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Arguing about what words (ought to) mean is not a trivial business […] when 
these arguments are over socially contested words. Such arguments are what 
lead to the adoption of social beliefs and the theories behind them, and these 
theories and beliefs lead to social action and the maintenance and creation of 
social worlds. Such arguments are, in this sense, also a species of moral argu- 
mentation. (Gee & Lankshear 1995:11)

Det talas mycket om värderingar i dagens organisationer, även i den offentli-
ga förvaltningen, där värdegrundsarbete har blivit ett stående inslag. Inte bara 
den gemensamma statliga värdegrunden står i centrum utan myndigheterna 
lanserar också egna värderingar. I vardagsspråket är värderingar något som en 
människa har, något som hon förvärvar under livets gång – genom uppfostran, 
sekundär socialisering, egna livserfarenheter, filmer, skönlitteratur etc. Dock 
sällan genom att bli tillsagd att omhulda en viss värdering. Värderingar är 
djupt rotade och vanligen förändras de inte i brådrasket, något som avspeglas i 
ordböckernas definitioner av uppslagsordet värdering, där ord som personlig
och grundläggande återkommer. En typisk ordboksdefinition är följande: 
”(personlig) uppfattning om det (abstrakta) värdet av ngt […] BET.NYANS: i 
plur. äv. grundläggande åsikter: kristna ~ar; partiets ~ar” (Nationalencyklo-
pedin 2018a). Men i en managementkontext används ordet värdering på ett 
sätt som bara delvis påminner om allmänspråkets. 

Värderingar är ett ord som approprierats av det publika/allmänna från den 
privata/personliga domänen, på samma sätt som kommunikationsformen be-
rättelse, som numera används strategiskt i många organisationer, ofta under 
benämningen corporate storytelling (Rehnberg 2014). I båda fallen rör det sig 
om begrepp hämtade från en del av den personliga domänen som är existenti-
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ellt präglad – både värderingar och berättande kan ses som något djupt mänsk-
ligt, som i vissa fall vetter mot det andliga. När ordet värderingar byter 
kontext sker en rekontextualisering (Linell 1998) – ordet får en delvis ny bety-
delse i det nya sammanhanget. Det är denna nya betydelse som jag försöker 
ringa in i analysen som följer. Det gör jag genom att undersöka hur ordet an-
vänds i styrningen av en svensk myndighet.

Varje myndighet med självaktning har idag minst tre ord som ska vägleda 
verksamheten och som vanligtvis sägs utgöra organisationens värdegrund. Ett 
exempel hämtat från Trafikverket (2018) är pålitliga, engagerade, modiga. På 
Trafikverket, liksom på flera andra myndigheter, kallas dessa ord med en sam-
manfattande benämning för värderingar.1 De vägledande orden förekommer 
ibland i den externa marknadsföringen av organisationen. Men framför allt an-
vänds de internt, för att styra och vägleda personalen, och de kan därmed betrak-
tas som redskap inom ramen för den populära styrformen värderingsstyrning 
(Pollitt & Bouckaert 2011). Med värderingsstyrning avses här en form av diskur-
siv styrning i syfte att påverka medarbetarnas beteenden och även deras grund-
läggande inställning till arbetet. Inom ramen för värderingsstyrning används 
språk och andra semiotiska resurser som styrmedel på olika sätt. När det gäller de 
vägledande orden som utgör organisationens värdegrund är det inte bara orden i 
sig som används som styrmedel utan hela den ledningssanktionerade diskursen 
om dessa ord. Därför är det angeläget att undersöka hur orden omtalas.

Det finns idag en del forskning om myndigheters värdeord, visioner och 
värdegrunder (t.ex. Pälli, Vaara & Sorsa 2009, Waaranperä 2013, Nyström 
Höög 2015, 2016, Rehnberg 2017a, 2017b). Den forskning som gjorts fokuse-
rar i hög grad på strategiska dokument samt på de utvalda vägledande orden 
och visionsformuleringarna. Den undersökning som presenteras här vill fylla 
en forskningslucka genom att studera en annan aspekt av den ledningssanktio-
nerade diskursen. Jag analyserar hur ordet värderingar används inom ramen 
för ett formellt (ledningsinitierat) organisationskulturarbete på en svensk 
myndighet. 

