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Att citera sig själv och andra 
i skolledningsmöten 

 
Identitet och kategorisering i samtal 

 
 

 Det finns inga- det finns alltså ingen- jag undrar  om det finns  
nånhe annan grupp nu- så får man väl kanske inte säga men (.)  
annat än lärare som är så svåra, alltså dom vill (.) gärna ha (.) 
väldigt tydligt organiserat ’tala om för mig hur jag ska göra,  

 men ge mig all frihet’ 
                      Carina, rektor, Alfagymnasiet 

 
Carina, rektor på en gymnasieskola, uttalar sig i ett skolledarmöte där en 
biträdande rektor och tre arbetslagsledare är närvarande. För att under-
stryka sitt uttalande om vad som kan tillskrivas lärare, citerar hon en 
eventuellt tidigare gjord utsaga av en lärare ”tala om för mig hur jag ska 
göra, men ge mig all frihet”. Om någon lärare ’verkligen’ uttalat detta 
tidigare, om utsagan stämmer med ’verkligheten’ eller inte, är i den studie 
som här presenteras ointressant. Syftet är i stället att se hur citeringar 
används i skolledares mötessamtal, vad citeringar utför och skapar i in-
teraktion mellan samtalande och hur citeringar används som resurs i det 
kategoriseringsarbete som de samtalande är del av.  

Det empiriska material som är underlag för studien består av inspela-
de mötessamtal av skolledares ledningsgruppsmöten i två gymnasiesko-
lor. Studier av samtal i skolledningsmöten är relativt outforskat trots att 
skolor i Sverige alltmer, sedan början av 90-talet, leds av ledningsgrupper.  

 
 
 

Citering i samtal 
 
Under senare år har studier om hur citeringar görs i samtalad praktik 
genomförts i allt större utsträckning97. Några exempel på denna typ av 
forskning är Nordqvists (2001) avhandling Speech about speech som fokuse-
rar språkutveckling hos barn där hon studerade användning av citering 

                                                 
97 Tidigare forskning har i stor utsträckning använt litterära verk eller påhittade exempel 
(Holt, 1996).  
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hos barn i olika åldrar, i samtal mellan barn och mellan vuxna och barn. 
Nordqvist visar hur citering utvecklas i olika aktiviteter och i olika åldrar. 
Günther (1999) analyserade citeringar i samtal för att studera hur prosodi 
(exempelvis stavelsers längd, styrka, tonhöjd) och rösttekniker användes 
för att kontextualisera ett rekonstruerat uttalande. Myers (1999) studier av 
fokusgrupper betonar citering som retoriskt grepp. Matoesian (2000) visar 
hur citering används i en våldtäktsrättegång och Buttny (1998) hur cite-
ringar ramas in eller kontextualiseras när de används i terapisamtal. Hall 
et al (1999) studerade interaktion mellan professionella och mellan profes-
sionella och klienter inom barnomsorgsverksamhet. De visar hur citering-
ar medverkar i organiserandet av sociala fakta och institutionella hand-
lingar. Wooffitt (2005) beskriver citeringar som ett sätt att ge objektivitet 
åt uttalanden i berättelser om övernaturliga händelser.  

Det finns forskare (t.ex. Evaldsson, 2002) som använder Goffmans 
(1981) begrepp ’footing’ för att beskriva det som sker när en talare citerar 
någon annan. ’Footing’ innebär att talaren intar olika roller i samtal och 
Goffman beskriver det som att talare ständigt byter ‘roller’ och ‘identitet’ i 
ett pågående samtal och att begreppet ’footing’ är ett sätt att uttrycka byte 
av gestaltning eller ramar för de händelser som talas om. I Goffmans ter-
minologi kallas den som citeras ’principal’, huvudperson. ’Principal’ är 
den person eller position som talet är tänkt att representera. Den som 
citerar och framställer citatet, skulle enligt Goffman kallas ’animator’. I 
min studie fokuseras inte främst de rollbyten som Goffman98 beskriver. 
Jag studerar istället vad citeringar skapar och producerar i sitt samman-
hang och hur citeringar producerar kategorier.  
 
 
 

Citering och kategorisering 
 

Exempel på forskning om citering och kategorisering är Roulstons (2001) 
studie av musiklärares kategoriseringsarbete där hon visar hur karaktärs-
tilldelningar görs av de samtalande. De andra karaktäriseras, bland annat 
med hjälp av direkta citeringar för att uttrycka moraliserande tillskriv-
ningar. Holts (1996) studie av telefonsamtal som uppmärksammade di-
                                                 
98 Goffman har kritiserats av Schegloff (1988) för att inte ha kopplat sina teorier till empiriska 
data, utan endast åskådliggjort dem med fiktiva exempel eller exempel tagna ur minnet. 
Goffmans intresse låg inte heller främst i hur deltagare handlar i interaktion utan mer vad 
som motiverar olika beteende i interaktion (ibid.).  
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rekta citeringar som ett effektivt och produktivt sätt att styrka utsagor, 
har många likheter med mina analyser av citeringsarbete i skolledarsam-
tal, även om Holt inte studerade mötessamtal. Holt analyserar citeringar 
som del av kategoriseringsarbetet och där citeringar producerar något och 
fyller en funktion i den kontext där de används.  

En utgångspunkt är då att även om en citering skulle kunna vara en 
återanvändning av ett tidigare uttalande, är den placerad i en ny kon-
text99. Så snart ett uttalande görs i en ny samtalskontext får det en ny eller 
annorlunda mening (Baynham & Slembrouck, 1999; Volosinov, 1978). 
Buttny (1998) menar att det tycks finnas ett samförstånd bland forskare 
om att citering i samtal inte är att betrakta som en sann reproduktion av 
originalet.  

I engelskspråkig forskning finns ett flertal uttryck för att beskriva cite-
ring och ett ofta använt begrepp är ’reported speech’. Det har framförts 
olika synpunkter på hur man på engelska bäst beskriver att citering inte 
ses som en reproduktion av ett eventuellt original eller en överföring av 
vad som tidigare sagts av någon annan. Tannen (1989) skriver att ’repor-
ted speech’ är vilseledande och missvisande, eftersom det antyder att 
någon kan tala som en annan person och att det fortfarande förblir den 
andres ord.  

Ett annat uttryck som används för citering är ’direct quotations’ som 
även det kritiseras av Tannen (1989). Hon menar att det citerande som vi 
gör när vi talar med varandra i första hand är konstruerad dialog (eng. 
constructed dialogue). ”That is, primarily the creation of the speaker 
rather than the party quoted.” (Tannen, 1989, s. 99). Hon föreslår begrep-
pet ‘constructed dialogue’ för de citeringar som görs i talsitutuationer. Ett 
flertal forskare beskriver, i likhet med Tannen (1989), att direkta citat, 
använda i talsituationer, borde betraktas som konstruktioner av tal 
(Baynham & Slembrouck, 1999; Buttny, 1998; Tannen, 1989, Holt, 1996). 
Även Buttny hävdar att ’constructed dialogue’ är ett bättre uttryck än 
’reported speech’, men att ’reported speech’ tycks vara ett mer invant och 
använt begrepp. Hutchby & Woffitt (1998) föreslår begreppet ’active voi-
cing’ som ett sätt att markera det konstruerade i citerandet. 

