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Sammendrag: 
Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv. Dette er spesielt viktig i lys av den demografiske 
utviklingen i Norge. For å kunne opprettholde en høy sysselsetting må alle som har evne til å 
arbeide få mulighet til å delta i arbeidslivet. Denne avhandlingen studerer ulike veier inn i 
arbeidsmarkedet for personer som av ulike årsaker strever med å få innpass. I tillegg 
undersøkes det om det er en sammenheng mellom forhold i det lokale arbeidsmarkedet og 
frafall i videregående skole.  
 
Kan vikarbyråarbeid være en inngangsport til arbeidsmarkedet? Den første artikkelen 
forsøker å svare på dette spørsmålet for en spesielt utsatt gruppe i arbeidsmarkedet – ikke-
vestlige innvandrere. Resultatene viser at arbeidsledige ikke-vestlige innvandrere kan tjene 
på å ta seg jobb i et vikarbyrå, ved at det øker sannsynligheten for å få seg en annen type jobb 
sammenlignet med det å gå ledig i samme periode.  
 
Den andre artikkelen undersøker springbretthypotesen av vikarbyråarbeid for en annen 
utsatt gruppe i arbeidsmarkedet – ungdom uten fullført videregående skole. Effekten av 
vikarbyråarbeid sammenlignes så med effekten av deltakelse på arbeidsmarkedstiltak. 
Resultatene viser at vikarbyråarbeid har en funksjon som inngangsport til arbeidsmarkedet 
for ungdom uten fullført videregående skole. Ikke bare kommer ungdom med 
vikarbyråerfaring raskere i jobb enn tilsvarende ungdom som mangler denne erfaringen. 
Vikarbyråarbeid ser også ut til å fungere godt sammenlignet med ordinære 
arbeidsmarkedstiltak. 
 
Til slutt i avhandlingen undersøkes det om forhold i arbeidsmarkedet påvirker hvorvidt 
ungdom avbryter videregående opplæring. Hypotesen er at det er mindre attraktivt å droppe 
ut av skolen i dårlige tider, fordi mulighetene på arbeidsmarkedet er få og det er vanskelig å 
få seg jobb. Ved å bruke utstrømsraten fra arbeidsledighet som et mål på hvilke muligheter 
som finnes i arbeidsmarkedet for ungdom, bekreftes denne hypotesen: En økning i 
utstrømsraten med én prosent fører til at sannsynligheten for å droppe ut av videregående 
skole øker med 0,1 - 0,4 prosent. 
 

 

 
 


