
 

 5 

Indhold 

Indhold  
Indhold 

Forord  ..............................................................................................................  9 

Kapitel 1. Motivation og styring i den offentlige sektor .....................  11 
1.1. Motivation ............................................................................................  14 
1.2. Styring  ..................................................................................................  15 
1.3. Principaler, agenter og public service motivation  .............................  18 
1.4. Principaler, agenter og borgere/brugere  .......................................  21 
1.5. Motivation og styring med børnepasning som eksempel ...........  23 
1.6. Bogens struktur  ...................................................................................  24 

Kapitel 2. Motivation og styring mellem riddere og knægte, 
dronninger og bønder  .................................................................................  27 
2.1. Synet på de offentligt ansatte  ...........................................................  27 
2.2. Le Grand´s univers: Riddere og knægte, bønder 

og dronninger  ......................................................................................  30 
2.3. Styringsmodeller i den offentlige sektor  ........................................  31 
2.4. Motivation og handlingskapacitet – empirisk set  .........................  39 
2.5. Riddere og landsknægte, dronninger og bønder 

på børnepasningsområdet  ................................................................  42 
2.6. Opsummering  .....................................................................................  44 

Kapitel 3. Motivation og performance  ....................................................  45 
3.1. Den offentlige sektors performance  ................................................  46 
3.2. Begrebet public service motivation  ......................................................  50 
3.3. Hvorfor skulle der være en sammenhæng mellem PSM og 

performance?  .......................................................................................  53 
3.4. Overensstemmelse mellem motivation og arbejdssituation  .......  55 
3.5. Hvad siger den eksisterende forskning – er der en 

sammenhæng mellem PSM og performance?  ...............................  57 
3.6. Sammenhængen mellem PSM og performance i den danske 

folkeskole  .............................................................................................  60 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Indhold 

 6 

3.7. Studiet af PSM og prosocial adfærd  ................................................  61 
3.8. Performance i politiet  .........................................................................  62 
3.9. Opsummering  .....................................................................................  64 

Kapitel 4. Opfattelsen af styring som kontrollerende eller 
understøttende  ..............................................................................................  67 
4.1. Indre motivationsformer i kombination med ydre styring  ........  68 
4.2. Motivation crowding-teori  ...................................................................  69 
4.3. Motivation crowding i praksis  ............................................................  72 
4.4. Selvbestemmelsesteori som underbygning af crowding-

mekanismen  ........................................................................................  73 
4.5. Hvornår finder motivation crowding især sted?  ..............................  77 
4.6. Offentlig ledelse og opfattelse af styring  ........................................  78 
4.7. Forskelle internt i den offentlige sektor  ..........................................  79 
4.8. Motivation crowding for fysioterapeuter  ..........................................  80 
4.9. Opsummering  .....................................................................................  81 

Kapitel 5. Motivation, rekruttering og fastholdelse  .............................  83 
5.1. PSM: En motivationsform forbeholdt den offentlige sektor?  .....  84 
5.2. Rekruttering til den offentlige sektor  ..............................................  87 
5.3. Socialisering til at arbejde i den offentlige sektor  .........................  89 
5.4. Fastholdelse af motiverede medarbejdere i den offentlige 

sektor  ....................................................................................................  92 
5.5. Forstærket motivation via ledelsesstilen?  ......................................  93 
5.6. Motivation, rekruttering og fastholdelse på sygehusene  ............  94 
5.7. Opsummering  .....................................................................................  96 

Kapitel 6. Styringsmæssige ulemper og trade-offs forbundet med 
motivation  ......................................................................................................  97 
6.1. Motivation, værdier og styring, når der er værdikonflikter  .......  98 
6.2. Motivation og styring, når hensynene til den enkelte og 

samfundet kan kollidere  ...................................................................  100 
6.3. Styring, professionalisme og paternalisme  ....................................  102 
6.4. Løsninger på »paternalisme« som styringsproblem  ......................  104 
6.5. Instrumentel brug af public service motivation: Er det okay?  ........  107 
6.6. Motivation og styring i en bredere kontekst  .................................  108 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Indhold 

 7 

6.7. Styringsmæssige trade-offs forbundet med motivation i 
militæret  ...............................................................................................  109 

6.8. Opsummering  .....................................................................................  110 

Kapitel 7. Hvordan skabes en bedre sammenhæng mellem styring 
og motivation?  ..............................................................................................  111 

Referencer  ......................................................................................................  115 
 
 
 
