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Medarbetarundersökning 2021
Hall Media Logistik och Nim Distribution
Gustav Eklund och Jennie Pihl.

This year, 2021, Nim and Hall made a employee survey together.
The survey came from a company called Brilliant and all of you
who were employed in June 2021 or earlier should have received
the survey in your e-mail. The result is sent to your e-mail in
october as well so for more in depth result please find the e-mail
from Brilliant. This presentation will focus on the main results at
company level where your result might contain your groups result,
if more than five employees have answered. “Next slide” will mark
end of segment.
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Kommunikation utifrån våra värderingar

Veckan innan
undersökningen
landade ett vykort
hemma hos alla
medarbetare för att
uppmana till att
svara på
undersökningen
och stå upp för det
vi tror på i linje med
integritet.

I samband med
avslut av
undersökningen
sattes affischer upp
i våra lokaler för
att tacka för det
engagemang alla
bidragit med
genom sina svar.

Vid presentation
av resultatet lägger
vi fokus vid vikten
av öppenhet och
transparens
kring resultatet.

I samband med att
arbetet med Fokus
processen inleds
kommuniceras vikten
av att arbeta med
resultatet och att
börja göra något
annorlunda. Det är
först då vi kan skapa
en verklig förändring
och se en förändring
även i resultatet i
linje med
affärsmässighet.
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Som extra bonus
följde även en
glasscheck med.

When working with the survey we took the opportunity to
communicate the core values in a attempt to dress them in action.
The week before the survey opened all employees* were sent a
postcard urging you to answer the survey. The survey is an action
connected to integrity. When the survey closed posters were sent
out to all workplaces in Nim and Hall, thanking you for your
commitment and contribution. This presentation and your ability to
log in through Brilliant and take part of the raw results are the core
values openness and transparency. The last of the core values are
the next step, were we will work, together, with the results to
achieve a healthy and high performing organization.
Next slide
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Medarbetarrelationer är kopplade till affärsresultat
Tillväxt och effektivitet
TEI – Teameffektivitetsindex
LSI – Ledarskapsindex
OSI - Organisatorisk och social arbetsmiljö Index
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eNPS – Employee Net Promoter Score
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Ambassadörer

Välfungerande arbetsgrupper & god organisatorisk och
social arbetsmiljö

How we work together will affect the results, the notion is simple
enough and hard to argue with. But how do we achieve this?
The theory is that we will need a good and stable base and that
comes from well functioning work groups in a healthy work
environment, both physical and psychological factors are taken
in to consideration. If you then add a clear direction for your
efforts through leadership and support together with culture and
values that comes from the base, the organization will achieve
two things; growth and effectiveness and committed employees some of which will be Ambassadors. To understand where we
are in all of this, the surveys many questions are connected in to
5 indexes. One question can affect more than one index and
therefore are the results on the different indexes often not that
far apart. “You can’t have a house without floors, walls, roof,
windows and doors - but the condition of them can vary from
house to house”.
The 5 indexes measures; Team effectiveness, Leadership,
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Organizational health, Commitment and how likely it is that you
would recommend your employer to a friend or family member.
This last inex we will look at shortly but first an overwviev ofthe
results.
Next slide

STYRKOR ( Ledarskap, Samarbete, Tydlighet) 2021

Övergripande Resultat 2021

+

Känner du dig respekterad av din närmsta chef

+

Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp

År 2021

+

Får du det stöd av din närmsta chef när du behöver det

416 av 941
Svarande

+

Har du tydliga mål för ditt arbete

+

Känner du dig respekterad av dina kollegor

44%

2021
UTVECKLINGSOMRÅDEN (Personlig utveckling, Samarbete,
Tydlighet) 2021

-

Har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete

-

Ser du hur din arbetsgrupp bidrar till att nå övergripande
mål?

-

Känner du till de övergripande målen?

-

Kan du påverka din arbetssituation?

-

Får du stöd vid hög arbetsbelastning?

