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LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 2022 
 

 
Pareto Bank er en arbeidsplass som målrettet arbeider for å fremme mangfold og likestilling, og for 
å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, funksjonsnedsettelse, legning, kjønnsidentitet, 
etnisitet, omsorgsoppgaver, familiesituasjon, religion eller livssyn. Banken skal opptre i henhold til 
likestillingsloven § 26 som omhandler arbeidsgivers aktivitetsplikt hvor særlig områdene 
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og 

mulighet for å kombinere arbeid og familieliv nevnes. Viktigheten av å ha respekt for alle typer 
mennesker er forankret i bankens kulturkode, lederprinsipper og etiske retningslinjer og danner 
grunnlag for bankens arbeid med mangfold og likestilling. Bankens ledergruppe er ansvarlig for 
dette arbeidet.  
 
Pareto Bank benytter den fire-trinns arbeidsmetodikken som beskrives i likestillingsloven § 26. 
Metodikken er formulert som følger: 

1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling.  
2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer.  
3. Iverksette egnede tiltak.  
4. Vurdere resultatene av trinn (1) til (3). 
 
Banken har gjennom arbeidsmetodikken etter likestillingsloven § 26 identifisert flere risiki og 
årsaker som gjengitt i tabell nedenfor, samt målsettinger og tiltak for å motvirke disse risikoene: 

 
 Risiko Årsaker Målsetting Tiltak 

 

 

1 

 

Risiko for å ikke 

tiltrekke og beholde 

medarbeidere som 
bidrar til mangfold. 

Rekruttering i finansbransjen 

skjer gjennom et homogent 

nettverk. 
 

Interessante kandidater med 

annen bakgrunn enn hva 

som er typisk føler seg ikke 

inkludert. 
 

Øke mangfoldet. 

 

Fremme Pareto Bank 
som en god 

arbeidsplass for alle. 

 

Stille krav om et bredt utvalg av kvalifiserte 

kandidater i forbindelse med rekruttering. 

Langsiktig arbeid med å synliggjøre Pareto Bank 
som en attraktiv og utviklende arbeidsplass. 

 

Medarbeiderutvikling, kompetanseheving og 

utviklingsprogram.  

 
 

2 Risiko for at 

diskriminering og 

ekskludering ikke 

avdekkes like lett 
som før pga. rask 

økning i antall 

ansatte. 

 

Sosiale interaksjoner er ikke 

like lett synlige ved økning i 

antall ansatte og det er flere 

ansatte per leder.  
 

Kompleksiteten i 

organisasjonen øker, og det 

er vanskelig å forankre 
kulturen hos mange nye 

samtidig. 

 

Pareto Bank skal være 

en arbeidsplass som 

ikke tolererer 

diskriminering, mobbing 
eller ekskludering. 

 

Alle ansatte skal 

oppleve sosial og faglig 
trygghet i sin rolle. De 

skal føle seg inkludert, 

sett og tørre å si fra. 

Intern varslingskanal, samt andre kanaler for 

dialog inkludert verneombud og ansattvalgte 

styremedlemmer.  

 
Årshjul for medarbeideroppfølging for å sikre tett 

dialog mellom leder og medarbeider.  

 

Systematisk arbeid med kultur inkludert 
psykologisk trygghet gjennom ulike aktiviteter og 

måling av denne faktoren årlig i 

medarbeiderundersøkelsen. 

 

3 
 

Risiko for utvikling av 
en prestasjonskultur 

som ikke fremmer 

likestilling og 

mangfold.  

Finansbransjen er 
konkurransepreget, og det 

er fokus på individuell 

suksess. 

 
Insentiver kan forsterke 

differansene. 

 

 

Pareto Bank skal ha 
«en» kultur og være en 

arbeidsplass for alle.  

 

Ansatte i Pareto Bank 
skal opptre på en måte 

slik at alle føler seg 

inkludert. 

 

 
 

Modell for overskuddsdeling er koblet til bankens 
egenkapitalavkastning etter skatt og 

fordelingsnøkkelen er fastsatt. Diskresjonær 

tildeling er forankret i målkort hvor både 

kvalitative og kvantitative størrelser inngår. 80 % 
av bonusen utbetales som aksjer med bindingstid. 

