
KLASSEKAMPENØKONOMI

JOBB: Regjeringen og arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) mener midlertidige ansettelser 
kan bidra til at svake grupper kommer seg inn i arbeidslivet, men forskning sår tvil om teorien.
 FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

ARBEIDSLIV
Av Stian Nicolajsen

Regjeringen endret arbeids-
miljøloven blant annet for å 
gjøre det enklere å ansette 
noen midlertidig. Sammen-
liknet med dem som er ar-
beidsledige, er det nå flere 
med midlertidige ansettelser 
som har en stabil arbeidsmar-
kedstilknytning, men det 
hjelper ikke i særlig grad sår-
bare grupper som unge og 
lavt utdannede, har Fafo-for-
skerne Jørgen Svalund og 
Roy A. Nielsen funnet. 

Det var de sårbare gruppe-
ne som ble trukket 
fram som begrunnel-
se da regjeringen 
økte adgangen til 
midlertidige ansattel-
ser.

Svalund og Nielsen 
har i en ny artikkel i 
tidsskriftet Søkelys 
på arbeidslivet skre-
vet om hvorvidt mid-
lertidige ansettelser 
fungerer som en bru til fast 
jobb.

– Vi finner at de som har 
mest utbytte av midlertidige 
stillinger, er eldre og de med 
lang utdanning. Effekten er 
mindre for unge og dem med 
lav utdanning, sier Svalund.

Forskerne har brukt data 

fra Statistisk sentralbyrås ar-
beidskraftundersøkelse fra 
1998 til 2013. De sammenlik-
net tilknytningen til arbeidsli-
vet fire år seinere mellom per-
soner som opprinnelig hadde 
faste eller midlertidig stillin-
ger, eller var uten jobb. For-
skjellen er målt mellom per-
soner som har samme alder, 
utdanning og kjønn.

Lite å tjene på ekstravakter
Effekten av å ha midlertidige 
stillinger varierte mellom uli-
ke grupper, og ulike typer 
midlertidige ansettelser.

– For menn som hadde jobb 
som ekstrahjelp, var det vel-
dig liten forskjell sammenlik-
net med å være arbeidsledig. 
En skulle tro at en slik jobb ga 
økt kompetanse og erfaring 

på cv-en, noe som vil-
le bidra til å få en fast 
tilknyt-
ning til ar-
beidslivet, 
sier Sva-
lund.

Å være 
prosjektan-
satt og vikar ga større 
uttelling for menn, 
ifølge forskerne.

– For kvinner hadde det 
mindre å si om man var ek-
stravakt, vikar eller prosjekt-
ansatt, og midlertidige stillin-
ger førte i større grad til stabil 
sysselsettingen. Kjønnsfor-
skjellene kan skyldes ulike 
hodninger til arbeid, tilknyt-
ning til arbeidslivet og for-

skjeller på kvinne- og manns-
dominerte sektorer. Det kan 
være lettere å komme inn som 
ekstrahjelp og jobbe seg inn i 
en stabil jobb i for eksempel 
pleie- og omsorgssektoren, 
sier Svalund.

Står på sitt
Arbeids- og sosialdeparte-
mentet mener artikkelens 
funn ikke står i strid med de-

res begrunnelse 
for å endre ar-
beidsmiljølo-
ven.

«Artikkelen 
slår fast at de 

midlertidig an-
satte gjør det bedre i arbeids-
markedet enn de som har 
vært arbeidsledige. Det be-
krefter bare det regjeringen 
hele tida har sagt. Midlertidi-
ge jobber er et bedre spring-
brett inn i faste jobber, når al-
ternativet er arbeidsledig-
het», skriver arbeids- og sosi-
alminister Anniken Hauglie 
(H) i en e-post.

stiann@klassekampen.no
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VED SAMME BORD: Alle får samme beløp i barnetrygd. Det 
kan sikre oppslutning om velferdsstaten. FOTO: NTB SCANPIX

n ØKONOMEN SVARER

Hvorfor vil så man-
ge på venstresida ha 
universelle velferds-
goder? Hvorfor ikke 
gi mer i barnetrygd 
til de fattige enn de 
rike?

