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‘Getting a job’ 

• DISCRIM-prosjektet ønsker å kartlegge og forstå urettmessig 
forskjellsbehandling av minoriteter i arbeidsmarkedet 

• Særlig opptatt av de som er født og oppvokst I Norge 

• Første fase av ansettelsesprosessen: tilgang til jobb er viktig 
for individers velferd og integrasjon i samfunnet 

• Q: hvordan reagerer arbeidsgivere på personer som er født og 
oppvokst i Norge med utenlandsk lydende navn? 

 

• Multiple data og metoder: 

– Felt-eksperiment  -  tre faser 

– statistiske analyser av registerdata  

– intervju med arbeidsgivere 



Hva er diskriminering? 
• Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig 

forskjellsbehandling av andre individer, etniske grupper, 
nasjonaliteter, religiøse samfunn osv., ut fra følelsesmessige 
eller tradisjonelle holdninger. Dette gjenspeiles i begreper 
som f.eks. rasediskriminering, kjønnsdiskriminering.(Store 
norske leksikon). Jf begrepet urettmessig forskjellsbehandling 
(Rogstad) 

• Diskriminering på arbeidsmarknaden oppstår når personar 
med dei same kvalifikasjonane og den same kompetansen 
blir behandla ulikt på grunn av kjønn, etnisitet, alder, etc. 

• Ethnic discrimination in hiring occurs when an applicant is 
evaluated more negatively than applicants from the dominant 
ethnic group by virtue of his or her ethnicity.  



Hvordan måle diskriminering? 

• spørre jobbsøkere 

• spørre arbeidsgivere 

• Analysere kvantitative data, en rekke 
statistiske analyse-teknikker 

• Analysere klager/brudd på diskriminerings-
regelverk 

• Felt-eksperiment = kvasi-eksperimentell 
metode – anerkjent som beste måten å påvise 
diskriminering i arbeidslivet (ILO)  



DISCRIM: Felt-eksperiment 
• Vi har konstruert to par (to jenter og to gutter) som er 

identiske bortsett fra navn. En søknad med pakistansk navn, 
den andre søknaden med norsk navn (tilsv ISF-studien) 

 

• Vi har utstyrt dem med CV’er som viser at de er oppvokst i 
Norge, like gamle (23-25 år) og har samme (norske) utdanning 
og arbeidserfaring  

• sendt parvise søknader til offentlig annonserte jobber, enten 
to kvinnelige søkere eller to mannlige 

• For å unngå at arbeidsgiver ser to helt identiske søknader, har 
vi variert mht hvor formelt/uformelt de var formulert (har 
svak negativ betydning for utfallet for pakist kvinner) 



Kompetansekrav  
• Alle søkerne ble gitt kompetanse som matchet 

kompetansekravene for den utlyste jobben 
 
– Stort sett videregående utd. og bachelorutdanning 
– Lavere utdanning: transport/lagerarbeid og noen jobber i 

helse-/sosial (eks. hjelpepleier) og innen 
utdanningssektoren (eks. barnehageassistent) 

– Ingen søknader til stillinger som krever mastergrad eller 
tilsvarende (kan ikke forfalske vitnemål) 

 
• Søknadsprosess:  

– ofte elektronisk 
– Mye bruk av vikarbyrå 



Vi har søkt jobber innen 6 fagfelt 

– Helse/sosial: Sykepleier, miljøterapeut, vernepleier  

– Økonomi/regnskap: Regnskapsmedarbeider, 
regnskapsfører, økonomimedarbeider  

– Administrasjon/forvaltning: Konsulent, veileder, 
saksbehandler  

– Utdanning/undervisning: Pedagogisk leder, lærer, 
førskolelærer, barnehageassistent  

– Transport/logistikk: Lagermedarbeider, sjåfør, 
lastebilsjåfør  

– Media/IKT: Kommunikasjonsrådgiver, systemutvikler, 
webutvikler, supportmedarbeider  



To faser av felt-eksperimentet 
 

• Fase 1: Oslo. Høst 2011/vinter 2012. N=288 par 

 

• Fase 2: ‘Norge rundt’: Stavanger, Bergen, Trondheim 
+ et par småsteder.  Vår/sommer 2012. N=298 par 

 

• Totalt 1172 søknader (586 par)  



Call-back 

• Vi registerer om vi blir kontaktet  (over epost 
eller telefon) av arbeidsgiver 

 

• Viktig: call-back er tegn på interesse i første 
fase av ansettelsesprosessen.  

