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 VELKOMMEN 

Denne e-bog er udviklet til dig, der skal være omdrejningspunktet for implemen-
tering af Howdy i jeres organisation. Vi har lavet tre versioner, der henvender sig 
til følgende profiler:
• HR
• IT og Sikkerhed
• Ledere

Noget af materialet går igen i e-bøgerne. I e-bøgerne finder du beskrivelser samt 
links til alle de materialer du vil få brug for undervejs. Mangler du noget er du 
altid velkommen til at kontakte os på marketing@worklifebarometer.com eller 
tlf. 888 777 00.

Rigtig god fornøjelse!
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LØSNINGEN – KORT FORTALT
Howdy er en løsning til forebyggelse af stress og mistrivsel i virksomheder gennem løbende refleksion, dialog og 
handling. Løsningen er baseret på en app, proaktivt beredskab, rapporter samt konkrete værktøjer for ledere og 
medarbejdere.

MONITORERING

Til at følge din trivsel, stiller vi 5 spørgs-
mål om din generelle trivsel hver 14. dag. 
Spørgerammen er WHO-5 udviklet af pro-
fessor Per Bech. Spørgerammen har gen-
nemgået mere end 200 studier.

BEREDSKAB

Beredskabet består af erhvervs-psykolo-
ger, der modtager de indkomne svar og 
reagerer proaktivt med kontakt til de med-
arbejdere, der er i negativ udvikling. Sam-
talen er en uformel snak om din trivsel.

RAPPORTERING

Alle svar behandles anonymt. Ledelsen og 
HR modtager månedligt en rapport over 
trivselsniveauet samt antallet af medar-
bejdere der har været i kontakt med be-
redskabet.

FORANDRINGER

Den kontinuerlige refleksion over, hvordan 
du har det for tiden giver, sammen med de 
månedlige rapporter, et nyt udgangspunkt 
for at håndtere trivselsproblemer i opløbet 
og undgå en stressrelateret sygemelding.



 VIDENSKABELIG 
TESTET 
Spørgsmålene i Howdy er baseret på WHO-5, som er en videnskabeligt testet model udviklet af 
professor Per Bech, leder af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center, Hillerød.

Sundhedsstyrelsen skriver:
WHO-5 er et mål for trivsel. Det består af fem nøje udvalgte spørgsmål om, hvordan testper-
sonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan 
anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. Det er derfor ikke tilfæl-
digt at du bliver spurgt om de samme spørgsmål hver gang.

Det er vigtigt at have in mente at spørgsmålene ikke kun er rettet mod dit arbejdsliv, men til 
gengæld tager højde for dit hele liv – både privat og i arbejdslivet.

WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Det er simpelt at anven-
de, og der er efterhånden mange erfaringer, der taler for, at det er et pålideligt mål for personers 
trivsel.

Læs mere her: Region Hovedstadens Psykiatri

https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Pages/default.aspx


 HELT ANONYMT – SELVFØLGELIG!
Ét af tidens store emner er datasikkerhed og beskyttelse af privatlivet når vi 
bevæger os rundt på nettet og i vores app’s. Derfor er alle besvarelser i Howdy 
anonyme for virksomheden og alle data behandles fortroligt.

Skulle trivslen være pludseligt nedadgående 
eller ende i risiko-zonen, vil kontaktinfo og 
svar-historik blive delt med beredskabet. 

Beredskabet er underlagt tavshedspligt!
Når en sag lukkes hos beredskabet fjernes 

adgang til data.

Virksomheden vil alene modtage 
rapporter udarbejdet med statistisk 

data. Virksomheden har ikke adgang til 
medarbejderes svar eller information om 

kontakt med beredskabet.

Når Howdy besvares 
sendes svarene til 

vores serverer.

Du kan læse mere her: E-bog – Compliance & IT

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20E-bog%20IT%20Compliance.pdf


 FORSKNINGSBASERET 
IMPLEMENTERING
Howdy implementerings e-bogen her læner sig op af den forskningsbaseret implementeringsmetode, 
MedVirk, som er udviklet af National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Du kan eventuelt bruge deres guide på medvirknu.dk igennem implementerings-
forløbet eller du kan bruge de materialer, vi har udviklet til at understøtte den 
samme model.