Det övergripande syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur vär-
deringsstyrning praktiseras genom att analysera ett framträdande ord (som 
inte är ett av de officiella värdeorden) i en myndighets organisationskulturar-
bete. Undersökningen görs i form av en fallstudie av Trafikverket, en myndig-
het som har beskrivits som ett ”förvaltningspolitiskt mikrokosmos” och ”en 
nyckel om man vill förstå förändringar i staten” (Jacobsson 2015).2 Studiens 
frågeställning lyder: Med vilken betydelse fylls ordet värderingar i Trafikver-
ket, och hur kan (bruket av) detta ord fungera som ett led i styrningen av orga-

1 Andra vanligt förekommande benämningar är värdeord, ledord och kärnvärden. Jämfört med 
värderingar används dessa ord i en organisationskontext på ett sätt som inte i lika hög grad skiljer 
sig från hur de används i allmänspråket.
2 Studien är gjord inom ramen för forskningsprojektet Trafikverket, en modern myndighet, som 
bedrevs av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola och Statsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet 2013–2016. Projektet finansierades av Trafikverket.
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nisationen? Vad som undersöks är således ordet värderingars potential att 
fungera styrande (inte om styrning verkligen äger rum). I fokus står den led-
ningssanktionerade diskursen. 

1 Managementsamhället och Critical Language 
Awareness
Fairclough (1993) har beskrivit dagens västerländska samhälle i termer av the 
late capitalist economy, en beskrivning som fortfarande äger giltighet. Jag an-
vänder i denna artikel benämningen managementsamhället (Røvik 2008) för 
samma företeelse, för att betona den stora roll som managementdiskurser och 
vidhängande praktiker spelar. Managementsamhället utmärks av en uppluck-
ring av gränser. Våra livsvärldar koloniseras av ekonomi och stat och det of-
fentliga approprierar praktiker från en privat domän. Det finns en stark strävan 
efter att styra människors beteenden och detta görs på ett nytt sätt. Om arbets-
givare i forna dagar styrde med hjälp av regler och genom att peka med hela 
handen sätter de nu sin tillit till en uppsättning ”mjuka” styrformer, som först 
introducerades i företag och sedan spreds till den offentliga sektorn. I denna 
nya samhällsordning används bland annat värderingsstyrning för att reglera 
personalens beteende och för att utmejsla en specifik anda som enligt ledning-
en bör utmärka organisationen (Pollitt & Bouckaert 2011). 

Managementsamhället kännetecknas vidare av att språk och semiosis (bety-
delseskapande i och genom teckenprocesser) har fått en mer framträdande roll 
än i tidigare samhällsordningar. Diskurser teknologiseras, vilket innebär att de 
används strategiskt i syfte att uppnå vissa mål snarare än kommunikativt i syf-
te att föra en dialog (Fairclough 1993). Detta leder till att vissa yrkesgrupper, 
exempelvis kommunikatörer och HR-strateger, blir experter på diskursiva 
praktiker. Därmed får de tolkningsföreträde och makt över ordens betydelser. 

Den undersökning som presenteras här skriver in sig i traditionen critical 
language awareness, CLA, som utmärkt sig genom att med ett kritiskt per-
spektiv analysera så kallade nyckelord i managementsamhället (Gee & Lank-
shear 1995, Fairclough 1999). Gee och Lankshear (1995) talar i detta sam-
manhang om positivt präglade ord som människor lätt sluter upp bakom, ord 
som används av vissa personer eller grupper – exempelvis organisationsled-
ningar – för att förverkliga visioner som inte nödvändigtvis ligger i allas in-
tresse. Karaktäristiskt är att dessa ord vid en första anblick framstår som ge-
mensamma begrepp. Om orden skärskådas visar det sig dock att de har ramats 
in på ett nytt sätt, som gynnar vissa personer och grupper framför andra. Som 
exempel kan nämnas orden frihet och empowerment (bemyndigande), som 
framstår som honnörsbegrepp i vår tid men som enligt Gee och Lankshear har 
blivit till redskap i den diskursiva styrning som utövas på managementsamhäl-
lets arbetsplatser. 
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Jag ansluter mig till den språksyn som ligger till grund för CLA och som 
kommer till uttryck i inledningscitatet till denna artikel: att begrunda och dis-
kutera ords innebörder är angeläget, och det är dessutom ett moraliskt impera-
tiv, eftersom orden är med och skapar den sociala verkligheten. Att min un-
dersökning är kritisk innebär att studieobjektet utmanas snarare än tas för gi-
vet (jfr Nyström Höög 2016:15–16).