På kort sikt er overføringer 
rettet mot de fattigste mer 
utjevnende enn univer-
selle velferdsgoder. Ved å 
kutte barnetrygden til den 
rikeste halvparten av 
befolkningen ville man 
kunne doble barnetrygden 
til den fattigste halv-
parten.

Ulempene ved inntekts-
prøving oppstår på lengre 
sikt. Den politiske støtten 
til omfattende velferds-
ordninger avhenger av 
hvordan de er utformet. 
Mens arbeiderbevegelsen 
opprinnelig ønsket 
behovsprøvde ordninger, 
gikk den i mange land 
over til å fremme univer-
salisme av hensyn til at 
oppslutningen om vel-
ferdsstaten skulle vinnes 
gjennom valg.

Et klassisk økonomisk 
argument mot inntekts-
prøving er at det skaper 
fattigdomsfeller, siden 
insentivene til å jobbe mer 
svekkes for dem som 
befinner seg rundt 
inntektsgrensa for å motta 
ytelsen. Når inntekten 
øker, øker ikke bare 
skatten, men ytelsene 

kuttes også. Dette blir som 
en ekstra inntektsskatt for 
dem med lavest inntekt, 
og strider mot tanken om 
et progressivt skatt e-
system hvor skattesatsen 
øker med inntekten. 
Progressiviteten svekkes 
ytterligere av at de som 
befinner seg over inntekts-
grensa, behandles likt 
uavhengig av om inntek-
ten deres bare er litt 
høyere eller mye høyere.

Universelle ordninger 
finansiert ved progressive 
skatter sørger for om-
fordeling over hele 
inntektsspekteret. Den 
viktigste årsaken til at 
venstresida foretrekker 
universelle ordninger, er 
formodentlig at universa-
lisme slik antas å minske 
avstanden mellom dem 
som betaler for velferden 
og dem som nyter godt av 
velferdsordningene. 
Interessefellesskap gjør 
solidaritet billig.

I tillegg til å virke ut-
jevnende i seg selv bidrar 
universelle ordninger til å 
sikre oppslutningen om 
velferdsstaten på lang sikt 
i land med lav inntekts-
ulikhet.

Et viktig aspekt ved 
velferdsordninger er at de 
fungerer som forsikring, 
og universelle ordninger 
gir forsikring til alle – ikke 
bare dem som faller under 
en viss inntektsgrense.

Forskning av Erling 
Barth, Kalle Moene og 
Michael Wallerstein viser 
hvordan etterspørselen 
etter sosialforsikring er 
større i land med lav 
inntekts ulikhet. Ved å 
tjene middel klassens 
interesser gjennom 
universelle ordninger 
sikres opp slutningen om 
velferds staten på lang sikt.

Sara Cools,
forsker ved Institutt for 

samfunnsforskning
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Ny arbeidsforskning:
n Fafo-forskerne Jørgen 
Svalund og Roy A. Nielsen har i 
en ny artikkel i tidsskriftet 
Søkelys på arbeidslivet skrevet 
om hvorvidt midlertidige 
ansettelser fungerer som en 
bru til en fast tilknytning i 
arbeidslivet.
n I 2015 endret regjeringen 
arbeidsmiljøloven slik at 
arbeidsgiverne fikk økt 
mulighet til å ansette personer 
midlertidig. Begrunnelsen var 
blant annet at slike stillinger 
ville kunne få svake grupper 
inn i arbeidslivet.

NYE FUNN: Regjeringen tillot mer mid-
lertidighet i arbeidslivet for å få svake 
grupper i jobb. Forskning viser at slike 
jobber er et usikkert springbrett.


