
Statistik HPI Hälsoprofil
Underlag för arbetsgivarens strategiska 

hälsoarbete

Version 2020-03-10



Deltagarna loggar in med 
BankID, ger samtycke och 

svarar på frågorna.

Deltagaren ser resultatet på sitt hälsokonto 
där hen kan följa sin utveckling, och jämföra 

sitt resultat med svenska arbetslivet

Användaren bearbetar och 
presenterar gruppresultat för 

arbetsgivare.

Användaren går igenom svaren och 
genomför tester, mätningar och 

medvetandegörande samtal.

Användaren beställer 
en länk som skickas 

till deltagarna.



Underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete

Gruppresultat presenteras i PowerPoint eller PDF:

- Indelning i HPI Frisk- och Riskgrupp för att prioritera rätt 
insatser till de med störst behov av livsstilsförändring.

- Sammanfattning av resultaten för överblick och samband.

- Svarsfördelning på enskilda frågor för fördjupning. 

Gruppresultatet kan presenteras för hela gruppen
eller per avdelning.

Ni kan själva jämföra olika testtillfällen, grupper/avdelningar 
samt jämföra med HPI Referensdata.



HPI Frisk- och Riskgrupp för att 
prioritera rätt insatser

Baserat på deltagarnas svar och mätvärden delas de in i en av fyra Frisk- Riskgrupper.

Gul och Röd Riskgrupp har störst behov av livsstilsförändring och
ges med fördel extra stöd.

Medarbetare i Riskgruppen har i genomsnitt 10 fler sjukdagar per år 
jämfört med Friskgruppen.

Jämför med … 
… tidigare testtillfällen för att utvärdera insatser.
… andra grupper för att se skillnader och hitta friskfaktorer.
… HPI Referensdata för att se hur gruppen förhåller sig till ”svenska arbetslivet”.



En vetenskaplig studie på 320 tjänstemän visade att 
medarbetare i riskgruppen hade i genomsnitt 10 fler 
sjukdagar per år jämfört med friskgruppen.

En personalekonomisk beräkning visar att varje sjukdag 
kostar arbetsgivaren ca 10% av månadslönen. 

1 sjukdag = 10 % av 1 månadslön
10 sjukdagar = 100 % av en månadslön

Därmed kostar medarbetare i riskgruppen i genomsnitt 
arbetsgivaren 1 extra månadslön per år jämfört med 
medarbetare i friskgruppen. 

HPI Frisk- och Riskgrupp

Risk- och friskgrupper är utvecklade utifrån den
senaste forskningen och med erfarenheter från
flera miljoner Hälsoprofiler genomförda
sedan 1976.



Sammanfattning för överblick och se samband

Få en överblick över gruppens resultat och hjälp att …
… se samband mellan olika hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata. 
… prioritera inom vilka områden insatser ska genomföras.

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



Diagram på enskilda frågor för fördjupning
Fördjupa er i enskilda frågor och mätvärden 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.



Ålder- och könsfördelning



Sammanfattning och fördjupning i 
Motion/träning med hög och måttlig intensitet



Sammanfattning och fördjupning i 
Stillasittande på Arbete och Fritid



AUDIT-C identifierar riskbruk



Midjemått                                 BMI



Uppmätt blodtryck



Försättssida 
Cirkeldiagrammet Frisk- och riskgrupper
4 sidor med Sammanfattande diagram 
Sammanfattning och fördjupning om Stillasittande
Sammanfattning och fördjupning om Motion/träning med hög och måttlig intensitet
19 sidor med detaljresultat per fråga
Cirkeldiagram för AUDIT-C
Cirkeldiagram för Uppmätt blodtryck
Cirkeldiagram för Midjemått
Cirkeldiagram för BMI
Ålders- och könsfördelning
Sida för kommentarer

Totalt 33 sidor i PowerPoint
eller PDF



Deltagaren ser resultatet på sitt Hälsokonto

Resultatet presenteras med utgångspunkt i deltagarens 
upplevda hälsa.

Positiva hälsovanor/hälsoupplevelser lyfts fram.

Deltagaren uppmuntras till reflektion över sin hälsa och 
om det är något som hen kan och vill förändra.

Deltagaren kan följa sin utveckling, och jämföra sitt 
resultat med svenska arbetslivet



Deltagarna loggar in med 
BankID, ger samtycke och 

svarar på frågorna.

Deltagaren ser resultatet på sitt hälsokonto 
där hen kan följa sin utveckling, och jämföra 

sitt resultat med svenska arbetslivet

Användaren bearbetar och 
presenterar gruppresultat för 

arbetsgivare.

Användaren går igenom svaren och 
genomför tester, mätningar och 

medvetandegörande samtal.

Användaren beställer 
en länk som skickas 

till deltagarna.


