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1. Indledning 

Staten, kommuner og regioner indkøber hvert år ydelser fra den private sektor for 
mange milliarder kroner. Omfanget af offentlige indkøb og fremgangsmåderne ved 
udbud af serviceopgaver er velbelyst, men der mangler viden om de udbudsforret-
ninger, hvor offentligt ansatte følger med opgaven og overdrages til private virksom-
heder, eller efter et udbud skifter til en anden arbejdsgiver. 
 
På denne baggrund har Udliciteringsrådet, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorgani-
sationen, 3F, HK/Privat, RBF, Sanitørerne under DFF-S, Branchearbejdsmiljørådet 
for transport og engros samt Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser 
indgået et samarbejde om en undersøgelse. Det overordnede tema, som belyses, er, 
hvordan udlicitering påvirker medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdssituation, 
trivsel, arbejdsmiljø og personaleforhold, såsom løn og ansættelsesforhold? 
  
Hensigten med undersøgelsen er at medvirke til bedre gennemførelse af udliciterin-
ger og bidrage med et faktuelt grundlag for debatten om anvendelse af udlicitering i 
den offentlige sektor. Undersøgelsen er gennemført af konsulentfirmaet Rambøll 
Management i perioden fra maj til oktober 2006 og er blevet fulgt af en arbejdsgrup-
pe bestående af repræsentanter for initiativtagerne. 
 
Det primære fokus for undersøgelsen er skiftet fra offentlig til privat ansættelse, dvs. 
førstegangsudliciteringer. Undersøgelsen omfatter dog også udliciteringer, hvor op-
gaver og medarbejdere efter en eller flere kontraktperioder er overgået fra en privat 
virksomhed til en anden. Derudover indgår enkelte cases, hvor medarbejdere er 
overgået fra en privat til en offentlig arbejdsgiver samt mellem to offentlige arbejds-
givere. Endelig er der medtaget enkelte udbud, hvor opgaver og medarbejdere er 
overdraget til offentlig-private selskaber med privat aktiemajoritet og kommunalt el-
ler amtsligt medejerskab. 
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i fem brancher: Rengøring, bustransport, ældre-
pleje, catering1 og vaskerier. I kommunerne gennemføres der også udliciteringer in-
den for andre brancher, eksempelvis vedligeholdelse af parker og grønne områder, 
vejvedligeholdelse, bygningsvedligeholdelse, renovation, administrative opgaver mv. 
 
Dele af dataindsamlingen er gennemført af Danmarks Statistik, som har medvirket til 
kørsel af respondentlister, indsamling af kvantitative data og registeranalyse. Endvi-
dere har dr. merc., professor Steen Scheuer fra Institut for Samfund og Globalisering 
ved Roskilde Universitetscenter medvirket som uvildig ekspert med faglig indsigt i 
arbejdsmarkedsforhold. Steen Scheuer har i flere år forsket i forhold omkring med-
arbejderes motivation og trivsel.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Betegnelsen catering omfatter kommunal madservice, dvs. produktion og udbringning af mad til ældre mfl. 
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Hovedresultater 
Undersøgelsen viser, at den gruppe af medarbejdere, som stadig er ansat hos de pri-
vate arbejdsgivere, de overgik til efter udliciteringen, i det store og hele er lige så til-
fredse med deres nuværende job og ansættelsesforhold som med deres tidligere an-
sættelse. Medarbejdernes tilfredshed må betegnes som høj, idet 74 procent svarer at 
de er meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejde alt i alt.  
 
Der er imidlertid variationer mellem brancherne, hvor ansatte inden for bustrans-
port, catering og vaskeriservice er mere tilfredse med deres nuværende job end den 
tidligere ansættelse, mens ansatte inden for rengøring og ældreområdet er mindre til-
fredse med den private ansættelse end med deres tidligere ansættelse. 
 
Cirka halvdelen af medarbejderne er ikke længere ansat hos den arbejdsgiver, de 
overgik til i forbindelse med udliciteringen. De er enten stoppet umiddelbart efter 
udliciteringen eller efter at have arbejdet i en periode hos den nye arbejdsgiver. Årsa-
gerne til, at de ikke længere er ansat, kan være jobskifte såvel som sygdom, uddannel-
se, efterløn, afskedigelse mv.  
 
Denne gruppe medarbejdere er mindre tilfredse med ansættelsen hos den arbejdsgi-
ver, som de blev overført til efter udliciteringen, end med deres tidligere ansættelse. 
41 procent svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med arbejdet alt i alt, mens 
46 procent modsat er utilfredse eller meget utilfredse. 
 
Den væsentligste succesfaktor for en vellykket udlicitering, hvor personalet også efter 
udliciteringen føler sig godt behandlet, er god information undervejs i forløbet og 
inddragelse i udbudsarbejdet.  
 
Efter overgangen til ny arbejdsgiver har øget ansvar og indflydelse en væsentlig posi-
tiv indvirkning på medarbejdernes tilfredshed. En regressionsanalyse viser, at følgen-
de delområder i prioriteret rækkefølge har signifikant betydning for de ansattes sam-
lede vurdering af arbejdet: 
 

• Engagement 
• Arbejdsmiljø 
• Lederskab 
• Karrieremuligheder 
• Arbejdspres 
 
Omvendt kan en række forhold virke negativt ind på de ansattes tilfredshed med ar-
bejdet hos den nye arbejdsgiver: 

• Utilstrækkelig information 
• Utilfredshed hos kunderne/brugerne 
• Mange ændringer i arbejdsopgaverne 
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• Stigning i arbejdstempoet 
• Ændring af arbejdstidens placering på døgnet 
 

Det anbefales, at de nævnte områder betragtes som fokusområder for virksomhe-
derne i forbindelse med en udlicitering. 
 
Rambøll Management har fra en lang række offentlige og private virksomheder erfa-
ring med målinger af medarbejdertilfredshed og anvender i denne sammenhæng 
benchmarks. Når det gælder tilfredshed med arbejdet alt i alt, ligger benchmark for 
ansatte i den offentlige sektor på indeks 71 og for ansatte i den private sektor på in-
deks 72.  
 
I nærværende undersøgelse er den samlede jobtilfredshed - for dem som stadig er 
ansat hos den arbejdsgiver, der overtog opgaven - på niveau med benchmark. For 
dem, som ikke længere er ansat, ligger jobtilfredsheden i forhold til deres tidligere an-
sættelse over benchmark, mens jobtilfredsheden ved ansættelse hos de nye arbejdsgi-
vere er væsentligt lavere end benchmark. 
  
Undersøgelsens metode og datagrundlag 
Undersøgelsen er gennemført ved at anvende en kombination af kvantitative og kva-
litative metoder. Ved at kombinere indsamling af kvantitative data med kvalitativ me-
tode har det været muligt at perspektivere og forklare en række af de kvantitative re-
sultater i dataindsamlingen. 
 
Datakilderne i undersøgelsen er: 
 
• Spørgeskemabaserede telefoninterview 
• Registeranalyse 
• Fokusgruppeinterview. 
 
Undersøgelsens målgruppe er personer, medarbejdere eller ledere, som har været 
omfattet af en udlicitering, hvor opgaver er flyttet fra det offentlige til private virk-
somheder eller fra en privat virksomhed til en anden privat virksomhed.  
 
Relevante udliciteringer inden for de fem brancher er identificeret ved en indledende 
research bestående af søgning i databaser, telefonisk henvendelse samt breve og e-
mails til kommuner, amter, virksomheder og organisationer. Denne research har væ-
ret grundlag for sammensætning af en liste med relevante udliciteringer og en re-
spondentdatabase. 
 
I den kvantitative undersøgelse udgør bruttopopulationen 1.042 medarbejdere, som 
har været berørt af en udlicitering. I selve dataindsamlingen er det blevet verificeret, 
at respondenten reelt tilhører målgruppen. Dette har reduceret populationen til 875 
personer. Den samlede svarprocent er 63, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Der 
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er tillige gennemført en undersøgelse af forskellige forhold vedrørende responden-
ternes registerdata. 
 
Dataindsamlingen i den kvantitative undersøgelse er foretaget af Danmarks Statistik i 
perioden 11. august til 30. august 2006. Undersøgelsen er gennemført som en total-
undersøgelse blandt de 1.042 personer, der blev identificeret som populationen. 
 
I den kvalitative del af undersøgelsen er der gennemført to fokusgruppeinterview 
med i alt 28 medarbejdere fra de fem brancher i undersøgelsen. Fokusgruppedelta-
gerne er blevet rekrutteret gennem spørgeskemaundersøgelsen.  
 
I undersøgelsen anvendes betegnelsen VirkFør om den arbejdsgiver, som medarbej-
derne arbejdede hos før udliciteringen, og VirkNu om den arbejdsgiver, de blev 
overført til efter udliciteringen.  
 
Undersøgelsens metode og datagrundlag er yderligere beskrevet i dokumentations-
rapporten. 
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2. Fremadrettede perspektiver ved udlicitering 

Enkelte udbudsforretninger i den offentlige sektor indebærer, at medarbejdere over-
drages fra offentlige til private arbejdsgivere eller skifter mellem to private arbejdsgi-
vere. I få tilfælde tages medarbejdere tilbage til det offentlige. Jobskifte sker imidler-
tid langt fra i forbindelse med alle udbud. I langt de fleste tilfælde er offentlige udbud 
indkøb af ydelser, som i forvejen frembringes af private firmaer eller vedrører nye 
opgaver, som offentligt ansatte ikke har været beskæftiget med. 
 
Den gennemførte research på udliciteringer de seneste år med overdragelse af med-
arbejdere fra offentligt til privat regi viser, at der kun i moderat omfang udliciteres 
opgaver med medarbejderoverdragelse.  
 
I den offentlige sektor anvendes udbud af serviceopgaver for at opnå den bedste og 
billigste opgavevaretagelse til gavn for borgerne. Hvis konkurrencen mellem offent-
lige og private leverandører er fair og gennemsigtig, er det afgørende ikke, om leve-
randøren er offentlig eller privat, men at opgaverne løses bedst og billigst.  
 
Udbud anvendes som redskab til at opnå fastlagte målsætninger, herunder bedre op-
gavevaretagelse, teknologisk fornyelse, økonomiske besparelser eller bedre valgmu-
ligheder for borgerne. Der samarbejdes med eksterne leverandører om de serviceop-
gaver, der mest fordelagtigt kan varetages af andre end det offentlige selv, men gen-
nem udbud kan det offentlige også få inspiration til nytænkning i løsningen af egne 
serviceopgaver.  
 
 

Ved udbud forstås gennemførelsen af en udbudsproces efter de gældende udbudsregler, hvor udby-
deren beskriver de ydelser, der skal leveres, og kravene til leverandøren som grundlag for indhentelse 
af tilbud.  
 
Ved udlicitering forstås, at der efter en udbudsrunde indgås kontrakt med en ekstern leverandør om 
varetagelse af opgaver, som udbyderen tidligere selv har varetaget.1 
 

 
Udbud af serviceopgaver er et af flere redskaber, som kan anvendes til at sikre øget 
effektivitet gennem konkurrence og markedsorientering. Gennemførelse af udbud 
med henblik på udlicitering af serviceopgaver er dermed ikke et mål i sig selv.  
 
Det offentlige har det overordnede ansvar for opgavernes varetagelse, også selv om 
en opgave udliciteres og varetages af en ekstern leverandør. Hvis udlicitering skal fø-
re til de ønskede resultater, er det erfaringen, at udbud skal forberedes og gennemfø-
res på en måde, så udbudsmaterialer og kontrakter er dækkende og på en tydelig må-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 En ekstern leverandør kan være en privat virksomhed såvel som en anden kommune eller et kommunalt sel-
skab/samarbejde. 
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de beskriver kravene til leverandøren. Der skal stilles krav til ydelser, serviceniveau, 
kvalitet og medarbejderforhold, men så vidt muligt ikke til leverandørernes arbejds-
metoder, så nytænkning og udvikling bremses. Når kontrakten er indgået, skal der 
være et dialogbaseret samarbejde og foretages kvalitetsopfølgning.  
 
Det er kommuners og regioners ansvar at fastlægge det overordnede serviceniveau, 
som ydelserne fra såvel egne institutioner som eksterne leverandører skal leve op til. 
Udbud skal gennemføres på en måde, så der er mest mulig konkurrence mellem til-
budsgiverne på pris, kvalitet og løsningsforslag, hvorved der sikres bedst mulig ser-
vice for borgerne.  
 
