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Förord 
 
Fem innehållsrika år har förflutit sedan vi samlades till det första mötet i Fors-
karskolan Vuxnas Lärandes regi vid Linköpings Universitet. Under dessa år 
har jag träffat många intressanta människor, lärt känna nya platser, inspire-
rats till nya tankar och formuleringar. Här vill jag ge uttryck för några erkän-
nanden till alla som varit delaktiga i mitt arbete. Det har varit mycket skri-
vande i enskildhet, men utan seminarier, diskussioner och handledning hade 
inte den avhandling som presenteras blivit vad den är.  

Under den första tiden i Forskarskolan var samarbetet livaktigt när vi in-
troducerades till forskarstudierna. Tack för samtal, diskussioner och kurser 
som vi haft tillsammans: Song-ee Ahn, Per Andersson, Rose-Marie Axelsson, 
Lars Owe Dahlgren, Madeleine Abrandt Dahlgren,  Per-Eric Ellström, Andre-
as Fejes, Rita Foss-Fridlizius, Erik Jakobsson, Kristina Johansson, Anna Lun-
din, Staffan Larsson, Ulrik Lögdlund, Staffan Nilsson, Henrik Nordvall, Sand-
ra Riomar, Caroline Runesdotter, Gunnar Sundgren. 

En miljö som fått stor betydelse för hur min forskning har utformats, är 
Loughborough University i England, som jag hade förmånen att besöka un-
der fyra månader 2003-2004, och även delta i diskursanalysgruppen Discourse 
and Rhetoric Group. Ett stort och varmt tack till Jonathan Potter som gav mig 
möjlighet att vistas i en mycket inspirerande miljö och tack även för den gäst-
frihet och generositet som även Alexa Hepburn, Liz Stokoe och Derek Ed-
wards visade. 

I Loughborough fann jag också en varm vänskap i familjen Karin Osvalds-
son och Jakob Cromdal, som generöst delade med sig av sina kunskaper och 
öppnade artikelsamlingarna för kopiering. De inviterade även till Tema barns 
diskursgrupp vid Linköpings Universitet, som sedan varit ett viktigt forum för 
att hitta intressanta teman i mitt empiriska material och för att få respons på 
texter. Karin Aronsson, Polly Björk-Willén, Asta Čekaitė Thunqvist, Kjerstin 
Andersson, Pål André Aarsand; tack för att ni ställde upp. Ett särskilt tack till 
Michael Tholander som lade ner ett stort arbete i att läsa och kommentera 
mitt material. 

Under större delen av forskartiden har jag deltagit i forskningsprojektet De 
ledande orden - Skolans styrning och ledning som diskurs och diskursiv praktik, 
finansierat av Vetenskapsrådet, under vetenskaplig ledning av Gunnar Sund-
gren. Där har skolledarfrågor, begrepp och mycket mer diskuterats, material 
har bearbetats och publicerats. Tack Gunnar Sundgren, Mats Börjesson, Lars 
Svedberg, Bo Nestor och Timmy Larsson för givande samtal och trevliga resor 
där vi presenterat våra gemensamma projekt. Tack även till Anna Forssell, 
Lars Näslund och Kajsa Tegnér som deltagit i seminarier och resor. 

Vid Mälardalens Högskola har jag haft möjlighet att få mitt material 
kommenterat vid några tillfällen i olika seminarier. Tack för värdefulla kom-

http://servlet.unit.liu.se/searchstaff/?detailpage=true&advancedsearch=false&offset=0&uid=madab23&displayedresults=


mentarer! Vid Mälardalens Högskola har jag också haft min arbetsplats där 
Anna Lundin varit doktorandkollega och diskussionspartner. Där har även 
Yvonne Arlestrand-Lundgren funnits, som sett till att administrativa och 
ekonomiska angelägenheter fungerat mellan Forskarskolan och Mälardalens 
Högskola, och som givit sitt stöd för olika projekt som jag föreslagit. 

Tack till Patricia Karg som lät mig använda en av hennes oljemålningar för 
att pryda mitt omslag, och Margareta, Peter och Maria Kufner som såg till att 
målningen i deras hem i Insbruck blev fotograferad. 

Utan Heléna Bergman Ramirez hade omslaget dock inte blivit vad det är. 
Heléna har alltid funnits till hands när jag behövt hjälp med layout och korri-
geringar av både omslag och textmall, trots att hon befunnit sig på andra sida 
jordklotet.    

Några personer som varit ovärderliga för forskningsprojektets genomfö-
rande, men som inte ska nämnas vid namn, är de skolledare som ställde upp 
för intervjuer och som deltog i och tog sig an att ansvara för inspelningarna 
av ledningsgruppsmötena. De tillät mig lyssna till inspelade samtal som förts 
i interna möten och jag är mycket tacksam för deras insats.  

I slutskedet av mitt skrivarbete var Ann-Carita Evaldsson en noggrann lä-
sare och utmärkt kommentator vid slutseminariet. Hennes kvalificerade syn-
punkter och tips gav mig inspiration att lyfta och utveckla texterna. 

De personer som betytt mest i forskningsprocessen är mina erfarna och 
kunniga handledare Gunnar Sundgren och Mats Börjesson. De har varit dis-
kussionspartners, kritiker, manusläsare och framför allt inspiratörer som 
hjälpt mig att utveckla tankar, idéer och formuleringar. Den kunskap och 
kompetens som jag fått ta del av tillsammans med dem är ovärderlig. Jag 
sätter mycket stort värde på det förtroende som de visat, samt den respektful-
la atmosfär som varit grundläggande i våra samtal för olika perspektiv och 
resonemang. Samtalen och mötena har lett fram till en ytterst värdefull vän-
skap som jag vill bevara och utveckla. 

Min vän i livet Lars har varit en positiv kraft och alltid visat sitt kärleksful-
la stöd, samtidigt som han försökt vidga perspektivet och påpeka att livet 
också måste levas här och nu. Tillsammans med barnen Sebastian, Kristian, 
Fredrik, Magnus och Caroline och deras käraste görs livet rikt och spännande, 
även utan avhandlingsarbete. Denna bok tillägnas vår yngste familjemedlem 
– Nils. 
 
Grytsbergs Säteri i december 2006 
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S A M T A L A T  S K O L L E D A R S K A P  

 

KAPITEL I 

Inledning 

Samtal är en viktig del av vårt dagliga liv i exempelvis telefonsamtal, 
förhandlingar, möten och sammankomster mellan människor. Genom 
språk och förhandling hanteras relationer, mening skapas och beslut fat-
tas. Sedan årtionden tillbaka har det i Sverige funnits en ökande tilltro till 
samtalande som ett sätt att lösa problem, ställa diagnos, åstadkomma 
utveckling och förmedla information (Adelswärd et al, 1997). I en rad 
olika sammanhang i det svenska samhället möts experter och lekmän i 
MBL-förhandlingar, ledningsgruppsmöten, samtalsterapi, kurativa råd-
givningssamtal, föräldrasamtal, dopsamtal. Inom både skolor och före-
tag/organisationer är utvecklingssamtal en del av arbetet, som ett uttryck 
för att utveckla människor och verksamhet samt lösa mellanmänskliga 
eller personliga konflikter och kriser (Adelswärd et al).  

Ett utmärkande drag de senaste decennierna är att mycket verksamhet 
och samtalande fokuserats till team och grupper i skolor och organisatio-
ner. Cameron uttrycker det på följande sätt: 

 

Team-work is one of the buzzwords of the enterprise approach, and the 
thought behind it is summarized in the aphorism ‘None of us is as smart as all 
of us’.    

                       Cameron, 2000, s. 60 
 

Team kan beskrivas som ett organisationsbegrepp eller metafor för ett av 
många möjliga sätt att organisera verksamhet i företag och institutioner 
(Middleton, 1996). Det har använts som ledord för att utveckla organisa-
tioner, för att uppnå effektivitet, skapa mervärde (Granberg & Ohlsson, 
2005) och för att förskjuta makt och auktoritet från en individ till flera 
individer. Men team kan också beskrivas med begreppet interactional 
teams (Kangasharju, 19961) där fokus ligger på det som sker mellan team-
medlemmar. Interactional teams är ett begrepp som passar in på det sätt 
som team analyserats i denna bok, om hur skolledningsgrupper och sam-
talande gemensamt bygger upp förståelse kring det som sägs. Samtidigt 
som organisationsbegreppet team är relevant för att beskriva att de som 
studeras är ledningsgrupper i grund- och gymnasieskolor.  

                                                 
1 Kangasharju hänvisar till Lerner, 1987, opublicerad avhandling. 
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I svenska skolor leds arbetet, åtminstone sedan början av 1990-talet, till 
stor utsträckning i och genom olika typer av team eller grupper som ex-
empelvis arbetslag och ledningsgrupper (SOU 2004:116) där språklig ak-
tivitet har stor betydelse för arbetet i skolors ledning (Sundgren, 2006:2). 
Trots att ledningsarbetet i skolor till stor del är organiserat i olika grupp-
konstellationer har det samtalande som där sker givits mycket liten upp-
märksamhet i svensk skolledarforskning. Forskning om skolledarskap har 
främst fokuserat rektor och dennes verksamhet och utgått ifrån rektor 
som aktör inbäddad i ett spänningsfält av makt- och intressekonflikter.  

Det som presenteras i detta arbete kan ses som ett bidrag till svensk 
skolledarforskning genom att använda ett interaktionsanalytiskt perspek-
tiv på skolledares samtalande. Ett perspektiv som tar utgångspunkt i att  
skolledning är diskursivt format (Sundgren, 2006:2), där tal studeras som 
handling och som resurs för de samtalande att framställa, forma och om-
forma den ’verklighet’ de talar om. Genom att betrakta samtalande som 
formande och skapande av organisationen skola, är utgångspunkten att 
man kan få kunskap om hur skola och organisationsstruktur görs och 
produceras av de samtalande själva. Man kan se hur skola skapas, formas 
och omformas i det dagliga samtalandet. Genom att studera människor i 
samtal kan vi se hur social organisering går till i den stund det görs, vi 
kan studera hur struktur produceras eller som Boden (1994) uttrycker det 
’structure-in-action’ – struktur-i-handling. Samtal kan därmed betraktas 
som den process som skapar en organisation, där samtal kan sägas både 
producera och reproducera strukturer och hierarkier (Boden, 1994).  

Även skolledares vardagsarbete består i stor utsträckning av samta-
lande och Gronn (1983) som studerat skolledares interaktion, hävdar att 
språklig interaktion till och med är själva arbetet – ledarskapet – i skolan.  

Genom att inte enbart fokusera vad rektor gör eller enbart studera rek-
tors utsagor, utan i stället analysera hur ledningsgruppen gemensamt 
formar och omformar den värld de talar om kan begreppet ledning ges en 
mer interaktiv innebörd. Skolledning kan då studeras utifrån att det är ett 
gemensamt, ömsesidigt, interaktivt projekt som görs av fler än enbart 
rektor.  

I samtalandet mellan människor görs benämningar av personer, saker, 
platser, fenomen med mera, och med dessa benämningar klassificerar, 
kategoriserar och skapar vi ordning i vår värld. Billig skriver: 

 
 
 

 12 
12



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

 

If we talk about anything, rather than make grunts or gestures, we can be sure 
that we will be using categories, and, thereby, making categorizations.              

                                                                                     Billig, 1996, s. 151 
 

Man kan uttrycka det som att kategorier är rika informationskällor för 
språklig, kulturell och social struktur. Med kategoriseringar produceras 
och konstitueras benämningar av världen. Kategoriseringar används för 
att definiera och avgränsa världen och göra världen begriplig, skapa me-
ning i det som sägs och fastställa betydelser (Börjesson, 2004). Genom 
detta betraktelsesätt blir kategorisering centralt i samtalande, där katego-
rier får innebörd och mening i användandet – i sitt sammanhang. Katego-
rier utvecklas, formas och ges olika innebörd i olika sammanhang och 
kategoriseringsarbete kan sägas vara ett dynamiskt arbete.  

De studier som presenteras här, fokuserar hur skolledare gemensamt, 
utifrån placeringen i kategorin skolledare, positionerar sig i förhållande 
till andra kategorier, hur de identifierar sig med eller tar avstånd ifrån 
olika kategorier och hur skolledning skapas av de samtalande. Genom att 
analysera det ständigt pågående kategoriseringsarbetet i samtalande ges 
man som forskare möjlighet att se hur skolledarna tillsammans talar om 
sig själva och andra och hur social ordning, organisation, skolledning och 
identiteter skapas och framställs. Det ger en möjlighet att se hur de samta-
lande orienterar emot, identifierar sig med och gemensamt definierar 
skolledning. Det ger också en möjlighet att se vilka handlingar, utmär-
kande egenskaper och andra tillskrivningar som de lägger in i begreppet 
skolledning. Men kategoriseringsanalys ger även en möjlighet att se hur 
skolledare förhåller sig till andra kategorier, som även det ger uttryck för 
den egna positionen. Med detta sätt att betrakta kategoriseringsarbete, 
tillskrivs och tillbakavisas, erkänns och förnekas, förevisas och ignoreras 
tillhörighet ständigt i relation till en kategori (Antaki & Widdicombe, 
1998:2).  

 
 
 

Syfte och forskningsfrågor  
 

På ett generellt plan vill jag tillföra den svenska skolledarforskningen ett 
nytt perspektiv, med utgångspunkt i skolledares samtalande som lokalt 
strukturerad handling, där skolledning också kan betraktas som ett 
gemensamt projekt. Ett annat forskningsintresse är att bidra till förståel-
sen för hur kategoriserings- och identitetsarbete kan gå till i mötessamtal 
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och i intervjuer. Mer preciserat är syftet att visa hur skolorganisation, skol-
ledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad 
interaktion samt att visa vilka metoder som de samtalande använder för att byg-
ga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt 
sammanhang.  

Centrala forskningsfrågor är: Hur görs skola och skolledning i sam-
talsinteraktion? Hur skapas samhörighet/identifikation och avståndsta-
gande/distans till personer, ting händelser och platser i samtalande? Hur 
går det till när identiteter görs gällande i samtal? 

Teoretiskt och analytiskt har jag tagit utgångspunkt i etnometodologi 
(EM), socialkonstruktionism (SK) kategoriseringsanalys (MCA2). Jag be-
traktar de teoretiska och analytiska ingångarna som intimt sammanbund-
na med varandra. EM har utvecklats för att försöka förstå hur människor 
gör när mening skapas i interaktion och vilka metoder som används för 
att handla på ett meningsfullt sätt i olika sociala sammanhang. SK fokuse-
rar hur begrepp och kategorier konstrueras och framställs i sin kontext 
och MCA sätter fokus på vilka kategorier som framställs, vilka handlingar 
och vilken karaktäristik som görs gällande, med andra ord hur det går till 
när kategorier konstrueras och görs relevanta i den pågående aktiviteten. 
EM och SK skulle kunna klassificeras som teoretiska utgångspunkter och 
MCA som huvudsaklig analysmetod, men de presenteras senare gemen-
samt under huvudrubriken Samtal som social organisering.  

Jag har valt att presentera mitt arbete i två delar där den första delen 
består av en översikt av svenskt skolledarskap i historisk och samtida 
belysning (kapitel två), samt en närmare presentation av mina teoretiska 
och analytiska utgångspunkter (kapitel tre). I kapitel fyra gör jag reflek-
tioner kring ansats och tolkningar. De empiriska studierna sammanfattas 
kort i kapitel fem och i kapitel sex presenteras en slutdiskussion av studi-
erna som helhet. I del två finns de fyra empiriska studierna presenterade 
som olika delstudier (I-IV).  

De empiriska studierna är inriktade mot att se hur de samtalande pro-
ducerar skola, skolledning och skolledaridentiteter in situ, i den stund de 
görs, och hur de orienterar emot dessa begrepp. Med andra ord fokuserar 
studierna hur människor framställer olika begrepp och kategorier, samt 
hur de förhandlas i social interaktion. Analyserna har inriktats mot att i 
detalj studera inspelade och transkriberade samtalssekvenser.  

 

                                                 
2 Förkortning för Membership Categorization Analysis. 
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KAPITEL II 
 

Skolledarskap i historisk och samtida belysning 
 
I flertalet svenska skolor har, åtminstone det senaste decenniet, ledarska-
pet hanterats genom ledningsgrupper eller team (SOU 2004:116). Enligt 
skollagen, 1990, är varje skola skyldig att ledas av en rektor och i skolla-
gen anges också rektors ansvarsområden. Rektorstiteln har i Sverige an-
vänts under lång tid som benämning på den ytterst ansvarige för respek-
tive skola och redan under medeltiden var rektor beteckningen för den 
person som vid domkyrkor ansvarade för att utbilda präster (Ullman, 
1997). Titeln har därefter använts för den som ansvarade för högre 
lärdomsskolor eller, som det senare kom att kallas, läroverk. När den 
obligatoriska folkskolan infördes i Sverige 1842 fanns det i början inga 
direkta anvisningar om hur skolorna skulle ledas (ibid.). Något senare 
inrättades kommunala ’inspektörer’ för folkskolans ledning, därefter stat-
liga ’folkskoleinspektörer’ och i slutet av 1860-talet ’förstelärare’ och 
’överlärare’. I de privata flickskolorna användes benämningen ’förestån-
darinnor’. Begreppet ’skolledare’ börjar enligt Ullman användas av folk-
skollärarnas kårtidning redan 1914 som ett samlingsnamn för folkskolans 
olika titlar. Något senare gjordes också försiktiga försök att inkludera 
läroverksrektorerna i begreppet skolledare. År 1966 bildades kårorganisa-
tionen ’skolledarförbundet’ vilket, i SOU 2004:116, beskrivs som ett steg 
mot att ”bilda en ny specifik yrkesidentitet: ’rektorn’ eller ’skolledaren’ 
med gemensamma drag oberoende av vad för slags skola och vad för 
slags lärare man stod i spetsen för och ledde” (ibid. s. 28). I och med skol-
lagens krav från 1990 att varje skola skall ledas av en rektor, återupprättas 
enligt Ullman begreppet rektor. Rektor blir den främste juridiskt ansvari-
ge på varje skola, vilket dock inte hindrar att rektor har möjlighet att de-
legera arbetsuppgifter till andra personer inom skolan och också utse 
andra personer som ’skolledare’. I SOU diskuteras om och hur många 
’övriga skolledare’ som har formell skolledarstatus och vilka befogenheter 
som kan eller bör delegeras till dessa ’övriga skolledare’. Jag lämnar detta 
utanför min presentation eftersom det i min studie inte varit intressant 
om de skolledare som studerats har formell skolledarstatus eller ej. De 
som har studerats är de grupper som rektor på de studerade skolorna sagt 
ha skolledande funktion. 

Det finns i dagsläget inga formella krav på att rektor skall inrätta en 
ledningsgrupp, och i så fall, vilken funktion den skall ha eller hur den 

 15 
15



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

 

skall arbeta (ibid). I den enkätundersökning som presenteras i SOU 
2004:116 redovisar en majoritet, 75 %, av de svenska rektorer som  svara-
de i en enkätundersökning3, att de har någon form av ledningsgrupp. 
Definitionen av en ledningsgrupp är här en grupp som rektor samlar om-
kring sig för information och rådslag. Medlemmarna kan vara personer i 
ledande ställning i organisationen på en hierarkisk nivå närmast under 
rektor eller lärare som ges ett ledande uppdrag som en del av sin tjänst. 
Det är också så jag använder begreppet ledningsgrupp i min studie.4  

Som bakgrund till mina analyser i artiklarna kan det vara intressant att 
diskutera några tänkbara förklaringar till varför rektorer valt att inrätta 
ledningsgrupper. En anledning kan vara det förändrade uppdrag som 
lagts på rektorer under 1990-talet, där rektorer, lärare och övrig personal 
har fått huvudansvaret för skolans drift5. Skolorna har själva att styra 
över en budget och att själva besluta hur de ekonomiska resurserna skall 
fördelas i utformandet av verksamheten, för att utföra det uppdrag och 
uppnå de mål för skolverksamheten som beskrivs i läroplanerna (Lpf94, 
Lpfö98, Lpo94). En omvandling som har beskrivits i termer av decentrali-
sering, målstyrning och utvärdering. Decentraliseringen föreskriver enligt 
Tillberg (2003) lokalt ledarskap, från en mer förvaltande rektor till en rek-
tor som mer liknar en chef eller verkställande direktör i ett företag, eller 
en ’managerlik’ rektor6. Decentraliseringen har beskrivits ge rektor en 
ökad arbetsbörda, vilket kan vara ett skäl till att rektorer valt att tillsätta 
ledningsgrupper som stöd för sitt arbete. Med decentraliseringen gavs 
rektor ett ökat ansvar att leda och fördela arbete, pengar och andra resur-
ser i skolan, vilket troligen gjort det nödvändigt för rektorer att i sin tur 
delegera verksamheten till en grupp medarbetare, som samordnas i bland 
annat ledningsgrupper.  

                                                 
3 I enkätundersökningen svarade 2 834 rektorer. 
4 Rektor kan också ingå i andra typer av ledningsgrupper, varav en vanlig sådan lednings-
grupp är en av förvaltningschefen (kommunalt) organiserad grupp där exempelvis andra 
rektorer i kommunen ingår.  
5 Bland annat gavs kommunerna arbetsgivaransvar för skolans personal, se prop 1989/90:41, 
prop 1990/91:18 och prop 1991/92:150. Samtidigt med att statens direkta styrning av skolan 
upphörde förändrades kommunernas ekonomiska villkor negativt, vilket ledde till krav på 
rationalisering och effektivisering av skolorna (Svedberg, 2000). De ökade arbetsuppgifterna 
för skolans verksamhet ersattes inte av staten till kommunerna ekonomiskt i motsvarande 
grad, vilket i vissa fall ledde till decentralisering av arbetsuppgifter från kommunerna till 
skolorna. 
6 ’Manager’ används av Tillberg (2003) utifrån det engelska begreppet som på svenska över-
sätts till chef eller direktör. 

 16 
16



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

 

Även ett annat skäl till utvecklingen mot ledningsgrupper anges i Till-
bergs text, något som uttrycks vara en förväntan på att rektor i ledar-
skapsutövandet ska ansvara för samarbete, samordning och samverkan. 
Även om det inte finns några direkta anvisningar till att inrätta lednings-
grupper eller arbetslag, menar Tillberg att det på flera håll i skoldebatten, 
från Skolverkets texter, utbildningsdepartementets skrivelser och i me-
diadebatten, framhålls att rektor ska stimulera och motivera sina medar-
betare till samverkan. Just denna förväntan på samarbete skulle därmed 
kunna vara ett skäl till att rektorer anger att de inrättat ledningsgrupper. 
(Tillberg). Men för att återknyta till min inledning i kapitel ett kan fokuse-
ringen på samarbete och samtalande i grupper och team även ses som en 
mer generell trend i samhället, där stor tilltro satts till gruppsamverkan 
som ett sätt att utveckla verksamheter. 

