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AF Gruppen jobber strukturert og sys
tematisk for å gi alle medarbeidere like 
muligheter. Ambisjonen er å bevare og 
bygge et inkluderende, trygt og godt 
arbeidsmiljø med nulltorelanse for diskrimi
nering og en tydelig konsekvenskultur. I vår 
nye konsernstrategi er det satt konkrete mål 
for dette arbeidet. Økning av kvinneandel 
og lik trivsel blant kvinner og menn står 
sentralt. Det samme gjør målet om at kjønn 
skal gjenspeile rekrutteringsgrunnlaget og 
at relativ andel forfremmelser skal være 
lik for kvinner og menn. Vi har et lang
siktig mål om 20 % kvinneandel totalt blant 
AF Gruppens medarbeidere og 40 % kvinne
andel blant funksjonærer. 

Styrking av likestillings og diskrimine
ringsloven gjennom de nye aktivitets og 
rapporteringspliktene bidrar til å synliggjøre 
vårt arbeid innenfor mangfold og inklu
dering. Samtidig er det et bidrag til bedre 
deling av beste praksis i norsk næringsliv. Vi 
er overbevisst om at mangfold er lønnsomt 
og er med å styrke vår markedsposisjon. 
Skal vi rekruttere, beholde og utvikle de 
beste folka, må vi rekruttere talenter fra et 
bredere grunnlag. Flere perspektiver gir 
bedre beslutninger og økt konkurransekraft. 

I 2020 ble AF Gruppens innsats for like
stilling og mot diskriminering anerkjent av 
norske og internasjonale analytikere. Dette 
tyder på at vi er på rett vei. 

AF Gruppen gjorde det meget sterkt i 
Diversityundersøkelsen, gjennomført av 
selskapet Statista på oppdrag fra Financial 
Times. 

I 2020 tok også AF Gruppen sølvplass i 
kategorien «Årets mangfoldspris» i Magnet 
Awards, som gjennomføres av Universum, 
Whydentify og ANFO. Prisen hedrer virk
somheter som har jobbet med å sikre økt 
mangfold i sin virksomhet, enten med tanke 

på kjønn, etnisitet, alder, legning eller andre 
aspekter ved mangfold. 

De siste årene har AF Gruppen opplevd 
en stabil vekst i antall kvinnelige ansatte, 
og siste medarbeiderundersøkelsen peker 
på lik trivsel i AF blant kvinner og menn. 
Samtidig anerkjenner vi ydmykt at vi er i 
starten av en viktig reise mot større mang
fold og bedre inkludering, og gleder oss til å 
fortsette å legge trykk på det vi anser som en 
langsiktig satsing.

DIVERSITY-UNDERSØKELSEN 
100 000 ansatte i 15 000 selskaper 
innen 24 næringer i 16 europeiske 
land har vurdert mangfoldsarbeidet 
på sin arbeidsplass. Dataene har 
resultert i en rangering av de 
850 beste selskapene i Europa 
innen mangfold. AF Gruppen 
kapret 6. plassen innen bransjen 
«construction» og havner på 94. 
plass totalt. Deltakerne ble først 
spurt i hvor stor grad de tror 
arbeidsgiveren fremmer mangfold 
på en skala fra 0 til 10. Deretter ble 
de ansatte bedt om å si sin mening 
om arbeidsgiverens holdning til 
temaene kjønn, etnisitet, seksuell 
orientering, alder og funksjons
hemming blant ansatte.

    I AF har vi en ambisjon om å være bransjens mest 
attraktive arbeidsgiver, og vi jobber langsiktig med tiltak som skal 
øke kvinneandelen og mangfoldet i konsernet, samt sikre like 
karrieremuligheter og like høy trivsel for alle, sier konsernsjef 
Amund Tøftum.
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TILSTAND FOR 
KJØNNSLIKESTILLING

Del 1

I samsvar med lovverket, har vi skilt ut i 
redegjørelsen tallene relative til AF Grup
pens datterselskaper registrert i Norge. 

