




Langsiktig mål om 40 % kvinnelige funksjonærer og 20 % totalt

▪ Rekrutteringsandel kjønn skal 

speile rekrutteringsgrunnlaget.

▪ Relativ andel forfremmelser er lik 

for kvinner og menn.

▪ Bransjens mest attraktive 

arbeidsgiver blant kvinner og menn.

▪ Like høy trivsel blant kvinner og 
menn

▪ Ha et inkluderende, trygt og 

godt arbeidsmiljø

▪ Utøve nulltoleranse for diskriminering 

med tydelig konsekvenskultur





Tiltak

Kultur og holdning

Kommunikasjon 

internt og eksternt

Verktøykasse

Ledertrening

Ubevisst 

diskriminering

Analyse 

Fakta i eget hus

Utdanning

Bransje

Forskning





▪ Funksjonærer Fagarbeidere 
52 % av AF ansatte er fagarbeidere (per Q4 2021)48 % av AF ansatte er funksjonærer (per Q4 2021)

Kilde: HR-kvartalsrapport



Kilde: HR-system, antall fastansettelser. Inkluderer alle selskaper i AF Gruppen



MÅL: Rekrutteringsandel kjønn skal speile rekrutteringsgrunnlaget. 

Fakta: Rekrutteringsandel kvinnelige funksjonærer nesten på nivå med andel 

kvinner i rekrutteringsgrunnlaget. Langt bak på fagarbeidere.

Andel kvinner på videregående skole innen bygg 

og anleggsfag

Andel kvinner på universitetene innen bygg relaterte 

linjer





Relativ andel forfremmelser er lik for kvinner og menn.

Fakta: Flinke på rekruttere nyutdannede, men lang vei å gå for kvinnelige 

ledere.

37%

Forklaring: andel kvinnelige funksjonærer på ulike nivåer i AF



1. Sintef
2. Innovasjon Norge
3. Equinor
4. Norconsult
5. Multiconsult

1. Equinor
2. Norconsult
3. Kongsberg Gruppen
4. Multiconsult
5. Aker Solutions

*Kilde: Kilde Universum undersøkelse 2021
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Tilfredshet med AF Gruppen/selskapet 

som arbeidsgiver*

(Samtlige besvarelser)

83



▪

*Kilde: HR-system, antall fastansatte, funksjonærer. Inkluderer alle selskaper i AF Gruppen
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Tiltrekke/rekruttere Utvikle/beholde Holdninger og adferd

✓ Økt tilstedeværelse ved høyskoler og 

videregående skoler.

✓ 50 sommerstudenter – 50% andel 
kvinner

✓ Fokus på kvinnelige lærlinger, nå 8%

✓ Strukturert rekrutteringsprosess bl.a. 

begge kjønn tilstede på intervjuer

✓ Bevisst bruk av kvinnelige 
rollemodeller i kampanjer

✓ Bevisst ordbruk i stillingsannonser

T
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✓ Lederkursprogram:

✓ Ubevisst diskriminering

✓ Adferdsendring

✓ Dilemmatrening

✓ Permisjonssamtaler

✓ Unngå systematiske lønnsforskjeller

✓ Tilrettelegging i prosjekt

✓ Grundig ‘Trivselsundersøkelse’ 
gjennomføres og følges opp i 

enhetene

✓ Her er alle like mye verdt – kampanje

✓ Intern ressursgruppe fra alle enheter, 
møtes 6 gr pr år

✓ Ubevisst diskriminerings-kampanje

✓ Oppstartskurs i prosjekt for alle 
ansatte og UE

✓ Rollespill på ledersamling 2019 og 
2022

✓ Varslingsutvalg og -rutiner opprettet.

✓ Helseundersøkelse – BHT



https://afgruppen.no/likemyeverdt
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