
Vejledninger, information og gode råd til ledere
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 VELKOMMEN 

Denne e-bog er udviklet til dig, der skal være omdrejningspunktet for implemen-
tering af Howdy for et team og arbejde løbende med Howdy-rapportene.

I e-bogen finder du beskrivelser samt links til alle de materialer du vil få brug for 
undervejs.

Rigtig god fornøjelse!



Videnskaben
Mailskabeloner
Præsentationsvideoer
Animationsvideoer
Præsentation
Rapportguide
Gode råd
FAQ

INDHOLD



 VIDENSKABELIG 
TESTET 
Howdy-løsningen bygger på WHO-5. En videnskabelig 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.

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


 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


LINKS TIL 
PRÆSENTATIONSVIDEOER
FÅ EN KORT OG PRÆCIS INTRO TIL HOWDY-LØSNINGEN HER.

Fuld præsentation af Howdy
Varighed: 04:40

Short presentation of Howdy - English Version
Varighed: 02:24

Kort præsentation af Howdy
Varighed: 02:25

https://vimeo.com/148489261
https://vimeo.com/158302804
https://vimeo.com/146114831
https://vimeo.com/146114831
https://vimeo.com/158302804
https://vimeo.com/148489261


ANIMATIONSSVIDEOER

Præsentation af Howdy
Varighed: 02:08

Howdy for ledere
Varighed: 01:15

Kom godt i gang
Varighed: 01:09

Howdy for medarbejdere
Varighed: 01:09

Howdy for HR
Varighed: 01:00

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


 PRÆSENTATION
Et værktøj til dig der skal præsentere Howdy for en 
gruppe. F.eks. som leder, arbejdsmiljørepræsentant 
eller trivselsambassadør.

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

Præsentation til ledere

Formålsbeskrivelse

Howdy,
Fokus på den gode trivsel!

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20-%20Forma%CC%8Alsbeskrivelse%20-%20Team.docx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/HR%20Pr%C3%A6sentationer/Howdy%20-%20Presentation%20til%20medarbejder.pptx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20-%20Formaaalsbeskrivelse%20-%20Team.docx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Howdy%20-%20Formaaalsbeskrivelse%20-%20Team.docx


RAPPORTGUIDE FOR LEDERE
De månedlige rapporter er et væsentligt element i HOWDY-løsningen. Det er her den enkelte leder 
kan få en fornemmelse af, hvordan trivslen udvikler sig i sit team – måned for måned.

Rapporterne er også et godt omdrejningspunkt for 
dialog mellem HR, medarbejdere og ledere. Det klare 
visuelle overblik gør det nemt at italesætte, hvordan 
gruppen trives – og hvad der eventuelt kan gøres, hvis 
der er tegn på mistrivsel.

Hvordan arbejder man med rapporten?
Helt konkret anbefaler vi, at du som leder bruger lidt 
tid på, at reflektere over, hvordan trivslen har udvik-
let sig i teamet, når du kigger på Howdy-rapporten. 
Stemmer det overens med de ting du hører og ser. 
Knyt nogle ord til dine tanker og del det med grup-
pen på et tidspunkt, hvor I normalt er samlet. Hvis du 
sætter det på, som fast punkt på agendaen, vil det 
typisk blive opfattet som et naturligt forum, at åbne 
for ting, der trykker i gruppen. Forsøg at tage hånd 
om de problemer, du kan gøre noget ved og følg op til 
næste møde.

Hold hvad du lover
Lov ikke for meget og gør klart, hvad der er præmis-
ser for at arbejde i jeres organisation/team. Der findes 
typisk spidsbelastninger i perioder, men giv udtryk for 
at du er opmærksom på det og forstår, at det er hårdt 
nu – og at der er en ende på det. 

Dit ansvar som leder
Det ikke nogen skam at have medarbejdere, der sco-
rer lavt i sine Howdy-målinger eller at medarbejdere 
i teamet, har været i kontakt med beredskabet. Der 
kan være rigtig mange årsager til mistrivsel i en grup-
pe, men det er vigtigt, at tendenser på mistrivsel i 
rapporterne bliver fulgt op på et gruppeniveau med en 
målrettet indsats. Du kan eventuelt inddrage din HR 
kontakt og i samarbejde finde frem, hvad der trykker 
og hvilken løsning, der passer på problemet.

