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visse grupper på arbejdsmarkedet. Lønmod-
tagere med et fleksibelt arbejde har f.eks. 
højere uddannelse og er oftere offentligt 
ansatte end lønmodtagere med et tradi-
tionelt arbejde. Men selv når man tager 
hensyn til dette, er der stadig en stor forskel 
i marginaliseringsrisikoen mellem lønmod-
tagere , der har et fleksibelt arbejde og løn-
modtagere, der har et traditionelt arbejde.

Lønmodtagere med fleksibelt arbejde 
bliver sjældnere fyret
Sammenhængen mellem det fleksible ar-
bejde og den lave efterfølgende marginali-
seringsrisiko skyldes især, at dem med et 
fleksibelt arbejde i langt mindre grad bliver 
fyret end dem med et traditionelt arbejde 
gør. Der er 28 procent af de lønmodtagere, 
der havde et traditionelt arbejde i 1990, 
som ufrivilligt har forladt deres arbejdsplads 
mellem 1990 og 1995, mod kun 10 procent 
af dem, der havde et fleksibelt arbejde. 

Dette påvirker indirekte marginalise-
ringsrisikoen, da de lønmodtagere i under-
søgelsen, der er blevet fyret i perioden 
mellem 1990 og 1995, har en betydelig 
større risiko for stadig at være uden arbejde 
i de efterfølgende år, når man sammenligner 
med dem, der selv har sagt deres job op eller 
dem, der har haft det samme arbejde i hele 
perioden. 21 procent af de lønmodtagere, 
der ufrivilligt har forladt deres arbejdsplads 
i perioden 1990 til 1995 er således stort 
set uden arbejdsmarkedstilknytning i 1996 
og 1997. Blandt de frivilligt ophørte er det 
tilsvarende tal kun 11 procent.

Det at have haft et fleksibelt arbejde har 
til gengæld ingen selvstændig betydning for, 
om en lønmodtager, der er ophørt fra 
en arbejdsplads, fortsætter i beskæftigelse 
på arbejdsmarkedet eller om vedkommende 
bliver marginaliseret. Undersøgelsen viser 
derimod, at det er de personlige kendetegn, 
der har den største betydning her. Køn, 
alder, uddannelse og helbred er afgørende 
for om en lønmodtager, der er fratrådt 
sin arbejdsplads igen vender tilbage til 
beskæftigelse, eller om vedkommende bliver 
offentligt forsørget. Det fleksible arbejde og 

andre faktorer, som knytter sig til det ar-
bejde eller den arbejdsplads lønmodtageren 
havde før ophøret, er derimod uden betyd-
ning for sandsynligheden for at være i 
beskæftigelse efter ophøret.

Andre faktorer i marginaliseringsrisikoen
Ud over betydningen af det fleksible ar-
bejde, viser undersøgelsen også en række 
andre interessante ting omkring arbejd-
sophør og marginalisering. Det er f.eks. 
bemærkelsesværdigt, at sandsynligheden for 
at sige sit arbejde op eller blive fyret er 
præcis den samme for mænd og kvinder. 
Til gengæld har mænd en betydeligt større 
sandsynlighed end kvinder for at være i 
beskæftigelse, efter at de har forladt en ar-
bejdsplads. 

Alder har også en stor betydning. Det er især 
de yngste og de ældste grupper af lønmod-
tagere på arbejdsmarkedet, der risikerer at 
blive offentligt forsørgede, mens risikoen er 
mindst for lønmodtagere i fyrrerne. Endvi-
dere viser undersøgelsen ikke overraskende, 
at højtuddannede har en lavere marginalise-
ringsrisiko end lønmodtagere uden uddan-
nelse. Derimod er der ingen forskel på 
risikoen for lønmodtagere med en lærlinge 
eller efg-uddannelse og lønmodtagere uden 
uddannelse. 

Om undersøgelsen
Rapporten bygger på to lønmodtagersur-
veys gennemført af Arbejdsmiljøinstituttet 
og Socialforskningsinstituttet i 1990 og 
1995. Det er de samme ca. 5.000 lømod-
tagere, der er blevet interviewet i deto år. 
Efterfølgende er disse oplysninger koblet 
sammen med data fra Danmarks Statistik 
om modtagelse af indkomsterstattende 
ydelser i perioden 1995 - 1997.