I forskningen om ’reported speech’ görs ofta en uppdelning mellan 
’direct reported speech (DRS)’och ’indirect reported speech’ (IRS) som 
forskarindelningar av olika typer av citeringar. Direkta citeringar (DRS) 
                                                 
99 Kontext är här den samtalssituation som analyseras och det som de talande beskriver som 
kontext. Kontext är de närmare omständigheter som görs gällande i de samtalandes sätt att 
tala och orientera sig mot varandra (Buttny, 1998). 
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kan karaktäriseras som att talaren citerar sina egna eller andras ord med 
direkta citat, talaren lånar sin röst till den ursprunglige talaren (Holt, 
1996). Indirekt citering (IRS) innebär att talaren summerar vad som sagts 
av en tidigare talare, och uttrycker sig som i en omformulering av den 
presenterade citeringen på s. 1 ovan: ‘Lärare säger att de väldigt gärna vill 
att man talar om hur de ska göra, samtidigt som de säger att de vill ha alla 
frihet’.  

I den studie som presenteras här har endast direkta citeringar (DRS) 
analyserats, det vill säga där talaren använder sin röst för att ge uttryck 
för något som skulle kunna vara ett uttalande av någon annan eller av 
talaren själv. Fortsättningsvis används de vardagliga uttrycken citering 
och citerande för dessa sätt att uttrycka sig.  

 
 
 

Hur blir citeringar synliga och vad gör citeringar? 
 

Vad kan det vara i ett uttalande som får de som lyssnar att uppfatta att en 
citering gjorts? Hur visar den talande vad som ska betraktas som dennes 
egna uttalanden, och vad som ska betraktas som en citering? Tidigare 
studier har visat några vanliga former och sätt som talare markerar att det 
som sägs eller ska sägas är en form av citering. Det kan vara ändringar av 
pronomen, tempusbyte, ändring av röstläge, dialektal ändring, eller en 
inledning med att någon sagt något; exempelvis ”hon sa”, ”han berätta-
de” (Baynham & Slembrouck, 1999). 

Exempel på pronomenbyte är när den som berättar eller citerar an-
vänder ”jag” och ”du” som om det vore den citerade som talade. Direkta 
citeringar uttrycks ofta som om de representerar en exakt formulering 
eller ordalydelse av något som tidigare uttalats av talaren själv eller av 
någon annan, vilket gör tempusbyte, ändring av röstläge och dialektal 
förändring av rösten till olika medel att uppnå en föreställning om att det 
som sägs ’verkligen’ har uttalats. Att citera andra och även använda den 
andres sätt att uttrycka sig eller den andres dialekt kan ge en föreställning 
av objektivitet (Matoesian, 2000). Det skapar en autencitet åt det som sägs 
och ger auktoritet åt ett uttalande i den stund det görs. Holt (1996) skriver 
att direkta citeringar är ett effektivt sätt att inte bara rapportera vad som 
tidigare sagts utan att också ge belägg för talarens utsagor. När talaren 
återanvänder tidigare uttalanden ger man lyssnaren en möjlighet att be-
vittna vad som sagts och lyssnaren kan själv skapa sig en uppfattning om 
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’riktigheten’ i uttalandet. Holt visar med olika exempel att direkta cite-
ringar är ett effektivt sätt att ge belägg eller stöd för något som talaren 
berättar. Lyssnaren ges tillgång till ett tidigare uttalande och den citerades 
sätt att uttrycka sig. Talaren behöver därmed inte summera, förklara eller 
kommentera den eller de som citeras.  

Holt har i sin studie även visat att citering är ett effektivt sätt att berät-
ta historier, där citeringarna ofta ger dramatik åt berättandet och interak-
tionen. Att citera andra blir en metod eller ett retoriskt redskap för talaren 
att underbygga sina uttalanden. Som min studie visar kan det också be-
traktas som ett effektivt sätt att underbygga och producera de kategorier 
som används av de samtalande. Citering blir en möjlighet för talaren att 
implicit eller underförstått framställa en kategori utan att direkt göra be-
skrivningar av kategorin i fråga  

 
 
 

Kategoriseringsarbete i interaktion 
 
Den kategoriseringsanalys100 som används här, har rötter i en etnometo-
dologisk tradition som utvecklades av Garfinkel (1967), för att studera de 
metoder som människor använder för att i social interaktion skapa, upp-
rätthålla och återskapa ’verkligheter’. Analysmetoderna utvecklades sena-
re av Sacks (1992) och innebär att man i en samtalsanalytisk kontext un-
dersöker de metoder som samtalande använder för att ge mening åt utta-
landen, att producera fakta, att tala sanning, för att bygga upp ’verklighe-
ten’ med mera (Sacks 1992, se även Asplund, 1987; Coulon, 1995; Herita-
ge, 1984; Lynch & Bogen, 1996). Sacks utvecklade i sina studier även hur 
kategoriseringar görs av samtalande och hur den sociala världen byggs 
upp med hjälp av kategorier. 

I kategoriseringsanalysen har jag följt de analyssteg som Baker (1997) 
presenterat (även Baker, 2000; Stokoe, 2003, Nordzell & Börjesson, 2004, 
Nordzell, 2006), med tillägg av ett inledande analyssteg, nämligen att 
söka citeringar i hela det empiriska materialet. Därefter har de centrala 
kategorierna (individer, grupper, platser, saker med mera) som bygger 
upp samtalet sökts i de delar som transkriberats. De handlingar och den 

                                                 
100 Analys av medlemskategorisering, på engelska Membership Categorization Analaysis, 
(MCA). För en genomgång av MCA se Sacks, 1992; Lepper, 2000; Baker, 1997, 2000; Jayyusi, 
1984.  

 163 
163



S A M T A L A T  S K O L L E D A R S K A P   

 

karaktäristik som tillskrivits kategorierna har noterats. Jag gick också 
igenom hur kategorierna, påståenden om dessa och de aktiviteter som 
tillskrivs dem är relaterade till varandra. Även kategorier och tillskriv-
ningar som inte uttrycks så tydligt i materialet har varit viktiga att ta 
fram. De kan vara inbäddade i och endast antydas eller vara outtalade. Ett 
exempel på något inbäddat, antytt eller outtalat101 är: ”någon arrestera-
des”. De som lyssnar till detta kopplar samman kriminella handlingar 
med att någon arresterats och den som arresterar borde vara en polis. 
Tillskrivningen som kriminell och kategorin polis uttalas inte, men de 
framträder trots detta för människor med en språklig kompetens kring 
vad begreppet arrestera brukar kopplas till. Antydda eller outtalade kate-
gorier, handlingar, attribut eller kopplingar mellan dem visar på det käns-
liga och subtila i kategoriseringsarbetet. Baker skriver om dessa outtalade 
kategorier:   

 
The more natural, taken-for-granted and therefore invisible the categorization 
work, the more powerful it is.  

                          Baker, 2000, s. 111 
 

De samtalandes kategoriseringsarbete i skolledarsamtalen analyserades 
därefter dessutom utifrån den karaktäristik som de samtalande ger sig 
själva och därmed det identitetsarbete eller självkategoriseringsarbete 
som de samtalande producerar (Antaki & Widdicombe, 1998; Sacks, 
1992). 

Således fokuseras i denna studie hur citeringar används som resurs för 
de samtalande att i kategoriseringsarbetet göra tillskrivningar och ge ka-
raktäristik åt kategorierna. Citering och kategorisering betraktas som del 
av det sociala ordningsskapandet som sker i samtal.  

 
 

 
Empirisk studie 

 
De samtal som utgör underlag för analyserna är inspelade och transkribe-
rade ledningsgruppsmöten från två olika gymnasieskolor. I den ena: Al-
fagymnasiet, ingår fem skolledare i ledningsgruppsmötena, varav två är 
heltidsarbetande skolledare: rektor Carina och biträdande rektor Annika. 

                                                 
101 Exemplet är inte från mitt material. 
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De tre övriga mötesdeltagarna Mariann, Dag och Per-Arne är arbetslags-
ledare, vilket innebär att de ansvarar för ett lärarlag. Ansvaret innebär 
bland annat att hålla i möten med lärarlaget, att informera från skolle-
darmötena till lärarlagsmötena med mera. Arbetslagsledarna har en del 
av sin tjänst som skolledare och en del som lärare. De deltar alltid, om 
möjlig, i de regelbundna skolledarträffarna som sker ungefär varannan 
vecka.  

