Worklife Barometer AB - E-bok - Links

Vägledning, information och goda råd till HR

VÄLKOMMEN
Denna e-bok är utvecklad för dig som ska implementera Howdy i er verksamhet.
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 välkomna att kontakta oss via e-mail info@worklifebarometer.se.
Mycket nöje!

INNEHÅLL
Kort information om verktyget
Vetenskapligt testad
Forskningsbaserad implementering
Helt anonymt - såklart
Implementeringspaket
Implementering - Tidslinje
Kick-off
Användarundersökning

Informations- och mailmallar
Presentationsvideor
Animationsvideor
Howdy-kundportal
Anonymitet & data
Engagera genom synlighet
Vanliga frågor & svar

KORT INFORMATION OM VERKTYGET
Howdy är ett verktyg som hjälper till att förebygga stress och vantrivsel i verksamheter genom löpande reflektion,
dialog och handling. Howdy innehåller en APP, ett proaktivt beredskap, statistik, rapporter samt konkreta verktyg
för chefer och medarbetare.

HOWDY-MÄTNINGAR

PROAKTIVT BEREDSKAP

RAPPORTER FÖR DIALOG

REDUCERAD SJUKFRÅNVARO

För att följa medarbetarnas välmående
ställer vi 5 frågor om deras generella
trivsel var 14:e dag. WHO-5 är den
frågeram som används och är utvecklad
av professor Per Bech. Frågeramen har
validerats i fler än 200 studier, världen
över.

Beredskapsteamet består av
företagspsykologer som agerar proaktivt
genom att ringa upp medarbetare
som visar på en negativ utveckling i
de kontinuerliga Howdy-mätningarna.
Samtalet är anonymt, informellt och
fokuserar på medarbetarens trivsel samt
på eventuella åtgärder som kan vidtas.

Ledningen samt HR mottager varje
månad en sammanställd rapport över
trivselnivån i verksamheten samt antalet
medarbetare som eventuellt varit i
kontakt med beredskapsteamet. Redan
i ett tidigt stadie identifieras eventuella
riskfaktorer i verksamheten. Rapporterna
är anonyma och innehåller endast
statistisk data.

Kontinuerlig reflektion över trivsel,
tillsammans med månadsrapporterna,
ger en ny utgångspunkt för verksamheten
att hantera och följa upp eventuella
riskfaktorer som framkommit. Ett
tidigt agerande leder till färre antalet
stressrelaterade sjukskrivningar samtidigt
som förebyggandet sker proaktivt.

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/

HELT ANONYMT – SÅKLART!
Ett av tidernas största ämnen är datasäkerheten samt den
personuppgiftsbehandling som finns när vi rör oss runt på internet och våra
appar. Därför är alla svar i Howdy helt anonyma för verksamheten och all data
behandlas konfidentiellt.

När medarbetarna
besvarat frågorna i
Howdy sänds svaren
till våra servrar.

Skulle trivselmätningarna plötsligt bli
nedåtgående i trivselkurvan eller komma
ner i risk-zonen kommer kontaktinformation
och svarshistorik tilldelas beredskapsteamet.
Beredskapsteamet har tystnadsplikt
och all data är sekretessbelagd. När ett
fall avslutas hos beredskapsteamet, tas
åtkomsten bort från dem.

Verksamheten kommer endast mottaga
rapporter med utarbetad statistisk data.
Verksamheten har varken åtkomst
till medarbetarnas svar eller till vilka
som eventuellt varit i kontakt med
beredskapsteamet.

FORSKNINGSBASERAD
IMPLEMENTERING
Howdys implementeringsbok (denna e-bok) är baserad på den forskningsbaserade implementeringsmetoden, MedVirk, utvecklad av National Research Center för arbetsmiljö (NFA) i Danmark.
Du kan ta hjälp av deras guide (https://medvirknu.dk/) vid implementeringen,
alternativt använda det material som vi tagit fram för att understödja samma
modell.

tesbeskrivning till att skapa en enighet om målen med Howdy mellan chefer och
medarbetare.

Era förväntningar

De flesta verksamheter är intresserade av att veta hur många resurser som
behövs. Till denna fråga finns det många svar, för det beror på hur många resurser
ni önskar ha vid implementeringen, hur det blir kommunicerat, om cheferna blir
involverade och mycket mer.