Stop aldrig med at lytte, tale og fornemme, hvor-
dan dine medarbejdere har det. Rapporterne er ikke 
en erstatning for at engagere dig i medarbejdernes 
trivsel, men er en støtte i din daglige funktion som 
ansvarlig leder. Med Howdy-rapporten får du mulig-
hed for at være leder på forkant.
 
God fornøjelse med arbejdet med rapporten. Har 
du spørgsmål til tolkninger eller er du usikker på, 
hvad du skal stille op, bør du tage din rapport med 
til din kontakt hos HR. Er du i tvivl om, hvem det 
er, er du meget velkommen til at skrive til os på: 
support@worklifebarometer.com

Med venlig hilsen
Howdy-teamet



TRIVSELSBAROMETERET
På Howdy-rapportens forside finder du trivselsbarometeret, teamets udvikling 
som graf og et overblik over deltagelsesprocenten gennem de seneste 6 måne-
der, samt et overblik over deltagelsesprocenten gennem hhv. 3 & 6 måneder. 
Designet er en grafisk præsentation der flytter fokus fra individders fordeling i 
målingerne til teamets samlede trivsel.

Seneste 3 måneder:
90%

Seneste 6 måneder:
95%

Trivselsbarometeret
På barometeret kan du se hvor teamets samlede trivselsniveau placeres. Formå-
let her er alene at se på udviklingen fra seneste rapport, samt diskutere poten-
tiale for forbedring.

Trivselskurve
Her vises udviklingen i team-trivslen over seks måneder. Denne kurve kendes fra 
de individuelle trivselsmålinger, men er nu løftet op på team-niveau.

Deltagelse
Søjlerne viser udviklingen i deltagelsen hver måned over seks måneder. Seneste 
3 & 6 måneder viser hvor mange medarbejdere der har afgivet minimum ét svar 
i perioden.

Du kan læse mere om barometeret på følgende link:

Trivselsbarometeret - Fact sheet

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Trivselsbarometeret%20-%20fokus%20paa%20den%20faelles%20trivsel.pdf


OVERBLIK
I rapportens første del kan du se virksomhedens over-
ordnede rapport, der samler alle svar på tværs af alle 
afdelinger, ledere, projekter osv. 

Overblikket giver et billede af status, så man kan 
sammenligne sin egen afdeling op mod virksomhe-
dens generelle trivsel.

ANTAL DELTAGERE
Under søjlerne kan du se antallet af deltagere og del-
tagerprocenten måned for måned.

SCORE
Den gennemsnitlige score er beregnet på tværs af 
alle svar, som er registreret den pågældende måned. 

Skalaen går fra 0 – 100 og vores erfaringer og viden-
skabelige studier viser, at gennemsnittet er ca. 70 
point. Når scoren i en gruppe nærmer sig 60 point 
eller derunder i gennemsnit, er der grund til at kigge 
nærmere på trivselsniveauet i den pågældende afde-
ling.

FORSTYRRELSE
Gennemsnitlig forstyrrelse viser hvor mange sekunder 
en medarbejder er om at svare på de fem spørgsmål. 
Typisk starter man med at bruge ca. 60 sekunder og 
lander efter 3-4 måneder på ca. 35 sekunder. Det tal 
kan dog sagtens variere uden grund til bekymring. 

Det giver dig en fornemmelse af, hvor meget målin-
gerne ”forstyrrer” i det daglige arbejde.

BEREDSKAB
Antal i kontakt med beredskab viser hvor mange, der 
har været i kontakt med beredskabet den pågælden-
de måned. 

Personer tæt på kritisk 
niveau og kan enten være 
blevet kontaktet proaktivt, 

hvis vedkommende er faldet 
i score eller være tilbudt en 

kontakt til beredskab.

Kritisk niveau og vil blive 
kontaktet af beredskabet.

Medarbejdere der ligger på 
et sundt niveau. Dog kan en 
medarbejder, der falder mar-
kant i sin score være blevet 
tilbudt, at blive kontaktet af 

beredskabet.