I Betagymnasiet är alla i skolledningsgruppen heltidsarbetande skolle-
dare. Allan är rektor och Vanja, David, Filip och Herman är biträdande 
rektorer med ansvar för olika program på skolan. De har också regel-
bundna möten där de liksom i Alfagymnasiet diskuterar frågor som gäller 
skolans skötsel, hur man skall lösa problem, hur personalärenden skall 
hanteras och så vidare. Man rapporterar även vad som hänt sedan senaste 
mötet. I många frågeställningar diskuteras olika kategorier i skolan, som 
exempelvis lärare, studie- och yrkesvägledare, elever, vaktmästare med 
flera.  

I båda skolorna har mötesdeltagarna själva ombesörjt inspelningarna 
av sina ledningsgruppsmöten. Inspelningarna som utgör underlag för 
analys kan beskrivas som det empiriska materialet i studien, men de kan 
också ses som en extremform av återgivet tal, i sig innehållande återgivna 
yttranden eller citeringar. Matoesian (2000, s. 881) uttrycker det som att 
inspelad dialog kan ses som “a ‘hyper-form’ of direct speech – which also 
embeds direct speech within it”.  

I presentationen av samtalsutdragen nedan inleds dessa med exempel 
på enstaka citeringar, där en av deltagarna i mötet citerar någon eller sig 
själv. Därefter visas samtalsutdrag där de samtalande citerar en dialog, 
vilket innebär att flera citeringar tillsammans utgör en dialog. Den som 
talar bygger ensam eller tillsammans med andra upp en berättelse med 
hjälp av en rekonstruerad dialog.  

I de samtalsutdrag som presenteras finns exempel på citeringar som 
görs som hypotetiska eller möjliga uttalanden av den person eller den 
kategori som görs gällande. Andra citeringar framställs mer som om det 
är något som ’verkligen’ uttalats tidigare. Ibland görs citeringar som om 
de är uttalade av en person, i andra fall som om de skulle kunna vara ett 
typiskt uttalande av kategorin ifråga, exempelvis lärare mer generellt. De 
flesta citeringar görs som om det var andra som uttalat dem, men det 
finns också exempel på citat som utformats som om de gjorts av den ta-
lande själv vid ett tidigare tillfälle. Ett exempel på detta är samtalsutdra-
get nedan där Carina, rektor, i ett skolledarmöte berättar hur hon uttryck-
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te sig när Annika började sin tjänst som biträdande rektor i en gymnasie-
skola. För att understryka det hon tidigare sagt om det som sker i skolan 
citerar hon något som om det uttalats tidigare av henne själv.   
 

 
(.) Annika fick en liten chock när hon började sin tjänst och jag 
talade om att (.) ’välkommen till verkligheten, så här ser det 
ut’. 

  Carina, rektor, Alfagymnasiet 
 

I de samtalsutdrag som presenteras nedan markeras citat med citattecken 
i utskrifterna för de uttalanden som i analysarbetet uppfattats som om en 
citering gjorts av den som talar.  

 
 

Enstaka citering av andra 
 

I nedanstående utdrag samtalar skolledargruppen om studie- och yrkes-
vägledarnas (SYO:s) missnöje med att de ska bli förflyttade från sina tidi-
gare rum. Enligt Filip, som är ansvarig skolledare för denna personal-
grupp, uttrycker SYO att de blivit överkörda och orättvist behandlade. 
(Transkriptionssymboler kan ses nedan, före referenser.) 
 
Samtalsutdrag 1 
 1  Allan mm och båda tycker likadant?  
 2  Herman ◦du vet (   )◦ 
 3  David [◦ja hehe◦     
 4  Filip [ja jag kan inte sä- ne jag har ju pratat med dom lite 
 5  granna så där man- (1.1) nån gång (.) när jag meckat  
 6  med deras datorer och (1.2) och jag uppfattade det som  
 7  att dom var väldigt missnöjda (0.8) överkörda och  
 8  (0.7) tog upp såna här löjliga grejer om att: ”jaha  
 9  men alla andra minsann får vad dom vill å så där å”  
10  (1.6) 
11  Herman vilka då till exempel? 
12  (0.4) 
13  David ◦he he .hh.hh◦ 
14  (1.5) 
15  Filip     ja men alltså dom tyckte det var ”vi är orättvist 
16           behandlade och allt det här  
17  (1.7) 
18  Filip och vi jobbar så bra och e så 
19  (2.2) 
20         och vi vi ve- vi ställer verkligen upp och så där o så 
21         blir man behandlad så här” 
22  (1.6) 
23  David ◦hehehehe◦ joo .hhhh 
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I samtalsutdraget uppfattas citeringen på rad 9-10 genom Filips antydan 
om att det är SYO:s uppfattning som han ger uttryck för genom: ”tog upp 
såna här löjliga grejer om att”. På raderna 15-21 är det främst användan-
det av pronomenet ’vi’ som ger vägledning om att det är ett citat som 
uttalas. Båda citeringarna framställs som om de skulle vara tidigare utta-
landen av någon individ i kategorin SYO.  

Allan, rektor, ställer en fråga till Filip ”mm och båda tycker likadant?”. 
Herman och David (rad 2 och 3) samtalar vid sidan av, i tysthet, om något 
annat utanför huvuddiskussionen. Filip förklarar hur han fått vetskap om 
SYO:s missnöje. Det beskrivs som att det inte varit något planerat möte, i 
stället har Filip, när han ”meckat med deras datorer”, uppfattat att SYO 
var missnöjda och överkörda. För att beskriva detta missnöje använder 
sig Filip av en citering gjord av någon i kategorin SYO: ”jaha men alla 
andra minsann får vad dom vill å så där å”. Citeringen görs som om den 
var ett autentiskt uttalande från någon i kategorin SYO, men Filip intro-
ducerar citeringen med ”tog upp såna här löjliga grejer om att” vilket 
markerar ett avståndstagande från Filips sida vad gäller SYO-uttalandet.  

Hela detta samtalsutdrag är uppblandat med pauser: i Filips längre ut-
talande (raderna 4-10) och även på raderna 14, 17, 19 och 22. Pauserna är 
relativt långa som gör utsagorna något trevande, som om det var viktigt 
vad som sägs, eller som om Filip måste tänka efter för att komma ihåg 
vad SYO sagt. Hermans svar ”vilka då till exempel” skulle kunna vara en 
nyfiken fråga, men det skulle också kunna betraktas som en kommentar 
med en antydan om att ’det är väl ingen här som får som dom vill’, vilket 
också är ett relevant svar på Filips introducering om ”löjliga grejer”. Även 
Davids dämpade skratt på rad 13, markerar att Filips citering, eller det 
sätt som SYO sägs uttala sig, inte är att ta på allvar.  

Filips svar på Hermans fråga blir en fortsatt redogörelse i citatform på 
raderna 15-21, för hur SYO ansett att de blivit behandlade, och blir en 
förstärkning av SYO:s uttalanden och en uppgradering av det problem 
som Filip framför. Filip försöker med sitt uttalande göra SYO till en utsatt 
grupp som inte blir lyssnad till. Davids skratt och svar ”joo” på rad 23 
förlöjligar dock berättelsen om SYO:s missnöje. Filips uttalande om ”löjli-
ga grejer” och Davids och Hermans sätt att svara framställer SYO som en 
missnöjd grupp.  