Innan ni startar med implementeringen av Howdy är det viktigt att ni funderar
över följande:
• Vad är syftet med Howdy i vår verksamhet?
• Hur önskar vi arbeta med Howdy?
• Vilka framgångskriterier och målsättningar har vi?
• Hur många resurser ska användas?
En bra början är att ni får satt några ord på målet – och inte minst, att stämma
av dessa med någon i er ledningsgrupp. Använd gärna ett avtalsdokument där
ni får exempel på en rad konkreta och specifika områden. Använd även vår Syf-

Deltagande

Prova gärna att genomföra vår Howdy Implementeringsenkät för att få en
överblick kring avsatta resurser och inte minst vilken effekt det kommer att ha på
era medarbetare.
AVTALSDOKUMENT

SYFTESBESKRIVNING

IMPLEMENTERING - TIDSLINJE
INLEDANDE AKTIVITETER

• Presentation
• Nulägesanalys och mål
• Implementeringsplan

FÖRBERED

• IT
• Medarbetarlistor
• Rapportinställningar

KICK-OFF

• Workshops
• Teaser-mail
• Kick-off

FORTLÖPANDE

ANVÄNDARUNDERSÖKNING

• Rapportgenomgång

• Användarundersökning
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Workshop Agenda:
Syftet med Howdy (gärna tillsammans
med verksamhetens beslutsfattare/ledning,
som kan förklara varför trivsel och proaktiva
insatser är viktiga för verksamheten).
Mycket mer än bara en app (organisatoriskt
perspektiv) med utgångspunkt i IGLO

IMPLEMENTERINGSPAKET
– KASKADMODELL
Kaskadmodellen innehåller två centrala delar; förankring hos
och involvering av chefer samt en decentraliserad kickoff/
implementering, vilket minimerar utbildningskostnader och säkrar
en god effekt.
Modellen passar särskilt bra till större verksamheter
och/eller till verksamheter med många geografiskt
spridda avdelningar. Modellen kännetecknas av
att den resulterar i en hög grad av deltagande
och motiverar till att delta över en längre period.
Chefsinvolveringen ger dessutom effekten att dialog
mellan medarbetare och chefer både blir enklare och
startas redan i ett tidigt skede.

Howdy-Workshop
Chefen spelar inte enbart en viktig roll vid kickoffmötet utan även vid den kontinuerliga trivseldialogen
med hjälp av månadsrapporterna. Det är då extra
viktigt att chefen känner sig trygg med rapporterna

och är helt insatt i hur denne ska utläsa och hur de
framkomna resultaten i dessa ska tolkas.
Kaskadmodellen erfordrar därför att chefen –
gärna i samarbete med en engagerad medarbetare
(”trivselambassadör”) i teamet – får en grundlig
genomgång av Howdy (ca. 3 timmar).
Förbered samtliga chefer och ”trivselambassadörer”
genom en workshop. Det ska gärna vara tillräckligt
många, för att kunna skapa små arbetsgrupper.
På workshopen presenteras Howdy samt de olika
delarna i verktyget.
Läs mer på nästa sida....

Genomgång av Howdy-systemet:
Appen
Beredskapsteamet
Rapporterna
Trivselinsatser/förbättringsarbete
Arbetsgruppen: Börja med att logga in i
Howdy och tillsammans diskutera fram
eventuella frågor och funderingar som
uppkommer; positiva som negativa. Skriv
gärna ned dem på en tavla.
Genomgång av frågor och funderingar;
positiva som negativa:
Anonymitet
Ansvarsfriskrivning
Datasäkerhet
Validitet
…
Tips på hur ni kan arbeta med rapporterna
i teamet
Presentation av material för att underlätta
implementering/kick-off processen.
Arbetsgruppen: Diskutera vilket material
ni föredrar i ert team och vilka budskap ni
önskar lägga fokus på

FÖRBEREDELSE
Informationsmail från ledningen

Medarbetardata

Struktur av rapport

Innan en kick-off går av stapeln kan det oftast vara
en bra idé att verksamhetens ledning sänder ut ett
informationsmail, där ledningen kort berättar om
varför Howdy-initiativet har satts igång.
Vi har tagit fram några förslag att inspireras av. Klicka
här: Textförslag till e-mail

Senast en vecka innan kickoff-mötet skickas en lista
över samtliga medarbetare till Worklife Barometer support@worklifebarometer.com.
Listan bör innehålla så mycket information som
möjligt. Vi rekommenderar att åtminstone följande
uppgifter finns med: Namn, E-mail, Närmaste chef,
Avdelning/Team samt datum för kickoff-mötet.
Har ni inte mottagit ifyllnadsmallen för detta,
kontakta oss på support@worklifebarometer.com

