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INNLEDNING
Mangfold, likestilling og fravær av diskriminering er viktig for Borregaard. Temaene er forankret i selskapets 
verdigrunnlag, etiske retningslinjer, policyer og er omtalt i selskapets bærekraftsrapport. 

Norsk lovgivning har nå i tillegg krav om en mer detaljert gjennomgang av selskapets arbeid med sikre mangfold 
og likestilling og hindre diskriminering. Denne rapporten med vedlegg redegjør for dette arbeidet.
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FORANKRING I STYRENDE DOKUMENTER
I Borregaards kultur- og verdidokument, «På Borregaards vis», er forhold knyttet til likestilling, mangfold og 
diskriminering omtalt flere steder, blant annet i beskrivelsen av verdien «Redelig». 

Temaene er videre konkretisert i selskapets etiske retningslinjer og andre styrende dokumenter. I dette legger 
vi at vi skal handle ansvarlig i forhold til våre interessenter, vi skal utøve samfunnsansvar på en god måte, vi 
skal oppnå troverdighet gjennom å opptre åpent, ærlig og forutsigbart, vi skal yte respekt for enkeltmennesker 
og kulturer, samt ivareta egen integritet og selskapets etiske retningslinjer. 

Uten en inkluderende kultur i arbeidsmiljøet, kan mangfoldet bli redusert. Vi vil styrke arbeidsmiljøet både ved 
retningslinjer og i praksis gjennom en bedriftskultur med et mangfold av mennesker og kompetanser.
Selskapet også forankret krav til likestilling og mangfold i en egen Human Rights Policy  og temaene inngår 
også i FNs prinsipper for Global Compact (arbeidstakerrettigheter) som Borregaard har forpliktet seg til.

I Borregaard skal vi hindre diskriminering og vi har som mål å øke mangfoldet blant ansatte. Vi ser på mangfold 
som en positiv faktor som bidrar til ulike og verdifulle meninger og synspunkter i interne diskusjoner og 
prosesser. Dette bidrar til å øke kvaliteten på selskapets beslutninger. Vi tror at mangfold basert på kulturer, 
kjønn, religion, etnisk opprinnelse, sosial gruppe, funksjonsbegrensninger, seksuell legning, sivilstand, alder 
eller politisk mening vil bidra til et sunt og produktivt arbeidsmiljø med høy motivasjon og lavt sykefravær.

Alle Borregaard-selskaper skal arbeide systematisk for å fremme mangfold på arbeidsplassen og forebygge 
diskriminering. Selskapet skal fremme en kultur der personlige forskjeller respekteres og verdsettes, og fremme 
like muligheter spesielt i forhold til rekruttering, kompensasjon og ytelser, videreutvikling og kompetanse.

For å sikre at selskapet har en konkret plan å jobbe med, har selskapet definert følgende temaer for likestilling 
og mangfold som vi skal jobbe videre med som en del av Borregaards langsiktige arbeid framover:

• Kartlegge bedriften for å avklare om det finnes risiko for diskriminering eller andre hinder for likestilling 
og mangfold i virksomheten gjennom en global medarbeiderundersøkelse, i tillegg til lokale    
helse- og arbeidsmiljøundersøkelser.

• Identifisere mulige arenaer for å tydeliggjøre og formidle vårt arbeid med likestilling og mangfoldig.

• Tiltrekke og rekruttere ulike ansatte på alle nivåer i bedriften, Jf. rekrutteringspolicy.

• Utvikle ledere med ulike bakgrunner på alle nivåer. 
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https://www.borregaard.com/media/0zuogc0z/verdibrosjyre_norsk_godkjent.pdf
https://www.borregaard.com/media/vwjmuaru/human-rights-policy.pdf


Som bakgrunn for arbeidet med analyser og tiltak, har Borregaard de siste årene, og spesielt gjennom 2021, 
kartlagt en rekke forhold som gir bakgrunnsdata på området for hele konsernet. Virksomheten i Sarpsborg, 
Norge (Borregaard AS) er imidlertid den klart største enheten i Borregaard og tallene for denne virksomheten 
står i (parentes). En detaljert oversikt over fakta knyttet til mangfold er også presentert i HR GRI-rapporten, 
som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside under «Bærekraftsdokumentasjon».