Samtidigt som kategoriseringarna av ’de andra’ görs, produceras även 
skolledarna själva som den grupp som kan ifrågasätta annan personals 
uttalanden genom Hermans svar på rad 11 och Davids skratt på rad 13 
och 23. Även Filips sätt att presentera SYO:s uttalanden på rad 8: ”tog upp 
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såna där löjliga grejer om att …” kan ses som uttryck för att betvivla och 
försvaga SYO:s uttalanden och missnöje. Men Filips sätt att å ena sidan 
försvaga citeringen på raderna 8-9 genom ”löjliga grejor” och å andra 
sidan förstärka och ge en saklighet åt SYOs uttalanden på raderna 15-21 
gör att han positionerar sig på två sätt: både som stöd åt SYO men också –
som kritiker åt ’den besvärliga kategorin SYO’. Gemensamt ger skolle-
darna uttryck för sig själva som några som bedömer andras uttalanden 
och skapar en egen position åt sig själva som ’annorlunda’ än SYO.102

Även i nästa samtalsutdrag använder sig Filip av citering för att mar-
kera en personalkategoris ställningstagande i en fråga. Samtalet handlar 
om hur kategorin vaktmästare på skolan uttalar sig med anledning av att 
det behövs en vikarie i vaktmästeriet. En vaktmästare uppges vara sjuk-
skriven och det finns behov av stöd för att gruppen skall klara sina upp-
gifter. Vi kommer in i samtalet när Filip berättar att vaktmästarna kom-
mer att tycka att det är ’lite jobbigt’ att få andra personer i vaktmästeriet. 
Citeringarna ses främst genom att Filip signalerar för citering genom ”sä-
ger dom” (rad 16, 17 och 19). Även pronomenet ’vi’ är markörer för cite-
ring. 
 
Samtalsutdrag 2 
 1  Filip  o de kommer ju våra vaktmästare att tycka e lite 
 2  jobbigt (.) antar jag 
 3  (1.2) 
 4  Herman det också? (0.8)  
 5  Filip Jaaa 
 6  Allan att dom får hjälp? 
 7  Filip nää, men att det kommer nåra som dom ska (0.6) sköta  
 8  om då o så där 
 9  Allan jaa 
10  (3.0) 
11  David Ja, men för sjutton hakar va e alternativet? 
12  (0.7) 
13  Filip nej jag tycker [så, vi måste ju göra så, men dom kom-  
14  ?             [(                    )       
15  Filip ja vet vi prata ju lite om de här med o ta in nån 
16  extra med dom, (0.8) o då säger dom: ”Nej fy faan”  
17  säger dom  
18  (1.1) 
19  ”ska vi ha dom o ta hand om också” säger dom. 
20  (1.3) 
21  Allan mmm 
22  Herman ja, eller också e re så att den: (.) s:om vi får in  
23  (0.4) gör saker ganska fort [så då visar det [sig att  

                                                 
102 Sacks (1992) beskriver hur kategorisering av andra även ger karaktäristik åt den som talar. 
I Antaki & Widdicombe (1998) finns ett antal artiklar som behandlar kategoriserings- och 
identitetsarbete. 
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24  Filip                             [mm              [mm 
25  Herman det går (.) rätt så fort o göra dom uppgifter dom har 
26  (1.7) 
27  David me- men så så kommer det ju alltid att vara då så att  
28  vi skulle aldrig (.) i så fall kunna anställa en  
29  vaktmästare bara för att dom inte vill ta hand om dom  
3
 
0  (.) nyanställda (2.6) 

 
Filip har personalansvar för vaktmästarna och är den som samtalar med 
vaktmästarna om deras arbete och verksamhet. Filip säger att vaktmäs-
tarna antagligen kommer att tycka att det är jobbigt med extra personal i 
vaktmästeriet. Herman svarar med en fråga: ”det också?”, en fråga som 
ger en förståelse av att det inte är första gången som vaktmästarna tycker 
något är ’jobbigt’. Redan här ges kategorin vaktmästare en tillskrivning 
som en grupp som tycker att saker är jobbiga. En tillskrivning som inte 
kan betraktas som positiv. Filip besvarar Hermans fråga jakande och Al-
lan ställer ytterligare en fråga: ”att dom får hjälp?”. Allans fråga är här 
inte bara att betrakta som en fråga, utan också en antydan om att det bor-
de vara positivt att få hjälp, det är något som borde underlätta vaktmäs-
tarnas arbete. Men det är inte just att dom får hjälp som Filip beskriver att 
vaktmästarna kommer att definiera som ’jobbigt’, utan skälet förklaras 
med att ”det kommer nåra som dom ska (0.6) sköta om”.  Detta följs av en 
relativt lång paus, 3 sekunder, varpå David säger ”men för sjutton hakar 
va e alternativet?”. Filip uttrycker medhåll i sakfrågan men fortsätter med 
att mer i detalj beskriva varför han antar att vaktmästarna kommer att 
reagera negativt. Filip har redan tidigare talat med vaktmästarna om att 
”ta in nån extra” och här formulerar han vaktmästarnas egna tidigare 
uttalanden för att förstärka och visa hur vaktmästarna uttrycker sig kring 
frågan. ”Nej fy faan” ”ska vi ha dom o ta hand om också”, säger Filip som 
om det vore ett uttalande gjort av vaktmästarna. En citering som blir en 
förstärkning av hans tidigare uttalanden. Citeringen kan dock genom det 
kraftfulla uttryckssättet103 ses som ett avståndstagande från vaktmästar-
nas förhållningssätt. ”Nej fy faan” ger en bild av en kategori som säger 
vad de tycker, en grupp som inte drar sig för att använda svordomar. 
Citeringen blir därmed också en positionering från Filips sida. Filips cite-
ring ger en negativ bild av vaktmästarna och ger därmed inte stöd åt ka-
tegorins sätt att tala och förhålla sig till förslag från skolledningen.  

Genom avståndstagandet signaleras en moraliserande ton, där vakt-
mästarna framställs som besvärliga. Jayyusi (1984) som studerat hur kate-
                                                 
103 Extreme case formulation, Pomerantz, 1986. 
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goriseringar görs i interaktion mellan samtalande, har visat hur kategori-
seringsarbete kopplas samman med moraliska ställningstaganden. Exem-
pelvis kan moraliserande ses i de aktiviteter som tillskrivs kategorierna.  

 
Members do not routinely use category-concepts as mere labels, but as meth-
ods for organizing their knowledge, belief, perceptions, tasks, moral relation-
ships etc. 

                                                                                 Jayyusi, 1984, s. 136 
  

I kategoriseringsarbete kan därmed kunskaper, övertygelser, uppfatt-
ningar, förhållningssätt med mera organiseras. Men handlingar och andra 
kategoritillskrivningar har ingen inneboende moralisk innebörd. Uttalan-
den som kopplas till en kategori kan betraktas som omoraliska i en kon-
text, moraliska i en annan och som irrationella i en tredje kontext. Det är 
hur de framställs i sammanhanget som gör uttalanden till omoraliska eller 
moraliska. Vi gör något med kategoriserandet och Jayyusi uttrycker det 
på följande sätt: 

 
In situ formulations and displays of category-bound features are used in the 
accomplishment of various practical tasks, e.g. making inferences, judging, 
contrasting and assessing, displays of understanding of prior talk, disagreeing, 
disqualifying, exhorting, persuading, commending, etc. 

                       Jayyusi, 1984, s. 150 
 

Moraliserande kan också ge uttryck för normativa budskap om hur en 
medlem i en kategori bör vara, bör uttala sig och så vidare. Holt (1996) 
skriver att citeringar kan vara kraftfulla retoriska grepp för att förklä nor-
mativa budskap som om de vore enkla upprepningar av vad andra sagt. 
Genom citering beskriver talaren inte bara någons uttalande, utan skildrar 
eller framställer samtidigt en inställning eller attityd (ibid.). Matoesian 
(2000) beskriver det som att citering kan användas som en metod att indi-
kera talarens egen relation till en frågeställning. Genom citeringar blir de 
normativa budskapen mer implicita eftersom det görs som om det är 
andra som uttalat dem.  