For at opnå succes med udlicitering skal personalets forhold varetages på en god 
måde. Det kan være til skade for kvalitet og service, hvis der ikke er ordentlige ar-
bejdsforhold hos de eksterne leverandører til det offentlige. Det mærkes på kvalite-
ten, hvis der er for stor personaleudskiftning, vedvarende utilfredshed blandt perso-
nalet, eller hvis ledelsesforholdene ikke fungerer.  
 
Mulighederne for at opnå den ønskede kvalitet i serviceopgaverne og høj brugertil-
fredshed hænger således sammen med, at personalet sikres fornuftige vilkår ved 
overdragelsen til andre arbejdsgivere, at der informeres grundigt, og at overdragelsen 
foregår betryggende. 
 
I de følgende afsnit beskrives de fremadrettede perspektiver og anbefalinger i for-
hold til de mest afgørende faser og aktiviteter i forbindelse med håndteringen af per-
sonalet ved udlicitering. Kapitlet bygger på undersøgelsens resultater såvel som 
Rambøll Managements generelle erfaringer med udlicitering. 
 
 
2.1 Information af personalet 
Jf. afsnit 5.5.2 viser undersøgelsen, at den offentlige udbyder har en meget væsentlig 
opgave med at sikre den fornødne inddragelse og forankring blandt berørt personale 
og eventuelle brugere. 
 
Kommuner og regioner er ved aftale forpligtet til at informere og inddrage samar-
bejdsudvalget. Ifølge den indgåede aftale "Protokollat om medarbejdernes inddragel-
se og medvirken til omstilling, udbud og udlicitering" skal samarbejdsudvalget ind-
drages såvel før som efter, at beslutningen om udbud er truffet. Også lov om virk-
somhedsoverdragelse indeholder krav om information af personalet. 
 
Resultaterne fra undersøgelsen, såvel telefoninterview som fokusgruppeinterview, 
viser, at udliciteringer får langt det bedste forløb, når udbyderen informerer fra star-
ten, og giver fyldestgørende information undervejs i forløbet. De berørte medarbej-
dere efterspørger detaljeret information, som er relateret til de overordnede forhold 
såvel som den konkrete arbejdssituation. Informationen bør gives ved møder og ger-
ne suppleres skriftligt.  
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Ifølge fokusgrupperne er følgende spørgsmål væsentlige: 
 
• Hvad er et udbud? Hvorfor udliciterer man opgaver? 
• Hvordan bliver udbuddet gennemført? Hvem gør hvad? 
• Hvad er tidsplanen? Hvad sker der hvornår? 
• Hvad sker der med medarbejderne? 
• Hvilken indflydelse har personalet på udliciteringen? 
• Hvilke krav stilles der i udbudsmaterialet med hensyn til medarbejderne? 
 
Der kan i et udliciteringsforløb ikke informeres for meget og for ofte. Det er tillige 
en fordel, at udbyderen giver mulighed for, at medarbejderne ved flere lejligheder 
kan stille og få afklaret de mange konkrete spørgsmål, der dukker op. 
 
 
2.2 Inddragelse i udbudsarbejdet 
Ud over løbende information viser undersøgelsen, at udliciteringer får det bedste re-
sultat, såfremt personalet inddrages i arbejdet med at udarbejde udbudsmaterialet. 
Dette forudsætter naturligvis, at personalet ikke selv medvirker til afgivelse af et evt. 
eget bud eller kontrolbud.2 
 
Det er et vigtigt resultat af undersøgelsen, at de medarbejdere, der oplever, at de har 
haft indflydelse undervejs, er mest tilfredse med forløbet og arbejdsforholdene efter-
følgende. For processen med overgang til ny arbejdsgiver og personalets tilfredshed 
efterfølgende er det derfor nyttigt også at inddrage medarbejdere i udarbejdelsen af 
udbudsmaterialet, herunder særligt i opstilling af kravene til ydelsernes kvalitet og til 
personaleforholdene.  
 
Personalet, som er beskæftiget med opgaven, har en stor viden om opgaven og ydel-
serne, samarbejdsflader, aftaler om leverancer, it-mæssige forhold mv. Ud over at øge 
tilfredsheden forbedres udbudsmaterialet ved, at denne viden og ekspertise bringes 
ind i udbudsarbejdet. Man skal blot huske på, at både ledelse og personale kan være 
tilbøjelige til at beskrive ”det man gør nu”. I udbudsmaterialet er det ydelserne og de 
fremadrettede krav, som skal beskrives - ikke de nuværende arbejdsprocesser og 
rammer.  
 
 
2.3 Fastlæggelse af vilkår for personaleoverdragelse 
Når udbud indebærer overdragelse af medarbejdere til ekstern leverandør, skal den 
offentlige udbyder være opmærksom på, hvordan man håndterer en virksomheds-
overdragelse, så der skabes konkurrence på ydelsernes kvalitet og forbedringer inden 
for teknologi, arbejdsmetoder mv. frem for en konkurrence på personalets arbejds-
vilkår.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Hvis personalet medvirker til afgivelse af et kontrolbud (undertiden benævnet som ”eget bud”), skal der være vand-
tætte skotter mellem dem, som medvirker til udbuddet, og dem, som medvirker til kontrolbuddet.  
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Overdragelse af medarbejdere er reguleret af lov om virksomhedsoverdragelse, som 
Folketinget vedtog i 1979 på baggrund af et EF-direktiv for at regulere forholdene 
ved ejerskifte i private virksomheder som følge af fusioner og virksomhedsopkøb.3 
Loven er således ikke oprindeligt møntet på udliciteringer, men omfatter situationer, 
hvor en samlet økonomisk enhed overdrages og bevarer sin identitet efter overdra-
gelsen. 
 
Der var tidligere tvivl om, hvorvidt lov om virksomhedsoverdragelse skulle anvendes 
ved udliciteringer eller ej, jf. eksempelvis Ribus-sagen i midten af 1980’erne, hvor en 
udlicitering førte til en omfattende arbejdskonflikt. Loven er i dag grundlaget for 
langt de fleste udliciteringer, hvor personale overdrages til nye arbejdsgivere. Der rej-
ses dog stadig sager, blandt andet med hensyn til om loven gælder ved genudbud. 
 
Hvis der er tale om en overdragelse i lovens forstand, indtræder den nye arbejdsgiver 
umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i 
henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsfor-
hold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og individuel aftale om 
løn- og arbejdsforhold.  
 
Lov om virksomhedsoverdragelse indeholder minimumskravene til personalets vilkår 
ved overgangen til ny arbejdsgiver. Loven indebærer, at den nye arbejdsgiver kan 
ændre personalets løn- og arbejdsvilkår på samme vilkår som den tidligere arbejdsgi-
ver, hvilket i de fleste tilfælde medfører, at personalet bevarer de tidligere løn- og ar-
bejdsvilkår i den gældende overenskomstperiode. 
 
Undersøgelsen viser, at det ud fra hensynet til at sikre personalet gode forhold i for-
bindelse med udlicitering kan være en fordel, at de tidligere løn- og arbejdsvilkår gæl-
der i hele kontraktperioden. I så fald bevarer personalet de løn- og overenskomst-
mæssige vilkår, man havde før udliciteringen. Denne ordning gælder naturligvis ikke 
eventuelle nye medarbejdere, som arbejdsgiveren ansætter til opgaven.  
 
Denne model anvendes i dag i stor udstrækning, men der findes dog i de forskellige 
brancher også andre modeller for regulering af personalets løn- og arbejdsvilkår, som 
kan anvendes.  
 
Fastlæggelsen af de personalemæssige forhold i forbindelse med overdragelsen til en 
ekstern leverandør foregår som en del af udbudsarbejdet. Som for de øvrige krav til 
leverandøren viser undersøgelsen, at det også her er en fordel at inddrage personalet, 
fx i form af en arbejdsgruppe. Det er tillige relevant at orientere og inddrage de fagli-
ge organisationer. 
 
I udbudsmaterialet skal udbyderen give tilbudsgiverne adgang til samtlige relevante 
oplysninger om de berørte medarbejderes ansættelsesretlige vilkår, således at den evt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Lov nr. 111 af 21. marts 1979 (med senere ændringer) om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 
Loven omfatter overenskomstansatte, men ikke tjenestemænd. 
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nye arbejdsgiver kender og kan beregne de forpligtelser, han påtager sig. Det er hen-
sigtsmæssigt, at udbyderen sammen med lønkontoret og personalet giver oplysninger 
om antal medarbejdere, stillingsbetegnelser, anciennitet, timer pr. uge, ansættelses-
former, løntrin, pension, særlige vilkår mv. 
 
I samarbejde med personalet skal der tages stilling til de fremadrettede krav, som 
gælder de overtagne medarbejdere. Det kan eksempelvis indgå, at tilbudsgivere skal 
beskrive personalepolitikken, at der evt. skal anvendes sociale klausuler i udbuddet, at 
der skal være krav til leverandørens efteruddannelse af personalet, at der skal stilles 
uddannelsespladser for elever til rådighed etc. 
 
De krav, som udbyderen stiller til de personalemæssige forhold, skal fremgå af ud-
budsmaterialet. Det anbefales, at kravene er indeholdt i et særligt bilag til kontrakten 
med leverandøren, som indgår i udbudsmaterialet. 
 
 
2.4 Overgangen til ny arbejdsgiver 
Når tilbuddene fra mulige leverandører er indkommet, er der en betydelig interesse 
blandt personalet for at få information om, hvem tilbudsgiverne er. Hvis der er tale 
om et udbud med prækvalifikation, vil personalet ofte allerede tidligere være bekendt 
med, hvem tilbudsgiverne er.  
 
I begge tilfælde dannes der blandt medarbejderne ofte mange meninger om, hvem 
man foretrækker som ny arbejdsgiver. Resultaterne af undersøgelsen viser, at udby-
deren også på dette tidspunkt bør informere om tilbudsgiverne, og at det bør gøres 
på en måde, så man imødegår evt. misinformation og rygtedannelser. 
 
I et udbud vælges leverandøren blandt tilbudsgiverne på baggrund af tildelingskriteri-
erne. Det kan være en fordel, at personalet er repræsenteret i den gruppe, som har til 
opgave at vurdere de indkomne tilbud og forestå udvælgelsen, evt. ved hjælp af et 
pointtildelingssystem eller andre hjælpeværktøjer.4 
 
I de fleste tilfælde vil der i udbudsmaterialet være krav om, at tilbudsgiverne beskri-
ver forskellige forhold omkring overtagelsen af personalet, løn- og arbejdsvilkår mv. 
De oplysninger, som tilbudsgiverne kommer med, skal gennemgås og sammenlignes 
af den gruppe, som vurderer tilbuddene.  
 
Resultaterne af undersøgelsen peger på, at det er et afgørende vendepunkt i proces-
sen, når den nye arbejdsgiver er udpeget. Medarbejderne vil i de fleste tilfælde ”ånde 
lettet op” over, at der nu er en afklaring. 
 
Det har stor betydning for personalet, at både udbyderen og den nye arbejdsgiver in-
formerer når beslutningen om valg af leverandør er truffet. Især er den nye arbejds-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det er en forudsætning for deltagelsen i tilbudsvurderingen, at personalet ikke samtidig har medvirket til udarbej-
delsen af et kontrolbud. 
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givers information af stor betydning. Leverandøren bør sørge for grundig informati-
on til de ansatte om, hvem firmaet er, hvad overgangen betyder for de ansatte, og 
hvordan det kommer til at foregå.  
 
I nogle tilfælde holdes møder med hver enkelt medarbejder, hvor den enkeltes ar-
bejdssituation og ønsker i forhold til den nye arbejdsgivers prioriteringer bliver drøf-
tet. Resultaterne af undersøgelsen viser, at det opleves som meget positivt, såfremt 
den nye arbejdsgiver holder sådanne individuelle møder. 
 
Selve overgangen til ny arbejdsgiver efter udliciteringen og den nye arbejdsgivers 
håndtering af personalet er naturligvis meget vigtig for tilfredsheden.  
 
Undersøgelsen tegner et blandet billede af tilfredsheden med den information med-
arbejderne har fået af de nye arbejdsgivere i forbindelse med overgangen. Det blev i 
fokusgruppeinterviewene nævnt, at medarbejderne i nogle tilfælde ikke mente virke-
ligheden helt svarede til den information, de havde fået. Dette understreger betyd-
ningen af reel information og opfyldelse af eventuelle løfter. 
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3. Resumé af undersøgelsens hovedresultater 

Dette kapitel indeholder et kort resume af undersøgelsens resultater. I den forbindel-
se indgår såvel resultater fra fokusgruppeinterview som den spørgeskemabaserede 
interviewundersøgelse. 
 