 
 
 

Svensk skolledarforskning  
 
Trots att samtalande kan betraktas som en väsentlig del av skolledares 
arbete, i bland annat ledningsgruppsmöten, har inte några studier av 
samtalsinteraktion mellan skolledare och vad de orienterar emot i sina 
mötessamtal genomförts i Sverige. Forskningen har i stället ägnat stor 
uppmärksamhet åt hur relationen mellan stat och samhälle kan ses som 
villkor för skolverksamheten och dess ledning, eller hur olika kulturer 
inverkar på skolors liv. Svedberg (2000, s. 59) skriver om tidigare skolle-
darforskning: ”Man har företrädesvis diskuterat de yttre villkoren för 
skolledares arbete och funnit att rektor verkar i ett så kallat korstryck som 
i sin tur ger upphov till ett antal olika problem eller dilemman.” Sundgren 
(2001:1, 2006:2, 2006:3) och Svedberg (2000) påpekar att den svenska skol-
ledarforskningen i Sverige under ett antal decennier från 1970-talet främst 
dominerats av den s.k. ’ramfaktorteorin’. Det som sker i skolan förstås då 
främst utifrån kontextuella sammanhang och studeras därmed utifrån 
antagandet att yttre strukturer föregår handlingarna. Bland annat betrak-
tas den styrning som stat och samhälle utövar på såväl organisation som 
institution som en förutsättning för förståelsen av skolans ledning.  

Enligt Sundgren (2006:2) har den tidigare skolledarforskningen också 
dominerats av föreställningen att det ska vara möjligt att åstadkomma en 
logisk-rationell koppling mellan den politiska och byråkratiska arena som 
formulerar målen – den s.k. formuleringsarenan – och den arena som ska 
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utföra uppdraget – den s.k. realiseringsarenan. Sundgren menar, att Lin-
densjö & Lundgren (1986) framställer det som att det finns en klyfta mel-
lan dessa arenor, men att den bör och kan hanteras genom decentralise-
ring, lokalt tolkade mål och fortlöpande resultatuppföljning. Förståelsen 
av skolan och dess styrning och ledning har i hög grad påverkats av den 
ramfaktorteori som Lundgren presenterade på 1970-talet. Ett flertal fors-
kare har i flera led sedan utgått ifrån och inspirerats av ramfaktorteorin, 
enligt Sundgren 2006:2. Till dessa hör Berg (1990, 1995, 1999; Berg et al, 
1999) som ser styrning som en form av maktutövning, och att styrning 
och ledning är sammanlänkade. Berg har dock fokuserat på att försöka 
förklara skillnaden mellan skolans mål och dess resultat med hjälp av 
begreppen skolkultur, aktörsberedskap och frirum. Aktörsberedskapen 
handlar om skolledares, lärares och elevers vilja och förmåga att förändra 
skolan och att använda det frirum som Berg menar finns mellan den styr-
ning som sker från stat och kommun och de möjligheter som aktörerna på 
realiseringsarenan har. Den skolkultur som finns på respektive skolor är, 
enligt Berg, avgörande för aktörsberedskapen7. 

Några andra exempel på denna typ av forskning kan ses i Møller, 
19968; Nestor, 19919; Nytell, 1994; Stålhammar, 198410, där forskarna har 
använt olika metoder i sina studier av skolledning och även olika begrepp 
för kontextuella sammanhang. Wingård (1998) är även hon till viss del 
inspirerad av de strukturer som styr skolledare i de studier hon gjort av 
kvinnliga rektorers position mellan statligt uppdrag och vardagsarbete 
genom att studera en forskningscirkel och genomföra analyser av livshi-
storieintervjuer.  

Johansson (2003) har i sin forskning inriktat sig på att studera skolle-
darfrågor utifrån ett politiskt perspektiv, där han använt begreppet de-
mokratisk arena för att studera exempelvis relationen mellan skolledares 
handlande och kommunpolitisk styrning. Han har senare även fokuserat 
relationen mellan målformuleringar i skolans statliga styrdokument och 
skolledarutbildningar (2004). Hans forskning är inte att se som del av den 

                                                 
7 Se Sundgren, 2006:2, för en analys av tidigare skolledarforskning. 
8 Jag nämner Møllers studie i den svenska kontexten eftersom hennes studier ofta presente-
ras tillsammans med svensk skolledarforskning 
9 Nestor har senare även gjort studier av begreppen pedagogisk ledning och pedagogiskt 
ledarskap (1993) och presenterade 2005 en retorikanalys kring styrningsbegreppet i en de-
partementsrapport. 
10 Forskningen om skolledning i Sverige är relativt ung, den första avhandlingen i ämnet 
presenterades av Stålhammar år 1984 och var inspirerad av ramfaktorteori, hur ramar och 
regelverk påverkar rektors möjlighet att utöva sin ledningsfunktion. 
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ramfaktorteoretiska forskningen, även om den handlar om yttre faktorers 
påverkan på skolledares agerande. 

Tillberg (2003) har studerat intervjuer, dokument och observationer av 
möten i sin avhandling där hon undersöker sambandet mellan ledarskap 
och samarbete i ”en jämförande fallstudie av hur vardagsarbetet gestaltar 
sig och hur ledarskap och samarbete kommer till uttryck i detta arbete” 
(Tillberg, 2003, sid 1). Tillberg har utgått ifrån idén om skolan som en 
företagslik organisation där organisationsidentitet och organisationsstruk-
tur studeras i förhållande till vardagsarbetet i skolan. Observationer av 
olika typer av möten, bland annat ledningsgruppsmöten, har genomförts. 

Inom en annan tradition som på svenska kallas ’effektiva skolor’ eller 
’framgångsrika skolor’ är inte de yttre ’ramfaktorerna’ det mest centrala 
för skolors resultat, utgångspunkten är istället att skolorna själva kan göra 
skillnad, trots ’ramfaktorerna’. Exempel på denna typ av forskning är 
Grosin (1993, 2002) och Mc Namara (1998) som studerat skolors inre arbe-
te. Det pedagogiska och sociala klimatet är i deras forskning centrala be-
grepp för att förstå skolan och dess styrning och ledning. Pedagogiskt och 
socialt klimat skulle med ’ramfaktor-begreppet’ kunna beskrivas som 
’inre’ ramar enligt Sundgren, 2006:2. 

Scherp (1998) studerade rektorers ledarskap, den lokala organisatio-
nens utformning och dess betydelse för förändringar i lärares undervis-
ningsmönster utifrån ett gestaltteoretiskt perspektiv med enkäter som 
underlag för statistiska beräkningar.    

Svedberg (2000) intog en annan position när han i sin avhandling stu-
derade rektorsrollen och hur den konstrueras i konkurrens mellan olika 
intressen och traditioner i en mer socialpsykologisk ansats. Han betonar 
att det inte bara är kontextuella faktorer eller yttre ramar som styr skolan 
och skolledaren utan att det också är en fråga om intentioner, bedöm-
ningar och sociala relationer. 

Ytterligare några svenska skolledarstudier med olika forskningsfokus 
och teoretisk inriktning som inte tar direkt utgångspunkt i yttre styrfakto-
rer, är exempelvis Ullman (1997) som nämnts ovan. I sin avhandling gjor-
de hon en dokumentstudie av utvecklingen av rektorstitelns symboliska 
betydelse och de kulturella och sociala värden som tillförts innehavare av 
denna titel från det att titeln infördes i Sverige på 1200-talet fram till våra 
dagar. Söderberg Forslund (2000) har studerat skolledarskap i ett genus-
perspektiv. Med utgångspunkt i att betrakta rektorerna som pedagogiska 
och didaktiska ledare har Lindvall & Ekholm (1997) studerat hur tillsätt-
ningen av skolledare gått till i en mer kvantitativ enkätstudie. Mårdén 
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(1996) har gjort en intervjustudie med skolledare för att undersöka deras 
syn på bland annat skolutveckling, decentralisering och ledarskap.  

Det finns också några exempel på mer etnografiskt inriktade studier av 
skolledares vardagsarbete exempelvis Hultmans (1998) studie av ledaren 
som aktör inbäddad i makt och intressesfärer – en skolledare beroende av 
sina medarbetare. Rektorer intervjuades och observerades även under en 
dag i sitt arbete för att se vilka relationer och kontakter som hon/han 
hade under arbetsdagen. Brüde Sundin (2005, dec) har ’skuggat’ rektorer, 
gjort observationer vid möten, skrivit fältanteckningar och intervjuat rek-
torer för att se vad en rektor gör i vardagsarbetet, hur rektorer leder sko-
lor och varför rektors arbete och ledarskap ser ut som det gör med fokus 
på genus och kultur. Hon beskriver ledares arbete som interaktionistiskt, 
där interaktion handlar om vikten av relationer till andra individer, 
främst medarbetare. Brüde Sundin har dock inte gjort studier av hur sam-
talande går till mellan rektor och hennes/hans medarbetare. 

Møller (2004) har presenterat en del av ett forskningsprojekt där hon 
genom livshistorier söker en bättre förståelse för hur livet som skolledare 
levs, upplevs och berättas. Hon anlägger ett narrativt perspektiv där livs-
historierna betraktas som sociala konstruktioner och där berättelserna 
används för att skapa mening kring de erfarenheter som skildras. I de 
teoretiska resonemangen beskrivs förhållningssättet mellan intervjuare 
och intervjuad som interaktionsorienterat. Møller har också prövat hur 
svaren i forskningen påverkas av olika teoretiska perspektiv. 

Lindgren (2006) har analyserat inspelade fokusgruppsamtal och inter-
vjusamtal med lärare och skolledare i grundskolan för att identifiera och 
beskriva olika diskurser inom grundskolan som relaterar till estetisk verk-
samhet, samt att problematisera dessa samtal med avseende på makt och 
styrning.  

Gemensamt för de studier som fokuserat skolledarens roll, arbete, si-
tuation i korstryck eller utsatthet för yttre tryck är att man till största del 
studerat skolledning med utgångspunkt i vad rektor gör eller säger. Rek-
torer har skuggats eller följts i sitt arbete, rektorer har intervjuats, men 
rektorer har i ringa omfattning observerats i exempelvis mötessamtal 
(Brüde Sundin, 2005, dec; Tillberg 2003) och än mindre har skolledarsam-
tal spelats in och analyserats utifrån att själva samtalandet skapar och 
producerar ledarskap och organisation.  

De tidigare skolledarstudierna har bidragit till intressant forskning om 
skolledare, men utgångspunkten har främst varit att det är rektor som står 
för ledarskapet i skolan. Det är utifrån rektor, så som ytterst ansvarig, som 
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studierna tagit sin utgångspunkt. En del av den tidigare forskningen har 
också utgått ifrån att kontextuella faktorer som skolstruktur, läroplaner, 
kultur med mera är i förväg givna ramar för skolans och skolledares arbe-
te, det vill säga ramar som styr verksamheten. I en antologi (Sundgren, 
2006:1) tas ett något annorlunda grepp i forskningen kring skolledning, 
där skolledares språkliga arbete utgör grunden för alla studierna. Sund-
gren diskuterar olika forskardiskurser som dominerat i Sverige de senaste 
decennierna, och beskriver även hur begreppen styrning och ledning an-
vänts närmast essentiellt: 

 
I skolan är det vanligt att ”styra” reserveras för ambitionen att påverka och 
kontrollera skolan och dessa aktörer ”uppifrån”, från stat och kommun. 
”Leda” däremot används gärna som ord för att beteckna skolchefers, rektorers, 
studierektorers och enhetschefers försök att föra sina medarbetare närmare 
förverkligandet av skolans mål.  

                                                                            Sundgren, 2006:3, s. 12 
 

Begreppen blir ifrågasatta med det perspektiv som utgör grunden för 
studierna i antologin: att visa hur skolans styrning och ledning kan förstås 
som en social och språklig konstruktion under ständig bearbetning. Styr-
ning och ledning betraktas i antologin som resultat av komplicerade för-
handlingar mellan en mängd aktörer på olika arenor.  

I de studier som presenteras i Sundgren (2006:1) utformas kontextfrå-
gan annorlunda än i tidigare skolledarforskning. Att se skolans styrning 
och ledning som en social och språklig konstruktion under ständig bear-
betning innebär att skolorganisation, byggnader och så vidare lämnas åt 
sidan och själva samtalandet blir kontexten. I den språkliga interaktionen 
produceras skola och ledning, och genom att studera denna interaktion 
kan vi få del av en skola i handling utan ’yttre’ strukturer som en förut-
sättning för skolans ledning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studier av samtal mellan skolledare 
är ett hitintills obetydligt utforskat område i svensk skolledarforskning, 
trots att en stor del av det som sker mellan människor i skolan är baserat 
på språklig interaktion och där tal i sig kan betraktas som skolledares 
arbete.  
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Internationell forskning om skolledarsamtal  
 

Internationellt finns ett antal interaktionsstudier av skolledare i samtal 
genomförda, även om denna forskning är relativt begränsad, särskilt om 
man utgår ifrån den definition av skolledning som jag här inledningsvis 
har formulerat: en grupp inom skolan (lärare eller annan personal på en 
hierarkisk nivå under rektor) som tilldelats ledande uppdrag av rektor 
och som gemensamt bildar en grupp eller ett team. Emedan skolledning 
är utformat på olika sätt i olika länder har även forskningen fokuserat på 
olika typer av beslutsfattande samtal inom skolan i olika kulturella och 
strukturella kontexter. Baker (1997) använder begreppet skoladministrati-
va samtal i sin presentation av tidigare forskning som gjorts kring besluts-
fattande i skolan. Begreppet inbegriper flera former av beslutsfattande, 
som exempelvis studier av klassificering och sortering av elever (Hester 
2000; Leiter 1974; Mehan 1983, 1984, 1987, 1991, 1993), studier av kategori-
sering av ’elever i behov av särskilt stöd’11 (Hester, 2000; Mehan, 1983, 
1991, 1993). De team som presenteras i dessa studier kan ges beteckningen 
multi-disciplinary team där deltagarna företräder olika kompetenser. I mina 
studier är mötesdeltagarna främst utsedda för att representera en särskild 
del av verksamheten eller personalgrupp på de skolor som studerats, men 
det finns tillfällen då olika ämnesinriktningar görs gällande i samtalen. 
Exempelvis när deltagarna benämner varandra som ”flummare” eller 
”ma-no-nördar” (matte-naturorienterade nördar) och där kategorisering-
arna kan ses referera till olika ämnesdiscipliner inom skolan12. Det är då 
de samtalande själva som gör dessa tillskrivningar.  

Jag har inte studerat samtalen utifrån att deltagarna representerar en 
särskild yrkeskategori eller disciplin och i mina analyser tolkar jag inte 
det som sägs i ljuset av vilken formell kategori personerna representerar, 
förutom kategorin skolledare. 

Tracy & Muller (2001) och Tracy & Ashcraft (2001) har presenterat stu-
dier av samtalsinteraktion i skolstyrelsemöten (school board meetings), 
där Tracy & Muller använder tre olika teoretiska perspektiv för att visa 
hur problemformulering i samtal resulterar i olika analyser av skolstyrel-
semötets problem beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Tracy 
och Ashcraft (2001) följde skolstyrelsemöten (samtal och dokument) un-

                                                 
11 Uttryckt på olika sätt i olika studier . 
12 Se delstudie II. 
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der sex månader, där man diskuterade vilka ord som skulle användas i ett 
strategiskt planeringsdokument. 

Ett par internationella studier som definierat skolledning på ett sätt 
liknande mitt och som tagit skolledares samtal som utgångspunkt för 
analys är Gronns interaktionsstudier (Gronn 1983, 1984). Dessa studier 
fokuserar, i likhet med mina, skolledning ur ett mer övergripande per-
spektiv där ledningsfrågorna behandlar generella frågeställningar röran-
de skolans verksamhet.  Skolledare interagerar i Gronns studier med olika 
personer, bland annat i möten med andra skolledare och lärare, i ett per-
sonalmöte med lärarna på skolan och i ett ’skolråd’ där föräldrarepresen-
tanter och lärarrepresentanter träffas. Studien från 1983 försöker besvara 
vad det är för kontroll som utövas genom de ord som skolledaren och 
hans underställda använder och hur dessa ord åstadkommer eller verk-
ställer denna kontroll. En mikrofon placerades på en rektors kavajslag och 
allt som rektor och de han samtalade med under två skoldagar, spelades 
in. Gronn summerar sin studie med att makt är språkligt baserat och nå-
got som ständigt praktiseras i den dagliga pågående interaktionen, och att 
skolledare spenderar en stor del av sin tid med samtal. Gronn beskriver 
det som att ’det är talet som gör jobbet’.  

I Gronns studie från 1984 fokuseras hur makt används av rektor i ett 
’skolråd’. I denna studie är det ett inspelat skolrådsmöte samt intervjuer 
som är underlag för analys. Skolrådet har det administrativa ansvaret 
över anskaffning och fördelning av bland annat pengar. Studien visar de 
ansträngningar som görs av både rektor och rådsmedlemmarna för att 
bestämma, reglera och kontrollera det som sker i mötet. I studien kan 
också ses hur rektor använder sin status och sitt anseende för att främja 
sina administrativa syften och mål. Studien belyser den inre dynamiken i 
ett ledare/anställd-förhållande. Gronn menar att det krävs en kunnig 
administratör för att förstå och tolka de olika lager av mening som görs 
gällande i ett möte, för att vid rätt tillfälle kunna komma med en ’lösning’ 
eller ett lösenord som kan skapa samstämmighet. Gronn skriver att studi-
en ger stöd för att mycket ledningsarbete görs i och samlas kring grupper 
eller team, där ett formellt skolråd endast är ett exempel. I Gronns texter 
är det dock inte kategoriseringsarbete som studeras, vilket skiljer sig ifrån 
mina studier av skolledningssamtal.  

Ett par forskare som fokuserat kategorisering i skolledningssamtal är 
Lepper (2000) och Baker (1997), där de visar hur kategoriseringsarbete är 
en del av skolvardagen. Lepper (2000) studerade en skriftlig interaktion 
mellan skolledare i en skola. Roterande ’biträdande’ skolledare i en yrkes-
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skola (further education college) noterade händelser i en loggbok som 
information till övriga skolledare om det som inträffat i verksamheten. 
Det mesta som rapporterades var händelser som t.ex. kunde inträffa i 
korridorer och som stred mot skolans reglemente. Lepper visade hur den 
skrivande skolledaren tillskriver sig själv olika aktiviteter och hur dessa 
får strategisk betydelse i berättelserna. Men hon uppmärksammar också 
organisationen som ett system av relationer där exempelvis den berättan-
de skolledaren, genom loggboksskrivandet visar sin kompetens om vilka 
aktiviteter som kan tillskrivas respektive kategori inom skolan. I logg-
boksskrivandet redovisas också kunskaper kring hur man uttrycker sig 
för att konstruera och presentera sina iakttagelser på ett seriöst och tro-
värdigt sätt. Hon riktar också uppmärksamhet mot att ’organisationen’ 
som ett enhetligt begrepp inte är i förväg fastställd, utan något som ’görs’ 
i en pågående praktik. Lepper sammanfattar dessa analyser med att det 
som brukar kallas ’mikro-’ och ’makro-nivåer’ i organisationsteori är kon-
struktioner som endast kan separeras i teorin, i praktiken kan de i stället 
betraktas som de samtalandes eller de deltagandes resurser som både 
upprätthålls och produceras i interaktion.  

Leppers granskningar av skrivna dokument från en person skiljer sig 
från mina samtalsstudier, men hennes studier är exempel på hur katego-
riseringsanalys kan göras.  

I en studie om kategorisering och moralisk ordning i ett personalmöte 
i en skola, redogör Baker (1997) för hur det gick till när personalen disku-
terade det system som skolan använde för att ge elever i ’secondary scho-
ol’  (i princip högstadie- och gymnasieskola) belöningar och straff för 
arbetet i skolan. Baker beskriver hur personalen i mötessamtalen förhöll 
sig till regler som beslutats kring denna fråga och hur de producerade den 
lokala tillämpningen av dessa. Mötesdeltagarna orienterade mot att skapa 
en gemensam rationalitet och moralisk ordning för de regler som skolan 
använde sig av. Baker uttrycker det som att vi i mötessamtalen kan se hur 
kultur görs i mötessamtalen och använder uttrycket ’culture-in-action’ – 
kultur-i-handling. 

Endast ett fåtal internationella skolledarstudier har alltså fokuserat på 
interaktion och samtalsinteraktion och analyserat skolans styrning och 
ledning som gemensamt producerad. 
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KAPITEL III 
 

Samtal som social organisering  
 
Den samhällsvetenskapliga forskningen har alltmer inriktats mot att stu-
dera ’verkligheten’ som socialt konstruerad, något som innebär att vi med 
ord och det språk vi använder bringar ordning och mening i den verklig-
het vi befinner oss i. Genom att beskriva världen, tingen i världen och det 
som sker i världen, kan vi också sägas ’skapa’ världen med de beskriv-
ningar vi gör. Det handlar då inte om ett ställningstagande om tingen i 
världen existerar eller ej, utan är mer en fråga om språket är en spegel av 
en verklighet eller ej (Börjesson, 2003; Hacking, 2000; Potter, 1996; Tho-
lander, 2006). Potter (1996) använder begreppen spegel och verkstadsgolv 
som metaforer för att förklara olika sätt att förhålla sig till språk. Med 
spegelmetaforen görs beskrivningar passiva och ses som speglingar av 
världen. Som en spegelbild eller ett fotografi kan beskrivningar då repre-
sentera världen och företräda världen. Verkstadsmetaforen beskrivs av 
Wahl (2006) på ett åskådligt sätt: 
 

På verkstadsgolvet utgör beskrivandet istället en aktiv handling vilken kon-
struerar världen på ett visst sätt. Världen blir till något genom att den beskrivs. 
Men beskrivningar är ingen passiv förmedling av världen ’där ute’, utan en 
aktiv handling som alltid innebär att vi väljer att framställa världen på ett visst 
sätt. På verkstadsgolvet förstås inte världen som en uppsättning ting och för-
hållanden vilka redan är kategoriserade och namngivna från begynnelsen. 
Tingen och förhållandena ringas istället in och blir till just genom att de be-
nämns och kategoriseras genom olika aktiviteter.  
    Wahl, 2006, s. 19  

 
Verkstadsmetaforen verkar därmed på två sätt; beskrivningar och utta-
landen konstruerar världen samtidigt som dessa beskrivningar och utta-
landen själva är konstruerade. Potter (1996) beskriver verkstadsmetaforen 
som ett sätt att utelämna ontologiskt filosofiska diskussioner om vilka 
ting som existerar eller vilken status de har. Wahl (2006) skriver att han i 
likhet med Potter väljer verkstadsmetaforen av pragmatiska skäl för att 
ställa frågor kring vad ord skapar och hur det går till när versioner av 
världen görs gällande. Jag ansluter mig till denna konstruktionistiska 
ansats.  