Tallene i denne redegjørelsen gjelder 
regnskapsåret 2020 og er per 31.12.2020. 

I år har vi valgt å prioritere de årlige kra
vene. Rapportering på kjønnslikestilling 
som gjelder lønn, stillingsnivå/grupper og 
ufrivillig deltid vil bli rapportert for regn
skapsåret 2021.

2   /   ANTALL ANSATTE MED TIDSBEGRENSET ANSETTELSESFORHOLD, UAVHENGIG AV STILLINGSPROSENT

MIDLERTIDIG ANSATTE

Antall kvinner  
(% av totalt antall kvinner)

Antall menn  
(% av totalt antall menn)

Totalt i AF Gruppen 4 (0,7 %) 69 (1,4 %)

Hvorav AF Gruppens norske virksomhet 4 (0,9 %) 66 (1,6 %)

Midlertidig ansettelse er lite brukt i AF Gruppen. Oversikten over inkluderer ikke lærlinger som ikke anses som midlertidig arbeidskraft.

3   /   GJENNOMSNITT ANTALL UKER PERMISJON TATT I 2020

FORELDREPERMISJON

Gj. antall uker for kvinner Gj. antall uker for menn Observasjoner

22 11 Faktisk antall uker per ansatt er i snitt høyere enn rapportert, grunnet målingsnormen brukt.

Oversikten over foreldrepermisjon tatt i 2020 er begrenset til AF Gruppens norske virksomhet.

1   /   ANTALL ANSATTE, UAVHENGIG AV STILLINGSPROSENT, FORDELT PER KJØNN

FAST ANSATTE

Antall kvinner (%) Antall menn (%)

Totalt i AF Gruppen 538 (9,8 %) 4 972 (90,2 %)

Hvorav AF Gruppens norske virksomhet 455 (10,2 %) 4 020 (89,8 %)
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Målingsnormen som er brukt følger veiled
ningen fra Bufdir, der antall uker kvinner og 
menn har tatt ut foreldrepermisjon i løpet 
av året er delt på antall kvinner og menn 
som har tatt ut foreldrepermisjon. 

Denne beregningsmåten vil kunne vise 
positive eller negative trender fra år til år. 
Samtidig fører den til en underrapportering 
av faktisk antall uker permisjon tatt i snitt. 
En stor andel ansatte tar permisjon over 
flere regnskapsår. Det gir en lavere rappor
tering av faktisk antall uker sett under ett 
regnskapsår. 

Til regnskapsåret 2021 skal vi vurdere tilleggs
rapportering som trekker frem faktisk antall 
uker foreldrepermisjon i snitt per kjønn. 
Dette ved å begrense rapportering til ansatte 
som tok foreldrepermisjon ila. regnskapsåret 
2020, opp mot antall uker i snitt for menn og 
kvinner, på tvers av 2020 og 2021. 

AF Gruppen oppfordrer alle våre ansatte 
til å ta foreldrepermisjon ved å ha gode ruti
ner før, i løpet av, og etter permisjonstiden. 
Dette for at de skal kunne tilbringe den vik
tige tiden med barnet sitt og samtidig unngå 
å bekymre seg for den videre karrieren i AF.

FORORD DEL 1

4   /   ANTALL ANSATTE MED STILLINGSPROSENT LAVERE ENN 100 %

DELTIDSANSATTE

Antall kvinner  
(% av totalt antall kvinner)

Antall menn  
(% av totalt antall menn)

Totalt i AF Gruppen 23 (4,3 %) 50 (1,0 %)

Hvorav AF Gruppens norske virksomhet 19 (4,2 %) 49 (1,2 %)

Deltidsansettelser er lite brukt i AF Gruppen
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VÅRT ARBEID FOR LIKESTILLING 
OG MOT DISKRIMINERING

Del 2

PRINSIPPER, PROSEDYRER OG STAN-
DARDER FOR LIKESTILLING OG MOT 
DISKRIMINERING

AF Gruppen har som mål å være en 
arbeidsplass der det ikke forekommer 
forskjellsbehandling som følge av etnisitet, 
kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder 
for eksempel i saker som vedrører lønn, 
avansement, rekruttering og generelle 
utviklingsmuligheter. AF Gruppen har 
skriftlige mål og leveregler for å fremme et 
godt arbeidsmiljø med likestilling og uten 
diskriminering eller trakassering. Målene 
og levereglene er nedfelt i konsernets 
Adferdskode. 