Fundera över hur ni önskar att rapportens struktur ska
se ut hos er. Önskar ni ha den uppdelad per chef, per
avdelning, per projekt, per yrkesgrupp osv. Det går att
välja en eller flera uppdelningar. Vanligtvis vill man se
en översikt av verksamheten + den egna avdelningen/
teamet. Det får gärna framgå av medarbetarlistan,
vilka som ska mottaga en rapport från vilket område.
Har ni inte fått åtkomst till vår kundportal, där ni
bl.a. kan skapa er rapportstruktur, kontakta oss på
support@worklifebarometer.com

Howdy

KICK-OFF!
En god förberedning och kick-off ger det bästa resultatet...
När chefen fastställt ett datum för introduktion av Howdy, samt förberett sitt
introduktionsmaterial, som t.ex. PowerPoint presentation, planscher, broschyrer
osv informerar ni Worklife Barometer.
Vi sänder då ut en inbjudan till samtliga medarbetare i teamet med nyttig
information.

Registrering och medgivande
I inbjudan som sänds ut av Worklife Barometer finns även en medföljande
registreringslänk. Här kan medarbetaren ge sitt medgivande att dennes uppgifter
finns i verktyget, samt se över att uppgifterna som ligger inlagda är korrekta.
Medarbetaren skapar vid samma tillfälle sitt egna lösenord. Glöms lösenordet
bort: https://start.worklifebarometer.com/recover, så skickar vi ett nytt.

Ladda ned appen

Det är gratis att ladda ned appen, men den kan endast börja användas när
medarbetaren registrerat sig och skapat ett lösenord via den tidigare nämnda
inbjudan.

Tekniska problem
Skulle det uppstå problem vid inloggning, övriga felmeddelande är ni alltid
välkomna att kontakta oss via support@worklifebarometer.com eller på
+46 735 04 25 04.

Övriga frågor
Vi har sammanställt ”Vanliga frågor & svar” som besvarar de vanligaste frågorna
om Howdy. Om du inte finner svaret där är du varmt välkommen att kontakta
oss via support@worklifebarometer.com.

Det är först efter att medarbetaren har skapat sin profil/registrerat sig via länken,
som medarbetaren kan få tillgång till verktyget. Appen heter Howdy och finns i
AppStore, Google Play och Microsoft Store.

Workshop presentation

Kick-off presentation

Implementering presentation

ANVÄNDARUNDERSÖKNING
Användarundersökningen är verksamhetens och Worklife Barometers möjlighet
till att följa upp och utvärdera användandet av Howdy. Här får ni svar på om medarbetarna förstår, använder och har glädje av verktyget.
Det är även i användarundersökningen som ni får anonym återkoppling på
huruvida medarbetarna upplever om kommunikationen mellan dem, chefer och
HR har förbättrats.
Testa användarundersökningen här:
http://www.surveygizmo.com/s3/3326980/Howdy-test-Sverige

Kommentarer från våra användare:
”Bra verktyg som hjälper mig att verkligen fundera över hur
jag egentligen mår.”
*Det är skönt att få stanna upp, reflektera och ha
möjligheten till få tala med en utomstående från
beredskapsteamet”
”Howdy tvingade mig, på ett bra sätt, att bli öppen och ärlig
gentemot min chef.”
”Att beredskapsteamet kontaktade mig och gav mig
möjligheten att få ventilera mina tankar gav en känsla av
omhändertagande.”

KONTAKT MED BEREDSKAPSTEAMET

EFFEKT AV BEREDSKAPSTEAMET

CHEFERNAS ANVÄNDNING AV RAPPORTERNA

På nedanstående bild kan man se att 22 av 89 medarbetare har varit i
kontakt med beredskapsteamet. D.v.s. 25% av arbetsplatsen.

Verksamheten i exemplet har undgått två sjukskrivningar, bromsat en
negativ utveckling hos ytterligare fyra samt haft tre medarbetare som
agerade på sin egen situation.

I nedan exempel ser vi att 10 av 17 chefer använder rapporterna varje
månad i deras kontinuerliga arbete med att förbättra trivseln på deras
avdelning.