Ett begrepp som alltmer används i vetenskapliga texter är begreppet 
diskurs och en förklaring till den myckna användningen hänger samman 
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med den konstruktionistiska ansatsen eller socialkonstruktionism som är 
en ofta använd benämning13. Diskursbegreppet härrör från just en om-
svängning i hur man ser på hur kunskap byggs upp och konstitueras 
(Jaworski & Coupland, 1999). Denna omsvängning brukar kallas ’the 
linguistic turn’ eller ’den språkliga vändningen’. En vändning som riktat 
större uppmärksamhet mot språkets betydelse för ’kunskapande’ än tidi-
gare. Inom många discipliner har fokus riktats mot språk och språkets 
strukturella betydelse som en del av själva forskningen. Akademiska stu-
dier handlar till stor del om att definiera gränser mellan begrepp, att 
benämna begrepp och fastställa relationer mellan dem (Jaworski & Coup-
land, 1999). Språk blir med ett konstruktionistiskt betraktelsesätt inte 
längre ett neutralt medium för överförande och mottagande av på för-
hand existerande kunskap eller verklighet, utan språket blir en del i själva 
skapandet av kunskaper och ’verkligheter’ och blir därmed också en del 
av den vetenskapliga produktionen.  

I en konstruktionistisk tradition kan inte forskaren förhålla sig till 
språk som om ord och begrepp har en uppenbar mening. Frågan om in-
nebörd och mening blir alltid en fråga om förhandling, där forskarens 
språk blir ett av många språkspel. Om språk används för att skapa något i 
sitt sammanhang, blir även forskaren konstruktör av sin text och den som 
skapar en berättelse av det som studerats (Börjesson, 2003; Hydén & Hy-
dén, 1997; Potter, 1996).  

Om vi tar utgångspunkt i tal som social handling, lägger vi fokus på 
hur och på vilka sätt människor utför sociala handlingar (Sandlund, 2004). 
Forskarens uppgift blir då att beskriva och tolka de metoder som männi-
skor använder i organiserandet av social interaktion och att vända upp-
märksamheten mot språket eller diskursen själv och dess sociala, situatio-
nella och kontextuell förutsättningar och implikationer (Hydén & Hydén, 
1997). Det är detta som mina studier är inriktade mot att göra i en skol-
ledningskontext.  

Forskning kring hur människor i språklig interaktion konstruerar och 
konstituerar världen, fick en mer stabil grund under 1960-talet genom 
studier genomförda av bland annat Sacks, Garfinkel och Goffman (1974). I 
dag görs studier av social interaktion inom ett flertal forskningsdiscipliner 
med varierande forskningsfokus och metoder, exempelvis sociologi, ling-
vistik, socialpsykologi, kommunikationsforskning och antropologi 

                                                 
13 I detta sammanhang refereras ofta till Berger & Luckman (1998), men i senare referenser 
har begreppet utvecklats, exempelvis Börjesson, 2003; Hacking, 2000; Potter, 1996. 
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(Schegloff, 1992). En central utgångspunkt blir då att studera tal som 
handling, hur tal används i vardagliga samtal och hur tal aktivt och krea-
tivt används som resurs i konkret interaktion (Winther Jørgensen & Phil-
lips, 2000). Tal eller diskurs studeras då inte som representation för tankar 
och idéer (Edwards, 1997) eller som ett färdigt grammatiskt system. Istäl-
let fokuseras hur mening och sammanhang skapas i mänsklig interaktion 
och hur bland annat ’sanning’ och trovärdighet  konstrueras.  

Jag har fokuserat på talat språk, men det är värt att notera att även 
skrivande och läsande är att betrakta som social handling. En skillnad 
med tal jämfört med text är att tal oftast sker ansikte-mot-ansikte, när 
människor är i fysisk kontakt med varandra. Ett exempel där så ej är fallet 
är telefonsamtal. Talsituationer innebär att samtalsdeltagarna är inbe-
gripna i direkt interaktion där de oftast byter av varandra i talet och talar i  
turordning. Analyser av tal som pågående social handling fokuserar på 
ordning och organisation i samtal, vilket är utgångspunkt för konversa-
tionsanalysen (Conversation Analysis, CA).  

 
 
 

Diskursanalys 
 

Som nämnts ovan används begreppet diskurs ofta inom denna typ av 
forskning, ett begrepp som dock definieras olika och som forskare förhål-
ler sig olika till. Winther & Jörgensen (2000, s. 7) sammanfattar begreppet 
diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett ut-
snitt av världen.)” Jaworski & Coupland (1999) beskriver begreppet som 
”language in use” – ’språk i användning’14. Börjesson (2003) presenterar 
diskurser som talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad 
som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuf-
tigt’, ’gott’ med mera. Diskursernas gränser eller bopålar avgör därmed 
vad som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang. 

Diskursanalys kopplas ofta samman med den mer kritiska hållning till 
diskurs som Foucault eller Fairclough kan sägas representera, där 
diskursanalys har en social och politisk agenda i dekonstruerandet av 
exempelvis maktrelationer och ideologier (Jaworski & Coupland, 1999). 
Med begreppet diskurs hänvisar exempelvis Foucault (1993) till historiskt 

                                                 
14 Jaworski & Coupland, 1999, presenterar olika forskares sätt att definiera diskurs och ger 
även exempel på diskursanalyser som gjorts i olika genrer och discipliner. 
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utvecklade språkliga praktiker och i Faircloughs (1992) kritiska diskurs-
analys handlar det även om att studera språk i förhållande till makt och 
ideologi, samt att ge stöd åt samhälleliga förändringar. Men diskursbe-
greppet kan också sträcka sig utanför språklig kontext till ett mer icke-
verbalt sammanhang, exempelvis en kroppslig eller mer fysisk represen-
tation av mening som en konstföreställning, skulptur, design, musik eller 
film (Jaworski & Coupland, 1999). Den icke-språkliga diskursanalysen 
kommer dock inte att ges utrymme i mina studier, liksom inte heller de 
diskursanalyser som Foucault eller Fairclough på olika sätt och med olika 
inriktningar representerar. Den analys jag gör här gäller snarare hur sam-
talande går till och hur det ordnade sociala handlandet och de menings-
skapande processerna mellan de interagerande deltagarna i en specifik 
situation görs (Sandlund, 2004).  

 
 
 

Samtalsinriktad diskursanalys 
 

Den samtalsinriktade analysen kan även den delas in i olika ansatser (Ja-
worski & Coupland, 1999). Det som har inspirerat mig i mitt arbete är 
framför allt kategoriseringsanalys, konversationsanalys och diskursiv 
psykologi.  De teorier och metoder som dessa representerar, har sin grund 
i etnometodologi, där de samtalandes sociala agerande betraktas som 
praktisk handling i det dagliga meningsskapandet. Men även inom dessa 
inriktningar finns olika sätt att förhålla sig till talad interaktion, ’talk-in-
interaction’15. Det som dock är gemensamt för dem är intresset att studera 
tal i social interaktion i en lokal kontext. Kontext ses här både i ett bredare 
perspektiv som exempelvis ett middagssamtal eller ett läkar/patient-
samtal liksom i ett smalare perspektiv som exempelvis sekvenser i talad 
interaktion (Sandlund, 2004). 

Interaktionsstudier görs idag inom olika discipliner med olika typer av 
forskning kring mänsklig interaktion. Dessa interaktionsanalytiskt inrik-
tade förhållningssätt till empiriskt material betraktas i mitt arbete som del 
av och komplement till ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Ka-
tegoriseringsanalys (MCA), konversationsanalys (CA) och diskursiv psy-

                                                 
15 En term som enligt Zimmerman & Boden (1991) presenterades av Schegloff i stället för 
’conversation’ för att markera att det inte enbart behöver handla om alldaglig konversation. 
’Talk-in-interaction’ syftar även på exempelvis institutionellt tal. Fortsättningsvis används 
talad interaktion eller samtal för detta begrepp. 
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kologi (DP) – har utvecklats ur etnometodologin (EM). Forskare som an-
vänder MCA, CA och DP förhåller sig dock olika till detta teoretiska ur-
sprung. För min förståelse av forskningsområdet är den etnometodolo-
giska utgångspunkten viktig, men sammankopplingen mellan den och 
socialkonstruktionismen ställer sig inte alla forskare bakom. Frågan dis-
kuteras i Benwell & Stokoe (2006), där de presenterar hur forskare kan 
förhålla sig på olika sätt till de bägge perspektiven. Lynch (1993, s. xiv-xv) 
argumenterar enligt Benwell & Stokoe på följande sätt:  

 
Both EM and versions of constructionism based in the ’sociology of scientific 
knowledge’ (SSK) share a focus on the investigation of knowledge production. 
Both take an anti-foundationalist stance by ‘seeking to describe the “achieve-
ment” of social order and the “construction” of social and scientific “facts”, 
and both “explicitly renounce the use of transcendental standards of truth, ra-
tionality, and natural realism when seeking to describe and/or explain histori-
cal developments and contemporary practices” ‘.  

Delvis efter Lynch, 1993, s. xiv-xv, i Benwell & Stokoe, 2006, s. 50 
 

Andra etnometodologiska forskare understryker att EM/CA inte tar eller 
behöver ta position vad gäller realism eller social konstruktionism och att 
EM inte tar ontologisk position rörande ’verklighetens’ beskaffenhet 
(Wowk, kommande, i Benwell & Stokoe, 2006). Jag har tagit utgångspunkt 
i likheterna mellan etnometodologi och socialkonstruktionism och finner 
att konstruktionistiska resonemang tillför argument och ökar förståelsen 
för den etnometodologiska ansatsen, bland annat gällande forskarens roll 
i analyserna. De metoder som utvecklats inom etnometodologin är i mitt 
perspektiv mycket produktiva och effektiva redskap i analyser av talade 
praktiker; hur de samtalande skapar, formar och omformar den värld de 
talar om. Det gör också etnometodologiska teorier och metoder till ut-
märkta redskap för att kreativt utföra studier i en socialkonstruktionistisk 
tradition.  
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Etnometodologi 
 
De analytiska redskap som jag använt mig av har sin grund i etnometodo-
logi (EM) 16, som utvecklades av amerikanska sociologer under 1950- och 
60-talen som en reaktion mot den rådande sociologiforskningen. Kritiken 
går ut på att socialt ordnande eller mänskligt handlande inte ska förklaras 
av på förhand, av forskare, definierade teorier eller strukturer (Francis & 
Hester, 2004).17 I EM betraktas i stället social ordning som det som männi-
skor använder i handlande och som resultat av handlande (Francis & 
Hester, 2004). EM bygger därmed på antaganden om hur socialt liv orga-
niseras och enligt Heritage (1984) söker Garfinkels (1967) arbeten svara på 
följande frågeställning: hur kan sociala aktörer veta, och veta gemensamt, 
vad de gör och under vilka omständigheter de gör detta? Med Garfinkels 
egna ord uttrycks etnometodologi på följande sätt: 

 
I use the term ’ethnomethodology’ to refer to the investigation of the rational 
properties of indexical expressions and other practical actions as contingent 
ongoing accomplishments of organized artful practices of everyday life.  

                                                                               Garfinkel, 1967, s. 11 
 

EM utvecklades för att studera de metoder som människor använder för 
att skapa beskrivningar av den sociala världen som tycks rationella, lämp-
liga, försvarbara, objektiva, sanna, verkliga och så vidare. Dessa metoder 
kallades av Garfinkel ’members methods’, vilket innebär de metoder som 
människor eller medlemmar18 använder för att handla på ett meningsfullt 
sätt i olika sociala sammanhang. I Asplunds (1987:2) tolkning av etnome-
todologin kan vardagslivet betraktas som rutiniserad och ritualiserad 
social responsivitet, rutiniserad i meningen att det inte behöver uttänkas 
eller improviseras för att levas, ritualiserat i bemärkelsen att det ofta finns 
ett rätt sätt och därmed även ett orätt sätt att bära sig åt i olika samman-
hang. Asplund sammanfattar det med att vardagslivet är detsamma som 
disciplinerad social responsivitet som innebär att det finns ’osynliga’ ritu-

                                                 
16 Begreppet etnometodologi presenterades av Garfinkel 1967 i Studies in Ethnomethodology. 
De studier som ledde fram till termen var bland annat den forskning som Garfinkel genom-
förde av juryledamöters överläggningar i mitten av 50-talet (Lynch & Bogen, 1996; Coulon, 
1995). 
17 Garfinkel (1967) menade att EM inte är att betrakta som sociologi i traditionell bemärkelse, 
utan kallade det för ”an alternate sociology”.  
18 Medlemmar är den översättning som använts i den svenska versionen av Cuff & Payne 
(1996). 
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aler och regler för hur vardagsaktiviteter som att samtala med varandra, 
att avsluta ett telefonsamtal, att hälsa på varandra och så vidare går till 
och vad som förväntas av oss som socialt responsiva aktörer. Vardagliga 
händelser får betydelse för oss som ”välbekanta i kraft av de metoder 
genom vilka medlemmarna producerar och uppfattar de här händelserna 
och situationerna på just det här sättet” (Cuff & Payne, 1996, s. 174). Man 
studerar de metoder som individer använder för att ge mening åt och 
samtidigt utföra dagliga handlingar: kommunicera, fatta beslut och reso-
nera (Coulon, 1995).  

Ett av Garfinkels särskilda fokus var, enligt Lynch & Bogen (1996), att 
studera de metoder som människor använder för att skapa världen och de 
olika versioner och sätt genom vilka världen görs ’verklig’. Man studerar 
därmed inte sanningshalten i uttalanden om världen, utan försöker i stäl-
let fastställa olika sätt som uttalanden görs trovärdiga (vilket kan jämföras 
med ett konstruktionistiskt perspektiv). 

Etnometodologisk samtalsforskning inriktar sig på att förstå uttalan-
den i sin kontext genom att studera hur individer eller medlemmar an-
vänder en rad olika metoder för att skapa mening. Språkförståelse blir då 
inte en produkt av delad semantisk representation, en sorts mental ord-
bok eller lexikon som man kan slå upp i, utan är följden av gemensamma 
tillvägagångssätt för att skapa mening i sammanhanget.  

 
The notion of member is the heart of the matter. We do not use the term to re-
fer to a person. It refers instead to mastery of natural language, which we un-
derstand in the following way. 
     We offer the observation that persons, because of the fact that they are 
heard to be speaking a natural language, somehow are heard to be engaged in 
the objective production and objective display of commonsense knowledge of 
everyday activities as observable and reportable phenomena. We ask what it is 
about natural language that permits speakers and auditors to hear, and in 
other ways to witness, the objective production and objective display of com-
mon sense knowledge, and of practical circumstances, practical actions, and 
practical sociological reasoning as well. What is it about natural language that 
makes these phenomena observable-reportable, that is, account-able phenom-
ena? 
                                           Garfinkel & Sacks, 1970, s 342, med deras kursivering. 

 
Medlem har alltså i EM innebörden av behärskandet av normalt språk-
bruk. Begreppet hänför sig till en gemensam uppsättning common-sense 
kunskaper om den sociala verkligheten som individerna antar att andra 
delar med dem (Cuff & Payne, 1996). Att bli medlem innebär att bli del i 
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en grupp eller en institution där behärskande av gemensamt språk är en 
del av samhörigheten med gruppen eller institutionen. ’Medlemskapet’ 
demonstreras ständigt i vårt vardagsliv genom att vi utför handlingar 
som indikerar för andra att vi uppfattar samma sakförhållande (Cuff & 
Payne). Den sociala verklighetens ’fakticitet’ i sitt sammanhang kan ses 
som en anledning till att man inte betraktar sig som främling i sin egen 
kultur, och varför beteenden hos och frågor från en främling kan tyckas 
underliga (Coulon 1995).  

Garfinkel gav etnometodologin ett ordförråd, exempelvis medlem-
marnas metoder som beskrivits ovan, samt även reflexivitet och indexika-
litet. Begreppen var inte helt nya, men fick i etnometodologin ny innebörd 
(Coulon, 1995). 

Begreppet indexikalitet har använts inom lingvistiken och poängterar 
ords ofullständighet, att ord får sin innebörd i sin aktuella produktion, de 
är ’indexerade’ i en situation av språklig aktivitet (Coulon, 1995). I den 
svenska översättningen av Cuff & Paynes (1996) bok används begreppet 
’hänvisning’ i stället för indexikalitet: 

 
Handlingar och yttranden är egenskaper hos den socialt organiserade situa-
tion i vilken de äger rum. Deras betydelse ’hänvisar’ därför till den situation i 
vilken de produceras och uppfattas. 

              Cuff & Payne, 1996, s. 175 
 
Jag väljer här att använda begreppet indexikalitet, som kan sägas bli en 
försvenskning av det engelska uttrycket indexicality. 

Begreppet indexikalitet syftar till att språkliga uttryck inte ges en me-
ning oberoende av de omständigheter där de används eller hur de ut-
trycks. I stället är den centrala idén om indexikalitet att innebörden i ett 
ord eller uttryck är beroende av den kontext där det används (Potter, 
1996). Det är kombinationen av ord och kontext som ger ett uttalande dess 
mening, vilket enligt Potter är en av språkets stora styrkor. Indexikalitet 
ger uttryck för att det i en mängd olika situationer, med ett relativt litet 
urval av förklarande termer, är möjligt att formulera önskad mening och 
betydelse.19 Kontextbegreppet, som används i samband med beskriv-
ningar av indexikalitet, är här något mer än att uttryck görs i exempelvis 
en skolsituation eller i en matvaruaffär. När etnometodologer talar om 
situerat, situationsbundet eller kontextuellt belyser de också det som sker 

                                                 
19 Coulon (1995) menar att man inom film- eller romankonst ofta leker just med språkets 
otaliga uttrycksmöjligheter i olika situationer. 
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i interaktionen mellan de deltagare som är inbegripna i samtalet i fråga. 
Att säga att ett uttalande är situerat innebär i första hand att det passar in 
i en speciell talsekvens, som är del av ett bredare socialt sammanhang 
(Potter, 1996) som exempelvis vem som talar, vilken roll den som talar 
har, i vilket sammanhang, till vem eller vilka som något sägs. 

När ett uttalande görs ger det inte enbart uttryck för något: exempelvis 
en särskild framställning, information eller förståelse, utan det skapar 
samtidigt ett rum, en värld i vilken denna information kan uppträda eller 
bli synlig. Detta beskrivs i EM som att tal i sig självt är reflexivt (Mehan & 
Houston, 1975), ett ’ord’ skapar även den scen där det uppträder. Be-
skrivningar är inte bara om något, utan de gör också något. De framställer 
inte bara någon aspekt av världen, de är också involverade i den världen 
på något praktiskt sätt och är ett bidrag till interaktionen (Garfinkel, 1967; 
Potter, 1996; Wieder, 1974). ”It is this combination of being both about and 
a part of to which reflexivity is drawing attention” (Potter, 1996, s. 47). 

Potter (1996) beskriver reflexivitet och indexikalitet som nära besläkta-
de. De beskriver en dubbel kontextualitet i det att mening i ett uttalande 
skapas i kontexten samtidigt som uttalandet även är kontextskapande. 
Enligt Potter är begreppen centrala för etnometodologin. Börjar man se 
uttalanden som situationsbundna upphör man att behandla uttalanden 
som om de har en självständig, abstrakt relation till någon del av världen. 
I stället riktas uppmärksamheten mot hur uttalanden är praktiskt inbe-
gripna i pågående aktiviteter.20

~ 
De ovan presenterade etnometodologiska begreppen används inte direkt 
som förklaringar i mina empiriska studier, men de är alla viktiga som 
utgångspunkt i analysarbetet för hur samtal betraktas. Begreppen har 
varit levande i mitt arbete med skolledarsamtalen och har varit styrande i 
analysarbetet. Medlemmarnas metoder belyser just de metoder som de 
samtalande använder sig av för att uppnå gemensam förståelse. Indexika-
litet betonar vikten av att alltid fråga i vilket sammanhang, situation eller 
kontext som ett uttalande görs. Reflexivitet fokuserar vikten av att över-
väga inte enbart de beskrivningar som görs med uttalanden, utan att även 
ställa dessa i relation till vad de skapar och vilka handlingar som uttalan-
den själva är del av. 

                                                 
20 För en beskrivning av reflexivitet se Wieders studie (1974) av ett behandlingshem där han 
beskriver ’the code’ både ur ett etnografiskt och ett etnometodologiskt perspektiv genom att 
belysa hur de intagna på behandlingshemmet använder ’You know I won’t snitch’. (Även 
beskrivet i Osvaldsson, 2002). 
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Identitets- och kategoriseringsarbete i samtal 
 
 
En stor del av vår kunskap om världen ges av de kategorier som vi an-
vänder i vårt språk. Att kategorisera är en fundamental organisations-
princip i mänskligt tänkande och handlande (Edwards, 1991; Bowker & 
Star, 1999). Vi förstår världen genom de kategorier vi använder och för att 
utföra sociala handlingar kategoriserar vi. 
 

Categorization is something we do, in talk, in order to accomplish social ac-
tions (persuasion, blamings, denials, refutations, accusations, etc.). 

 Edwards, 1991, s. 517 
 

För att studera hur skola, skolledning och skolledaridentiteter produceras, 
formas och omformas i interaktion har jag valt att analysera hur kategori-
seringar görs i samtalen. Den kategoriseringsanalys (Membership Catego-
rization Analysis, MCA) som jag använt utgår just ifrån det som Edwards 
skriver ovan: att kategorisering är något vi gör i tal, för att utföra sociala 
handlingar.  
 
 
 

Analys av medlemskategoriseringar21

 
Membership Categorization Analysis utvecklades av den amerikanske 
sociologen Sacks under 1960-talet22. Det är en analysmetod som inte an-
vänts i lika stor utsträckning som en annan etnometodologisk analysme-
tod: konversationsanalys (CA23). De senaste åren har dock intresset för 
kategoriseringsanalys ökat.  