2 Material och metod
Hösten 2015 inleddes ett organisationskulturarbete på Trafikverket. En intern 
arbetsgrupp, bestående av ett halvdussin HR-strateger och kommunikatörer, 
fick bland annat i uppgift att ta fram nya så kallade värderingar för organisa-
tionen. Under senhösten 2015 och våren 2016 möttes medlemmarna i gruppen 
(hädanefter kallad kulturgruppen) vid flera tillfällen för att ta fram förslag på 
nya ”värderingar” och för att planera det konkreta arbetet med att förankra 
dessa värderingar i myndigheten.

Analysmaterialet, som jag har samlat in genom observationer, består av sex 
ljudinspelade och transkriberade möten inom ramen för organisationskultur-
arbetet. Vid fem av mötena var det kulturgruppens medlemmar som träffades. 
Dessa möten ägde rum på Trafikverkets regionkontor i Solna under perioden 
december 2015 till april 2016. Det återstående mötet var ett möte för Tra-
fikverkets 150 högsta chefer. Det ägde rum i Borlänge i början av februari 
2016. Chefsmötet arrangerades av representanter för kulturgruppen och var 
tänkt att fungera som en avspark för organisationskulturarbetet på bred front. I 
materialet ingår även powerpointpresentationer som visades på mötena.

För att utröna med vilka betydelser ordet värderingar fylls i Trafikverkets 
organisationskulturarbete görs en diskursanalys (se t.ex. van Leeuwen 2005) 
av hur ordet används, omtalas och kontextualiseras. Analysfrågorna som ställs 
till materialet är: Hur definieras ordet värderingar? Vilka verb används för att 
realisera processer i samband med ordet värderingar? Hur kommuniceras och 
kontextualiseras ordet värderingar visuellt? Vilka metaforer och liknelser an-
vänds i samband med ordet värderingar? I relation till var och en av analys-
frågorna ställs följdfrågan: Vilka betydelser skapas därmed? Utifrån analys-
resultaten diskuteras sedan innebörden i rekontextualiseringen av ordet värde-
ringar samt ordets styrande potential.

3 Ordet värderingar i Trafikverket
Managementsamhällets nyckelord används – medvetet eller omedvetet – för att 
påverka. När ordet värderingar fylls med betydelse i Trafikverkets organisa-
tionskulturarbete kan detta i viss mån betraktas som en retorisk akt och angelä-
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genhet. Ett resultat av min analys är att både förnuft och känsla (jfr retorikens lo-
gos och pathos) involveras när betydelse skapas i relation till ordet värdering. 
Detta har jag tagit fasta på när jag delat upp resultatredovisningen i två avsnitt. 

3.1 Instrumentalitet och rationalitet
Under de möten som lade grunden för Trafikverkets organisationskulturarbete 
använde deltagarna en rad olika verb när de i sina diskussioner fyllde ordet 
värderingar med betydelse. Detta illustreras av citatet som återges i 
exempel 1:

(1) ”Det är egentligen inte en fråga om att ersätta våra värderingar som vi har idag, de 
ligger väl fast, men det är väl att klä dem och operationalisera och tolka dem på 
rätt sätt så att det ger mening och får genomslag.” (Möte 2015-12-16)

I citatet knyts följande verb till värderingar: ersätta, ligga fast, klä, operatio-
nalisera och tolka. Värderingar kan också, enligt citatet, både ge mening och 
få genomslag. 

I uppställningen nedan återges merparten av de verb som används i Tra-
fikverkets organisationskulturarbete i samband med ordet värderingar.

