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Hej och 
välkomna!

Aktuella ämnen
ca 07:40-08:15

● Distribution Annelie/Philip
● Resultat Medarbetarundersökning 

Jennie & Gustav

Frågor
ca 08:15 08:30
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Tack för idag! 



Resultat från 
medarbetarundersökningen

med Gustav & Jennie 
från HR



Hall Media Logistik & Nim Distribution 

Medarbetarundersökning 2022



Pyramiden
Brilliants metod

Medarbetarrelationer är kopplade till kundlojalitet 
och affärsresultat

→ Alla team (med 3 svar eller fler) får en rapport med 
rekommenderade fokusområden med upp till 3 
nyckelområden för teamet att följa upp

→ Rekommendationerna är baserade på Brilliants pyramid

→ För att skapa en bra arbetsmiljö där medarbetare 
känner psykologisk trygghet

→ För att skapa rätt förutsättningar för ett bra och 
effektivt samarbete

→ För att öka engagemang

→ Och, för att skapa ambassadörer
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Svarsfrekvens
Svarsfrekvens 43%

Datainsamling under perioden: 2022-09-06-2022-09-28
c



Summering av samtliga index

BM Global är baserad på resultat från drygt 600 000 svar ifrån över 250 organisationer (nordiska och internationella)
BM Bonnier ca 15000 svar 
Brilliant Bransch Benchmark för Media & Kommunikation, TEI: 75, LSI: 79 , EI: 82 , eNPS: 20, OSI 70  : (innefattar tidningar, tv, förlag mfl.) 
Värderingsindex är Bonnier News egna och har därför inte Benchmark.  

 



Översikt index

Datainsamling under perioden: 2022-09-06-2022-09-28

Svarsfrekvens 43%  

➔ Låg nivå på totalen där vi går ner 1% från 2021. Bättre än vid 3 veckors svarstid 2021 så med 1 
mindre vecka i år är det ändå bra. Några grupper sticker ut och har gjort stor förflyttning. 

Engagemang

➔ Något bättre resultat från förra mätningen 2021. Andelen engagerade medarbetare ökar med 
12%.  Dock fortsatt under både globalt BM och Bonniers BM. 23 % av medarbetarna upplever 
låg energinivå, 13 %  även låg tydlighet och befinner sig i det ”röda” fältet Uttråkade. Totalt är 
det en tydlig förflyttning mot ökad tydlighet. 

Ledarskap

➔ Index förbättras till 73 mot 71 föregående år. Några frågor ligger dock fortsatt lågt: Feedback 
från chef, uppföljning och om chefen involverar medarbetarna i beslut som påverkar dem är alla 
områden med svaga resultat.

Ledning

➔ Hur väl ledningen leder organisationen och hur internkommunikation fungerar varierar mellan 
grupperna där de allra flesta grupper svarat på gul och ljusgrön nivå 26 grupper var. Endast 1 
grupp som är ledningen själva hamnar på högsta gröna nivå och 4 på röd nivå. Frågan med lägst 
resultat är hur väl ledningsgruppen kommunicerar internt. Här har många organisationer en 
utmaning. 

Teameffektivitet

➔ Här gör vi till skillnad från många andra inom BNLP en positiv förflyttning från 73 till 76. 
Majoriteten av grupperna hela 44 stycken hamnar i ljusgrön nivå.  De tre gröna grupperna är 
Nod Vellinge, Sälj & Marknad samt Resursdistributörer i Syd. 11 grupper befinner sig den gula 
nivån och ingen grupp på röd. De frågor som vi behöver arbeta ännu mer med är feedback från 
chef och arbetsgrupp, uppföljning och konflikter i arbetsgrupperna.