                                                 
21 Membership Categorization Analysis (MCA) är den engelska benämningen. Det finns inte 
så många studier presenterade på svenska och som använder begreppet. I enlighet med 
översättningen av Cuff & Paynes (1996) bok, skulle medlemmarnas kategorisering vara en 
lämplig översättning. Ett begrepp som känts otymplig, varför jag använt medlems- eller 
deltagarkategorisering för att göra begreppet mer anpassat till svenskt språkbruk, men jag 
har i mina analyser oftast använt enbart kategorisering.  
22 Se Sacks 1992, del I och II. Sacks publicerade inte så mycket material själv under sin livstid. 
Det som utgivits är främst hans nedskrivna och inspelade föreläsningar som bearbetats och 
publicerats efter hans bortgång 1975. Silverman (1998) redogör för Sacks arbeten och relatio-
nerna mellan bland annat Garfinkel, Goffman och Sacks. 
23 Conversation Analysis på engelska. 
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Några exempel på kategoriseringsanalyser som gjorts efter Sacks har 
fokuserat på bland annat moralisering och kategorisering (Jayyusi, 1984; 
Vallis, 2001), kategorisering i skolmiljö (Baker, 1997, 2000; Hjörne 2004), 
kringresande musiklärares kategoriseringsarbete (Roulston, 2001), den 
reflexiva relationen mellan kontext och kategorisering (Hester & Eglin, 
1997:3), kategoriseringsarbetets sekventiella karaktär (Watson, 1997), 
lögner, minnen och kategoriska omdömen i vittnesmål i domstol (Lynch 
& Bogen, 1996), kategorisering i TV-reklam (Francis & Hart, 2001), kate-
gorisering och kultur i handling (Hester & Eglin, 1997:1, 1997:4, Baker, 
1997, 2000), kategorisering och genus (Stokoe, 2000, 2003:1, 2003:2, 2004, 
2005; Stokoe & Smithson, 2001), användande av ’vi’ och ’dem’ i politiska 
uttalanden (Leudar, Marsland & Nekvapil, 2004), organisation i handling 
(Boden, 1994; Psathas, 1999), kategorisering i tvärvetenskapliga team 
(Housley, 2000, 2003), kategorisering i institutionella sammanhang, ex-
empelvis svensk arbetsförmedling (Mäkitalo, 2002) 24.  

Ett av etnometodologins begrepp, reflexivitet, kan användas för att be-
skriva en utgångspunkt i MCA, nämligen att kategoriseringar skapar 
något när det uttalas i samtal, de gör något för den fortsatta interaktionen. 
Jayyusi beskriver kategoriserandet som en resurs för det sociala struktu-
rerandet, på följande sätt: 

 
The disjunction is not about what category is usable, but what the category in 
use amounts to, what work it does, what its organizational features are, what 
its conventionally typical and expectable features are; in other words, what it 
is practically as a resource for understanding and assembling social structures. 

                           Jayyusi, 1984, s.132 
 

Att kategorisera något är både en språkhandling samtidigt som det utför 
ett arbete i samtalet. Hur något uttrycks och vad som tillskrivs en kategori 
gör därmed skillnad. Exempelvis gör det skillnad för vilken bild av en 
föreläsningssal som ges, om man säger att föreläsningssalen är till hälften 
fylld i stället för att föreläsningssalen är halvtom (Austin, 1975). 

För att se hur en kategori produceras studeras handlingar, aktiviteter, 
karaktäristik och egenskaper som tillskrivs kategorierna25. I tillskrivandet 
används ofta stereotypa och konventionella aktiviteter och egenskaper 

                                                 
24 De presenterade studierna skulle kunna placeras under fler än en av mina rubriceringar. 
25 Forskare efter Sacks (se Hester & Eglin, 1997:2) har förtydligat att kategoribundna aktivite-
ter (CBA) inte enbart behöver bestå av aktiviteter. Det kan också vara sådant som refererar 
till exempelvis skyldigheter, rättigheter, kännetecken, egenskaper, kunskaper och kompe-
tenser. 
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som deltagarna känner igen som tillhörande vissa kategorier. En stor del 
av de samtalandes kunskap om samhället finns samlat i kategorier som 
används i samtal (Sacks, 1992). Tillskrivandet av kategorierna är en del av 
det som tas för givet, det vill säga den eller de som lyssnar kommer att 
göra de tillskrivningar som behövs för att förstå det som sägs. Kategorier-
na kan användas för att skapa förståelse i interaktionen, i samtalen, men 
det gör skillnad vilken benämning vi använder på en individ vid ett givet 
tillfälle. Vi skapar olika förståelse av en kvinna om vi presenterar henne 
som ’gravid’, som ’lärare’, som ’gift’ eller som ’mor till två minderåriga 
barn’. Alla kategoriseringar kan exempelvis vara möjliga att använda på 
en och samma kvinna och även vid ett och samma tillfälle, men kategori-
erna kopplas till olika aktiviteter och karaktäristik beroende på i vilket 
sammanhang de görs. Kategoritillskrivningar som kan göras är allmänna 
och kända för de flesta i ett samhälle, och vi kan med hjälp av kategorier 
”använda och återanvända förståelseformer av hur världen ser ut, hurda-
na människor är och så vidare” (Börjesson, 2004, s. 16). 

Cuff & Payne (1996) använder begreppet kategoriseringsmönster för 
att beskriva Sacks begrepp Membership Categorization Device, MCD. 

 
By the term categorization device we meant that collection of membership 
categories, containing at least a category, that may be applied to some popula-
tion, containing at least one member, so as to provide, by the use of some rules 
of application, for the pairing of at least a population member and a categori-
zation device member. A device is then a collection plus rules of application.           
                                                                                      Sacks, 1972, s. 209 
 

Vissa kategorier används och uppfattas som att de ’passar ihop’ - ’collec-
tion’ – medan andra inte kan användas eller uppfattas så. Ett exempel på 
en ’collection of MCD’ eller samlingskategori, är familj som kan bestå av 
flera kategorier som mor, far, son, dotter, farmor, farfar, kusin, morbror 
och så vidare. Samlingskategorin familj inkludera då inte läkare, affärs-
man eller politiker (Hester & Eglin, 1997:2).  

Sacks (1992) visade med ett i dag klassiskt exempel, som ofta relateras 
till i dessa sammanhang hur vi ’hör’ och för samman kategorier. Exemplet 
utgörs av ett fragment av en historia berättad av ett barn:26 ’the baby cri-
ed, the mommy picked it up’ – ’barnet grät, mamman lyfte upp det’. En 
vanlig slutsats blir att det var barnets mor och ingen annan mor som lyfte 

                                                 
26 Se Sacks 1992, del I, med referens till boken ’Children Tell Stories’. 
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upp barnet, eftersom det i den språkliga kulturen finns en viss förståelse 
inbäddad av vad som hör samman.  

Börjesson & Palmblad (2007) beskriver hur en rubrik på Aftonbladets 
förstasida ”fotomodeller i nakenbråk på kändisfest” kan tyckas både lo-
gisk och trolig, men att ’pensionärer i nakenbråk på kändisfest’ inte är lika 
lätt att förstå. Vi har, i det sistnämnda, svårt att se relationen mellan kate-
gorierna och de handlingar som de kopplas samman med. Det är lättare 
att tro att fotomodeller är inblandade i nakenbråk på en kändisfest än 
pensionärer.  

Förståelsen för vad som hör samman i den stund begrepp används är 
en grundidé i det som studeras när man gör analyser av medlemskatego-
riseringar. Men det är viktigt att poängtera att förståelsen av kategorierna 
görs i den kontext som de förs fram. I den stund som kategorier används 
ges de mening, och det är då som de kan kopplas samman i familjer eller 
mönster.  

En särskild typ av MCD eller kategoriseringsmönster är Standardized 
Relational Pair (SRP) vilket innebär medlemspar där relationen förväntas 
innebära särskilda rättigheter och skyldigheter, exempelvis hustru-make, 
mor-barn, lärare-elev, läkare-patient. En lärare förväntas exempelvis hjäl-
pa en elev med studiearbetet. (Lepper, 2000).  

Kategoriseringar görs dock inte enbart genom att de samtalande utta-
lar eller benämner en kategori. Kategorier kan också göras gällande ut-
ifrån de handlingar eller andra tillskrivningar som uttalas. Exempelvis om 
vi hör att någon ’arresterats’, hör vi det samtidigt som att det är en aktivi-
tet utförd av en polis (Cuff & Payne, 1996). Vi kan dessutom koppla andra 
handlingar och tillskrivningar till den kategori som åsyftas. ’Arrestera’ 
kan hänföras till ytterligare förväntade åtgärder eller egenskaper. Katego-
rin polis kan förnuftsmässigt också tillskrivas ytterligare handlingar än 
arrestera. Man kan därmed påstå att kategoriseringar, uttalade eller outta-
lade, fungerar som paraply för olika tillskrivningar som kan göras27 (Jay-
ussi, 1984). 

Vilka kategorier som används och vilka tillskrivningar som dessa ges, 
kommer, som sagts ovan, att skapa olika handlingar i interaktionen. Det 
är vad kategoriseringar utför som är intressant att studera. Jayyusi 
skriver: 

 

                                                 
27 Jayussi, 1984, s 26-28, kallar detta ’cluster’. 
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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 
 

Kategoriseringar används för att exempelvis dra slutsatser, döma, bedö-
ma, visa förståelse för tidigare uttalanden, uttrycka en annan mening, 
diskvalificera, mana, förmana (ibid.). Kategorier kan därmed betraktas 
som retoriska resurser för att skapa eller göra något i interaktion mellan 
människor (Billig, 1996)28.  

Jayyusi (1984) som studerat hur moral produceras och formas i inter-
aktion skriver vidare att kategorier inte bara används som benämningar 
utan också är ett sätt att formera ställningstaganden  

 
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 
 

Kategoriseringar kan betraktas som metoder för att bland annat organise-
ra kunskaper, övertygelser, uppfattningar och moraliska förhållningssätt, 
och kan också ses som centralt i organiserandet av tal och samtal.  

 
 
 

Konversationsanalys 
 
Kategoriseringar görs i en samtalskontext och kategoriseringsanalys kan 
beskrivas som en del av det som benämns konversationsanalys (CA)29, en 
analysmetod som utvecklades av Sacks tillsammans med Schegloff och 
Jefferson (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). I båda analysmetoderna 
utgår forskarna ifrån inspelade och transkriberade samtal. Tal betraktas 
som handling, vilket innebär att människor skapar, konstruerar och gör 
något i talad interaktion. I samtalsanalyser försöker man förstå de tillvä-
gagångssätt och de språkliga kompetenser som människor använder i 
                                                 
28 Retorik används här för att beskriva talhandlingar i mer vardaglig bemärkelse.  
29 I artiklarna har både begreppen konversationsanalys och samtalsanalys använts för den 
analysmetod som på engelska kallas Conversation Analysis (CA). Konversationsanalys har 
här använts för analysmetoden (CA) och samtalsanalys har använts för en mer generell 
beskrivning av att analyser görs av samtal. 
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produktionen och tolkningen av tal i interaktionssekvenser (Hutchby & 
Woffitt, 1998). 

Konversationsanalysen fokuserar på de samtalsregler som styr vårt 
sätt att samtala, med utgångspunkt i att vår konversation är organiserad 
efter vissa regler som oftast respekteras av de samtalande, exempelvis att 
inte alla talar samtidigt och att replikskiften inte regleras enbart utifrån 
vem som lyckas överrösta den andra. Vi talar i turordning och frågor och 
svar är oftast parvis ordnade (Sacks, 1992), där ett exempel är, som tidiga-
re nämnts, att när vi hälsar på någon förväntar vi oss ett svar (Asplund, 
1987:1). Man studerar den sekventiella organisationen i tal och fokuserar 
hur de samtalande förstår och svarar varandra i de turtagningar som görs.  

En utgångspunkt i konversationsanalysen är att alla detaljer i uttalan-
den kan vara relevanta för analysarbetet, ingenting i en konversation kan 
avfärdas som fel eller som resultat av slumpen (Norrby, 1996). En mängd 
studier har genomförts med konversationsanalys som utgångspunkt; 
exempelvis av hur turtagningar görs, hur samtal inleds och avslutas, när-
hetspar (exempelvis parvisa uttalanden som fråga/svar och hälsning/ 
hälsning), hur uppbackningar görs (studier av småord som exempelvis 
hm, mm, jaha), vad paus kan ha för betydelse i samtalsinteraktion. 

När kategoriseringar görs, formas och omformas de utifrån vad före-
gående talare sagt och vävs samman med hur de framställs i tal (Watson, 
1997). Kategoriserings- och konversationsanalys kan därmed sägas hänga 
samman, sprungna ur samma teoretiska principer. Varje samtalssekvens 
kan vara underlag för en mängd olika typer av analyser, men med fokus 
på kategorisering ignoreras andra mer konversationsinriktade analyser. 
Kategorier formas dock i en samtalskontext där de samtalande går in i 
varandras tal, de övertar turer från varandra. Yttranden och kategorise-
ringar påverkas av tidigare yttranden.  

 
 

 
Identitetsarbete 

 
Sacks uppmärksammar i sina tidiga studier av samtal mellan människor 
att när kategoriseringar görs, har åtminstone en identifikation gjorts, näm-
ligen av talaren själv (Sacks, 1992, del 1, se även Lepper, 2000; Psathas, 
1999; Antaki & Widdicombe, 1998:1). Sacks beskriver identitet som något 
som görs gällande, produceras och sätts i arbete i samtal, eller med ett 
annat sätt att uttrycka det: som diskursivt format och skapat. Definitionen 
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skiljer sig från en mer historisk och vardaglig användning av begreppet 
identitet. Historiskt sett har begreppet använts i filosofiska diskussioner 
för att försöka finna svar på frågan ”vem är jag?”. Den första nedtecknade 
användningen av identitet finns dock enligt Benwell & Stokoe (2006) först 
på 1570-talet med innebörden: 

 
The quality or condition of being the same in substance, composition, nature, 
properties, or in particular qualities under consideration; absolute or essential 
sameness; oneness. 

     Oxford English Dictionary 2002, i Benwell & Stokoe, 2006, s. 18 
 

Föreställningen om identitet som något enhetligt och internt fenomen har 
rötter i ordets etymologi, och vardagsanvändningen av begreppet har inte 
förändrats så mycket över tid.30

Många forskarteorier om identitet kan beskrivas som essentialistiska 
eller realistiska (Widdicombe, 1998; Benwell & Stokoe, 2006). Essentialis-
tiska i meningen att identitet betraktas som en egenskap hos individer 
eller hos samhället och realistiska i meningen att det antas finnas en kor-
respondens mellan identitet och någon aspekt av social verklighet. Identi-
tetsbegreppet har i forskningssammanhang använts som en resurs eller 
analysinstrument för att producera klassificeringar och taxonomier av 
individ och samhälle31. De beskrivna essentialistiska och realistiska för-
hållningssätten, samt användningen av identitet för social klassificering, 
kan ställas emot ett socialkonstruktionistisk perspektiv, där identiteter 
betraktas som något icke-essentiellt och skapat i social interaktion (Burr, 
2003). I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv försöker man inte finna en 
’inre kärna’ eller individens ’rätta identitet’. Man försöker inte heller se 
om någon ’inre identitet’ existerar.  

                                                 
30 Benwell & Stokoe, 2006, gör en historisk beskrivning av hur identitet har använts i forsk-
ning. 
31 Widdicombe (1998) menar att identitetsbegreppet inom samhällsvetenskaplig forskning 
har använts för att försöka förklara samhällssystem i termer av sociala strukturer och institu-
tioner. Identitet har då varit ett strategiskt redskap för att producera taxonomier eller sociala 
klassificeringar av samhället eftersom det kan användas för att referera till grupper, status, 
roller samtidigt som beskrivningar av individer görs. Men begreppet identitet har även 
använts för att referera till innehåll eller definition av en kategori, som exempelvis för ge-
mensamma erfarenheter, ursprung och kultur (Jenkins, 1996; Widdicombe, 1998). Genom att 
identifiera människor i termer av kategorier som klass, etniska grupper, ålder, kön och så 
vidare har man sett det som att man kan förklara hur sociala strukturer inverkar på männi-
skors liv och att man kan förklara socialt beteende.  
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Dessa socialkonstruktionistiska eller diskursiva förhållningssätt till 
identitetsbegreppet uttrycks också i den etnometodologiska forskningen. 
Inom ett forskningsområde, diskursiv psykologi (DP), som tar sin ut-
gångspunkt i bland annat etnometodologiska teorier och metoder, har 
studier av identitetsskapande som diskursivt formade i interaktion ut-
förts. Begreppet diskursiv psykologi utvecklades främst av Edwards och 
Potter vid Loughborough University i England (Edwards & Potter, 1992; 
Edwards & Potter, 2002). Forskningsområdet handlar om – som termen 
DP också beskriver – ett diskursivt närmande till psykologi där språk, 
kognition, sanning, kunskap och verklighet studeras som utförande av 
social handling. I stället för att studera sanningshalten i uttalanden och 
dessas relation till underliggande sinnestillstånd eller kognitiva egenska-
per, granskas det språkliga och interaktionella arbete som utförs mellan 
människor i samtalssituationer och hur sinnestillstånd och kognitiva 
egenskaper används i interaktion. Cromdal uttrycker det på följande sätt:  

 
The treatment of talk as social action allows for an understanding of social be-
haviour without reference to the internal mental states of individual actors.  

                       Cromdal, 2000, s. 39 
 

Genom att använda etnometodologiskt grundade analysmetoder kan 
identitet studeras utifrån ett empiriskt material. Detta har gjorts i mycket 
liten omfattning av diskursanalytiker, trots den omfattande användning-
en av begreppen diskurs och identitet de senaste åren (Benwell & Stokoe, 
2006).  

Identiteter betraktas här som diskursiva konstruktioner (Stanley & Bil-
lig, 2004) där människor i interaktion konstruerar berättelser som bygger 
upp, formar och omformar olika identiteter. Identitetsskapande betraktas 
som en resurs för de samtalande och identitetsarbete, att konstruera och 
framställa identitet, är något individer gör i alla typer av interaktioner 
som de deltar i (Antaki & Widdicombe, 1998:2; Mehan, 1993; Sacks, 1992; 
Wieder, 1974). 

Några forskare som fokuserat hur identiteter skapas i interaktion, har 
visat hur man kan studera identiteter på ett givande sätt genom att an-
vända kategoriserings-/konversationsanalys på vardagssamtal. I antolo-
gin Identities in Talk (Antaki & Widdicombe, 1998:1) finns flera studier 
samlade kring temat identiteter i samtal. Exempelvis har Edwards (1998) 
analyserat hur sociala identitetskategorier kan användas i terapisamtal.  
Greatbatch & Dingwall (1998) studerade hur diskursiva identiteter som 
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t.ex. att utse sig själv till talare, rapportör, den som anklagar och så vidare, 
blir till utgångspunkt för formandet av andra sociala identiteter som ex-
empelvis make, förälder och skilsmässomedlare i samtal mellan en man, 
kvinna och en familjerådgivare på en familjerådgivningsbyrå. Även 
Zimmerman (1998) studerade diskursiva identiteter och sociala identiteter 
där diskursiva identiteter är något som används av den talande för att 
framställa sig som någon i en pågående interaktion i likhet med Great-
batch & Dingwall ovan. Antakis (1998) studie fokuserade identitetstill-
skrivning, som innebar att på skämt tillskriva en person en benämning, 
där benämningen skapar något i interaktionen i form av förståelse, väl-
mening eller som stöd.  

I andra studier har exempelvis Evaldsson (2002) undersökt hur unga 
pojkar iscensatte identiteter i skvallerberättelser, där vissa beteenden ka-
raktäriserades som maskulina. 

Osvaldsson (2002) som analyserade intervjuer med ungdomar på ett 
ungdomshem, visade hur det kan gå till att producera identiteter som 
vanlig eller normal med hjälp av kategoriseringsarbete i samtal.  

Tracy (2002) presenterar olika samtalsstudier för att visa det vardagli-
ga identitetsarbete som människor är delaktiga i. McCabe & Stokoe (2004) 
analyserar intervjuhistorier utifrån den intervjuade som medlem i katego-
rin turist och hur de identiteter som formuleras blir intimt förknippade 
med de platser som beskrivs.  

I mitt analysarbete blir identitet något som används av de samtalande 
för att göra något i samtal, t.ex. tilldela de samtalande själva eller andra 
skuld eller ansvar, anklaga eller försvara något eller någon. Identiteter 
produceras i samtal, formuleras och omformuleras vid olika tidpunkter, i 
olika sammanhang, under olika omständigheter, med olika människor 
och så vidare. Identiteter används för att skapa något i sitt sammanhang. 

I mina analyser har jag som nämnts ovan inspirerats av diskursiv psy-
kologi (DP) för att fokusera hur människor i språkanvändning bygger 
upp olika identiteter. Men DP orienterar också emot hur olika versioner 
av världen konstrueras och hur dessa versioner förhandlas och produce-
ras i interaktion. I denna produktion gör de samtalande gränsdragningar i 
språket, som i Potters (1996) terminologi benämns ’ontological gerryman-
dering’32. Begreppet innebär att vi i benämnandet av världen, händelser, 
objekt, personer eller grupper ordnar världen, där vissa fenomen och 

                                                 
32 Potter (1996) beskriver inte enbart till talade situationer utan hänvisar även till språkan-
vändning i text. 
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företeelser inkluderas och andra lämnas utanför. Olika gränsdragningar 
gestaltar därmed verkligheten på olika sätt. Hur dessa gränsdragningar 
har gjorts, vilka metoder som används i uppbyggandet av en viss version 
av verkligheten och vad versionerna åstadkommer i interaktion blir rele-
vanta frågeställningar i denna typ av diskursanalys och även i mina stu-
dier. Man kan exempelvis studera hur människor konstruerar fakta, hur 
beskrivningar framställs som sanningsenliga, hur fakta undermineras, 
hur beskrivningar av världen framställs som självklara och naturliga sätt 
att betrakta världen eller hur den som argumenterar för något bagatellise-
rar, förringar, överdriver eller intar olika positioner (Potter, 1996).  

Potter kombinerar producerandet av versioner med begreppet retorik. 
Retorik syftar då inte på en mer traditionell betydelse; övertalning eller 
argumentation, utan används här som en del av vardaglig språkanvänd-
ning (Billig, 1996). Retorik sätter, i analysarbetet, fokus på vilka alternati-
va argument som ett uttalande underminerar. Om man betraktar ett utta-
lande som ett av möjliga uttalanden, finns därmed potentiella andra utta-
landen som skulle utföra ett annat arbete i den givna situationen. För den 
som analyserar kan därmed begreppet retorik användas för att förstå vad 
just ett uttalande producerar mot bakgrund av andra potentiella uttalan-
den. Jag använder retorik i den mening som beskrivits ovan och tar också 
i bruk begreppet diskursiva resurser för att sätta fokus på just de olika 
sätt som samtalande formar sina framställningar. 

