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Vi jobber for likestilling og mot 
diskriminering på arbeidsplassen.

Herunder på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel 
eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjons-
nedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og 
kombinasjoner av disse grunnlagene.
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Figur 1

Redegjørelse del 1 dekker konsernets datterbedrifter 
med over 50 ansatte, i henhold til tabell i figur 1 
nedenfor.

Elektrogruppen har som mål å være en arbeidsplass 
der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. 
Vi har nulltoleranse for diskriminering, uavhengig av 
om det gjelder egne medarbeidere eller i dialog med 
kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter. 
Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet 
kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, 
rekruttering med mer.

Elektrogruppen har i dag en kvinneandel i bedriftene 
som varierer fra 4 % til 14 % blant bedriftene i 
tabellen under. Tilgangen på kvinnelig arbeidskraft i 
bransjen er begrenset, dette viser seg særlig innenfor 
fagene elektro og rør.

Elektrogruppen har ingen midlertidig ansatt blant 
bedriftene i tabellen under. Deltidsstillinger benyttes i 
liten grad, og da kun etter arbeidstakers ønske. 

Lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid 
vil gjennomføres hvert andre år, og første gang for 
regnskapsåret 2022.

Elektrogruppen har kontinuerlig ansatte som er ute 
i foreldrepermisjon. Ser vi på gjennomsnittlig uttak 
av foreldrepermisjon i antall uker for bedriftene i 
tabellen under, tar kvinner i gjennomsnitt ut 18 uker 
og menn 6 uker. 

DEL 1 

Tilstand for 
kjønnslikestilling
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DEL 2

Vårt arbeid for 
likestilling og mot 
diskriminering
Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering av 
kolleger eller andre som berøres av virksomheten 
vår. Diskriminering omfatter all forskjellsbehandling, 
utestenging eller forskjellsbehandling på grunnlag av 
rase, kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell 
legning, religion, politisk standpunkt, nasjonal eller 
etnisk opprinnelse eller andre forhold som medfører 
brudd på prinsippet om likebehandling.

Vi har ikke fått rapportert inn noen tilfeller av slik 
diskriminering i 2021 i de bedrifter som omfattes av 
redegjørelsen.

Prinsipper, prosedyrer og standarder for 
likestilling og mot diskriminering

Vårt likestillingsarbeid er forankret i de etiske 
retningslinjene til Elektrogruppen. Oppdaterte etiske 
retningslinjer for Elektrogruppen ble styregodkjent 
høsten 2021. 

Etiske retningslinjer er tilgjengelig for alle ansatte via 
vårt KS- system. Opplæring i etiske retningslinjer blir 
et obligatorisk kurs i den nye opplæringsplattformen, 
Elektroakademiet. Hensynet til likestilling og ikke- 
diskriminering er ellers inkludert i de øvrige 
personalrutinene.
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Rekruttering
Elektrogruppen anser mangfold som en styrke og 
vi ønsker å velge talenter fra hele befolkningen 
uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, 
seksuell legning, kulturell og sosial bakgrunn. 

Det har i flere år vært fokus på å rekruttere kvinnelige 
fagarbeidere og lærlinger, men det er få kvinner som 
velger elektro og rør fagene, og det oppleves som 
vanskelig å rekruttere de få kvinnene som har valgt 
denne yrkesretningen eller ønsker eller er interessert 
i å velge en slik retning.

Forfremmelse og utviklingsmuligheter
Elektrogruppen ønsker at alle i konsernet skal gis 
samme forutsetning for personlig og faglig utvikling.
Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler for samt- 
lige ledere og medarbeidere. Da kartlegges behov for 
kompetanse og videreutvikling for den enkelte.

I en organisasjon i stadig utvikling er det vesentlig 
for oss å legge til rette for kompetanseheving og gi 
tilbud om etter- og videreutdanning for våre ansatte. 
Vi jobber aktivt med et skreddersydd prosjekt-
lederprogram som hadde oppstart med første kull 

høsten 2021. I løpet av våren 2022 skal konsernet 
lansere en felles opplæringsplattform som skal ivareta 
kompetanseutvikling for alle våre medarbeidere, 
på tvers av fag og profesjon. Den har fått navnet 
Elektroakademiet. Se tiltak 2022 for detaljer.

Lønns- og arbeidsvilkår
Lønns- og arbeidsvilkår fastsettes gjennom 
retningslinjer og tariffavtaler i de ulike selskapene. 

Vi er opptatt av å gi kvinner og menn like muligheter 
for utvikling, lønn og karriere.

Arbeidsmiljø - varslingsrutiner
I forbindelse med årlige vernerunder gjennomgås de 
fysiske forholdene på arbeidsplassen, og behov for 
eventuell tilrettelegging og oppfølging registreres. 
Tiltak gjennomføres i etterkant. 

Sykefraværssystemet til Elektrogruppen har rutiner 
for at tilrettelegging skal gjennomføres for ansatte 
som har behov for dette. Oppfølgingsplaner ut-
arbeides for dette.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og 
ikke-diskriminering i praksis

Elektrogruppen jobber med overordnede 
retningslinjer og rutiner på konsernnivå.