KJØNN

• Kjønnsfordeling: I 2021 hadde Borregaard-konsernet 1072 (768) årsverk hvorav 25% (24%) er kvinner.

• Fordeling av ledere: Det er 176 (113) ledere i Borregaard, 24% (25%) av disse er kvinner.

• Fordeling i toppledergruppen: Det er 9 personer i hovedledelsen, inkludert administrerende direktør.   
2 av disse er kvinner (22%). 

• I Borregaards styre (5 aksjonærvalgte og 2 ansattvalgte) er det 3 kvinner som tilsvarer 43%. 

• Fordeling nyansatte: Det ble rekruttert 84 (40) ansatte hvorav 26 (18) var kvinner.     
Dette tilsvarer 31% (30%). 

NASJONALITETER 
Bedriften hadde 1072 (768) årsverk ved utgangen av 2021. Disse representerer 28 (13) ulike nasjonaliteter. 
Nasjonalitet er den beste måten vi har funnet for å beskrive etnisk identitet. Borregaard er stolt av en kulturelt 
mangfoldig arbeidsstyrke og mener dette både er et konkurransefortrinn og en avgjørende egenskap for et 
globalt selskap.

ALDER
Gjennomsnittsalder: Gjennomsnittsalder i Borregaard var ved slutten av 2021 46 (46) år.

Avgangsalder/pensjon: I Borregaard ble 29 (21) personer pensjonister i 2021. Gjennomsnittlig avgangsalder 
var 65,4 år (66,4). Bedriftens høyeste pensjonsalder i Norge er 70 år.

I 2021 ble de avholdt 110 senior samtaler med ansatte i alderen 60-70 år. Fokus i disse dialogene var 
kompetanseutvikling og eventuelle behov for tiltak og tilpasninger slik at den ansatte skal kunne stå i jobben 
så lenge de ønsker.

TILRETTELEGGING FOR ANSATTE MED HELSE- OG FUNKSJONSBEGRENSNINGER
Egne ansatte: Ved virksomheten i Sarpsborg gjennomførte 51 tilrettelegginger for ansatte i 2021. I tillegg var 
3 gjennom utprøvinger som medførte varige interne omplasseringer.

Eksterne: Borregaard i Sarpsborg har et godt samarbeid med ulike lokale aktører og vi har 3-5 personer på 
arbeidsutprøving i året. I 2021 gjennomførte vi eksterne tilrettelegginger for 3 personer med flerkulturell 
bakgrunn som trengte både faglig opplæring og språktrening.

FAKTA OM MANGFOLD I BORREGAARD
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ARBEIDSTID
Deltidsarbeid: 30 (21) ansatte jobber deltid hvorav 13 (6) er kvinner og 17 (15) menn. 
 
Borregaard har som utgangspunkt å tilby 100% stillinger, men deltidsstillinger kan være aktuelt, spesielt av 
hensyn til ansattes ønsker. Alle ansatte som jobber under 100 % har selv ønsket dette. De vanligste årsakene 
er balanse mellom familie og arbeidsliv, helsemessige eller andre personlige forhold.

Midlertidig arbeid: I Borregaard tilstrebes det å ansette i faste stillinger, men enkelte forhold kan kreve midlertidig 
ansettelse. Noen av de vanligste årsakene er oppdekning for fødselspermisjon, langsiktig sykefravær eller 
midlertidig prosjektarbeid. Ved utgangen av 2021 var det 6 midlertidige ansatte; 2 kvinner og 4 menn.

Tjenester fra rekrutteringsbyrå kan også brukes i tilfeller med midlertidig behov for ressurser. 

Foreldrepermisjon: I 2021 var det totalt 29 (25) ansatte i Borregaard som i løpet av året har vært i 
foreldrepermisjon hvorav 18 (14) kvinner og 11 (11) menn. 

LIKELØNN: 
I Borregaard forhandles lønn årlig mellom bedriften og ansatte representanter/fagforeningene der det er 
tariffavtale.

Øvrige lønnsvurderinger og justeringer som gjøres i tariffperioden diskuteres i partssammensatte utvalg. 

Forholdet mellom grunnlønn for kvinner og menn ved Borregaards virksomhet i Norge er 102% 
(kvinner: 682 012 kroner, menn: 670 733 kroner). 

