
Vägledning, information och goda råd till chefer
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 VÄLKOMMEN
Denna e-bok är utvecklad för dig som ska implementera Howdy i ett team samt 
arbeta kontinuerligt med Howdy-rapporterna. Vi har skapat tre versioner av boken 
som vänder sig till följande:
• HR
• IT och säkerhet
• Chefer

I e-böckerna finner ni instruktioner, beskrivningar samt länkar till allt det material 
ni kommer ha användning för under vägen. En del av innehållet är återkommande 
i de olika e-böckerna.
Är det något ni saknar eller har frågor och funderingar kring är ni alltid varmt 
väl-komna att kontakta oss via e-mail marketing@worklifebarometer.

Mycket nöje!
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 VETENSKAPLIGT 
TESTAD 
Frågeramen i Howdy-verktyget är baserat på WHO-5, som är en vetenskapligt testad modell 
utvecklad av professor Per Bech, chef för Forskningsenheten på Psykiatriska Centret i Hillerød, 
Danmark. WHO-5 har testats i flera olika befolkningsgrupper världen över.

WHO-5 är det mått som används för att mäta trivsel. Den består av fem noggrant utvalda 
frågor om hur medarbetaren mått de senaste två veckorna. WHO-5 mäter graden av positiva 
upplevelser och kan användas som ett mått för medarbetares generella trivsel och välbefinnande.

Det är därför ingen tillfällighet att samma frågor återupprepar sig varannan vecka. Det är 
viktigt att ha i åtanke att frågorna inte bara riktar sig till arbetslivet utan tar hänsyn till hela 
medarbetarens mående – både privat och i arbetet. Howdy är enkelt att använda och det finns 
många studier som talar för att det är ett tillförlitligt verktyg vid mätning av medarbetares trivsel.

LÄS MER HÄR:

Psykiatri-regionh.dk/who-5/

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


 INFORMATIONS- OCH 
MAILMALLAR 

I samband med introduktionen av Howdy rekommenderar vi att all information och introduktion 
till medarbetarna skickas ut av ledning, HR och chefer. För en lyckad uppstart är det viktigt att 
alla redan från början vet att verktyget introduceras för att säkra en god trivsel och en bättre 
kommunikation.

Vi har gjort det enkelt för er att komma igång genom att samla några förslag till innehåll i 
inledande mail, påminnelser och uppmaningar. Dessa texter kan användas fritt och kan anpassas 
efter er verksamhet och era behov.

Du hittar mallarna här:

Textförslag till e-mail

1

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Svenska/Textforslag%20till%20e-mail.zip


PRESENTATIONSVIDEOR
KORT OCH ENKEL INTRODUKTION TILL HOWDY-VERKTYGET:

Presentation av Howdy – Längre version
Längd: 04:40

Presentation av Howdy – Kort version
Längd: 02:25

https://vimeo.com/159477601
https://vimeo.com/146106152
https://vimeo.com/146106152
https://vimeo.com/159477601


ANIMATIONSVIDEOR

Presentation av Howdy
Längd: 02:08

Klicka på bilden för att öppna videon

Howdy som chefsverktyg
Längd: 01:15

Kom igång med Howdy
Längd: 01:09

Howdy för medarbetare
Längd: 01:09

HR’s roll i Howdy
Längd: 01:00

https://vimeo.com/236900700
https://vimeo.com/237041905
https://vimeo.com/216195392
https://vimeo.com/216195302
https://vimeo.com/216195174
https://vimeo.com/204004228
https://vimeo.com/203992809
https://vimeo.com/203992809


 PRESENTATION
Ett verktyg till dig som ska presentera Howdy för en 
grupp. T.ex. som chef, arbetsmiljörepresentant eller 
trivselambassadör.

Använd även vår syftesbeskrivning till att skapa kon-
sensus kring syftet och målet med Howdy mellan 
chefer och medarbetare.

Presentation för chefen

Syftesbeskrivning 

Howdy
Fokus på den goda trivseln!