Verben som listas i uppställningen används på olika sätt och med olika första-
deltagare. Det är ledningen som beslutar om vilka värderingar som ska gälla, 
och det är enskilda chefer som premierar [medarbetare] efter värderingarna. 
Det är ett obestämt vi som behöver jobba med värderingarna. Utifrån kontex-
ten är det rimligt att dra slutsatsen att detta vi syftar på alla medarbetare. Det är 
också vi som lanserar och implementerar de nya värderingarna, men i det 
sammanhanget syftar vi snarare på kulturgruppen (som agerar på ledningens 
uppdrag). I vissa fall är värderingarna förstadeltagare. Värderingarna kan till 
exempel uttrycka, synas eller se ut. Slutligen används passiva konstruktioner. 
Det sägs till exempel att värderingarna formuleras, utan att aktören omnämns.

Flera av de verb som listas ovan visar på att ordet värderingar i Trafikver-
kets organisationskulturarbete tillmäts en delvis annan betydelse än i var-
dagsspråket. Värderingar reifieras – de betraktas som fristående ting eller 
objekt som ligger utanför människor och som vi kan handskas och ”mixtra” 
med på olika sätt. I vissa av de uttryckssätt som återges ovan framstår värde-

använda jobba in operationalisera synas
arbeta med jobba med prata om synliggöra
behöva klä premiera efter sälja in
belöna konkretisera presentera sätta
besluta om koppla till påverka tolka
bygga köpa in på se ut tydliggöra
byta ladda om se över uttrycka
ersätta landa sikta in sig på vara
formulera lansera stå för väcka liv i
ha leva ställa upp på välja
implementera ligga fast stöta och blöta översätta
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ringarna som objekt som kan ersättas, bytas ut, laddas om etc., något som 
föranleder en av mötesdeltagarna att ställa frågan: ”Hur ska det märkas att vi 
har bytt värderingar?” I andra fall framställs de metaforiskt som levande 
varelser, som man kan väcka liv i och klä. Genomgående ger formuleringar-
na uttryck för ett instrumentellt och rationellt synsätt – värderingar fram-
ställs inte som något som uppstår och växer fram organiskt inom en individ 
eller en grupp utan som något som tillförs utifrån i specifika syften. Värde-
ringar betraktas som redskap. Begreppet värdering har därmed instrumenta-
liserats, vilket tydligt framgår av det citat som återges i exempel 2, yttrat un-
der ett av kulturgruppens möten:
(2) ”Jag brukar tänka på strategier och värderingar som ledstänger liksom från ett 

nuläge till ett önskat läge som kan uttryckas i form av en vision.” (Möte 
2015-12-16)

I citatet ovan framställs värderingarna (och strategierna) som medel. Målet är 
det önskade läge som visionen uttrycker. Att värderingarna är hjälpmedel för att 
uppnå visionen framgår också av flera digitala presentationsbilder som visas un-
der kulturgruppens möten och under chefsmötet, exempelvis bilden i figur 1.

Figur 1 är ett typiskt exempel på en av flera modeller, bestående av geo-
metriska former och pilar avsedda att visualisera organisationsidentitet och 
kultur. Modellerna visar också värderingarnas funktion i dessa övergripande 
organisatoriska kontexter. Som framgår av figur 1 blir värderingar i sådana 
modeller en rationell komponent i ett förnuftigt organisationsbygge. 
Figur 1. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
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Figur 2. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
Figur 2 visar en spelplan: ”Trafikverkets värderingsdialog” (denna text åter-
finns i mitten av spelplanen). Tanken är att medarbetarna i en nära framtid ska 
få bekanta sig med de nya värderingarna på ett lekfullt och stimulerande sätt 
med hjälp av olika övningar, exempelvis genom att spela spel. Återigen fram-
ställs värderingar på ett instrumentellt sätt – värderingar är något som först be-
slutas på ledningsnivå och som sedan implementeras längre ut i organisatio-
Figur 3. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
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nen med hjälp av specifika dialogredskap (skapade av en konsultfirma). Sam-
tidigt indikerar bilden av ett dialogspel att värderingar är något dialogiskt, som 
kan förankras genom samtal och reflektion tillsammans med andra människor. 
Det rör sig dock om en strategisk dialog snarare än en kommunikativ (jfr Ha-
bermas 1984) – dialogen tjänar ett syfte som fastställts av organisationsled-
ningen: att implementera värderingar. 