 

• Betyr ikke nødvendigvis jobb-tilbud 



Call-back 
• Mål på diskriminering:  

– Call-back rate = (call-back norsk navn)/(call-back 
minoritet navn) 

– Call-back rate = 1,0 – helt likt 

– Call-back rate < 1,0 – favorisering norsk 

– Call-back rate > 1,0 – favorisering minoritet 

 

Eks call-back rate = 1,5: Statistisk sett betyr det at mens 
en søker med norsk navn i snitt må sende 10 søknader 
før han/hun kan regne med å bli kontaktet av en 
arbeidsgiver, må en minoritetssøker med samme 
kompetanse i snitt sende 15 søknader  

 



Tidligere forskning – (kun korr. tester) 

• ISF-studien - Oslo-området: Call-back rate 1,43 
(pakistanske navn) (Midtbøen og Rogstad 2012)  

• Stockholm-regionen: Call-back rate: 1,8 (Øst-afrikanske og 
arabiske navn) (Bursell, Le Grand, Arai, Nekby, 2012) 

• Stockholm and Gothenburg region Call-back rate 1,5 
(Middle Eastern) (Carlsson & Rooth 2007) 

 
• USA: Call-back rate 1,46 - 1,49 (svarte og hvite) (Jaquemet 

& Yannelis 2011, Bertrand et al., 2004; Bertrand et al., 
2005)  

• Frankrike: Call-back rate 1,55 - 2,77 (marokkanske) (Duguet 
2007) 

• Canada: Call-back rate 1,46 (kinesiske) (Oreopoulos 2009) 
• Australia: Call-back rate 1,67 (kinesiske) (Booth et al. 2009) 

 



Mindre etnisk diskriminering i Oslo? 

 

• Større andel minoriteter (23%) i Oslo enn 
andre større byer  mindre diskriminering 

 

• Først: Hvis store regionale forskjeller mht 
etterspørsel etter arbeidskraft, kan det ha 
betydning  for utfallet av testene våre 

 

 



Regionale arbeidsmarkedsforskjeller? 

Stramt arbeidsmarked I Norge:  

Generelt relativt høy call-back:  

–  45,2 % i Oslo 

–  45,1 % I Stavanger, Bergen, Trondheim 

 

Ingen signifikante regionale forskjeller i call-back 
mellom de største byene 



Diskriminering av søkere med 
pakistansk navn 

• Systematiske forskjeller i favør av søkere med 
norsk navn:  
– I Oslo fikk 50,9 % av norske jobbsøkere respons, 

mens 39,4 % av pakistanske jobbsøkere fikk 
respons (Kji-kvadrat= 7.608, p= 0,006).  

– I Stavanger/Bergen/Trondheim fikk 48,7 % av 
norske jobbsøkere respons, mens 41,6 % av 
pakistanske jobbsøkere fikk respons (Kji-kvadrat = 2.988, p = 

0,084). 

•  Relativt høy call-back begge grupper 



Call-back rate 
• Oslo:  Call-back rate 1,30  

– Call-back rate kvinner: 1,24  

– Call-back rate menn: 1,42 
 

• Stavanger, Bergen, Trondheim: Call-back rate 
1,18  

– Call-back rate kvinner: 1,19 

– Call-back rate menn: 1,16 

 
Call back rate = (call-back norsk navn)/(call-back pakistansk navn) 



 
Skiller Oslo seg ut? 

 • Andre mål på diskriminering: Netto 
diskriminerings rate*: 
– Oslo: 21,5 % (ISF-studien hadde 24,3%) 

– Stavanger, Bergen, Trondheim: 14,1 % 

 
• Forskjellen i call-back mellom norske og 

pakistanske jobbsøkere er altså mindre i 
Stavanger/Bergen/Trondheim enn i Oslo  

  er denne forskjellen signifikant? 
 

* Netto diskrimineringsrate:  [(call-back norsk – call-back 
pakistansk)/samlet call-back] 



Er det regionale forskjeller i forskjellsbehandling? 

Enkel formel:   

•  y = β 0 + β1Pa + β 2Os + β 3[Pa *Os] + ε 
 
• hvor y er en dummy som har verdien 1 hvis søkeren har 

fått call-back og 0 hvis søkeren ikke har fått call-back 
• Pa er 1 for søkere med pakistansk navn, og 0 for søkere 

med norsk navn 
• Os er 1 hvis jobben er utlyst i Oslo og 0 hvis jobben er 

utlyst i andre norske byer 
• Parametret til samspillsleddet, [Pa*Os], β3, viser om 

det er signifikante forskjeller i diskriminering mellom 
Oslo og ‘Norge rundt’ – det er dette vi er interesserte i. 



