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Westander hjälper företag och organisationer att skapa 
publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. 

Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 

10 skäl att 
jobba på 
Westander



Westander vill vara pr-branschens bästa 
arbetsplats, inte minst för högpresterande 
småbarnsföräldrar.

Gemensamt för oss som jobbar på Westan-
der är att vi vill bidra till en positiv sam-
hällsutveckling. Vi ser företaget som en sta-
bil plattform för samhällsengagerade perso-
ner som själva vill åstadkomma något med 
sina arbetsinsatser.

Av våra jobbannonser framgår vilka krav vi 
ställer när det gäller kunskap, erfarenhet och 
kompetens. Men det räcker inte. Du måste 
också kunna trivas med vår företagskultur.

Med 10 skäl att jobba på Westander vill vi 
uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. 
Genom att beskriva företagskulturen vill vi 
göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi 
ställer och vad vi kan erbjuda.

Westander arbetar systematiskt med att 
bygga en lönsam snällhetskultur på arbets-
platsen. När medarbetarna känner tillit och 
är hjälpsamma mot varandra blir samarbe-
tet mer effektivt, kreativiteten ökar och kva-
liteten blir högre.

Vi vill rekrytera personer som känner sig 
trygga i sig själva, med alla mänskliga fel 
och brister. Personer med god självkänsla 
har i allmänhet lättare för att hantera åter-
koppling, vara hjälpsamma och samarbeta 
prestigelöst.

När vi rekryterar kundansvariga konsulter 
söker vi efter personer som har kompetens 
och engagemang nog att såväl jobba på de-
taljnivå i uppdragen som ta ett totalt kund-
ansvar och utveckla helt nya samarbeten.

Vi och våra uppdragsgivare ställer dessutom 
mycket höga krav på kvalitet – i stort och 
smått. Kvalitetsfokus uppmuntras av ett fast 
timpris, nu 2 100 kronor exklusive moms, 
för alla uppdragsgivare och alla konsulter.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, 
utan med hög kvalitet och nöjda uppdrags-
givare. Vi har de senaste tio åren vunnit 
fler kundundersökningar än någon annan 
svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren 
ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 
26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 
2016. Företagets långsiktiga expansionsmål 
är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Känner du att vi kan vara rätt arbetsplats för 
dig? Och vill du vara med och utveckla ett 
växande företag? Skicka din ansökan med 
cv till patrik@westander.se. Har du frågor, 
kontakta mig gärna på 073-687 82 55.

Patrik Westander, vd, augusti 2017

Varför jobba på Westander?
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Vi på Westander
Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, 
Henrik och Patrik Westander, den ena 
fredsaktivist och den andra oljebolagsdirek-
tör. Vi är i dag cirka 30 anställda med olika 
bakgrund, främst från områden som politik, 
journalistik, information och marknadsfö-
ring. Vi eftersträvar partipolitisk mångfald 
och har stor bredd i kunskap, erfarenhet och 
kompetens.

Westander föddes ur en idé om att förena 
samhällsengagemang och företagande. Än i 
dag tror vi att bra pr bygger broar mellan 
olika samhällsintressen. Alla konsulter på 
Westander ingår i någon av våra fyra en-
heter: Hållbarhet, Klimat och Energi, Kris 
och Ledarskap samt Politik och Opinion. 
Vi vill fortsätta växa och gärna bli fler nya 
specialistenheter.
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Vi åtar oss enbart uppdrag som såväl före-

taget som de personer som arbetar med 

uppdraget sympatiserar med. Det säker-

ställer vår arbetsglädje och garanterar  

nyttan för uppdragsgivaren.

Så här enkelt är det: Vi vill att det ska vara 
roligt att gå till jobbet på morgonen. Vi 
tror dessutom att du gör ett bättre jobb om 
du arbetar med frågor som du är engagerad 
i och sympatiserar med.

Engagemanget är en starkt bidragande or-
sak till att vi har så nöjda uppdragsgivare. 
När Westander 2017 vann kundundersök-
ningen  Årets Byrå, med rekordstor margi-
nal, var det vårt engagemang som fick det 
högsta betyget: 9,7 på en tiogradig skala.

Vårt personliga engagemang skapar förtro-
ende och goda förutsättningar för prestige-
lösa samarbeten. Uppdragsgivarna känner 
ofta att vi har valt dem lika mycket som de 
har valt oss. 