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Svenska/Powerpoint/Howdy%20-%20Presentation%20for%20chefer%20till%20grupp.pptx
https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Svenska/Howdy%20-%20Syftesbeskrivning%20-%20Team.docx


RAPPORTGUIDE FÖR CHEFER
Månadsrapporterna är en viktig del av HOWDY-verktyget. Det är via dem som varje enskild chef kan 
få en uppfattning om hur trivseln utvecklar sig i teamet– månad för månad.

Rapporterna har även en central roll för att öppna upp 
för dialog mellan HR, medarbetare och chefer. Den 
tydliga visuella överblicken gör det enklare att sätta 
ord på hur gruppen trivs – och se vad som eventuellt 
kan göras om tecken på vantrivsel visas. 

Hur arbetar man med rapporten? 
Vi rekommenderar att du som chef, när du tittar på 
Howdy-rapporten, avsätter tid för reflektion över hur 
trivseln utvecklas i teamet. Stämmer det överens med 
det som du ser och hör? Sätt ord på dina tankar och 
dela det med gruppen vid ett tillfälle då ni vanligtvis 
är samlade. Sätt gärna in rapporten som en fast punkt 
på mötesagendan, det kommer då med stor säkerhet 
uppfattas efter en tid som ett naturligt forum där ni 
kan öppna upp för dialog kring eventuella utmaningar 
som finns i gruppen. Försök att ta hand om eventuellt 
uppkomna problem, som du kan göra något åt och följ 
upp på dem till nästa möte.

Håll vad du lovar 
Lova inte för mycket och tydliggör premisserna för 

att arbeta inom er verksamhet och ditt team. Det 
förekommer perioder med extra hög arbetsbelastning, 
men poängtera att du är medveten, uppmärksam och 
förstår att det just nu är mycket – men att det finns ett 
slut på det. 

Ditt ansvar som chef
Du ska inte skämmas över att ha medarbetare som har 
låga poäng i Howdy-mätningarna eller som kontaktar 
beredskapsteamet. Vantrivsel i en grupp kan bero på 
många olika saker, men det är viktigt att tendenser av 
vantrivsel som visar sig, följs upp på gruppnivå med 
målinriktade åtgärder. Du kan eventuellt involvera 
din HR-kontakt och tillsammans kan ni identifiera 
problemet samt försöka hitta en lämplig ätgård. 

Sluta aldrig med att lyssna, tala och känna in hur 
dina medarbetare mår. Rapporterna ska inte ersätta 
ditt engagemang i medarbetarnas trivsel utan är ett 
komplement och ett stöd till dig som ansvarig chef. 
Med Howdy-rapporten får du möjlighet att ligga i 
framkant som chef.

Lycka till i arbetet med rapporten. Har du frågor, 
funderingar eller känner dig osäker över något, ta 
med rapporten till din kontakt på HR-avdelningen. 
Är du osäker på vem på HR som du ska vända dig 
till är du mer än välkommen att kontakta oss på: 
support@worklifebarometer.com.

Read more on the next page... 

mailto:support@worklifebarometer.com


TRIVSELBAROMETERN
På Howdy-rapportens framsida finner du trivselbarometern - teamets utveckling 
som graf, en översikt över deltagarprocenten den senaste månaden samt delta-
garprocenten under de senaste 3 respektive 6 månaderna.
Utformningen är en grafisk presentation som flyttar fokus från individernas för-
delning i mätningarna, till teamets samlade trivsel.

Trivselbarometern
På barometern kan du se vart ditt teams samlade trivselnivå placeras. Syftet är 
att du som chef ska kunna se utvecklingen från senaste rapporten, samt kunna 
diskutera möjligheter till förbättring eller vad som ska bibehållas.

Trivselkurva 
Här visas utvecklingen i ditt teams trivsel över 6 månader. Denna kurva utgår 
från de individuella trivselmätningarna, men är i denna vy visas de på teamnivå.

Deltagande 
Staplarna visar antalet deltagare varje månad, de senaste 6 månaderna. 
Senaste 3 och 6 månaderna visar hur många medarbetare som har svarat minst 
en gång på mätningen under perioden.