Medarbejdere der er meldt 
på løsningen, men som ikke 
har svaret den pågældende 

måned.

Medarbejdere, der ikke har 
tilmeldt sig løsningen. 



GOD IMPLEMENTERING
Her et eksempel hvor implementeringen er gået godt, men hvor en enkelt eller to med-
arbejdere mistrives.

Her er det vigtigt, ikke at ”jagte” den ene røde medarbejder, men at sikre at alle med-
arbejdere forstår, at du som leder er åben for en dialog - uanset om det skyldes private- 
eller arbejdsrelaterede problemer

Når den gennemsnitlige trivsel ellers ligger over 70 og der er så få røde og gule som 
her, er der ingen grund til at lave store ændringer.

Det er vigtigt, at forstå – og lade kollegaerne forstå – at trivslen dels er dit ansvar som 
leder, samt at der sidder et professionelt beredskab, der sandsynligvis har kontakt med 
vedkommende. Derudover kan en rød være udløst af mange forskellige årsager og kan 
sagtens være noget forbigående, som allerede er ved at blive håndteret.

LANGSOM IMPLEMENTERING
Et lavt tempoet i implementeringen og antal af deltagere kan være et udtryk for at kom-
munikation omkring anonymitet og tryghed omkring anvendelsen er slået fejl. Her er det 
vigtigt, at gentage for medarbejderne, at besvarelserne er anonyme og vise, hvordan 
rapporten ser ud. Brug gerne rapporten som omdrejningspunkt for trivslen – også selvom 
deltagelsen er lav. Den lave deltagelse er jo også et udgangspunkt for en dialog.

LAV TRIVSEL
I en afdeling hvor trivslen er lav – indikeret ved et relativt højt antal røde og gule – og/eller 
lav gennemsnitlig score (2. linie under søjlerne).

Her er det oplagt at få talt om, hvad der eventuelt trykker i afdelingen, hvilke problem-
stillinger, der kan tages hånd om.

Lav nogle faste aftale om, at ændre på de ting, der menes at skabe mistrivsel i afde-
lingen og følg op med rapporterne hver måned. Det kan hjælpe med at fokusere på at 
løse problemerne.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at inddrage HR i forhold til at få sparring og 
konkrete værktøjer i hånden.

Rapporteksempler



ÅRSAGSKODER OG HEAT MAP
Efter hver samtale med beredskabet optages en 
årsagskode af erhvervspsykologen. Årsagskoden 
relaterer sig til den udløsende faktor og giver HR og 
ledelsen et indtryk af, hvad der trykker i organisatio-
nen.

Der kan optages to årsager på et opkald, som også 
kan vægtes mod hindanden. F.eks. 20% arbejdspres 
og 80% privatrelateret.

Desto mørkere farven 
er jo flere samtaler 
har været relateret 
til den pågældende 

årsag.



OVERSIGT OVER DIN EGEN AFDELING
Hver måned modtager du sammen med virksomhe-
dens overordnet overblik også et overblik over trivslen 
i din egen afdeling.

Du kan bruge grafen til at få en fornemmelse af 
følgende:

• Hvor mange bruger Howdy løsningen
• Hvordan udvikler den gennemsnitlige score sig
• Hvor mange i dit team har været i kontakt med 

beredskabet

Hvis du ikke allerede ved eller har en fornemmel-
se af, hvem har været i kontakt med beredskabet, 

bør du ikke jage dine medarbejder for at finde ud af 
det. Mistrivsel kan være udløst af mange forskelli-
ge faktorer, og det er ikke altid problemet har noget 
med arbejdet at gøre. Det er en svær balancegang 
for lederen at bevæge sig i det spændingsfelt. Læs 
gerne ”Gode råd om trivsel til lederen”, som du kan få 
udleveret af din HR kontaktperson.

Som vi plejer at sige:

”Arbejdspladsen er ikke 
altid problemet, men ofte en del 

af løsningen”

Er du leder af f.eks. et projekt eller en lokalafdeling 
bestående af medarbejdere, der referer til flere lede-
re, har vi også mulighed for at give et overblik på 
tværs af f.eks. ledere, faggrupper, afdelinger osv. Tal 
eventuelt med din HR kontakt, om en sådan rapport 
kan trækkes ud.