Organisatorisk & social arbetsmiljö

➔ Även här görs en positiv förändring om än låg från 72 till 73. Frågan om kränkande 
särbehandling har en positiv trend där vi gått från 88% till att 92% nu inte upplevt någon typ av 
särbehandling. Med 3% gula och 6% röda så finns det däremot mer att arbete att göra. Övriga 
frågor backar från förra året eller är kvar på samma nivå med två undantag. För undantagen har 
vi gjort en blygsam förbättring där övriga inom BNLP backat, det gäller att man får stöd vid hög 
belastning och överlag har en rimlig stressnivå. Båda dock en bra bit från BM.
Frågan om att kunna påverka sin arbetssituation ligger lägst och är en stark bidragande orsak till 
lägre motivation och energi.



Översikt index

Datainsamling under perioden: 

2022-09-06-2022-09-28



Engagemang (EI)
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Engagemang
5 kategorier

→ Mäts över två dimensioner

− Energi

− 4 frågor om stolthet, motivation och viljan 
att göra det lilla extra

− Tydlighet

− 4 frågor kopplade till företagets, 
arbetsgruppens och individens mål

→ Arbetsgruppen får en markering i 
matrisen som indikerar vilket intervall de 
befinner sig i

Ofokuserade
Medarbetare som 
älskar att göra saker 
men inte vet vad de 
ska göra.

Nöjda
Medarbetare som vet 
vad de ska göra och 
gör det.

Engagerade
Medarbetare som 
älskar sitt jobb och 
gör det utmärkt.

Passagerare
Medarbetare som vet 
vad de ska göra men 
inte bryr sig tillräckligt 
för att göra det.

Uttråkade
Medarbetare som 
inte vet vad som ska 
göras och inte heller 
bryr sig.

Jag är stolt
Jag är motiverad
Jag trivs
Jag springer fort

Jag vet att mina mål leder 
mot avdelningens mål, 
som leder mot företags 
mål.

Alltså är jag på rätt väg.

En
er
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Tydlighet



Brilliant Insight
Engagerade grupper är mer 
lönsamma

Brilliant Studie är en av många studier som visar 
på att :

→ Lönsamheten i engagerade grupper är 
betydligt högre än i de övriga 
engagemangskategorierna.

*Lönsamhet mäts i EBITA, som  står för 
Earnings before interest, tax and 
amortization

Ofokuserade
grupper

Lönsamhet

x1,5

Nöjda 
grupper

Lönsamhet

x2

Engagerade 
grupper

Lönsamhet

x7

Passagerar grupper

Lönsamhet

x2

Uttråkade 
grupper

Lönsamhet

x1

En
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gi

Tydlighet
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Energi- och Tydlighets frågor 



Engagemang
Nim & HML

En
er

gi

Tydlighet

11%
-9%

31%
-5%

34%
+12%

13%
-3%

10%
+4%

385 medarbetar
e

2021 2022 BM

Engagerade 22% 34% 33%

Nöjda 26% 31% 40%

Passagerare 6% 10% 9%

Ofokuserade 20% 11% 10%

Uttråkade 16% 13% 8%

2021

2022 

Distributionsbolagen 2022

BN Logistik och Produktion 2022



Ledarskap (LSI)



Ledarskapsindex
Index förbättras från 71 till 73 för oss men ligger fortsatt under Bonniers interna benchmark.

Datainsamling under perioden: 2022-09-06-2022-09-28
c



INDEX Ledarskap

Resultat per team (Nim&HML)

Gröna grupper
(87-100) Utmärkt

Ljusgröna grupper
(69-86) Bra

Gula grupper
(49-68) Behöver utveckla svaga områden

Röda grupper
(0-48) Behöver stöd i att utveckla svaga områden

Ej resultat
Anonymitet ej uppfylld
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Ledarskaps frågor



Ledning



Historik saknas från tidigare år då vi svarat mot 
ledningsgrupp på annan nivå.

Den generella bilden av ledningsgruppen varierar 
mellan grupperna där de allra flesta grupper 
svarat på gul och ljusgrön nivå 26 grupper var. 
Endast 1 grupp som är ledningen själva hamnar 
på högsta gröna nivå och 4 grupper på röd nivå. 