Du kan läsa mer om barometern i nedan länk: 

Trivselbarometern – Fact sheet

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


ÖVERBLICK
I rapportens första del kan du se verksamhetens över-
gripande rapport, som samlar alla svar oavsett avdel-
ning, chef, projekt osv. 

Överblicken ger en statusbild, så du kan jämföra 
din egen avdelning med den generella trivseln i verk-
samheten.

ANTAL DELTAGARE
Under staplarna kan du se antalet användare månad 
för månad.

SCORE
Genomsnittlig trivsel beräknas som ett genomsnitt av 
alla svar som har registrerats i den aktuella månaden. 

Skalan går från 0-100 och vår erfarenhet kombinerad 
med vetenskapliga studier visar att genomsnittet är 
ca. 70 poäng. 
När genomsnittlig trivsel i en grupp närmar sig 60 
eller lägre, finns det anledning att titta närmare på 
trivselnivån i den aktuella avdelningen.

AVBROTT
Genomsnittligt avbrott visar hur många sekunder en 
medarbetare lägger på att besvara de fem frågorna. 
Typiskt används ca. 60 sekunder i början och efter 
3-4 månader har det sjunkit till ca. 35 sekunder.
Det ger dig en känsla av hur mycket mätningarna 
”stör” i det dagliga arbetet.

BEREDSKAP
Antal i kontakt med beredskap visar hur många som 
har varit i kontakt med beredskapsteamet den aktu-
ella månaden. 

Personer som ligger nära 
en kritisk nivå och som 

antingen kan ha kontaktats 
i förebyggande syfte, om 

den aktuella medarbetarens 
poäng markant har sjunkit, 
eller erbjudits kontakt med 

beredskapet.

Kritisk nivå och kommer att 
kontaktas av beredskapet.

Medarbetare som ligger på 
en bra nivå. Dock kan en 
medarbetare vars poäng 

sjunker markant, bli kontak-
tad av beredskapet.

Medarbetare som har regi-
strerat sig till lösningen men 

som inte har svarat i den 
aktuelle månaden.

Medarbetare som inte har 
registrerat sig till lösingen.

ÖVERBLICK

I rapportens första del kan du se hela verksamhetens
övergripande resultat, som sammanställts av samtliga 
inkomna svar oavsett avdelning, chef, projekt osv. 
Den ger dig en bild av hur din avdelning svarat jämfört 
med det generella trivselresultatet i verksamheten.

Överblicken ger en statusbild, så du kan jämföra 
din egen avdelning med den generella trivseln i 
verksamheten.

ANTAL DELTAGARE

Under staplarna kan du se antalet användare månad
för månad.

GENOMSNITTLIG TRIVSELNIVÅ

Den genomsnittliga trivselnivån beräknas som ett 
genomsnitt av alla svar som har registrerats inom den 

aktuella månaden. Skalan som används är 0-100 och 
av erfarenhet kombinerat med vetenskapliga studier 
visar genomsnittet ca. 70 hos våra användare.

När genomsnittlig trivsel i en grupp hamnar runt 
60 eller lägre, finns det anledning att titta närmare på 
trivselnivån på den aktuella avdelningen.

GENOMSNITTLIGT AVBROTT

Genomsnittligt avbrott visar hur många sekunder en
medarbetare lägger på att besvara de fem frågorna.

Genomsnittlig tidsåtgång är ca. 60 sekunder i 
böjan och efter 3-4 månader har det sjunkit till ca. 35
sekunder. Det ger er en inblick i hur mycket tid som
mätningarna tar från det dagliga arbetet, varannan 
vecka

BEREDSKAP

Antal i kontakt med beredskapet visar hur många
som har varit i kontakt med beredskapsteamet den
aktuella månaden.



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.

RapporteksemplerEXEMPEL PÅ RAPPORTER
EN BRA IMPLEMENTERING
Här är ett exempel där implementeringen har gått bra, men som visar att en eller 
två medarbetare inte trivs. Här är det viktigt att inte försöka ”hitta” den eller de röda 
medarbetarna. Försäkra dig istället om att alla medarbetare förstår att du som chef är 
öppen för en dialog – oavsett om orsaken är av privat- eller arbetsrelaterad karaktär.

