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Syfte

Ökad kunskap om privatekonomi och - via incitamentet 

förbättrad privatekonomi- mer hälsofrämjande 

levnadsvanor.

Mål

Förbättrad privatekonomi, förbättrad hälsa och ökat 

välbefinnande.
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• Målet är att varje deltagare ska få stor nytta av varje träff!

الهدف هو ان كل مشترك يستفيد الى اقصى حد في كل لقاء

• Var och en avgör själv hur mycket eller litet hon/han vill lämna ut 

om sin ekonomiska och sociala situation!

كل شخص يقرر بنفسه عن كم المعلومات او البيانات التي يريد ان يعطيها فيما يخص 

حالته االقتصادية واالجتماعية

• Det som sägs i gruppen får inte föras ut, vi har tystnadsplikt!

كل الحوارات الدائرة في اللقاءات سرية وغير مسموح بافشائها

• Vi strävar efter att stödja både vår egen och övriga 

gruppmedlemmars ekonomi genom att både ge och få tips!

نحن نسعى جاهدين لدعم الحالة االقتصادية لكال الطرفين اي حالتنا االقتصادية والحالة 

االقتصادية لدى المشتركين عن طريق تبادل االفكار والنصائح 

5 förutsättningar

الشروط االساسية الخمسة 



TRÄFF 1 ”Nuläge”
Presentation, förutsättningar och målsättningar
Mina kostnader, tiodagars utgifter, gissa kostnader.

TRÄFF 2 ”Mål och kartläggning”
Målstege, sparbössa
Fasta utgifter, rörliga utgifter och inkomster – önskan    
om förändring.

TRÄFF 3 ”Dagliga utgifter och guldkanter”
El, telefoni, Internet, städ och fritid.

TRÄFF 4 ”Färdmedel, kläder, reklam” 
Bilkalkylen, alternativa kommunikationer.
Påverkan av reklam.
Handla och laga mat så ekonomiskt som möjligt –
veckoplanering och inköpslista.

TRÄFF 5 ”Laga, äta och räkna”
Kostnader för mat och dryck.
Laga soppa, varmrätter, sallader och scones.

TRÄFF 6 ”Smart konsument - spara, betala, låna och 
försäkra”
Att göra till träff sju: Inventera andrahandsmarknaden. 

TRÄFF 7 ”Smart konsument - kunskap för kloka val i din 
vardag”
Rättigheter som konsument.
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• Grönkvist 1998 Samhällsmedicin, Centrum  

för klinisk forskning

• Referensgrupp:LO, Konsumentverket, 

Swedbank, Konsument Västerås

• Handledarutbildningar

• 500 deltagare i Sverige, ABF

• 150 deltagare i Västmanland 

utvärdering

2009 och 2015 Nya Grönkvist, i samarbete med 

Samordningsförbunden i Västmanland och Konsumentjuridisk 

rådgivning, Västerås stad
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Efter kursslut och efter ett år

• Ökad förnöjsamhet med ekonomin och 

matvanorna

• Ökat psykologiskt och generellt välbefinnande

• Ökad användning av cykel och allmänna 

kommunikationer

• Lägre grad av subjektivt upplevd ekonomisk

stress samt av faktisk ekonomisk stress

• Förbättrat värde för KASAM

• Ökad vattenkonsumtion och tendens till minskad konsumtion 

av starksprit  och folköl
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Sammanfattning kvalitativa resultat

Många deltagare ansåg att de blivit mer medvetna 

konsumenter, planerade hushållsekonomin i högre 

grad samt kommit i gång med att spara via 

grönkvistdeltagandet
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OH 9

Källa: SCB, Hushållens konsumtionsutgifter, löpande priser, 2012

Den totala konsumtionens fördelning på produktgrupper 2012

I livsmedel ingår café- och restaurangbesök – i bostad ingår el och uppvärmning –

i fritid ingår underhållning, kultur och utbildning.
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Andel av totala utgifter per hushåll 2012