Alle ansatte i AF Gruppen må ved 
ansettelse skrive under på at de har 
mottatt Adferdskoden og at de forplik
ter seg til å etterleve den. Adferdskoden 
ivaretar for målet i Likestilling og 
diskriminerings loven, og omfatter ret
ningslinjer som har som formål å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, avstamning, 
hudfarge, språk, religion og livssyn. 
Datterselskapene har egne etiske ret
ningslinjer som er likelydende eller i 
samsvar med AF Gruppens Adferdskode. 

Vårt arbeid er basert på systematiske 
målinger og verifiseringer internt og 
gjennom dialog med eksterne forsknings
miljøer. Arbeidet for å styrke mangfold og 
inkludering er organisert gjennom initia
tivet «De beste folka». Initiativet samler 
representanter fra en stor bredde av AF sin 
virksomhet, inkludert representanter fra 
konsern ledelsen og de tillitsvalgte.

SLIK JOBBER VI FOR Å SIKRE LIKESTILLING 
OG IKKE-DISKRIMINERING I PRAKSIS
For å sikre likestilling og ikkediskrimine
ring i praksis, benyttes flere kanaler: 

•  Mål og tiltak er forankret i konser
nets toppledelse. I all lederutvikling 
er likestilling og diskriminering tema. 
Opplæringen omfatter også praktiske 
oppgaver knyttet til ubevisst diskrimine
ring og konkrete verktøy for å etterleve 
verdier, prinsipper, prosedyrer og 
standarder for likestilling og ikke 
diskriminering. 

•  HR og HMSnettverket på tvers av 
konsernets enheter benyttes aktivt i 
implementering av prosedyrer og tiltak. 
Disse ressursene har bred og hyppig kon
takt med store deler av organisasjonen i 
forbindelse med rekruttering, opplæring 
og vernerunder. 

•  Regelmessig dialog med Bedriftshelse
tjeneste, tillitsvalgte og verneombud, 
bidrar til prioritering og god oppfølging 
av tiltakene.

•  Det er etablert et varslingsutvalg som for
valter varsling av kritikkverdige forhold 
mottatt gjennom varslings portalen på 
www.afgruppen.no/varsling. Varslings
systemet håndterer både interne og 
eksterne henvendelser.

•  Prosjektorganisasjonen som følger opp 
initiativet «De beste folka» er også en 
viktig kanal for involvering, forankring 
og evaluering.

AFs verktøykasse er basert på en utredning av 
egen virksomhet og tett dialog med eksterne 
tonegivende miljøer innenfor mangfold og 
inkludering. AF har inngått forpliktende 
samarbeid med organisasjoner som #Hun
Spanderer og CORE. Basert på dette har vårt 
arbeid innenfor likestilling og mangfold tatt 
utgangspunkt i fire suksessfaktorer: 
•  Langsiktighet og tydelig målsetting: 

Mangfold og inkludering er uttalt ekspli
sitt i konsernstrategien med tallfestede 
mål for likestilling mellom kjønn.
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•  Engasjert toppledelse: To representan
ter fra konsernledelsen er sponsorer 
for initiativet «De beste folka», der 
konsernsjef står som øverste ansvarlige 
eier. Status rapporteres regelmessig i 
konsern ledelsen og styret. Konsern
sjefen er selv meget engasjert i temaet, 
og tar del i det offentlige ordskiftet via 
forskjellige kanaler, bl.a. ved deltagelse 
i bransjefora. 