När den genomsnittliga trivseln ligger över 70 och det är så få röda och/eller gula som 
i detta exempel, finns det ingen anledning att genomföra stora ändringar. Det är viktigt 
att förstå – och få kollegorna att förstå – att trivseln dels är ditt ansvar som chef, men 
att det samtidigt finns ett professionellt beredskapsteam som troligen redan har kontakt 
med den aktuella medarbetaren.

Orsakerna kring att en medarbetare eventuellt hamnar i det röda fältet kan vara många 
och det kan även vara något övergående som redan omhändertas.

LÅNGVARIG IMPLEMENTERING 
En långvarig implementering samt ett lågt antal deltagare kan indikera på att 
kommunikationen kring anonymitet och trygghet kring användningen inte fungerat 
optimalt. Här är det viktigt att upprepa för medarbetarna att deras svar är anonyma. Visa 
gärna hur rapporten ser ut. Använd gärna rapporten som en utgångspunkt för er trivsel 
– även om deltagarantalet är lågt. Den låga deltagelsen är även den en utgångspunkt 
för dialog.

LÅG TRIVSELNIVÅ 
På en avdelning med låg trivselnivå – vilket indikeras av ett relativt högt antal röda och 
gula och/eller låg genomsnittlig poängnivå (andra raden under staplarna) – finns det all 
grund till att starta dialogen kring de utmaningar som finns och hur de kan lösas på bästa 
möjliga sätt.

Kom överens om att tillsammans ändra på de saker som skapar vantrivsel i er avdelning 
och följ upp, tillsammans med rapporterna, varje månad. Detta kan hjälpa er att fokusera 
på att lösa utmaningarna.

I vissa tillfällen kan det vara en fördel att involvera HR för att få stöttning och konkreta 
verktyg att arbeta med.



ORSAKSKODER OCH HEAT MAP 
Efter varje samtal med beredskapsteamet kodas 
en orsakskod av beredskapsteamet. Orsakskoden 
relaterar till den utlösande faktorn och ger HR samt 
ledningen en vägledning till vad som eventuellt 
behöver åtgärdas i verksamheten. Samtalen kan 
kodas med två orsaker och de kan även mätas mot 
varandra. Exempelvis 20% arbetspress och 80% 
privatrelaterat. 

Desto mörkare 
färgen är, desto fler 
konversationer har 

blivit relaterade till den 
särskilda anledningen.



ÖVERSIKT ÖVER DIN EGEN AVDELNING 

Varje månad mottager du en överblicksbild över hela 
verksamhetens trivselnivå samt trivselnivån på din 
egen avdelning.

Du kan använda grafen till att få en inblick i följande:
* Hur många som använder sig av Howdy-verktyget
* Utvecklingen av den genomsnittliga trivselkurvan
* Hur många i ditt team som varit i kontakt med 
beredskapsteamet

Om du inte redan vet, eller har fått en känsla av 
vem som varit i kontakt med beredskapsteamet bör 
du inte jaga dina medarbetare för att försöka lista 

ut det. Vantrivsel kan vara utlöst av många olika 
faktorer och det är inte alltid arbetsrelaterat. Det 
är en svår balansgång för chefen att ge sig in i det 
spänningsfältet. 

Läs gärna ”Goda råd om trivsel – till chefen” som du 
finner på kommande sida. Och som vi brukar säga:
 
”Arbetsplatsen är inte alltid en del av problemet – 
men ofta en del av lösningen.” 

Är du chef över exempelvis ett projekt eller en 
lokal avdelning som består av medarbetare som 
rapporterar till flera olika chefer, har vi även möjlighet 
till att ge er en översikt på detta. Exempelvis över 
chefer, fackgrupper, avdelningar o.s.v. Tala med din 

HR-kontakt om en sådan rapport kan upprättas.. 

ANONYMITETSGRÄNSEN 
Vi följer de anvisningar som finns angående 
anonymitetsgräns på ett minimum av fem personer 
i en grupp när vi skapar rapporterna på grön, gul och 
röd. På de lite mer känsliga uppgifterna i Heat Map 
(orsakskodningen), är anonymitetsgränsen på ett 
minimum 20 personer. 