Forholdet mellom administrerende direktørs lønn og medianlønnen for ansatte (fast grunnlønn) i Norge var 
ca 6,6 til 1 i 2021.

For en mer detaljert analyse av lik lønn for likt arbeid, se egen rapport vedlagt denne rapporten.
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VURDERING AV RISIKO FOR DISKRIMINERING ELLER 
ANDRE HINDRE FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 

Bedriften har egne undersøkelser og en rekke møteplasser for å fange opp risiko for diskriminering 
eller hinder for likestilling og mangfold.

EKSEMPLER PÅ DETTE ER:
• Helse-arbeidsmiljøundersøkelser med kartlegging av mulig trakassering og mobbing i ulike avdelinger i 

Borregaard Sarpsborg. 

• En undersøkelse blant 80 ansatte internasjonalt om temaet Human Rights og varsling i 2020.

• Samarbeid med tillitsvalgte og fagforeninger (ulike utvalg).

• Varslingssystem. 

• Årlig lønnsvurdering for personlig avlønnede.

• Lønnskartlegging annethvert år for ansatte i Norge.

• Eksterne revisjoner.

• Interne HR revisjoner.

• HR rapportering av KPI’er til hovedledelsen. 

• Årlig Management Audit-prosess som presenteres for hovedledelsen og styret.

• Årlig deltakelse i SHE-index (Norge).
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ANALYSE AV ÅRSAKER TIL IDENTIFISERTE DISKRIMINERINGSRISIKOER
Vi ser at ut fra dette at følgende risikoforhold må følges opp og rapporteres på:

• Kjønnsfordeling 

• Stillingskrav og spisskompetanse som kan være hinder for en mangfoldig arbeidsplass

• Språkkrav, særlig for utenlandske jobbsøkere

• Skiftordning kan være en ulempe for småbarnsfamilier og eldre arbeidstakere 

I prosessindustrien har det i lang tid vært, og er, en betydelig mannlig overrepresentasjon. Rekrutteringsbasen 
for de yrkesfagene og utdanningssystemene som bedriften er avhengig av har tradisjonelt vært preget av 
stor overrepresentasjon av menn. Dette er fortsatt tilfellet, selv om fordelingen har endret seg blant annet 
i kjemi-prosessfaget i Sarpsborg. Bedriften jobber aktivt for å bedre balansen gjennom nyrekrutteringer av 
lærlinger og til driftsstillinger. Det vil imidlertid ta noe tid for å oppnå en jevnere fordeling med hensyn til kjønn 
og alder i bedriften da turnover-tallet er lavt og pensjonsalderen har de siste årene økt betydelig (fra 58 år til 
65 år). 

Borregaard har en global rekrutteringspolitikk som setter søkelys på å sikre at kompetanse er den viktigste 
faktoren i rekrutteringsprosessen. Borregaard er helt avhengig av tilgang på spisskompetanse. Strategien til 
selskapet er bygget på innovasjon og spesialisering. Kompetansen er satt sammen av ulike profesjoner som 
til sammen utgjør en unik kompetansebase. Det er krav til dokumentert utdanning og erfaring for en rekke 
stillinger som operatører, ingeniører og forskere. 

Det stilles store krav til forståelse av HMS-forhold og kommunikasjon knyttet til utførelse av arbeidsoppgaver 
i fabrikkanleggene. De som rekrutteres må kunne kommunisere slik at andre ikke misforstår i driftssituasjoner. 
Det vil kunne medføre risiko for skader og alvorlige hendelser dersom ikke språkkunnskapene er tilstrekkelig 
gode hos alle ansatte. 

De fleste av Borregaards fabrikkanlegg, bl.a. det største i Sarpsborg, har drift 24 timer i døgnet 365 dager i 
året. Det betyr at skiftplanene, som er satt sammen basert på kompetansekrav i de ulike prosessanleggene, 
begrenser bedriftens muligheter for fleksibilitet og tilrettelegginger av sikkerhetsmessige grunner. 
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TILTAK SOM ER EGNET TIL Å MOTVIRKE DISKRIMINERING OG 
BIDRA TIL ØKT LIKESTILLING OG MANGFOLD I VIRKSOMHETEN
HMS:

• Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser og helse- og arbeidsmiljøundersøkelser hvor det blir stilt 
spørsmål om bl.a. mangfold og inkludering, mobbing, diskriminering og seksuell trakassering. 