Många företag och organisationer vill gärna 
hitta möjligheter att bli mer aktiva i sam-
hällsdebatten. Vi söker uppdrag som i nå-
gon mening bidrar till en positiv samhälls-
utveckling. 

I undersökningsföretaget Regis årliga med-
arbetarstudie på Westander brukar frågan 
om ”engagemang och motivation bland 
medarbetarna” få ett genomsnittsbetyg 
över nio på en tiogradig skala.

Vad innebär det i praktiken?
aDu uppmuntras att tänka långsiktigt 
på vilka som skulle vara just dina dröm-
uppdragsgivare.

aDu förväntas nätverka, söka upp möjli-
ga uppdrag och utveckla nya samarbeten 
inom områden som engagerar dig.

aWestander eftersträvar stor bredd bland 
uppdragen, men utöver det gör företagsled-
ningen inga strategiska val av kundinriktning. 

aVi eftersträvar politisk mångfald bland 
våra anställda och gör inte partipolitiska 
ställningstaganden.

aI vår miljöpolicy säger vi att ”Westander 
söker aktivt uppdrag med en positiv in-
verkan på miljön”.

aSom ansvarig konsult informerar du alla 
kollegorna om ett möjligt nytt uppdrag. Vid 
eventuella meningsskiljaktigheter beslutar vd 
om Westander ska ta uppdraget eller inte.

aDu uppmuntras att lämna eventuella syn-
punkter på samtliga möjliga nya uppdrag. 
Och du förväntas tacka nej till att arbeta i 
ett uppdrag som du inte sympatiserar med.

aDu omges av engagerade och diskus-
sionsglada kollegor med olika erfarenheter 
och politiska sympatier.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en samhällsengagerad och drivande per-
son. Du vill bidra till en positiv samhälls-
utveckling.
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Engagemang Öppenhet
Vi respekterar och värnar om den öpp-

na demokratiska processen. Alla våra 

pågående lobbyinguppdrag och lång-

siktiga publicitetsuppdrag redovisas på 

vår hemsida.

Westanders öppenhet gäller inte bara upp-
dragen, utan allt från det öppet redovisade 
timpriset till beskrivningen av våra arbets-
metoder i pr-handboken. Vi tror att öpp-
enheten bygger förtroende.

Öppenheten har också en viktig demokra-
tisk dimension, eftersom cirka en fjärdedel 
av vår byråintäkt utgörs av lobbyingupp-
drag – det vill säga uppdrag som handlar 
om att påverka politiska beslut. 

I avsaknad av lagstiftade öppenhetskrav på 
professionella lobbyister tillämpar vi själv-
påtagna öppenhetskrav. En uppdragsgivare 
som vill lobba i det fördolda får vända sig 
till en annan byrå. 

Även Westanders interna verksamhet kän-
netecknas av stor öppenhet. Vi vill möjlig-
göra för alla som jobbar på företaget att 
vara delaktiga i verksamheten och bidra till 
att skapa bättre beslutsunderlag. Men vi 
är inte en demokratisk organisation; inom 
varje ansvarsområde finns alltid bara en 
beslutsfattare.

Internkommunikationen får mycket höga 
betyg i den årliga medarbetarstudien, som 
också visar att våra anställda i mycket hög 
grad känner sig delaktiga i företagets verk-
samhet och resultat.

Vad innebär det i praktiken?

aDu kan vara öppen utåt med vilka upp-
dragsgivare du har. Öppenheten under-
lättar för dig att känna stolthet över upp-
dragen och din egen arbetsinsats.

aWestanders pågående lobbyinguppdrag 
och långsiktiga publicitetsuppdrag redovi-
sas alltid på vår hemsida. Däremot berättar 
vi inte för utomstående om de enskilda ak-
tiviteterna i en specifik lobbyingkampanj.

aDu berättar alltid vem eller vilka Wes-
tander företräder då du kontaktar en tredje 
part – till exempel en journalist eller en 
beslutsfattare – i syfte att påverka denna 
tredje part.

aÖppenheten underlättar för dig som 
konsult att ha ett samhällsengagemang vid 
sidan av jobbet och undvika möjliga in-
tressekonflikter. Alla kan kritiskt granska 
om våra konsulter sitter på dubbla stolar.

aWestanders fasta timpris redovisas öp-
pet på hemsidan. Kvartalsresultaten redo-
visar vi externt via pressmeddelanden.

aDu har insyn i nästan allt som gäller före-
tagets verksamhet och resultat, utom de en-
skilda kollegornas måluppfyllelse och löner.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en öppen och ärlig person. Du vill bidra 
till en demokratisering av lobbyismen. 
Och du vill själv kunna berätta om vilka 
uppdrag du jobbar med.



