunskapen som bidragit till en god ekonomi och därefter ett bra 

välbefinnande. Gielen och Green (2015) nämner att det är av vikt att implementera 

informations insatser för att skapa hälsofrämjande åtgärder för befolkningen. Vilket 

Grönkvistprogrammet har genomfört. Därefter nämndes strukturen på programmet som 

välplanerat och ”massivt”. Det framkom mycket information under en kort tid. Det som även 

nämndes som positivt och uppskattat var matlagningen, externa föreläsare, strategier för att 

spara pengar, handledarna var kompetenta samt att kursmaterialet var tillgängligt på flera 

språk. Folkhälsomyndigheten (2015d) nämner att det är viktigt att utföra översättningar på 

exempelvis informationstexter för att nå ut till andra målgrupper. Detta är även något som 

Grönkvistprogrammet har genomfört, vilket har uppskattats av deltagarna. 

Enligt forskaren anses Grönkvistprogrammet som ett lyckat implementeringsarbete som är 

välgenomtänkt och strukturerat, Socialstyrelsen (2012) nämner fyra framgångsfaktorer för 

ett implementeringsarbete vilka är: 1. kompetens hos användarna, 2. en stödjande 

organisation samt 3. ett effektivt ledarskap och 4. en metodtrohet. Dessa framgångsfaktorer 

kan kopplas samman med Grönkvistprogrammet eftersom att 1. Målgruppen har valts 

strategiskt och är relevant för interventionen. 2. Handledarna i programmet får 

organisatoriskt stöd från överordnade och har möjlighet till återkoppling och stöd.                                

3. Handledarna får utbildning innan de startar programmet och har tillräcklig med 

kompetens för att utöva sin roll som gruppledare. 4. Grönkvistprojekt (2004) nämner att 

Grönkvist är utarbetad av en teoretisk modell som ska förhindra och förebygga att ekonomisk 

stress uppstår. 

Trots att Grönkvist anses som ett välplanerat hälsofrämjande interventionsprogram har 

programmet fortfarande utvecklingsmöjligheter som presenteras nedan av bland annat 

deltagarna och forskaren. 

 

8.3.4 Utvecklingsmöjligheter 

Deltagarna nämnde ett flertal utvecklingsmöjligheter för Grönkvistprogrammet, som är att 

programmet hade en kort programtid och många önskade att programtiden var längre. Av 

den orsaken att det fanns mycket information under en begränsad tid, en längre periodtid 

hade kunnat underlätta informationsintagningen. Det som även nämndes av deltagarna var 

att fler moment i programmet hade varit önskvärt, främst arbetssökning eftersom att det har 

en viktig roll ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta nämndes inte alls i programmet som 

forskaren förstod och kan hålla med om att det är ett viktigt ämne att belysa för arbetslösa. 

Socialstyrelsen (2009) nämner att utrikesfödda etablerar sig i höginkomstländer delvis på 

grund av att det inte finns arbetskraft i deras hemländer. Forskaren har en förförståelse till 

varför människor flyr eventuellt flyttar till ett annat land och anser att det är viktigt att kunna 

introduceras och integreras i det svenska samhället, särskilt i arbetsmarknaden då det har en 

framstående inverkan på hälsan. En deltagare nämnde även att det nästan inte fanns någon 



32 

 

extern reklam för programmet, vilket skapar en liten informationsspridning om programmet. 

Forskaren håller med om detta eftersom att det ansågs vara svårt att hitta information om 

Grönkvistprogrammet på internet eller broschyrer via landstinget. Ett föreslag kan vara att 

utveckla mer marknadsföring för programmet för att skapa ett större nätverk och intresse för 

programmet. Denna marknadsföring kan exempelvis genomföras i olika bibliotek, skolor, 

verksamheter för utrikesfödda (och inrikes födda) och andra gemensamma platser. 