Overskuddsdeling skjer primært i form av aksjer. 

 

Alle ansatte deltar årlig i strategiarbeidet gjennom 

arbeid i tverrfaglige grupper. Dette bygger kultur 
og tillitt mellom ansatte. 

 

Det er regelmessige konkurranser og premiering 

av positive bidrag som er forankret i bankens 
kulturkode som premierer verdier utover det 

finansielle. 

4 Risiko for ujevn 

kjønnsbalanse med 

en lav andel kvinner. 
 

 

 

 
 

Årsaker til ujevn 

kjønnsbalanse kan være 

begrenset søkermasse eller 
at rekrutteringsnettverk er 

for mannsdominert. 

Jevn fordeling mellom 

kjønnene med en 

kvinneandel på 
minimum 40 %. 

 

I rekrutteringsarbeid skal det legges vekt på å 

finne kvalifiserte søkere av begge kjønn. 

 
Full fleksibilitet i uttak av foreldrepermisjon for 

begge kjønn og fleksibilitet gjennom mulighet for 

å arbeide hjemmefra når dette er hensiktsmessig. 

 

 
Pareto Bank er en arbeidsplass der det skal være likestilling mellom kvinner og menn i alle typer 
stillinger og funksjoner. Selskapet hadde ved årsskiftet totalt 60 fast ansatte, hvorav 36 menn og 
24 kvinner, hvilket tilsvarer en kvinneandel på 40 %, tilsvarende som for 2021. Bankens 
ledergruppe består av én kvinne (administrerende direktør) og fire menn.  
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Banken har en utviklingsplan som beskriver utviklingsfasene for den enkelte arbeidstaker med krav 

og forventninger i hver fase knyttet til ulike tema. For en kundeansvarlig er dette eksempelvis 
kredittforståelse, porteføljestørrelse og samarbeidsevner. Utviklingsplanen består av tre faser. Fase 
1 er delefasen, og den består i hovedsak av arbeidstakere med personalansvar/ teamansvar i sin 
enhet og ledende stillinger i fagområder. Fase 2 er mestrefasen og fase 3 er lærefasen. I tillegg 
tildeles internt fagansvar for aktuelle medarbeidere. På denne måten satses det på individuell 
utvikling og karriereutvikling blant de ansatte. For delefasen er kvinneandelen 24 %, for 
mestrefasen er kvinneandelen 48 % og for lærefasen er kvinneandelen 54 %. 

 
Av bankens ansatte som arbeider med kreditt, utgjør 26 % kvinner.  Av bankens ansatte som 
arbeider i støtte og service utgjør 52 % kvinner. Av bankens ansatte med personalansvar/ 
teamansvar utgjør 23 % kvinner.  Antall ansatte bak prosentsatsene er få og kun mindre endringer 
som en til to medarbeidere for kategoriene kreditt og støtte og service vil medføre lik 
representasjon av kvinner med personalansvar/ teamansvar som kjønnsfordelingen representert i 

kategoriene  (beregnet etter andel i %). 
 
Det er full fleksibilitet i uttak av foreldrepermisjon, og i 2022 tok menn ut 49 uker (67) og kvinner 
85 uker (28) med foreldrepermisjon. Tallene viser at dette varierer fra år til år og i en liten 

organisasjon blir den enkeltes uttak av permisjon utslagsgivende for om det er mann eller kvinne. 
Sett over siste to år er uttak av foreldrepermisjon forholdsvis likt mellom menn og kvinner. Banken 
benytter normalt ikke midlertidige ansettelser. Det er kun en mannlig deltidsansatt. 

 
For at Pareto Bank skal være en attraktiv, aktuell og konkurransedyktig arbeidsplass for 
nåværende og fremtidige medarbeidere, gjennomføres det en rekke tiltak. Bankens ledergruppe 
har det overordnede ansvaret for all rekruttering, og er involvert i alle ansettelser. Banken benytter 
faste samarbeidspartnere for rekruttering. I rekrutteringsarbeid legges det vekt på mangfold 
inkludert det å finne kvalifiserte søkere av begge kjønn som beskrevet i tiltakene i tabell ovenfor. 
 