Oslo vs. ‘Norge Rundt’ (OLS):  
samspillsleddet viser at Oslo ikke skiller seg ut 

Tabell 6. Resultat av lineær regresjon av call-back, etter etnistet, geografi og etnisitet x geografi. 

  

  

  Modell A Modell B Modell C 

  B SE B SE B SE 

Konstant .497*** .020 .497*** .025 .487*** .029 

              

Etnisitet 

(1=pakistansk) 

-.092** .029 -.092** .029 -.070* .041 

Geografi 

(1=Oslo) 

    .000 .029 .022 .041 

Etnisitet x 

Geografi 

        -.044 .058 

              

Justert R2 .008 .007 .006     

N 1174     

Signifikansni

vå 

*** = 0.01 ** = 0.05 * = 0.1 NS/(tom) = > 0.1 



Kjønnsforskjeller 

• Kvinner i Oslo har høyere sannsynlighet for å 
bli kontaktet enn kvinner i de andre byene, 
mens dette er omvendt for menn, som har 
høyere sannsynlighet for å bli kontaktet i 
byene utenfor Oslo.  

 

• Viktig årsak til dette er høy etterspørsel i 
undervisningssektoren i Oslo (kvinne-jobber) 



Figur 3: Call-back, etter fagfelt og etnisitet (prosent) 
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Call-back etter fagfelt, etnisitet og geografi 
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T-tester: fagfelt Oslo 
Tabell 1. Call-back, etter etnisitet og fagfelt (prosent) – Fase 1: Oslo. 

 Fagfelt 

Etnisitet Helse/sosial Øk. Adm. Utd. Transport IT/kom. 

Norsk 72,50 44,44 22,58 86,36 45,65 35,71 

Pakistansk 52,50 36,11 16,13 79,55 19,57 32,14 

 

Tabell 2. T-test av call-back, etter etnisitet og fagfelt – Fase 1: Oslo.  

 Fagfelt 

 Helse/sosial Øk. Adm. Utd. Transport IT/kom. 

Norsk vs. Pakistansk  1,864 

p=0,066 

1,016 

p=0,311 

0,635 

p=0,528 

0,844 

p=0,401 

2,748 

p=0,007 

0,396 

p=0,693 

 



T-tester: fagfelt ‘Norge Rundt’ 
Tabell 3. Call-back, etter etnisitet og fagfelt (prosent) – Fase 2: Norge Rundt. 

 Fagfelt 

Etnisitet Helse/sosial Øk. Adm. Utd. Transport IT/kom. 

Norsk 57,69 46,03 29,41 59,18 46,00 48,00 

Pakistansk 63,46 38,10 29,41 38,78 28,00 48,00 

 

 

Tabell 4. T-test av call-back, etter etnisitet og fagfelt – Fase 2: Norge Rundt.  

 Fagfelt 

 Helse/sosial Øk. Adm. Utd. Transport IT/kom. 

Norsk vs. Pakistansk -0,597  

p=0,552 

0,898 

p=0,371 

0,000 

p=1,000 

2,043 

p=0,044 

1,878 

p=0,063 

0,000 

p=1,000 

 



Co-variates - andre forhold 

• Høyere ss for call-back - generelt: 

– Høyere utdanning (over VGS) 

– Mindre bedrifter (under 50 ansatte) 

– Helse-og sosial 

– Undervisning 

• Lavere ss for call-back – generelt: 

– Minoriteter oppmuntres til å søke 

– Admin/forvaltning 

– Lager/transport 



Samspill 
• Få signifikante samspill: X* pakistansk: 

 
• Høyere utdanning (positiv menn med pakistansk 

navn (borderline) og kvinner med pakistansk navn 
(klart sign)) 

• Uformell søknad (borderline negativ for 
pakistanske kvinner) 
 

• Oppmuntring for minoriteter til å søke – ingen 
betydning søker med pakistansk navn 

• Kontaktperson = minoritet – ingen betydning 
 



Oppsummert DISCRIM felt-eksperiment  
fase 1 og fase 2 

• Mindre diskriminering enn antatt:  
– Call-back rate 1,30 (Oslo) 

– Call-back rate 1,18 (Stavanger, Bergen, Trondheim) 

– tyder på stramt arbeidsmarked i Norge (jfr overall call-
back rundt 45 %)   

• Likevel systematisk større sannsynlighet for call-
back hvis norsk navn  

• Mest diskriminering i ufaglærte jobber i lager/ 
transportsektoren. Menn i Oslo med pakistansk 
navn: Call-back rate = 1,42  
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Figur 4: Call-back, etter fagfelt og geografi (prosent) 
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