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
till er verksamhet och era behov.
Du hittar mallarna här:
Textförslag till e-mail
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PRESENTATIONSVIDEOR
KORT OCH ENKEL INTRODUKTION TILL HOWDY-VERKTYGET:

Presentation av Howdy – Kort version
Längd: 02:25

Presentation av Howdy – Längre version
Längd: 04:40

ANIMATIONSVIDEOR

Presentation av Howdy
Längd: 02:08

Kom igång med Howdy
Längd: 01:09

Howdy som chefsverktyg
Längd: 01:15

HR’s roll i Howdy
Längd: 01:00

Howdy för medarbetare
Längd: 01:09

HOWDY KUNDPORTAL
DIN GENVÄG TILL RAPPORTER, MEDARBETARINFO OCH
ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN
Kundportalen är utvecklad för att ge er full kontroll över
information och registrerade medarbetare. Här kan
ni hämta gamla rapporter, se vilka som har mottagit
tidigare rapporter samt sända ut nya inbjudningar till
medarbetare som ännu inte har kommit igång.
Det är även i kundportalen som du kan redigera
medarbetarinformation, såsom namn, jobbtitel,
närmsta chef och andra parametrar som är intressanta
för rapporternas innehåll.

Gruppering till rapport
I de rapporter som lämnas visas samma statistiska
data i olika grupperingar. Hos Worklife Barometer har
vi delat in rapporterna efter avdelning, jobbtitel och
närmaste chef, men vi har samtidigt gjort det möjligt
att lägga till ytterligare 10 kolumner. Det betyder
att du förutom ovanstående exempel även kan t.ex.
välja att se hur rapporten ser ut baserat på geografi,
arbetsområde eller annat.I vår användarguide till
portalen går vi igenom alla relevanta punkter för en

framgångsrik uppstart och förståelse för verktyget

Användarguiden kan laddas ned här:
Användarguide Howdy Kundportal 1.2

ANONYMITET & DATA
ALLA SVAR I HOWDY-APPEN ÄR ANONYMA OCH DINA DATA
BEHANDLAS KONFIDENTIELLT
Worklife Barometer följer alltid gällande lagstiftning
för hantering av persondata och är godkända av
datainspektionen som dataansvariga.
Beredskapsteamet har endast tillgång till data i den
omfattning som är nödvändig för att kunna kontakta
specifika medarbetare och genomföra förebyggande
samtal och uppföljningar.

Statistiska data
Vid framtagning av månadsrapporten används
statistiska data för att ge en helthetsbild av den
generella trivseln. Statistiska data innehåller inte
personuppgifter eller annan data som kan indikera
vem som har svarat och vad de svarat.

Verksamheten har varken tillgång till eller rätt till att
se data som kan kopplas till specifika medarbetare.
Beredskapsteamets anteckningar från kontaktsamtal
förblir alltid konfidentiella.

Data efter avtalets upphörande
Om en medarbetare lämnar verksamheten eller
undanber sig systemet är det Worklife Barometers
ansvar att radera eller anonymisera samtliga
uppgifter som kan leda till en specifik medarbetare.
Detta gäller även vid inaktivitet i 18 månader.
Läs mer: Howdy Personuppgiftspolicy

ENGAGERA GENOM SYNLIGHET
Vi har skapat en mängd Howdy-material som vi mer än gärna skickar till er i samband med kickstart och implementering samt för ert
kontinuerliga och aktiva arbete.
Kontakta info@worklifebarometer.se för mer information.

DELA DINA
TANKAR

KÄNN
EFTER!

HITTA
ANDRUM

Fundera på – och beröm dig själv –
för allt som du gör bra.

Ge dig själv lov att säga nej – även till
saker du känner att du borde delta i, både
arbetsmässigt och privat.

Fundera över hur du får energi. Det kan vara
en speciell sak du gör, en specifik plats eller
en person som ger dig energi.

Bli uppmärksam på din trivsel –
svara på Howdy

Bli uppmärksam på din trivsel –
svara på Howdy

Bli uppmärksam på din trivsel –
svara på Howdy

Bli uppmärksam på din trivsel –
svara på Howdy

Om du inte har registrerat dig ännu kan du göra det här:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scanna denna QR kod.
Fyll sedan i din e-mail så får du en ny inbjudan inom kort.

Om du inte har registrerat dig ännu kan du göra det här:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scanna denna QR kod.
Fyll sedan i din e-mail så får du en ny inbjudan inom kort.

Om du inte har registrerat dig ännu kan du göra det här:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scanna denna QR kod.
Fyll sedan i din e-mail så får du en ny inbjudan inom kort.

Om du inte har registrerat dig ännu kan du göra det här:
https://start.worklifebarometer.com/recover eller scanna denna QR kod.
Fyll sedan i din e-mail så får du en ny inbjudan inom kort.

Tala med de människor som du har tillit
till. Berätta ärligt om vad du funderar på
och om de kan hjälpa dig.

ROS

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

Stressbollar

Figurer med pratbubbla (Re-board) – H: 170 cm

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 medarb
ejder
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