Banken har kontinuerlig fokus på medarbeiderutvikling og kompetansehevende tiltak gjennom 
intern bankskole og deltagelse på eksterne seminarer og kurs. I 2022 ble det gjennomført 22 
kompetansetiltak felles for alle medarbeidere, uansett stilling eller fase. 
 
Gjennom den årlige strategiprosessen hvor alle medarbeidere deltar, oppdateres bankens 
strategikart, og det initieres nye prosjekter og tverrfaglige prosjektgrupper. Denne strukturerte 

involveringen bidrar til helhetsforståelse hos alle bankens medarbeidere og bred forankring av mål, 
strategi og prosjekter 
 
Fundamentet for arbeidet mot diskriminering og trakassering er bankens kulturkode, som er 
retningsgivende for kulturbygging, rekruttering og medarbeideroppfølging. Kulturkoden er resultat 
av en strukturert prosess hvor alle ansatte deltok og utarbeidet en kulturkode i felleskap. 
Kulturkoden beskriver holdninger og atferd som er viktige for en positiv og utviklende kultur, og 

den stadfester at ansatte skal opptre profesjonelt, ha respekt for hverandre og være gode 
lagspillere. Kontinuerlig arbeid med kulturkoden reduserer risikoen for diskriminering og mobbing. I 
2022 er det gjennomført to samlinger med alle ansatte hvor det er arbeidet med å konkretisere 
kulturkoden.  
 
Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse, som måler medarbeideres arbeidsglede, 
engasjement, organisasjonstilhørighet og utmattelse i arbeidet. Banken benytter tilnærmet samme 

undersøkelse fra år til år, slik at den enkelt kan følge utviklingen over tid og fange opp eventuelle 
negative utviklingstrekk. I etterkant av undersøkelsen gis det en oppsummering på banknivå og 
avdelingsnivå med eventuelle oppfølgingstiltak. Medarbeiderundersøkelsen i 2022 avdekket ingen 

tilfeller av forskjellsbehandling, trakassering eller mobbing blant ansatte. Det er satt opp en 
varslingskanal for rapportering av uønsket adferd. Det er ikke registrert varslingssaker for 2022. 
Den årlige medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. Det er høy grad av 

medarbeidertilfredshet, både faglig og sosialt. Det er gode faglige utviklingsmuligheter og arbeidet 
oppfattes som meningsfylt. Organisasjonen oppnår høy grad av psykologisk trygghet og ledelse. 
Medarbeiderundersøkelsen viser svært god scoring over tid. 
 
Banken undersøker på årlig basis om det er risiko for diskriminering eller andre hindre for 
likestilling. Disse undersøkelsene innbefatter også undersøkelser om det eksisterer systematiske 
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og om det finnes forklaringer til de forskjellene som 

tabellene for likestilling gjengir. Banken har foretatte grundige undersøkelser helt ned på 
enkeltstillinger og ikke funnet grunnlag for at det foreligger systematiske forskjeller i lønn mellom 
kvinner og menn. De undersøkelsene som er gjennomført viser at lønnsforskjellene i stor grad kan 
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forklares av forskjellelige stillingskategorier representert med inndelingen i de ulike 

utviklingsfasene (delefasen, mestrefasen og lærefasen), hvor fasene er basert på stillingens 
innhold, krav til arbeidstakers kompetanse og arbeidserfaring, prestasjoner og 
markedssituasjonen. Stillinger som innehar personalansvar/ teamansvar og fagansvar, er 
gjennomgående høyere avlønnet enn stillinger som ikke innehar slikt ansvar.  
 
Undersøkelsene viser lønnsforskjeller mellom kvinner og menn både positivt og negativt. For 
enkelte utviklingsfaser tjener kvinner mer enn menn (mestrefasen og lærefasen). Generelt viser 

tallene at menn er avlønnet høyere enn kvinner for banken som helhet, men at det er små 
forskjeller mellom kvinner og menn når man bryter tallene ned på utviklingsfaser eller stillingfaser. 
Kvinners andel av menns lønn er i undersøkelsene beregnet for hver av fasene og områdene. 
Undersøkelsen viser at kvinner ikke tjener gjennomgående lavere enn menn målt etter 
stillingsfase. 
 