Vad innebär det i praktiken?
aSom konsult på Westander är du i hög 
grad en person som får saker och ting att 
hända – kostnadseffektivt.

aDu redovisar tiden ner på kvartar av en 
timme, använder bästa tillgängliga kom-
petens bland kollegorna och levererar med 
hög kvalitet.

aDet är lika viktigt att du har förmågan att 
pr-inspirera en uppdragsgivare som att du 
själv lär dig om uppdragsgivarens verksamhet.

aDu hjälper uppdragsgivare att bygga sina 
egna nätverk och budskapstränar dem ofta 
inför kontakter med journalister och politiker.

aDu utbildar uppdragsgivare så att de 
själva exempelvis kan göra utskick, skriva 
pressmeddelanden eller använda sociala 
medier.

aDu föreslår inte arbetsinsatser där du 
bedömer att Westanders arbetade timmar 
är värda mindre än 2 100 kronor för upp-
dragsgivaren.

aVi har vid flera tillfällen uppmuntrat 
uppdragsgivare att exempelvis anställa en 
kommunikatör, i stället för att kontinuer-
ligt anlita Westander för att utföra ru-
tinuppgifter.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en nyfiken, kreativ och entusiasmerande 
person. Du vill lära dig om andras verk-
samheter och dela med dig av din egen pr-
kunskap.
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Effektivitet
Vi hjälper uppdragsgivarna att bygga 

sin egen pr-kompetens. Det är normalt 

mer kostnadseffektivt att uppdrags-

givaren själv både gör rutinarbeten och 

kommunicerar externt. 

Ett samarbete med Westander kostar cirka 
en miljon kronor per år. Då finns dels ut-
rymme för våra konsulter att vara proaktiva, 
dels goda förutsättningar att nå kundens 
mål utan att skapa ett konsultberoende.

Varför inte mer än 1,5 miljoner? Det är kost-
nadseffektivt att bygga intern kompetens och 
att inte ha en övertro på vad externa konsul-
ter kan åstadkomma. Vi avråder ofta från 
att anlita externa konsulter för att sköta pr-
jobbet. Verklig kundnytta skapar vi pr-byråer 
genom att hjälpa våra kunder att själva skapa 
publicitet, opinionsbilda och lobba.

Varför inte mindre än 0,5 miljoner? Det 
är kostnadseffektivt att ha ett löpande pr-
samarbete, där byrån har utrymme att vara 
en engagerad och proaktiv pr-partner. Vi 
avråder ofta från att inhandla pr-tjänster 
styckvis – utan handlingsplan, månadsmö-
ten och omvärldsbevakning. Då går man 
miste om det löpande pr-samarbetets struk-
tur, driv och utifrånperspektiv.

Tillsammans med uppdragsgivaren för-
väntas konsulten utveckla pr-arbetet genom 
att testa nya grepp och löpande utvärdera 
resultaten. Det ställer höga krav på lyhörd-
het och kreativitet i förhållande till våra pr-
kompetenta uppdragsgivare.

Vi är handlingsorienterade och proakti-

va. Vi producerar hellre praktiska hand-

lingsplaner – enligt modellen ”vem gör 

vad och när” – än principiella och över-

gripande strategidokument. 

På Westander hjälper vi uppdragsgivarna 
att gå från strategi till handling, bland 
annat med hjälp av konkreta och krono-
logiskt uppbyggda handlingsplaner. Detta 
ställer höga krav på lyhördhet och sunt 
förnuft.

Vi tycker att många aktörer är alltför för-
siktiga med att skapa publicitet. Samtidigt 
är det viktigt att veta vad man gör. Vi stäl-
ler ofta frågorna ”Varför vill ni ha publici-
tet?” och ”Varför är det så viktigt?” till en 
uppdragsgivare. 

Vi tror inte på möten med politiker när 
uppdragsgivarens utgångspunkt är det 
generella ”politikerna förstår inte våra 
villkor”. Tvärtom vill vi först ställa frå-
gorna ”Vilket konkret politiskt beslut 
är det ni önskar?” och ”Varför är det så 
viktigt?”.