Teameffektivitet (TEI)

73

Ledarskapsindex (LSI)

71

Organisatorisk och social arbetsmiljöindex (OSI)

72

Engagemangsindex (EI)

74

Employee Net Promoter Score (eNPS)

-6

On the right hand side you see that we had 44 % of all employees
answering the survey - thank you so much for your answers!
Below you find the score of the indexes, remember - this is the
overall score, your group’s score may vary from this. The scale of
he first 4 indexes is 0 to 100 and eNPS scale is -100 to 100.
The overall score is not bad - but we want to be better. Bonnier
have set a benchmark value for all indexes and individual
questions and that is what we aim for. You can see all the
benchmarks if you log on to Brilliants homepage.
On the left hand side you will on top fins the questions that we
scored the highest on - Respect from managers and colleagues,
cooperation within your group and support from your closest
manager and clear goals for your work.
Below we find the opposite - the questions that we scored the
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lowest on - If you are aware of the overall goals of the organization
and how your group’s efforts connect to them. The other three are
if you have the ability to develop in your position, affect your
situation and if you are receiving support when you have lots to do.
Next slide

Övergripande Summering 2021
•

Engagemang: det ﬁnns behov av att öka både energi och tydlighet inom Nim och Hall Media. Framförallt är kännedom om
övergripande mål och hur arbetsgruppen bidrar till detta.

•

Ledning: 50% av de anställda är positiva till hur ledningsgruppen leder och ledningens kommunikation. Många passiva svar visar
att ledningen kanske inte är så synlig?

•

Ledarskap: fråge resultaten visar att ledarskapet kan stärkas genom fokus på att bygga vidare på kommunikation mellan chef
och medarbetare (feedback, förväntan, uppföljning, information)

•

Teameﬀektivitet: samarbetet fungerar överlag bra inom arbetsgrupperna, men planering, uppföljning och feedback inom
gruppen visar låga resultat. Det ﬁnns konﬂikter inom vissa grupper som påverkar eﬀektiviteten negativt.

•

Organisatorisk och social arbetsmiljö: Det ﬁnns fall av både konﬂikter och upplevd kränkande särbehandling inom
organisationen. Det ﬁnns behov av att även kartlägga stressnivå och stöd vid hög arbetsbelastning inom arbetsgrupperna för att
kunna stötta och hjälpa chefer och medarbetare.

•

eNPS (Attraktiv arbetsgivare): 30% av medarbetarna är ambassadörer mot 36% kritiker vilket ger oss ett eNPS värde som är
-6.

•

–

Ambassadörerna uppskattar ett bra, ﬂexibelt jobb som är bra betalt och att det alltid ﬁnns hjälp vid behov från en förstående chef eller
härliga kollegor.

–

Kritikerna känner sig ansiktslösa och önskar att ledning och chefer kunde bli synliga och hälsa på i den stressiga verkligheten. De
efterfrågar framförallt bättre kommunikation och att de får vara med och påverka.

Covid-19: 76% tycker att arbetsgivaren har hanterat situationen på ett bra sätt och 79% upplever att chefen funnits tillgänglig.
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Summary!
There is a need to increase energy and clarity throughout both
companies, emphasis on how each group contributes to the overall
goals.
About half of the responders feel positive to how the management
group are leading and communicating. A big portion of the
remaining answers are neither positive nor negative and one
conclusion could be that the management group is not that visible.
The leadership can be strengthened by focusing on improvements
in communication, feedback, follow up and information.
We have good corporation within our groups but we lack in
planning, follow up and feedback (see how Leadership and Team
effectiveness correlates).
But there are conflicts within in the organization that have negative
effects on the results, we need to look at how much work pressure
there is and create support when needed.
Unfortunately we have cases of perceived victimization; regarding

discrimination, harrasment and unequal treatment. We have zero
tolerance against such actions, please contact your manager or
HR if you suspect, have witnessed or have been treated in such a
way.
How we together have managed covid is positive to 76 % and 79
% that your manager have been available.
Our eNPS score is -6 on a scale from -100 to positive 100.
Next slide

eNPS (employee Net Promoter Score)
Hur troligt är det att du skulle rekommendera Nim och/eller Hall Media som arbetsplats till en
vän?
Inte alls troligt

Mycket troligt

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ambassadörer
10 - 9

Kritiker
6-0

Passiva
8-7

Ambassadörer Kritiker

= NPS
Net Promoter Score

Resultat 2021 = -6
Skalan är -100 till 100

(Max: +100 Min: -100)

eNPS : Mesures how attractive we are as an employer/company.
This Index is different from the other in three ways, first the scale of
-100 to + 100 and how it is calculated and finally that the index consists
of only one question.
The question is “How likely is that you would recommend “your
company” as a workplace to a friend?”
The result comes from subtracting all answers from 0 to 6 from those
whom have answered 9 and 10, leaving scores of 7 and 8 out =
Ambassadors - Critics.
One could argue that 7 and 8 is a good score but are in this Index left
out, they are thought not to express their opinions in public. They won’t
make themselves heard at meetings or other gatherings.