 
3.1 Medarbejdernes indstilling til udlicitering 
Deltagerne i fokusgrupperne gav udtryk for, at medarbejderne i udgangssituationen 
ikke er positivt indstillede over for ufrivilligt at skulle skifte arbejdsgiver. De fleste 
foretrækker den ansættelse, de selv har valgt hos kommunen eller i amtet, og vil som 
udgangspunkt helst undgå overdragelsen til en anden arbejdsgiver.  
 
Der er dog også medarbejdere, som gerne vil prøve nye udfordringer hos en privat 
arbejdsgiver og ser arbejdsgiverskiftet som en positiv udfordring. Nogle offentligt 
ansatte er ikke tilfredse med deres arbejdsforhold og kan være ”trætte” af den offent-
lige arbejdsgiver, og de imødeser derfor gerne de nye muligheder, som en privat an-
sættelse kan indebære. 
 
Afhængigt af den information, der gives, og stemningen blandt medarbejderne kan 
udbudsperioden føles som en meget utryg periode. Set fra medarbejdernes synsvin-
kel er det en uønsket og utryg situation ikke at vide, hvem arbejdsgiveren er efter ud-
buddet, og hvilke forandringer der kommer til at ske. Mange opfatter selve beslut-
ningen om udbud som en mistillid til arbejdets udførelse og til de personer, som er 
beskæftiget med opgaven.  
 
En del overvejer jobskifte i forbindelse med udliciteringen, da et positivt tilvalg af ny 
arbejdsgiver for de fleste vil være at foretrække frem for overdragelse til en arbejds-
giver, man ikke selv har valgt. 
 
Undersøgelsen viser, at personalets skepsis og eventuelle modstand bliver mindre, 
såfremt medarbejderne informeres på en god måde og inddrages i fastlæggelsen af 
vilkårene for overdragelsen. De fleste medarbejdere foretrækker at være medspillere 
og søge indflydelse på udbuddet, om end der vil være en naturlig usikkerhed og 
skepsis.  
 
 
3.2 Medarbejdernes overordnede tilfredshed 
Af deltagerne i undersøgelsen er den ene halvdel af de overførte medarbejdere (49 
procent) stadigvæk ansat hos den arbejdsgiver, som de blev overført til i forbindelse 
med udliciteringen, i undersøgelsen kaldet VirkNu.  
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Resultaterne af undersøgelsen viser, at denne gruppe af medarbejdere er kendetegnet 
ved i det store og hele at være lige så tilfredse med deres nuværende job og ansættel-
sesforhold som med deres tidligere ansættelse, i undersøgelsen kaldet VirkFør.  
 
Der er imidlertid variationer mellem brancherne, hvor ansatte inden for bustrans-
port, catering og vaskeriservice er mere tilfredse med deres nuværende job end den 
tidligere ansættelse, mens ansatte inden for rengøring og ældreområdet er mindre til-
fredse med den private ansættelse end deres tidligere ansættelse. 
 
Den anden halvdel af medarbejderne (51 procent) har valgt at skifte job i forbindelse 
med udliciteringen – enten umiddelbart efter udliciteringen eller efter at have arbej-
det en periode hos den nye arbejdsgiver - eller de er ikke længere ansat på grund af 
sygdom, uddannelse, efterløn, afskedigelse mv.  
 
Denne gruppe af medarbejdere er mindre tilfredse med ansættelsen hos den arbejds-
giver, som de blev overført til efter udliciteringen, end med deres tidligere job i den 
offentlige sektor.  
 
Ifølge de medarbejdere, der deltog i fokusgrupperne, er der ret store forskelle mellem 
arbejdsforholdene i den offentlige og den private sektor. Efter en udlicitering vil der 
ofte blive ændret på arbejdsopgaver, rutiner, organisering mv., mens resultaterne vi-
ser, at der i mindre omfang opleves ændringer i forhold til de formelle løn- og ar-
bejdsvilkår. 
 
 
3.3 Jobskifte i forbindelse med udlicitering 
Der er en del, som vælger at søge andet job i forbindelse med en udlicitering, eller 
som ikke kan finde sig til rette hos den nye arbejdsgiver og derfor efter en kortere 
eller længere periode søger væk. Ligeledes er der medarbejdere, som vælger at gå på 
efterløn, påbegynder uddannelse, bliver afskediget eller af andre årsager holder op.  
 
Jobskifte i forbindelse med udlicitering var et tema for fokusgruppeinterviewene. Det 
fremgik, at der kan være flere forklaringer på, at tilfredsheden er markant lavere hos 
den del af respondenterne, der ikke længere er ansat hos den arbejdsgiver, de blev 
overført til.  
 
For det første er arbejdsgiverskiftet efter en udlicitering ufrivilligt. Når man ikke selv 
har valgt sin nye arbejdsgiver, vil ændringerne ofte umiddelbart blive opfattet som en 
forringelse. Det negative indtryk forbliver det primære indtryk hos de medarbejdere, 
der skifter job, mens indtrykket hos dem, som bliver, med tiden bliver mere nuance-
ret og positivt. 
 
For det andet har mange haft en oplevelse af, at den nye arbejdsgiver gennemførte 
effektiviseringer, som reducerede antallet af medarbejdere og gav øget arbejdstempo. 
Det gælder især inden for rengøringsområdet. 



 

 

 Kapitel 3. Resumé af undersøgelsens hovedresultater

 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering · November 2006 17

For det tredje er undersøgelsen gennemført i brancher, hvor tilknytningen til en be-
stemt arbejdsgiver ikke er særlig stor, og hvor der – uafhængigt af udliciteringer – er 
forholdsvis stor personaleudskiftning.1 Ifølge registeranalysen er det karakteristisk 
for den gruppe medarbejdere, der ikke længere er ansat hos VirkNu, at de har en hø-
jere ledighedsgrad end de øvrige medarbejdere, dvs. at de – også selvom de ikke var 
omfattet af en udlicitering – oftere skifter job. 
 
 
3.4 Sammenlignende vurderinger af arbejdsforholdene 
Den kvantitative undersøgelse viser, at udliciteringen kun har haft begrænset betyd-
ning for tilfredsheden med arbejdsforholdene – målt på i alt 10 parametre – blandt 
de respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu. 
 
Der er identificeret en lille tilfredshedsfremgang i forhold til parametrene informati-
on og arbejdsredskaber, lederskab, indflydelse samt rutinepræget og en lille tilfreds-
hedsnedgang i forhold til parametrene kolleger og samarbejde, engagement, løn, ar-
bejdsmiljø, arbejdspres og karrieremuligheder. Der er dog som sagt tale om små æn-
dringer. 
 
Generelt er rengøring og ældreområdet de brancher, der har haft den mest negative 
oplevelse af overdragelsen til ny arbejdsgiver, mens bustransport er den branche, der 
har haft den mest positive oplevelse. 
 
Hvad angår de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, har udliciteringen 
betydet en markant tilfredshedsnedgang i forhold til alle undersøgte delområder. Til-
fredshedsnedgangen har med enkelte undtagelser gjort sig gældende inden for alle 
fem brancher; dog i størst udstrækning inden for rengøring og ældreområdet og i 
mindst udstrækning inden for bustransport. 
 
Medarbejderne i fokusgrupperne gav udtryk for deres oplevelse af følgende positive 
forandringer efter overgangen til ny arbejdsgiver: 
 
• Mange har oplevet, at de er kommet tættere på den daglige ledelse og at kom-

mandovejene i den nye organisation generelt er kortere. Administrationen er 
minimeret og organisationen forenklet. 

 
• Beslutningerne kan ske hurtigere, og medarbejderne får hurtigere et ja eller et 

nej, hvis man har en ide. Ledelsen er tæt på og tager hurtigere stilling. Tidlige-
re skulle nye forslag ofte igennem en lang beslutningsproces.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Ifølge tal fra DAs medarbejderstatistik for privatansatte var den årlige afgang blandt arbejdere i 2005 på 47,2 pro-
cent inden for rengøring, 26,9 procent inden for bustransport, 4,8 procent inden for catering og 28,5 procent inden 
for vaskeri. Der er ingen tilgængelige tal for ældreområdet. Det skal bemærkes, at disse tal ikke er direkte sammenlig-
nelige med tallene i undersøgelsen, som dækker over en flerårig periode. 
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• Buschaufførerne fremhævede, at en udlicitering kan medføre udskiftning af 
materiellet, hvilket giver bedre arbejdsforhold. Samme synspunkt blev nævnt 
inden for catering. 

 
For de fleste i fokusgrupperne var oplevelserne af negative ændringer dog de mest 
fremherskende. Blandt oplevelserne af negative ændringer blev følgende fremhævet: 
 
• Stigende arbejdspres – i alle brancher var der enighed om, at overgangen til en 

privat arbejdsgiver har medført et større effektivitetspres på de enkelte med-
arbejdere.  

 
• Uønskede arbejdsmæssige ændringer – mange har haft en oplevelse af at blive 

flyttet til nye arbejdsopgaver eller afdelinger/busruter uden at blive tilstrække-
ligt taget med på råd. 

 
• Stor personaleudskiftning – især ansatte inden for rengøringsområdet og æl-

dreområdet har oplevet, at udliciteringen medførte en personalereduktion, 
hvilket betød, at det tilbageværende personale havde vanskeligt ved at bevare 
kvalitet og kontinuitet i opgaveløsningen. 

 
 
3.5 Arbejdsforholdenes betydning for de ansattes samletilfredshed med  
 arbejdet 
En analyse af sammenhængen mellem de ansattes vurdering af arbejdsforholdene 
målt på 10 parametre og deres vurdering af arbejdet alt i alt viser, at følgende delom-
råder har signifikant betydning for medarbejdernes samlede tilfredshed (i prioriteret 
rækkefølge): 
 
• Engagement 
• Arbejdsmiljø 
• Lederskab 
• Karrieremuligheder 
• Arbejdspres. 
 
Disse delområder bør derfor prioriteres højt af arbejdsgiveren i bestræbelserne på at 
skabe tilfredse medarbejdere. 
 
Til gengæld har følgende delområder ikke signifikant betydning for de ansattes sam-
lede tilfredshed: kolleger og samarbejde, information og arbejdsredskaber, løn, ruti-
nepræget og indflydelse. 
 
Respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu, vurderer de signifikante delområder no-
get mere positivt end respondenter, der ikke længere er ansat, hvilket er en væsentlig 
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del af forklaringen på den store forskel i de to målgruppers samlede tilfredshedsni-
veau. 
 
 
3.6 Arbejdsmæssige ændringer efter overgangen til ny arbejdsgiver 
Undersøgelsen viser, at overgangen til ny arbejdsgiver har betydet arbejdsmæssige 
ændringer for en forholdsvis stor andel af de ansatte. Reaktionen på de arbejdsmæs-
sige ændringer har været lidt blandet. 
 
Kun en forholdsvis lille andel af de ansatte har oplevet ændringer i overenskomst-
forholdene i forbindelse med udliciteringen. 
 
 
3.7 Oplevelse af udliciteringsprocessen 
Informationsniveauet i forbindelse med overgangen til ny arbejdsgiver har generelt 
været højt, men de ansatte er noget delte i vurderingen af kvaliteten. Der synes der-
for at være behov for en indsats på dette område, da god og tilstrækkelig information 
forbedrer de ansattes oplevelse af udliciteringen. 
 
Udliciteringen har kun haft jobmæssige konsekvenser for en meget begrænset del af 
de ansatte. Hvad angår konsekvenserne for kundernes/brugernes tilfredshed, mener 
godt en fjerdedel af de respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu, at udliciterin-
gen har haft en positiv indvirkning, mens knap en tredjedel mener, at den har haft en 
negativ indvirkning. Blandt de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, op-
leves kundernes reaktion som noget mere negativ. 
 