For kredittmedarbeidere i delefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 92 % av menns samlet 
godtgjørelse, for mestrefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 108 % av menns samlet 
godtgjørelse og for lærefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 100 % av menns samlet 
godtgjørelse.  For støtte og service delefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 83 % av 

menns samlet godtgjørelse, for mestrefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 100 % av 
menns samlet godtgjørelse og for lærefasen utgjør samlet godtgjørelse for kvinner 603 % (ikke 
sammenlignbart datagrunnlag pga. oppstartstid på enkelte ansatte) av menns samlet godtgjørelse.     

  
Ut fra foretatte undersøkelser kan det ikke bevises at det er systematiske lønnsforskjeller mellom 
menn og kvinner når en hensyntar stillingenes resultatansvar, kompetanse, arbeidserfaring, 
prestasjoner, resultater og utvikling. Det bemerkes også at lønn til den enkelte arbeidstaker i 
banken til en viss grad avhenger av markedssituasjonen på ansettelsestidspunktet og 
forhandlingssituasjonen. De lønnsforskjellene som fremkommer i undersøkelsene vurderes å ikke 
være diskriminerende eller systematiske og det er ikke beviselige lønnsforskjeller utover det som 

samfunnet og bransjen for øvrig representerer. 
 
Det presiseres avslutningsvis at det er en generell utfordring å fremstille datagrunnlaget på en god 
måte da antallet ansatte innenfor de ulike kategoriene er lavt og Pareto Bank som sådan er en 
virksomhet med kun 60 ansatte innenfor mange ulike fagområder og stillingstyper. Det er høyt 
fokus på å sikre lik lønn mellom kjønn i bankens ledelse både ved ansettelse, ved lønnsjusteringer 

og ved bonustildeling. Det foreligger ikke diskriminering i Pareto Bank på dette området.  
 
Det velges årlig representanter til bankens styre og valgkomite blant bankens ansatte. Kvinnelige 
medarbeider er i like stor grad som mannlige medarbeidere representert i både bankens styre og 
valgkomite. 
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Merk: Samlet godtgjørelse består av fastlønn, feriepenger og bonus fra bankens overskuddsdelingsprogram. 

 
 

 

 
 
 
 

 
**** 
 

Kvinner Menn Kvinner Menn

Andel kvinner/ menn blant ansatte 40 % 60 % 40 % 60 %

Andel kvinner/ menn i Ledergruppa 20 % 80 % 20 % 80 %

Andel kvinner/ menn Fase 1 - Dele 24 % 76 % 20 % 80 %

Andel kvinner/ menn Fase 2 - Mestre 48 % 52 % 42 % 58 %

Andel kvinner/ menn Fase 3 - Lære 54 % 46 % 78 % 22 %

Andel kvinner/menn i kreditt 26 % 74 % 26 % 74 %

Andel kvinner/ menn i støtte og service 52 % 48 % 50 % 50 %

Andel kvinner/ menn i Styret 40 % 60 % 40 % 60 %

2022 2021

Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse menn 1.550.261 1.461.345

Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse kvinner 1.119.281 1.079.925

Kvinners samlet godtgjørelse som andel av menns i hele banken 72 % 74 %

Kvinners gjennomsnittlige samlet godtgjørelse som andel av menns i % Fase 1 - Dele 80 % 92 %

Kvinners gjennomsnittlige samlet godtgjørelse som andel av menns i % Fase 2 - Mestre 94 % 111 %

Kvinners gjennomsnittlige samlet godtgjørelse som andel av menns i % Fase 3 - Lære 131 % 99 %

2022 2021

Uttak av foreldrepermisjon menn (uker) 49 67

Uttak av foreldrepermisjon kvinner (uker) 85 28

Andel deltid menn 2 % 2 %

Andel deltid kvinner 0 % 0 %
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