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Hall Media Logistik och Nim Distribution

Gustav Eklund och Jennie Pihl.

Under 2021 genomförde Nim och Hall en medarbetarundersökning 
gemensamt. Undersökningen administreras av ett företag som 
heter Brilliant varpå alla som var anställda i respektive bolag 
(senast i Juni 2021) fick ett mail med inloggningsuppgifter till 
medarbetarundersökningen och senare även inloggningsuppgifter 
till resultatet. Kolla gärna din skräppost om mailen hamnat där. 
Undersökningen är stängd men resultatet ligger öppet för er som 
är nyfikna på att dyka ner i detaljer för er egen grupp. Just denna 
genomgång kommer att utgå från det övergripande resultatet 
varför det kan finnas skillnader mot vad du ser när du loggar in på 
Brilliant.

Vi gör ett försök till att förklara hur undersökningen är uppbyggd 
och hur du läser resultatet.
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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.

Som extra bonus 
följde även en 
glasscheck med. 

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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I det förberedande arbetet med medarbetarundersökningen tog vi 
tillfället i akt att kommunicera ut våra värdeord och hur de 
manifesteras. Veckan innan undersökningen öppnade så 
skickades det ut ett vykort med uppmaningen att svara på 
undersökningen. Vid stängning av undersökningen skickades det 
ut planscher till våra arbetsställen som tackade för deltagande och 
engagemang. Den här genomgången kopplar till öppenhet och 
transparens genom att vi tillsammans går igenom resultatet samt 
att ni själva har tillgång till det obehandlade resultatet genom 
Brilliant. Ni ska alla, precis som inför undersökningen fått ett mail 
från Brilliant där resultatet presenteras i obehandlad form. Arbetet 
med resultatet som nu ligger framför oss är kopplat till det sista 
värdeordet, affärsmässighet - hur vi blir en välmående och bättre 
organisation genom att ta lärdom från resultatet. Hur ska vi 
utveckla verksamheten tillsammans? 



TEI – Teameffektivitetsindex

LSI – Ledarskapsindex

OSI - Organisatorisk och social arbetsmiljö Index 

EI – Engagemangsindex

eNPS – Employee Net Promoter Score 

Tillväxt och effektivitet

 Välfungerande arbetsgrupper & god organisatorisk och 
social arbetsmiljö

Engagerade medarbetare

Ambassadörer
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Medarbetarrelationer är kopplade till affärsresultat

Hur vi samarbetar påverkar resultatet - ett påstående som är 
svårt att argumentera emot. Hur vi samarbetar är sedan starkt 
kopplat till våra relationer. För att uppnå tillväxt och effektivitet 
behöver vi ha en stabil grund att stå på, något som uppnås av väl 
fungerande arbetsgrupper och god organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Utan detta får inte åtgärder någon effekt på resultatet. 
Tanken är sedan att genom en tillåtande kultur och sunda 
värderingar ges medarbetare möjlighet att utvecklas och genom 
tydlig ledning och ledarskap göra det i tänkt riktning. Finns detta 
på plats får vi något som undersökningen definierar som 
engagerade medarbetare. Några av dessa blir sedan 
Ambassadörer, individer som lyfter organisationen till 
utomstående och gör det lilla extra.

Hur det står till med allt detta mäts genom 5 index som ni ser till 
höger i bilden. Ett index är ett resultat av en samling frågor - ett 
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genomsnitt. En fråga kan förekomma i fler index eftersom inget i 
pyramiden verkar oberoende av det andra. Det ger i sin tur att 
värdena på dessa index ofta är relativt lika varandra.

Det sista indexet, eNPS, är lite annorlunda och det ska vi titta 
närmare på lite längre fram.



STYRKOR ( Ledarskap, Samarbete, Tydlighet) 2021

+ Känner du dig respekterad av din närmsta chef

+ Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp

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

+ Har du tydliga mål för ditt arbete

+ Känner du dig respekterad av dina kollegor

2021

Teameffektivitet (TEI) 73

Ledarskapsindex (LSI) 71

Organisatorisk och social arbets-
miljöindex (OSI) 72

Engagemangsindex (EI) 74

Employee Net Promoter Score (eNPS) -6

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?