Ett uttalande är alltid ett av många möjliga sätt att uttrycka sig i en gi-
ven situation och utesluter andra uttryckssätt. Varje sätt att uttala sig ska-
par något särskilt i förhållande till andra möjlig alternativa uttryck. Olika 
gränsdragningar görs och gestaltar verkligheten på olika sätt104. Filip 
skulle i exemplet ovan, ha kunnat relatera vaktmästarnas inställning till 
                                                 
104 Se Potter, 1996, om ’ontological gerrymandering’. 
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nya medarbetare på något annat sätt, exempelvis genom att säga att 
’vaktmästarna ser problem med att ta emot extrapersonal’. Det sätt som 
Filip utformade sin citering, indikerar att vaktmästarna agerar på ett sätt 
som de inte borde, vilket implicerar att det skulle finnas ett rätt sätt att 
agera.  

Filips citering ”Nej fy fan, ska vi ha dom o ta hand om också” kan be-
traktas som en förstärkning av de uttalanden som han gjort på raderna 1-
2, 5, 7-8 och 13-16. Argument som inte mottas som relevanta av Herman, 
Allan och David. Men inte heller denna citering mottas av Herman som 
ett godtagbart uttalande om att vaktmästarna har så mycket att göra att 
de inte hinner med att ta hand om nyanställd personal. Hermans svar på 
raderna 22-25 uttrycker i stället skepsis till att den citerade förklaringen 
skulle kunna betraktas som relevant. 
 
22  Herman ja, eller också e re så att den: (.) som vi får in  
23  (0.4) gör saker ganska fort [så då visar det [sig att  
24  Filip                             [mm              [mm 
25  Herman det går (.) rätt så fort o göra dom uppgifter dom har 
26  (1.7) 

 
Herman argumenterar för att vaktmästarna arbetar för långsamt och att 
de inte vill att det ska bli synligt. Det sägs som om det inte var något nytt 
för Herman, men med en vikarie som ”gör saker ganska fort” skulle detta 
kunna tydliggöras än mer.  

Som ett alternativ till Hermans kommentarer ovan skulle han ha kun-
nat problematisera vaktmästarnas inställning genom att beskriva olika 
skäl till varför det kan vara besvärligt att ta emot ny personal. Hermans 
svar antyder dock att det inte är första gången vaktmästeriet diskuteras 
och att det inte är första gången som vaktmästarna formulerar negativa 
omdömen (rad 4). Vaktmästarnas sätt att arbeta tycks vara väl känt (ra-
derna 22-26) och Herman uttrycker skepsis gentemot deras skäl till varför 
de inte vill ha in ytterligare personal. Hermans beskrivningar gör vakt-
mästarna till en grupp som vill arbeta i skymundan, utan insyn och utan 
ny personal som eventuellt skulle arbeta snabbare än de själva, något som 
skulle kunna synliggöra deras ineffektiva arbetssätt.   

Hermans uttalanden visar också att det är möjligt i denna samtalskon-
text att uttrycka skepsis mot uttalanden som annan personal givit uttryck 
för. Det tycks finnas utrymme att ifrågasätta andras uttalanden och att 
man inte har tilltro till eller inte förlitan till de uttalanden som andra kate-
gorier på skolan gör. Detta utrymme att ifrågasätta kan ses som en till-
låtande samtalskontext där olika uttalanden om personalen är möjliga. 
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Alternativt kan dessa uttalanden ses som en cynisk och ironiserande sam-
talskontext där inställningen generellt är ifrågasättande av de uttalanden 
som görs av personalen.  

David konstaterar på de sista raderna (27-30) att det inte skulle kunna 
gå att förändra något i personalsammansättningen med den inställning 
som Filip uttrycker att vaktmästarna står för.  
 
27  David me men så så kommer det ju alltid att vara då så att  
28  vi skulle aldrig (.) i så fall kunna anställa en  
29  vaktmästare bara för att dom inte vill ta hand om dom  
30  (.) nyanställda (2.6) 

 
David lyfter här diskussionen till ett mer generellt plan, där han för ett 
principresonemang om vad som skulle bli gällande om man beaktar 
vaktmästarnas synpunkter. Det skulle medföra att man aldrig skulle kun-
na rekrytera ny personal.  

Sammanfattningsvis görs vaktmästarna, med hjälp av citeringar, till en 
’besvärlig’ kategori anställda, som inte vill ha in ytterligare personal i 
vaktmästeriet och som inte vill ta ansvar för nyanställda. De uttrycker sig 
dessutom i negativa termer om förslag till förändringar, som skolledarna 
framställer som förbättringar. Citering blir här ett effektivt sätt att visa 
hur vaktmästarna på den aktuella skolan förhåller sig till en viss fråga och 
det blir också ett sätt att tillskriva kategorin vaktmästare handlingar och 
karaktäristik105.  

Hall et al (1999) visade i sin studie hur klienters tal användes för att 
bland annat kategorisera klienten i positiva eller negativa termer inom 
socialtjänsten. I de första två samtalsutdragen som vi studerat här, är det 
främst negativa kategoriseringar som produceras med hjälp av citeringar-
na.  

Men citeringen i samtalsutdrag två är också ett sätt att förstärka tala-
rens tidigare gjorda uttalanden om vaktmästarnas förhållningssätt och 
citeringen ger en föreställning av objektivitet, ’det är så vaktmästarna 
sagt’, ’det är så de förhåller sig till frågan’. Kraftuttrycket i citeringen ger 
dramatik åt berättelsen och talaren ger även uttryck för distans och av-
ståndstagande till den kategori han berättar om. Detta sammantaget ger 
citeringen en moraliserande och värderande karaktär kring hur vaktmäs-
tarna uttrycker sig och förhåller sig till skolledarnas förslag.  

                                                 
105 Kategoribundna aktiviteter (Category Bound Activity, CBA), se exempelvis Lepper, 2000. 
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Det är dock inte bara moraliserande uttalanden om ’de andra’ som ci-
teringar används till. Även i detta samtalsutdrag blir uttalandena och 
karaktäristiken om ’de andra’ en positionering av skolledarna själva. Cite-
ring blir ett uttryck för talarens ställningstaganden och positionering av 
sin egen roll. Citeringarna ger karaktäristik åt kategorin skolledare som 
här produceras som de som skall se till att verksamheten i vaktmästeriet 
fungerar och som måste arbeta med de ’problematiska’ vaktmästarna. 
Skolledarna framställer sig själva, i likhet med i samtalsutdrag ett, som de 
personer som ska lösa problem. De skapar sig själva i sina uttalanden som 
’problemlösarna’ som har att se till att det finns tillräckligt med personal i 
vaktmästeriet, som ska se till att lokalerna används på ett bra sätt och som 
samtidigt är de som ska arbeta med de ’besvärliga’ medarbetarna. De gör 
sig själva till ansvariga för att verksamheten fungerar.  

 
 

Citering av sig själva och andra som konstruerad dialog 
 

I nedanstående samtalsutdrag handlar samtalet om hur information till 
elever skall gå till vid möten med grundskoleelever inför valet till gymna-
sieskolan. Eleverna ska välja kurser inom det som kallas ’individuella val’. 
Förslaget från David nedan är att informera eleverna på en web-sida, om 
de kurser som de har möjlighet att välja mellan. Här görs citeringar av 
olika personer, för att visa olika möjliga uttalanden. Det framställs inte 
direkt som en dialog där uttalanden kommer kronologiskt utan mer som 
en beskrivning av ett möjligt scenario av hur olika kategorier skulle kun-
na uttala sig. David bryter på rad 1 in i ett tidigare uttalande och därav de 
inledande ”me- me- me-” innan de andra tystnar och han kan framföra 
sitt ärende106. Citeringarna förstås genom pronomenet ’ni’ (rad 8 och 17) 
samt ’vi’ (rad 18).  
 