 
 

 
Resumé 

 
Den teoretiska ramen är således grundad i etnometodologi och socialkon-
struktionism. Kategoriseringsanalys, konversationsanalys och diskursiv 
psykologi ger mig som forskare metoder och redskap att studera identite-
ter som sociala konstruktioner. När kategoriseringar görs av någon eller 
något i samtal ställer sig talaren i olika positioner till dessa konstruerade 
jag, vi, dom/det och olika identitetskonstruktioner används för att inta 
olika positioner. Det blir möjligt att i analyser av empiriskt material kon-
kret studera hur de samtalande skapar samhörighet och identifikation 
eller avståndstagande och distans i förhållande till ’de andra’ eller ’annat’: 
individer, grupper och problemformuleringar. Sociala identiteter görs på 
detta sätt gällande, motarbetas eller sätts på annat vis i arbete i interaktion 
mellan människor i samtal. Det blir möjligt att studera hur de samtalande 
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tillsammans framställer, formar och omformar olika identiteter och hur de 
används som resurs i interaktion.  
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KAPITEL IV 

 
Att göra text av samtal 

 
Kontext 

 
Kontext kan i forskningssammanhang beskrivas som bakgrund, inram-
ning eller förutsättning för det vi presenterar eller som det vi behöver veta 
för att förstå en händelse, en handling eller tal. Sammanhanget eller kon-
texten som uttalanden görs i kan beskrivas på en mängd olika sätt och ges 
olika djup och bredd, vilket innebär att kontext kan referera till både stör-
re eller yttre (samhälleliga, sociala och kulturella) sammanhang och till 
mer inre (lokala, språkliga) kontexter.  

Kontext har ofta setts som något som föregår tal och därmed analyse-
rats som om det styr det som sägs. Exempel på kontext kan då vara socia-
la strukturer i termer av status, roll, kunskap, makt, etnisk grupp, ålder 
eller kön. Diskurs eller tal har betraktats som producerat utifrån sådana 
kontextuella egenskaper och som situerade i eller utförda i sociala situa-
tioner.  

Kontext har diskuterats flitigt i etnometodologiska sammanhang 
(Schegloff, 1991, 1992, 1997; Potter, 1998; Speer, 2002). Som en generell 
sammanfattning kan sägas att den etnometodologiska forskningen reser-
verar sig mot att betrakta förutbestämda strukturer som föregående det 
som uttalas i interaktion. Frågan är då inte om dessa sociala strukturer 
finns eller inte utan om de är relevanta i det sammanhang vi studerar, om 
de sociala strukturerna är relevanta för de samtalande och om de får ef-
fekter inom ramen för det samtal som de är del av.  

Sociala strukturer kan i stället för att ses som utanförliggande eller 
kommande utifrån, betraktas som ’inbäddade’ i samtalet (se diskussion 
om extrinsic/intrisic i Zimmerman & Boden 1991). Lepper (2000) diskute-
rar detta i organisationsteoretiska termer och beskriver separationen av 
’micro’- och ’macro-nivåer’ som teoretiska konstruktioner. Konstruktioner 
som i praktiken bör ses som något som produceras och upprätthålls av de 
samtalande i interaktion.   

Garfinkels begrepp ’reflexivitet’ kan användas för att beskriva synen 
på kontext i etnometodologiska sammanhang där kontext eller struktur 
ses som produkter av språkbruk och andra handlingar. Struktur blir nå-
got som människor gör, något som skapas i handling, eller som Zimmer-
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man & Boden (1991) uttrycker det: ’structure-in-action’, vilket är ett 
grundläggande förhållningssätt inom konversationsanalys och kategori-
seringsanalys. Ett flertal forskare har visat hur formella eller sociala struk-
turer kan studeras som något som görs gällande i samtal; exempelvis 
organisation (Boden 1994), social struktur (Boden & Zimmerman, 1991); 
institution (Drew & Heritage, 1992; Mehan, 1987; Mäkitalo 2002) mötes-
struktur (Atkinson, Cuff & Lee, 1978), demokrati (Potter & Hepburn, un-
der tryckning) genus (Stokoe, 2000, 2003:1), moral (Jayyusi, 1984; Tholan-
der, 2005). 

Det finns dock inte några självklara gränsdragningar för hur mycket 
etnografisk information som bör användas för att göra analyser eller hur 
mycket som bör beskrivas eller förklaras i anslutning till ett material som 
man valt att studera. Schegloff (1991, 1992, 1997) förespråkar en hållning 
där kontext studeras som det som deltagarna själva orienterar mot i sitt 
samtal. Vilket innebär att analyserna fokuserar det som händer i en sam-
talssekvens utifrån deltagarnas, de samtalandes, perspektiv. Det ligger då 
på forskaren att, genom noggranna analyser av samtalsutdrag, visa hur 
de samtalande riktar sin uppmärksamhet mot kontextuella sammanhang 
och hur dessa kontextuella sammanhang görs relevanta av de samtalande 
själva (Zimmerman & Boden, 1991). Detta kan enligt Schegloff (1997) gö-
ras genom att studera hur de samtalande talar med varandra, på vilket 
sätt de talar med varandra och genom att visa de olika tillvägagångssätt 
som de samtalande använder för att göra sig förstådda.  

Mehan (1991) beskriver i likhet med Schegloff, vikten av att göra nog-
granna analyser av samtalsutdrag. Men han argumenterar också för att 
han i vissa delar av analyserna i just denna studie (1991) hade behov av 
annat empiriskt material, som lagstiftning och förordningar, för att förstå 
meningen i de samtal han studerade.  

I mina studier har endast inspelade samtal använts som empiriskt ma-
terial, vilket dock inte betyder att jag kan påstå att det endast är inspel-
ningarna som har betydelse för de analyser som gjorts och hur studierna 
presenterats. Om man betraktar språk som utgångspunkt för kunskap och 
förståelse, och som en nödvändig förutsättning för all konversationsana-
lys eller diskursanalys (Potter, 1998), måste även forskarens språkliga 
kompetens vara del i analysarbetet. Forskare ingår även de i en språklig 
kulturell kontext, och det framstår som en orimlighet att man som forska-
re skulle kunna bortse från tidigare erfarenheter. Min läsning av etnome-
todologi (EM) är att det är viktigt och rentav nödvändigt för den som 
analyserar, att vara en del av den språkliga kultur som studeras. Det som 
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i EM kallas ’member’ eller medlem innebär att vara del av ett språkligt, 
socialt sammanhang och att ha kunskap om ords potentiella innebörd. 
Det innebär att vara del av den vardagskunskap som den sociala gruppen 
omfattar. För att göra analyser av ett empiriskt material är det, enligt mitt 
sätt att tolka detta, en tillgång att ha en godtagbar förståelse av den sam-
talskultur som de studerade är del av.33 Ett betraktelsesätt som leder till 
att forskaren måste ses som delaktig i analyserna och som producent av 
forskningsberättelserna.  

Just detta att forskaren betraktas som medaktör i analyserna diskute-
ras enligt Stokoe & Smithson (2001) inte ofta av forskare som tar upp 
medlemsbegreppet. Författarna utvecklar detta på följande sätt: 

  
Typically, when analysts talk about members, they refer only to participants in 
the fragments of transcript they analyse. They rarely include the analyst as a 
member. We argue that analysts are also members and bring to bear their 
common-sense knowledge in the process of analysis. In order to make leap 
from what speakers say (a simple paraphrase) to analytic commentary, re-
searchers must draw upon their own interpretative resources. This is left un-
acknowledged and implicit in CA.  

     Stokoe & Smithson, 2001, s. 226 
 

Om den som analyserar är del av en språklig kontext och använder sina 
kunskaper om ords potentiella innebörd, blir även dennes position och 
agenda invänd i analysen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Garfinkel beskriver detta i sin bok, Ethnemethodology’s program (2002) som att man som 
forskare måste vara som en av de man studerar, vilket dock kan betraktas som ett något 
orimligt krav, då det skulle utesluta viss forskning, t ex forskning om barn (Tholander i 
mailväxling med mig, 2005).  
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Medlems- och forskarkategoriseringar 
 

Genom att, som jag gör, betrakta etnometodologisk forskning som ett 
socialkonstrutkionistiskt projekt, kan inte forskarens roll uteslutas i analy-
ser av empiriskt material. Om språk varken betraktas som ett neutralt 
medium för överföring av kunskap och verklighet eller som essentiellt 
med uppenbar mening, måste språk även ses som en del i produktionen 
av de vetenskapliga alstren. Språk används av forskaren för att skapa 
något i sitt sammanhang. Diskursiva gränsdragningar görs, som får kon-
sekvenser för hur forskningen som presenteras gestaltas. Ett par exempel 
från mina empiriska studier är när lärare kategoriseras som ’oansvariga’ 
och skolledare som ’problemlösare’34, och när en intervjuad skolledare 
kategoriseras som ’den självklare skolledaren’ eller ’nyskapande’, ’nytän-
kande’ och ’förändrande’ skolledare35. Det är kategorier eller kategoritill-
skrivningar som inte direkt uttalas av de samtalande, utan skapas av mig 
som forskare utifrån det som sägs i de transkriberade samtalen. De fors-
karframställda begreppen får betraktas som förslag på möjliga begrepp 
att beskriva det som sker.  

Den etnometodologiska forskningstraditionen att presentera samtals-
utdrag tillsammans med analyserna gör det möjligt för läsaren att själv 
skapa sig en bild av det lämpliga i begreppsanvändningen och även att 
producera egna alternativa förslag till analys. Traditionen att presentera 
längre samtalsutdrag gör analyserna möjliga att följa. Forskarens sätt att 
bearbeta och analysera det empiriska materialet blir synligt.  

Med ett socialkonstruktionistiskt betraktelsesätt blir forskarens roll i 
hela forskningsprocessen synliggjord, exempelvis i valen av empiriskt 
material, analytiskt fokus, samtalsutdrag, presentationsform och sam-
manställning liksom av det språk som används. Jag betraktar analysbe-
greppen i mina studier – kategoriserings- och identitetsarbete – som val 
av mig som forskare som får konsekvenser för analyserna. De är forskar-
begrepp som läggs på det empiriska materialet och som styr analyserna åt 
ett bestämt håll. Att de samtalande skulle betrakta sina uttalanden som 
identitetsarbete är tänkbart men knappast självklart. Att det som jag be-
skrivit som kategorisering, skulle beskrivas så av dem som studeras kan 
inte heller tas för givet.  

                                                 
34 Delstudie IV. 
35 Delstudie I. 
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Forskningsprocessen kan beskrivas som ett skapande arbete där forsk-
ningen produceras av forskaren i interaktion med det material som stude-
ras. Schegloffs (1991, 1992, 1997) anmodan ovan om att närma sig materia-
let utifrån ett medlemsperspektiv skulle jag vilja beskriva som ett förhåll-
ningssätt där man som forskare tar sig an det empiriska materialet med 
uppriktigt intresse, där man närmar sig, arbetar med, lyssnar till materia-
let och försöker se vad de samtalande riktar sin uppmärksamhet mot. 
Men att man i en socialkonstruktionistisk anda samtidigt förhåller sig 
kritisk till det som man själv tillför och skapar i forskningsprocessen 

 
 
 

Mötessamtal 
 

För att anknyta kontextbegreppet till mina studier, vill jag introducera 
mötessamtal som forskningsområde och varför detta är intressant att stu-
dera. Mötessamtal kan beskrivas som ett uttryck för kontext. 

Trots att möten är vanligt förekommande, något som människor ofta 
deltar i vardagslivet, är analyser av mötessamtal sparsamt förekommande 
i forskningssammanhang (Schwartzman, 1989; Housley, 2003). I tre av 
mina presenterade studier (delstudie II-IV) analyseras mötessamtal, där 
skolledare träffas för att förhandla, diskutera, fatta beslut, lägga upp rikt-
linjer, utbyta information och erfarenheter samt mycket annat. En anled-
ning till att studera möten är just att möten för många människor är en 
stor del av vardagsarbetet i organisationer. Ytterligare en anledning är att 
det i möten sker mycket samtalande, ett möte skulle kunna beskrivas som 
en ’interaktionstät’ situation36. Själva syftet med mötet är ju att deltagarna 
ska tala med varandra, exempelvis för att utbyta idéer eller åsikter, lösa 
problem, diskutera en pågående verksamhet och ibland även fatta beslut 
(Schwartzman, 1989).  

Några exempel på mötessamtal i organisationer är Milles (2003) forsk-
ning som studerat interna arbetsmöten och könsordning, och som under-
sökt den språkliga interaktionen jämfört med vardagliga samtal37. 
Schwartzman (1989) har studerat mötessamtal i amerikanska organisatio-
ner ur ett etnografisk perspektiv. I Bjerlövs (1999) avhandling presenteras 
                                                 
36 Simonsson (2002) beskriver möte som en ’kommunikationstät’ situation. Jag har här valt 
begreppet interaktion för att markera att jag studerar interaktionen mellan människor i 
samtal och inte överföring av meddelanden i mer kognitiv mening. 
37 Se Milles (2003) för en översikt av tidigare svenska lingvistiska studier kring mötessamtal.  
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studier av lärande genom språklig interaktion i möten i ett statligt verk. 
Jönsson & Edström (1994) studerade mötessamtal i ett bilföretag med 
fokus på hur ’controllern’ i företaget agerade i samtalssituationen. I Jöns-
son, Rovio-Johansson & Kokk (2004) blandas analys av mötessamtal och 
intervjuer inspelade inom bilindustrin. Johansson-Hidén (1998) studerade 
samtalsgrupper inom stålindustrin och tandvårdande företag med fokus 
på kommunikation och kommunikationsmönster i dessa grupper.  

Boden (1994) har studerat möten inom olika typer av organisationer 
och hon betonar att möten är värda att uppmärksamma som undersök-
ningsobjekt i sig, då interaktion i möten är en av de processer som utgör 
en organisation eller ett företag. Atkinson et al (1978) har studerat hur de 
samtalande på olika sätt uppnår, upprätthåller och bekräftar mötet som 
ett socialt sammanhang. I sin artikel studerade de hur det gick till när 
ordförande i mötet, under en kaffepaus försökte få mötesdeltagarnas 
uppmärksamhet för att markera en återgång till mötet och hur mötesdel-
tagare bekräftar ordförandes uttalande som ett ’återgående till mötet’. 
Housley (1999, 2000, 2003) har presenterat studier rörande möten där 
experter från olika discipliner möts i tvärvetenskapliga team, inom social-
vården. Med hjälp av konversations- och kategoriseringsanalys studerade 
han hur exempelvis professionella och lekmannamässiga roll-identiteter 
förhandlas och görs gällande i interaktion, hur anspråk framställs och hur 
kunskap framhävs, samt hur ledarskap i team produceras och görs gäl-
lande i möten. Housleys studier finns refererade i delstudie fyra, där jag 
fokuserat hur skolledarna orienterar mot teamet och hur de gemensamt 
ger uttryck för att de är ett team.  

Några studier av mötessamtal i skolsammanhang är Säwe (2004), 
Hjörne (2004), Gronn (1983, 1984)38 som använt olika typer av möten 
inom skolorganisationen som underlag för analys och för olika syften. 
Ingen av studierna kan dock betraktas som ledningsmöten enligt min 
definition. Ett fåtal av de ovan presenterade studierna har, som beskrivits, 
studerat skolorganisationer och endast Hjörne och Housley har använt 
kategoriseringsanalys.  

I mina studier ligger fokus på vad som görs i interaktion mellan de 
samtalande i de möten som studeras. Det som studeras är då det ’interak-
tionella teamet’ som Kangasharju (1996), benämnt detta. Möten är således 
i detta perspektiv inte främst en resurs för forskaren att komma åt de äm-

                                                 
38 Gronns studier har presenterats tidigare under rubriken Internationell forskning om skolle-
darsamtal. 
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nen som man talar om, vilket är ett mer traditionellt sätt att studera mö-
ten, utan det som analyseras är själva samtalandet och hur det går till i 
organiserandet.  

 
 
 

Institutionellt/icke-institutionellt tal 
 

Mötessamtal kan, i likhet med andra samtalssituationer, betraktas som en 
situation där organisation; strukturer och hierarkier både produceras och 
reproduceras (Housley, 2003, Boden, 1994). Detta betyder dock inte att det 
automatiskt går att behandla den talade mötesinteraktionen som institu-
tionell, att samtalandet i de studerade mötena skulle skilja sig från andra 
vardagliga samtal, eller att man kan utgå ifrån att interaktionsstrukturen i 
dessa möten skulle se annorlunda ut än i vardagliga samtal (Boden, 1994). 
I vissa studier kring möten har det framförts att det ställs specifika krav 
på den språkliga interaktionen för att möten ska kunna uppfylla sina syf-
ten. Ett exempel är att inte samtalet bryts upp i flera samtidigt pågående 
samtal, utan fokuseras kring ämnet ifråga. Det skulle då finnas ett förbes-
tämt innehåll och tydliga gränser för innehållet mellan olika delar i mötet 
(Milles, 2003; Atkinson et al, 1978; Boden, 1994). Atkinson et al (1978) re-
serverar sig för att detta skulle vara något som gäller generellt i möten, 
men menar att det var något som visade sig i deras studie. De hävdar 
dock att organisationsdisciplin i möten är avhängig en överenskommelse 
om dessa strukturer. Sammanfattningsvis kan sägas att ett flertal studier 
gör skillnad mellan vardagliga samtal och mötessamtal alternativt var-
dagligt språk och institutionellt språk (Atkinson et al, 1978; Boden 1994; 
Linell, 1990; Milles, 2003), åtminstone som utgångspunkt för jämförande 
studier. Linell (1990) menar, att man kan se att regler från vardagliga sam-
tal alltmer börjar göra sig gällande i institutionella samtal. Drew (1998) 
påpekar dock att det inte är många studier som jämfört institutionellt tal 
och icke-institutionellt tal, men hävdar att de komparativa studier som 
gjorts ger illustrativa exempel på hur institutionellt tal ser ut.  

Flera forskare som diskuterat institutionellt tal (Drew & Heritage, 
1992; Zimmerman & Boden, 1991; Housley, 2003; Hester & Francis, 2001; 
Schegloff, 1992) hävdar att man inte oproblematiskt kan se uttalanden 
mellan människor i organisationer och institutioner som konsekvenser av 
institutionell och organisationsmässig inramning, lagstiftning, regler och 
så vidare. Ett argument är att ett samtal inte behöver vara institutionellt 
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enbart för att det sker på en speciell plats, exempelvis en institution. Ett 
institutionellt samtal skulle kunna ske i en hemmiljö (Zimmerman & Bo-
den, 1991). För att dra analytiska slutsatser om institutionella samtal eller 
organisationssamtal är det med detta betraktelsesätt forskarens uppgift 
att ur detaljerna i samtalen visa att de samtalande orienterar emot organi-
sationsstruktur, att strukturer görs relevanta mellan de samtalande och 
för de sätt som de interagerar. Interaktion kan betraktas som institutionell 
exempelvis om de samtalandes institutionella eller professionella identite-
ter görs relevanta i de aktiviteter de är involverade i och att det har kon-
sekvenser för det som händer i interaktion. Det är ett resonemang som 
ligger i linje med Schegloffs argumentation om kontext39 och som beskri-
vits av Hutchby på följande sätt: 

 
As Schegloff (1991) has argued, it is not adequate simply to characterize insti-
tutions (talk radio, for instance) as ’contexts’ and then to relate all that goes on 
within them to that externally established framework. For this runs the risk of 
substituting the analyst’s relevancies for the relevancies of the participants 
themselves. Schegloff: what grounds do analysts have for asserting that a 
given feature of context is actually relevant for the participants? 

                       Hutchby, 1999, s. 49 
 

Analyserna i denna typ av studier riktas generellt mot det som kan be-
traktas som relevant för de samtalande, om institutionella strukturer görs 
gällande i samtalet och om dessa strukturer får effekter i samtalen.  

De möten som spelats in för analys i mina studier, kan placeras under 
rubriken institutionella samtal i meningen att de är producerade inom en 
organisation – skola – som brukar betecknas institution. Jag tar också ut-
gångspunkt i företrädare för en institution: skolledare. Men mina studier 
har inte inriktats mot att se om det finns särskilda strukturer som skulle 
kunna sägas vara institutionella, om samtalsstrukturerna är annorlunda 
än samtalsstrukturer i vardagssamtal40 eller om de skulle kunna betraktas 
som ’mötesspecifika’. Till skillnad från exempelvis Milles (2003) studie, 
som sett mötessamtal i organisationer som institutionellt tal och något 
som skiljer sig från vardagliga samtal, har jag i mina studier valt att inte ta 
för givet att talet som produceras i organisationer eller institutioner är att 
betrakta som något särskilt eller institutionellt tal. Jag har inte heller jäm-

                                                 
39 Se diskussion under rubriken Kontext ovan. 
40 I mina studier används vardagligt språk, vardagsspråk, vardagliga samtal som begrepp 
för alla de samtal som vi är involverade i vårt vardagsliv, i arbete, i möten, i korridorsamtal, 
i familjeliv, i samtal i livsmedelsbutiken och så vidare.  
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fört med tal utanför dessa situationer. Hur samtalande går till efter eller 
före de möten som studerats är därför okänt för mig.  

Analyserna har i stället fokuserat det kategoriserings- och identitetsar-
bete som görs av de samtalande i interaktion, samt analyserat de språkli-
ga resurser som används för att bygga upp, forma och omforma dessa 
kategorier och identiteter, för att se hur skola, skolledning och skolledar-
identiteter görs i handling. Generellt har jag dock valt att använda be-
greppet organisation i stället för institution, främst med anledning av den 
diskussion som förts kring institutionella samtal.  

Att jag valt att spela in och studera möten, handlar främst om mötes-
samtalens interaktionstäta karaktär, att det i möten sker mycket samta-
lande och att det genom inspelade mötessamtal har varit möjligt att ta del 
av skolledarnas tal med varandra. Dessa möten involverar dessutom ett 
begränsat antal personer, vilket gjort att endast ett fåtal personer behövt 
ge sitt medgivande för inspelning.  

 
 
 

De studerade mötessamtalen 
 

De mötessamtal som använts i mina studier har spelats in i en grundskola 
inom ramen för forskningsprojektet Skolans styrning och ledning och pro-
fessor Sundgrens försorg, samt i två gymnasieskolor där inspelningarna 
har initierats och följts upp av mig. Det inspelade mötessamtalen består 
av totalt cirka 23 timmar, varav 15,5 timmar är från gymnasieskolorna och 
7,5 timmar från grundskolan. Samtliga skolledarmöten spelades in under 
perioden hösten 2003 – våren 2004. 

