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2 Innledning 

Sola Bygg er en bedrift som har vokst mye de siste årene og ved siste del av 2021 passere Sola Bygg 50 

ansatte. Alle arbeidsgivere har en plikt til å arbeide med det å fremme likestilling, hindre diskriminering 

og hindre trakassering. Virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et 

arbeidsmiljøutvalg (AMU). Aktivitetsplikten omhandler det å jobbe med likestilling og hindre 

diskriminering på arbeidsplassen. Redegjørelsesplikten handler om å redegjør for kjønnslikestilling, 

likestilling og ikke diskriminering i årsberetning/-rapport.  

Denne rapporten er vårt arbeid med aktivitets og redegjørelsesprinsippet (ARP). Rapporten er 

utarbeidet i henhold til lovkravet og delt inn i to deler. Del 1 handler om kjønnsbalanse, deltidsarbeid, 

midlertidig ansatte og foreldrepermisjon. Annen hvert år skal denne delen også består av å kartlegge 

lønn og kjønnsfordeling i de ulike gruppene. Del 2 skal bli gått gjennom hvert år og inneholder fire 

trinn, A) undersøke og kartlegge, B) analysere årsaker, C) iverksette tiltak og D) vurdere resultatet. 

Hovedpunktet med del 1 er å undersøke risiko for diskriminering og hinder for likestilling.  
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3 Del 1 – tilstand for kjønnslikestilling 

3.1 Kjønnsbalanse 

Sola Bygg AS er en bedrift som består av 

administrasjon, totalentreprise og tømmerentreprise. 

Av de som arbeider på kontoret er det 4 kvinner og 10 

menn. Resterende arbeidere er tømmermenn. Antall 

ansatte har fortsatte å øke i 2022, og pr 31.12.22 er 

balansen i bedriften 60 menn vs. 4 kvinner (64stk) 

♂ 93,75% ♀ 6,25% 
 

3.2 Nasjonalitet 

Sola Bygg er en bedrift som har 6 Nasjonaliteter. Flertallet er norske og polske. 37 stk i bedriften har 

norsk nasjonalitet og 27 stk med ikke norsk nasjonalitet, hvorav 20 av dem er polske.  

🄽🄽🄽🄽 57,8%  42,2% 
 

3.3 Lønnsgrupper 

Sammen med medlemmene av AMU i 

Sola Bygg har stillingsgruppene under 

blitt laget.  For å kunne vurdere om 

bedriftens ansatte diskrimineres 

lønnsmessig må det være minst 5 ansatte 

av hvert kjønn innenfor hver gruppe. 

Inndelingen prøver å gjenspeile 

stillingenes vekting etter kriteriene 

ansvar, kompetanse, arbeidsforhold og 

anstrengelse. Hver enkelt ansattes presentasjon og ansiennitet er ikke tatt med grunnet at det er 

arbeid av lik verdi som skal sammenlignes.  Det er totalt 7 lønnsgrupper, hvorav 4 av gruppene består 

av bare menn og de 3 andre gruppene er fordelt på kjønn iht. oppsettet under.   

Det har vært noe utskiftning og endring i stillinger i løpet av 2022. Fordelingen tar derfor utgangspunkt 

i ansattes stillinger per desember 2022. 
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Gruppe 1 Daglig leder 
Andel ♂ 100% 

 

Gruppe 2 Avdelingsledere 
Andel  ♂ 50% ♀ 50% 

 

Gruppe 3 Prosjektledere 
Andel  ♂ 83,3 % ♀ 16,7 % 

 

Gruppe 4 Funksjonærer 
Andel  ♂ 60 % ♀ 40 % 

 

Gruppe 5 BAS 
Andel ♂ 100% 

 

Gruppe 6 Tømrer 
Andel ♂ 100% 

 

Gruppe 7 Lærling 
Andel ♂ 100% 

 

3.4 Lønn 

Redegjørelsen for lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper er som forklart over basert på kjønn. 

Grunnet at det må det være minst 5 av hvert kjønn innenfor hvert stillingsnivå/lønnsgruppe er dette 

noe Sola Bygg ikke kan sammenligne ved %.  Sola Bygg har 4 kvinner ansatt, og alle har forskjellige type 

stillinger.  

3.5 Arbeidsforhold 

Dette kapittelet inneholder informasjon om antall som arbeider deltid, dem som er midlertidig 

ansatte og ansatte som er i foreldrepermisjon. 

3.5.1 Midlertidig ansettelse 

Sola Bygg har i 2022 6stk som er midlertidig ansatt – 5 av dem er lærlinger. I Sola Bygg har lærlingene 

en ansettelsesform som regnes som om dem er midlertidig ansatt i bedriften, men de har samme vilkår 

som alle andre ansatte og i utgangspunktet har de en stilling på 100%.  I tillegg er det en som er 

midlertidig ansatt, dette grunnet at vedkommende skal i militæret og ville få litt arbeidserfaring før.  
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3.5.2 Deltid  

I Sola Bygg er det i 2022 kun en person som har en deltidsstilling. Deltidsstillinger er opprettet grunnet 

ønske fra den ansatte. Det brukes for å tilpasse seg den ansattes forhold, eksempel delvis 

alderspensjon, delvis uføre, deltid student og lignende. Det er dermed ingen i Sola Bygg som er 

ufrivillige deltidsansatte.  