”Proaktivitet” kommer högt upp på öns-
kelistan när våra uppdragsgivare ska rang-
ordna vilka områden de vill att vi ska vara 
särskilt bra på. Det vet vi från Regis kund-
undersökning Årets Byrå.

När Westander 2017, för sjätte gången på 
nio år, blev utsedd till Årets stora pr-byrå 
blev vi särskilt glada att bli topprankade 
inom området ”proaktivitet”.

Vad innebär det i praktiken?
aSom konsult på Westander arbetar du 
fokuserat, handlingsorienterat och effek-
tivt.

aDu och en kollega ska snabbt och effek-
tivt kunna genomföra en analys, en work-
shop samt skriva en handlingsplan – med 
hög kvalitet.

aDärefter bistår du uppdragsgivaren i ge-
nomförandet av handlingsplanen, ofta i en 
roll som blåslampa. 

aLöpande samarbeten innebär i normal-
fallet månatliga pr-möten med utvärdering 
av föregående månad och planering av den 
kommande månaden.

aSom kundansvarig konsult kan din roll 
bli att vara bollplank och coach, att pro-
aktivt generera idéer och att kvalitetssäkra 
uppdragsgivarens eget arbete.

aDu ska kunna avlasta uppdragsgivaren 
genom att producera utkast till press-
meddelanden, debattartiklar, rapporter 
och annat skriftligt material.

aDu och dina kollegor ska också kunna 
bistå uppdragsgivaren med sändlistor och 
utskick, exempelvis av regionalt och lokalt 
utformat material till landets samtliga 
medier på läns- och kommunnivå.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en handlingskraftig och målfokuserad 
genomförare. Du vill se konkreta resultat 
av dina arbetsinsatser.

Handling



Vi tror på eget ansvar med tydliga mål 

inom ett tydligt ramverk. Som kund-

ansvarig är du ensam ansvarig för varje 

beslut kring kundrelationen.

Vi menar att tydliga ansvarsförhållanden 
som baseras på stort eget ansvarstagande är 
en förutsättning för våra konsulters arbets-
glädje och goda resultat.

Därför har vi byggt en platt organisation på 
principen om frihet och ansvar. Det är alla 
de kundansvariga konsulterna som leder 
och fördelar det dagliga arbetet, inte enhets-
chefer eller vd.

Chefen ser det inte som sitt ansvar att moti-
vera en medarbetare, men väl att noga und-
vika att demotivera. En chef går exempelvis 
aldrig in och detaljstyr en konsults indivi-
duella kundansvar. 

På Westander är det konsultens eget ansvar 
att hitta uppdrag, göra ett bra jobb i upp-
dragen och bidra till att skapa en god stäm-
ning på arbetsplatsen.

Konsultens ekonomiska resultat följs upp 
månadsvis mot tydliga mål. Löneutveck-
lingen baseras helt på bidraget till företa-
gets lönsamhet, och den egna fakturering-
en är det viktigaste lönekriteriet.

Avgörande för konsultens beläggningsgrad   
och trivsel är hur väl hon eller han, med 
Westanders strukturkapital som plattform,  
själv lyckas göra sina arbetsinsatser efterfrå-
gade hos uppdragsgivare och kollegor.

Vad innebär det i praktiken?
aDu ansvarar själv för att nå dina mål. 
Alla konsulter på Westander har samma 
individuella faktureringsmål: En belägg-
ningsgrad på 75 procent.
aOm du har för låg beläggning är det du 
själv som måste agera genom att hitta nya 
uppdrag och erbjuda hjälp i kollegornas 
kundansvar.
aSom kundansvarig har du ansvar för 
kvaliteten i allt som kommuniceras med 
och för uppdragsgivaren, oavsett vem som 
har utfört arbetet.
aSom kundansvarig utser du själv din bi-
trädande. Men det bör ske i samråd med 
enhetschef eller vd, för att säkerställa opti-
mal arbetsfördelning.

aDet enda tillfället i ett kundsamarbete 
när du alltid måste kontakta vd är om det 
framförs kritik i någon form från upp-
dragsgivaren.
aDu har ett personligt ansvar för att bi-
dra till en god stämning och till att Wes-
tander är en arbetsplats som strävar efter 
ständig förändring.

aDu ställer upp när kollegor behöver 
hjälp med att skapa kundnytta, bidrar till 
kollegornas kompetensutveckling och är 
lyhörd för deras behov av balans i livet.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
självständig, noggrann och ansvarstagan-
de. Du vill vara din egen arbetsledare.

