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Undersøkelse viser:

Rausere norsk arbeidsliv
Kjønn, kulturell eller 
etnisk tilhørighet, 
alder og seksuell 
legning er ikke et 
hinder for rettferdig 
behandling, mener 
norske ledere. 
OSLO: Hvem du er og hvor du 
kommer fra betyr stadig 
mindre for hvordan du 
behandles på arbeidsplassen. 
Det viser en undersøkelse 
gjennomført av Great Place to 
Work på vegne av organisasjo-
nen Lederne. 

Dette melder Pressenytt. 
Undersøkelsen, der 1600 

mellomledere svarer på ar-
beidslivsspørsmål, er nå gjen-
nomført for tredje året på rad. 
Funnene viser en positiv ut-
vikling i alle spørsmål som an-
går kjønn, alder, seksuell leg-
ning og kulturell tilhørighet.  

Riktig vei
– Dette er uten tvil positiv les-
ning. Vi skulle selvfølgelig sett 
at 100 prosent følte at norske 
arbeidsplasser ikke diskrimi-
nerer. Men utviklingen går rik-
tig vei og viser at kontinuerlig 

jobbing med likestilling gir re-
sultater, sier Jan Olav Brekke, 
forbundsleder i Lederne. 

På spørsmål om lederne opp-
lever at arbeidsplassen be-
handler rettferdig, svarer 87 
prosent at kulturell eller etnisk 
tilhørighet ikke hindrer en rett-
ferdig behandling. For seksuell 
legning er svarprosenten 89 
prosent, mens henholdsvis 72 
og 83 prosent mener det ikke 
diskrimineres på alder eller 
kjønn.    
Jannik Krohn Falck er adminis-
trerende direktør i Great Place 
to Works norske avdeling. Han 
forteller at Norge som nasjon 

utmerker seg positivt på like-
stillingsspørsmål. 

 Han understreker at de som 
klarer å bygge en god kultur 
rundt rettferdighet, vil ha et 
konkurransefortrinn i arbeids-
markedet. 

Viktig med gode rutiner  
Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet bekrefter at 
holdninger sjeldnere er et pro-
blem i norsk arbeidsliv, men 
understreker at dette ikke er 
nok i seg selv. 

– Gode holdninger i seg selv 
skaper ikke handlinger. Gode 
handlinger skapes gjennom 

gode rutiner. Norske arbeidsgi-
vere er lovpålagt å drive et sys-
tematisk antidiskriminerings-
arbeid i egen virksomhet, sier 
Claus Jervell, seniorrådgiver i 
veiledningsavdelingen i Like-
stillings- og diskriminerings-
ombudet. 

RAUSERE: En ny undersøkelse blant 1600 mellomledere viser at rausheten i norsk arbeidsliv blir større. Det gleder forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederen.  
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Du har kunden i fokus, kommuniserer godt over telefon og
er løsningsorientert!

Hvorfor bør du registrere deg hos oss?

Siden oppstarten i 2002 har Jobzone hatt sterk vekst og nådde en årlig omsetning på 1,0 mrd i 2011.
Fornøyde kunder og vikarer viser at Jobzones spesielle bemanningskonsept er i tiden – og for fremtiden.

Du får gratis jobbveiledning!

Ta kontakt

Er du en serviceinnstilt
kundebehandler?

Se våre stillingsannonser og registrer deg påwww.jobzone.no/oslo