•  Kontinuerlig måling: Oppfølging av 
kjønnsbalanse gjøres kontinuerlig 
i kvartalsgjennomganger med for
retningsenhetene. I samarbeid med 
#HunSpanderer er det siden 2018 
tatt i bruk et system med årlig måling 
og oppfølging av kjønnsbalansen og 
verifisering av kjønnslikestilling på ulike 
stillings nivåer. Sammen med utvikling 
av et eget analyseverktøy bidrar dette 
spesielt til en styrket oppfølging av 
utviklingen innen likestilling. 

•  Tiltak som favner alle: Det er iverksatt 
et bredt spekter av tiltak for å sikre 
like muligheter for alle. Det er lagt 
spesielt vekt på holdninger og struk
turer. Disse er i stadig utvikling i takt 
med identifiserte risikoer og behov og 
dekker områdene innenfor rekruttering, 
medarbeiderutvikling, arbeidsmiljø og 
holdningsskapende arbeid. 

Slik jobber vi for å identifisere risiko for 
diskriminering og hindre for likestilling

For å identifisere risiko for diskrimine
ring og hindre likestilling, opprettholdes 
jevnlig dialog med eksterne miljøer som 
bransjenettverket for likestilling og mot 
diskriminering, Diversitas, #EqualityCheck 
og COREforskningsgruppen. 

Viktige kilder for å identifisere risikoer 
knyttet til likestilling og diskriminering 
i 2020 har vært: 

FORORD DEL 2
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•  Medarbeiderundersøkelse gjennomført 
i novemberdesember 2019 kombinert 
med systematisk oppfølging fra 1. kvartal 
2020. I undersøkelsen måles medar
beidernes trivsel, deres oppfatning av 
utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø og 
organisasjonens etterlevelse av AF Grup
pens verdier. Resultatene skiller mellom 
kjønn og ansattkategori (leder/med
arbeider, funksjonær/fagarbeider) og 
gir indikasjoner på eventuelle avvik og 
arbeidsområder. 

•  Gjennomføring av sluttintervjuer i regi 
av HR for å avdekke årsaker til at ansatte 
velger å avslutte deres arbeidsforhold. 

•  Kvartalsvis måling og rapportering av 
kvinneandel i alle enheter inngår i den 
formelle forretningsrapporteringen. Det 
gjennomføres i tillegg en verifisering av 
lønnsnivå mellom kvinner og menn på 
like stillingsnivåer/grupper som en del 
av den årlige lønnsjusteringsprosessen. 
Dette for å avdekke eventuelle avvik og 
iverksette oppfølgingstiltak. 

•  Tett dialog med Bedriftshelsetjenesten 
og varslingsutvalget sammen med en 
årlig bedriftshelseundersøkelse. Denne 
avdekker risikoer knyttet til trakassering 
med anbefalt oppfølging. 

•  Erfaringsutveksling gjennom regelmes
sige arbeidsmøter og kunnskapsdeling i 
bransjenettverket Diversitas, og dialog 
med #EqualityCheck og COREnettverket. 

•  Regelmessige prosjektmøter i «De 
beste folka» gir jevnlig tilbakemelding 
fra kontaktpersonene i ulike deler av 
AF Gruppen.

Vi oppdaget følgende risikoer for 
diskriminering og hindre for likestilling
Risikoer for diskriminering og hindre 
for likestilling som er avdekket via vår 
kartlegging gjelder særlig rekruttering, 
medarbeider utvikling og arbeidsmiljø: 
•  Rekrutteringsandelen for kvinner nær

mer seg andelen kvinner på de relevante 
studieretningene. Selv om vi har sett 
en positiv trend innen rekruttering har 
vi fortsatt lavere prosentvis andel enn 

målsettingen på alle nivåer. Kvinneandel 
er spesielt lavt på fagarbeidersiden, og 
spesielt i linje og lederstillinger. Det 
ble derimot ikke oppdaget systematiske 
lønnsforskjeller blant kvinner og menn 
i samme stillingsgruppe. 