Ordet värderingar definieras också av representanter för kulturgruppen, vil-
ket framgår av en digital presentationsbild med en punktlista visad under ett 
möte med Trafikverkets ledning i mars 2017 (se figur 3). I denna punktlista 
kommer det instrumentella synsättet explicit till uttryck, inte minst i ord och 
fraser som använda, fungera, resultera, bidra och ge effekt. Enligt listan är en 
värdering dessutom något ”man är som person”. Flera av formuleringarna 
ovan skiljer sig från allmänspråkets, där värderingar inte är något som en per-
son är utan snarare något som en person kan ha (eller ta avstånd från). Utanför 
institutionella kontexter talas det sällan om att värderingar ska bidra, ge effekt
och användas.

3.2 Bildspråk och känsla
Att metaforer – som klä, sälja in och ledstänger – används i samband med or-
det värderingar har redan framgått. Följande avsnitt inriktas på metaforer och 
liknelser knutna till två källdomäner som återkommer i kulturgruppens värde-
ringsdiskurs. En av dessa källdomäner är mat. Citaten som återges i exempel 
3–5 illustrerar detta:

(3) ”Hur håller vi den här grytan puttrande och vad är det den ska fyllas på med?” 
(Möte 2016-04-20)

(4) ”Det behöver ju fästa, liksom kastar man de här orden så måste det vara som 
genomkokta spaghetti, det måste fastna, annars spelar ju inte orden någon roll.” 
(Möte 2015-12-16)

(5) ”Nu ska vi paketera det här på ett aptitligt sätt […]. Hur serverar vi den här 
maträtten till organisationen?” (Möte 2016-03-16)

Till matmetaforerna och -liknelserna hör specifika livsmedel (som spaghetti) 
och tillagningssätt (puttra) samt mer allmänna matord (som aptitlig, servera
och maträtt). Bruket av ett matinspirerat bildspråk kan tolkas på flera sätt: Mat 
är något som vi behöver för att överleva. Mat är förknippat med känslor, van-
ligtvis positiva känslor av glädje och njutning. Mat är dessutom något vi in-
mundigar. Kanske förväntas medarbetarna införliva värderingarna på samma 
sätt? Att värderingarna ska serveras till organisationen implicerar att de inte är 
sprungna ur organisationen utan att de kommer någon annanstans ifrån och er-
bjuds medarbetarna. 

En annan återkommande källdomän i kulturgruppens värderingsdisurs är 
vätska. Det talas om att få värderingarna att sippra ut och bevattna och ge-
nomsyra organisationen. Här kan paralleller dras till den välbekanta gestalt-
ningen av komplexa abstrakta system (exempelvis organisationer) som plan-
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Figur 4. Bild som användes i Trafikverkets organisationskulturarbete.
tor (Kövecses 2010:126–130, 155–162). Vatten är, liksom mat, ett livgivande 
och starkt känsloförknippat fenomen. Vätska har också den egenskapen att 
den kan tränga in i porösa objekt, på samma sätt som ledningen möjligen 
hoppas att värderingarna ska tränga in i medarbetarna och genomsyra dem. 
Det talas vidare om att värderingarna ska ut i kapillärerna (möte 20 april 
2016), vilket indirekt framställer värderingarna som kulturgruppen har tagit 
fram som livgivande blod som ska strömma från organisationens hjärta ut i 
dess allra mest perifera organ. 

Värt att notera är att metaforer förekommer även i form av reella bilder. 
Dessa bilder fungerar som ett slags visuella rim till den verbala metaforiken 
(van Leeuwen 2005). Vissa av dem återknyter till matmetaforiken eller till 
vätskemetaforerna som nämnts ovan: Under ett möte med kulturgruppen i april 
2016 talar gruppledaren om ”utrullningen” av de nya värderingarna, som nu är 
formulerade och beslutade. Under tiden visas en bild som föreställer en kebab-
rulle. En annan digital bild visar en hand som håller i ett munstycke till en ben-
sinpump, instucket i ett tankhål (se figur 4). Personen vars hand vi ser är uppen-
barligen i färd med att tanka en bil (med vätska i form av bensin, som ryms i 
bensintanken i bilens inre och som ger bilen kraft). Den verbala rubriken lyder 
”Ladda om våra värderingar”. Illustrationen kan tolkas som ett instrumentellt 
sätt att se på organisationskulturarbete, eller som en humoristisk blinkning. 