Eget ansvar

8 9

Samarbete
Vi samarbetar med våra kollegor, våra 

uppdragsgivare och andra byråer. Sam-

arbete med tydlig rollfördelning i ett öp-

pet diskussionsklimat bidrar till kostnads-

effektivitet, kreativitet och kvalitet.

Westander var en liten nystartad byrå när 
vi 2002 införde en kollektiv bonus – lika 
för alla – som omfattar 40 procent av rö-
relseresultatet. Syftet med vinstdelningen 
är att uppmuntra till prestationsinriktat 
samarbete.

Vinstdelningens omfattning har genom 
åren skapat starka ekonomiska incitament 
till samarbete. Principen om ”lika för alla” 
har avskräckt både ensamvargar och allt-
ljus-på-mig-människor från att söka jobb 
hos oss.

En annan viktig samarbetsfaktor är Wes-
tanders kvalitetssäkringspolicy, som bygger 
på att våra konsulter alltid jobbar två och 
två – en är kundansvarig och den andra bi-
trädande. Dessutom finns det ett lönekri-
terium, ”bidrag till att kollegorna når sina 
mål”, som uppmuntrar till samarbete.

Konsekvensen är att Westander i dag kän-
netecknas av en utpräglad samarbetskul-
tur, med stark gruppdynamik, kompetens-
utveckling och trivsel.

Dessutom utnyttjas i högre grad företa-
gets bästa tillgängliga kompetens för varje 
arbetsmoment, vilket ökar kostnadseffek-
tiviteten för uppdragsgivaren. 

Vad innebär det i praktiken?
aDu är omgiven av och samarbetar tätt 
med mycket kompetenta och engagerade 
lobbyister och pr-konsulter.

aRedan som nyanställd uppfattas du som 
en resurs av kollegorna. De är intresserade 
av att få veta hur just du kan bistå våra 
uppdragsgivare.

aDu uppmuntras att boka in individu-
ella korta möten med dina nya kollegor 
för att ni ska lära känna varandras kom-
petenser.

aSom kundansvarig har du stöd av din 
biträdande i uppdraget. Övriga kollegor 
ställer också upp när du behöver hjälp i 
dina uppdrag.

aDin chef coachar dig i utvecklingssam-
tal gällande din samarbetsförmåga och 
ditt utnyttjande av företagets samlade 
kapacitet.

aPå januarilönen får du en årsbonus. 
Lönsamhetsmålet är 100 000 kronor i bo-
nus per anställd och det har överträffats 
nio av de senaste 15 åren.

aOm du samarbetar effektivt har du goda 
möjligheter att kompetensutvecklas, öka 
ditt bidrag till företagets lönsamhet och 
höja din lön.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
lyhörd, tydlig och hjälpsam. Du vill jobba 
mot gemensamma mål och utvecklas till-
sammans med andra.
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Vi avtalsbinder aldrig en uppdrags-

givare, fakturerar enbart för arbetad  

tid och har fokus på att leverera kund-

nytta. Westander konkurrerar inte med 

lågt pris utan med hög kvalitet.

Flera aspekter av vår företagskultur bidrar 
till kundnyttan: Det personliga engage-
manget, vår starka handlingsorientering 
och den kostnadseffektiva samarbetskul-
turen. Vi har därför valt en intäktsmodell 
som inte riskerar att underminera dessa 
drivkrafter.

Westander avtalsbinder aldrig en upp-
dragsgivare och fakturerar enbart för ar-
betad tid, med ett öppet redovisat timpris 
som är fast under kalenderåret. 

Uppdragsgivaren bestämmer själv nivån 
på vårt engagemang och kan när som helst 
avbryta samarbetet utan några kostnader 
utöver våra nedlagda arbetstimmar.

Vårt mål är inte att maximera fakturer-
ingen av en enskild uppdragsgivare, utan 
att hitta den samarbetsnivå där varje en-
skild levererad timme skapar en sådan 
kundnytta att uppdragsgivaren blir nöjd.

Bara ett konsultföretag som har en stark 
leveranskultur med fokus på kundnytta 
kan vara framgångsrikt med en sådan in-
täktsmodell.