Afstemning af forventninger
Før I går i gang med at implementere Howdy, er der nogle vigtige overvejelser I 
bør gøre:
• Hvad er formålet med Howdy i vores organisation?
• Hvordan vil vi arbejde med det?
• Hvilke succeskriterier og konkrete målsætninger har vi?
• Hvor mange ressourcer vil vi bruge?
 
En god start er at få sat nogle ord på formålet – og ikke mindst sikre, at det er 
afstemt med en person på så højt organisatorisk niveau som muligt. Brug even-
tuelt dette aftaledokument, hvor I bliver bedt om at forholde jer til en række 
konkrete områder.

Brug også vores formålsbeskrivelse til at skabe konsensus om formålet med 
Howdy mellem ledere og medarbejdere.

Deltagelse
De fleste er interesserede i at vide, hvor mange personer der vil deltage. Til 
det er der mange svar, for det afhænger af hvor mange ressourcer I lægger i 
implementeringen, hvordan det bliver kommunikeret, om lederne inddrages og 
meget andet. Prøv eventuelt at løbe vores Implementerings-survey igennem her: 
Howdy Implementeringssurvey og få et bud på, hvor mange deltager I kan for-
vente og ikke mindst, hvilken effekt det vil have på jeres medarbejdere.

http://medvirknu.dk
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20-%20Aftaledokument%20-%20Ledelse.docx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20-%20Formaaalsbeskrivelse%20-%20Team.docx
http://www.surveygizmo.com/s3/3724724/Implementation-survey


 IMPLEMENTERINGSTIDSLINJE

INDLEDENDE AKTIVITETER

• Præsentation
• Formål & mål
• Implementeringsplan

• IT
• Medarbejderlister
• Rapportopsætning

• Workshops
• Teaser-mail
• Kick-off

• Rapportgennemgang • Brugerundersøgelse

FORBEREDELSE LØBENDEKICK-OFF BRUGERUNDERSØGELSE

Vi har samlet en detaljeret tidslinje med alle anbefalede trin i processen.
Se den detaljerede tidslinie, med beskrivelse af processerner her:

Howdy Implementeringstidslinje

TIDSLINJE
PRÆSENTER FOR INTERESSENTERDet er vigtigt at inddrage alle interessenter fra start 
som f.eks. ledergruppe, tillidsrepræsentanter, øver-
ste ledelse, HR og arbejdsmiljø.

UDARBEJD EN DETALJERET IMPLEMENTERINGSPLANVed at udfylde et implementeringsspørgeskema kan 
du reflektere over hvilke indsatser I vil gennemføre, 
få et bud på forventet anvendelsesgrad samt input 
til en tidsplan.

MEDARBEJDERLISTESørg for at medarbejderlisten er så fyldestgørende 
som muligt – det kan spare meget arbejde på sigt. 
Overvej at strukturen også skal danne basis for, hvil-
ke rapporter I kan trække senere.

SKAB KONSENSUS OM FORMÅL OG 
MÅLSÆTNINGERAnvend eventuelt Howdy’s aftale dokument til at få 
en fælles forståelse.

WORKSHOPS
Forankring hos lederne er en vigtig forudsætning for 
deltagelse, engagement og effekt. En grundig in-
troduktion for ledere i en workshop er givet godt ud. 
Overvej, at supplere med ”trivselsambassadører”.

IT OG SIKKERHEDVigtigt! Sørg altid for, at få godkendt det domain, 
som invitationerne sendes ud fra hos IT afdelingen. 
Et stop i opstartsfasen kan være fatal for projektet.

FORBERED OG DISTRIBUER MATERIALER
Gennemgå e-bog (drejebog til implementering), 
hvor du kan finde stort set alt materiale til at under-
støtte implementeringen.