Forskningsrådene (velfærdsforskning) har 
bidraget til finansiering af undersøgelsen 
under forskningsprogrammet “menneske-
lige ressourcer i arbejdslivet“. EUs social-
fond har ligeledes bidraget til under-
søgelsens finansiering.
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Fleksibelt arbejde
Det er en udbredt opfattelse, at der igennem 
de seneste årtier er sket en udvikling, i 
den måde mange lønmodtagere arbejder 
på. Globaliseringen og det øgede konkur-
rencepres har fået virksomhederne til at 
introducere nye produktionsformer og nye 
måder at organisere arbejdet på. Dagens 
”moderne“ virksomheder har en fleksibel 
arbejdsorganisering, hvor medarbejdere på 
alle niveauer i stigende grad forventes at 
tage ansvaret for deres eget arbejde, ligesom 
de skal være fleksible og kunne udføre 
mange forskellige opgaver i virksomheden. 
På den anden side har medarbejderne i de 
moderne virksomheder også stor indflydelse 
på deres egen arbejdssituation, ligesom de 
ofte har gode muligheder for at videreud-
danne sig og udvikle sig i deres arbejde. 
Denne form for moderne arbejde kaldes 
undertiden for ”det fleksible arbejde“.

Det stærke fokus, der har været gennem 
de seneste år på kravet om fleksibilitet 
fra medarbejdernes side, og virksomheder-
nes ønske om omstillingsparate og alsidige 
medarbejdere gør det relevant at se på, om 
de lønmodtagere, der har et fleksibelt ar-
bejde, generelt klarer sig bedre på arbjds-
markedet end dem, der har et mere tradi-
tionelt arbejde.

Socialforskningsinstituttet har undersøgt, 
hvilken indflydelse det at have et fleksibelt 
arbejde har på lønmodtageres arbejds-
markedstilknytning på længere sigt. Vi har 
målt hvor fleksibelt et arbejde en tilfældig 
stikprøve af lønmodtagere havde i 1990. 
Det fleksible arbejde er målt ved at stille syv 
forskellige spørgsmål om arbejdet. Vi siger, 
at en lønmodtager har et fleksibelt arbejde, 
hvis vedkommende:

• Har mulighed for  at bestemme 
   eget arbejdstempo

• Er med til  at tilrettelægge eget arbejde

• Har et afvekslende arbejde

• Får information om beslutninger vedr. arbejdet

• Har mulighed for at lære nyt og dygtiggøre sig

• Får støtte og opmuntring fra chef

• Får meget efteruddannelse

Omvendt siger vi, at lønmodtagere har et 
traditionelt arbejde, hvis de kun i ringe 
grad har disse muligheder eller kendetegn 
ved deres arbejde. Derefter har vi set på, 
hvilken indflydelse det at have et fleksibelt 
arbejde har på de samme lønmodtageres 
risiko for at være offentligt forsørgede i 
perioden 1995-1997. Vi undersøger også, 
hvilken betydning det har, om lønmod-
tagerne eventuelt er blevet fyret, eller har 
sagt op i perioden mellem 1990 og 1995.

Det fleksible arbejde har stor betydning 
Undersøgelsen viser, at der er en meget 
stærk sammenhæng mellem en lønmodtag-
ers grad af fleksibelt arbejde og vedkom-
mendes risiko for efterfølgende at blive 
marginaliseret på arbejdsmarkedet. Blandt 
de lønmodtagere, som i 1990 havde et helt 
fleksibelt arbejde, er der kun fire procent, 
der stort set ikke havde tilknytning til ar-
bejdsmarkedet i perioden 1995-1997. For de 
lønmodtagere, der havde et helt traditionelt 
arbejde var det tilsvarende tal 17 procent.

Denne effekt af det fleksible arbejde findes 
også, selv om man tager hensyn til, at det 
fleksible arbejde er særligt udbredt blandt 
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