 
3.8 Betydningen af arbejdsmæssige ændringer og udliciteringens forløb for de 
 ansattes tilfredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver 
En analyse af, i hvilken grad arbejdsmæssige ændringer og de ansattes oplevelse af 
udliciteringsprocessens forløb spiller ind på vurderingen af arbejdet hos den nye ar-
bejdsgiver, viser, at følgende forhold har en negativ indvirkning: 
 
• Utilstrækkelig information 
• Utilfredshed hos kunderne/brugerne 
• Mange ændringer i arbejdsopgaverne 
• Stigning i arbejdstempoet 
• Ændring af arbejdstidens placering på døgnet 
 
Til gengæld opleves det som positivt at få øget ansvar/indflydelse. 
Forskellige oplevelser af udliciteringens forløb og variationer i omfanget af arbejds-
mæssige ændringer blandt respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu, og respon-
denter, der ikke længere er ansat, er med til at forklare den store forskel i de to grup-
pers samlede tilfredshedsniveau. 
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3.9 Øvrige resultater 
 
Bustransport 
Undersøgelsen viser, at den største tilfredshed hos medarbejdere kan registreres in-
den for bustransport. Her er det karakteristisk, at de første udliciteringer, hvor opga-
ver gik fra offentlige til private busselskaber, blev gennemført for op mod 10 år si-
den. Der er således tale om nogle af de tidligste udliciteringer, hvor man efterfølgen-
de har været igennem flere genudbud. Ved udbud de seneste år er der alene sket et 
skift mellem forskellige private busselskaber. Inden for bustransport er det primært 
genudbud, denne undersøgelse afdækker. 
 
Medarbejdere inden for bustransport, som deltog i fokusgruppeinterviewene, har op-
levet de største ændringer i forbindelse med skiftet fra offentlig til privat ansættelse, 
mens der ved efterfølgende skift mellem private arbejdsgivere ikke har været større 
ændringer som følge af udliciteringen. Udskiftningen til nyere busser ved de fleste 
leverandørskifter har medvirket til en højere tilfredshed. 
 
Offentlig-private selskaber 
Ligeledes kan det fremhæves som et resultat af undersøgelsen, at der har været posi-
tive resultater af de udbud af serviceopgaver, hvor der er indgået kontrakt med of-
fentlig-private aktieselskaber om varetagelse af opgaverne. I offentlig-private selska-
ber ejer den private part majoriteten af virksomheden, mens en kommune eller et 
amt ejer en mindre del. Det skal dog nævnes, at der i undersøgelsen kun indgår få 
eksempler på sådanne selskaber. 
 
De positive resultater, der blev fremhævet i fokusgrupperne, knytter sig især til mu-
lighederne for indflydelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, større 
frihedsgrader, bedre lønforhold og eventuel deltagelse i overskudsdeling i selskaber-
ne.  
 
Resultatet indikerer, at offentlig-private selskaber kan ses som en mulighed for at 
indføre markedsorienterede driftsformer som også kan tilgodese ønsker fra medar-
bejderside. Sådanne selskaber kan ses som en mulig overgangsløsning, hvor den of-
fentlige part efter en eller flere kontraktperioder kan vælge at afhænde sin ejerandel 
eller tage opgaverne tilbage.  
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4. Præsentation af den kvantitative undersøgelse 

I de efterfølgende kapitler gennemgås resultaterne af den kvantitative undersøgelse 
 
I undersøgelsen har der overordnet været to forskellige målgrupper: Personer, der 
har oplevet overgangen til VirkNu, og som fortsat er ansat, og personer, der har op-
levet overgangen til VirkNu, men som ikke længere er ansat. Som det vil fremgå, er 
der meget stor forskel på de to målgruppers oplevelse af udliciteringen, hvor de re-
spondenter, der stadigvæk er ansat hos VirkNu, er langt mere positive end de re-
spondenter, der har forladt VirkNU. Sidstnævnte gruppe dækker både over personer, 
der selv har sagt op, og personer, der er blevet afskediget, og der kan derfor være 
forskellige årsager til deres utilfredshed.  
 
Fokus i rapporten er primært på de respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu. 
Hvert hovedafsnit vil dog blive afsluttet med en opsummering af resultaterne for de 
respondenter, der har forladt VirkNu. 
 
 
4.1Respondenternes profil 
Den kvantitative undersøgelse er baseret på besvarelser fra 553 respondenter fra fem 
forskellige brancher. Undersøgelsens metode mv. er beskrevet i dokumentationsrap-
porten. 
  
Som det fremgår af figur 4.1, er 49 procent af respondenterne fortsat ansat i VirkNu, 
mens 51 procent har forladt VirkNu. Blandt dem, der ikke længere er ansat, er 29 
procent i andet job, 21 procent er uden for arbejdsmarkedet, og 1 procent angiver en 
anden ansættelsesstatus. 
 



 

 

Kapitel 4. Præsentation af den kvantitative undersøgelse 

22 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering · November 2006 

Figur 4.1 
Er du stadigvæk ansat i VirkNu? 

0 20 40 60 80

Total (n=553)
Rengøring (n=202)

Bustransport (n=98)

Ældreområdet (n=115)
Catering (n=49)

Vaskeri (n=89)

0 20 40 60 80

Nej, andre begrundelser
Nej, er uden for arbejdsmarkedet (fx pension, studie, orlov)
Nej, har andet job

Nej - total
Ja

Pct.

Pct.

 

 
Bustransport og catering er de to brancher, der har bevaret flest medarbejdere, hvil-
ket delvist hænger sammen med, at en relativ lille andel af udliciteringerne i disse to 
brancher har fundet sted i det tidligst belyste tidsinterval (2000 og tidligere) sammen-
lignet med de øvrige brancher. 
 
Variationerne er dog også et udslag af brancheforskelle i oplevelsen af udliciteringen. 
 
Som nævnt ovenfor er fokus i rapporten på de respondenter, der fortsat er ansat i 
VirkNu, og som udgør den primære målgruppe. Gennemgangen af deltagernes profil 
er derfor centreret omkring denne respondentgruppe, men afslutningsvis vil kende-
tegnene ved de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, blive opsummeret. 
 
4.1.1 Profil – respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu 
De respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu, fordeler sig på følgende måde inden 
for de fem brancher (jf. figur 4.2): Knap 1/3 er ansat inden for rengøring; 23 procent 
er ansat inden for bustransport; 20 procent repræsenterer ældreområdet; 16 procent 
vaskeri, og endelig er 10 procent ansat inden for catering. 
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Figur 4.2 
Branche 
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Den største andel af de ansatte skiftede mellem en offentlig og privat arbejdsgiver i 
forbindelse med udliciteringen. Det drejer sig om 55 procent, mens 39 procent skif-
tede fra en privat til en anden privat arbejdsgiver, jf. figur 4.3 på næste side.  
 
Her gør nogle markante brancheforskelle sig imidlertid gældende, idet alle ansatte in-
den for catering og vaskeri og 79 procent af de ansatte inden for rengøring skiftede 
fra en offentlig til en privat arbejdsgiver, mens langt hovedparten af de ansatte inden 
for bustransport (92 procent) og ældreområdet (73 procent) skiftede mellem to pri-
vate arbejdsgivere. 
 
Kun en ubetydelig del af respondenterne skiftede fra en privat til en offentlig ar-
bejdsgiver (4 procent) eller mellem to offentlige arbejdsgivere (3 procent) i forbindel-
se med udliciteringen. 
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Figur 4.3 
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Lige mange af respondenterne overgik fra VirkFør til VirkNu i 2004-2006 (41 pro-
cent) og 2001-2003 (40 procent), jf. figur 4.4. For en mindre andel skete skiftet i 
2000 eller tidligere (19 procent). Som det fremgår af figuren, er der store variationer 
mellem brancherne i forhold til, hvornår udliciteringen har fundet sted. 
 

Figur 4.4 
Hvornår skiftede du fra VirkFør til VirkNu? 
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Anm.: n=268. 
 

 
Aldersmæssigt er 3 procent af de ansatte mellem 18-29 år, 14 procent er 30-39 år, 29 
procent er 40-49 år, 46 procent er 50-59 år, og 8 procent er 60 år eller ældre. Hvad 
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angår kønsfordelingen, er der en klar overrepræsentation af kvinder, der udgør 72 
procent af respondenterne, hvilket skyldes, at samtlige brancher i undersøgelsen med 
undtagelse af bustransport er markant kvindedominerede. 
 
Langt hovedparten af deltagerne i undersøgelsen er menige medarbejdere (87 pro-
cent). 10 procent er mellemledere, mens 3 procent er ledere. Der er ikke sket mar-
kante ændringer i ansættelsesforholdet i forbindelse med udliciteringen. 
 
I alt overvejer 30 procent af de respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu, at 
skifte job. Det gør sig i højere grad gældende for ansatte inden for ældreområdet (55 
procent) og i mindre grad for ansatte inden for bustransport (18 procent). 
 
4.1.2 Profil – respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu 
De respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, har sammenfattende følgende 
kendetegn: 
 
Først og fremmest adskiller de sig fra de respondenter, der stadigvæk er ansat, ved, at 
udliciteringen for en langt højere andel er sket fra en offentlig til en privat arbejdsgi-
ver (81 procent vs. 55 procent) og for en langt mindre andel fra en privat til en anden 
privat arbejdsgiver (17 procent vs. 39 procent). Det skyldes især en markant forskel 
inden for ældreområdet, hvor 20 procent af de respondenter, der stadigvæk er ansat, 
som nævnt ovenfor skiftede fra en offentlig til en privat arbejdsgiver mod hele 80 
procent af de respondenter, der ikke længere er ansat. 
 
Derudover er respondenterne kendetegnet ved, at arbejdsskiftet generelt har fundet 
sted tidligere i undersøgelsesperioden end blandt de respondenter, der fortsat er an-
sat. Eneste område, hvor dette ikke gør sig gældende, er inden for vaskeri. 
 
Der er væsentligt færre midaldrende fra 40-59 år blandt de respondenter, der ikke 
længere er ansat i VirkNu (42 procent) end blandt dem, der stadigvæk er ansat (74 
procent). Flere i førstnævnte end i sidstnævnte gruppe er over 60 år (31 procent vs. 8 
procent) og mellem 18-29 år (11 procent vs. 3 procent). 
 
Kønsmæssigt adskiller de to målgrupper sig ikke væsentligt. 
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5. Resultater af den kvantitative undersøgelse 

I dette kapitel præsenteres resultaterne af den kvantitative undersøgelse. Kapitlet er 
inddelt i seks afsnit:  
 
• I de to første afsnit undersøges det, i hvilken grad udliciteringen har haft kon-

sekvenser for de ansattes tilfredshed med arbejdet alt i alt og for deres til-
fredshed med en række specifikke forhold ved arbejdet.  

• I tredje afsnit ses på, hvilke forhold ved arbejdet der har betydning for de an-
sattes samlede tilfredshed med arbejdet.  

• I fjerde og femte afsnit redegøres for arbejdsmæssige ændringer i forbindelse 
med arbejdsgiverskiftet samt for udliciteringsprocessens forløb.  

• Endelig undersøges det i afsnit seks, hvilken betydning de arbejdsmæssige æn-
dringer og oplevelsen af udliciteringsprocessen har for de ansattes samlede til-
fredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver. 

 
 
5.1 Tilfredshed med arbejdet alt i alt i VirkNu og VirkFør 
I dette afsnit gennemgås respondenternes samlede tilfredshed med arbejdet i VirkNu 
og VirkFør for at belyse, om udliciteringen har haft konsekvenser for den overord-
nede vurdering af arbejdet. Den samlede tilfredshed er målt ud fra spørgsmål 6a og 
13a i spørgeskemaet: Hvor tilfreds er/var du med dit arbejde alt i alt?1 
 
5.1.1 Tilfredshed med arbejdet alt i alt – respondenter, der stadigvæk er ansat i 
 VirkNu vs. respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu 
Som allerede nævnt i tidligere kapitler afhænger respondenternes oplevelse af udlici-
teringen i meget høj grad af deres ansættelsesstatus, jf. figur 5.1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Spørgeskemaet indgår i dokumentationsrapporten. 
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Figur 5.1 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt 
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Anm.: n=550/553. 
 

 
Som det ses, har overgangen fra VirkFør til VirkNu stort set ikke haft nogen effekt 
på tilfredshedsniveauet blandt de respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu, 
hvorimod udliciteringen har betydet en markant nedgang i tilfredsheden med arbej-
det alt i alt blandt de respondenter, der ikke længere er ansat. 
 
Helt specifikt er tilfredshedsandelen i førstnævnte gruppe reduceret med 3 procent-
point fra 77 procent til 74 procent, men et tilsvarende fald er sket i andelen af util-
fredse (fra 16 procent til 13 procent). Generelt er denne gruppes tilfredshed med ar-
bejdet høj. For sidstnævnte gruppe er tilfredshedsniveauet mere end halveret fra et 
overordentligt højt niveau i forhold til VirkFør på 87 procent til et lavt niveau på kun 
41 procent i forhold til VirkNu. 
 