Risikovurdering gjøres hvert år både på konsernnivå 
og for hver enkelt bedrift. For hver enkelt bedrift 
følges arbeidet opp for å sikre likestilling og hindre 
diskriminering i styret, ledelsen, AMU og sammen 
med tillitsvalgte og verneombud.
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Elektrogruppen har en egen varslingsrutine som er 
beskrevet i prosedyre for varsling av kritikkverdige 
forhold, herunder også forhold som gjelder 
diskriminering på arbeidsplassen. Prosedyren er 
tilgjengelig for alle ansatte via konsernets KS system. 
Bevisstgjøring blant de ansatte skal forbedres 
i form av kurs i nevnte opplæringsplattform, 
Elektroakademiet.

Tilrettelegging eller mulighet for å kombinere 
arbeid og familieliv
Elektrogruppens bedrifter vurderer i hvert enkelt 
tilfelle ansattes behov for tilpasning av arbeidsdagen, 
og det gis mulighet for hjemmekontor for kontor-
ansatte der dette er formålstjenlig og praktisk mulig. 

Det gis anledning til å ta ut halve dager omsorgs-
permisjon i f.m. syke barn, for å unngå å bruke opp 
denne kvoten unødig fort. Julaften og nyttårsaften er 
fridager, som tilrettelegger for at man kan være mer 
sammen med sin familie i høytidene. 

Elektrogruppen er opptatt av at de ansatte over tid 
skal ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Jobben 
er bare én del av livet, og den må fungere sammen 
med resten, i alle livsfaser. Det tar Elektrogruppen 
på alvor, og vi skal legge til rette for å opprettholde 
denne balansen på en god måte. Det legges til rette 
for at alle ansatte i Elektrogruppen skal ha mulighet til 
å benytte seg av sine rettigheter til foreldrepermisjon.
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Det er gjennomført en risikovurdering for å 
identifisere diskriminering og hindre for likestilling. 
Følgende har vært involvert i dette arbeidet:

• Leder for strategi og forretningsutvikling

• Kvalitets- og HMS-leder

• Tillitsvalgte og verneombud for elektro og rør

• AMU

• Ledelsen og styret

Slik jobber vi for å identifisere risiko for 
diskriminering og hindre for likestilling
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• Det er for få kvinner som velger å utdanne seg 
innen våre fagområder. Det er også en risiko 
for at rådgiverleddet i skolene ikke bidrar nok 
til å bevisstgjøre unge kvinner om mulighetene 
innenfor våre fag. Elektrogruppen sliter derfor 
med å oppnå ønsket mangfold.

• Risiko for at vårt innhold på hjemmesiden 
og stillingsutlysninger ikke får frem hvorfor 
kvinner bør søke seg til oss. Videre ser vi at 
både hjemmeside og utlysningstekster kan 
være mangelfulle i den forstand at den ikke 
har innhold på engelsk, og dermed kan hemme 
ansettelsesprosessen med hensyn til mangfold.

• Det kan være en risiko for at ledere ubevisst 
rekrutterer ansatte med lik bakgrunn som seg 
selv. Dette kan medføre at organisasjonen forblir 
homogent sammensatt (mannsdominert) og derav 
lite mangfoldig. Det er ingen kvinner i ledelsen 
eller de ulike styrene, noe som kan ha en uheldig 
effekt på andel kvinnelige søkere på stillinger i 
bedriftene våre-

• Arbeidsklær og verktøy er lite tilpasset kvinner. 
Det finnes til eksempel ikke arbeidstøy for gravide. 
Risiko for at flere anlegg ikke er tilrettelagt med 
gode nok garderobeforhold er avdekt i forbindelse 
med risikovurderingen. 

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering 
og hindre for likestilling

• Risiko for at kvinner blir utsatt for diskriminering 
på bakgrunn av språksjargong og mannsdominert 
anleggskultur.

• Det er en risiko for at søkere- eller allerede ansatte 
som ikke kan norsk blir ekskludert/hemmet 
ettersom bedriftene har krav til norsk kunnskaper 
ved ansettelse. Videre er styrende dokumenter 
norskspråklige, og erfaringer fra anlegget tilsier 
at uønskede hendelser ofte kobles opp mot 
språkforståelse. Dette kan bevisst eller ubevisst 
virke diskriminerende.

• Risiko for at ansatte ikke tør å melde ifra 
om kritikkverdige forhold i frykt for hvilke 
konsekvenser det kan få for den som blir 
trakassert, den som trakasserer eller bedriften 
som helhet.  Videre kan varslingsrutiner og 
etiske retningslinjer være ukjent for store deler 
av arbeidsstokken, som skaper usikkerhet rundt 
behandling av slike saker. Det igjen medfører risiko 
for at diskriminering og konflikter håndteres i 
hverdagen der de oppstår, uten å bli dokumentert 
og meldt videre. Det kan være til hinder for 
organisatorisk læring.

