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• Baggrund 

• Resultater

• Spørgsmål/diskussion  
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Rapport: Danske vidensarbejderes beskæftigelses- og 
arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og helbred 

• Udgangspunkt: Globale ændringer i 

arbejdsmarkeder

• Formålet var at skabe statistisk evidens for: 
• Ændringer i vidensarbejderes ansættelsesvilkår

i de seneste ti år

• Ændringer i vidensarbejderes arbejdsmiljø og 

helbred



Vidensarbejde

Begrebsafklaring

Atypisk beskæftigelse

Jobkvalitet og arbejdsmiljø 

- Har minimum en bacheloruddannelse (oftest høj 

grad af autonomi)

- En kompetenceprofil, som kombinerer høj 

specialisering med brede og overførbare 

kompetencer, arbejder med viden som kapital og 

produkt

- Modpol til ”typisk” - lønmodtager med fast 

ansættelse og på fuld tid, selvstændige med 

ansatte

- Tre typer: Deltidsarbejde, midlertidige ansættelser 

og soloselvstændighed

- Jobkvalitet omhandler forhold i jobbet, herunder 

fysisk og psykisk arbejdsmiljø



Andelen af vidensarbejdere i beskæftigelsen i Danmark 
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Kilde: Beregninger foretaget af forfatterne baseret på data fra Arbejdskraftsundersøgelsen (Danmarks Statistisk)
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Atypisk beskæftigede vidensarbejdere ud af gruppen af 
vidensarbejdere, 2006-2017

Kilde: Beregninger foretaget af forfatterne baseret på data fra Arbejdskraftsundersøgelsen (Danmarks Statistisk)
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Centrale konklusioner

• Flere kvinder blandt vidensarbejdere end i beskæftigelsen

• Flere kvinder blandt atypisk beskæftigede vidensarbejdere 
end blandt de ”ordinært” beskæftigede

• Andelen af atypiske beskæftigede vidensarbejdere var fra 2006-

2017 stabil 

• De tre grupper af atypisk beskæftigede vidensarbejdere varierer 

på tværs af demografi, køn, fag og oplevelse af arbejdsmiljø og 

helbred



• Der er ikke fundet belæg for at påstå at atypiske beskæftigelses-
vilkår i sig selv fører til prekarisering af grupper af vidensarbejdere 

Centrale konklusioner

• Der er dog grund til fortsat at holde øje med de følgende 

grupper: 
1. Deltidsansatte, som ufrivilligt er på deltid og som er 

meget bekymrede for at blive arbejdsløse 

2. Unge soloselvstændige

3. Midlertidigt ansatte, som ønsker fast arbejde 



Midlertidigt ansatte vidensarbejdere

• De midlertidigt ansatte er en sammensat gruppe med flere typer

• 2/3 af de midlertidigt ansatte er kvinder 

• Yngre end andre atypisk beskæftigede vidensarbejdere

• Beskæftiget inden for sundhed, undervisning og pædagogisk arbejde 



Midlertidigt ansatte vidensarbejderes kontraktlængde



Hvorfor er vidensarbejderne midlertidigt ansat



Sammenfatning

• Halvdelen af atypisk beskæftigede vidensarbejdere er midlertidigt ansat

• Af dem er 2/3 kvinder og halvdelen ønsker egentlig fast arbejde

• Deres kontraktlængde stiger

• Og deres motivationen ændrer sig – stadig flere ønsker IKKE fast arbejde
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Spørgsmål til diskussion Fremtidens 

arbejdsmarked for 

vidensarbejdere? 
Corona-pandemiens 

påvirkning på de 

midlertidigt ansatte 

vidensarbejdere? 
Hvilke konsekvenser har 

forlængelsen af midlertidige 

kontrakter? For individer og 

for arbejdsmarkedet? 

??????
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