Samtalsutdrag 3 
 1  David [me- me- me- men vad säger ni om idé:n liksom att ha 
 2  (.) kurserna på webben? Jag kan tycka att det är en  
 3  bra idé! 
 4  Herman  Jag tycker det är jättebra, för då kan- speciellt s-  
 5   om vi säger årskurs- niodagar o så när vi pratar om  
 6   individuella valen,  
 7  David  ja 
 8  Herman  ”då kan ni [gå in och titta på vårt urval av (.)=  
 9  David  ja        

                                                 
106 Överlappande tal är ett sätt att överta en samtalstur utan att utrymme ges i form av ex-
empelvis en paus (Wooffitt, 2005). 

 173 
173



S A M T A L A T  S K O L L E D A R S K A P   

 

10  Herman  =individuella valkurser” 
11  David ja (.) ja (0.4) och även föräldrarna kan sitta hemma  
12  [och titta  
13  Herman  [.hhja 
14  David  på de där o (.) det kan aldrig komma nån elev då o  
15   säga- för vi delar ju ut då en sån här katalog [då va  
16  Herman                                               [mm  
17  David  (.) inför valet, ”nu får ni titta i den här” (0.8) 
18  .hh o så säger dom: ”vi har aldrig fått nån  
19  information om vad kursen innehåller [o så där” men  
20  ?                                              [mm 
21  David de [går ju faktiskt å [hämta där då 
22  ?            [mm                [mm                      

 
Davids förslag i inledningen (rad 1-3) tas emot av Herman som en ’jätte-
bra idé’, med tanke på årskurs-nio-dagarna då elever skall informeras 
(rad 4-6). David utvecklar det positiva i förslaget på rad 12 med att ”även 
föräldrarna kan sitta hemma och titta” och fortsätter med att ”det kan 
aldrig komma nån elev då”. David avbryter meningen och förtydligar 
med att citera den som informerar: ”nu får ni titta i den här” när elever 
tilldelas en katalog med individuella val-kurser. Vad eleverna aldrig kan 
komma att göra kan förstås i citeringen på raderna 19-20. Eleverna kan 
inte säga: ”vi har aldrig fått nån information om vad kursen innehåller o 
så där”, eftersom det går att hämta information ”där då” (på web-sidan, 
min kommentar).  

Citeringarna fyller här först och främst uppgiften att legitimera idén 
om att informera om valbara kurser på webben. Hermans citering på rad 
8 och 10 ”då kan ni gå in och titta på vårt urval …”, framställs som om det 
vore ett budskap från en potentiell informatör riktad till en grupp elever. 
Även Davids citering på rad 17 ”nu får ni titta i den här” kan ses som ett 
uttalande av någon från kategorin informatör som har delat ut kataloger 
om individuella val till eleverna. Både Hermans och Davids uttalanden 
görs som om de är väl införstådda med hur det går till när elever informe-
ras. Citeringarna antyder att det är uttalanden som Herman och David 
själva gjort tidigare.  

I Davids citering på rad 18-19 är det däremot någon annan som citeras. 
På rad 18 används ”vi” som om det vore en grupp elever som uttalar sig 
och citeringen görs som ett rimligt uttalande från elever generellt sätt. 
Citeringen uttalas som om den vore autentisk och saklig samtidigt som 
den generaliserar elevers beteende och kan ses som en markering av nå-
got som skolledarna känner till och varit med om tidigare: ’det är väl så 
elever brukar uttala sig’. Att citera kan därmed beskrivas som ett sätt att 
ge lyssnaren tillgång till inte bara den refererade interaktionen utan även 
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till andra liknande situationer och kan användas för att ge karaktäristik åt 
de kategorier som citaten är kopplade till (Holt, 1996). 

Ytterligare ett förslag till vad citeringarna skapar i sammanhanget är 
att de ironiserar informationsarbetet på skolan. Skolledarna informerar 
om valmöjligheter som eleverna sedan säger sig inte ha fått del av: ”vi har 
aldrig fått nån information …”.  

Denna sista citering är intressant, inte bara som exempel på ironise-
ring, utan också för att det uttrycks som en negation. Övriga argument i 
samtalsutdraget för att ”ha kurserna på webben” motiveras som positiva. 
Exempelvis i Davids uttalande ”Jag kan tycka att det är en bra idé” (ra-
derna 2-3), i Hermans motivering om att det är bra för personalen som 
informerar eleverna inför individuella valen (raderna 4-6, 8, 10) och i Da-
vids argument om att även föräldrarna kan sitta hemma och titta (raderna 
11-12). Argumenten görs med positiva beskrivningar till skillnad mot när 
David utvecklar resonemangen i förhållande till eleverna, då skälen istäl-
let blir att avvärja potentiella problem. I stället för att det är något positivt 
för eleverna, kan de inte hävda att de inte har fått information.  

Citeringen blir moraliserande kring hur elever uttalar sig. Skolledarna 
positionerar sig mot eleverna och formas till den grupp som informerar 
elever och som gör sitt bästa. Elever är dock sådana som inte uppfattar 
informationen (raderna 18-19).  

Citeringarna blir därmed delaktiga i att karaktärisera skolledarna själ-
va som informatörer för elevers bästa och som en kategori som dessutom 
har kunskaper om elever sätt att agera och uttala sig.  

 
~ 

 
I nedanstående samtalsutdrag kommer vi in i en diskussion om hur man 
skall få datasalarna att fungera. Ett förslag som framkommer i samtalet är 
att flera lärare tar ansvar för att ’serva’ datorerna och har en diskett som 
de kan ’blåsa’ eller rensa datorerna med. Den fråga som följer nedan är 
om det finns några lärare som är intresserade av att ta detta ansvar. (Cari-
na är rektor, Annika är biträdande rektor och övriga är arbetslagsledare 
med uppdrag att delta i skolledningsmöten.) 
 
Samtalsutdrag 4 
 1    [((prat och något oljud))  ] 
 2  Annika [men tror ni att det kommer] en eller två från varje 
 3  arbetslag och skriker ”snälla kan jag få …”= 
 4  Dag ne 
 5  Annika =eller kan man utse eller ställa frågan (.) ”kan du 
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 6  tänka dig och [(        )”  
 7  Dag               [ställer man frågan så får man en som 
 8  säger ”ja, jag kan tänka mig och blåsa datorerna”  
 9  jaa det tror jag (.)  
10  Annika mm 
11  Dag för det fick vi (.)  
12  ?  mm 
13  nu har jag [inte det där ( )kollet med mig da [då men  
14  Annika/Carina       [mm                                [mm 
15  (0.3) 
16  Flera   mmmm 
17  Per-Arne Jag är förvånad över att inte lärarna står i kö för  
18  att ha [en sån här så att [man kan få igång sin=  
19  ?         [mm                [mm                     
20  Per-Arne =[undervisning om jag ska va [riktigt ärlig. 
21  ?   [mm                         [mm              mm 

 
Annikas fråga på rad 2-3: ”tror ni att det kommer en eller två från varje 
arbetslag och skriker ’snälla kan jag få …’” blir en överdriven och drama-
tiserad formulering107. Det överdrivna och dramatiserade gör uttalandet 
ironiserande. Att ge röst åt en potentiell lärare som ’skriker’ ’snälla kan 
jag få …’ ger dramatik åt uttalandet, men framställer också kategorin lära-
re som en grupp som aldrig ställer upp, en kategori som inte kommer och 
ber om att få göra saker. Dag svarar också nekande på Annikas fråga (rad 
4), det är inte en trolig händelse som Annika beskriver. Annika modifierar 
då sin fråga: ”eller kan man utse eller ställa frågan (.) ’kan du tänka dig 
och …’”. I stället är det skolledaren Annika, som utser en lärare som an-
svarig för att ’serva’ datorerna genom att ställa en direkt fråga till en lära-
re. Det görs till en mindre grad av frivillighet och framställs som mer tro-
ligt.  

