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SVAR SISTA BRIEFEN 
INLEDNING

Vi tackar för Sista Briefen- initiativet och uppskattar hur det fått oss att 
lägga ett större fokus på jämställdhetsfrågan i vår byrå. 

Vi har valt att engagera hela byrån i frågan och att noggrant reda ut 
frågeställningen och ta i stort sätt hela tidsfristen för briefsvaret i anspråk i 
syfte att komma så lång som möjligt och göra jobbet grundligt. 

Vi ser vårt eget arbete med briefen som ett bra första steg men just bara 
som ett första steg. Viktigare är vad som händer nu och framgent. 

Vi är övertygade om att det arbete vi lagt ned i samband med briefen bildar 
en bra grund för vårt framtida arbete att med noggranhet säkerställa att vi 
för all framtid är en jämställd, och en på alla andra vis, riktigt bra arbetsplats.  



SVAR SISTA BRIEFEN 
METOD

Vi har valt att engagera hela byrån i Sista Briefen och sett svaret på briefen i ett betydligt större perspektiv än just 
som svar på briefen. Vi har valt att använda möjligheten som briefen givit som ett sätt att utveckla byrån som 
arbetsplats både avseende jämställdhet men även avseende annan arbetsplatsutveckling. 

För att skapa en tydlig bild av hur 
organisationen ser på jämlikhets- och 
jämställdhetsfrågor i koppling till byrån  
som arbetsplats har vi gjort följande:

Ställt frågor om eventuella problem och utvecklingsmöjligheter i en anonym enkät. 

Pratat om svaren på enkäten i ett stormöte med hela byrån. 

I detalj diskuterat svaren i det chefsled av kvinnor som finns hos oss. 

Genomfört enskilda intevjuer med delar av personalen, både kvinnor och män. 

Presenterat och diskuterat handlingsplan i ett andra stormöte.



SVAR SISTA BRIEFEN 
NULÄGESANALYS

Även om vi som byråledare själva upplever att besluten som fattas kring hur byråverksamheten 
drivs i stort och smått inte påverkas av olika syn på personers bakgrund, kön eller erfarenhet inser 
vi att det finns strukturella problem i organisationen avseende jämställdhet. 

Vi som byråledare behöver ta ett större ansvar i och lägga större fokus på jämställdhetsfrågan och 
tydliggöra att vi tillsammans med övriga chefer ytterst ansvarar för den på byrån. 

Men vi vill också engagera en större del av organisationen i att arbeta för att vi är en jämställd 
arbetsplats och på alla andra sätt har en schysst och rättvis miljö och kultur. 

Vi behöver på ett mycket tydligare sätt klargöra för vår organisation, i skrift och handling, att vi har 
en nolltolerans mot alla typer av yttringar som står i motsats till jämställdhet, jämlikhet eller 
mångfald. 

Vi behöver integrera tydliga mål kring vårt jämställdhetsarbete som följs upp med definierad 
regelbundenhet.

Utifrån enkäter, gruppdiskussioner och 
intervjuer har vi bildat oss följande 
uppfattning om jämställdhetsfrågan:



SVAR SISTA BRIEFEN 
SLUTSATSER OCH GRUND TILL HANDLINGSPLAN

Vi är en organisation med en jämn fördelning över könen sett över 
samtliga arbetsroller och även avseende ledande administrativa roller (4 
kvinnor och 3 män). 

Vi behöver dock tydliggöra chefskapet som de kvinnliga medarbetarna i 
ledande administrativa roller har. 

Vi ska fortsätta att rekrytera med jämn fördelning mellan könen likt 
tidigare. Dock behöver vi arbeta mer aktivt för att hitta fler seniora 
kvinnliga kreatörer då vi har en ojämn fördelning i den delen av 
organisationen. 

Vi ska framgent vara noggranna med att säkerställa att kvinnliga och 
manliga anställda har samma utvecklingsmöjligheter och möjlighet att ta 
plats på byrån och i kulturen.



SVAR SISTA BRIEFEN 
SLUTSATSER OCH GRUND TILL HANDLINGSPLAN

Vi behöver utveckla våra 
grundstrukturer inom följande 
områden för att bättre säkerställa 
jämställdhet och skapa verktyg för 
att monitorera vad våra anställda 
löpande tycker om vår förmåga att 
vara jämställda:

1. Feedback- vägar, formella likväl som informella 

2. Medarbetarundersökning 

3. Utvecklingssamtal och utvecklingsprocesser 

4. Jämlikhetspolicies och jämställdhetsplaner 

5. HR-funktion



SVAR SISTA BRIEFEN 
HANDLINGSPLAN OCH ACTIONS

Vi har valt att utveckla och arbeta efter två handlingsplaner som både 
säkerställer vår framtida jämställdhet och att vi blir en så bra arbetsplats 
som vi någonsin kan bli. Den ena planen definierar actions som vi tar nu 
direkt (december 2017 till februari 2018). Den andra planen definierar 
actions som vi tar på lite längre sikt (februari till juni 2018).



