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Deltagarna loggar in med 
BankID, ger samtycke och 

svarar på frågorna.

Deltagaren ser resultatet direkt på skärmen 
och väljer själv om hen vill spara ned det 

till sitt hälsokonto.

Användaren bearbetar och 
presenterar gruppresultat för 

arbetsgivare.

Användaren beställer 
en länk som skickas 

till deltagarna.

Arbetsplatsprofil - enbart som webbenkät



Deltagarna loggar in med 
BankID, ger samtycke och 

svarar på frågorna.

Användaren bearbetar och 
presenterar gruppresultat för 

arbetsgivare.

Användaren beställer 
en länk som skickas 

till deltagarna.

Arbetsplatsprofil - med samtal

Användaren går igenom
svaren i ett samtal.

Deltagaren ser resultatet direkt på skärmen 
och väljer själv om hen vill spara ned det 

till sitt hälsokonto.



Underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete

Gruppresultat presenteras i PowerPoint eller PDF:

- Sammanfattning av resultaten för överblick.

- Procentuell svarsfördelning per svarsalternativ 
samt antal svar per fråga för fördjupning. 

Gruppresultatet kan presenteras för 
hela gruppen eller per avdelning.

Ni kan själva jämföra olika testtillfällen eller  
grupper/avdelningar. 



Sammanfattning för överblick och se samband

Få en överblick över gruppens resultat och hjälp att …
… prioritera inom vilka områden insatser 
ska genomföras.

Jämför med … 
… tidigare testtillfälle för att utvärdera om insatserna 
fått önskad effekt, samt planera för framtiden.
… andra grupper för att se skillnader 
och hitta friskfaktorer i arbetsgrupperna.



Diagram på enskilda frågor för fördjupning
Fördjupa er i enskilda frågor med hjälp av …
… procentuell svarsfördelning per svarsalternativ.
… antal svar per fråga.

Se hur varje svarsalternativ graderas i Rött, Gult, Grönt.

Se förändring inom Rött, Gult, Grönt, även om förändringen 
inte syns i översiktsdiagrammet.

Se hur många deltagare som besvarat respektive fråga.

Jämför med tidigare testtillfälle för att utvärdera 
om insatserna fått önskad effekt, 
samt planera för framtiden.



Sammanställ ”Positivt” och ”Kan förbättras” 
för djupare förståelse av resultaten

Deltagarnas kommentarer är ett viktigt verktyg som kan 
hjälpa er att …
… få djupare förståelse och nyanser av svaren.
… ge relevantare återkoppling.
… prioritera insatserna.

Jämför med …
… olika avdelningar för att hitta friskfaktorer 
för arbetsgrupperna.
… tidigare testtillfälle för att utvärdera 
om insatserna fått önskad effekt, 
samt planera för framtiden.



Ålder- och könsfördelning



Försättssida 

Sammanfattning med Min arbetssituation, arbetsgrupp och närmaste chef

Sammanfattning med endast …
… Min arbetssituation 
… Min arbetsgrupp
… Min närmaste chef
… Kränkande särbehandling
… Min fysiska arbetsmiljö
… Risker och säkerhet

34 sidor med svarsfördelning per fråga

Ålders- och könsfördelning

Sida för kommentarer

Totalt 44 sidor i PowerPoint
eller PDF



Deltagaren ser resultatet på sitt Hälsokonto

Resultatet presenteras i rött-gult-grönt.

Deltagaren uppmuntras till reflektion över sina resultat 
genom extra texter till varje fråga:
… Hur kan detta påverka mig?
… Vad kan jag själv göra för att påverka min situation? 
… Hur kan arbetsgivaren underlätta för mig?

Deltagarens ser sina kommentarer för ”Positivt” 
och ”Kan förbättras”. 
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