I Regis kundundersökning Årets Byrå 2015 
fick Westander sitt hittills högsta genom-
snittsbetyg: 9,19 på en tiogradig skala. 

Kundnytta
Vad innebär det i praktiken?
aFör dig som konsult innebär vår intäkts-
modell mycket höga krav på fokuserat, 
handlingsorienterat och kostnadseffektivt 
arbete.

aI ett nära samarbete med uppdrags-
givaren är du ständigt på jakt efter de ak-
tiviteter som ger störst nytta för pengarna.

aNär en uppdragsgivare efterfrågar in-
satser som du inte tror är kostnadseffektiva 
ska du avråda, även om det innebär mins-
kad fakturering.

aI en första fas, innan ett ömsesidigt 
förtroende etablerats, erbjuder Westander 
alltid ett fast pris för ett startpaket med 
analys, workshop och handlingsplan.

aI ett löpande samarbete bör du rekom-
mendera uppdragsgivaren att sätta ett 
kostnadstak per månad eller ange en indi-
kativ faktureringsnivå.

aFör att ge uppdragsgivaren ökad kon-
troll över sina kostnader erbjuder vi oss 
ofta att skicka veckovisa timredovisningar.

aWestander tackar nej till alla upphand-
lingar där vi förväntas arbeta arvodeslöst. 
Det gör vi av respekt mot både våra an-
ställda och våra befintliga uppdragsgivare. 

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
bra på att se andras behov och kan omsätta 
detta till konkreta förslag. Du vill hjälpa 
andra att lyckas.

Lärande
Vi är stolta och inte nöjda. Vi vill 

ständigt bli lite bättre. Alla anställda 

förväntas bidra till kollegornas kom-

petensutveckling och företagets kon-

kurrenskraft.

Vi är ett kunskapsföretag med en stark 
vilja till ständig förbättring. Vår utgångs-
punkt är att alla vill utvecklas på jobbet. 
Hos oss har du goda möjligheter att göra 
det genom att jobba tillsammans med 
olika kollegor med stor bredd i erfarenhet 
och kompetens.

En konsult på Westander har ett betydande 
eget ansvar för såväl sin egen som kollegor-
nas kompetensutveckling, med chefen som 
bollplank. Vi har strukturer, rutiner, arbets-
former och inte minst en kultur som upp-
muntrar till ett ständigt lärande för alla.

Vi har också stor mångfald och variation i 
uppdragen. De kännetecknas ofta av för-
troendefulla samarbetsrelationer där vi ut-
vecklas tillsammans med uppdragsgivaren.

Goda exempel, framgångar och positiva 
kommentarer från uppdragsgivarna lyfts 
fram i internkommunikationen.

I undersökningsföretaget Regis medarbe-
tarstudie 2016 fick Westander högre betyg 
än branschgenomsnittet på samtliga fråge-
områden. Kompetensutveckling är bland 
de områden där vi utmärkt oss mest under 
de senaste tio åren.

Vad innebär det i praktiken?
aVi läser normalt varandras texter, allt 
från handlingsplaner till mejl, innan de 
skickas till uppdragsgivaren.

aVi arbetar alltid två och två. Mellan dig 
och kollegan sker hela tiden en ömsesidig 
kompetensöverföring. 

aDu uppmanas att arbeta med så många 
kollegor som möjligt, för att vi ständigt ska 
lära mer av varandra.

aVi uppmuntrar kontinuerligt våra kol-
legor att ge konstruktiv kritik, bland annat 
i anslutning till varje kundmöte.

aVi tror att förändring har ett egenvärde 
och ställer ofta den här frågan till varandra: 
Vad kan vi göra annorlunda?

aTvå gånger per år har du längre medar-
betarsamtal med din chef, ett om din egen 
utveckling och det andra om din chefs.

aNär vi årligen trycker nya upplagor 
av Pr-handboken och våra interna hand-
böcker för pr-konsulter deltar du i uppda-
teringarna.

aSom kundansvarig förväntas du testa nya 
arbetsmetoder samt informera kollegorna 
om både framgångar och motgångar.  

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
generös med din egen kunskap och öd-
mjuk inför andras. Du vill utvecklas och 
ständigt bli lite bättre.



Westanders filosofi är att man ska kunna 

ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande 

arbete utan att behöva jobba övertid. Vi 

tror att personer med balans i livet har 

trevligare på jobbet, arbetar mer foku-

serat och levererar med högre kvalitet. 