KICK-OFF
Kick-off kan afvikles til alle medarbejder på én gang 
(mindre organisationer) eller gøre hver leder være 
ansvarlig for at præsentere Howdy for sine medar-
bejdere. Find en præsentation for ledere her samt et 
”formåls-dokument”, hvor teamet kan lave en aftale 
om, hvordan de vil bruge Howdy.

BRUGERUNDERSØGELSEEn brugerundersøgelse giver en god forståelse for, 
hvilken effekt har i organisationen. Den kan under-
støtte, om I har nået de forventede målsætninger I 
satte i opstarten. Gennemførelse af brugerundersø-
gelse giver bedst mening efter 6-8 måneder.

GENNEMGANG AF RAPPORTER
Hver den 1. i måneden vil alle rapporter blive sendt 
ud. Løb rapporterne igennem og hold øje med de 
afdelinger, der ligger lavt i score eller i deltagelse. 
Brug lederen som sparringspartner og sæt målrettet 
ind efter behov.

TEASER MAIL
Umiddelbart før kick-off, kan det være en god idé, 
at sende en generel orientering ud til alle medar-
bejdere, hvor man opfordrer alle til at deltage. Husk 
formåls-beskrivelsen og lad den gerne være afsendt 
så højt i organisationen som muligt.

WORKLIFE BAROMETER         SUPPORT@WORKLIFEBAROMETER.COM

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/Howdy%20Tidslinje.pdf


 IMPLEMENTERINGSPAKKE 
– KASKADE
Kaskademodellen indeholder to centrale elementer, nemlig forank-
ring og inddragelse af leder samt decentral kick-off/udrulning, 
hvilket holder omkostninger til træning på et minimum og sikrer en 
høj effekt.

Denne model er særligt velegnet i større organisa-
tioner og/eller virksomheder med mange afdelinger 
geografisk spredt.

Modellen kendetegner sig ved, at resultere i en høj 
deltagergrad og motivation for at deltage over lang 
tid. Lederinddragelsen har desuden den virkning, at 
dialogen mellem medarbejder og leder bliver langt 
nemmere og bliver taget tidligt.

Howdy-Workshop
Lederen har ikke kun en rolle i kick-off, men også i 
at løbende tale om trivslen gennem de månedlige 
rapporter. Det stiller krav til, at man føler sig tryg 

ved rapporterne og helt forstår, hvordan tallene skal 
læses. Kaskademodellen kræver derfor at lederen – 
og gerne i samarbejde med en engageret medarbej-
der i teamet – får en grundig indføring i Howdy på ca. 
tre timers tid.

Forberede ledere og ”trivselsambassadører” gen-
nem workshop. Gerne nok deltagere til, at der kan 
etableres små arbejdsgrupper.

På workshoppen vil Howdy blive præsenteret og 
alle elementer nøje gennemgået.

Læs mere på næste side...

Workshop Agenda:

Formål med Howdy (gerne med deltagel-
se af en beslutningstager/direktionen, der 
forklarer hvorfor trivsel og forebyggende 
indsats er vigtig for virksomheden).

Meget mere end en app (organisatorisk 
perspektiv) med udgangspunkt i IGLO

Gennemgang af selve løsningen:
 app’en
beredskabet
rapporterne
trivselsindsatser/forbedringstiltag

Arbejdsgruppe: Start med at logge på 
Howdy og tal om hvad er den umiddelbare 
bekymring og begejstring. Skriv gerne ned 
på en flip over eller en tavle.

Gennemgang af de generelle bekymringer/
begejstring

anonymitet
ansvarsfralæggelse
datasikkerhed
validitet
…

Gode råd til hvordan man arbejder med rap-
porterne i teamet

Præsentation af elementer til at understøt-
te implementering/kick-off proces

Arbejdsgruppe: Diskuter hvilke elementer I 
vil foretrække i jeres team og hvilke bud-
skaber I vil lægge vægt på



Orienteringsmail fra direktionen
Før en kick-off er det ofte en god idé, at øverste ledel-
seslag udsender en orienteringsmail, hvor man skri-
ver noget om, hvorfor Howdy initiativet er iværksat. 
Vi har udarbejdet nogle forslag, som man kan læne 
sig op ad. Se dem her: Tekstforslag til e-mails

Medarbejderdata
Senest en uge før kick-off datoen sendes en medar-
bejderliste til Worklife Barometer på
support@worklifebarometer.com.