•  AF Gruppen har meget høy trivsel sam
menliknet med bransjegjennomsnittet. 
Høy arbeidsbelastning er imidlertid 
trukket frem som et mulig risiko moment. 
Det samme er balanse mellom arbeid 
og privatliv. Det siste gjelder spesielt 
ansatte i 30årene. Det har ikke kommet 
frem betydelig avvik i trivselen blant 
forskjellige ansattgrupper, som for 
eksempel mellom funksjonærer og fag
arbeidere. Svar prosenten var lavere hos 
fagarbeidere (63 %) sammenlignet med 
funksjonærer (93 %). 

•  Tilfeller av trakassering ble rapportert 
gjennom bedriftshelseundersøkelsen. En 
økning i antall (fra 2 % til 6 % av respon
denter melder at de har vært utsatt for 
trakassering i de siste 3 år), samt over
representasjon av kvinner i den gruppen 
(17 %, vs. 4 % av mannlige respondenter) 
tyder på risiko for kjønnsbasert diskrimi
nering.

•  Mangelfull kartlegging i AF Gruppen 
utover kjønn, alder, utdanning og 
arbeidserfaring, kan medføre en risiko 
for at diskriminering av noen aspekter 
ved mangfold er uadressert. 

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer 
og hindre, og satte i gang følgende tiltak
Det er identifisert flere årsaker til kjønn
subalanse ved rekruttering.

Bransjens attraktivitet er en mulig for
klaring. Bygg og anleggsbransjen har lenge 
vært mannsdominert. Tall fra Statistisk 
Sentral byrå (Arbeidskraftundersøkelsen, 
2020) viser at bransjen kun har 9,3 % 
kvinner. Rådgiverne er fortsatt de meste 
attraktive arbeidsgiverne for kvinnelige 
ingeniører i bransjen, mens yrkesfagene har 
mangel på kvinnelige kandidater. Ubevisst 
diskriminering ved ansettelse kan også være 
til hinder for likestilling.

FORORD DEL 2
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AF Gruppen jobber aktivt med å adressere 
disse risikoene, både for å tiltrekke et større 
mangfold av profiler til bransjen og for å 
forsterke forståelsen for mangfold og inklude
ring i våre rekrutteringsprosesser. Tiltakene 
inkluderer blant annet:
•  Strukturert rekrutteringsprosess med bruk 

av evnetester, begge kjønn til stede på 
intervjuer, og opplæring av ledere i ubevisst 
diskriminering.

•  Bilder av medarbeidere av begge kjønn 
i stillingsannonser og annet profilerings
materiell.

•  Kvartalsvis måling av ansettelser fordelt  
per kjønn.

•  Mål i ny konsernstrategi om at andelen 
rekrutterte kvinner og menn skal speile 
rekrutteringsgrunnlaget.

•  Få frem budskapet knyttet til mangfold 
i våre høyskole og universitetsturneer og 
i vår lærlingesatsing.

Mulige utfordringer knyttet til likestilling 
internt kan forklares utfra flere perspektiver

•  Ubalansen mellom antall kvinner og 
menn i linje og lederroller kan knyttes til 
AF Gruppens sterke tradisjon om å dyrke 
ledere internt. Selv om kvinneandelen 
stadig øker, spesielt blant funksjonærer, 
tar det tid før dette resulterer i flere kvin
nelige ledere og kvinner i nøkkelroller.

•  Ubevisst diskriminering og krevende 
arbeidsforhold, spesielt i prosjektene, 
kan påvirke ansattes trivsel og hindre 
karriereutvikling av medarbeidere i ulike 
livsfaser og familiesituasjoner.

Risikoer og hindringer knyttet til likestil
ling internt i AF Gruppen forebygges og 
bekjempes gjennom tiltak som er rettet 
mot medarbeiderutvikling, arbeidsmiljø og 
holdningsskapende arbeid. Disse inkluderer 
blant annet:

FORORD DEL 2
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•  Tilrettelegging for ansatte i småbarns
fasen: retningslinjer for bonus i 
permisjon, systematisering av permi
sjonssamtale.

•  Tilrettelegging i prosjekt og på bygge
plassene med for eksempel egne 
garderober for kvinner.

•  Implementering av jobbroller som 
grupperer stillinger med tilsvarende 
kompetanseprofil og jobbnivåer. 
Dette for å øke transparens i karriere
utviklingsmuligheter for ansatte og 
danne grunnlag for karriereveier.