ANONYMITETSGRÆNSER
Vi følger Arbejdstilsynet anvisninger om anonymi-
tetsgrænser på minimum fem personer i en gruppe, 
når vi rapporterer på grøn, gul og rød. På de lidt mere 
følsomme data i Heat Map’et er anonymitetsgræn-
sen 20 personer.

Service

SEVERO



 GODE RÅD
OM LEDELSESADFÆRD I FORHOLD TIL MISTRIVSEL OG 
STRESS HOS MEDARBEJDERNE

Howdy-rapporterne er en støtte i hverdagen. Den 
erstatter ikke, at du som leder lytter, taler og holder 
øje med dine medarbejderes trivsel.

Forebyggelse
Som leder har du en afgørende rolle i forhold til at 
forebygge stress. For at forebygge stress er det vigtigt 
at kunne udpege de forhold i arbejdet, som kan føre til 
langvarig stress. Vigtigst er det at have balance mel-
lem perioder med højt arbejdspres og tid og mulighed 
for at slappe af.

Fx kan en medarbejder møde høje jobkrav, når flere 
opgaver skal nås inden for en kort tidsfrist. Det behø-
ver ikke som udgangspunkt at være et problem med 
en kort tidsfrist. Men hvis der samtidig er en ubalance 
i form af for lav indflydelse på opgaverne, fx ved at 
man ikke kan sige nej til andre opgaver undervejs, så 
kan det føre til stress.

Der skal med andre ord være balance mellem de 
jobkrav, man møder, og de ressourcer man har til 
rådighed for at klare jobkravene.

Mistrivsel hos en af dine medarbejdere kan også 
skyldes private problemer. Det er en meget hårfin 
grænse, at bevæge sig ind på som leder.

Derfor er timing og din professionelle distance vig-
tig. Der kan være situationer i jeres arbejdsrelatione, 
hvor din viden om din medarbejders privatliv kan virke 
intimiderende og upassende.

Forsøg at holde fokus på, hvordan du kan aflaste 
din medarbejder ved hjælp af de arbejdsrelaterede 
håndtag, som du kan trække i.

Målrettede initiativer
Ledelsesrapporten fra Howdy-løsningen giver vigtige 
informationer om din afdeling/gruppe/team i forhold 
til at kunne igangsætte målrettede initiativer for at 
fremme trivslen og forebygge stress.

Du kan få sparring og hjælp hos vores erhvervspsy-
kologer, hvis du har brug for støtte til dette.

Har du en medarbejder med mistrivsel 
eller stress, kan det være en god idé at:

• Starte dialogen med en medarbejder der 
mistrives i trygge rammer.

• Uddybe dit formål med samtalen (ex, jeg 
vil høre, hvordan det går dig og hjælpe 
dig, hvis det er tiltrængt).

• Fortælle om dine observationer og und-
lad at vurdere (ex, jeg har lagt mærke til, 
at du smiler mindre for tiden).

• Høre medarbejderens oplevelse af situa-
tionen – også for at høre om evt. udfor-
dringer i privatsfæren.

• Vurdere, om det primært vil være en 
hjælp at regulere barren for opgaveløs-
ning eller hjælpe medarbejderen med at 
få den rette indflydelse på sin arbejdsop-
gaver (der er forskel på arbejdsområder 
og derfor også forskel på hjælpen).

• Tale om mængden af ugentlige arbejds-
timer, og aftal en periode, hvor det 
handler om at gå hjem til tiden (hjælp 
medarbejderen til at planlægge sit time-
forbrug på forhånd).

• Skabe tydelighed om medarbejderens 
succeskriterier.

• Fortælle medarbejderen om de sund-
hedsordninger eller andre relevante 
tilbud, som I har til rådighed i forhold til 
at håndtere stress.

• Insistere på at hjælpe din medarbejder, 
da et af de mange stresssymptomer er 
ikke at få handlet på tingene i tide, og 
der kan du som leder gøre en forskel.



 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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