• I Sarpsborg har bedriften vært IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) siden 2002, med et godt fungerende
 partssamarbeid og en tydelig forankret inkluderende tankegang. Dette skjer i Bedriftsutvalget,                          

Arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt IA-utvalg. Det er god kunnskap i bedriften både om
       tilretteleggingstiltak og offentlige støtteordninger.

• Gjennomføring av seniorsamtaler med ansatte mellom 60- 70 år.

REKRUTTERING
Bedriften har en systematisk og strukturert rekrutteringsprosess basert på kandidatens kompetanse og 
organisasjonens behov. I våre rekrutteringsprosesser vektlegger vi også mangfold. Vi jobber mot en balansert 
sammensetning av organisasjonen når det gjelder faktorer som kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Dette betyr 
at hvis vi har likt kvalifiserte kandidater, vi vil ha som mål å ansette det underrepresenterte kjønn eller alder.

Beslutninger om utvikling, intern mobilitet og forfremmelser er basert på objektive kriterier som kompetanse, 
erfaring og generelle prestasjoner. Målet vårt er samtidig å etablere en mer balansert arbeidsstyrke når det 
kommer til mangfold. Dette kan i noen tilfeller innebære vektlegging av kjønn, alder eller geografiske preferanser 
for å balansere og optimalisere sammensetningen av en gruppe, avdeling eller enhet.

Rekrutteringsopplæring av ledere inkluderer gjennomgang av egne retningslinjer relatert til lover, regler og 
forskrifter samt søkelys på utfordrende skjevheter og fare for forutinntatte holdninger.  

Borregaard er en hjørnestensbedrift, spesielt i Sarpsborg, med en sosial profil som investerer i de ansatte og 
legger til rette både for kompetanseutvikling, fleksibilitet og justering av arbeidsforhold for de som av ulike 
grunner (f.eks. helse, alder eller personlige årsaker) sliter med å oppfylle arbeidsforpliktelsene sine. Dette er 
forankret i hele bedriften og nedfelt i lederprinsipper.

Bransjen og utdanningsinstitusjonene vi rekrutterer fra, er preget av mannlig overrepresentasjon. Dette gjør 
vårt langsiktige mål om å øke andelen kvinnelige ansatte til minimum 35 % ganske ambisiøst. 
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KOMPETANSEUTVIKLING
Alle kompetanseutviklingsprogram, kurs og workshops gjennomføres med en god miks av teori og praksis. 
De fleste kursene og utviklingsprogrammene holdes ved bedriften for å skape møteplasser på tvers av 
forretningsområdene. Det er viktig for selskapet både å ha gode utviklingstiltak innen faget, men ikke minst å 
legge til rette for at de ulike fagområdene møtes og utvikler løsninger sammen. Bedriften har en ambisjon om 
å øke kvinneandelen og det internasjonale mangfoldet i selskapet og har derfor lagt opp til en 
overrepresentasjon av disse gruppene i mange leder- og kompetanseprogram.

Introduksjonsprogrammet er en møteplass hvor de nyansatte treffer mangfoldet i bedriften. 

E-læring har blitt en viktig læringsplattform som gir mulighet for økt deltakelse i tillegg til at bedriften sikrer at 
viktig informasjon og obligatorisk opplæring blir gjennomført og dokumentert. Eksempler på dette er etiske 
retningslinjer og grunnleggende HMS opplæring. 

LØNNSPOLITIKK
Selskapet har kompetansebaserte lønnssystemer, også ved sine fabrikkanlegg. Lønnsjusteringer utover årlige 
lønnsforhandlinger mellom partene, foretas i partssammensatte utvalg.

For individuelt lønnede fortas det årlige vurderinger utover de de årlige lønnsforhandlingene mellom partene.
I denne prosessen vurderes utilsiktet skjevhet basert på kjønn alder, etnisitet o.l.. Bedriften har flere 
eksempler på at grupper eller individer har fått lønnsjusteringer i denne prosessen.

I 2021 har selskapet innført et karriere- og lønnsverktøy for objektiv lønnsfastsettelse og utviklingsmuligheter 
for deler av organisasjonen. 