Listen bør udfyldes med så mange data som muligt. 
Som minimum anbefales informationer som: Navn, 
Email, Nærmeste leder, Afdeling/Team samt dato for 
kick-off fremgår. 

Rekvirer en skabelon til jeres medarbejderdata, 
hvis du ikke allerede har fået den på support@workli-
febarometer.com.  

Rapport opsætning
Overvej hvordan strukturen i rapporterne skal være, 
altså om man ønsker at se per leder, per afdeling, 
per projekt, per faggruppe osv. Man kan vælge en 
eller flere. Normalt vil man kunne se virksomhedens 
overblik + egen afdeling/team. Det må meget gerne 
fremgå af medarbejderlisten, hvem der skal modtage 
en rapport for hvilket område.

Hvis du ikke allerede har fået adgang til kundepor-
talen, hvor du selv kan sætte jeres rapporter op, så 
kontakt os på support@worklifebarometer.com og 
skriv, at du ønsker adgang til kundeportalen.

FORBEREDELSE

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Tekstforslag%20til%20e-mails.zip
mailto:support%40worklifebarometer.com?subject=


 KICK-OFF!
En god forberedelse & kick-off giver den bedste start.

Præsentation til Workshop Implementeringsplan Præsentation til ledere der skal 
præsentere for en gruppe

Når lederen har fundet rette tidspunkt for at introducere Howdy, har lederen fundet 
de virkemidler frem, som skal anvendes f.eks. PowerPoint, Plakater, Brochurer 
osv. På dagen/tidspunktet vil Worklife Barometer udsende en invitation til hver 
medarbejder i teamet.

Registrering og samtykkeerklæring
I invitationen findes et link til en samtykkeerklæring, hvor man samtidig kan sikre 
sig at det er de rette data, der bliver registreret. Det er også her at man vælger sit 
fremtidige password. Glemmer man sit password kan man gå ind på:
https://start.worklifebarometer.com/recover og få tilsendt et nyt password.

Download app
Det er først efter man har oprettet sin profil/registreret sig via linket, at man kan 
få adgang til app’en. App’en hedder Howdy og findes i AppStore, Google Play og 

Microsoft Store. Det er gratis at downloade app’en, men kan kun benyttes, hvis 
man har oprettet et password via invitationen. 

Tekniske problemer
Opstår der problemer med at logge på eller andre tekniske problemer, er man altid 
velkommen til at skrive til support@worklifebarometer.com eller ringe på 888 
777 00.

Øvrige spørgsmål
Der er udarbejdet en FAQ som adresserer de mest gængse spørgsmål om Howdy. 
Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i FAQ’en, er du meget velkommen til at 
skrive på support@worklifebarometer.com eller ringe til os på 888 777 00. 

Howdy,
Fokus på den gode trivsel!

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/HR%20Pr%C3%A6sentationer/Workshop%20pr%C3%A6sentation.pptx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/HR%20Pr%C3%A6sentationer/Implementeringsplan%20for%20Howdy.pptx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/HR%20Pr%C3%A6sentationer/Howdy%20-%20Presentation%20til%20medarbejder.pptx


Kommentarer fra brugere:

”Godt værktøj, som hjælper mig til at tænke over hvordan 
jeg egentlig har det, i stedet for ikke at mærke efter.”

”Howdy skuppede mig på den gode måde, til at blive åben 
og ærlig over for min leder.”

”Det at beredskabet kontaktede mig og gav mig en mulighed 
for at tale, føltes som god omsorg for mig.”

”Det er rart at stoppe op og mærke efter og have muligheden 
for at tale med en prof.”

BRUGERUNDERSØGELSE
Brugerundersøgelsen er virksomheden og Worklifebarometer’s mulig-
hed for at følge op på brugen af Howdy. Her får vi svar på om medarbej-
derne forstår, bruger og har glæde af værktøjet.

