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Likestillingsredegjørelse 2021 

1. Tilstand for kjønnslikestilling 

 Kjønnsfordeling på ulike 
stillingsgrupper 

Lønnsforskjeller: Kvinners andel av 
menns lønn oppgis i prosent 

Kvinner Menn 
Sum 

kontante 
ytelser 

Fastlønn 
Bonus og 

overtid 

Managing 
Associate 

44 % 56 % 92 % 100 % 53 % 

Senior Associate 59 % 41 % 105 % 106 % 94 % 

Associate 54 % 46 % 102 % 100 % 111 % 

Forretningsstøtte 
(uten 

personalansvar 
heltid) 

76 % 24 % 109 % 107 % 123 % 

Forretningsstøtte 
(deltid) 

66 % 34 % 99 % 100 % 95 % 

Traineer 
(midlertidig) 

54 % 46 % 101 % 100 % 112 % 

 

Stillingsnivåer og lønn: Til beregningen av lønnsforskjeller har vi delt opp fastlønn og ulike tillegg for 
regnskapsåret 2021. Vi har også vurdert likt arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsgruppene. 
Utformingen av stillingsgruppene er basert på eksisterende stillingskategorier i firmaet og en vurdering av 
hvilke stillinger som inngår i de ulike gruppene.  

På advokatsiden er det naturlig å dele inn i Associate, Senior Associate og Managing Associate. For 
fulltidsansatte i forretningsstøtte har vi delt mellom ansatte med personalansvar og ansatte uten 
personalansvar. Ettersom det i stillingsgruppen "ansatte med personalansvar" er færre enn fem av hvert 
kjønn, er det kun "ansatte uten personalansvar" som legges frem i denne redegjørelsen.  

Ufrivillig deltid: I firmaet er det 44 ansatte som arbeider deltid. 43 av 44 deltidsansatte studerer fulltid ved 
siden av arbeidet. Ved de årlige medarbeidersamtalene er deltidsansatte blitt forspurt om de ønsker å 
arbeide en større stillingsprosent. Resultatene fra kartleggingen i 2021 viste at ingen av våre deltidsansatte 
kunne tenke seg å arbeide fulltid.  
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Resultater: I Wiersholm er det svært liten lønnsforskjell mellom kvinner og menn når det kommer til 
fastlønn. Vi har hatt årlige lønnskartlegginger siden 2010 og er svært bevisste på å unngå 
forskjellsbehandling mellom kjønn i de årlige lønnsjusteringene.  

Lønnsforskjellen på Senior Associate-nivå og i forretningsstøtte, skyldes i stor grad at våre kvinnelige 
ansatte i disse stillingskategoriene i snitt har noe lengre arbeidserfaring enn våre mannlige ansatte i samme 
stillingskategori.  

Når det gjelder fordeling av bonus/overtid er dette en fordeling som i større grad baserer seg på timeinnsats. 
Her ser vi at for advokatene har menn jevnt over en høyere andel timeproduksjon enn kvinner, også når 
det justeres for permisjoner og fravær. I forretningsstøtte har de kvinnelige ansatte jobbet flere overtidstimer 
enn sine mannlige kollegaer som kan i stor grad forklares av at det er en ujevn kjønnsfordeling i 
forretningsstøtte. For traineer og deltidsansatte i forretningsstøtte vil overtidsarbeid i stor grad variere utfra 
perioden den ansatte arbeider – om det er en mer arbeidsintensiv periode eller en periode hvor det er litt 
mindre å gjøre.  

 

Kjønns-
balanse* 

Oppgis i antall 

Midlertidig 
ansatte 

Oppgis i antall 

Foreldre-
permisjon 

Oppgis i 
gjennomsnitt 
antall uker 

Faktisk 
deltid 

Oppgis i antall  

Ufrivillig 
deltid 

Oppgis i antall  

Rekruttering** 

 
Oppgis i antall 

K M K M K M K M K M K M 

154 116 41 34 34 18 29 15 0 0 29 34 

*Kun faste ansatte 

** Kun faste heltidsansatte 

2. Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 

2.1 Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering 

Vi ønsker å utvikle de beste advokatene, uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, tro, 
funksjonshemming, alder og seksuell legning. Vi jobber hardt og målrettet for å ansette, utvikle, beholde og 
forfremme kvinner og minoriteter på tvers av hele firmaet for å speile den verden vi opererer i. 