Frågan med lägst resultat är hur väl 
ledningsgruppen kommunicerar internt. Här har 
många organisationer en utmaning vilket syns i 
jämförande siffror. 

Frågan med högst resultat är hur väl 
organisationen utvecklas för att möta 
omvärldens förändringar. 

20

  Ledning 



21

Värderingar



Värderings Index



→ Kännedom om organisationens 
värderingar ligger lägre än benchmark

→ Prepress går emot strömmen med höga 
värden på båda frågorna.

23

Värderingar 
Bonnier News 
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Feedback & Uppföljning 
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Feedback 

• Feedback har en positiv effekt på 
medarbetarpresentation, engagemang och 
lönsamhet och ligger överlag lågt i 
organisationen.



Teameffektivitet



Brilliant Insight
Grupper med ett bra arbetsklimat är 
mest lönsamma

Brilliant Studie

→ Grupper med ett bra arbetsklimat är mest 
lönsamma medan grupper med ett svagt 
arbetsklimat är olönsamma.

*Mätt i EBITA, som  står för Earnings before 
interest, taxes and amortization

Utmärkt (100-87)

Bra (86-69)

Behöver förbättra gruppens effektivitet (68-49)

Behöver stöd att förbättra gruppens effektivitet (48-0)

För få svar för att få ett indexvärde



Team effektivitetsindex
Positiv trend från 2021. I jämförelse mot BNLP och distributions bolagen tar vi ett markant hopp upp 

 

 



Teameffektivitetsfrågor
3 av 9 frågor har försämrade resultat mot föregående år. Om du fritt kan uttrycka din åsikt i arbetsgruppen och om det 
förekommer konflikter är de frågor med störst skillnad mot benchmark och ett försämrade resultat från föregående år. 

Staplarna visar positiv andel, dvs de som svarat 4 eller 5 på den femgradiga svars skalan.



Organisatorisk och social arbetsmiljö
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Organisatorisk och social 
arbetsmiljö index
Utvärderar den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen med syfte att upptäcka 
tidiga signaler på faktorer som kan leda till ohälsa 

Stress
Konflikter

Respekt av chef
Arbetsbelastning
Förutsättningar

Påverkan på arbetssituation
Återhämtning

Kränkande Särbehandling

BALANS
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Organisatorisk och social arbetsmiljö index



33

Likabehandling 
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Likabehandling 
Kränkande särbehandling 

6% av alla som svarat på undersökningen anger att de har blivit 
utsatt för kränkande särbehandling. En ökning på 1% från 2021.

40% av dem har inte  meddelat händelsen vidare till chef, HR 
eller fackligt ombud

Det är övervägande många, 82% som vet var man ska vända sig 
för att meddela händelsen vidare

Den största kategorin som utsatte personerna för kränkande 
beteende står kollegorna för med hela 42%. Det glädjande är 
att den gått ner från 53%

6%

5%



Employer Brand (eNPS)
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Vad påverkar eNPS?

→ Många olika faktorer påverkar eNPS

→ Ungefär 50 % av eNPS-värdet kan 
förklaras av interna faktorer, alltså sådant 
som vi normalt mäter i en 
medarbetarundersökning (ledarskap, 
engagemang, kultur osv.) 

→ Resterande 50 % förklaras av externa 
faktorer, alltså saker som vi oftast inte 
mäter i medarbetarundersökningen, 
exempelvis medial uppmärksamhet, 
varumärke, konjunktur, konkurrens osv.

eNPS
Media

Konkurrens

Anställnings- 
trygghet

Lön & 
förmånerEkonomisk 

situation

Ledning

Kultur

Ledarskap

Engagemang

Samarbete

Personlig 
utveckling

Externt:Internt:

Varumärk
e



eNPS fördelning

Områden som har starka samband med  
villighet att rekommendera arbetsgivaren är:

→ Arbetsenergi 
– såsom arbetsglädje, motivation och 
stolthet att representera samt jobba 
inom organisationen

→ Förtroende för ledningsgruppen   

→ Möjlighet att utvecklas i arbetet
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ENPS 
Vad säger våra 
Ambassadörer?

