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Sammanfattning 
Möten är idag en viktig arena för organisationer att ta beslut, lösa problem och sprida 
information. I vår studie har vi valt att fördjupa oss i hur dessa möten går till inom förskolan 
när man samlar all personal i ett APT-möte. Studiens övergripande syfte är att skapa mer 
kunskap om hur ledarskapet skapas och markeras under APT-möten inom förskolan. Syftet är 
även att se hur APT-möten går till samt hur de institutionella rollerna skapas och upprätthålls. 
Vi har även valt att studera hur distansledarskapet som finns i denna verksamhet synliggörs.   
 
Studien bygger på tre APT-möten som är inspelade med videokamera och som sedan 
analyserades med samtalsanalys som teoretiskt perspektiv. Resultatet visade att APT-mötet 
till stor del följde de faser som finns i ett institutionellt samtal, att olika roller markeras 
genom hur turtagning går till, hur man förhåller sig till agendan samt på vilket sätt man 
ledaren tolkar och sammanfattar det som deltagarna säger. Distansledarskapet gick att 
identifiera i avsaknad av kunskap om problem i den operativa verksamheten och att det fanns 
ett önskemål av medarbetarna att chefen skulle komma ut i den operativa verksamheten.  
 
Nyckelord; Samtalsanalys, ledarskap, möten 
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Abstract  
Organisational meetings are an important occasion to make decisions, solve problems and to 
share information with each other. In this study, the focus has been on how these meetings are 
created by its participants within preschool. The purpose of this study is to gain deeper 
knowledge in how leadership is created and identified during these meetings. The purpose of 
this study is also to see how the institutional roles within this organisation is created and 
recreated and also to see how the distance leadership that is in this specific organisation can 
get identified. 
 
The study include a video observation of three meetings at three different preschools. These 
three meetings gave us a result that were analysed through CA (Conversational analysis). The 
result shows that these meetings follows the institutional phases that are included in 
institutional meetings, that institutional roles are created in interaction and especially through 
the way in which the leader takes responsibility to the meeting agenda and in the way the 
leader creates meaning of what the participants says. A distance leadership was identified 
through the leaders lack of knowledge in problems related to day-to-day work and also 
through a wish from the co-workers to have the leader more present in their everyday work.  
 
Keywords; Conversational analysis, leadership, meetings 
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1. Inledning 
 
Det finns flera olika sätt att se på organisationer. Ett perspektiv som finns, innebär att man ser 
organisationer som något statiskt och alltså som något som existerar utan aktiv handling eller 
att något behöver göras. Alla perspektiv håller dock inte med om denna definition utan 
definierar istället organisationer som dynamiska. Dynamiska organisationer innebär att de 
istället för att vara statiska och oföränderliga, ständigt skapas och återskapas av de som verkar 
inom den. Detta betyder alltså att då man tillhör en organisation och arbetar i den så är man 
också med och skapar och återskapar de strukturer och roller som finns. En stor del av detta 
skapande sker sett ur detta perspektiv, genom interaktionen då man genom att kommunicera 
antingen bekräftar eller utmanar den struktur som finns och den roll som man har (Clifton, 
2006). Genom att kommunicera är man alltså med och bidrar till skapandet av vad som utgör 
verksamheten samt de roller som den består av.  
 
En viktig arena för kommunikation inom organisationer är möten. I dagens arbetsliv läggs det 
mycket tid på att delta i möten där målet är att ta beslut, lösa problem samt att sprida 
information (Leach, Rogelberg, Warr & Burnfield, 2009). Den interaktion som sker på möten 
har på senare tid fått en mer central roll då det anses vara där som mening, mål och roller i 
organisationen skapas (Clifton, 2006). Ledaren på dessa möten har en speciell roll där det är 
denne som i förväg planerar, under mötet presenterar och håller den agenda som finns samt 
skapar ramarna för samtalet. Ledaren är också den som har mandatet att skapa mening och 
sammanfatta det som sägs (Baran, Shanock, Rogelberg & Scott, 2012). 
 