Omregnet til indeksscorer2, hvor 0 er udtryk for en meget negativ vurdering, og 100 
er udtryk for en meget positiv vurdering, fremgår det af figur 5.2, at tilfredshedssco-
ren for de respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu, kun er faldet med et enkelt 
skalapoint, mens tilfredshedsscoren for de respondenter, der ikke længere er ansat, er 
faldet med hele 34 skalapoint. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 I beregningen af indeksscoren omregnes besvarelserne til en skala gående fra 0 til 100, hvor 0 svarer til ”Meget util-
freds”, 25 svarer til ”Utilfreds”, 50 svarer til ”På det jævne”, 75 svarer til ”Tilfreds” og 100 svarer til ”Meget tilfreds”. 
Indeksscoren beregnes som et gennemsnit af besvarelserne med brug af denne skala. 
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Figur 5.2 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på ansættelsesstatus 
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Benchmark3, når det gælder tilfredshed med arbejdet alt i alt, ligger for ansatte i den 
offentlige sektor på indeks 71 og for ansatte i den private sektor på indeks 72. For 
dem, der stadigvæk er ansat, er den samlede jobtilfredshed således på niveau med 
benchmark. For dem, der ikke længere er ansat, er jobtilfredsheden ved ansættelse i 
VirkFør over benchmark, mens jobtilfredsheden ved ansættelse i VirkNu er væsent-
ligt lavere end benchmark. 
 
I det følgende foretages en uddybende analyse af de ansattes samlede tilfredshed med 
arbejdet i VirkNu og VirkFør opdelt på en række forskellige baggrundskriterier. Det 
primære fokus rettes mod de respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu. 
 
5.1.2 Tilfredshed med arbejdet alt i alt – respondenter, der stadigvæk er ansat i 
 VirkNu 
Først og fremmest er det interessant at undersøge, om oplevelsen af udliciteringen 
varierer inden for de fem brancher i undersøgelsen. 
 
Som det ses i figur 5.3, har overgangen fra VirkFør til VirkNu betydet en nedgang i 
tilfredshedsniveauet blandt ansatte inden for rengøring og ældreområdet, hvorimod 
ansatte inden for bustransport, catering og vaskeri er blevet mere tilfredse efter ar-
bejdsgiverskiftet. For de to sidstnævnte brancher er stigningen i tilfredshedsniveauet 
dog begrænset. 
 
Generelt dækker indeksscorerne over en meget høj tilfredshed med arbejdet i 
VirkNu blandt ansatte inden for bustransport, catering og vaskeri med tilfredsheds-
andele på henholdsvis 89 procent, 89 procent og 83 procent. Inden for rengøring og 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Baseret på Rambøll Managements gennemførelse af trivselsmålinger. 
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ældreområdet er tilfredshedsandelene på henholdsvis 65 procent og 56 procent, 
mens henholdsvis 21 procent og 27 procent er utilfredse. Inden for disse to brancher 
synes der derfor at være et vist forbedringspotentiale i forhold til oplevelsen af arbej-
det hos VirkNu. 
 

Figur 5.3 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på branche 
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Anm.: n=270/270. 
 

 
Det har kun begrænset betydning for de ansattes tilfredshed med arbejdet alt i alt, 
hvornår udliciteringen har fundet sted, jf. 5.4 på næste side.  
 
Der er en tendens til, at ansatte, der overgik fra VirkFør til VirkNu mellem 2004 og 
2006, er lidt mindre tilfredse med arbejdet i VirkNu end ansatte, hvor udliciteringen 
fandt sted på et tidligere tidspunkt. Forskellen i tilfredshedsandelene er dog ikke sær-
lig stor. 
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Figur 5.4 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på tidspunkt for udliciteringen 
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Lidt større betydning har det, hvilken type af udlicitering de ansatte har været igen-
nem. Som det ses i figur 5.5, er de respondenter, der skiftede fra en offentlig arbejds-
giver til en privat arbejdsgiver, blevet mindre tilfredse med arbejdet alt i alt efter 
overgangen, mens dem, der skiftede fra en privat arbejdsgiver til en anden privat ar-
bejdsgiver, er blevet mere tilfredse, således at tilfredshedsniveauet i de to grupper nu 
er på samme niveau.4 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Kun få respondenter har været igennem et skift fra en privat til en offentlig arbejdsgiver eller mellem to offentlige 
arbejdsgivere, så disse tal er usikre og bliver ikke kommenteret. 
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Figur 5.5 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på type af udlicitering 
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Tallene dækker imidlertid over store brancheforskelle. Således gør den negative ople-
velse af skift fra en offentlig til en privat arbejdsgiver sig kun gældende inden for 
rengøring og ældreområdet, mens tilfredsheden blandt ansatte inden for catering og 
vaskeri stort set er uændret.5  
 
Samtidig gør den positive oplevelse af skift fra en privat virksomhed til en anden pri-
vat virksomhed sig kun gældende inden for bustransport samt rengøring, hvor resul-
tatet dog er usikkert på grund af få respondenter. Ansatte inden for ældreområdet 
har derimod også haft en negativ oplevelse af denne type udlicitering.6 
 
Med hensyn til alders- og kønsforskelle fremgår det af figur 5.6 og figur 5.7, at udlici-
teringen har medført et fald i tilfredsheden med arbejdet alt i alt i de yngre alders-
grupper mellem 18 og 39 år samt blandt kvinderne, mens den har medført en stig-
ning i tilfredsheden i den ældste aldersgruppe over 60 år samt blandt mændene. 
 
Hvorvidt kønsforskellen er reel eller skyldes brancheforskelle kan imidlertid ikke af-
gøres med sikkerhed, da meget få kvinder er ansat inden for bustransport, og meget 
få mænd er ansat inden for de øvrige brancher. Der er dog en tendens til, at mænd er 
lidt mere positive i forhold til arbejdet i VirkNu end kvinder inden for bustransport 
og vaskeri. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5
 Inden for bustransport er meget få respondenter overgået fra en offentlig til en privat virksomhed ved den seneste 

udlicitering, så det er ikke muligt at sige noget om betydningen i denne gruppe. 
6
 Ingen ansatte inden for vaskeri og catering er skiftet mellem to private virksomheder. 
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Figur 5.6 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på alder 
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Figur 5.7 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt – opdelt på køn 
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5.1.3 Tilfredshed med arbejdet alt i alt – respondenter, der ikke længere er an
 sat i VirkNu 
Blandt de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, har udliciteringen bety-
det en markant tilfredshedsnedgang inden for alle brancher med undtagelse af bus-
transport, hvor arbejdsgiverskiftet har en svag positiv effekt på tilfredshedsniveauet 
(figur 5.8). 
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Figur 5.8 
Tilfredshed med arbejdet alt i alt blandt respondenter, der har forladt VirkNu – opdelt på bran-
che 
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Totalt set er tilfredshedsscoren faldet med 34 skalapoint, hvilket dækker over et fald 
på 21 skalapoint inden for vaskeri, 32 skalapoint inden for ældreområdet, 48 skalapo-
int inden for catering, 52 skalapoint inden for rengøring og endelig en lille stigning på 
5 skalapoint inden for bustransport. 
 
Tidspunktet for overgangen til VirkNu har ikke væsentlig betydning for responden-
ternes syn på udliciteringen, mens skift fra en offentlig til en privat arbejdsgiver ople-
ves langt mere negativt end skift fra en privat til en anden privat arbejdsgiver. 
 
Det største fald i tilfredsheden efter overgangen til VirkNu er sket blandt de 50-59-
årige (49 skalapoint) og blandt kvinderne (50 skalapoint). Igen kan det ikke afgøres 
med sikkerhed, om kønsforskellen er reel eller skyldes brancheforskelle på grund af 
de meget kønsspecifikke brancher i undersøgelsen. Der er dog en tendens til, at 
mænd er lidt mere positive i forhold til arbejdet i VirkNu end kvinder inden for bus-
transport, ældreområdet og catering. 
 
 
5.2 Tilfredshed med arbejdsforholdene i VirkNu og VirkFør 
For at få et mere nuanceret billede af udliciteringens betydning for de ansatte er re-
spondenterne blevet bedt om at vurdere en række forskellige forhold ved arbejdet i 
henholdsvis VirkNu og VirkFør. Det drejer sig blandt andet om arbejdsmiljø, samar-
bejdsforhold, ledelse, information, indflydelse og karrieremuligheder. 
 
Først ses på de respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu. 
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5.2.1 Tilfredshed med arbejdsforholdene – respondenter, der stadigvæk er an-
 sat i VirkNu 
Flere af de spørgsmål, der afdækker respondenternes tilfredshed med arbejdsforhol-
dene i VirkNu og VirkFør, er indbyrdes forbundet og kan derfor med fordel slås 
sammen i indeks, der afspejler hver sin dimension ved arbejdet. Ved hjælp af en fak-
toranalyse er i alt 10 dimensioner identificeret, hvis indhold fremgår af tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1 
Oversigt over dimensioner 

 
    

 Dimension Indhold  
 Kolleger og  

samarbejde 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde det godt med dine kolleger? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du føler/følte dig som en del af et fælles-
skab på din arbejdsplads? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at der er/var et godt samarbejde i din afde-
ling? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at der er/var et godt samarbejde på tværs af 
afdelinger? 

 

 Information og  
arbejdsredskaber 

I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde adgang til den information, 
du behøver/behøvede for at udføre dit arbejde? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde de arbejdsredskaber, du 
har/havde brug for? 

 

 Engagement I hvilken grad er/var du glad for dit arbejde? 
I hvilken grad yder/ydede du gerne en ekstra indsats, når det er/var nødvendigt? 
I hvilken grad omtaler/omtalte du dit arbejde positivt, når du taler/talte med an-
dre? 
I hvilken grad kan du anbefale/anbefalede du andre at søge arbejde hos VirkNu? 

 

 Løn Hvor tilfreds er/var du med din løn sammenlignet med lønnen på andre lignende 
arbejdspladser? 
Hvor tilfreds er/var du med din løn- og ansættelsesvilkår alt i alt (ferie, arbejdstid, 
barsel)? 

 

 Arbejdsmiljø Hvor tilfreds er/var du med dit fysiske arbejdsmiljø? 
Hvor tilfreds er/var du med dit psykiske arbejdsmiljø? 

 

 Lederskab Hvor tilfreds er/var du med din nærmeste leder? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at din nærmeste leder giver/gav klar besked 
om udførelsen af dit arbejde? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at din nærmeste leder bakker/bakkede dig 
op? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at din nærmeste leder anerken-
der/anerkendte og påskønner/påskønnede dig? 

 

 Arbejdspres I hvilken grad oplever/oplevede du, at der er/var tid nok til at nå dit arbejde? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du er/var stresset i forbindelse med dit ar-
bejde? (rekodet) 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde tid nok til både arbejdsliv og 
familie/fritid? 

 

 Karrieremuligheder Hvor tilfreds er/var du med dine muligheder for efteruddannelse? 
Hvor tilfreds er/var du med dine karrieremuligheder? 

 

 Indflydelse I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde indflydelse på, hvor meget 
du skal/skulle lave på dit arbejde? 
I hvilken grad oplever/oplevede du, at du har/havde indflydelse på planlægningen 
af dit arbejde? 

 

 Rutinepræget I hvilken grad oplever/oplevede du, at dit arbejde er/var rutinepræget? (rekodet)  
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Som det ses i figur 5.9 har udliciteringen kun haft begrænset betydning for tilfreds-
heden med arbejdsforholdene på de 10 målte parametre. Dette er i god tråd med 
konklusionen i afsnit 5.1 om, at overgangen til VirkNu stort set ingen indvirkning 
har haft på den samlede tilfredshed med arbejdet, når der ses på de ansatte under ét 
og ikke skelnes mellem brancher. 
 

Figur 5.9 
Vurdering af VirkNu vs. VirkFør på 10 deminsioner 
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Anm.: 258≤n≤270. 
 

 
Udliciteringen har betydet en lille tilfredshedsfremgang i forhold til information og 
arbejdsredskaber, lederskab, indflydelse og rutinepræget, mens den har betydet en 
lille tilfredshedsnedgang i forhold til kolleger og samarbejde, engagement, løn, ar-
bejdsmiljø, arbejdspres og karrieremuligheder. Den maksimale ændring er imidlertid 
kun på 7 skalapoint (i forhold til arbejdspres). 
 
Den dimension ved arbejdet, der vurderes mest positivt – både i forhold til VirkNu 
og VirkFør – er kolleger og samarbejde med indeksscorer på 71 for VirkNu og 73 
for VirkFør. De dimensioner ved arbejdet, der vurderes mindst positivt – ligeledes 
både i forhold til VirkNu og VirkFør – er indflydelse og rutinepræget, hvor indeks-
scorerne for VirkNu er på henholdsvis 44 og 44 og indeksscorerne for VirkFør på 
henholdsvis 40 og 42. 
 