Dags svar blir också ett annat, där han ger ett hypotetiskt svar från en 
lärare i sin citering ”ja, jag kan tänka mig och blåsa datorerna”. Han fort-
sätter sedan med att han inte tror att det är något problem att få lärare att 
ställa upp om man ställer en fråga till dem. Dag ger också en motivering 
till sitt uttalande med att det har hänt förut ”för det fick vi” (rad 12), vilket 
blir en förstärkning av hans tidigare uttalande. Kategorin lärare kan agera 
på detta sätt. Både Annika och andra i gruppen ger med sina ’mm’ på 
raderna 11, 13 och 16 stöd till Dag.  

Relationen mellan lärare och skolledare som görs gällande är att det är 
skolledarna som måste tillfråga och be lärare att göra saker och be lärare att 
ta på sig uppdrag. I Annikas uttalande finns en moralisk värdering om att 
lärare tillhör en kategori som inte själva tar initiativ och begär att får göra 

                                                 
107 Extremfallsformulering, Pomerantz, 1986. 
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saker, samtidigt som det implicit också är en kommentar om att lärare 
borde ta ett större ansvar än de gör. Skolledarna blir de som ser vad som 
bör göras och som ser till att andra gör det som måste göras för att skolan 
och elevernas skolarbete skall fungera.  

Per-Arne säger sig vara förvånad ”över att inte lärarna står i kö för att 
ha en sån här” (diskett, min anmärkning) ”så att man kan få igång sin 
undervisning”. Undervisning görs här underförstått till en del av lärares 
arbete i skolan och det understryks i Per-Arnes uttalande att lärare borde 
vara intresserade av att hitta metoder för att undervisningen skall funge-
ra. Per-Arne avslutar med att förstärka sin förvåning med ”om jag ska va 
riktigt ärlig”, ett uttalande som gör Per-Arne till en lärare som inte skulle 
dra sig för att använda en diskett för att få i gång undervisningen i datasa-
larna. Per-Arne framställer sig själv som en lärare som självmant ser till 
att undervisningen fungerar. Det finns ett förgivettagande i detta uttalan-
de om att lärarna ska se till att undervisningen fungerar och att de då 
borde vara intresserade av att ha redskap för att få igång undervisningen  

I samtalsutdraget görs även tillskrivningar av skolledarna själva. De 
ger uttryck för hur lärare bör göra, vara och uttala sig, men markerar sam-
tidigt sin egen position som ’annorlunda’. Kategorin skolledare ges egen-
skaper som ansvarstagande och de som förstår vad som behöver göras. 
Deras handlande framställs som inriktat mot att skolan och undervisning-
en ska fungera, de tillskriver sig själva uppgiften att se till att problem 
undanröjs så att verksamheten kan fungera.  

Lärare beskrivs som en grupp som behöver styras och tillfrågas av 
skolledare för att undervisningen ska fungera, samtidigt som skolledarna 
implicit blir de som tillfrågar och styr lärare.  

 
~ 

 
I de samtal som studerats finns det dock även tillfällen där skolledarna 
mer explicit talar om sin egen roll. Nedanstående samtalsutdrag är ett 
exempel på när skolledarna talar och skojar om sig själva på ett både mo-
raliserande och ironiserande sätt. Samtalsutdraget är även ett exempel på 
att även innebörd och mening i det som sägs kan göra ett uttalande till en 
citering – förutom de förslag som angavs i inledningen till denna artikel: 
ändring av pronomen, tempusbyte, ändring av röstläge, dialektal ändring 
eller inledning med exempelvis hon/han sa. 

I samtalsutdrag fem är det främst meningen i det som sägs tillsam-
mans med kontexten – tidigare uttalanden, skratt och den skämtsamma 
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tonen – som gör att det som sägs på raderna 13 och 15 kan uppfattas som 
citeringar.  

Samtalet är hämtat från en del av ett möte där en brandövning plane-
ras. Skolledarna kommer här in på hur de själva skall agera vid en brand 
och diskuterar sin egen roll i sammanhanget.  
 
S
  1  Vanja ja ja ja.hhh ja, ja tror- jag tror att vi ska prata  
 2    med den där brandingenjörn också om de [om de (.) om  
 3            våran roll så att säga [va 

amtalsutdrag 5 

 4  Allan jaa 
 5  (1.2) 
 6  Vanja nej ja mena inte att man ska springa runt i hela  
 7  skolan, men jag menar inte heller att man ska stå där  
 8  ute fö:rst 
 9  Allan [neej 
10  Herman [inte?  självklart 
11  David Jooo 
12  Vanja mfl  Hehehehehehe 
13  David  >”Var är dom andra?”< ”Nä det vet ja inte”. 
14  Alla  Hehehe 
15  Vanja ”Men ja e i alla fall här” 
16  Alla  hehehehehehehehehe 
17  (0.8) 
18  ?  ◦jaa◦ 
19   (0.5) 
20  Allan  ◦jaa◦ 
21  Herman  ◦hehe◦ 
22   (1.3) 

 
Även här skapas en dialog genom citeringar. Ovanstående citeringar upp-
fattas främst genom att de potentiellt skulle kunna uttalas i något annat 
sammanhang än vid själva berättartillfället. Den som citerar går in i en 
annan persons eller ett eget uttalande anpassat för ett annat tillfälle än 
citeringstillfället.  

I samtalsutdraget visas en viss osäkerhet om hur skolledarna själva 
skall agera vid en brand och Vanja säger att hon skall prata med brandin-
genjören för att få klarhet i skolledarnas roll. Ett uttalande som får stöd av 
Allan (rad 4). Vanja fortsätter med att förklara och förtydliga vad hon 
menat med ett tidigare uttalande (ett tidigare uttalande som inte är med i 
ovanstående samtalsutdrag).  
 
 6  Vanja nej ja mena inte att man ska springa runt i hela  
 7  skolan, men jag menar inte heller att man ska stå där  
 8  ute fö:rst 

Skolledarna bör i Vanjas uttalande varken springa runt i hela skolan eller 
stå ute på skolgården först. Detta besvarar Allan med ett ”neej” som fram-
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står som ett seriöst menat nej. Därefter frågar Herman ”inte?”, följt av 
”självklart” och även David instämmer, med sitt ”jooo”, att skolledare bör 
stå ute först på skolgården vid brandlarm. ”Inte”, ”självklart” och ”jooo” 
tycks vara ironiserande svar på att skolledarna skall ”stå där ute först”, 
något som flera (möjligen alla) mötesdeltagare skrattar gemensamt åt (rad 
12). Det blir till ett skämtsamt inlägg om skolledarnas egen roll där de vid 
en brand, med ett agerande som att ’stå ute på skolgården först’ blir en 
kategori skolledare som inte tar ansvar för några andra utan ser till sitt 
eget bästa och räddar sig själva först. David ger då ett förslag till vad en 
skolledare skulle kunna säga när personen ifråga står där ute först på 
skolgården: 
 
13  David ”Var är dom andra?” ”Nä det vet ja inte”. 

 
”Var är dom andra?” framställs som en möjlig fråga från någon som 
kommit ut på skolgården bland de första. Frågan skulle då hypotetiskt 
kunna besvaras av en person som här uppfattas som en skolledare som 
inte tar sitt ansvar: ”Nä det vet ja inte”. För att ytterligare förlöjliga denne 
oansvarige skolledare citerar Vanja vad hon/han skulle kunna säga i en 
sådan situation: 
 
15  Vanja ”Men ja e i alla fall här” 

 
Den sista delen av samtalet omges av skratt (rad 16). De samtalande skol-
ledarna framställer sin egen roll som ’de som borde ta ett större ansvar än 
att bara se till att rädda sig själva’. Det finns en moralisk aspekt här, som 
kan beskrivas som att en skolledares plikt är att arbeta för alla de som 
finns i skolan, för eleverna, lärarna och övrig personal. En skolledare bör 
tänka i första hand på de andra och agera som ett moraliskt exempel som, 
i detta fall, likt en kapten lämnar skeppet sist. En skolledare bör inte läm-
na en brinnande skola först och stå på skolgården först utan att veta var 
de andra är.  