  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 

  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 9 

Forord 

Forord 
Forord 
Der sker store ændringer i den danske offentlige sektors styring, og ledel-
se kommer mange steder til at betyde mere, efterhånden som den over-
ordnede styring i stigende grad placerer ansvar hos institutionslederen. 
Et eksempel er lærernes ændrede arbejdstidsregulering, hvor skolelede-
ren kommer til at spille en central rolle. Vi har skrevet denne bog med of-
fentlige ledere i tankerne, men vi håber, at alle med interesse for offentlig 
styring vil finde diskussionerne interessante og relevante. Eksempler og 
forskningsresultater går dybere ned i nogle områder end andre, men vi 
mener, at resultaterne er relevante for den offentlige sektor bredt. 
 Bogen trækker i høj grad på forskningen fra projektet »Motivation og 
værdier i den offentlige sektor«. Det blev gennemført i perioden 1. febru-
ar 2009 til 31. december 2013 med deltagelse af bogens to forfattere samt 
Torben Beck Jørgensen, Karsten Vrangbæk, Nicolai Kristensen, Anne 
Mette Kjeldsen og Christian Bøtcher Jacobsen. Tak for jeres store indsats! 
Vi vil også gerne benytte anledningen til at takke Forskningsrådet for 
Samfund og Erhverv for støtten til dette projekt. En særlig tak går til vo-
res øvrige medforfattere i forbindelse med konkrete artikler i projektet: 
Eskil Heinesen, Søren Serritzlew, Heidi Salomonsen, Thomas Pallesen, 
Morten Brænder, Tor Eriksson og Maria Falk Mikkelsen. Derudover vil vi 
gerne takke afdelingen for offentlig forvaltning ved Institut for Stats-
kundskab, Aarhus Universitet samt deltagerne i søjlen for forvaltning, le-
delse og organisation på KORA for værdifulde kommentarer i projektets 
forskellige faser. I forhold til arbejdet med bogen her vil vi gerne specielt 
takke Lone Beck Sønderby, Mads Leth Jakobsen, Matilde Høybye-
Mortensen, Christina Holm-Petersen, Caroline Grøn, Ole Helby Petersen, 
Anne Mette Kjeldsen, Christian Bøtcher Jacobsen, Pia Kürstein Kjellberg 
og Jakob Kjellberg. Endelig skylder vi en stor tak til Helle Bundgaard for 
hendes store indsats i forbindelse med korrekturlæsning og opsætning af 
bogen her. 

Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen, oktober 2013 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 

 
 
  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 11 

KAPITEL 1 
Motivation og styring 
i den offentlige sektor 

Kapitel 1. Motivation og styring i den offentlige sektor 
Motivation og styring i den offentlige sektor 
Den offentlige sektor har ændret sig meget igennem de seneste 40 år. Tid-
ligere var der større tillid til de fagprofessionelle. De havde højere auto-
nomi. Sagsbehandlerne havde større rum for individuelle skøn, folkesko-
lelærerne tilrettelagde i høj grad selv forældrekontakten, og i ældreplejen 
var der ikke stillet skarpt på, hvordan minutterne hos de ældre skulle an-
vendes. Men nu giver de offentligt ansatte udtryk for, at styringen efter 
deres opfattelse vokser og i stigende grad kontrollerer deres arbejde. 
Uanset hvordan styringen faktisk er udformet, kan det være problema-
tisk, hvis medarbejderne ikke opfatter den som værende understøttende 
for arbejdet. Det er ikke et argument for ikke at styre, da styring kan ses 
som en nødvendighed for at nå de mål, man gerne vil i den offentlige sek-
tor. Men det kan være et argument for at gennemføre styringen, så den 
ikke opfattes som en kontrolforanstaltning, men derimod opfattes som 
understøttende for arbejdet. 
 Fra socialrådgiverne lyder det, at samtalen og arbejdet med borgeren, 
som socialrådgiverne betragter som deres kerneopgave, fylder mindre og 
mindre i jobcentrene. Tilsvarende har de en opfattelse af, at kravene til 
dokumentation af sagsgange og kontrol af både borgere og sagsbehandle-
re øges (Holt m.fl. 2009; Socialrådgiveren 2009). Den individuelle sagsbe-
handlers mulighed for at foretage et fagligt skøn er indskrænket (Caswell 
m.fl. 2011, s. 79). Når »komme og gå«-tider hos de ældre registreres, op-
fatter mange hjemmehjælpere det som unødigt kontrollerende og som 
spild af tid, der kunne bruges til at levere ydelser til borgeren (KL 2009). 
Folkeskolen er endnu et eksempel. Fra skoleledernes formand lød det så-
ledes i 2011:  
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