3.5.3 Foreldrepermisjon  

I Sola Bygg er det likestilt når det kommer til foreldrepermisjon og vi ønsker at alle skal benytte seg av 

foreldrepermisjonen, både om de er en mor eller en far. Dem som jobber med fastlønn, får utbetalt 

inntil full lønn avhengig av permisjonens lengde. De som arbeider under timelønn, må forholde seg til 

NAV for beregning og utbetaling av stønad. Ansatte som er i foreldrepermisjon, skal ha normal 

lønnsutvikling. 

Under kartleggingen om hvordan ansatte føler det er i bedriften angående lengden på permisjonen, 

så er det noen som føler at de må ta mer permisjon enn de selv ønsker, noen som ikke vet og de fleste 

føler at dem selv kan velge hvor lang foreldrepermisjon dem skal ta. Lengden på foreldrepermisjonen 

til ansatte er ikke noe som blir påvirket av bedriften. Loven er tydelig med hvordan noe av permisjonen 

skal fordeles, eks at 15 uker er forbeholdt mor og 15 uker er forbeholdt far ved 100% dekningsgrad. 

For noen kan kanskje 15 uker være for mye og dermed mer enn personen selv ønsker. 

I kalenderåret 2022 var det 2 menn som hadde foreldrepermisjon og de tok i gjennomsnitt 9 uker 

foreldrepermisjon.  Det er ikke tatt hensyn til om permisjon er avviklet over årsskiftet. Per dags dato 

har ingen kvinner avviklet foreldrepermisjon, første kvinnelige ansatt som skal avvikle 

foreldrepermisjon i Sola Bygg er i 2023.  
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4 Del 2 - Likestillingsredegjørelsen og arbeid mot diskriminering 

I 2022 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse hovedsakelig for å kartlegge 

likestillingsredegjørelsen i bedriften, men også for å finne ut om det er andre punkter/tema som kan 

og bør forbedres/ arbeides med.  

Arbeidet med likestillingsredegjørelsen startet i mai 2022, og startet med at alle i AMU var med å 

bestemme hvordan vi best mulig skulle kartlegge og samle informasjon fra alle ansatte. Valget falt fort 

på det å lage en medarbeiderundersøkelse. Dette for å kunne undersøke på en anonym måte hvordan 

de ansatte har det på jobb. Det som er undersøkt er: 

- om ansatte blir utsatt for diskriminering og/eller trakassering på arbeid 

- om de ser andre ansatte som blir diskriminert og/eller trakassert på arbeid 

- om de har innspill om hvordan Sola Bygg kan bli en enda bedre bedrift når det kommer til 

likestilling og forebygging av diskriminering og trakassering.  

4.1 Arbeid med likestilling 

Gjennomgangen av medarbeiderundersøkelsen informerte om at noen ansatte mener at det ikke er 

likestilt i bedriften. Dette går ikke på likestilling mellom kjønn, men generelt mellom ansatte med 

samme type stilling. Kartleggingen viser tegn til at de som ikke opprinnelig kommer fra Norge føler at 

dem har mindre rettigheter.  

Et punkt som flere har kommentert er hvem i bedriften som får firmabil. Dette har vist seg å være et 

sårt punkt for flere og som har ført til følelsen av diskriminering basert på etnisitet.  Firmabil er et tema 

som har kommet frem grunnet medarbeiderundersøkelsen og tiltak ble satt i gang med en gang. Det 

som er hovedkilden til følelsen av diskriminering, er at det ikke har vært tydelig fra bedriften sin side 

hva kriteriene for å ha firmabil er. Kriteriene for hva som skal til for å få firmabil eller logo (reklame) på 

privatbil er det nå blitt informert om muntlig.  

4.1.1 Språkbarriere 

Med 6 forskjellige nasjonaliteter i bedriften, hvorav 42,2% av dem ikke er norske har dette vist å kunne 

skape litt problemer. I medarbeiderundersøkelsen kom det frem at nesten 50% mener at dette er et 

problem i bedriften. Bedriften blir nesten delt i to, hvor de norske vil arbeide med de norske og de 

polske vil arbeide med de polske. Dette er ikke slik bedriften ønsker at det skal være, tiltak er satt inn 

og de som ønsker å delta på norskkurs skal får det dekket av bedriften. Første kurs har oppstart i januar 

2023.  
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4.1.2 Hvordan øke likestillingen i Sola Bygg? 