Relationen mellan skolledare och andra kategorier som finns på skolan 
görs i skolledarnas samtal ovan utan att explicit uttryckas. Det uttrycks 
bland annat i de citeringar om hur en tänkt skolledare skulle kunna agera. 
Det citerade uttalandet ger en skämtsam bild av hur det skulle kunna vara 
om man inte agerar som en skolledare ’bör’ göra i denna samtalskontext. 
Citering blir här ett effektivt sätt att visa den icke önskvärda situationen. 
Men det är inte en enskild citering som redogörs för, utan en citerad dia-
log mellan två skolledare eller mellan en skolledare och någon annan 
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person. En icke namngiven person eller kategori frågar: ”Var är dom 
andra?”. Varpå den fingerade skolledaren svarar ”Nä det vet ja inte”, 
”men ja e i alla fall här”. Det framställs som att en skolledare skulle kunna 
uttrycka sig på det sättet, men i det sammanhang och på det sätt som det 
görs, blir det ett exempel på hur skolledare inte borde uttrycka sig eller 
agera. Citeringarna förlöjligar och ironiserar denna typ av skolledare.  

Genom ironiserandet tar de avstånd från att vara oansvariga och att 
vara skolledare som bara tänker på sig själva, samtidigt som en osäkerhet 
görs gällande kring hur de borde agera. Hur långt skall man gå i omtanke 
om andra? Ska man springa runt och rädda andra med risk för sitt eget 
liv? Skolledarna bygger upp en otydlighet kring sin egen roll och ger ut-
tryck för att överlåta åt en extern att bestämma hur de ska agera. Denne 
extern förs fram som expert som vet hur man bör agera och som kan ge 
råd och tips om hur skolledarna kan göra. Det sätt att framställa de ’oan-
svariga’ skolledarna liknar det som Myers (1999) beskriver, där han ser 
citeringar som retoriska grepp som bland annat ett sätt att iscensätta ett 
’tankeexperiment’ kring spännings- och motsatsförhållanden, något som 
inbjuder övriga i samtalet att leka med i experimentet.  

Samtalsdeltagarna producerar citeringarna tillsammans där de formu-
lerar en moralisk108 förpliktelse, där skolledare inte kan sätta sig själv i 
första rummet utan bör se till att andra på skolan kommer i säkerhet. 
Samtalsutdraget visar hur en citerad dialog kan vara ett effektivt sätt att 
bygga upp en gemensam förståelse för hur en medlem i gruppen inte bör 
agera samtidigt som de formulerar en otydlighet kring hur de bör agera 
som skolledare, och vad som förväntas av dem som medlemmar i denna 
kategori. 

Den skämtsamma framställningen av den ’tafatta skolledningen’ som 
mötesdeltagarna deltar i, skapar samhörighet mellan de samtalande, som 
kategorin lite ’annorlunda’ än ’andra’. De framställs som ’en särskild 
grupp’, med tillskrivningar som att ’ha ett särskilt ansvar’, att ’vara mer 
ansvariga än de andra’ och ’måste bete sig på ett särskilt sätt’. Kategorise-
ringsarbetet eller de självkategoriseringar som görs med hjälp av citering-
ar, blir ett identitetsskapande.  

 
 
 
 

                                                 
108 Moralisering och kategorisering, se Jayyusi, 1984. 
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Diskussion 
 
Som nämnts i inledningen till denna artikel är det inte produktivt eller 
relevant ur ett interaktionsperspektiv att betrakta citeringar som direkta 
upprepningar av vad andra sagt. Istället bör citeringar betraktas som 
handlingar som utförs för att fylla en funktion i det aktuella uttalandet 
(Baynham & Slembrouck, 1999). En citering är ett uttalande som eventu-
ellt gjorts tidigare, men som när det uttalas i en ny kontext får en ny eller 
annorlunda mening. I denna studie har jag visat hur de citerande använ-
der andras uttalanden eller egna tidigare uttalanden för att skapa eller 
åstadkomma något i interaktion med andra. 

Men även om citeringar används för att skapa något uttrycks de ibland 
som om de ’verkligen’ har gjorts av en särskild person eller av någon re-
presentant ur en kategori. I samtalsutdrag ett där Filip berättar vad stu-
die- och yrkesvägledarna sagt, används ett citat bland annat för att ge 
stöd åt tidigare uttalanden. Citeringen formuleras som om det är ett utta-
lande som tidigare gjorts av någon i den citerade kategorin. Detsamma 
gäller i samtalsutdrag två där Filip citerar någon ur kategorin vaktmästa-
re. Även i samtalsutdrag tre görs citeringarna som om elever och informa-
törer tidigare gjort dessa uttalanden. I samtalsutdrag fyra och fem görs 
citeringar i stället mer som potentiella, möjliga eller omöjliga uttalanden 
gjorda av de kategorier man talar om.  

I arbetet med att karaktärisera ’de andra’ kan citering av sig själv eller 
andra vara ett verkningsfullt sätt att ge uttryck för bland annat moralise-
rande och värderande uttalanden utan att den som citerar, tydligt och 
direkt, behöver uttrycka ett eget förhållningssätt. På ett subtilt och indi-
rekt sätt kan kategorier ges tillskrivningar och karaktäristik med citering-
ar som språklig resurs. När någon citeras behöver den som talar inte di-
rekt beskriva eller formulera hur den citerade personen eller kategorin är, 
utan det kan göras indirekt genom citeringen. 

Jag har i denna studie visat hur citering av sig själv och andra kan vara 
ett effektivt sätt att ge karaktäristik åt de kategorier som formas i samtal. 
Citering kan beskrivas som en diskursiv resurs som formar kategorier. 
Men samtidigt som karaktäristik ges åt den eller de som citeras, positione-
rar sig talaren i förhållande till det citerade och även i förhållande till den 
grupp som lyssnar. Det blir samtidigt ett identitetsarbete av den talande 
själv. Skolledarna framställer sig själva som om de är annorlunda än ’de 
andra’ på skolan, som om de har ett större ansvar, som de som tillfrågar 
lärare, som ser till att verksamheten i skolan fungerar, som problemlösar-
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na, som en grupp som gör sitt bästa i förhållande till elever, som en grupp 
som kan bedöma andras uttalanden som trovärdiga eller ej.  

I analyserna har jag framför allt visat hur citeringarna ger karaktäristik 
åt och producerar de kategorier som åsyftas, på ibland subtila, men ofta 
dramatiserade och verkningsfulla sätt, samtidigt som de samtalande själ-
va tillskrivs karaktär. Citerande har varit ett effektivt sätt att organisera 
kunskaper, förhållningssätt med mera (Jayyusi, 1984) och det har varit ett 
effektivt sätt att producera de kategorier som talaren förhåller sig till och 
även den kategori som talaren är medlem i.   
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