Denna studie har valt att fokusera på hur struktur, roller och ledarskapet på möten inom 
förskoleverksamhet skapas. Ett möte inom förskoleverksamheten kallas ett APT-möte 
(arbetsplatsträff). Dessa APT-möten är ett tillfälle att samla personalen och gå igenom det 
som är aktuellt inom verksamheten, diskutera problem, arbetsmiljön samt övergripande frågor 
gällande verksamheten. På grund av att ledaren i dessa verksamheter ofta jobbar på distans så 
blir möten där man fysiskt får träffas, ett viktigt tillfälle för interaktion och problemlösning 
(Sandén, 2012). Då det är på dessa möten som en fysisk interaktion mellan medarbetare och 
ledaren sker så blir det även där som roller och specifikt ledarskapet görs tydligt (Clifton, 
2006). 
 
Inför denna studie så har vi identifierat forskning som behandlar just möten, roller och 
distansledarskap. Vi har dock saknat tidigare forskning som beskriver just hur dessa möten är 
strukturerade, hur roller skapas genom samtalet, samt hur distansledarskapet blir tydligt på 
dessa APT-möten. Med utgångspunkt i ett interaktivt perspektiv kommer vi därför att titta på 
dessa frågeställningar och detta blev därför fokus för just denna studie. För att kunna besvara 
dessa frågor så användes en samtalsanalys-inspirerad metod. Denna metod fokuserar på just 
hur interaktionen sker och genom detta kan mönster identifieras gällande hur dessa möten är 
strukturerade samt hur roller och distansledarskapet skapas.   
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1.1 Syfte  
Syftet med vår studie är att skapa mer kunskap om hur ledarskapet skapas och tydliggörs i 
social interaktion under APT-möten inom förskolan. Syftet är även att se hur APT-möten går 
till samt hur de institutionella rollerna skapas och upprätthålls. 
 
1.2 Frågeställning  

• Hur initieras, utvecklas och avslutas APT- möten i interaktion? 
• På vilka sätt blir medarbetare, ledare och andra institutionella roller synliga i dessa 

möten? 
• På vilka sätt synliggörs det att detta ledarskap är ett distansledarskap? 

 
1.3 Pedagogisk relevans  
Denna studie har utfört vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
vid Uppsala universitet. Definitionen av pedagogik enligt denna institution lyder:  

”Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom 
vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella 
sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. 

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning 
och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om 
styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och 
mångfaldsaspekter.” ( Uppsala universitet, 2017) 

 

Denna studie har därmed en hög pedagogisk relevans då denna studerar hur interaktion skapar 
strukturen på APT-möten inom den pedagogiska verksamheten, förskolan. Studien fokuserar 
även på ledarskapet och andra roller praktiseras och formas genom interaktion. 

 

1.4 Bakgrund  
 
1.4.1 APT Möten  
En arbetsplatsträff eller APT som det kallas i många verksamheter är ett regelbundet möte 
mellan medarbetare och chef. På dessa träffar delas information som berör verksamheten. 
Införandet av APT-möten är en effekt av medbestämmandelagen som säger att arbetsgivaren 
ska samverka och informera arbetstagarna om det som sker i verksamheten. Dessa APT- 
möten blir även en chans för medarbetare att lyfta synpunkter och idéer som rör deras 
arbete.  Dessa träffar är vanliga i alla former av offentliga verksamheter. Riktlinjer för APT- 
möten är att de ska ligga inom ordinarie arbetstid och att de ska ske ca 10 gånger per år 
(Sandén, 2012). Hur förskolorna väljer att lägga upp APT-mötet kan dock skifta.  
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1.4.2 Förskolechefens uppdrag 
I förskolechefens uppdrag ingår det att vara en pedagogisk ledare och chef för förskollärare, 
barnskötare och övrig personal i förskolan. Det är förskolechefen som har det övergripande 
ansvaret för att verksamheten drivs enligt läroplanen och för uppdraget i sin helhet (Lpfö 98, 
2016). 
 