Det er også i brugerundersøgelsen I får anonyme tilbagemeldinger 
om hvorvidt medarbejderne oplever en forbedret kommunikation mel-
lem dem, ledere og HR.

KONTAKT MED BEREDSKABET
På nedenstående billede kan det ses at 22 ud af 89 medarbejdere har 
været i kontakt med beredskabet. Altså 25% af arbejdspladsen.

LEDERNES BRUG AF RAPPORTERNE
I eksemplet herunder ses det at 10 ud af 17 ledere bruger rapporterne 
hver måned i arbejdet for bedre trivsel i deres afdeling.

VIRKNING AF HOWDY BEREDSKABET
Virksomheden i eksemplet her har undgået to sygemedlinger, bremset 
negativ udvikling hos yderligere fire og tre medarbejdere handlede.



 MAILSKABELONER 

I forbindelse med introduktion til Howdy anbefaler vi at der udsendes information og introduktion  
til alle medarbejdere fra direktionen, HR og ledere. Det er vigtigt for en succesfuld opstart at alle 
ved at værktøjet introduceres for sikre god trivsel og bedre kommunikation.

Vi har gjort det nemt for jer at komme i gang og har samlet en række forslag til indhold i både de 
indledende mails, påmindelser og opfordringer. Disse tekster kan frit benyttes og tilpasses jeres 
virksomhed og behov.

Du kan finde skabelonerne her:

Tekstforslag til E-mails

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Tekstforslag%20til%20e-mails.zip


ANIMATIONSSVIDEOER

Præsentation af Howdy
Varighed: 02:08

Howdy som ledelsesværktøj
Varighed: 01:15

Kom godt i gang
Varighed: 01:09

Howdy for Medarbejdere
Varighed: 01:09

HR’s rolle i Howdy
Varighed: 01:00

https://vimeo.com/231346308
https://vimeo.com/204004228
https://vimeo.com/237893065
https://vimeo.com/203992809
https://vimeo.com/203992809
https://vimeo.com/208287155
https://vimeo.com/148489261


HOWDY KUNDEPORTAL
DIN GENVEJ TIL RAPPORTER, MEDARBEJDERINFO OG 
ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDEN 

Kundeportalen er udviklet for at give jer fuld styring 
over informationer og tilmeldte medarbejdere. Det er 
her du kan hente gamle rapporter, se hvem der har 
modtaget tidligere rapporter og gensende invitatio-
ner til de medarbejdere der endnu ikke er kommet i 
gang.

Det er også på kundeportalen du kan rette med-
arbejderinfo, såsom navn, rolle, nærmeste leder og 
andre parametre der er interessante for hvordan rap-
porterne udarbejdes.

Gruppering til rapport
I de fremsendte rapporter vil du se samme statisiske 
data brugt i forskellige grupper. Hos Worklife Baro-
meter har vi indelt rapporterne efter afdeling, rolle og 
nærmeste leder, men vi har samtidig gjort det muligt 
at tilføje yderligere 10 dimensioner. Det betyder at du 
udover ovenstående f.eks. kan vælge også at se hvor-
dan rapporten ser ud, ud fra geografi eller arbejdsom-
råde.

I vores brugervejledning til portalen gennemgår vi alle 
relevante punkter for en succesfuld opstart og forstå-
else for værktøjet.

Brugervejledningen kan downloades her:

Brugervejledning Howdy Kundeportal 1.2

Brugervejledning: Howdy kundeportal 
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Denne brugervejledning forklarer om funktionerne i portalen og hvordan de betjenes. 

 
Spørgsmål og feedback er altid velkommen, skriv eller ring gerne til os. 

 
 
God fornøjelse!  
Med venlig hilsen,  
Rasmus Hartung  Partner 
 
Kontakt info:  
Vi kan kontaktes på telefon 888 777 00 eller email support@worklifebarometer.com. Har du lyst til at besøge os, så skal 

du tage til Vodroffsvej 61, 1 1900 Frederiksberg C. 
 