Summering 

Fritext svaren ger en bild av att 
ambassadörerna tycker om arbetet och 
arbetsgivaren

→ Spännande och driven organisation
→ Sunda värderingar och god kultur
→ Omtänksamhet

Några exempel på fritext svaren finner ni till 
höger, från dem som svarat mellan 9-10

● “Ett trevligt extrajobb”

● “Flexibilitet, Omtänksamhet och bryr sig om miljön”

● “Det är ett väldigt roligt och tillfredsställande jobb 
när man väl lärt sig det”

● “Jag har blivit mycket bra bemött av samtliga 
kollegor, lätt att komma in i mitt team och 
strukturen
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ENPS 
Vad säger våra 
Kritiker ?

Summering 

Fritext svaren ger en bild av att kritikerna 
tycker om arbetet och om arbetsgivaren 

→ Komplicerat och tungt arbete, dålig 
betalt

→ Stressig arbetsmiljö och osäker bransch
→ Avsaknad av uppskattning och omtanke

Fritext svaren från dem som svarat 0-6

● “ Hjärtat säger: Ja absolut! Man jobbar med fantastiska kollegor och 
jobbet i sig är trevligt! Hjärnan säger däremot Nej. Om man söker sig 
efter en stabil anställning är det nog inte hit man får vända sig. 
Omläggningarna är orsaken och kommer man in helt fräsch så är det ju 
“sist in, först ut” som gäller! Dessutom finns det otroligt kämpiga dagar 
som utmanar även det mest erfarna budet. Det finns risk för 
utbrändhet”

● Arbetet har blivit mer komplicerat

● Överlag dålig arbetsgivare för nyanställda

● Ingen uppskattning på jobbet



→ Vad beror det bristande 
engagemanget på för att delta i 
undersökningen?

→ Arbetas det inte med resultaten? 
Är det andra faktorer som 
påverkar?

→ Oavsett så är det viktigt att vända 
trenden och få fler att delta för 
att enkätens validitet ska stärkas.

→ Feedback och uppföljning är två 
viktiga delar för att både få upp 
engagemang och skapa mer 
effektivitet i organisationen.

→ Genom att arbeta mer med 
feedback och uppföljning så 
kommer cheferna närmare det 
som sker och konflikter kan då 
stävjas i ett tidigt skede.

→ Arbetsgrupper med en bra 
feedback-kultur mår bättre och 
presterar bättre.

→ Denna fråga kan i vissa delar av 
en organisation vara svår att 
hantera beroende på 
förutsättningar.

→ Upplevelsen av att inte kunna 
påverka sin arbetssituation är 
dock i längden förödande för 
motivation och energi.

→ I de allra flesta fall brukar det 
finnas viss möjlighet att påverka. 
Leta reda på vad det är hos er för 
att öka på energi och motivation.
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Fokusområde 1
Svarsfrekvensen behöver höjas

Fokusområde 2
Feedback och uppföljning

Fokusområde 3
Påverka sin arbetssituation



hello@brilliantfuture.se
www.brilliantfuture.se

TACK FÖR ATT NI LYSSNAT
Det var helt 
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Frågor eller funderingar? 

Du kan mejla dem till: valeria.fridrik@bonniernews.se

mailto:valeria.fridrik@bonniernews.se


Tack för din uppmärksamhet!

Kontakta oss ifall du vill föreslå att vi tar upp ett specifikt 
ämne

valeria.fridrik@bonniernews.se

mailto:valeria.fridrik@bonniernews.se