Next slide

Vad säger
ambassadörerna?

→

Företagskulturen, rak och ärlig, alla kan vara sig själva och vi har det
roligt trots tuffa utmaningar så skrattar vi mycket.

→

Engagemanget, kompetensen samt drivet att vilja utveckla företaget.
Det är fantastiskt roligt att få vara med på denna resan. Företaget har
även uppvisat förståelse för diverse situationer och sätter alltid de
anställda i fokus gällande god arbetsmiljö, trivsel etc. Imponerande
och hoppas det kommer fortsätta så framöver med.

→

Man jobbar både i grupp och självständigt, jag trivs med "Frihet
under ansvar". Man behöver inte ha en viss ålder eller utseende för
att jobba här.

→

Självständigt man sköter sig själv men har en PA man kan ringa till för
hjälp om det uppstår problem man inte kan lösa själv

→

Semester när man önskar, trygghet, arbeta eget ansvar, lön bra,
Omorganiserar bra.

→

Stor frihet och möjlighet till anpassning av arbetet. Möjlighet till
personligt ansvar. Tydligt bidrag till att navigera en verklighet som
snabbt förändras.

Vad får dig att känna så här inför
Nim/ Hall Media?
(kommentarer från de som svarat
9-10)

What does the Ambassadors say?
They say that the culture is straightforward and honest, you can be
yourself.
There is a lot of determination and commitment to develop the
company.
You work both in groups and individually, you have autonomy and
someone to reach out to for support.
Especially autonomy and responsibility is reoccuring in the
statements.
Next slide

Vad säger
kritikerna?
Vad får dig att känna så här inför
Nim/Hall Media?

→

Kommunikationen mellan distributörer och kontoret är snårig.
Det finns ingen samlad information om vem man ska skriva till
beroende på ärende.

→

Bättre strukturerat arbete i alla led. Tydligare mål av vad som
förväntas av varje medarbetare. Tuffare åtgärder när någon
missköter sig. Bättre information när, var, hur när något sker.

→

Att lyssna på buden. Verkligheten ute är annorlunda än att se
resultat på ett papper eller skärm. Kom gärna ut på besök, följ
med något bud ect. Det hade gjort oerhört mycket och
uppskattas. 

→

Vi som distribuerar är ansiktslösa och fullständigt anonyma för
ledningsgruppen och denna ser oss bara som ett redskap för att
de som ingår där ska kunna ha ett jobb. Arbetsbördan för
distributörer ökas ständigt, förändringar görs och dessa är sällan
något som förbättrar arbetssituationen.

→

Genom att börja ge sina anställda mänsklig information och inte
bara genom att lägga ut det på dloggen. Jag har inte träffat någon
som jobbar på kontoret eller någon högre chef på flera år. Förr
hade vi möte ett par gånger om året där man träffades och fick
information samtidigt som man lärde känna varandra.

→

Viktigt att som medarbetare känna sig hörd, att man lyssnar på
förslag om förbättring och effektivisering.

(kommentarer från de som svarat
0-6)

What does the critics say?
The critics say that its difficult to communicate within the company,
it’s not clear how and whom to contact.
More structure, better information and clear goals for each and
every employee is asked for.
They urge the management to listen to all the employees, to visit
and to see distributors. Management have not been present in
years.
The workload increases continuously and the changes does not
have a positive effect.
Management needs make all employees heard.
Next slide

Vad händer nu?
1 november till 20 december
Arbetet med fokusprocessen inleds inom respektive avdelning och
ska vara incheckat digitalt i Brilliant innan den 20 december
Respektive chef/arbetsledare sammankallar
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Kontinuerligt arbete och uppföljning i respektive avdelning

When your read this, the results of the survey have been in your
inbox for a while, search for Brilliant and you should have an email
that takes you to the results.
The results you will see are your group’s results or the overall
results depending if your group had more than five responders.
Now the work starts, during december each and every group will
together start the focus process where you will decide 2-3
questions that you want to work with.
You can choose a strength and see how that strength can be a
guide to better performance in other areas and you can choose an
improvement area and find ways to mend it.
But the important thing is that each group focuses on a few,
questions and make them count. The plan should de be registered
with Brilliant before december 20th.
Your manager will summon you to participate in this workshop.
Remember - this workshop will change how you will work from now
on - don’t let good ideas be unspoken!
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Next slide

TACK FÖR VISAT
INTRESSE!
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Finally we want to thank all of you who answered the survey, you
whom read through the presentation and for your participation and
commitment to the work that lay before us.
THANK YOU!
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