 GODA RÅD
CHEFSBETEENDE I FÖRHÅLLANDE TILL VANTRIVSEL OCH 
STRESS HOS MEDARBETARNA

Howdy-rapporterna är en stöttning i den dagliga 
verksamheten. Den ersätter dock inte att du som 
chef är lyhörd, har dialog och håller ett vakande öga 
på dina medarbetares välmående.

Förebyggande
Som chef har du en avgörande roll när det kommer till 
att förebygga stress. För att förebygga stress är det 
viktigt att kunna identifiera de saker i arbetet som kan 
medföra långvarig stress.

Viktigast är att hitta en balans i perioderna då det är 
en högre arbetsbelastning, med tid och möjlighet för 
att kunna återhämta sig. T.ex. kan en medarbetare 
möta höga arbetskrav när flera uppgifter har deadline. 
Som utgångspunkt är detta oftast inte ett problem, 
men om det samtidigt är en obalans i form av för lågt 
inflytande på uppgifterna, exempelvis att man inte 
kan säga nej till andra uppgifter under vägen, så kan 
detta medföra stress.

Det ska med andra ord vara balans mellan de 
arbetskrav man möter och de resurser man har tillgång 

till för att utföra sin arbetsuppgifter. Vantrivsel hos en 
av dina medarbetare kan påstås vara privatrelaterade 
och det är en mycket hårfin gräns att balansera på 
som chef. Därför är timing och din professionella 
distans extra viktig. Det kan uppstå situationer i er 
arbetsrelation där din vetskap kring medarbetarens 
privatliv kan verka opassande och fientlig.

Försök att fokusera på hur du kan avlasta din 
medarbetare med hjälp av de arbetsrelaterade 
möjligheter som finns att tillgå.

Riktade insatser
Ledningsrapporten från Howdy-verktyget ger 

viktig information om din avdelning/grupp/team i 
förhållandet till att kunna skapa riktade insatser för 
att främja trivsel och förebygga stress.

Du kan få sparring och hjälp av vårt beredskapsteam 
om du behöver stöd till detta.

Har du en medarbetare som inte trivs 
eller är stressad, kan det vara en bra idé 
att:

Starta dialogen med medarbetaren som 
inte trivs i en trygg omgivning.

Berätta om ditt syfte med samtalet (exem-
pelvis, jag vill höra hur du mår och hjälpa 
dig, om du har behov för det).

Berätta om dina observationer och undvik 
värderingar (exempelvis, jag har lagt mär-
ke till att du har varit nedstämd senaste 
tiden).

Fråga efter medarbetarens uppfattning av 
situationen - även för att höra om eventuel-
la utmaningar på hemmafronten.

Uppskatta om det skulle hjälpa mest att 
justera mängden arbetsuppgifter eller om 
medarbetaren behöver få bättre inflytande 
över sina arbetsuppgifter (det är skillnad på 
arbetsområden och därför också skillnad på 
hjälp).

Prata om mängden arbetstimmar per vecka 
och kom överens om en period då medar-
betaren ska gå hem i tid (hjälp medarbeta-
ren att planera sina timmar i förväg).

Var tydlig med medarbetarens framgångs-
kriterier.

Berätta för medarbetaren om företags-
hälsan/försäkringar eller andra relevanta 
erbjudanden verksamheten kan erbjuda för 
att hantera stress.

Insistera på att få hjälpa din medarbetare, 
då ett av många stress-symptom är att inte 
göra något åt saken i tid och här kan du 
som chef göra en skillnad.



 FRÅGOR ELLER 
FUNDERINGAR? 

Vi har samlat en lista över de vanligaste frågorna, ställda av medarbetare och 
användare av Howdy-verktyget.

Vanliga frågor & svar

 FAQ
Til medarbejder

https://wlbpubliccontent.blob.core.windows.net/public/E-bog%20dokumenter/Svenska/Vanliga%20fraaagor%20%26%20svar.pdf
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