 

Indholdsfortegnelse	
1	 Kom	i	gang	......................................................................................................................................	2	

1.1	 Oprettelse	af	bruger	..............................................................................................................................	2	

1.2	 Registrering	af	bruger	............................................................................................................................	2	

1.3	 Næste	gang	du	logger	på	.......................................................................................................................	3	

2	 Overblik	..........................................................................................................................................	4	

3	 Menu:	Dashboard	..........................................................................................................................	4	

4	 Menu:	Company	.............................................................................................................................	4	

4.1	 Info	........................................................................................................................................................	5	

4.2	 Language	...............................................................................................................................................	5	

4.3	 Dimensions	............................................................................................................................................	5	

5	 Menu:	Employees	..........................................................................................................................	6	

6	 Menu:	Reports	...............................................................................................................................	8	

  
 

 

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20Kundeportal%20Vejledning.pdf


 ANONYMITET & DATA
ALLE BESVARELSER I HOWDY-APP’EN ER ANONYME OG DINE 
DATA BEHANDLES FORTROLIGT

Worklife Barometer overholder de til enhver tid gæl-
dende regler for behandling af persondata og er god-
kendt af datatilsynet som dataansvarlig.

Beredskabet har kun adgang til data i det omfang 
det er nødvendigt for at kontakte en konkret medar-
bejder og gennemføre forebyggende og opfølgende 
samtaler med den pågældende medarbejder.

Statistisk data
Til udarbejdelse af den månedlige rapport vil statisti-
ske data blive anvendt til at danne et billede af den 
generelle trivsel. Statistisk data indeholder ikke per-
sonlige oplysninger eller anden indikation af hvem der 
står bag besvarelserne.

Virksomheden har ikke adgang til, eller krav på, 
at se personhenførbar  data, ligesom beredskabets 
notater i forbindelse med kontakt vedbliver fortrolige.

Data efter aftalens ophør
Skulle en medarbejder forlade virksomheden eller 
framelde sig løsningen, er det pålagt Worklife Baro-

meter at slette eller anonymiserer alle personhenfør-
bare oplysninger om medarbejderen. Dette gælder 
også ved inaktivitet i 18 måneder.

Læs hele vores persondatapolitik ved klik på 
linket herunder:

Howdy Persondatapolitik Version 5.0

Fra Datatilsynet.dk:

I persondatalovens § 3, nr. 4, defineres 
”den dataansvarlige” som den fysiske eller 
juridiske person, offentlige myndighed, 
institution eller ethvert andet organ, der 
alene eller sammen med andre afgør, til 
hvilket formål og med hvilke hjælpemidler 
der må foretages behandling af oplysninger.

Af definitionen følger det, at den dataan-
svarlige er den, der afgør, til hvilket formål 
og med hvilke hjælpemidler der må foreta-
ges behandling af personoplysninger. Det 
afgørende er således, hvem der juridisk og/
eller faktisk afgør, hvordan personoplysnin-
ger skal behandles (hvem har ”ejerskabet” 
til oplysningerne).

I praksis kan en dataansvarlig f.eks. være 
en myndighed, der af lovgiver er blevet 
pålagt en given behandling af personop-
lysninger. Den dataansvarlige kan endvi-
dere være en arbejdsgiver, der behandler 
personoplysninger om sine ansatte og 
sine kunder, eller en læge, der behandler 
patientoplysninger i forbindelse med et 
forskningsprojekt.

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy_Persondatapolitik.pdf


Bliv opmærksom på din trivsel -
svar på Howdy

HVAD TÆNKER
DU PÅ?
Tal med de mennesker, du har tillid til.
Fortæl dem ærligt, hvad der foregår,
og hvordan de kan hjælpe dig.

Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scan denne QR kode.
Indtast din e-mail, så modtager du straks en ny invitation.

Bliv opmærksom på din trivsel -
svar på Howdy

 DET ER
SKIDE GODT!
Tænk over – og ros dig selv og dine kollegaer – 
for alt det, I gør godt.

Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scan denne QR kode.
Indtast din e-mail, så modtager du straks en ny invitation.