Med indeksscorer for arbejdet alt i alt på 71 for VirkNu og 72 for VirkFør ses det, at 
den samlede bedømmelse af arbejdet rent faktisk er mere positiv end bedømmelsen 
af de forskellige delområder med undtagelse af kolleger og samarbejde. Generelt 
dækker indeksscorerne over en forholdsvis høj tilfredshed i forhold til kolleger og 
samarbejde samt information og arbejdsredskaber, mens der synes at være basis for 
forbedringer i forhold til de øvrige dimensioner. 
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I hvilken grad bedømmelsen af de forskellige dimensioner ved arbejdet i VirkNu og 
VirkFør varierer mellem brancherne fremgår af figur 5.10 – figur 5.19 på de to næste 
sider. 
 
Sammenfattende viser figurerne, at udliciteringen generelt har betydet en tilfreds-
hedsnedgang inden for rengøring og ældreområdet og en tilfredshedsfremgang inden 
for bustransport, mens mønstret inden for catering og vaskeri er lidt mere broget. 
Ændringerne varierer dog i størrelse, og det skitserede mønster er ikke uden undta-
gelser. 
 
Inden for rengøring er de mest markante fald i tilfredshedsscoren sket i forhold til 
arbejdsmiljø (15 skalapoint), løn (12 skalapoint), engagement (11 skalapoint), ar-
bejdspres (11 skalapoint), karrieremuligheder (10 skalapoint) og lederskab (9 skalapo-
int), mens der ikke er sket store ændringer i forhold til kolleger og samarbejde, in-
formation og arbejdsredskaber, rutinepræget og indflydelse. 
 
Inden for ældreområdet er de største fald i tilfredshedsscoren sket i forhold til karrie-
remuligheder (15 skalapoint), arbejdsmiljø (12 skalapoint), lederskab (10 skalapoint), 
engagement (9 skalapoint) og arbejdspres (7 skalapoint), mens ændringerne på de øv-
rige områder er mere begrænsede. 
 
Inden for bustransport er de største stigninger i tilfredshedsscoren sket i forhold til 
arbejdsmiljø (18 skalapoint), lederskab (17 skalapoint), engagement (17 skalapoint), 
information og arbejdsredskaber (10 skalapoint) og karrieremuligheder (10 skalapo-
int), mens der kun er sket små eller ingen ændringer i forhold til kolleger og samar-
bejde, løn, arbejdspres, rutinepræget og indflydelse. 
 
Ansatte inden for catering har mærket den mest positive effekt af udliciteringen i 
forhold til karrieremuligheder (10 skalapoint), indflydelse (7 skalapoint), engagement 
(6 skalapoint) og lederskab (6 skalapoint) og den mest negative effekt i forhold til ru-
tinepræget (6 skalapoint). 

 
Endelig er det øgede arbejdspres den mest negative konsekvens af udliciteringen for 
ansatte inden for vaskeri (14 skalapoint), mens de mest positive konsekvenser er, at 
de ansatte har fået mere indflydelse (27 skalapoint), og at arbejdet er blevet mindre 
rutinepræget (12 skalapoint). 
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Figur 5.10  Figur 5.11 
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Figur 5.12 Figur 5.13 
Engagement Løn 
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Figur 5.14 Figur 5.15 
Arbejdsmiljø Lederskab 

0 25 50 75 100

Vaskeri

Catering

Ældreområdet

Bustransport

Rengøring

Total

0 25 50 75 100

VirkFør VirkNu
IndeksMeget negativ Meget positiv

IndeksMeget negativ Meget positiv

 
Anm.:  n=269/270 
 

 

0 25 50 75 100

Vaskeri

Catering

Ældreområdet

Bustransport

Rengøring

Total

0 25 50 75 100

VirkFør VirkNu
IndeksMeget negativ Meget positiv

IndeksMeget negativ Meget positiv

 
Anm.:  n=270/270 

 



 

 

 Kapitel 5. Resultater af den kvantitative undersøgelse

 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering · November 2006 39

Figur 5.16 Figur 5.17 
Arbejdspres Karrieremuligheder 
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Figur 5.18 Figur 5.19 
Indflydelse Rutinepræget 
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5.2.2 Tilfredshed med arbejdsforholdene – respondenter, der ikke længere er 
 ansat i VirkNu 
Blandt de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, er der sket en tilfreds-
hedsnedgang på alle 10 dimensioner, jf. figur 5.20. Mest markante negative indvirk-
ning har udliciteringen haft i forhold til arbejdsmiljø (30 skalapoint), lederskab (27 
skalapoint), engagement (26 skalapoint), arbejdspres (23 skalapoint), karrieremulig-
heder (22 skalapoint) og indflydelse (19 skalapoint), mens faldet i tilfredshedsscoren 
har været lidt mindre i forhold til kolleger og samarbejde (14 skalapoint), løn (13 ska-
lapoint), information og arbejdsredskaber (10 skalapoint) og rutinepræget (6 skalapo-
int). 
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Figur 5.20 
Vurdering af VirkNu vs. VirkFør på 10 dimensioner blandt respondenter, der ikke længere er 
ansat 
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Anm.: 266≤n≤283. 
 

 
Tilfredshedsnedgangen på de 10 dimensioner har med enkelte undtagelser gjort sig 
gældende inden for alle fem brancher; dog med rengøring som den branche, der har 
haft den mest negative oplevelse af udliciteringen, og bustransport som den branche, 
der har haft den mindst negative oplevelse. 
 
I næste afsnit undersøges det, hvilke dimensioner ved arbejde der har størst betyd-
ning for de ansattes samlede tilfredshed. 
 
 
5.3 Betydningen af arbejdsforholdene for de ansattes tilfredshed med arbejdet 
 alt i alt 
Som vist i afsnit 5.2 er der stor forskel på, hvordan de ansatte bedømmer de forskel-
lige aspekter ved arbejdet. Eksempelvis er tilfredsheden med kolleger og samarbejde 
samt information og arbejdsredskaber generelt høj, mens indeksscoren for indflydel-
se og rutinepræget ligger under middel. Spørgsmålet er imidlertid, om de ansatte læg-
ger lige stor vægt på de forskellige forhold ved arbejdet, eller om der er nogle delom-
råder, der har særlig stor betydning for, om man samlet set er tilfreds eller utilfreds 
med arbejdet. Det vil blive undersøgt i dette afsnit. 
 
Til formålet estimeres en statistisk model for sammenhængen mellem de ansattes 
vurdering af arbejdsforholdene på de 10 målte parametre og den samlede tilfreds-
hed.7 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Modellen estimeres ved hjælp af lineær regression. Som forklarende variable anvendes de 10 dimensioner ved ar-
bejdet i forhold til VirkNu, der blev redegjort for i afsnit 5.2.1, og som afhængig variabel benyttes de ansattes til-
fredshed med arbejdet alt i alt i VirkNu (spm. 6a). 
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På baggrund af modellen opnås estimater for, hvilke dimensioner der (i større eller 
mindre grad) har betydning for de ansattes samlede tilfredshed, og som man som ar-
bejdsgiver derfor bør prioritere højest. I analysen indgår både de respondenter, der 
stadigvæk er ansat i VirkNu, og de respondenter, der har forladt VirkNu. 
 
Resultatet af modelsøgningen er vist grafisk i figur 5.21. Som det ses, har de ansattes 
tilfredshed i forhold til engagement, arbejdsmiljø, lederskab, karrieremuligheder og 
arbejdspres signifikant betydning for den samlede tilfredshed med arbejdet. Derimod 
har deres tilfredshed i forhold til kolleger og samarbejde, information og arbejdsred-
skaber, løn, rutinepræget og indflydelse ikke signifikant betydning. 
 
Tallet ud for hver signifikant dimension angiver, hvor meget de ansattes tilfredshed 
øges (på en skala fra 0 til 100), når tilfredsheden på den pågældende dimension øges 
med 25 skalapoint (svarende til et skift mellem to kategorier, eksempelvis fra ”util-
freds” til ”hverken/eller” eller fra ”tilfreds” til ”meget tilfreds”).8 
 

Figur 5.21 
Regressionsmodel 1: Betydning af arbejdsforholdene for den samlede tilfredshed med arbejdet 
(effekt ved tilfredshedsstigning på 25 skalapoint på hver dimension) 
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Anm.: Adjusted R2 = 0,635. 
 

 
Størst betydning for den samlede tilfredshed med arbejdet alt i alt har de ansattes en-
gagement, som dækker over, om man generelt er glad for arbejdet og gerne yder en 
ekstra indsats, når det er nødvendigt, samt om man omtaler arbejdet positivt og kan 
anbefale arbejdspladsen for andre. Øges tilfredshedsscoren i forhold til engagement 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Helt konkret svarer effekten til den ustandardiserede beta-værdi ganget med 25. Den ustandardiserede beta-værdi er 
et udtryk for, hvor stor betydning det pågældende parameter har for de ansattes tilfredshed med arbejdet alt i alt, og 
om effekten er positiv (positivt fortegn) eller negativ (negativt fortegn). Beta udtrykker, hvor mange skalapoint den 
samlede tilfredshed ændrer sig, når tilfredsheden på hvert parameter ændrer sig med ét skalapoint. Beta er ganget 
med 25 for at vise effekten af en tilfredshedsstigning på 25 skalapoint frem for ét skalapoint (svarende til et skift mel-
lem to kategorier). Jo højere beta, jo stærkere sammenhæng. Beta-værdierne er ustandardiserede, men eftersom der er 
benyttet samme skala for hver dimension, er beta-værdierne indbyrdes sammenlignelige. 
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med 25 skalapoint, vil den samlede tilfredshed med arbejdet ifølge modellen alt i alt 
stige med 8,9 skalapoint. 
 
Næststørst betydning har de ansattes oplevelse af arbejdsmiljøet, der dækker over de 
fysiske og psykiske rammer. Øges tilfredshedsscoren i forhold til arbejdsmiljø med 
25 skalapoint, vil den samlede tilfredshed med arbejdet alt i alt stige med 8,5 skalapo-
int. 
 
Tredjestørst betydning har det, at de ansatte sætter pris på den nærmeste leder og fø-
ler, at lederen bakker én op og giver klar besked om udførelsen af arbejdet. Forbed-
res vurderingen af lederskabet med 25 skalapoint vil den samlede tilfredshed med ar-
bejdet alt i alt stige med 6,2 skalapoint. 
 
Derudover har det betydning, om end i lidt mindre grad, at der er gode karrieremu-
ligheder på arbejdspladsen, herunder at de ansatte tilbydes mulighed for efteruddan-
nelse. Øges tilfredshedsscoren i forhold til karrieremuligheder med 25 skalapoint, vil 
den samlede tilfredshed med arbejdet alt i alt stige med 3,7 skalapoint. 
 
Endelig har arbejdspresset betydning for de ansattes samlede tilfredshed med arbej-
det. Med arbejdspres menes, at de ansatte har tid nok til at nå arbejdet og ikke føler 
sig stressede, samt at der er en ordentlig balance mellem arbejds- og familieliv. For-
bedres vurderingen af arbejdspresset med 25 skalapoint vil den samlede tilfredshed 
med arbejdet alt i alt stige med 3,0 skalapoint. 
 
Alt i alt kan modellen med de fem signifikante dimensioner forklare 63,5 procent af 
variationen i de ansattes samlede tilfredshed (adjusted R2), hvilket er en meget høj 
forklaringskraft. 
 
Sammenlignes vurderingen af de forskellige aspekter ved arbejdet blandt de respon-
denter, der stadigvæk er ansat, og de respondenter, der ikke længere er ansat, viser 
det sig, at de fem signifikante dimensioner rent faktisk er de delområder, hvor til-
fredshedsscoren i de to målgrupper varierer mest (mellem 14 og 19 skalapoint) (jf. 
figur 5.9 og figur 5.20). Endvidere er de signifikante dimensioner de delområder, 
hvor tilfredshedsnedgangen i forbindelse med udliciteringen har været størst blandt 
de respondenter, der ikke længere er ansat (mellem 22 og 30 skalapoint) (jf. figur 
5.20). 
 
Herved har vi fundet en væsentlig del af forklaringen på den store forskel i det sam-
lede tilfredshedsniveau blandt de respondenter, der stadigvæk er ansat, og de respon-
denter, der ikke længere er ansat. 
 