Vårt likestillingsarbeid er forankret i våre verdier: "Vi er samfunnsbevisste. Vi forplikter oss til FNs 
bærekraftsmål. Vi brenner for mangfold og likestilling."  

I 2018 besluttet vi følgende mål for likestilling:  

1. Høyest mulig grad av kjønnsbalanse på alle stillingsnivåer  

2. Minst 40 prosent av hvert kjønn ved forfremmelse til høyere stillingsnivå 

3. Minst 1/3 kvinner i partnerskapet innen 10 år  

 
Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. 

 

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

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

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er en integrert del av vårt firma og hvordan vi 
jobber i Wiersholm. HR har det overordnede ansvaret, og har et særskilt ansvar for å foreslå, initiere og 
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evaluere tiltak for å sikre kjønnsbalanse og mangfold. I 2021 reetablerte vi også mangfoldsutvalget vårt. 
Hensikten til utvalget er å fungere som et rådgivende organ for HR og skal bistå med forslag til tiltak, 
evaluere eksisterende tiltak, diskutere utfordringer vi har og komme med forslag til arrangementer som kan 
gjennomføres. Utvalget er representativt for alle våre ansatte og består av ansatte på ulike stillingsnivåer 
og er fra ulike avdelinger i firmaet.  

I tillegg har våre ulike organer og lederroller klart definerte oppgaver for å sikre kjønnsbalanse og fremme 
mangfold som korresponderer med øvrig ansvarsområde. Eksempelvis jobber firmaets rekrutteringskomite 
for å sikre kjønnsbalanse og fremme mangfold ved alle nyansettelser, HR og markedsavdelingen skal sikre 
at vi fremmer mangfold og kjønnsbalanse både internt og på sosiale flater eksternt, HR-komiteen, 
bestående av HR og partnere, skal sørge for at det ikke skjer forskjellsbehandling i forbindelse med 
lønnsjusteringer og opprykk og oppdragsansvarlig partner skal sikre kjønnsbalanse i team – både i pitcher, 
ved staffing av prosjekter og i klientmøter.  

Videre samarbeider HR med firmaets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Bedriftsgruppen, advokatenes interne 
fagforening, for å få innspill til mulige risikoområder for diskriminering og forslag til forbedringer for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering. I 2021 hadde HR to møter med AMU og Bedriftsgruppen.  

HR har også jevnlige møter med nestledergruppen og firmaets arbeidsrettsgruppe hvor mangfold og tiltak 
har blitt diskutert.  

Vi gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse som sendes til alle ansatte. Mangfold og inkludering var 
et av temaene på undersøkelsen som ble sendt ut i 2021. Spørsmålene var utformet for å identifisere risiko 
for diskriminering og hindre for likestilling og inkludering.  

HR har en årlig gjennomgang av arbeidslokalene og en gjennomgang av tilbudet i kantinen for å identifisere 
risikoer for diskriminering.  

2.2.2 Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling 

Gjennom møter med de ulike utvalgene avdekket vi et behov for å tydeliggjøre vårt arbeid med likestilling 
og mot diskriminering. Vi fikk også innspill om manglende oppfølging av ansatte i permisjoner, og det ble 
pekt på at dette kunne være noe av årsaken til lavere kvinneandel på Managing Associate nivå. I 
rekrutteringssammenheng ser vi at vi kan bli flinkere til å tiltrekke oss ansatte med ulik bakgrunn med å 
fremme det interne mangfoldet.  