Det finns en baksida med en företags-
kultur som bygger på eget engagemang. 
Personer med stark inre drivkraft riskerar 
att vilja prestera alltför mycket och jobba 
alltför långa dagar. Övertidsarbete kan re-
dan på kort sikt innebära lägre kvalitet och 
på längre sikt leda till utbrändhet.

Westander vill inte uppmuntra en över-
tidskultur. På ett konsultföretag som inte 
konkurrerar med lågt pris går balans i 
livet och hög kvalitet hand i hand. En 
konsult med tid till ett privatliv har också 
kraft och förmåga att föra in kreativitet 
och nya perspektiv i uppdragen.

Vi ser dessutom balans i livet som en viktig 
konkurrensfördel för Westander som ar-
betsgivare. Vi vill vara pr-branschens bästa 
arbetsplats, inte minst för högpresterande 
småbarnsföräldrar. Det erbjudandet un-
derlättar vår rekrytering av kompetenta 
och engagerade konsulter.

Westander har sedan flera år lagt till en 
egen fråga om ”balans i livet” i under-
sökningsföretaget Regis årliga medarbet-
arstudie. 2016 blev betyget 9,1 på en tio-
gradig skala.

Vad innebär det i praktiken?

aDu respekterar din egen arbetsin-
sats och är noggrann med att registrera 
all arbetstid, såväl intern arbetstid som 
kundtid.

aPå Westander innebär heltid 40-tim-
marsvecka. Övertid premieras inte och be-
ordrad övertid förekommer inte.

aIbland går övertid inte att undvika. I de 
fallen uppmanas du att ta ut din komp-
ledighet så snart som möjligt.

aVi tar sällan långa fikapauser men gärna 
kortare avbrott, ofta tillsammans med kol-
legorna vid kontorets fotbollsspel.

aVi kontaktar inte kollegor i jobbären-
den utanför kontorstid, om inte uppdraget 
kräver det. Brådskar det på kvällen skickar 
du i första hand ett sms.

aDu har möjlighet att jobba hemifrån 
ibland, om du har arbetsuppgifter som 
lämpar sig väl för det.

aSom kundansvarig förväntas du invol-
vera dina kollegor och eftersträva att göra 
dig själv ersättlig i samarbetet.

aWestanders föräldrapolicy innebär möj-
lighet att jobba deltid, för både småbarns-
föräldrar och övriga anställda.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en fokuserad person. Du vill gärna leva för 
ditt viktiga och meningsfulla arbete, men 
bara åtta timmar om dagen.

Balans i livet
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Långsiktighet
Vi har ett långsiktigt förhållningssätt 

till både uppdragsgivare och anställda. 

Westanders starka företagskultur hjälper 

var och en av oss att agera snabbt och 

tänka långsiktigt. Vi vill vara ett långsik-

tigt vinstmaximerande företag.

Westander är ett långsiktigt tänkande 
familjeföretag, med en ekonomi som är 
så solid att vi inte behöver prioritera kort-
siktig vinstmaximering.

Därför vinstdelar vi sedan länge med våra 
anställda. Därför hjälper vi uppdrags-
givarna att bygga sin egen pr-kompetens. 
Och därför samarbetar vi gärna med an-
dra byråer för uppdragsgivarnas bästa. 

Vi tror att långsiktiga spelregler – bland 
annat i form av en stabil värdegrund – 
kan möjliggöra för båda parter i en eko-
nomisk relation att bli vinnare. 

Tack vare att vi inte konkurrerar med 
lågprisbyråerna kan Westander erbjuda 
ett attraktivt anställningspaket: en god 
lön, kollektiv bonus och tjänstepensionen 
ITP. Men vi ser lön som en kortsiktig 
motivationsfaktor.

Vid rekrytering lyfter Westander i stället 
fram långsiktiga faktorer som är i linje 
med vår företagskultur: ett bra arbets-
innehåll, trivsel på jobbet och balans i 
livet.

Vi ser låg personalomsättning som en 
nyckel till långsiktig vinstmaximering.