I de to næste afsnit redegøres for, hvilke arbejdsmæssige ændringer udliciteringen har 
medført, samt hvordan selve udliciteringsprocessen er forløbet. Endelig undersøges 
det i kapitlets sidste afsnit, hvilken betydning de arbejdsmæssige ændringer og ople-
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velsen af udliciteringsprocessen har for de ansattes samlede tilfredshed med det nye 
job. 
 
 
5.4 Arbejdsmæssige ændringer efter overgangen til VirkNu 
I dette afsnit undersøges det, hvilke arbejdsmæssige ændringer udliciteringen har 
medført for de ansatte. Først ses på de respondenter, der stadigvæk er ansat i 
VirkNu. 
 
5.4.1 Arbejdsmæssige ændringer – respondenter, der stadigvæk er ansat i 
 VirkNu 
Den overordnede konklusion er, at forholdsvis mange af de respondenter, der fortsat 
er ansat i VirkNu, har oplevet ændringer i arbejdsforholdene i forbindelse med udli-
citeringen. Som det fremgår af figur 5.22, fik 72 procent af respondenterne ny nær-
meste leder ved overgangen, 55 procent oplevede en stigning i arbejdstempoet (kun 
6 procent oplevede et fald), 36 procent fik andre arbejdsmetoder, 46 procent fik an-
det udstyr, og 52 procent fik nye arbejdsplaner. Procentandelene dækker dog over 
store brancheforskelle, som vist i figur 7.1 i appendiks. 
 

Figur 5.22 
Arbejdsmæssige ændringer efter udliciteringen – del 1 
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Anm.: 268≤n≤270. 
 

 
De respondenter, der fik andre arbejdsmetoder, udstyr og arbejdsplaner, er blevet 
bedt om at vurdere instruktionen i forbindelse hermed. Som det ses i figur 5.23, er 
tilfredsheden med instruktionen kun en smule over middel med indeksscorer på mel-
lem 54 og 61.  
 
Tilfredsheden med instruktionen i andre arbejdsmetoder er højest inden for bus-
transport (68) og lavest inden for ældreområdet (43). Instruktionen i anvendelsen af 
andet udstyr er igen højest inden for bustransport (71) og på nogenlunde samme ni-
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veau inden for de andre brancher (55-58). Tilfredsheden med instruktionen i anven-
delsen af andre/nye arbejdsplaner er på nogenlunde samme niveau inden for bus-
transport (66), catering (66) og vaskeri (65) og på et lavere niveau inden for rengøring 
(51) og ældreområdet (57). 
 

Figur 5.23 
Hvor tilfreds har du været med instruktionen i …. 
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Anm.: 96≤n≤141. 
 

 
Godt halvdelen af de ansatte fik ændret deres arbejdsopgaver efter overgangen fra 
VirkFør til VirkNu, jf. figur 5.24. Heraf oplevede 36 procent mange ændringer, mens 
18 procent oplevede enkelte ændringer. Inden for catering medførte udliciteringen 
nye arbejdsopgaver for hele 81 procent af de ansatte, mens kun hver tredje inden for 
bustransport fik nye arbejdsopgaver med overgangen til VirkNu (figur 7.1 og 7.2 
med brancheforskelle er vist i appendiks). 
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Figur 5.24 
Arbejdsmæssige ændringer i forbindelse med udliciteringen – del 2 
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Anm.: 268≤n≤270. 
 

 
Ændringerne i arbejdsopgaverne skete for 53 procent af respondenterne efter krav 
fra arbejdsgiver alene, for 22 procent efter eget ønske og for 25 procent både efter 
eget ønske og efter krav fra arbejdsgiver. Graden af medbestemmelse har været hø-
jest inden for bustransport og vaskeri og mindst inden for rengøring og ældreområ-
det. 
 
De ansattes oplevelse af at få ændret deres arbejdsopgaver hænger i meget stor ud-
strækning sammen med graden af medbestemmelse. Således mener 90 procent af de 
respondenter, der selv valgte at få ændret deres arbejdsopgaver, at ændringerne hav-
de en positiv effekt på arbejdet. Hvor ændringerne delvist skete efter eget ønske og 
delvist efter krav fra arbejdsgiver, mener 75 procent, at ændringerne havde en positiv 
effekt, mens kun 23 procent af de respondenter, der ingen medindflydelse havde, 
mener, at ændringerne havde en positiv effekt.  
 
Det giver sig udslag ved, at ansatte inden for rengøring og ældreområdet har den 
klart mest negative oplevelse af de arbejdsmæssige ændringer, mens ansatte inden for 
vaskeri og bustransport har den klart mest positive oplevelse. 
 
Godt hver tredje fik mere ansvar og indflydelse på deres arbejde efter overgangen til 
VirkNu; blandt ansatte inden for catering og vaskeri gælder det for henholdsvis 52 
procent og 76 procent. For hovedparten (86 procent) har det været en positiv ople-
velse at få øget ansvar og indflydelse. Det gælder især blandt ansatte inden for bus-
transport (94 procent), catering (93 procent) og vaskeri (94 procent) og i mindre ud-
strækning for ansatte inden for rengøring (73 procent) og ældreområdet (73 procent). 
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Knap 30 procent fik ændret arbejdstidens placering på døgnet som følge af udlicite-
ringen, mens 18 procent fik ændret timetallet. Heraf var der lige mange, der fik flere 
timer, som der fik færre timer. 
 
Hvad angår de overenskomstmæssige forhold, mener hovedparten ikke, at der skete 
ændringer i forbindelse med overgangen fra VirkFør til VirkNu, dog med den mar-
kante undtagelse, at 59 procent inden for catering angiver, at de fik mere i løn, jf. fi-
gur 5.25a-5.25f. Der er dog en tendens til, at ansatte inden for rengøring i højere grad 
har oplevet arbejdsvilkårene som forringede end ansatte inden for de øvrige bran-
cher. 
 

Figur 5.25a Figur 5.25b 
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Figur 5.25c Figur 5.25d 
Overarbejdsbetaling Ferie og feriedage 
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Figur 5.25e Figur 5.25f 
Pension Pauser 
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5.4.2 Arbejdsmæssige ændringer – respondenter, der ikke længere er ansat i 
 VirkNu 
De respondenter, der har forladt VirkNu, adskiller sig især fra de respondenter, der 
fortsat er ansat, ved, at en større andel oplevede en stigning i arbejdstempoet efter 
overgangen til den nye arbejdsgiver (74 procent vs. 55 procent). Endvidere fik lidt 
flere ændret deres arbejdsopgaver (64 procent vs. 53 procent), lidt færre fik mere an-
svar/indflydelse (23 procent vs. 35 procent), og dobbelt så mange fik flere arbejdsti-
mer (18 procent vs. 9 procent). 
 
Derimod er der kun begrænset forskel mellem de to målgrupper i andelen, der fik 
anden nærmeste leder, oplevede et fald i arbejdstiden, fik andre arbejdsmetoder, fik 
andet udstyr, fik nye arbejdsplaner, oplevede en ændring i arbejdstidens placering på 
døgnet samt fik færre arbejdstimer. 
 
Hvad angår de overenskomstmæssige forhold, mener hovedparten ikke, at der skete 
ændringer i forbindelse med udliciteringen, dog med den undtagelse, at en høj andel 
inden for rengøring (46 procent) og catering (45 procent) mener, at der blev dårligere 
pauseforhold. 
 
 
5.5 Udliciteringsprocessen 
I dette afsnit gennemgås de ansattes indflydelsesmuligheder i forbindelse med over-
gangen fra VirkFør til VirkNu, deres tilfredshed med informationsniveauet samt ud-
liciteringens betydning for de ansattes jobsituation og for kundernes/brugernes til-
fredshed. Først rettes fokus mod de respondenter, der fortsat er ansat i VirkNu. 
 
5.5.1 Indflydelsesmuligheder – respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu 
Godt halvdelen af respondenterne (59 procent) havde mulighed for at komme med 
deres synspunkter i forbindelse med udliciteringen, jf. figur 5.26. Det gælder for hele 
88 procent af de ansatte inden for catering og kun 46 procent af de ansatte inden for 
rengøring. 
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Figur 5.26 
Havde du i forbindelse med overgangen fra VirkFør til VirkNu mulighed for at komme med dine 
synspunkter? 
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Anm.: n=264. 
 

 
5.5.2 Informationsniveau og vurdering af informationen – respondenter, der 
 stadigvæk er ansat i VirkNu 
Generelt har informationsniveauet været forholdsvis højt i forbindelse med overgan-
gen fra VirkFør til VirkNu, jf. 5.27. Således fik 74 procent information om proces-
sen, de skulle igennem; 70 procent fik information om deres rettigheder, mens 21 
procent slet ingen information fik. 
 
Andelen, der ikke fik information, varierer fra 11 procent af de ansatte inden for ca-
tering til 30 procent af de ansatte inden for rengøring. 
 



 

 

 Kapitel 5. Resultater af den kvantitative undersøgelse

 Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering · November 2006 49

Figur 5.27 
Fik du inden udliciteringen information om dine rettigheder samt den proces I skulle igennem i 
forbindelse med overgangen fra VirkFør til VirkNu? 
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Anm.: n=270. 
 

 
De ansattes tilfredshed med informationen fra VirkNu og VirkFør i forbindelse med 
udliciteringen fremgår af figur 5.28. 
 

Figur 5.28 
I forbindelse med overgangen, hvor tilfreds har du været med informationen fra VirkNu og 
VirkFør 
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Anm.: n=261/264. 
 

 
Ses på respondenterne under ét angiver 58 procent at have været tilfredse med in-
formationen fra VirkNu og 52 procent at have været tilfredse med informationen fra 
VirkFør. Henholdsvis 26 procent og 31 procent var utilfredse. Det udmønter sig i 
indeksscorer på 61 for VirkNu og 55 for VirkFør. 
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Tilfredsheden med informationen fra VirkNu ligger på et pænt niveau blandt ansatte 
inden for bustransport og catering, men derudover synes der at være basis for visse 
forbedringer i forhold til informationsindsatsen. Især fordi de ansattes tilfredshed 
med informationen i forbindelse med udliciteringen har stor betydning for deres op-
levelse af det nye arbejde, som det vil fremgå af regressionsanalysen i afsnit 5.6. 
 
5.5.3 Udliciteringens betydning for de ansattes jobsituation og for kunder-

nes/brugernes tilfredshed – respondenter, der stadigvæk er ansat i 
VirkNu 

Udliciteringen havde kun jobmæssige konsekvenser for en meget begrænset andel af 
de ansatte. Som det fremgår af figur 5.29 overgik langt hovedparten automatisk til 
den nye virksomhed uden at blive opsagt, og blandt dem, der blev opsagt, blev stort 
set alle genansat. 
 

Figur 5.29 
Blev du opsagt i forbindelse med udliciteringen? 
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Anm.: n=256. 
 

 
Til gengæld har udliciteringen efter de ansattes opfattelse haft visse konsekvenser for 
kundernes/brugernes tilfredshed – dog både i positiv og negativ retning, jf. figur 
5.30. Således mener 27 procent, at kunderne/brugerne er blevet mere tilfredse; 32 
procent mener, at de er blevet mindre tilfredse, mens 41 procent ikke mærker nogen 
forskel. 
 
Her gør nogle markante brancheforskelle sig imidlertid gældende. Den mest negative 
effekt har kunnet mærkes inden for ældreområdet, hvor 58 procent af de ansatte me-
ner, at kunderne/brugerne er blevet mindre tilfredse, mens kun 2 procent mener, at 
de er blevet mere tilfredse. Inden for rengøring er der ligeledes en forholdsvis stor 
andel, der mener, at kunderne/brugerne er blevet mindre tilfredse (44 procent) og en 
lille andel, der mener, at de er blevet mere tilfredse (14 procent). Inden for catering 
er der nogenlunde lige mange, der har oplevet en positiv reaktion hos kunderne (36 
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procent) som en negativ reaktion (40 procent). På busområdet har kundernes reakti-
on været klart positiv (63 procent), mens flertallet inden for vaskeri (58 procent) ikke 
har kunnet mærke forskel på kundernes/brugernes tilfredshed. 
 

Figur 5.30 
Har du kunnet mærke forskel på kundernes eller brugernes tilfredshed efter overgangen til 
VirkNu? 
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Anm. n=549. 
 