Bliv opmærksom på din trivsel -
svar på Howdy

SLAP DOG 
AF!
Stil ikke for store krav til dig selv.
Hverken til hvad du skal kunne eller
hvor hurtigt.

Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scan denne QR kode.
Indtast din e-mail, så modtager du straks en ny invitation.

Bliv opmærksom på din trivsel -
svar på Howdy

HAR DU
OVERSKUD?
Giv dig selv lov til at sige nej hvis du føler 
dig presset - både privat og på jobbet.

Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scan denne QR kode.
Indtast din e-mail, så modtager du straks en ny invitation.

Bliv opmærksom på din trivsel -
svar på Howdy

TANK OP!
Find ud af, hvordan du får energi. Det
kan være en bestemt ting du gør, et
bestemt sted eller en bestemt
person, som giver dig energi.

Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scan denne QR kode.
Indtast din e-mail, så modtager du straks en ny invitation.

ENGAGEMENT GENNEM SYNLIGHED
Vi har samlet en række fysiske materialer som vi hellere end gerne fremsender til jeres kickstart og fastholdelse.

Kontakt Marketing@worklifebarometer.com for at høre mere.

Plakater - A3 (29,7 x 42 cm) eller B3 (35x50 cm)

Stressbolde

Flyers til 
medarbejdere

Figurer med taleboble (whiteboard) – H: 170 cm 

STOR VIDENSKAB BAG EN LILLE MODELEfter sparring med både erhvervspsykologer og psykometrikere har vi udviklet trivsels-

værktøjet Howdy, der med den videnskabelige spørgeramme WHO-5 i ryggen, giver dig 

overblik og relevant tidssvarende information om din trivsel. Spørgeramme har gennem-

gået over 200 videnskabelige studier siden den blev lanceret af professor, Per Bech, i 

1998. Modellen har vist sig at være en af de mest præcise til at vurdere trivsel.
Det lyder måske som en tidsrøver, men faktisk drejer det sig kun om fem spørgsmål 

hver 14. dag, der i gennemsnit tager under ét minut at besvare. Og du kan være helt 

rolig – dine svar er 100% anonyme for din arbejdsgiver.De månedlige rapporter opsummerer de anonyme svar og giver ledelsen mulighed for 

at handle proaktivt på eventuelle udsving eller negative tendenser. Det er derfor både til 

gavn for dig, dine kollegaer og arbejdspladsen at så mange som muligt deltager.

HAR DU LYST TIL AT KOMME I GANG?  
Tilmeld dig på Howdy.nuHar du glemt dit login, gå til: Howdy.nu/recover 

Worklife Barometer ApSNjalsgade 76, 3.     2300 København S
info@worklifebarometer.com     Tlf. 888 777 00

BLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN TRIVSEL

MONITORERING

Til at følge din trivsel, stiller vi 5 spørgs-

mål om din generelle trivsel hver 14. dag. 

Spørgerammen er WHO-5 udviklet af pro-

fessor Per Bech. Spørgerammen har gen-

nemgået mere end 200 studier.

BEREDSKAB

Beredskabet består af erhvervs-psykolo-

ger, der modtager de indkomne svar og 

reagerer proaktivt med kontakt til de med-

arbejdere, der er i negativ udvikling. Sam-

talen er en uformel snak om din trivsel.

RAPPORTERING

Alle svar behandles anonymt. Ledelsen og 

HR modtager månedligt en rapport over 

trivselsniveauet samt antallet af medar-

bejdere der har været i kontakt med be-

redskabet.

FORANDRINGER

Den kontinuerlige refleksion over, hvordan 

du har det for tiden giver, sammen med de 

månedlige rapporter, et nyt udgangspunkt 

for at håndtere trivselsproblemer i opløbet 

og undgå en stressrelateret sygemelding.

mailto:Marketing%40worklifebarometer.com?subject=


 SPØRGSMÅL? 

Vi har samlet en liste over de mest stillede spørgsmål fra medarbejdere og brugere 
af Howdy-løsningen.

Klik her for at downloade FAQ
 FAQ

Til medarbejder

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/FAQ%20Medarbejdere.pdf
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