Ett exempel på ytterligare en vattenrelaterad bildmetafor är ankaret (se 
figur 3), som står för fasthet och trygghet. 
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Det faktum att mat och vätska är källdomäner som aktualiseras frekvent sä-
ger något om vilken betydelse som ordet värderingar fylls med i organisa-
tionskulturarbetet. Samtidigt ska man kanske akta sig för att dra för stora väx-
lar på detta – mat och vatten (eller vätska) liksom plantor och kroppar (inklu-
sive blod) är produktiva metafordomäner även i andra sammanhang (se Kö-
vecses 2010, Goatly 2011). 

Metaforerna och liknelserna som används inom kulturgruppen anspelar på 
våra känslor – på vårt behov av grundtrygghet och på det mest basala för vår 
överlevnad men också på njutning. Medan modellerna och definitionerna som 
diskuterades i avsnitt 3.1 kan betraktas som led i en argumentation grundad i 
logos är bildspråket i stället bemängt med pathos. Samtidigt vittnar även bild-
språket om en instrumentell syn på värderingar – det är ofta värderingarnas 
funktion (som drivkraft eller förankring) som utgör den sammanhållande län-
ken mellan sakled och bildled. Därmed kvarstår och förstärks värderingsdis-
kursens prägel av instrumentalitet, om än på ett mer implicit sätt.

Den instrumentella värderingsdiskursen är inte allenarådande under kultur-
gruppens möten, utan emellanåt uttrycks en distans till denna diskurs genom 
skämt och skratt. Till exempel visar gruppledaren under ett möte en skämt-
teckning av två portföljbärande män där den ena säger till den andra: ”Idag 
fick vi en ny företagskultur. Den är tjugofem sidor.” Att den instrumentella 
diskursen ändå är den som dominerar mötena kan relateras till gruppens upp-
drag: att föreslå nya värderingar och implementera dem i organisationen.

4 Värderingar i ny tappning
Målet med denna artikel är att uppmärksamma att ordet värderingar används 
på ett nytt sätt och att undersöka vilka potentiella betydelser som därmed rea-
liseras, det vill säga att utöva en sådan kritisk språklig medvetenhet (critical 
language awareness), som enligt Gee och Lankshear (1995) är en förutsätt-
ning för det demokratiska medborgarskapet. 

Utifrån analysresultaten kan vi dra slutsatsen att ordet värderingar har fått 
en ny bibetydelse. Om värderingar tidigare var ett djupt förankrat, personligt 
och närmast existentiellt fenomen framstår det i analysmaterialet som något 
instrumentellt och institutionellt, som ett medel för att uppnå vissa mål inom 
ramen för organisationens verksamhet. Därmed är värderingar i denna nya be-
märkelse också mer utbytbara än vad värderingar traditionellt sett varit. Vida-
re framställs värderingar i analysmaterialet som något som kan beslutas, och 
detta beslut kan dessutom fattas av en annan person än den som förväntas om-
fatta värderingarna.3 Här finns en tydlig parallell till ordet identitet, som ur-

3 Nämnas bör dock att framtagandet av värdegrunder i myndigheter ofta är – eller framställs som 
– en angelägenhet för samtliga medarbetare. Även inom Trafikverket var många medarbetare, 
framför allt chefer, involverade i de diskussioner som föregick implementeringen av 
värdegrunden.
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sprungligen var något individanknutet men som numera används även om fö-
retag. I Nationalencyklopedin (2018b) anges företagsidentitet som en bibety-
delse till identitet, åtföljt av definitionen ”inom företagsekonomin ett företags 
utmärkande egenskaper”.