 
5.5.4 Udliciteringsprocessen – respondenter, der ikke længere er ansat i 
 VirkNu 
De respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, havde i stort set samme om-
fang mulighed for at komme med deres synspunkter i forbindelse med overgangen 
fra VirkFør til VirkNu (55 procent) som de respondenter, der stadigvæk er ansat (59 
procent). Informationsniveauet har ligeledes været lige højt i de to målgrupper, men 
respondenter, der ikke længere er ansat, har generelt været mindre tilfredse med in-
formationen end respondenter, der stadigvæk er ansat. 
 
Der er ingen tendens til, at de respondenter, der ikke længere er ansat i VirkNu, i hø-
jere grad blev opsagt end de respondenter, der stadigvæk er ansat, men til gengæld 
mener langt flere i førstnævnte gruppe, at udliciteringen har haft negative konsekven-
ser for kundernes/brugernes tilfredshed (61 procent) end i sidstnævnte gruppe (32 
procent). 
 
 
5.6 Betydningen af de arbejdsmæssige ændringer og udliciteringens forløb for 
 de ansattes tilfredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver 
Alt i alt har overgangen fra VirkFør til VirkNu medført forholdsvis mange arbejds-
mæssige ændringer for de ansatte, og i hvilken grad dette opleves som positivt eller 
negativt vil blive undersøgt i dette afsnit, som er kapitlets sidste. Samtidig ses på, 
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hvilken betydning forløbet af udliciteringen har for de ansattes samlede tilfredshed 
med arbejdet hos den nye arbejdsgiver. 
 
Til formålet estimeres endnu en lineær regressionsmodel, hvor spørgsmålene vedrø-
rende de arbejdsmæssige ændringer og udliciteringsprocessen indgår som forklarende 
variable, mens de ansattes tilfredshed med arbejdet alt i alt i VirkNu benyttes som 
den afhængige variabel.9 Både de respondenter, der stadigvæk er ansat, og de respon-
denter, der ikke længere er ansat, indgår i analysen. Resultatet af modelsøgningen er 
vist i tabel 5.2. 
 

Tabel 5.2 
Regressionsmodel 2: Betydning af de arbejdsmæssige ændringer og udliciteringsprocessen for 
den samlede tilfredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver 
 

 
 

Parametre 
Effekt10 

- i skalapoint 
 

 Tilfredshed med informationen fra VirkFør og VirkNu    8,0  
 Har kundernes tilfredshed ændret sig efter overgangen?   
  Ja, de er blevet mere tilfredse 26,1  
  Nej, uændret 13,1  
  Ja, de er blevet mindre tilfredse (reference)           -  
 Fik du mere ansvar/indflydelse efter overgangen?   
  Ja 14,4  
  Nej (reference)           -  
 Fik du ændret dine arbejdsopgaver efter overgangen?   
  Ja, mange ændringer -9,9  
  Ja, enkelte ændringer -4,0  
  Nej (reference)           -  
 Er arbejdstempoet steget eller faldet efter overgangen?   
  Faldet 9,6  
  Uændret 8,8  
  Steget (reference)           -  
 Blev arbejdstidens placering ændret efter overgangen?   
  Ja -5,8  
  Nej (reference)           -  
  

Adjusted R2 = ,386 
 
Anm.: Beta-værdier markeret med fed er signifikante på et 95 procent-signifikansniveau. 
 

 

 
Regressionsanalysen viser, at følgende forhold ved udliciteringen har betydning for 
de ansattes tilfredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Helt konkret anvendes følgende spørgsmål som forklarende variable: Fik du anden nærmeste leder efter overgan-
gen?, Er arbejdstempoet steget eller faldet?, Fik du andre arbejdsmetoder?, Fik du andet udstyr?, Fik du nye arbejds-
planer?, Fik du ændret dine arbejdsopgaver?, Fik du mere ansvar/indflydelse på dit arbejde?, Blev arbejdstidens pla-
cering på døgnet ændret?, Havde du mulighed for at komme med dine synspunkter?, Hvor tilfreds har du været med 
informationen fra VirkFør og VirkNu? og Har du kunnet mærke forskel på kundernes eller brugernes tilfredshed 
efter overgangen? 
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For det første har det central betydning, at de ansatte får brugbar og tilstrækkelig in-
formation både fra den virksomhed, de overgår fra, og fra den virksomhed, de over-
går til. Som det fremgik af afsnit 5.5, har informationsniveauet generelt været højt i 
forbindelse med de belyste udliciteringer, men respondenterne er noget delte i vurde-
ringen af informationen. De respondenter, der var tilfredse med informationen, har 
et mere positivt syn på arbejdet hos den nye arbejdsgiver end de respondenter, der 
var utilfredse med informationen. Helt specifikt betyder en forskel i vurderingen af 
informationen på 25 skalapoint ifølge modellen, at tilfredshedsscoren for arbejdet 
efter udliciteringen vil divergere med 8,0 skalapoint. 
 
Derudover har kundernes/brugernes reaktion på udliciteringen væsentlig betydning. 
Tilfredshedsscoren blandt de respondenter, der har oplevet, at kunderne er blevet 
mere tilfredse efter overgangen, er hele 26,1 skalapoint højere end blandt de respon-
denter, der har oplevet, at kunderne er blevet mindre tilfredse. Ligeledes er de re-
spondenter, der ingen reaktion har oplevet hos kunderne, mere tilfredse med arbej-
det hos den nye arbejdsgiver end de respondenter, der har oplevet en negativ reakti-
on (forskel på 13,1 skalapoint). 
 
Ydermere viser regressionsanalysen, som allerede slået fast i afsnit 5.4, at øget ansvar 
og indflydelse har en positiv effekt på oplevelsen den nye arbejdsplads. Tilfredsheds-
scoren blandt de respondenter, der har fået mere ansvar og indflydelse, er 14,4 skala-
point højere end blandt de respondenter, der ikke har fået mere ansvar og indflydel-
se. 
 
Omfanget af ændringer i arbejdsopgaverne har ligeledes indflydelse på de ansattes 
tilfredshed med arbejdet hos den nye arbejdsgiver. Således er de respondenter, der 
har oplevet mange ændringer, mindre tilfredse end dem, der ingen ændringer har op-
levet (forskel på 9,9 skalapoint). Dette kom også til udtryk i gennemgangen af de ar-
bejdsmæssige ændringer i afsnit 5.4, hvor det dog samtidig fremgik, at ændringer ikke 
nødvendigvis er negativt, hvis blot de ansatte har medbestemmelse. 
 
Det har også betydning for de ansattes tilfredshed med den nye arbejdsplads, om ar-
bejdstempoet stiger, falder eller forbliver uændret efter overgangen. Både responden-
ter, der ikke har oplevet ændringer, eller hvor arbejdstempoet er faldet, har et mere 
positivt syn på arbejdet efter udliciteringen end respondenter, der har oplevet en 
stigning i arbejdstempoet. Det skal bemærkes, at meget få respondenter har oplevet 
et fald i arbejdstempoet, hvilket er årsagen til, at dette parameter er insignifikant. 
 
Endelig har det negativ betydning, om end effekten ikke er så stor, at arbejdstidens 
placering på døgnet bliver ændret. Tilfredshedsscoren blandt de respondenter, der 
har fået ændret arbejdstidens placering, er 5,8 skalapoint lavere end blandt de re-
spondenter, der ikke har fået ændret arbejdstidspunkt. 
 
Modellen har en forklaringskraft på 38,6 procent, hvilket vil sige, at udliciteringspro-
cessen og de arbejdsmæssige ændringer kan forklare en mindre andel af variationen i 
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de ansattes samlede tilfredshed med arbejdet end arbejdsforholdene (jf. regressions-
model 1, hvor adjusted R2 = ,635). Der er dog fortsat tale om en god model. 
 
Sammenlignes omfanget af arbejdsmæssige ændringer og oplevelsen af udliciterings-
processen blandt de respondenter, der stadigvæk er ansat i VirkNu, og de responden-
ter, der ikke længere er ansat, viser det sig, at de to målgrupper rent faktisk adskiller 
sig mest i forhold til de områder, der har signifikant betydning for de ansattes samle-
de tilfredshed med arbejdet (jf. afsnit 5.4 og afsnit 5.5). Således kan udliciteringens 
forløb være med til at forklare den store forskel i de to gruppers tilfredshed med ar-
bejdet hos VirkNu alt i alt. 
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6. Registeranalyse 

Den kvantitative undersøgelse har som nævnt haft deltagelse af 553 personer, der har 
besvaret spørgsmål om deres arbejdssituation før, under og efter den udlicitering, 
som de har været berørt af. 
 
For disse 553 personer er der via Danmarks Statistik indhentet supplerende oplys-
ninger om personernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har blandt andet været 
muligt at få oplysninger om ledigheden for hver person i perioden 2000-2004.  
 
Ledighedsoplysningen stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). 
Ledigheden opgøres som en årsledighed. Årsledigheden kan antage værdier mellem 0 
og 1.000; 0 udtrykker, at personen ikke har været ledig i perioden, og 1.000 udtryk-
ker, at personen har været ledig i hele perioden. 
 
I analysen er det opgjort, hvordan årsledigheden er i det år, hvor personen bliver be-
rørt af udliciteringen, og hvordan årsledigheden udvikler sig i årene efter udliciterin-
gen.  
 
Denne udvikling i årsledighed er opgjort for to grupper. Dels den gruppe, som fort-
sat er ansat hos VirkNu, og dels den gruppe, som ikke længere er ansat hos VirkNu.  
 
Begrundelsen for at opgøre ledighedsudviklingen for dem, der stadigvæk er ansat hos 
VirkNu, er at kontrollere, at denne gruppe reelt har haft en fast og uafbrudt arbejds-
markedstilknytning. 
 

Figur 6.1  
Årsledighedsgrader efter udlicitering 
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Figur 6.1 bekræfter, at personer, der stadigvæk arbejder for den samme arbejdsgiver, 
i praksis ikke har oplevet ledighed efter udliciteringen. Det er cirka hver anden, der 
har den samme arbejdsgiver, jf. kapitel 5.  
 
Figur 6.1 viser samtidig, at personer, der ikke længere er ansat hos VirkNu, oplever 
ledighed både umiddelbart efter udliciteringen, men også i de efterfølgende år. Om-
fanget af ledighed er dog ganske beskedent, når man betragter gruppen som helhed. 
Det fremgår, at ledighedsgraden ligger mellem 52 og 61, hvilket svarer til højst 4 
ugers ledighed. Det er knap hver tredje person, der har fået nyt job. 
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7. Appendiks 

Chronbach’s Alpha værdier for de konstruerede indeks 
 

 
  Chronbach’s Alpha   
  VirkNu VirkFør  

 Kolleger og samarbejde ,796 ,820  
 Information og arbejdsredskaber ,676 ,758  
 Løn ,731 ,802  
 Engagement ,789 ,865  
 Lederskab ,868 ,897  
 Arbejdspres ,668 ,708  
 Arbejdsmiljø ,814 ,890  
 Karrieremuligheder ,887 ,896  
 Rutinepræget - -  
 Indflydelse ,787 ,851  
   

 
Figur 7.1 
Arbejdsmæssige ændringer efter udliciteringen – del 1 (opdelt på branche) 
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Figur 7.2 
Arbejdsmæssige ændringer efter udliciteringen – del 2 (opdelt på branche) 

0 20 40 60 80 100

Fik færre arbejdstimer

Fik flere arbejdstimer

Oplevede en ændring i arbejdstidens
placering på døgnet

Fik mere ansvar/indflydelse

Fik ændret sine arbejdsopgaver

0 20 40 60 80 100

Vaskeri Catering Ældreområdet
Bustransport Rengøring Total

Pct.

Pct.

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF004f00460046005300450054003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d0029002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c0064006500720020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e0072006100730074006500720020004100750066006c00f600730075006e0067002000650072006800f600680065006e002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003200350030002f003100300030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400310038002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /ENU <FEFF0053004300480055004c0054005a0020005400520059004b003a0020005000440046002000740069006c0020006f006600660073006500740020007000720069006e0074002000660072006100200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200066007200610020004400540050002000700072006f006700720061006d006d0065007200200073006f006d00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e002c0020004600720061006d0065004d0061006b0065007200290020006d00650064002000700072006f00630065007300730020006f0067002000730070006f00740020006600610072007600650072002e0020004b00760061006c0069007400650074003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d002e0020004f007000740069006d00650072006500720020004a0050004500470020006b00760061006c006900740065007400200066006f00720020006400e50072006c006900670065002000620069006c006c0065006400650072002e002000420065006d00e60072006b003a0020006d00e50020006b0075006e0020006200720075006700650073002000740069006c0020002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c000d007700770077002e0073006300680075006c0074007a002e0064006b>
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