Norsk lovgivning krever en obligatorisk vurdering av likelønn mellom kvinner og menn for ansatte i Norge. 
Resultatene for 2021 er presentert i vedlagte rapport.
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EVALUERING AV TILTAKENE SOM ER GJENNOMFØRT  
I 2021 gjennomførte vi en global medarbeiderundersøkelse med spørsmål også om mangfold og inkludering. 
Majoriteten av respondentene bekreftet de ikke er utsatt for diskriminering eller trakassering. Eventuelle avvik 
eller bekymringsområder vil imidlertid bli fulgt opp i de enkelte avdelinger og gjennom helse- og   
arbeidsmiljøundersøkelser og de årlige medarbeidersamtalene.

Resultatene av karriere- og lønnsverktøyet viste mindre avvik, men disse var ikke kjønnsrelaterte. Avvikene her 
er fulgt opp.

Den obligatoriske likelønnsvurderingen viste ingen store avvik. Identifiserte skjevheter vil bli fulgt opp i 
samarbeid med organisasjonens tillitsvalgte.

Rekruttering: I 2021 var andelen kvinner 31 % av vår nyrekrutterte personell, noe som er litt under vårt mål på 
35 %. Av nyrekrutterte var det en høy andel av operatører, som bidrar til høy andel menn.

De tiltakene som er beskrevet over, vil bli løpende evaluert som grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Det vil også bli gjennomført medarbeiderundersøkelser som gir tilbakemeldinger og bidrag til evalueringene. 
Tilsvarende vil benchmark-studiene og -prosessen gi viktig informasjon til evaluering og gjennomgang 
av lønnsforhold.
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KILDER
Human Rights Policy https://borregaard.no/Baerekraft-i-Borregaard/Samfunnsansvar/Policy/Hu-
man-Rights-Policy/(language)/nor-NO

Etiske retningslinjer https://borregaard.no/Baerekraft-i-Borregaard/Samfunnsansvar/Policy/Etiske-retning-
slinjer/(language)/nor-NO

På Borregaards vis https://borregaard.no/content/view/full/109684/(language)/nor-NO
Samfunnsansvar i Borregaard

Arbinn, NHO: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/diskriminering/aktivitetsplikt-og-redegjorelsesplikten-arp/

Bufdir, veiledning for hvordan man skal jobbe med likestilling https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_private_og_
offentlige_arbeidsgivere/slik_arbeider_du_for_likestilling/
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LØNNSKARTLEGGING 
I BORREGAARD AS
2021

VEDLEGG 



INNLEDNING
Denne rapporten redegjør for lønnsforhold fordelt etter kjønn ved Borregaards norske virksomhet, lokalisert 
i Sarpsborg (Borregaard AS) for 2021. Rapporten gir informasjon om de faktiske forhold med hensyn til 
kjønnslikestilling i Borregaard AS i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten som fremgår i likestillings- og 
diskrimineringsloven (LOV – 2017 – 06-16-51) §§ 26, 26a, 26b og 26c. 

Hvert annet år er bedriften forpliktet til å kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn. Lønnskartleggingen har 
som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivå og funksjoner i organisasjonen. 
Kartleggingen i denne rapporten omfatter ansatte i Borregaard AS, og inneholder opplysninger om lønn og 
alle goder og fordeler som bedriften yter.

Forholdet mellom kvinner til menn når det gjelder fast lønn for samtlige ansatte ved Borregaard i Norge er 
102 % (kvinner: 682 012 kr/menn: 670 733 kr). Fast lønn er definert som grunnlønn pluss faste tillegg  
(eks skifttillegg, fast vakttillegg). Konsernledelsen (9 personer) inngår i denne sammenligningen. 

For den øvrige del av denne rapporten inngår ikke konsernledelsen. Bakgrunnen for dette er at det er under 
fem kvinner i konsernledelsen og at de i myndighetenes veiledning til aktivitets- og redegjørelsesplikten 
gjøres klart at det må være minst fem av hvert kjønn i hver kategori for å kunne offentliggjøre resultatet av 
lønnskartleggingen. Det foreligger egen rapport om lønn og kompensasjon for konsernledelsen som fremlegges 
generalforsamlingen og som er tilgjengelig på selskapets nettsider under «sustainability documentation».  