Bostad

Fritid och kultur

Transport

Livsmedel

Hushållstjänster

Möbler, inventarier, textilier,
hushållsutrustning
Kläder och skor

Utemåltider

Hälso- och sjukvård

Förbrukningsvaror

Alkoholhaltiga drycker

Alkoholfria drycker

Tobak

Skattepliktiga förmåner
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OH 4

Ett paket cigaretter per 

dag = 18 250:-

Eller en 

solresa för två 

personer ink. 

fickpengar

Eller 107 

biobesök ink. 

snacks

Eller lunch på 

restaurang varje 

vardag under       

1 år
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OH 5

2 pizzor i veckan = 6 760:- Eller en bärbar 

dator

Eller 800 kg 

potatis

Eller 100 kg   

köttfärs
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OH 7

En ”onödigt” dyr      

bilförsäkring = 1 000:-

Eller 2 års-

prenumerationer av 

en känd tidning (24 

nr)

Eller 2 fotvårds-

behandlingar

Eller 20 stycken 

pocketböcker
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Räcker dina pengar? هل تكفيك النقود

Så här kan du få ordning på dina pengar! Det spelar ingen roll när på året du 

börjar.

Du behöver ta reda på: Dina fasta utgifter- Dina rörliga utgifter- Dina 

inkomster.

:  انت بحاجة الى معرفة . اليهم في اي وقت من السنة تبدأ! هكذا تستطيع الحصول على نظام خاص بنقودك

.الدخل الخاص بك-التكاليف المتغيرة الخاصة بك -التكاليف الثابتة الخاصة بك 



OH 10

Målstegen

Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland, Sussan Öster



OH 11

Tallriksmodellen - det billiga sättet att äta

”Tillbehör” – kött eller fisk – dyrast = minst på tallriken!
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-Vill du erbjuda Grönkvist i

din verksamhet?

Kontakta Samordningsförbunden i 

Västmanland för handledarutbildning.

Övriga frågor om Grönkvist, Kompetenscentrum för hälsa, 

Sussan Öster

sussan.oster@regionvastmanland.se
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Eller års

prenumeration 

på dagstidning

OH 2

En chokladbit varannan     

dag = 2730:-
Eller 5 st 

helkropps-

massage

Eller ny mobil
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TRÄFF 1 ”Nuläge”    الوضع الحالي

Presentation, förutsättningar och målsättningar الشروط االساسية و تحديد الهدف

Mina kostnader, tiodagars utgifter, gissa kostnader  المصاريف

TRÄFF 2 ”Mål och kartläggning” الهدف  ورسم خريطة كدراسة توضيحية

Målstege, sparbössa الخطوات الى الهدف والتوفير في الحصالة

Fasta utgifter, rörliga utgifter och inkomster – önskan om förändring?

TRÄFF 3 ”Dagliga utgifter och guldkanter”  المصاريف اليومية  و المكافأة

El, telefoni, Internet, städ och fritid. الكهرباء، التلفون، االنترنت، وسائل التنظيف واوقات الفراغ

TRÄFF 4 ”Färdmedel, kläder, reklam”  وسائط النقل واإلعالنات

Bilkostnader, alternativa kommunikationer. تكاليف السيارة ووسائط النقل البديلة 

Påverkan av reklam. اإلعالنات وتأثيرها

Handla och laga mat så ekonomiskt som möjligt – veckoplanering och inköpslista.

TRÄFF 5 ”Laga, äta och räkna”  تحضير و تناول الطعام والحساب

Kostnader för mat och dryck. قيمة تكلفة الطعام والمشروبات

Laga soppa, varmrätter, sallader och scones.

TRÄFF 6 ”Smart konsument - spara, betala, låna och försäkra” - Budget och skuldrådgivare

االستهالك الذكي ـ التوفير، التسديد، االقتراض و التأمين                                                                

Att göra till träff sju : Inventera andrahandsmarknaden. 

TRÄFF 7 ”Smart konsument - kunskap för kloka val i din vardag” - Konsumentvägledare 

االستهالك الذكي ـ المعرفة لالختيار الحكيم في الحياة 

اليومية                                                                                 

Rättigheter som konsument حقوقك كمستهلك     