• Kultur og holdninger fra en tid hvor latterliggjøring 
og irettesettelse i påhør av andre var mer vanlig 
kan henge igjen. Mobilbruk og bildeapplikasjoner 
for dokumentasjon av feil hos andre kan mulig 
forsterke dette, og nyttes til trakassering. 
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Gjennomførte aktiviteter og tiltak i 2021
Arbeidet i 2021 har dreid seg om å få overordnet 
policy på plass. Dette er ivaretatt ved at etiske 
retningslinjer ble godkjent i konsernstyret høsten 
2021.

Som nevnt innledningsvis er det i 2021 
arbeidet med en ny opplæringsplattform, kalt 
Elektroakademiet. Her er det blant annet etablert 
kurs i de nye oppdaterte etiske retningslinjene. 
Opplæringsplattformen inneholder videre et 
mindre kurs ved navn «Mobbing – psykososialt 
arbeidsmiljø». Kursene ble etablert i 2021, og den 
nye opplæringsplattformen skal lanseres tidlig 2022. 
Kurset i etiske retningslinjene settes som obligatorisk 
kurs for alle ansatte i konsernet.

Elektro satte høsten 2021 i gang et arbeid for å 
vurdere rekrutteringsprosessen i bedriftene, og 
hvordan bruk av digitale hjelpemidler kan hindre 
diskriminering og bidra til videreutvikling av 
rekrutteringsarbeidet vårt. Vi fikk høsten en demo av 
rekrutteringsverktøyet JobbAdmin.

Planlagte aktiviteter og tiltak i 2022
• Definere arbeid med mangfold og inkludering i 

konsernet. Herunder etablere en årlig rutine iht. 
fire-stegs metode for arbeid med likestilling og 
ikke-diskriminering i bedriftene.

• Én leder skal tildeles ansvar for arbeidet med 
likestilling og diskriminering

• Lansere opplæringsplattformen Elektroakademiet

•  Tilgjengeliggjøre et obligatorisk kurs i etisk 
retningslinjer for hele konsernet

•  Tilgjengeliggjøre kurs «Mobbing – 
psykososialt arbeidsmiljø» i kurskatalog

• Synliggjøre arbeidet med mangfold, likestilling og 
ikke-diskriminering internt og eksternt.

•  Karrieresider(web) oppdateres med bilder og 
innhold som setter fokus på mangfold

•  Supplere med engelskspråklig innhold på våre 
karriereside(web).

•  Informasjon og dilemmatrening på ledernivå, 
med bakgrunn i etiske retningslinjer.

•  Gjennomføre holdningskampanjer ute på 
anleggene med søkelys på diskriminering 

•  Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 
i 2022, hvor bla. temaområdene 
likestilling, diskriminering og trakassering 
på arbeidsplassen skal innarbeides i 
undersøkelsen

• Teste egnet digitalt verktøy for å styrke 
rekrutteringsprosessen vår

•  Eksplisitt oppfordre kvinner til å søke i våre 
stillingsannonser

•  Etablere egnet bildebank for bruk i 
stillingsannonser 

•  Et utvalg stillinger skal utlyses med 
engelskspråklig innhold

• Kartlegging av lønnsforskjeller og betingelser i 
bedriftene ifm. neste års rapportering

• Fast AMU agenda justeres for å få med arbeid- 
og problemstillinger knyttet til likestilling og 
diskriminering 

• Legge til diskriminering som egen kategori i 
avvikssystemet til Elektrogruppen

Handlingsplan for å fremme likestilling 
og hindre diskriminering



Ettersom hoveddelen av arbeidet ble iverksatt 
mot slutten av året 2021, og at mye av arbeidet 
går videre inn i 2022, har vi ikke tilstrekkelig med 
erfaringer til å evaluere resultatet året under ett.

Aktivitet- og redegjørelsesplikten med tilhørende 
arbeidsmetodikk som nå innføres er nytt for oss. Det 
har vært en givende, men også en krevende øvelse. 
Tilbakemeldingene fra de som har vært involvert i 
arbeidet, herunder ledere, tillitsvalgte, verneombud 
og administrasjonen har vært gode. Vi håper å ha satt 
et fokus, og med det bidratt til økt bevissthet rundt 
likestilling og diskriminering. Dette tror vi vil tilta i 
styrke i årene som kommer med de tiltak vi har satt 
på handlingsplanen for 2022.

Vi har fortsatt mye å jobbe med, men har forvent-
ninger til at holdningskampanjene vi planlegger både 
ute på anlegg og i ledergrupper, digitalt som kurs 
via Elektroakademiet og dilemmatrening vil bidra 
positivt. Automatiske rapporter fra Elektroakademiet 
gir oss verktøyet vi trenger for å følge opp 
progresjon, resultater og engasjementet rundt våre 
egenproduserte kurs. 

Vi håper videre at planlagt medarbeiderundersøkelse 
for 2022 vil vise objektiv data på hva vi har oppnådd, 
og om tiltakene fører til den effekten vi ønsker. 
Herunder økning i antall kvinnelige jobbsøkere, 
mangfold og aksept på arbeidsplassen, økt bevissthet 
og til syvende og sist økt tilfredshet blant alle våre 
ansatte.

Resultater av arbeidet og forventninger til 
arbeidet framover
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