BORREGAARDS LØNNSPOLITIKK
Borregaards lønnspolitikk skal bidra til at vi er en attraktiv arbeidsgiver som stimulerer ansatte til innsats 
til det beste for virksomheten, og skal bidra til at Borregaard til enhver tid har ansatte med nødvendig 
kompetanse. Borregaards lønnspolitikk skal bidra til å:

• Sørge for at ansatte har lønn som avspeiler kompetanse, stillingsansvar, oppgaver og myndighet.
• Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.
• Utvikle medarbeiderens kompetanse.
• Nå virksomhetens mål.
• Fremme likestilling, det vil si sikre at det ikke oppstår lønnsforskjeller på bakgrunn av kjønn, alder  

eller etnisitet.

LØNNSFORHANDLINGER I BORREGAARD
I Borregaard forhandles lønn årlig mellom bedriften og fagforeningene. Resultatet gjøres gjeldende for alle 
ansatte, også uorganiserte. 

Lokale lønnsforhandlinger innledes ved at fagforeningene innkalles til en gjennomgang av grunnlaget for 
lokale lønnsforhandlinger som fastsettes ut fra fire kriterier knyttet til vesentlig forhold for bedriften; økonomi, 
produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne i internasjonale markeder.

LØNNSFORHANDLINGER MED FAGFORENINGER
Borregaard har sju fagforeninger. Fire av disse inngår i LO og inngår i «Fellesoverenskomsten for Treforedling» 
og lønnsforhandlingene består av både sentrale og lokale prosesser. 

Tre foreninger (NITO, TEKNA og Lederne) forhandler ikke sentralt på lønn og har kun den 
lokale forhandlingsretten. 

I tillegg til de årlige lønnsforhandlingene, kan det gjennom året gjøres lønnsvurderinger og justeringer i 
partssammensatte utvalg. For individuelt avlønnede gjøres det årlig egne vurderinger knyttet til markedsforhold 
og en systematisk vurdering av skjevheter i forhold til kjønn, alder og etnisitet. Denne vurderingen drøftes med 
de tillitsvalgte.
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ANSATTE PÅ REGULATIV LØNN
Borregaard har i samråd med tillitsvalgte etablert et lønnssystem som er basert på en rekke forhold knyttet 
til ulike kategorier og roller ansatte har. Kompetanse, ansvar og kompleksitet er blant de forhold som inngår i 
lønnsinnplasseringen. Lønnssystemet er bygd opp som vist under:

Det er knyttet lønnsklasser og lønnstrinn til de ulike stillingskategoriene. Klassifisering og vurderingskriterier 
for dette lønnssystemet har klare likhetstrekk med kriterier som Bufdirs veileder benytter for å lage 
stillingsgrupper av ansatte som gjør likt arbeid og arbeid av lik verdi. De ansatte har mulighet til å utvikle seg 
og tilegne seg behovsrettet kompetanse og deretter bli vurdert for lønnsklasseopprykk. Slike vurderinger 
gjennomføres uavhengig av lønnsoppgjør og diskuteres i partssammensatte utvalg, bestående av representanter 
fra fagforeninger, ledelse og HR. 

For 2021 er lønnsklasseinnplassering brukt som underlag for lønnskartleggingen for ansatte på regulativlønn. 
I prosessindustrien har det i lang tid vært, og er fremdeles, en betydelig mannlig overrepresentasjon.  
Dette gjenspeiles i kjønnsbalansen for ansatte på regulativlønn i Borregaard. 
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STILLINGSKATEGORIER BESKRIVER:

Kompleksitet
Kompetanse
Spesialistroller

ROLLE/STILLING BESKRIVER:

Kompetansekrav
Ansvar
Leveranser

INDVIDUELL KOMPETANSEMATRISE 
BESKRIVER:

Oppgaver
Arbeidsmetodikk
Arbeidsoperasjoner

Beskrivelse 
av stillings-
gruppe (fra 
lav til høy)

Kvinner Menn Andel 
kvinner

Total Forskjeller 
kontante 
ytelser 

(%)

Forskjeller 
avtalt lønn/

fastlønn
(%)

Forskjeller 
faste tilegg

(%)

Forskjeller 
uregelmessige 

tilegg
(%)