Majoriteten av deltagarna påpekade även att det är av vikt att sprida programmet till andra 

målgrupper, främst till skolor och verksamheter för nyanlända. Forskaren håller med om 

detta, eftersom att det är viktigt att fler tar del av programmet då det har fått goda resultat på 

de tre utvärderingar som har utförts. Health Promotion Glossary (1998) menar att det 

sjukdomsförebyggande arbetet inte endast innefattar att hindra upphovet av sjukdom utan 

arbetet handlar även om att minska riskfaktorerna för sjukdom. Det är av vikt att arbeta 

sjukdomsförebyggande och implementera hälsofrämjande arbete på olika nivåer nationellt i 

syfte att förbättra folkhälsan i Sverige. Med likande interventioner kan olika aktörer minska 

den ekonomiska stressen och förbättra ohälsan som förekommer av ekonomisk stress. Detta 

belyser även Folkhälsomyndigheten (2015b). 

Forskaren för denna studie hittade inga tidigare interventioner som kombinerar både 

hälsointerventioner med ekonomi. Forskaren har endast hittat exempelvis rådgivning via 

nätet eller interventioner som endast fokuserar på att förbättra hälsan eller som endast 

fokuserar på att minska ekonomisk stress. Det upplevs som oroande då ekonomisk stress är 

ett uppmärksammat problem samt att det inte finns fler interventioner som liknar denna. 

Öster (2004) nämner även att detta samt att det finns flera aktörer som fokuserar på 

antingen en intervention som fokuserar på att förbättra hälsa eller att det finns aktörer som 

ger ekonomisk rådgivning, dock inget som kombinerar dessa. Därav är det extra viktigt att 

olika aktörer verkligen implementerar program som Grönkvist för att motverka den 

ekonomiska stressen i samband med ohälsa. Implementering av sådana program kommer 

även att minska ojämlikheten i hälsan eftersom att det skapar verktyg och förutsättningar för 

befolkningen i riket. Gielen och Green (2015) nämner även att samverkan och 

kunskapsspridning har en betydande roll när det gäller att effektivisera interventioner för 

befolkningen. Socialstyrelsen (2009) nämner även att utrikesfödda kan behöva en 

introduktion i det svenska folkhälsoarbetet för att introduceras i det svenska samhället. 

Vilket kan kopplas samman med interventioner om ekonomiska aspekter, psykisk ohälsa 

samt om hur Sverige arbetar på olika nivåer. Socialstyrelsen (2009) informerar dessutom om 

att Sverige är ett av de länder som har det främsta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande folkhälsoarbetet. Vilket forskaren anser att vi kan fortsätta utveckla, 

särskilt inom detta ämne som berör den ekonomiska aspekten och psykisk ohälsa. 
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9 SLUTSATS 

Slutsatserna i studien är att Grönkvistprogrammet är ett hälsofrämjande 

interventionsprogram. Ekonomins betydelse skiljde sig i liten grad bland deltagarna, 

majoriteten ansåg att ekonomin har en betydelsefull funktion i livet och för livskvalitén. 

Grönkvistprogrammet har haft olika inverkan på deltagarna, främst i ekonomin och den 

psykiska hälsan. Välbefinnandet har ökat, konsumtionsvanorna och kostvanorna är mer 

hälsofrämjande, deltagarna kan spara mer till framtiden samt att de har mer insikt efter 

programmet om ekonomin. De moment som upplevdes som framgångsrika var programmets 

struktur, handledarna, den allmänna kunskapen om ekonomiska aspekter, matlagningen 

samt kursmaterialet som var utarbetat på deras hemspråk. Utvecklingsmöjligheter som 

framkom i resultatet var att det var en kort programtid och man önskade att det varit längre, 

fler moment i programmet såsom arbetssökning och kollektivtrafik, utöka marknadsföringen 

för programmet samt fortsatt spridning av Grönkvistprogrammet till större målgrupper och 

fler verksamheter.  

10 VIDARE FORSKNING 

Ämnet i studien är mycket relevant för fortsatt forskning. Det forskaren i denna studie 

rekommenderar är att utöka programmet till större och fler målgrupper eftersom att tidigare 

forskning har påvisat att programmet är effektivt för att minska den ekonomiska stressen och 

förbättra den psykiska hälsan. Framtida forskning kan genomföra en annan utvärdering på 

denna målgrupp, inriktat på långsiktiga effekter, i syfte att upptäcka eventuella skillnader i 

effekter på kort- och långsiktig väg. Eventuellt se om det finns andra markanta skillnader. 