Kartleggingen som ble gjort ved bruk av medarbeiderundersøkelsen har gjort Sola Bygg mer klar over 

hva som må gjøres i bedriften for at alle skal føle seg likestilt. Den viktigste faktoren som vi allerede 

har startet å arbeide med er kommunikasjon og informasjonsflyten i bedriften. Det å samle ansatte for 

å få gitt ut informasjon, både på norsk og polsk slik at alle forstår, har vist seg å gi positive virkninger 

etter kort tid.  

Undersøkelsen kartla at mye av det som har ført til følelsen av mangel på likestilling har hatt med 

misforståelser og mangel på informasjon. Bedre informasjonsflyt i bedriften og en åpen dialog mellom 

alle ansatte håper vi vil fortsette å gi resultater til neste år med tanke på likestilling i bedriften.  

4.2 Tiltak for å hindre diskriminering 

Hovedtrenden i medarbeiderundersøkelsen er at Sola Bygg må bli bedre på å videreformidle 

informasjon til alle ansatte. Mangel på informasjon har vist seg å være utgangspunktet for mange av 

punkene som kommer frem. Arbeidet med diskriminering er bedre kartlagt som følge av at AMU er 

etablert og medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Det ble startet med målrettet arbeid mot 

funnene i 2022, og arbeidet forsetter videre i 2023.  

Varslingsrutiner fra alle ansatte og inn til ledelsen er et av punktene som det er blitt satt søkelys på i 

slutten av 2022. Uten informasjon om hva som skaper splittelse og følelsen av diskriminering gjør det 

vanskelig å sette inn tiltak. Et av tiltakene vi har gjort her er å forklare rollen til både tillitsvalgt, 

verneombud og AMU i bedriften. Alle skal være kjent med deres posisjon og at alle punkter kan varsles 

til dem. Alt som blir varslet er i utgangspunktet anonymt og alt er taushetsbelagt. Opplysningene skal 

bli behandlet iht. GDPR. 

Etter at informasjonsmøte med alle ansatte ble gjennomført, hvor varslingsrutiner ble gjennomgått er 

det allerede begynt å bli bedre dialog mellom dem som arbeider inne og ute. Dette er noe som skal 

være hovedfokuset i 2023, kommunikasjon og ta tak i saker fra alle ansatte så fort som mulig.  

I 2022 ble det også etablert en personalhåndbok 

for alle ansatte, denne ble sendt ut på e-post på 

både norsk og polsk. Det arbeiders med å lage en 

dokumentmappe som er tilgjengelig for alle. 

Målet er å få på plass dokumentmappen for alle 

ansatte i starten av 2023.  
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4.2.1 Trakassering på arbeidsplassen 

Medarbeiderundersøkelsen viser at det er personer som opplever det å bli trakassert på 

arbeidsplassen. Bygge- og anleggsbransjen er kjent for at ha en del grovt ordbruk, som normalt ikke er 

ment som trakassering, men som for noen kan oppleves personlig. De føler seg krenket, nedverdiget 

eller ydmykt. For å sette inn konkrete tiltak må det arbeides med kartleggingen, i tillegg må ledelsen 

ha et større fokus på dette området.  Mange tenker kanskje ikke over hva som er trakassering og hva 

en setning kan bety for andre rundt. 

Det at ansatte i bedriften føler seg trakassert/ seksuelt trakassert på arbeidsplassen, er noe som kun 

har kommet frem via medarbeiderundersøkelsen. Det er dermed ingen direkte varslingssaker 

angående trakassering og det må bli satt inn tiltak fordi trakassering er alvorlige punkter som må bli 

tatt hånd om så fort en hendelse har hendt. For at bedriften enklere skal kunne ta tak i enkelthendelser 

og unngå flere saker hvor ansatte føler seg trakassert, må saker bli varslet med en gang. Dette vil bli 

satt fokus på for 2023 og målet er at ingen skal bli trakassert/ seksuelt trakassert.  

 

5 Oppsummering 2022 

Året 2022 har vært et innholdsrikt år med 2 nyansatte, 4 lærlinger som har fått fagbrev og blitt fast 

ansatt, 1 midlertidig ansatt og 4 nye lærlinger som har startet. Totalt har Sola Bygg vokst med 7 stk og 

flere vil det bli i 2023. 2022 er første året hvor det er gjort et dokumentert og aktivt arbeid med 

likestilling og diskriminering i bedriften. AMU er blitt etablert og arbeidet med å bli en best mulig 

bedrift er godt i gang. Medarbeiderundersøkelsen som ble sendt ut til alle ansatte for å kartlegge rundt 

likestilling og diskriminering har gitt bedriften en del punkter å arbeide med og flere tiltak har blitt satt 

inn.  

5.1 Mål for 2023 

- Lage en målrettet plan for arbeid med likestilling og mot diskriminering 

- Få en bedre informasjonsflyt i bedriften 

- Alle skal føle seg like mye verdt, samme hvilken stilling dem har i bedriften 
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