SVAR SISTA BRIEFEN 
HANDLINGSPLAN OCH ACTIONS DECEMBER 2017 TILL FEBRUARI 2018

1. Tydliggöra det chefsskapet hos våra kvinnliga chefer. Det här är egentligen inte en fråga om 
kvinnligt och manligt utan handlar om att tydliggöra att den roll vi kallar för Team Leader (där 
samtliga 4 team leaders är kvinnor) har det mandat den har och att rollen uppfattas som den 
byråchef i byrån som den är (Folket består av team som jobbar uteslutande för en enskild 
kund under ledning av en Team Leader som är chef för den kundens team/byrå). 

2. Verkställa en ledningsgrupp i vilken könsbalansen är jämn (4 kvinnor och 3 män) . 

3. Anställa en HR-ansvarig som är erfaren inom jämställdhets-, jämlikhets- och 
mångfaldsfrågor och som blir delaktig i att driva dessa frågor framgent. 

4. I skrift tydliggöra hur vi som arbetsplats ser på jämlikhet- jämställdhet och mångfald, dvs 
skapa en Jämställdhetsplan samt en tillhörande policy och handlingsplan vid trakasserier 
och liknande beteenden. Även om vi inte står under lagkrav att ha en sådan då vi är färre än 25 
personer så ser vi det som en självklarhet att vi ska en Jämställdhetsplan som tydligt förklarar 
var vi står som arbetsgivare. 

5. I skrift uttrycka vår ställning vad gäller våra uttryck i kommunikation för våra kunders räkning, 
med syfte att säkerställa att alla anställda vet att vi enbart accepterar jämställd 
kommunikation att vi söker och uppmuntrar normbrytande och samhällsförbättrande 
kommunkationslösningar.



SVAR SISTA BRIEFEN 
HANDLINGSPLAN OCH ACTIONS DECEMBER 2017 TILL FEBRUARI 2018

6. Tydliggöra våra övergripande målsättningar för vårt jämlikhets- och mångfalds- arbete. 

7. I skrift uttrycka vår ställning avseende mångfald i arbetsgrupper och vid upphandling av 
underleverantörer (som exempelvis fotografer, regissörer, produktionspartners etc). 

8. Vi står inför ett femtontal rekryteringar under starten av 2018, som tidigare kommer vi att sträva efter en 
jämn könsfördelning vid dessa rekryteringar, men vi har ett mer uttalat mål än tidigare att säkerställa en 
jämn fördelning avseende seniora kreativa roller (där vi tycker att vi tidigare inte lyckats uppnå jämn 
fördelning). 

9. Från och med nu använder vi kreatörskvinnor.se som en av våra startpunkter i våra rekryteringsprocesser. 

10. Skapa och kontinuerligt uppdatera listor med kvinnliga samarbetspartners (exempelvis regissörer, 
fotografer, producenter etc) och integrera dessa  listor i våra processer för val av samarbetspartners. 

11. Verkställa ett jämställdhetssråd (koncerngemensamt initiativ med systerbyrån Tillsammans). 

12. Vi har instiftat en årlig jämställdhetsbudget om 100 000 sek (fördelas av Jämställhetsråd). 

13. Vi har beslutat att vi ska främja och stödja jämställdhetsfrågor i vår bransch och i samhället. Ett första led i 
detta var en donation till Kreatörskvinnor.se/Adwomen.com.

http://xn--kreatrskvinnor-zpb.se
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HANDLINGSPLAN OCH ACTIONS MARS TILL JUNI 2018

1. Implementera ett nytt feedback-, utvecklings- och utvärderingssystem där 
jämställdhetsfrågan får en central ställning. 

2. Genomföra en lönekartläggning, kartläggning av karriärvägar och successionsordning som 
görs ur ett jämställdhetsperspektiv. 

3. Skapa en och implementera en långsiktig rekryteringsplan som säkerställer jämställdhet och 
mångfald över tid. 

4. Skapa detaljerade jämlikhets- och mångfaldsmål  utifrån resultatet av aktiviterna i punkt 1, 2 
och 3 ovan och skapa en tydligt plan för uppföljning av vår förmåga att uppnå dessa mål. 
Uppföljningen ska ske på kvartalsbasis eller oftare.