Övergripande Resultat 2021

År 2021

416 av 941
Svarande

44%

På denna sida ser ni det totala resultatet från undersökningen 
samt de frågor vi vi svarat högst respektive lägst på.

Vi ser att vi har en svarsfrekvens på 44 % - det vill vi tacka för och 
vi hoppas det blir än fler nästa år!

Glädjande i de styrkor vi har är att det är kring respekt, stöd och 
samarbete, höga resultat inom arbetsgrupperna.

Utvecklingsområdena ligger i att klargöra de övergripande målen 
och hur de relaterar till varje anställds egna och hur gruppens mål 
bidrar till dem. Utvecklingsmöjligheter, påverkan av arbetssituation 
och stöd vid hög arbetsbelastning behöver bli bättre.

Som ni kan se till höger i bilden har vi ett index runt 70 p av 100 
möjliga - ett bra resultat som kan bli bättre! Inom koncernen finns 
det ett benchmark som fungerar som målbild för respektive fråga 
och index. Dessa är de skalor som är representerade i grått när ni 
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loggar in på Brilliant och läser ert resultat.

Ett resultat som sticker ut är eNPS, -6. Det indexet är speciellt då 
dels skalan går från -100 till +100 samt endast består av en fråga.

.



Här ser vi en summering av resultatet för varje index eller område.

• 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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eNPS : mäter hur attraktiv en arbetsgivare är genom att ställa frågan 
“Hur troligt är det att du skulle rekommendera “dina arbetsplats” till en 
vän?

Uträkningen går till så att alla som svarat 10 eller 9 på skalan minus de 
som svarat 6 eller lägre. De som svarat 8 eller 7 lämnas utanför i 
uträkningen. 

Fördelningen av Grönt och Rött illustreras av Ambassadörer och 
Kritiker. 8 och 7 kallas för Passiva.

7 eller 8 på skalan anses oftast som positivt men i just denna mätningen 
så hamnar de utanför gruppen Ambassadörer eller Kritiker, tanken är att 
dessa individer är nöjda med sin arbetsplats och vanligtvis inte uttrycker 
sin åsikt inom eller utanför organisationen.

Nu ska vi se på vad Ambassadörerna och Kritikerna har lämnat för 
fritextsvar!

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

vän?

Ambassadörer
10 - 9

Passiva
8 - 7

Kritiker
6 - 0

Mycket troligt Inte alls troligt

- = NPS
Net Promoter Score

(Max: +100 Min: -100)

KritikerAmbassadörer

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Resultat 2021 = -6
Skalan är -100 till 100



Fritextsvar är ett jättefint sätt att klä en numerisk undersökning med 
mjuka värden - vi ät tacksamma för alla som tagit sig tid att skriva, 
tyvärr kan vi inte publicera alla här utan vi har plockat ut de som är mest 
frekvent förekommande ämnena. 



På bilden ser ni ett av de många fritextsvar som representerar den 
kategorin som är markerad med fet stil. Exemplen här är bara ett 
urval som vi tycker sammanfattar svaren inom en kategori väl.

Dessa kategorier kan relateras till våra styrkor.

Vad säger 
ambassadörerna?

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

(kommentarer från de som svarat 
9-10)

→ 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.



På bilden ser ni ett av de många fritextsvar som representerar den 
kategorin som är markerad med fet stil. Exemplen här är bara ett 
urval som vi tycker sammanfattar svaren inom en kategori väl.

Dessa kategorier kan relateras till våra utvecklingsområden.

Vad säger 
kritikerna?

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

(kommentarer från de som svarat 
0-6)

→ 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.
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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 

Kontinuerligt arbete och uppföljning i respektive avdelning
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Det som händer framöver är att varje arbetsgrupp tillsammans 
kommer att arbeta med en eller två frågor och skapa en 
handlingsplan tillsammans för hur vi ska bli en bättre och mer 
välmående organisation.

Handlingsplanen ska vara klar senast den 20:e december men 
åtgärderna kommer vara en del av ert arbetssätt framöver. Ni 
kommer bli kallade till deltagande av respektive chef.
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TACK FÖR VISAT 
INTRESSE!
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Avslutningsvis vill vi tacka alla er som svarade på undersökningen, 
er som tog er tid att läsa igenom resultatgenomgången samt ett 
tack på förhand för att ni engagerar er i utvecklingsarbetet 
framöver!

Tack!