•  Integrering av likestillingsverifikasjoner 
i interne prosesser knyttet til lønns
justering og etterfølgerplanlegging.

•  Opplæring av ledere i ubevisst dis
kriminering gjennom egne moduler i 
lederkurs, ledersamlinger og besøk på 
prosjekt.

•  I tillegg til lederkursprogram finnes flere 
digitale moduler og kurs tilgjengelig, 
eksempelvis for samtaler før permi
sjonstid for å avdekke den enkeltes 
forventninger til permisjon og tiden 
etterpå.

•  Forsterkning av verktøykasse mot 
trakassering i prosjekter. Regelmessig 
kommunikasjon av vår mangfoldsatsing 
internt i AF Gruppen gjennom vårt  
intranett.

Resultater av arbeidet
Medarbeidertilfredsundersøkelsen gjen
nomføres annethvert år i AF Gruppen. 
I undersøkelsen gjennomført i 2019 og 
fulgt opp i 2020, viste resultatene en høy 
medarbeidertrivsel. Trivselen er godt over 
snittet for sammenligningsbare bedrifter, 
uten kjønnsbaserte forskjeller.

Blant funksjonærer, har AF hatt en stabil 
vekst i antall kvinnelige ansatte i de siste 
årene. I 2020 er total kvinneandel i AF Grup
pen blant funksjonærer på 18,9 %. Dette er 
noe lavere enn 2019 da andelen var 19,4 %, 
men høyere enn i 2018 da kvinneandelen 
var 18,5 %. Nedgangen fra 2019 skyldes 
muligens et lavere antall ansettelser og større 

andel ansettelser til nøkkelroller i linjen.
Vi har også observert en positiv trend i 
våre ansettelser over tid. Over 27 % av alle 
nyansatte funksjonærer er kvinner i 2019 
(vs. 17 % i 2016), mens vi i 2020 ansatte 
20 % kvinner. Dette kan også skyldes færre 
ansettelser. I store deler av den norske orga
nisasjonen har kvinneandelen i ansettelser 
holdt seg høy. 

Tilgangen til kvinnelige fagutdannede 
har vært en utfordring i hele bransjen.

Her ser vi nå en svak positiv trend, som 
gjenspeiles i vår lærlingsatsing, der 7 % av 
våre lærlinger er kvinner. Kvinne andelen 
blant fagarbeidere var 1,6 % i 2020 og er 
svakt økende sammenlignet med andelene 
på 1,5 % i 2019 og 1,4 % i 2018. 

En evaluering av mangfoldsarbeidet ble 
gjennomført i november 2020 i en works
hop med representanter fra ulike deler av 
AF Gruppen. Resultatet av denne viste at 
tiltakene med størst effekt var blant annet:
•  Verifiseringsarbeidet i forbindelse med 

lønnsjusteringsprosessen for å sikre lik 
lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn.

•  Permisjonsrettede tiltak: permisjons
samtale, bonus i permisjon.

•  Profilering utad, synlighet av satsingen 
innenfor kjønnslikestilling og 
samarbeid med eksterne aktører som 
#HunSpanderer.

•  Tydelig eierskap, troverdig engasjement 
og innlevelse hos ledelsen.

•  Gradvis endring av fokus fra 
kjønnslikestilling til et mer komplett 
mangfoldsperspektiv gjennom initiativet 
«De beste folka».

•  Holdningsskapende arbeid og bruk av 
rollespill i ledersamlinger.

Vi evaluerer kontinuerlig våre tiltak og 
fornyer dem ved behov. Fremover vil vi 
fortsette vårt holdningsarbeid og nå ut til 
flere målgrupper på våre prosjekter. Vi vil 
utvide våre tiltak utover kjønnslikestilling. 
AF Gruppen vil sikre like muligheter for 
alle. Vi er overbevist om at det er lønnsomt 
både for hver enkelt, for selskapet og for 
samfunnet.  

FORORD DEL 2