I grundskolan ingick inte rektor i den ledningsgrupp som spelats in, 
men en av rektor utsedd representant, Eskil, ledde dessa möten. I gymna-
sieskolorna deltog rektorerna i de inspelade mötena. I grundskolan var, 
förutom Eskil, 6-7 arbetslagsledare representerade (skiftade vid olika in-
spelningstillfällen), vilka arbetade som lärare och samtidigt hade ansvar 
för en grupp lärare – ett arbetslag. I min och Börjessons gemensamma 
studie av grundskolemötena har dessa betraktats som del av skolans led-
ning. Deltagarna har i mötena varit representanter för sina arbetslag och 
gruppen benämndes av rektor som del av ledningsorganisationen på sko-
lan. I dessa arbetslagsledarmöten diskuterades bland annat skolans aktivi-
teter och verksamhet samt regler och rutiner i skolan som helhet. I mötena 
fattades också beslut i vissa av de frågor som diskuterades.  
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Inspelningarna av gymnasieskolans möten initierades i samband med 
intervjuer med biträdande rektorer41. Efter att intervjuerna genomförts 
tillfrågades intervjupersonerna om de skulle kunna tänka sig att delta i 
ytterligare en studie, som innebar att skolledarna skulle medverka till att 
spela in sina ledningsgruppsmöten. En av skolledarna sade omedelbart 
nej då han ansåg sig ha en alltför tung arbetsbörda och inte tyckte sig ha 
tid att engagera sig i något mer projekt. De två övriga skolledarna svarade 
att erbjudandet lät intressant och de skulle ta upp frågan med sin skolled-
ningsgrupp. Båda ledningsgrupperna bestämde sig sedan för att låta mig 
komma och informera om projektet och jag besökte de respektive led-
ningsgrupperna i samband med ett av deras ordinarie möten. Jag presen-
terade mig, forskningsprojektet och min forskning, samt de etiska regler 
som gällde för projektet. Grupperna meddelade efter en tid att de ville 
medverka till att spela in sina mötessamtal och jag återkom då till skolor-
na med inspelningsapparatur som de sedan förfogade över.  

Den ena gymnasieskolans ledningsgrupp, Alfagymnasiet, bestod av 
fem personer med en rektor, en biträdande rektor (båda heltidsarbetande) 
och tre deltidsarbetande skolledare, som hade en del av tjänsten som ar-
betslagsledare och övrig tid som lärare. I den andra gymnasieskolan, Be-
tagymnasiet, utgjordes ledningsgruppen av fem personer där alla var 
heltidsarbetande skolledare varav en var rektor och de andra fyra var 
biträdande rektorer.  

Alla ledningsgrupper har själva genomfört inspelningarna utan att nå-
gon forskare varit närvarande under mötena. Mötesdeltagarna hade möj-
lighet att stänga av inspelningen när de själva så önskade, vilket också 
skett vid något tillfälle för att föra samtal kring frågor som ansågs känsli-
ga. Mötesdeltagarna kunde också i efterhand ta bort delar av det inspela-
de materialet som de ansåg olämpliga för andra att lyssna till, vilket mig 
veterligt inte skett. De har i följaktligen lämnat ifrån sig det material som 
de själva önskade.  

Även om någon forskare inte deltagit i själva mötessamtalen, kan det 
inte uteslutas att själva forskningen på något sätt påverkat det som stude-
rats. Forskning av mänskligt handlade kan inte genomföras utan att fors-
kare finns med i en forskningssituation och forskning är inte etiskt för-
svarbar om inte de som beforskas är medvetna om att de studeras, vilket 
självklart kan få effekter på det som studeras. Det är möjligt att det som 
sägs i mötena skulle ha sagts annorlunda om det inte varit en forsknings-

                                                 
41 Intervjuer som använts som empiriskt underlag i delstudie I. 
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situation. Vid ett fåtal tillfällen talar de inspelade mötesdeltagarna om 
själva inspelningen, exempelvis om bandspelaren fungerar eller inte. Det 
finns några tillfällen i inspelningarna då deltagarna ger kommentarer till 
forskarna eller att de kommenterar hur forskarna kommer att tolka det 
som sagts. Dessa tillfällen visar att det finns en medvetenhet om inspel-
ningarna, vilket jag har betraktat som positivt. Min uppfattning är dock 
att deltagarna till största delen i mötessamtalen tycks ha varit upptagna 
av det som skett i mötena och att de haft fullt upp med den interaktion 
som de varit del av. 

 
 
 

Intervjusamtal  
 

Inom det forskningsområde som kan beskrivas som ’berättelseforskning’ 
har det gjorts en ansenlig mängd studier där man betraktat den intervjua-
de som berättare och inte informatör (Adelswärd, 1997; Bertaux, 1981; 
Bruner, 1987; Conle, 2000; Hatch & Wisniewski, 1995; Hellsten, 2000; He-
yman, 1998; Heyman & Pérez Prieto, 1998; Hydén & Hydén, 1997; Kvale, 
1997; Mishler, 1996; Polkinghorne, 1995; Riessman, 1993). Intervjuutsagor 
betraktas då som berättelser, även om man inte direkt fokuserat på inter-
aktion mellan de samtalande. Inom berättelseforskningen finns olika för-
hållningssätt till utsagornas relation till de berättandes tankar och olika 
hänsyn tas till om intervjuaren är medskapare av de berättelser som pro-
duceras. Kategoriseringsarbete har inte varit primärt fokus inom berättel-
seforskningen, vilket det är i mina studier.  

I likhet med analyserna av mötessamtalen har mina intervjuer, analy-
serats med utgångspunkt i den interaktion som skett mellan intervjuare 
och intervjuad. Intervjuerna betraktar jag som samtal mellan två personer 
där mening och innebörd produceras gemensamt (Baker, 1997; Osvalds-
son, 2002; Silverman, 2001; Speer, 2002). Den intervjuade betraktas då inte 
som informationsgivare av värderingar, attityder eller kunskaper, vilket 
kan sägas vara ett mer traditionellt sätt att analysera intervjumaterial.  

Vidare har jag i likhet med Baker (1997) och Osvaldsson, (2002) inte 
tolkat intervjusvaren som resultat av bakomliggande tankar eller omstän-
digheter. Intervjuarens uttalanden har inte heller betraktats som neutrala 
frågor som den intervjuade ska besvara. Intervjuaren betraktas i stället 
som medskapare till intervjuarens uttalanden, svar eller reaktioner. Det 
som sägs är att se som producerade i det sammanhang de görs. Intervju-
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svar betraktas inte som ’falska’ eller ’sanna’ berättelser, utan behandlas 
istället som uttryck för perspektiv och moralisk gestaltning där de samta-
lande använder olika metoder för att framställa det som sägs som ’fakta’, 
’sant’, ’trovärdigt’ och så vidare. De intervjuade ses skapa något med sina 
uttalanden, tillsammans med intervjuaren.  

Sammanlagt har tre intervjuer genomförts med biträdande rektorer 
(skolledare) i ett tidigt skede av forskningsprocessen. Tre intervjusamtal 
har använts som underlag för analys, och de var mellan 45 och 60 minuter 
vardera och spelades in under hösten 2003.  

Jag hade ingen tidigare relation till de skolledare som intervjuades, 
men den kontakt som jag fick genom intervjuerna var, som angivits ovan, 
min väg till de inspelade mötessamtalen i gymnasieskolorna, där två av 
de intervjuade skolledarna medverkat. De intervjuade skolledarna har 
dock givits olika namn i presentationer av intervjusamtal och mötessam-
tal.  

 
 

 
Etiska överväganden 

 
Samtliga deltagare informerades om syftet med forskningen; att delta-
gandet i studierna var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin 
medverkan i forskningsprojektet. Alla som närvarat vid mötessamtalen 
deltog i informationstillfället om forskningsprojektet och de godkände 
gemensamt att inspelningar skulle ske. De inspelade ledningsgruppsmö-
tena spelades in av mötesdeltagarna själva och överlämnades till mig eller 
till någon annan i forskargruppen. De medverkande skolledarna har inte 
varit kända för mig före de kontakter som togs i samband med inspel-
ningarna. 

Allt presenterat empiriskt material har behandlats så att det skall för-
svåra möjligheten att identifiera de deltagare och de skolor som medver-
kat i studierna. Exempelvis har namn på deltagare, skolor och orter bytts 
ut. Det inspelade materialet har också förvarats så att utomstående inte 
haft möjlighet att få tillgång till materialet. Materialet används inte heller i 
annat sammanhang än i forskningssammanhang.42  

 

                                                 
42 För forskningsprojektet Skolans styrning och ledning har ett forskningsetiskt dokument 
utformats av Sundgren (2001:2).  
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Inspelningar blir transkriptioner och samtalsutdrag 
 

Hur går det då till när ett tema väljs ut i det inspelade materialet, hur görs 
inspelningar till text och hur görs vissa delar till representationer för ett 
tema?  

Analyserna av mötessamtalen inleddes med grundskolematerialet, och 
genom att lyssna till inspelningarna ett flertal gånger urskiljdes ett antal 
teman som intressanta att arbeta vidare med. Det var i detta lyssnande 
som inriktningen mot kategoriseringsarbete framstod som en fruktbar 
analytisk utgångspunkt43. 

Inspelningarna har transkriberats i olika omfattning. Inledningsvis, i 
arbetet med grundskolematerialet, transkriberades en stor del av materia-
let utan transkriptionssymboler44. När jag valt delar av materialet som 
föreföll intressanta att bearbeta ur ett kategoriseringsanalytiskt perspek-
tiv, gjordes mer noggranna utskrifter av dessa delar. I gymnasiematerialet 
valde jag att överföra endast en del av det inspelade materialet till text 
eftersom jag då hade ett tydligare fokus. 

Utskrifter av samtalsutdrag har sedan presenterats i seminarier vid ett 
flertal tillfällen i olika sammanhang45. Utskrifterna har inledningsvis varit 
relativt långa och inte så fokuserade som de blivit i ett senare skede. Vilka 
teman som kommit att användas och bearbetas ytterligare har inte enbart 
varit ett resultat av egna analyser. Idéer och kommentarer vid presenta-
tioner av samtalsutdrag i olika sammanhang har ibland lett vidare till nya 
idéer.  

När ett tema framstått som intressant att arbeta vidare med, har jag på 
nytt lyssnat igenom det inspelade materialet, för att markera avsnitt av 
intresse för detta tema. Nya delar av inspelningarna har därefter transkri-
berats.  

För att förenkla transkriptionsarbetet har jag överfört det inspelade 
materialet till ett ljudprogram i Windowsmiljö: Audacity46. De inspelade 

                                                 
43 I samarbete med Mats Börjesson, under arbetet med delstudie II. 
44 Transkriptionssymboler, se nedan. 
45 Linköpings Universitet, Diskursgruppen, Tema Barn; Loughborough University, DARG-
gruppen; Lärarhögskolan i Stockholm, Forskargruppen De ledande orden; Mälardalens 
Högskola, samt forskarkonferenser. 
46 Audacity kan laddas ner via www.multimedia.skolverket.se där även manualer finns att 
tillgå. Min första introduktion till hur processen att överföra inspelat material till text kan gå 
till, fick jag under en tredagarsutbildning vid Mälardalens Högskola, arrangerat av professor 
Mats Börjesson sommaren 2002. Professor Jonathan Potter från Loughborough University, 
England, hade då inbjudits att hålla föreläsningar och arbeta med workshops. 
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filerna blir enkla att hantera och mindre delar av materialet kan kopieras 
till nya filer.  

 
 

 
Transkriptioner 

 
Inom den etnometodologiska forskningstraditionen är inspelat material 
en viktiga utgångspunkt för analys. Inspelningar gör det möjligt att lyssna 
vid upprepade tillfällen och att låta andra forskare ta del av materialet 
och kommentera det som sägs.  

Arbetssättet i denna forskningstradition är att forskaren arbetar nära 
det empiriska materialet. Forskaren närmar sig det som de samtalande 
riktar uppmärksamhet mot, för att se hur de använder ord, begrepp och 
kategorier. Att analysera de samtalandes kategoriseringar innebär att en 
central del av analysarbetet handlar om att studera uttalanden utifrån den 
språkliga kontext de uttalas i. Man studerar i vilket språkligt samman-
hang något uttalas, vad som föregått uttalandet och hur det tas emot av 
övriga samtalsdeltagare. Men det handlar också om hur uttalanden görs, 
hur de uttrycks; exempelvis om betoning läggs på någon stavelse eller 
ord, om rösten sänks eller höjs vid ett uttalande, om uttalanden går in i 
andras uttalanden och exempelvis vad skratt har för betydelse i sitt sam-
manhang. Detta är skälen till att de transkriberade samtalsutdragen som 
presenteras här är relativt detaljerade (Potter, 2002). De kan, för en ovan 
läsare, te sig svårgenomträngliga och verka onödigt detaljerade. Men alla 
transkriptioner är selektiva och kan betraktas som tolkningar av det mate-
rial som transkriberas (Hutchby & Wooffitt, 1998) och som Edwards 
(1997) påpekar är inte heller vanligt skriftspråk neutralt eller ett perfekt 
sätt att representera tal. Att utesluta exempelvis pauser, suckar, skratt 
med mera är även det ett beslut från forskarens sida och en tolkning av 
materialet. För de som är vana vid detaljerade utskrifter är dessa nödvän-
diga för att det ska vara möjligt att förstå och ta ställning till analyserna.  

I de empiriska studierna presenteras hela de samtalsutdrag som an-
vänds i analyserna, vilket gör det möjligt för läsaren att följa resonemang-
en och också dra egna slutsatser. Presentationen av samtalssekvenserna 
gör det möjligt att se i vilken samtalskontext som uttalanden görs och vad 
de åstadkommer i den stund de görs.  
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Transkriptionssymboler 
 
Nedanstående transkriptionssymboler har använts i alla delstudier, men 
återges endast nedan.  

Transkriptionssymboler är hämtade ur Potter (1996) och Hutchby & 
Wooffitt (1998) med min översättning och tolkning till svenska.  

 
(1.2) Paus som anges i sekunder och tiondels sekunder, denna  
 paus 1,2 sekunder. 
↑↓ Uppåt eller nedåtgående pil markerar ökande eller fallande  
 intonation 
också Understrykning markerar betonad stavelse 
˚kan jag få˚ Gradtecken visar noterbart lägre tal än omkringliggande tal 
[hostar] Hakparentes visar samtidigt eller överlappande tal 
ju: Kolon markerar förlängning av ljudet strax före. 
<långsamt> Mindre än eller större än markerar tal som är snabbare eller  
>snabbt< långsammare än 
 omgivande tal. 
arb-  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet 
= Likhetstecken markerar tal som hänger ihop 
(ord) Ord i parentes markerar osäker transkription 
(   ) Ohörbart tal eller missljud 
((dörrknackning))     Dubbelparantes markerar transkriberarens noteringar. 
.hhh Inandning 
hhh Utandning 
 
Upprepade symboler, t ex :::, hhhh, betyder ytterligare förlängning, längre utand-
ning osv. 
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KAPITEL V 
 

Sammanfattning av delstudier 
 

~ 
 

Delstudie  I47

 
En skolledare i tiden 

 

Kategorisering, tid och identitet i gymnasieskolledares berättelser 
 

Anita Nordzell 
 
Berättelser kan betraktas som handlingar med ett syfte att åstadkomma 
något i samtal, exempelvis förklara, förneka eller förfäkta en poäng. Berät-
telser ger vår värld och våra upplevelser form och mening, en form som 
är anpassad till sin samtalssituation (Schegloff, 1997; Hydén, 1997). De 
som lyssnar orienterar inte enbart mot berättelsen som en del av samtalen, 
utan också mot vad som görs och skapas med och genom berättelsen.  

Syftet med denna studie är att visa hur skolledare använder, framstäl-
ler och skapar kategorier med hjälp av tid i sina berättelser. Det empiriska 
materialet består av transkriberade intervjusamtal med tre biträdande 
gymnasierektorer. De intervjuade uppmanades att berätta om sin tid som 
skolledare, där intervjuaren ställt inledande frågor och också kommente-
rat de intervjuades uttalanden efter hand. Historieberättande betraktas i 
denna studie som en gemensam konstruktion, en samproduktion mellan 
berättare och intervjuare (Baker, 1997; Lerner, 1992; Potter, 1996; Scheg-
loff, 1997).  

Med utgångspunkt i att vi ständigt kategoriserar när vi talar om något 
(Billig, 1996) och att åtminstone en identifikation har gjorts i och med att 
kategoriseringar formas: identifikation av talaren själv, kan vi se hur olika 
skolledaridentiteter görs gällande som en gemensam produktion i inter-
vjusamtalen. I framhållandet av lämplighet och kompetens för skolledar-
skap kan vi se hur tid varit en av de för deltagarna tillgängliga resurserna. 

                                                 
47 Artikeln är publicerad 2006 i Gunnar Sundgren (red.), Skolledning – språk och förhandling. 
Lund: Studentlitteratur. 
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Tid har också använts för att konstruera och forma kategorier, skapa iden-
tifikation med eller förkasta kategorier.  

Ett sätt att producera den egna identiteten är genom att kontrastera 
olika kategorier. Att bli ombedd att tala om eller redogöra för sin fram-
gång – här att ha blivit skolledare – och därmed potentiellt skapa historier 
om sig själv som duktig och kompetent, tycks vara ett kontroversiellt 
samtalsprojekt. Genom kontrasteringar och genom att berätta om vem 
man inte är kan den intervjuade indirekt beskriva vem man vill framstå 
som. Att berätta om sig själv genom att beskriva hur andra är, kan minska 
risken att bli betraktad som alltför självgod. Kontrasteringar görs mellan 
’gammalt’ och ’nytt’, ’klassisk chef’ och ’anställd’, en ’gammal traditionell 
rektor’ och ’en rektor med rätt tänk’, förändrare ställs mot ’stofiler, gam-
malt läroverk och gammalt lektorstänk. Men även den egna positionen 
som SYO, som gäller två av de intervjuade används för att förstärka den 
egna positionen av nytänkande genom att kontrastera mot otidsenligt 
lärarskap, det vill säga bittra lärare som inte står för det nya läraravtalet 
och som inte är beredda att ta på sig andra arbetsuppgifter i skolan. I stäl-
let uttrycker de, att det viktigaste är att vara lediga på sommaren. Att inte 
vara belastad av gamla lärarerfarenheter och en otidsenlig syn på lärars-
kap används av de intervjuade som något positivt, och att de är nytän-
kande och annorlunda skolledare. 

Inte i någon av de berättelser som studerats har de intervjuade strävat 
efter att bli skolledare eller att de arbetat hårt för att bli skolledare. I stället 
framställs det som slumpartat eller som en naturlig följd av de erfarenhe-
ter man har. Berättelser är alltid lokalt förankrade i det pågående samtalet 
och likaväl som olika berättelser kan skapas av en händelse, kan delar av 
händelser betraktas som möjliga att berätta – de blir ’berättelsebara’ histo-
rier – vid de tillfällen de görs. Analyserna har visat hur skolledarna orien-
terar sitt berättande mot vissa lokala omständigheter, i detta fall de aktu-
ella intervjusituationerna. I studien har olika dikursiva och retoriska tek-
niker lyfts fram genom vilka skolledarna förtäljer sina historier på ett 
socialt smidigt sätt, samtidigt som de placerar sig själva i en grupp som 
inte är ’makthungriga’ eller som strävat efter högre positioner. De fram-
ställs i stället som ’utvalda’ av andra, vilket i sig kan betraktas som en 
trovärdig framställning av en ledare i den tid och kulturkrets intervjuare 
och intervjuad befinner sig i.  

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie har visat hur skolle-
daridentiteter produceras i samarbete mellan en intervjuare och en inter-
vjuad. Analyserna har visat hur skolledarna använder tid som en diskur-
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siv, retorisk resurs och metod för att konstruerar olika kategorier och för 
att etablera relationer dem emellan. Det är just genom kategoriseringsar-
betet som skolledarna bygger upp trovärdiga, lokalt förankrade, socialt 
smidiga och samtidigt retoriskt slagkraftiga berättelser om hur de blev 
skolledare. Tid används för att beskriva och bygga upp den egna karriä-
ren i berättelserna och tid används för att beskriva det egna ledarskapet 
genom att kontrastera bland annat ’gammalt’ och ’nytt’ mot varandra. De 
olika skolledaridentiteter som framställs i intervjuerna kan sammanfattas 
som att något ’nytt’ och ’annorlunda’ kontrasteras mot en ’gammal skola’, 
’gamla’ ledare och ’gamla’ lärare. Olika tidsbegrepp har varit viktiga red-
skap i kategoriserings- och identitetsarbetet där tidsbegreppen används 
aktivt i konstruerandet av kategorin ’nyskapande’, ’nytänkande’ och ’för-
ändrande’ skolledare.  

 
~ 

 
 

Delstudie II48 
 

Flummare, matte-no-nördar, nyanställda 
– och dom som gör som dom vill 

 

Kategorisering i en grundskolas ledningsgruppsmöten 
 

Anita Nordzell & Mats Börjesson 
 

Organisationer har studerats ur olika perspektiv, men få studier har tagit 
sin utgångspunkt i organisationsmedlemmarnas tal, där talet är själva 
studieobjektet. Människors handlande i vardagen har oftast, av forskare, 
använts för att förstå större sociala processer och strukturer och inte ut-
gått ifrån att talet är organisationen (Boden, 1994). Vad en organisation är 
kan ha olika innebörd för olika människor och har studerats ur olika per-
spektiv. Vi sätter i denna artikel, parentes runt den formella, på pappret 
uppvisade organisationen och utgår inte från organisationen som något i 
förväg konstruerat. I stället ser vi organisationen som något praktiserat 

                                                 
48 Artikeln är publicerad i Pedagogisk Forskning 9(4), s. 287-307.  Underrubriken var där ”Ana-
lys av skolledares vardagstal.” Författarnas ursprungsrubrik finns dock fortfarande i english 
summary: ”Kategorisering i en grundskolas ledningsgruppsmöten”, s. 331.   
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och diskursivt formerat – av människor. Sociala objekt eller fenomen som 
exempelvis en organisation har inte någon självklar eller okomplicerad 
existens oberoende av vår diskursivt skapade förståelse (Chia, 2000). De 
måste förvärvas och skapas ur våra ständigt förändrade erfarenheter och 
begreppsmässigt fastställas och benämnas för att få innebörd i det inter-
aktiva utbytet mellan människor. Det är genom denna process av att dif-
ferentiera, fastställa, benämna, etikettera, klassificera och relatera – i den 
diskursiva processen – som den sociala verkligheten blir systematiskt 
organiserad. Idén om att verkligheten är socialt konstruerad har blivit en 
accepterad sanning, men det är fortfarande mindre studerat hur denna 
verklighet konstrueras och vad som bär upp, upprätthåller och stödjer 
denna konstruktion (Chia, 2000; Börjesson, 2003).  

Tal beskrivs av Boden (1994) som ”the lifeblood of all organisations” 
och genom organisationsmedlemmarnas tal kan vi få kunskap om en 
organisation i handling. Vi föreslår här ett försök att studera hur deltagare 
i en organisation talar om sig själva och andra, vilket kan ge oss en möj-
lighet att se hur organisationen skapas och återskapas i interaktion mellan 
de samtalande. Vi studerar tal som handling, hur tal används i vardagliga 
samtal och hur människor aktivt och kreativt använder tal som resurser i 
konkret interaktion, hur ’sanning’ konstrueras i den vardagliga interak-
tionen mellan människor. 