Vad innebär det i praktiken?
aFöretagets goda ekonomi skapar anställ-
ningstrygghet. Westander klarar också en 
djup lågkonjunktur utan att behöva säga 
upp personal.

aVåra tio största uppdragsgivare står för 
mindre än hälften av byråintäkten. Du ris-
kerar inte jobbet om vi skulle förlora en 
eller flera av dem.
aWestander har som lönemål att vara 
topp tre i lönekostnader per anställd bland 
de stora pr-byråerna.

aDin lönesättande chef är inte en mot-
part i en löneförhandling, snarare en coach 
som hjälper dig att öka ditt bidrag till lön-
samheten – och därmed din lön.

a40 procent av vinsten går till bonusen, 
med 100 000 kronor per anställd som lön-
samhetsmål. När målet är uppnått går all 
överstigande vinst till bonusen.  

aDu får tjänstepensionen ITP, som ger 
2,3 miljoner privatanställda tjänstemän i 
genomsnitt 6 200 kronor extra i pension 
per månad.

aDu erbjuds ett friskvårdsprogram, som 
bland annat omfattar årskort på gym, massa-
ge på jobbet och hälsokontroller vartannat år.

Vem söker vi?
Vi tror att du kan trivas hos oss om du är 
en strukturerad och långsiktigt tänkande 
person. Du tror att framgång bygger på 
tillit och samarbete, snarare än på att en-
sam är stark.
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Uppmuntra en jobbsökare? Avråda en jobbsökare?

Ordmolnet ovan blev resultatet då Westan-
ders anställda besvarade följande fråga: ”Om 
du vill uppmuntra en bekant att söka jobb på 
Westander, vilka tre ord lyfter du då fram om 
företaget och jobbet som pr-konsult?” Enkä-
ten genomfördes i april 2017.

Vi är en bra arbetsplats för dig som:
• är samhällsengagerad
• har god självkänsla
• vill andra väl
• gärna arbetsleder andra
• ger andra mycket energi.

Ordmolnet ovan blev resultatet då Westan-
ders anställda besvarade följande fråga: ”Om 
du vill avråda en bekant från att söka jobb på 
Westander, vilka tre ord lyfter du då fram om 
företaget och jobbet som pr-konsult?” Enkä-
ten genomfördes i april 2017.

Vi är en dålig arbetsplats för dig som: 
• motiveras av titlar och pengar
• har dålig självkänsla
• har vassa armbågar
• föredrar att bli arbetsledd
• i hög grad behöver andras energi.
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Andra pr-byråer

DIPLOMAT COMMUNICATIONS

Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm 
08-588 095 00 
www.diplomatcom.com

EDELMAN DEPORTIVO

Rosenlundsgatan 29A
118 63 Stockholm
08-545 455 70 
www.deportivo.se 

GULLERS GRUPP

Birger Jarlsgatan 32A
103 86 Stockholm 
08-679 09 40 
www.gullers.se

HALLVARSSON & HALVARSSON

Sveavägen 20
111 57 Stockholm   
08-407 20 00  
www.halvarsson.se

INTELLECTA CORPORATE

Birger Jarlsgatan 57B
104 32 Stockholm   
010-212 20 00 
www.intellectacorporate.se 

JKL

Sveavägen 24-26
111 84 Stockholm
08-696 12 00 
www.jkl.se

KREAB

Mäster Samuelsgatan 17
114 75 Stockholm   
08-506 452 00 
www.kreab.com

NARVA COMMUNICATIONS

Linnégatan 2
103 67 Stockholm
08-599 211 00
www.narva.se

PRIME

Slussplan 9
111 30 Stockholm   
08-503 146 00  
www.primegroup.com

SOLBERG

Sankt Eriksgatan 6
405 21 Göteborg
031-771 75 00  
www.solberg.se

”Varför Westander?” är den viktigaste
frågan vi ställer i en första jobbintervju.
Vi är på många sätt en annorlunda pr-
byrå och vill att det ska vara ett med-
vetet val att söka jobb hos oss.

Med 10 skäl att jobba på Westander vill
vi berätta om vår företagskultur, vilka vi
är och vad vi står för. Jämför oss gärna
med andra pr-byråer, när du överväger
om vi är rätt arbetsplats för dig.

Uppdragsgivarna om Westander

Ordmolnet ovan blev resultatet när tolv 
av våra uppdragsgivare besvarade följande 
fråga: ”Vad kommer du att tänka på när du 
hör Westander?”

Frågan ställdes i kundundersökningen 
Kundens Bästa Byrå 2010, som genom-
fördes av undersökningsföretaget Novus i 
samarbete med Resumé.
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