Den nya bibetydelsen av ordet värderingar som ringats in i denna analys 
kan beskrivas som diskursspecifik. I de managementdiskurser som på senare 
år brett ut sig även i den offentliga sektorn tycks den mer instrumentella bety-
delsen av ordet värderingar onekligen ha vunnit insteg. En sökning på Google 
(11 februari 2018) visar att värderingar implementeras inte bara i Trafikver-
ket utan också annorstädes. Men Nationalencyklopedin tar fortfarande inte 
upp värderingar i denna nya betydelse, och vissa människor upplever den nya 
användningen av ordet som provocerande. Till dem hör en trafikverkare som 
inte ingick i kulturgruppen och som i en intern diskussion ställde sig kritisk till 
inriktningen på organisationskulturarbetet. Hen hävdade att värderingar är nå-
got djupgående som inte kan bytas ut med jämna mellanrum. Detta visar att 
samtidigt som ordet fylls med en delvis ny betydelse medföljer något av den 
tidigare betydelsen och den kontext som färgat denna betydelse – något som 
Kress & van Leeuwen (2001) beskriver i termer av härkomst-konnotation (jfr 
Rehnberg (2014), som använt begreppet proveniens på liknande sätt i analys 
av strategiskt berättande, samt Björkvall (2018), som använt begreppet prove-
nance i analys av värdegrunder). Ordet värdering för med sig betydelser av 
något djupt mänskligt, existentiellt in i den institutionella kontexten och ramar 
därmed in arbetsplatsen och den verksamhet som pågår där som något mer 
meningsfullt än ”bara ett jobb” (jfr Gee & Lankshear 1995). 

Traditionellt sett har värderingar betraktats som något som är fast förankrat 
inom individen. Detta betydelseelement hos ordet är centralt när det kommer 
till värderingsstyrning. Den rådande uppfattningen är att medarbetare i 
managementsamhället ofta är mycket kompetenta och därför både vill och för-
väntas styra sig själva. Samtidigt försöker ledningen behålla en viss kontroll 
genom att lansera utvalda värderingar och uppmuntra medarbetarna att om-
hulda dessa (Gee & Lankshear 1995). På så vis strävar ledningen efter att styra 
medarbetarnas inre, så att medarbetarna i sin tur styr sig själva i en för led-
ningen önskvärd riktning. Det kan låta manipulativt men behöver inte nödvän-
digtvis vara negativt – vem vill arbeta på en myndighet där kollegerna inte är 
pålitliga och engagerade? Den medborgare som vänder sig till en myndighet 
vill sannolikt också komma i kontakt med pålitliga och engagerade medarbe-
tare. Även matmetaforiken är mångtydig, som metaforer plägar vara: på mid-
dagstillställningar är maten ofta vackert upplagd så att den ska te sig lockande, 
men den som bjuder på mat har vanligen inte syftet att få gästerna att äta något 
mot sin vilja utan snarare att göra dem nöjda och belåtna.

Bruket av ordet värderingar i en instrumentell bemärkelse kan dock skära 
sig mot den allmänna språkkänslan, och det kan också upplevas som stötande 
och inkräktande, vilket den ovan citerade medarbetaren gav uttryck för. Dess-
utom öppnar det upp för en språkinriktad kritik av organisationskulturarbetet. 
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Därför kan det möjligen vara klokt att välja ett annat ord än värderingar för 
den myndighet som vill få alla medarbetare med på tåget. Trafikverkets gene-
raldirektör Lena Erixon använder inte heller värderingar när hon talar om de 
tre nya ord som Trafikverkets ledning beslutade om våren 2015. I stället talar 
hon om värdeord (en benämning som också används frekvent inom andra 
myndigheter) när dessa ord lanseras i personaltidningen (Erixon 2016). 

När nya betydelser (och nya ord) uppstår säger det alltid något om nya be-
hov. Att ordet värderingar har fått en bibetydelse av instrumentalitet innebär 
att vi i vårt samhälle – eller åtminstone vissa grupper i samhället – har behov 
av ordet i denna nya betydelse. Annorlunda uttryckt fyller ordet en funktion i 
ett managementsamhälle präglat av värderingsstyrning. Genom min analys 
har jag visat hur ordet värderingar i Trafikverkets organisationskulturarbete 
fylls med betydelser av instrumentalitet och rationalitet men också med käns-
lor. Dessutom är ordet i sig bemängt med betydelser som kan knytas till etik, 
individualitet, andlighet och grundläggande förutsättningar för vår mänskliga 
existens – det vill säga de konnotationer som ordets härkomst väcker. Alla 
dessa betydelser bidrar till hur ordet värderingar uppfattas av och påverkar 
kommunikationsdeltagarna. På så vis kan ordet värderingar – mer eller mind-
re framgångsrikt – användas som ett led i styrningen av organisationen.
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