2.2.3 Vi satte i gang følgende tiltak for fremme likestilling og hindre diskriminering 

 Rekruttering: Vi hadde foredrag i rekrutteringskomiteen om ubevisste fordommer i 
rekrutteringssammenheng for å øke bevisstheten rundt denne problematikken i rekruttering. Videre 
har vi gjennomgått stillingsutlysningene våre for å sørge for at disse gjenspeiler det mangfoldet vi har 
i dag internt og har hatt økt fokus på dette i vår kommunikasjon utad. I tillegg har vi rekruttert traineer 
og ansatte fra andre utdanningsinstitusjoner enn de mest tradisjonelle 

 

 Hjemmekontor: Vi har gjort det lettere for ansatte i småbarnsfasen å be om hjemmekontor, slik at det 

skal bli enklere å kombinere arbeid med familieliv 
 

 Reetablering av mangfoldsutvalget: Vi har styrket mangfoldsarbeidet vårt og reetablert 

mangfoldsutvalget for å tydeliggjøre- og fremme mangfold og inkludering internt 
 

 Sosiale medier: Vi har blitt mer personlige på sosiale medier, for å vise vårt interne mangfold og våre 
verdier.  

 

 Merkedager: Vi markerer merkedager som er viktige for oss og i 2021 hadde vi et stort fokus på 
Pride, Verdensdagen for psykisk helse og kvinnedagen. For å markere sistnevnte inviterte vi 
Pellegrino Riccardi for å markere Kvinnedagen. Han hadde et foredrag for oss som omhandlet 
mangfold, inkludering og unconscious bias 

 

 Helligdager: Vi har tydeliggjort vår kommunikasjon rundt helligdager og at ansatte som feirer ulike 

helligdager får fri de aktuelle dagene 
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 Kantinen: Vi har sikret god merking av all mat i kantinen, slik at alle matallergier og mathensyn 
ivaretas. Matpreferanser undersøkes også i forkant av alle arrangementer og sosiale sammenkomster 

 

 Lønnskartlegging: Vi kartlegger jevnlig kjønnsfordelingen i firmaet og særlig i forbindelse med 
opprykk, lønnsjusteringer og utbetaling av overtid og bonus 

 

 Oppfølging i permisjon: Vi har tatt opp permisjonslunsjene våre igjen der vi inviterer alle ansatte 
som er i, skal i eller nettopp har hatt foreldrepermisjon 

 

 Equality Check: Vi oppfordret våre ansatte til å vurdere vårt arbeid med mangfold og inkludering på 
Equality Check, slik at vi kunne kartlegge hvordan vi kan forbedre oss ytterligere 

 

2.2.4 Tiltak vi planlegger i året som kommer er: 

 Medarbeiderundersøkelse: Vi ser at vi har behov for en større grad av kartlegging rundt hindre for 
likestilling og tiltak til hvordan å øke mangfoldet. For å forsøke å identifisere interne utfordringer vil vi 
videreutvikle spørsmålene som er knyttet til mangfold og inkludering i medarbeiderundersøkelsen. 
Basert på svarene vil vi lage en strategi for kort og langsikt for å sikre bedre fokus på 
mangfoldsdimensjonene som krever forbedring 

 Foredragsholdere: For å øke bevisstheten knyttet til mangfold og inkludering blant ansatte vil vi 
jevnlig invitere eksterne foredragsholdere til å snakke om bl.a. holdninger, normer og ubevisst 
diskriminering  
 

 Mino.Jur.: Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Mino.Jur og har flere aktiviteter planlagt med dem 
for å tiltrekke oss jusstudenter med minoritetsbakgrunn. I 2021 hadde vi en felles mentorordning for 
jusstudenter med minoritetsbakgrunn som ble tatt veldig godt imot. Vi planlegger å gjennomføre en ny 
runde med oppstart i løpet av høsten 
 

 Intern kommunikasjon: Vi ser fremdeles et behov for å forbedre den interne kommunikasjonen om 

hva vi gjør for å hindre diskriminering og for å fremme mangfold og inkludering. I året som kommer 
skal vi kommunisere mer internt. Vi utvikler en ny intranettside dedikert til mangfoldsarbeidet vårt hvor 
vi oppfordrer ansatte til å komme med innspill til vårt arbeid med mangfold og inkludering for å 
muliggjøre toveiskommunikasjon  
 