Forskjeller 
bonuser

(%)

Forskjeller 
overtids

godtgjørelser
 (%)

Forskjeller
skattepliktige 

naturalytelser
 (%)

Gruppe 1 4 29 12% 33 98,4% 99,9% 106,2% 4,0% 100,0% 103,9% 100,0%

Gruppe 2 6 22 21% 28 96,3% 100,0% 76,2% 95,8% 100,0% 88,6% 105,4%

Gruppe 3 2 20 9% 22 111,5% 99,7% 285,7% 252,5% 100,0% 79,0% 93,0%

Gruppe 4 2 46 4% 48 88,8% 99,8% 73,0% 64.5% 100,0% 31,7% 93,1%

Gruppe 5 15 215 7% 230 91,6% 99,6% 83,9% 72,7% 100,0% 52,7% 95,5%

Gruppe 6 - 6 0% 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gruppe 7 9 10 47% 19 83,1% 100,6% 44,9% 26,5% 100,0% 30,4% 100,0%

Totalt antall 38 348 10% 386

Prosent-tallet angir kvinners lønnsnivå i forhold til menn. 100% betyr at det er lik lønn, lavere enn 100% angir lavere lønn for kvinner (% av menns lønn), 
høyere enn 100% angir høyere lønn enn menn.



VURDERINGER
Borregaard har en vaktordning for ansatte i driftsorganisasjonen, hvor tilkalling utløser overtidsbetaling. 
Både oppdekking og vakttilkallinger er viktige drivere for overtidsbetaling. Differansen i overtidsgodtgjørelsen 
mellom kvinner og menn skyldes at hovedandelen av ansatte i driftsorganisasjonen er menn.

Gruppe 3 har en lav kvinneandel. Differansene i faste tillegg og uregelmessige tillegg skyldes at kvinnene i denne 
gruppen er på en arbeidstidsordning som utløser disse tilleggene. Det er flere menn enn kvinner i denne gruppen 
som har dagtidsstillinger. 

Resultatene i denne rapporten knyttet til ansatte på regulativlønn vil bli presentert i Borregaards vurderingsutvalg. 
Utvalget har mandat til å følge opp eventuelle avvik og kan ta beslutninger til å sette i gang tiltak eller
gjøre lønnsjusteringer.

INDIVIDUELT AVLØNNEDE
Lønnsfastsettelsen for individuelt lønnede vil være basert på stillingens kompetansekrav, kompleksitet og 
ansvarsområde, og en vurdering av søkerens kompetanse, erfaring og egnethet i forhold til dette. I tillegg vil 
HR-avdelingen ved lønnsfastsettelse bidra til at det ikke oppstår umiddelbare skjevheter i avdelingen og 
selskapet relatert til kjønn, alder og etnisitet. 

For individuelt avlønnede ble Bufdirs veileder brukt for å lage stillingsgrupper av ansatte som gjør likt arbeid 
og arbeid av lik verdi. Ansatte er vurdert etter følgende kriterier, hvert kriterium med en skala fra 1-5:

• Ansvar i rollen
• Formell kompetanse
• Personalansvar
• Kompleksitet i rollen

Kriteriene ansvar og kompleksitet i rollen ble vektet dobbelt i forhold til formell kompetanse og personalansvar. 
Ansatte ble deretter innplassert i grupper av stillinger som har lik eller tilnærmet lik skåre.

VURDERINGER 
Borregaard har som nevnt over en vaktordning for ansatte i driftsorganisasjonen, hvor tilkalling utløser 
overtidsbetaling. Vakttilkallinger er derfor en viktig driver for overtidsbetaling. Differansen i 
overtidsgodtgjørelsen mellom kvinner og menn skyldes at hovedandelen av ansatte i de ulike avdelingene 
med vakt er menn. Dette ser vi for eksempel i gruppe 3 hvor produksjonslederne er plassert. Rollen utløser 
ofte overtid og variabel godtgjørelse, derfor blir en differanse mellom kvinner og menn. 
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Beskrivelse 
av stillings-
gruppe (fra 
lav til høy)

Kvinner Menn Andel 
kvinner

Total Forskjeller 
kontante
ytelser

 (%)

Forskjeller 
avtalt 
lønn/

fastlønn
(%)

