
                    
 

                                       PASSION – RESPEKT – INNOVATIV – MÅLRETTET – ANSVARLIG 
                                                                       

PRIMA ANSVAR OG RESPEKT   
FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG GOD ARBEIDSKULTUR 
 

I Prima har vi ansvar og respekt som to av våre hoved verdier. Ansvar og respekt kan være mye og 

spesielt knyttet til matproduksjon, men dette handler i høyeste grad også om mennesker og hvordan 

vi behandler hverandre og tar ansvar for hverandre. En god arbeidskultur hvor vi respekterer 

mangfold og likestilling er viktig for å bygge en organisasjon som handler om menneskene bak alt det 

vi skaper.  

Vi som jobber i Prima er både kvinner og menn, vi er fra mange ulike nasjoner og landsdeler, vi 

snakker ulike språk og kommer fra ulike bakgrunner, hvor vi tar med oss viktig kompetanse. Vi er 

bønder, produksjonsarbeidere, lagerarbeidere, teknikere, ledere og selgere. Vi er også familiemødre- 

og fedre og besteforeldre, men først og fremst hele mennesker som skal respekteres for de vi er.  

Som bedrift er vi opptatt av at dette mangfoldet vi har er unikt og er med på å skape verdi. Vi ser i 

stor grad verdien av å ha mangfold i både kjønn, nasjonalitet og bakgrunn, ikke minst for å skape en 

god og trykk arbeidskultur som har plass til alle.  

KJØNNSLIKESTILLING  

Prima og spesielt Norpri har en betydelig andel av produksjonsarbeidere og arbeidet er både tungt 

og krevende. Kjønnsbalansen i produksjon og lager bærer preg av dette, da fysiske forhold og 

tilgjengelig arbeidskraft er en utfordring.  

Under ses status på kjønnslikestilling og kjønnsbalanse. 
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 ARBEIDSKULTUR OG PERSONALPOLITIKK 

 

REKRUTERING 

Selv om kjønnsbalansen, naturlig nok i et produksjonsselskap i kjøttbransjen, er ulik, har vi de siste 2 

årene hatt større søkelys på å øke andelen av kvinner inn i bedriften. Dette fordi vi ser stor verdi i 

den påvirkning det har på både arbeidskultur og miljø. Det har også lykkes oss å rekruttere flere 

kvinner inn i lederstillinger og administrasjon. 

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR 

Vi er opptatt av å forholde oss til den til enhver tid gjeldende tariff for de ulike funksjonene i 

selskapet. I den grad et selskap ikke er bunnet av tariff etterstrebes det å ha en enhetlig lønnsprofil 

slik at forskjellene på tvers av selskapene skal være liten og prinsippene for like vilkår for likt arbeid 

er sterke. 

Vi har HMS-ansvarlig under Kvalitetsavdelingen som ivaretar og utvikling en trygg og god 

arbeidsplass. 

FORFREMMELSE OG UTVIKLINGSMULIGHETER 

I selskapet, tilrettelegges det og etterstrebes, det å rekruttere internt når behov for ressurser 

oppstår. Utlysninger etter ressurser blir alltid tilgjengeliggjort intern for de ansatte i selskapet.  

I 2022 ansetter vi ny HR-leder som blant annet skal være med på å sikre riktig tiltak knyttet til 

personalpolitikk. I strategiplanen for 2022-2026 har vi flere tiltaksområder som går på bedriftskultur, 

personalutvikling i både lærling og lederprogrammer.  

TRAKKASERING, SEKSUELL TRAKASERING OG KJØNNSBASERT VOLD 

Rutiner og prosedyrer for varsling er beskrevet i Personalhåndboka som alle ansatte og nyansatte har 

tilgang til og blir introdusert for. Prosedyrene sikrer at alle ansatte har gode beskrivelser for varsling 

dersom man opplever eller ser hindring for likestilling eller annen uønsket risiko/situasjoner. Utover 

dette etableres det en 4 stegs arbeidsmetode for å sikre etterlevelse i det daglige: 

1. Undersøke risiko for diskriminering og hinder for likestilling (ROS – Risiko og 

sårbarhetsanalyse) 

2. Analysere årsaker,  

3. Iverksette tiltak  

4. Evaluere resultat av tiltak 

 

 