 Ekstern kommunikasjon: Vi skal også utarbeide en ny og forbedret side om vårt mangfoldsarbeid 
på våre hjemmesider. Videre vil vi jobbe med ekstern kommunikasjon ut mot studentmarkedet og 
sørge for at våre bedriftspresentasjoner tar for seg hvordan vi jobber med mangfold samt sørge for at 
vi presenterer et variert tilbud av sosiale aktiviteter 

 

 Oppfølging i permisjon: Vi vil fortsette arbeidet med bedre oppfølging før, under og etter permisjon. 
Vi kommer til å fortsette å avholde halvårlige permisjonslunsjer for alle ansatte som er i, skal i eller 
nylig har returnert fra foreldrepermisjon. For å tilgjengeliggjøre all informasjon man har behov for før- 
og etter foreldrepermisjon kommer vi til å lage en egen side på intranett hvor vi samler all nødvendig 
informasjon. Vi ser også et behov for bedre oppfølging ved tilbakekomst fra permisjon og har innført 
oppfølgingssamtaler 1 måned etter tilbakekomst med HR 

 

 Podkast: Vi ønsker å sette mangfold og inkludering ytterligere på agendaen og vil bruke 
podkastplattformen vår til dette 
 

 Mangfoldsutvalget: Vi har reetablert vårt mangfoldsutvalg som vil møtes fire ganger i det kommende 
året. Utvalget vil blant annet diskutere mulige samarbeidspartnere for å fremme mangfold og 
inkludering, kort- og langsiktig mangfoldsstrategi basert på svarene fra medarbeiderundersøkelsen 
samt sparring rundt foredragsholdere for mangfoldsuken vi planlegger å avholde høsten 2022 
 

 Personalhåndboken: Vi vil gjennomgå personalhåndboken og sørge for et mer inkluderende språk  
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2.2.5 Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet fremover 

Vi har hatt god erfaring med bevisstgjøring rundt ulike interne utvalgs oppgaver knyttet til å sikre likestilling 
og fremme mangfold. Dette er en gjennomgang HR bør ta årlig med de aktuelle utvalgene.  
 
Effekten av å gjøre det enklere for ansatte i småbarnsfasen å be om hjemmekontor har vært vanskelig å 
måle, da koronapandemien har medført at stort sett alle har sittet på hjemmekontor. Det er imidlertid et 
tiltak som var etterspurt før pandemien startet, og inntrykket er at det vil være essensielt å også fremover 
tilby større fleksibilitet for å klare å beholde våre ansatte lenger. Dette gjelder for alle våre ansatte og ikke 
kun for småbarnsforeldre. 
 
Foredraget om ubevisst diskriminering i rekrutteringssammenheng ble godt tatt imot av vår 
rekrutteringskomite og har gjort oss enda mer bevisst på ubevisste fordommer når vi rekrutterer ansatte. Vi 
ble av jusstudentene gjennom Prospera−undersøkelsen for 2020 rangert som det forretningsjuridiske 
advokatfirmaet som scorer høyest på likestilling, samfunnsansvar og arbeidsmiljø. Denne utmerkelsen viser 
at vi klarer å kommunisere våre verdier som firma på en god måte og er en viktig anerkjennelse for arbeidet 
vårt for å fremme likestilling og mangfold.  
  
I medarbeiderundersøkelsen svarte 97% at de opplever å kunne være seg selv på jobb, noe som er en 
økning på 5% fra undersøkelsen i 2020. Dette er gledelige resultater, men vi gir oss ikke før svarprosenten 
er 100. Videre viser undersøkelsen at 96% av våre ansatte opplever Wiersholm som en åpen og 
inkluderende arbeidsplass.  
 
Vi gleder oss til å jobbe enda mer systematisk med mangfold og inkludering i året som kommer, og har stor 
tro på at reetableringen av mangfoldsutvalget vil styrke og bidra positivt i vårt videre arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 