Vidare forskning kan även använda sig av andra teorier och modeller för att se om det 

uppkommer en skillnad i studien, alternativ använda sig av Grönkvistprogrammets två 

copingstrategier – den känslofokuserade strategin samt den problemfokuserande strategin. 

Denna studie är förhoppningsvis till stöd för andra verksamheter och aktörer som vill bedriva 

en liknande intervention för ekonomisk utsatta.  
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BILAGA A: KVALITATIV UTVÄRDERING 

 

Programmets uppbyggnad. Denna uppsats bygger på en utvärdering av deltagarnas 

upplevelser i form av fokusgruppintervjuer (långtidseffekter) (Grönkvistprojekt, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B: MISSIVBREV 

Hej! Jag heter Nadia Escobar och studerar mitt fjärde år vid Folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola. Nu arbetar jag med min magister uppsats och ska skriva en kvalitativ 

utvärdering om Grönkvistprogrammet, ett program som du har deltagit i under året. Syftet 

med studien är att undersöka deltagarnas upplevelser av Grönkvistprogrammet. 

 

Det skulle ha stor betydelse om du skulle vilja delta i studien och dela med dig av dina 

synpunkter och erfarenheter av Grönkvistprogrammet eftersom att du har en viktig kunskap 

som jag gärna vill ta del av. Om du vill delta, kommer du att delta i en enskild djupintervju I 

intervjun får du berätta dina upplevelser om ekonomisk stress och Grönkvistprogrammet. 

Det kommer ta cirka en timme och intervjun kommer att ljud inspelas. Du kommer att vara 

anonym i studien och platsen kommer att bestämmas tillsammans med dig och 

projektanställd för Grönkvistprogrammet. Deltagandet är frivilligt och du har även möjlighet 

till att avsluta deltagandet i studien och allt du säger kommer att användas till studien och 

inget annat. All material kommer att elimineras när uppsatsen är godkänd och du får gärna 

ta del av studien i detta skede.  

 

Om du vill delta eller har andra frågor kan du gärna kontakta mig på kontaktuppgifter nedan: 

Telefonnummer: 0729471200 

Mail: Ner12001@student.mdh.se 

Vänliga hälsningar Nadia Escobar Despessailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C: SAMTYCKESDOKUMENT 

Jag deltar frivilligt i intervjun och medger att jag har fått ta del av missivbrevet. Jag är 

medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst och att materialet som 

framställs under intervjuerna endast är till för studiens syfte och inget annat.  

 

Härmed bekräftar jag att jag tagit del av detta. 

 

 

 

 

Namn:                                                                                                  Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D: INTERVJUGUIDE 

Starta med bakgrundsinformation om mig själv och syftet med intervjun. Syftet med studien 

är att undersöka utrikesföddas upplevelser av sitt deltagande av ett interventionsprogram 

och ekonomisk stress. Tala därefter om de etiska riktlinjerna som gäller idag samt hur 

datamaterialet kommer att användas. 

Öppningsfrågor  

1. Du kan väl berätta lite om dig själv (ålder, bakgrund såsom utbildning, sysselsättning, 
civilstånd osv). 

Introduktionsfrågor 

1. Vad har ekonomin för betydelse för dig? 
1.2 Kan ekonomin påverka din hälsa?(sömnbesvär, oro etc.). 

Övergångsfrågor  

1. Berätta om fördelar och svårigheter med programmet. 
2. Vilka förbättringsmöjligheter finns kring programmet och dess struktur? 

Nyckelfrågor 

1. Hur har ditt deltagande i programmet påverkat dig? (positivt, negativt). 
1.2 Ser du förändringar i dina levnadsvanor/livsstil? 
1.3 Hur upplever du din hälsa nu jämfört med innan deltagandet i Grönkvist? 

2. Vilka möjligheter har du upplevt via deltagandet i Grönkvist? 
3. Vilka hinder har du upplevt att klara av att minska stress kring ekonomin? 
4. Vad är den största skillnaden sedan start av programmet och idag? 

Avslutande frågor 

1. Finns det något du skulle vilja lägga till?                                                                                                                                      

Tack för din medverkan! 
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