Forskjeller 
faste tilegg

(%)

Forskjeller 
uregelmessige 

tilegg
(%)

Forskjeller 
bonuser

(%)

Forskjeller
overtidsgodt 

gjørelser
 (%)

Forskjeller
skattepliktige 
naturalytelser

 (%)

Gruppe 1 - 6 0% 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gruppe 2 13 33 28% 46 99,5% 101,6% 20,9% 17,8% 106,4% 27,2% 124,7%

Gruppe 3 53 90 37% 143 84,9% 90,2% 16,3% 10,0% 91,3% 9,9% 73,5%

Gruppe 4 46 77 37% 123 87,7% 96,6% 7,5% 14,8% 100,0% 27,0% 93,9%

Gruppe 5 24 34 41% 58 89,1% 100,4% 0,0% 9,1% 100,0% 73,2% 85,3%

Totalt antall 136 240 36% 376

Tallet for forskjeller (%) angir kvinners lønnsnivå i forhold til menn. 100% betyr at det er lik lønn, lavere enn 100% angir lavere lønn for kvinner (% av menns 
lønn), høyere enn 100% angir høyere lønn enn menn.



Borregaard har ansatte i driftsorganisasjonen som er en del av en fast vaktordning og får utbetalt fast 
vaktgodtgjørelse. Differansen i faste tillegg mellom kvinner og menn skyldes igjen at hovedandelen av
 ansatte i driftsorganisasjonen som går vakt er menn. 

I gruppe 3, som er den gruppen hvor det er størst gjennomsnittlig forskjell mellom kvinner og menn, ligger 
roller som IT, digitalisering og prosjektledere. Dette er ettertraktede roller og bidrar til en markedsdrevet lønn 
som er relativt høy i forhold til øvrige roller. Siden det er flest menn i denne gruppen er dette hovedårsaken til 
differansen. Det har vært en økt rekruttering til disse rollene de siste par år. I tillegg er det større variasjoner i 
type bonusordning i denne gruppen da den omfatter både stabs- og salgspersonell. 

Resultatene i denne rapporten knyttet til ansatte på individuell lønn vil bli fulgt opp når det gjøres årlige individuelle 
lønnsvurderinger av HR og nærmeste leder. Eventuelle avvik vil bli fulgt opp og drøftet med de tillitsvalgte. 
I tillegg vil eventuelle avvik i de ulike gruppene hensyntas i nyrekrutteringer og internmobilitet. 

SAMLET VURDERING
Det er generelt foretatt en vurdering av lønnsforhold for samtlige ansatte i Borregaards norske virksomheter 
på bakgrunn av forhåndsdefinerte kriterier. Selv om gruppen av ansatte som har tariffavtaler som grunnlag, 
er Borregaards lønnssystem for disse basert på tilsvarende kriterier som for de med individuell lønn og som i 
innhold samsvarer med kriterier nevnt i Bufdirs veileder. 

Det er foretatt overordnede sammenligninger og vurderinger av lønnsforhold for hele gruppen av ansatte, 
men det vil i løpet av det kommende året gjennomføres mer grundige analyser og likelønnskartlegging på 
tvers av tariffområder og personlige avlønnede
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KILDER
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering - LOV-2017-06-16-51

Arbinn, NHO: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/diskriminering/aktivitetsplikt-og-redegjorelsesplikten-arp/ 

Bufdir, veiledning for hvordan man skal jobbe med likestilling https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_private_og_
offentlige_arbeidsgivere/slik_arbeider_du_for_likestilling/ 

INTERNE SYSTEMER:
CatalystOne – HR system

SAP Zalaris – Lønnssystem

KornFerry Hay

Stillingsbeskrivelser

Årslønnsavtalen

Laborantavtalen

Borregaards lederhåndbok

Borregaards personalhåndbok

18 / LØNNSKARTLEGGING

mailto:https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/diskriminering/aktivitetsplikt-og-redegjorelsesplikten-arp/%20?subject=
mailto:https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_private_og_offentlige_arbeidsgivere/slik_arbeider_du_for_likestilling/%20?subject=
mailto:https://bufdir.no/Inkludering/arp/for_private_og_offentlige_arbeidsgivere/slik_arbeider_du_for_likestilling/%20?subject=