I skolledarsamtalen kategoriseras lärare på flera olika sätt där exem-
pelvis kategorierna ”nyanställda” och ”folk som gör som dom vill” an-
vänds för att visa hur olika grader av moraliskt ansvar läggs på de olika 
kategorierna. Kategorierna ”flummare” och ”matte-no-nördar” produce-
ras i förhandlandet om vad som kan karaktäriseras som en ’bra lärare’ 
eller en ’bra pedagog’, där matte-no-lärare blir den kategori som vill ge 
eleverna mer ”skolmässiga saker” och ”riktig undervisning” medan 
”flummare” får stå för teambuilding. I likhet med Mehan & Woods studie 
(1975) fann vi att de samtalande använde ’god pedagogik’ i olika sam-
manhang, vid olika tidpunkter och med olika intressen. ’God pedagogik’ 
och vad som kan tillskrivas den ’gode läraren’ är något som, i både vår 
och Mehan & Woods studie, förhandlas fram i mötesdeltagarnas samtal 
och som inte är något självklart, i förväg fastställt.  

I de tillskrivningar, som skolledarna ger lärare, framställs även skolle-
darna själva som exempelvis moraliska ledare, som kan korrigera andra 
lärare och som skall tillse att skolans regler följs. Men även genom for-
mandet av de regler som konstitueras och beskrivs som gällande för sam-
talen kan man se hur identiteter görs gällande. De samtalande konstrue-
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rar gemensamt reglerna för interaktionen och för vilka handlingar som är 
lämpliga att tala om och hur man talar om dessa, exempelvis hur katego-
riseringar bör göras.  

Kategoriseringar används sålunda för att tillskriva personer, grupper, 
lokaler med mera olika karaktäristik och egenskaper. Karaktäristiken och 
kategoriernas tillskrivna handlingar skiftar i olika sammanhang, ’formel-
la’ kategorier används och ges lokal innebörd, nya kategorier skapas och 
ges mening för att passa in vid just de tillfällen de uttalas. Aktörerna pro-
cessar och förhandlar kategoriers innebörd och används som retoriska 
resurser för att uppnå olika förståelse. Även regler, formella eller icke 
formella, som tidigare formulerats inom skolan, förhandlas och omför-
handlas ständigt och det är i interaktionen som regelverket för vad som 
skall gälla konstrueras.   

Genom samtalen i ledningsgruppsmötena och genom det kategorise-
ringsarbete som de samtalande utför, kan vi se mötesdeltagarnas sätt att 
skapa ordning i den verklighet de befinner sig. Det ger en bild av en skola 
i handling, en skola som ständigt förändras, skapas, konstrueras och ges 
liv i deltagarnas gemensamt producerade tal.  

 
 

~ 
 
 

Delstudie III 
 

Att citera sig själv och andra i skolledningsmöten  
som resurs för kategoriserings- och identitetsarbete 

 

Anita Nordzell 
 

I delstudie III analyseras hur människor i samtal citerar sig själva och 
andra för att underbygga eller stödja de kategoriseringar som de gör. 
Syftet med studien är att se hur citeringar används i vårt vardagstal, vad 
citeringar utför och skapar i interaktion mellan samtalande och hur cite-
ringar används som resurs eller stöd åt det kategoriseringsarbete som de 
samtalande utför, ett kategoriseringsarbete som kan betraktas som uttryck 
för identitetsarbete. Det empiriska material som är underlag för studien 
består av inspelade mötessamtal av skolledares ledningsgruppsmöten i 
två gymnasieskolor.  
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I skolledarnas uttalanden om och beskrivningar av det som sker i sko-
lan görs ständigt kategoriseringar, där dessa tillskrivs olika handlingar 
och karaktäristik. Vid ett flertal tillfällen används i kategoriseringsarbetet 
citeringar, som görs som om de uttalats av den talande själv, av nå-
gon/några andra vid ett tidigare tillfälle, eller som något som skulle kunna 
uttalas av en medlem i kategorin ifråga. Citeringarna producerar katego-
rier, men citeringarna skapar också något mer. Jag har beskrivit det som 
att citeringar moraliserar eller dramatiserar det som sägs, ironiserar över 
någon kategori, ger autencitet åt ett uttalande eller auktoritet åt ett ställ-
ningstagande. 

De citeringar som görs i skolledarsamtalen framställs ibland som om 
de uttalats tidigare, men de framförs också som hypotetiska, möjliga eller 
omöjliga, uttalanden av någon kategori. Om uttalandena gjorts tidigare 
eller ej, om de är sanna eller inte är inte intressant i studien. Även om en 
citering skulle kunna vara en återanvändning av ett tidigare uttalande, är 
återanvändningen placerad i en ny kontext och så snart ett uttalande görs 
i en ny samtalskontext får det en ny eller annorlunda mening (Baynham & 
Slembrouck, 1999; Volosinov, 1978). Citeringar analyseras utifrån att de 
producerar något och fyller en funktion i den kontext där de används.  

I likhet med tidigare studier, har jag i analyserna av skolledarsamtalen 
sett att direkta citeringar ofta framställs som om de representerar en for-
mulering eller ordalydelse av något som tidigare uttalats av talaren själv 
eller av någon annan. Tempusbyte och olika ordval har använts för att ge 
uttryck för att det som sägs ’verkligen’ uttalats. Att citera andra och även 
använda den andres sätt att uttrycka sig kan ge en föreställning av objek-
tivitet (Matoesian, 2000). Det skapar en autencitet åt det som sägs och ger 
auktoritet åt ett uttalande i den stund det görs. I likhet med Holt (1996) 
har jag visat hur direkta citeringar används som ett effektivt sätt att, inte 
bara rapportera vad som tidigare sagts, utan att också ge belägg för tala-
rens utsagor. När talaren återanvänder tidigare uttalanden ger man lyss-
naren en möjlighet att åhöra vad som sagts och lyssnaren kan själv skapa 
sig en uppfattning om ’riktigheten’ i uttalandet. Lyssnaren ges tillgång till 
ett tidigare uttalande och den citerades sätt att uttrycka sig. Talaren behö-
ver därmed inte summera, förklara eller kommentera den eller de som 
citeras. Att citera andra blir en metod eller ett retoriskt redskap för talaren 
att underbygga sina uttalanden, och som visas i denna studie, blir det ett 
effektivt sätt att underbygga och ge stöd åt de kategorier som används av 
de samtalande. Citering blir en möjlighet för talaren att implicit eller un-
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derförstått framställa en kategori utan att direkt göra beskrivningar av 
kategorin i fråga. 

Att citera sig själv eller andra blir ett effektivt sätt att producera kate-
gorier, samtidigt som det också karaktäriserar den som uttalar sig. Skolle-
darna framställer sig själva som annorlunda än de andra på skolan. De 
beskriver sig som en kategori som har större ansvar, som löser problem 
och som bedömer andras uttalanden. Citerande har varit ett effektivt sätt 
att organisera kunskaper och förhållningssätt i kategoriserandet. 

 
 

~ 
 
 

Delstudie IV 
 

Att göra skolledningsteam i samtal 
 
 

Anita Nordzell 
 

I delstudie fyra analyseras skolledares mötessamtal för att visa hur de 
samtalande producerar skolledning som något gemensamt, och hur skol-
ledargruppen tillsammans ’gör’ skolledning. Syftet med studien är att 
visa hur de samtalande i ledningsgruppsmöten i två gymnasieskolor 
framställer sig själva och andra och hur kategoriseringsarbete är ett sätt 
att visa samhörighet och identifikation med skolledningsgruppen/teamet.  

I analyserna av ledningsgruppsmötena fokuseras hur de samtalande 
orienterar emot och ger uttryck för att ha något gemensamt. Ett begrepp 
som Kangasharju (1996) presenterat; ’interactional teams’ är användbart  
för att beskriva att studien fokuserar hur teammedlemmarna i interaktion 
presenterar sig själva och andra, den organisation de arbetar i, det arbete 
de är involverade i, samt hur de använder en rad olika diskursiva redskap 
för att ge uttryck åt medlemskap i teamet (Middleton, 1996). Det är alltså 
det som sker i själva interagerandet eller samtalandet och vad de samta-
lande själva gör relevant i sina uttalanden som analyseras (Schegloff, 
1997).  

Mötessamtalen har generellt sett kretsat kring problem eller frågeställ-
ningar som ska tas om hand på något sätt, något som också görs synligt 
genom det avvikande tema, som inleds med att en av mötesdeltagarna 
vill presentera en ”jättekort positiv sak”. Dessa problemorienterade teman 
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betraktar jag som en del i ’att göra teamet’. Skolledarna positionerar sig 
med hjälp av dessa problemkategorier och markerar sin tillhörighet i ka-
tegorin ’problemlösarna’. Jag har pekat på att avståndstagande från ’de 
andra’ görs i dessa problemsamtal, samtidigt som identifikation med 
skolledningsgruppen görs gällande. Det finns i mötessamtalen en orien-
tering mot att ’vi’ i gruppen/teamet är annorlunda och har ett annorlunda 
uppdrag än andra på skolan. Jag har visat detta i samtalsutdragen under 
rubrikerna ’berättelsen om de andra’, ’sammanhållning utåt’ och ’att ställa 
upp för varandra’. Rubrikerna är min tolkning av de olika sätt som mö-
tesdeltagarn tar avstånd ifrån de problematiska kategorier som diskuteras 
och samtidigt markerar samhörighet med gruppen.  

Teamdeltagande innebär att argumentera för eller emot kategorier, 
frågeställningar och problem. Teammedlemmarna placerar varandra och 
sig själva i olika positioner. Därmed görs ständigt olika gränsdragningar 
inom teamet och i förhållande till ’andra’. Exempelvis används olika pro-
nomen för att markera vikten av sammanhållningen utåt, gentemot andra, 
och för att markera kollegialt beteende.  

Mötesdeltagarna ger i sina samtal uttryck för vad det är att vara en del 
av teamet, samtidigt som de också skapar teamet. Teamet ’görs’, skapas 
och konstitueras i och genom samtalande – i interaktion. Vilket anknyter 
till Middletons (1996) beskrivning om att teammedlemskap inte enbart 
kan ses som en byråkratisk resurs, utan även som en diskursiv resurs. 
Team används av mötesdeltagarna i mina studier, som en diskursiv 
resurs där det görs gällande att sammanhållningen med gruppen utåt, 
gentemot de andra, är tecken på kollegialitet. 

Denna studie visar inte hur teamarbete kan bli bättre eller hur team 
kan arbeta för att utföra sitt arbete mer effektivt, i stället påvisas det kom-
plexa och detaljerade arbete som teamsamtal kan vara. Studien visar det 
interaktiva detaljarbetet mellan teammedlemmarna och hur skollednings-
gruppen/teamet ’görs’ och konstituteras i mötessamtalen.  
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KAPITEL VI 
 

Slutdiskussion 
 
De studier som presenteras i denna bok har ägnats åt att visa hur skola, 
skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i 
interaktion mellan skolledare och mellan skolledare och intervjuare, samt 
att analysera de metoder som samtalande använder för att bygga upp 
begrepp och argument och göra dem socialt acceptabla i sitt samman-
hang.  

En stor del av analyserna har ägnats åt att studera hur kategorisering-
ar görs mellan samtalande. Genom att analysera det ständigt pågående 
kategoriseringsarbetet i samtal, ges man som forskare möjlighet att se hur 
skolledarna samtalar om sig själva och andra och hur social ordning, sko-
la, skolledning och identiteter skapas.  

Med utgångspunkt i att kategorisering är en central del i samtal (Billig, 
1996) för att klassificera och organisera världen, och att kategoriseringar 
skapar och konstituerar världen, kan kategorier beskrivas som rika infor-
mationskällor i språklig interaktion (Bowker & Star, 1999; Börjesson, 2004; 
Edwards, 1991). Kategoriseringar görs för att definiera och avgränsa värl-
den, göra världen begriplig, skapa mening i det som sägs och fastställa 
betydelser (Börjesson, 2004; Potter, 1996). När ett uttalande görs eller en 
kategori används skapar det något för interaktionen vid just detta tillfälle, 
och när kategorier används utesluts andra, alternativa formuleringar. 

I studierna har jag visat hur kategoriseringsarbete i interaktion mellan 
de samtalande (särskilt delstudie II) producerar, formar och omformar 
vad som tillskrivs organisationen skola. Jag har visat hur kategorier ges 
olika karaktäristik, hur de samtalande i stunden skapar nya benämningar 
på exempelvis sina medarbetare, för att underbygga de argument, pro-
blem och frågeställningar de diskuterar. I samtalandet om skolan, finns 
det en mängd olika kategorier som inte enbart benämns med mer ’officiel-
la begrepp’ som rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare, lärare, utan 
också mer ’inofficiella begrepp’ som flummare, ma-no-nördar, nyanställ-
da, dom som gör som dom vill, syndabock, minoritet, individ, en som var 
lite mer tveksam, starkt kritisk, en som reagerade, ganska ung, en gammal 
traditionell rektor, gammalt läroverk, lite stofiler, lite gammalt lektors-
tänk, bittra, nya lärare för att presentera endast ett fåtal av de kategorier 
som presenterats i samtalen. Kategoriseringar som visar den lokalt pro-
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ducerade organisationen i handling. Jag har argumenterat för att ett be-
grepp som Boden använt, är relevant i sammanhanget: ’organisation i 
handling’ (Boden, 1994).  

Kategorier producerar, skapar, formar och omformar förståelsen av 
medarbetare, lokaler, händelser, problem, omgivning med mera och nya 
innebörder i de begrepp som används skapas ständigt. Människor, ting, 
platser med mera placeras i olika formeringar i dessa klassificeringar. 
Skolledarna samlas för att planera verksamheten, dela upp arbetet, fast-
ställa vad som ska prioriteras, vad som är viktigt, vad som kan skjutas på 
framtiden och så vidare, men frågeställningarna kretsar till största delen 
kring olika problem som rör skolans ledning, dess personal och elever. 
Samtalen kan beskrivas som problemorienterade. I diskuterandet och 
förhandlandet kring problemställningar bidrar kategoriserandet till att 
skapa förståelse för frågeställningarna och även till att lösa problem. 

Men kategoriseringar bidrar inte bara till att definiera och lösa pro-
blem, de är också medskapande i ett identitetsarbete, individuellt och mot 
teamet/skolledargruppen. I delstudie IV har jag utvecklat diskussionen 
om de probleminriktade samtalen och har där argumenterat för att samta-
len bidrar till att forma skolledarna som ’problemlösare’. Skolledarna 
förhåller sig i samtalen till de ’problematiska andra’ – exempelvis lärare 
och vaktmästare – och de diskuterar och förhandlar vilka tillskrivningar 
som ges olika kategorier. Skolledarna framställer sig bland annat som de 
som löser problem för att skolan ska fungera.  

Användningen av begreppet identitetsskapande leder till frågan om 
hur det är möjligt att påstå att det kategoriseringsarbete, som påvisats ske 
i interaktion mellan de samtalande skolledarna, är att uppfatta som iden-
titetsarbete? Kan det identitetsarbete som jag menar görs gällande i sam-
talen sägas vara relevant för de samtalande? 

Om identitet definieras som att positionera sig i förhållande till andra 
kategorier, att visa samhörighet med eller identifierar sig med, alternativt 
visa distans till eller ta avstånd ifrån olika kategorier: personer, ting hän-
delser och platser, så kan kategoriseringsarbete också definieras som iden-
titetsarbete i likhet med tidigare studier, där identitet studerats som något 
som används och görs gällande i samtal (exempelvis Antaki & Widdi-
combe, 1998:1; Benwell & Stokoe, 2006; Tracy, 2002). 

Frågan om kategoriseringsarbete och identitetsarbete kan betraktas 
som relevanta begrepp av de samtalande själva, är inte lika självklar att 
svara jag på. Jag har med hjälp av detaljerade analyser av samtalen för-
sökt visa hur olika identiteter görs gällande och att de har betydelse för de 
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sammanhang där de görs. Det är dock inte självklart, eller kanske inte ens 
troligt, att de samtalande själva skulle kalla det de gör för kategoriserings- 
eller identitetsarbete. Jag betraktar kategoriserings- och identitetsarbete 
som forskarbegrepp som jag använt för att sortera i det empiriska materi-
alet och för att analysera de samtalsutdrag som jag tagit fram. Med dessa 
begrepp har jag kunnat förhålla mig nära det som sägs och kunnat utgå 
ifrån materialet utan att lägga på alltför mycket i förväg antagna teorier 
som styr det som sägs (i ett etnometodologiskt perspektiv). Som deltagare 
av en allmän kulturkunskap om svensk skola och samhälle och som tidi-
gare lärare och skolledare, blir jag dock som alla forskare, delaktig i de 
beskrivningar som görs, och producent av den forskning som presenteras 
i denna avhandling (i ett konstruktionistiskt perspektiv).  

Kategoriserings- och identitetsarbete har varit konstruktiva begrepp i 
studierna av vad som sker mellan de samtalande och hur de gemensamt 
producerar skola, skolaktörer och identiteter. Begreppet identitetsarbete 
kan ses som ett komplement till kategoriserande och beskriver i många 
fall samma process, men identitet fokuserar en specifik del i kategorise-
ringsarbete. Kategoriseringsanalys kan användas för att beskriva annat än 
identitetsarbetet, men begreppet identitet har, som jag ser det, givit en 
fördjupad förståelse av det som händer i interaktionen. Identitet upp-
märksammar intressanta processer mellan teammedlemmar i mötessam-
tal och mellan intervjuare och intervjuad.  

I flera av de samtalsutdrag som analyserats i delstudierna, har olika 
tidsbegrepp varit en ofta använd metod eller diskursiv resurs för att ge 
mening åt kategorier och skapa förståelse för det som sägs. I exempelvis 
delstudie I har tid nyttjats av både intervjuare och intervjuad för att for-
mulera, i sammanhanget, relevanta kategorier. Tidsbegrepp har använts 
för olika syften i olika sammanhang, och tidsanvändandet har varit en 
viktig diskursiv resurs.  

I delstudie I ger olika tidsbegrepp karaktäristik åt de kategorier som 
produceras, men kategoriserandet positionerar också berättaren själv, den 
intervjuade skolledaren. Positionerandet görs i förhållande till intervjua-
ren och intervjusituationen, men också till olika kontrasterande lärarty-
per, ledarbegrepp, skoldefinitioner, erfarenheter med mera. Exempelvis 
används historisk tid för att bygga upp positiva arbetslivserfarenheter 
som framställer skolledaren som lämpad för yrket (exempel 1), men histo-
risk tid är också en relevant resurs för att kontrastera en ”gammal tradi-
tionell rektor” med en ”som har rätt tänk” (exempel 2) eller ställa den 
’förändrande’ skolledaren mot en ’föråldrad skola som stod lite stilla, där 
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det inte hände så mycket’ och där det fanns ’stofiler och gammalt lektors-
tänk’ (exempel 3). I det första exemplet är historisk tid en positiv kraft, till 
skillnad mot de sista exemplen där historisk tid används som något nega-
tivt. Tid har där varit medskapande till kategorierna stofiler, gammalt 
lektorstänkt och gammal traditionell rektor. Dessa historiska figurer eller 
kategorier blir effektiva kontraster till de nyskapande och förändrande 
skolledarna som de intervjuade gör gällande att de tillhör.  

Även i delstudie IV finns exempel på hur tidsbegrepp formuleras i in-
teraktion mellan de samtalande mötesdeltagarna. ’Idag’ används för att 
kontrastera mot ett otidsenligt lärarbeteende, samtidigt som det också 
markerar hur en samtida lärare borde agera och tala. 

Kategoriserandet och tidsanvändandet positionerar och placerar de in-
tervjuade skolledarna i en kategori med tillskrivningar som ’utvalda’, 
’nyskapande’, ’nytänkande’, ’förändrande och utvecklande skolledare’. 
Det är trovärdiga tillskrivningar till kategorin skolledare i den tid de görs, 
i den kontext de berättas och av den kategori som berättar.  

De ofta förekommande tidsbegreppen skulle kunna sättas in i talet om 
skola i vår tid, där utveckling har varit ett ledande begrepp de senaste 
åren. Utveckling återfinns i en mängd uttryck i samband med skola, ex-
empelvis i Myndigheten för Skolutveckling, kompetensutveckling, ut-
vecklingssamtal, utvecklingsarbete, lokala utvecklingsprojekt, problem-
baserad skolutveckling, skolutveckling i en decentraliserad skola osv. 
Begreppet utveckling får ofta stå för förbättring, tillväxt, mognad, framåt-
skridande, framsteg, progression. Det är förknippat med en förändring till 
’det bättre’ mot förbättring, tillväxt, framsteg och så vidare49.  

Som beskrivits tidigare i denna bok, har ansvaret för skolan och dess 
verksamhet delegerats och rektor har givits ett utökat ansvar för skolans 
ledning och för fördelning av resurser. Krav ställs på rektorer att skolut-
veckling ska vara en del av skolans vardagliga arbete. Tal om utveckling 
och utvecklingshistorier är då inte bara ett möjligt utan ett fullt rimligt 
sätt, att framställa trovärdiga skolledarhistorier och tidsenliga skolledare. 
Här kommer tidsanvändandet in i de berättelser som utformas. Det är 
svårt att tänka sig berättelser om utveckling utan att tid används. Utveck-
ling torde inbegripa ett förhållningssätt till det förflutna, liksom till en 
nutid men också till det som ska bli, en framtid (Börjesson & Jönsson, 
2006). Nyttjande av tidsbegrepp som retorisk resturs, att exempelvis kon-

                                                 
49 I överensstämmelse med mitt perspektiv är utveckling här att betrakta som något som ges 
betydelse i den stund det görs gällande. 
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trastera det förflutna mot nutid, blir då inte bara rimligt utan nödvändigt 
för att beskriva skolledarskap i vår tid.  

Citering är ett annat exempel på en resurs som använts av de samta-
lande. Citering står här för att citera sig själv och andra i samtal. I delstu-
die III har citerande varit huvudfokus, men citeringar används även i 
samtalsutdrag som presenterats i andra delstudier. Citering har varit ett 
ofta förekommande sätt att ge karaktäristik åt och producera kategorier. 
När någon citeras behöver den som talar, inte direkt beskriva eller formu-
lera hur den citerade personen eller kategorin är, utan citeringen kan tas i 
anspråk som kännetecknande eller utmärkande drag av den person eller 
grupp som citeras. Citering kan beskrivas som en diskursiv resurs som 
formar kategorier, och som samtidigt positionerar den talande i förhål-
lande till det citerade och den grupp som lyssnar. Citeringarna blir del i 
att placera skolledarna i förhållande till det citerade och de perso-
ner/grupper som citeras.  

I de studier som presenterats har skolledarna framför allt framställt sig 
själva som annorlunda med hjälp av citering, tidsanvändning, extrem-
fallsformuleringar, användande av olika pronomen, skratt och kontraste-
ringar med mera. Med hjälp av olika diskursiva resurser framställer de 
sig som förändrare, nyskapare och utvecklare, samtidigt som de också gör 
sig själva till mer ansvarstagande än andra på skolan, och till den grupp 
som ska se till att arbetet i skolan fungerar. Skolledare ska handha, tala 
med och förändra de problematiska ’andra’. Men det finns också exempel 
på samtal där skolledarna reflekterar över sin egen roll och hur de bör 
agera. I delstudie IV diskuterar skolledarna sin egen roll vid en komman-
de brandövning50. De uppvisar en osäkerhet kring hur de ska agera och 
formulerar sig som om de inte borde vara de första som lämnar skolan 
och stå på skolgården och undra var de andra är. Samtalet utformas till en 
parodi på hur det skulle kunna gå till om skolledare beter sig på ett felak-
tigt sätt. Implicit görs här gällande att skolledare borde agera annorlunda 
än andra på skolan, de är en grupp som har ett större ansvar, likt en kap-
ten på ett skepp som lämnar skutan sist. I parodierandet och skämtandet 
finns en reflektion och undran kring vad det är att vara skolledare. Hur 
ska en skolledare agera och bete sig? Hur länge ska en skolledare ”springa 
runt i skolan” och leta efter andra? Frågor som kan karaktäriseras som 
identitetsskapande och vad det innebär att agera skolledare i olika situa-
tioner.  

                                                 
50 Samtalsutdrag 5. 
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Mötessamtalen görs till en plats där man kan distansera sig från den 
pågående verksamheten, ifrågasätta och reflektera kring den egna rollen. 
Mötessamtalen blir förutom att vara en plats för diskussioner – om hur 
problem ska lösas, vem som ska samtala med vem, vem som ansvarar för 
att problem tas om hand, där beslut fattas och frågor samordnas – en plats 
för identitetsskapande. En plats där skolledarna ifrågasätter och formule-
rar vad det är att vara skolledare, där de utformar hur skolledare borde 
agera, men där de också diskuterar, förhandlar och formar sitt förhållande 
till ’de andra’ utanför mötessamtalen och även samordnar sitt förhållande 
till övriga skolledare. Men här produceras inte bara uttryck för talaren 
själv och dennes olika identiteter, utan också teamidentiteter – det vill 
säga olika ’vi’ formuleras av skolledarna som grupp. Den karaktäristik 
som tillskrivs andra kategorier, kan därmed sägas utföra något för sam-
manhållningen av gruppen/teamet och producera samhörighet med 
gruppen. I uttalanden om andra formar skolledarna sig själva som annor-
lunda än andra, samtidigt som de också signalerar medlemskap och till-
hörighet med övriga i skolledningsgruppen (Baynham & Slembrouck, 
1999). Mötessamtalen kan beskrivas som gemensamhetsskapande där ett 
’vi’ produceras: ’vi’ som är annorlunda och där en samhörighet med övri-
ga skolledare görs gällande. 

Förutom att ’vi’ skapas kan man anta att det i mötessamtal utvecklas 
gemensamma förhållningssätt till frågeställningar, problem och kategori-
er, något som explicit görs gällande i vissa samtalsutdrag. Granberg & 
Ohlsson (2005) skriver om det på följande sätt: 

 
Mötessamtal utgör en nyckel i teammedlemmarnas organiserande av samar-
bete, skapande av gemensamma uppgifter och möjliga gemensamma lösning-
ar. Det är inte anmärkningsvärt att mötessamtalen bidrar till ett ökat samord-
nande av deras handlande. 
                                                                                Granberg & Ohlsson, 2005, s. 236 

 
En del av det som sker i mötessamtalen, orienteras mot att skapa den 
egna gruppen där ’vi skolledare’ formuleras som en särskild grupp på 
skolan, som är mer inriktad mot att se till att skolan fungerar, tar mer 
ansvar och kan se skolfrågor i ett vidare perspektiv än andra kategorier 
inom skolan. I samtalen diskuteras och förhandlas frågeställningar, be-
grepp och kategorier, där vissa definitioner och tillskrivningar blir gäl-
lande, åtminstone för tillfället. Olika sätt att uttrycka sig och beskriva 
’verkligheten’ blir till godtagbara sätt att formulera sig i mötessamtalen. 
Jag har argumenterat för att det genom närstudier av samtal är möjligt att 
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lära känna den kultur som produceras i handlandet, något som i engelsk 
kontext benämnts kultur-i-handling (culture-in-action, Hester & Eglin, 
1997:1). Det är ett begrepp som jag funnit relevant för att förklara hur 
samtalande skapar kultur, t ex att uttryckssätt är möjliga sätt att beskriva 
’verkligheten’ i det sammanhang det görs. Man skulle också kunna ut-
trycka det som att gruppens sätt att beskriva skola, lärare, elever och skol-
ledning samordnas. Mötessamtalen bidrar till att samordna skolledarnas 
handlande (Granberg och Ohlsson, 2005). Man skulle också med en Fou-
cault-inspirerad term kunna beskriva det som sker, med att mötessamtal 
tycks fungera disciplinerande (Foucault, 1993). Mötesdeltagarna discipli-
neras in i en skolledningsdiskurs, som anger hur skolledare bör agera och 
uttala sig. I flera av de samtalsutdrag som studerats görs gällande att vi 
har något gemensamt. Vi eller teamet används också som en diskursiv 
resurs för att exempelvis markera vad som krävs för att kunna karaktäri-
seras som en medlem av teamet och markera att samordning är önskvärt 
(se särskilt delstudie IV).  

Det samordnande och identitetsskapande som sker i skolledarsamta-
len kan användas som diskussionsunderlag för hur man tillskriver team 
egenskaper. Team beskrivs ofta som ett sätt att skapa mervärde och att 
öka effektiviteten i organisationer och företag, med deviser som ’tillsam-
mans kan vi mer’ eller som Housley (2003, s. 11) skriver: ”the sum being 
more than its parts”. Granberg & Ohlsson (2005) hävdar att i stället för 
’mervärde’ skapas ofta ’mindrevärde’ genom teammedlemmars samord-
nande av handlingar. Enligt dem skulle då medlemmarnas samlade kom-
petens inte tas tillvara. De diskuterar kollektivt lärande och beslutsfattan-
de i team och hävdar att ett flertal orsaker såsom tidspress, revirtänkande, 
konkurrens osv. kan vara upphov till att ledningsgrupper tenderar att 
inte fatta beslut som grundar sig på gruppens kollektiva kompetens.  

Mindrevärde eller mervärde utgår ifrån rationalistiska antaganden 
om verksamhetsplanering och genomförande, med mål- och visionsstyr-
ning som viktiga begrepp, där den plan, utifrån mål och visioner, som 
ligger till grund för handlande är tänkt att följas upp med avseende på 
resultat och prestationer för att återföras till nya planer.  

Rektorer har sedan början av 90-talet givits ett ökat ansvar för skolans 
ledning, där decentralisering, målstyrning och utvärdering har varit led-
ord. Som presenterats under avsnittet om svensk skolledarforskning i 
denna bok, menar Sundgren (2006:2) att den dominerande skolledar-
forskningen i Sverige influerats av teorier som bygger på att det finns en 
logisk-rationell koppling mellan den politiska och byråkratiska arena som 
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formulerar mål för verksamheten - formuleringsarenan – och den arena 
som ska utföra uppdraget – realiseringsarenan. 

I mina studier har jag strävat efter att inte utgå ifrån de ramar som på-
stås styr verksamheten, jag har inte heller fokuserat hur eller om i förväg 
satta mål och visioner implementeras i verksamheten, om samtalen är 
effektivitetsskapande, eller om de skapar mindre- eller mervärde. Den 
forskningsansats som jag använt mig av gör det i stället möjligt att kom-
ma nära det som sker i skolledningsgrupper. Jag har försökt visa hur de 
samtalande i dessa grupper formulerar, förhandlar och producerar be-
grepp och kategorier som är aktiva i deras vardagsarbete. Jag har studerat 
hur det går till när skola och skolledning görs gällande i deras eget samta-
lande.  

Huruvida det som sker i mötessamtalen är rationellt utifrån mål och 
visioner för skolans verksamhet är inte möjligt att uttala sig om. Identi-
tetsarbete tycks emellertid vara en del av det som sker i mötessamtal. 
Dessa samtal tycks bland annat eller till stor del upptas av och vara orien-
terat emot medlemmarnas positionerande till varandra, till ’andra’ och till 
de uttalanden som görs i samtalen. De positionerar sig i förhållande till 
uttalanden och kategorier, de tycks orientera mot vad det innebär att ver-
ka som skolledare och att vara del av skolledningsgruppen.  

För att använda rationalitetsbegreppet i det som sker i samtal skulle 
jag vilja formulera det på följande sätt: om man utgår ifrån att mötesdel-
tagare träffas för att försöka hantera frågeställningar på ett rationellt sätt, 
och att de handlingar som utförs är rationella i den stund de görs, skulle 
man utifrån mina studier kunna beskriva identitetsskapande som ratio-
nella handlingar för de samtalande.  

De studier som presenterats i denna bok ger inte utrymme för genera-
liseringar om skolledares arbete generellt sett. Det är ändå troligt att det 
kategoriseringsarbete som sker i de gemensamma mötena får effekter på 
annat arbete som skolledarna är del av och involverade i. Man kan anta att 
kategoriseringsarbete är sammanvävt med annat arbete som skolledare 
utför och man kan därmed anta att kategoriseringsarbete får direkta effek-
ter på verksamheten utanför mötena. Man kan också anta att de processer 
som visats i mina studier kan se ut på liknande sett i andra typer av mö-
ten – i skolor och i andra organisationer.  

Även om man kan anta att kategoriseringsarbetet i ledningsgrupps-
mötena har betydelse för annat arbete i skolan och att processerna kan se 
ut på liknande sätt som i mina studier, kan man inte utgå ifrån att identi-
tetsarbete sker på samma sätt i andra mötessamtal. Med utgångspunkt i 
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identitetsskapande som situerat kan man anta att skolledarna orienterar 
emot andra identiteter i andra möten och i andra sammanhang. Det är 
troligt att när skolledare deltar i andra möten som exempelvis arbetslags-
/lärarmöten, förvaltningsmöten, möten med SYO eller vaktmästare, så 
positionerar de sig på annat sätt och andra identiteter görs gällande.  

Generellt sett vill jag påstå att kategoriseringsarbetet har visat sig ha 
stor betydelse för interaktionen mellan deltagarna och att deltagarna ori-
enterar sina språkliga handlingar i förhållande till de kategoriseringar 
som gjorts av tidigare talare. Kategoriseringar har visat sig utföra något i 
den kontext som de används, de skapar och producerar något i den kon-
text de används. 

Min uppfattning är att analyserna visat hur värdefullt det kan vara att 
ta utgångspunkt i samtal för att komma nära den kultur och organisation 
som produceras av de samtalande själva och för att se vad de samtalande 
orienterar emot. Med näranalyser av samtal är det möjligt att se hur kate-
goriseringar ständigt görs i samtal och hur kategorier formas och omfor-
mas. Jag har i analyserna visat hur ord, begrepp och kategorier formas 
och förhandlas i de pågående samtalen, vilket gör att förståelsen för ord, 
begrepp och kategorier inte kan tas för given utan att deras placering i sitt 
sammanhang synliggörs. De måste analyseras i den kontext där de görs 
gällande.  

Genom att ta utgångspunkt i en etnometodologisk ansats, med dess 
’hur’-frågor och detaljanalyser kan man som forskare komma nära lokalt 
organiserade fenomen (Silverman, 2000). Det ger en möjlighet se en orga-
nisation i handling, praktiserad in situ, på ort och ställe och få en bild av 
hur moraliska regler, kultur, organisation och aktörer skapas och konsti-
tueras i samtal. Detta samtidigt som de samtalande förhåller sig till kon-
ventionella eller rådande förväntningar på skolaktörers handlingar, egen-
skaper och karaktäristik. Vi kan se hur ’skola’ organiseras och byggs upp 
av de samtalande med hjälp av olika kategorier. Det blir möjligt att se hur 
det går till när organiserandet sker (Boden, 1994), och hur begreppet skola 
ges innehåll och får sin betydelse i interaktion. Vi kan därmed se hur 
språk och samtal spelar en central roll för konstruktionen av den sociala 
verkligheten (Berger & Luckman, 1998; Börjesson, 2003), och hur analyser 
av kategoriseringsarbete kan vara ett viktigt redskap för att se hur de 
samtalande framställer, formar och omformar kategorier. Det blir möjligt 
att komma nära den skola som är aktiv i de samtalandes vardagsfram-
ställningar. 
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Tracy (2002, s. 187) formulerar sig i en rubrik i sin bok, på följande sätt 
kring detaljstudier av tal: ”little stuff and big effects”, där ’little stuff’ refe-
rerar till små enheter i tal som grundingredienser för att bygga upp och 
upprätthålla relationer till dem som vi arbetar och umgås med och till de 
människor vi älskar. Jag vill beskriva det som att det är de små tingen som 
gör verkan.  

Man kan i likhet med Lepper (2000) hävda att det som brukar kallas 
’micro’- och ’macro’-nivåer i organisationsteorier är konstruktioner som 
endast kan separeras i teori, och att mina analyser påvisar vikten av att 
studera hur det går till när och hur skolledning görs, för att få en inblick i 
hur begrepp och kategorier görs gällande, argumenteras för och konstitu-
eras i sitt sammanhang, samt för att se vad skolledning betyder i sitt sam-
manhang.  

Den roll som interaktionen i mötessamtal har för konstruktionen av 
skola och skolledarskap som visats i denna studie, går inte att generalise-
ra till andra skolor. Men med tanke på att en stor del av skolledare i Sve-
rige uppgivit att de har någon form av ledningsgrupp, är det rimligt att 
anta att det även i dessa ledningsgrupper finns mer eller mindre interakti-
va processer liknande de som presenterats här.  

Det går inte heller att uttala sig om i vilken utsträckning som led-
ningsarbete är ett gemensamt projekt i förhållande till andra aktiviteter 
som skolledarna utför, men denna studie bidrar till att påvisa interaktio-
nens viktiga roll i skolledares arbete. Tal och samtal kan beskrivas som en 
ytterst viktigt del av och i ledningsarbetet, och tal kan också beskrivas 
som organisationen skola. 

I de ledningsgruppsmöten som studerats har skolledning inte fram-
ställts som ett av rektor definierat och utfört arbete – som ett heroiskt 
ensamarbete – utan något som formas gemensamt av de samtalande. Jag 
vill utifrån de studier som presenterats påstå att skolledning är något som 
också görs gemensamt i skolledningsmöten. Genom att studera hur skol-
ledare interaktivt bygger upp begrepp och kategorier och gemensamt 
framställer skola, frågeställningar och skolledning, blir skolorganisation 
och skolledning något som ständigt förhandlas och formas i den pågåen-
de verksamheten 
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Summary 
 

Doing School Leadership 
 

Categorization and Identity Work in Interaction 
 
At least since the early 1990s, Swedish schools have been managed exten-
sively in and through teams of various kinds (SOU 2004:116), where talk 
and conversation is highly significant for school leaders’ practice 
(Sundgren, 2006). Even though so much of school management is now 
organized in various group constellations, Swedish research on school 
leadership has paid no attention to the talk that occurs in the context. The 
primary research focus on school leadership has been the principal and 
the principal’s activities, with the point of departure being the principal as 
actor, embedded in the field of tension created by conflicts of power and 
interests. My opinion is that leadership can be understood as socially con-
structed, if we do not focus solely on what the principal says or does, but 
also analyze how leadership is produced in interaction in the manage-
ment team.  

In this thesis I contribute to school leadership research by using an in-
teractional perspective on school leaders’ conversation. The aim of my 
study is to show how school organization, school leadership and school leader 
identities are produced, formulated and transformed in talk-in-interaction and to 
show methods members use to build their concepts and categories, making them 
socially acceptable in situ. Central research questions are: How are the 
school and school leadership produced in discursive interaction? How is 
identification/association and difference/dissociation achieved with re-
spect to people, things, events and places by conversation, and how are 
identities asserted? 

My theoretical and analytical basis derives from ethnomethodology 
(EM) (Garfinkel, 1967; Heritage, 1984), social constructionism (Börjesson, 
2003; Potter, 1996), and Membership Categorization Analysis (MCA) 
(Sacks, 1992). I consider theory and method intimately intertwined. The 
theoretical perspectives and analytical methods enable me to ask ques-
tions about what words create and how versions of the world are con-
structed and asserted in interaction.  

I started with the notion that much of our knowledge about the world 
is formed by the categories we use in talk and that we categorize in order 
to perform discursive actions in interaction with others (Edwards, 1991). 
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Categorization is thus regarded as a fundamental principle of organiza-
tion in human thought and action (Edwards, 1991; Bowker & Star, 1999). 

My work is presented in two parts, where the first provides back-
ground, a research overview, a review of theories and analytical tools, 
and a concluding discussion. Part two contains four empirical studies 
oriented towards analyzing how concepts and categories are asserted, 
negotiated and produced in interaction. Detailed studies of recorded and 
transcribed sequences are accomplished in the analysis. The empirical 
material consists of selected sequences of recorded talk in regular meet-
ings of school management teams: one meeting of work team leaders at a 
primary school and management group meetings at two secondary 
schools. Analysis of interviews with assistant principals at three secon-
dary schools is also accomplished and presented in Study I.  

I have in the studies demonstrated how categorization work produces, 
formulates and transforms ascriptions to the school as organization (see 
study II in particular). A variety of categories are presented that are not 
only designated with more ‘official terms’ like principal, assistant princi-
pal, work team leader and teacher, but also more ‘unofficial terms’ like 
airhead, math and science nerds, new employees, people who do what-
ever they want, scapegoat, minority, one who was a bit more doubtful, 
strongly critical, an old, traditional principal, old-fashioned school, old-
fogeyish, headmasterish, bitter, and new teachers – to present only a few 
of the categories formed in the conversations. I have argued that Boden’s 
concept of “organization-in-action” (1994) is relevant here. The categori-
zations illustrate the locally produced organization.  

In several of the excerpts, the use of various temporal terms is a 
method or discursive resource frequently used to give meaning to catego-
ries and to create meaning. In study I for instance, we can see how time is 
used by both the interviewer and interviewees to formulate and produce 
categories relevant in the context. But in making the categorization, the 
narrator (the school leader interviewed) also takes a position. This posi-
tioning is done in relation to the interviewer and to the interview situa-
tion, but also to various contrasting teacher types, managerial concepts, 
school definitions, etc. Time is used to create historical figures such as 
“old fogies,” “old headmasterish types” and “old, traditional principals.” 
This makes an effective contrast to the innovative and progressive school 
leaders the interviewees assert themselves to be.  

Study IV also includes examples of how temporal terms are formulated 
in interaction between participants in the meetings. “Today” is used in 
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contrast to outmoded teacher behavior, also denoting how a contempo-
rary teacher should act and speak. 

Reproduction of utterances as they might have been made by non-
present speakers or by the speaker her/himself on a previous occasion is 
another resource used to support categorization work. How utterances 
are reproduced to do something in the context is the main focus in study 
III, but my other studies also present examples of reported speech. Analy-
sis of the excerpts shows that reported speech is an effective way to pro-
duce and ascribe features and attributes to categories. By using reported 
speech, the speaker does not have to describe or formulate the traits of the 
quoted person directly, but can do so indirectly through the quotation. 
Reported speech may be described as a discursive resource that produces 
categories while positioning the speaker in relation to the reported person 
and the group who are listening.  

In the studies, the school leaders depict themselves first and foremost 
as different from others. This is accomplished by various means; reported 
speech, use of time, extreme case formulations, laughter, contrasts and 
use of different pronouns. A variety of discursive resources are used to 
depict and position the interviewees as ‘innovative,’ ‘creative,’ ‘progres-
sive’ and ’improving’ school leaders. These are attributions that may be 
regarded as reasonable and practicable for a school leader labeled con-
temporary and credible.  

The analyzed meetings can generally be described as problem-
oriented. In study IV, I argue that the problem-oriented conversations 
construct the school leaders as ‘problem-solvers.’ The school leaders col-
lectively create, produce and reproduce attributions of the problematic 
others, such as teachers and porters, while portraying themselves as the 
group who can solve problems and secure school work.  

Distance and dissociation are created in the problem-oriented conver-
sations in relation to others. Conversation in meetings is a means whereby 
members can distance themselves from the problematic others and the 
current organization, where they can reflect on and question their own 
roles. In addition to being a place for discussions about how problems 
should be solved, who should talk to whom, who should be responsible 
for making sure problems are taken care of, where decisions are made 
and questions coordinated, the meeting becomes a place for identity crea-
tion. A place where school leaders critically examine and formulate what 
it means to be a school leader, where they work out how school leaders 
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should act, and where they discuss, negotiate and create their relationship 
to others. 

Beside the individual identity constructions, more team-oriented iden-
tities are created in school leaders’ conversations. Various expressions of 
we are formulated in interaction through the attributes school leaders 
ascribe to other categories. Utterances about others do something for the 
collegiality of the group; they signal membership with the group/team. 
The conversation in the meetings may be described as a place where soli-
darity is constructed, we as a different entity compared to others.  

Generally speaking, I consider categorization work has been highly 
significant in the interaction, and that members orient their actions in 
relation to the categorizations made by previous speakers. Categoriza-
tions have proven to create and produce things in the context in which 
they are used. 

Categorization and identity work are constructive concepts in the 
analysis with respect to how team members produce school organization, 
school actors and identities in interaction. The concept of identity work 
may be seen as a complement to categorization; in many cases it describes 
the same process, but identity concentrates on something specific in inter-
action. Identity work focuses on important actions, much of which are 
occupied and oriented towards the members’ positioning in relation to 
others, each other and utterances expressed in interaction. The team 
members constantly form attitudes to one another and each other’s utter-
ances, to other categories inside and outside the school and to conditions 
depicted as prevailing in the schools. Identity work is an important part 
of the actions accomplished in the analyzed meetings.  

It is not possible to comment on, to what extent leadership work is a 
collective project in relation to other activities in which school leaders 
participate, but this study emphasizes the importance of discursive inter-
action in school leaders’ work.  

In the analysis, school leadership is not produced as a lone heroic ef-
fort, but rather as something created by the members in interaction. Based 
on the studies presented, I argue that school leadership is something also 
socially constructed by teams in conversation. By studying how school 
leaders construct concepts and categories in interaction, school organiza-
tion and school leadership become constantly negotiated and constructed. 
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