Enligt skollagen kapitel 2 § 9 samt § 10 beskrivs det hur det ingår i förskolechefens uppdrag 
att leda och samordna arbetet på förskolan. Förskolechefen skall verka för att utbildningen 
skall utvecklas och det är även denna som tar beslut gällande organisationen. Förskolechefen 
ansvarar även för att fördela resurser inom verksamheten och hur detta görs skall vara baserat 
utefter barnens olika förutsättningar och behov (SFS 2010:800).  
 
1.4.3 Formellt ledarskap samt ledaren som en informell relation 
Det finns flera olika benämningar och definitioner av ledarskap. I denna studie har vi studerat 
ledare som formellt har beteckningen chef. Dock kommer vi även att studera ledarskap som 
en informell relation till dess medarbetare vilket betyder att ledarskapet är något som inte bara 
är utan som även skapas i denna relation. Detta skapande sker både genom att ledaren gör sig 
själv till ledare genom att bekräfta de förväntningar som finns på denne som ledare. Samt att 
medarbetarna både gör sig själva till medarbetare och bekräftar ledarens roll som ledare 
genom att även de beter sig som förväntat i deras roll (Russ, Christiansen, Klar, Schreiber & 
Akif-Erdener, 2016) 
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2. Tidigare forskning 
 

En stor del av den tidigare forskning inom ledarskap och möten har behandlat kommunikation 
och ledarskap samt beskrivit olika teorier gällande vilken ledarskapsstil som utgör den bästa 
för att påverka sina följare i önskad riktning. Där finns det ett identifierat fokus på studier 
gällande bl.a. kroppsspråket hos ledare samt på olika kommunikativa strategier som anses 
fördelaktiga. Ett annat forskningsområde behandlar det som påverkar mötens effektivitet samt 
vilka variabler som ett positivt formellt möte bör innefatta. Studier utförda på APT-möten 
eller möten generellt inom förskolan var svåra att hitta. Då vi sökte på till exempel ‘’förskola 
+ möten’’ så blev det istället träffar på artiklar gällande barns utveckling samt artiklar 
gällande förskolechefens ansvarsområden. Denna studie har därmed som förhoppning att 
kunna bidra med en analys av just hur dessa möten mellan förskolechefer och medarbetare 
görs mer konkret.  Detta för att alltså komplettera den tidigare forskningen som mer fokuserar 
på ledarskapsstilar, kommunikationsstilar, formella möten och ledarskap på distans mer 
generellt. 
 
2.1 Sökprocessen 
För att söka artiklar och tidigare forskning till denna studie har främst Uppsala universitets 
databas, Libris samt Google Scholar använts. Där användes både svenska och engelska 
sökord för att både få nationella och internationella träffar. De sökord som användes var; 
organisational meetings, leadership communication, formal meeting, interaction in meetings, 
kinesics in organisational meetings, meetings + communication + relations, agenda setting, 
conversational analysis, effektiva möten, ledarskap + kommunikation + möten, nonverbal 
communication, leadership in distance, organisatoriska roller, distance + organisations. 
Av den forskningen som berörde just ledarskap och interaktion under möten så var det svårt 
att hitta studier som hade gjort en samtalsanalys och därmed en mer ingående beskrivning av 
hur möten skapas och görs av ledare och medarbetare. Att hitta studier som utförde en 
samtalsanalys genom att söka på ”CA” som står för conversational analysis, eller 
”samtalsanalys” som det heter på svenska var svårt. Därför sökte vi istället upp ytterligare 
artiklar genom att studera tidigare funna artiklars källförteckning. I detta avsnitt kommer vi 
dock att ta upp den mest relevanta forskningen som berör formella möten och samt 
kommunikation och ledarskap under dessa. 
 
2.2 Effektiva möten 
Ett område av den forskning som har gjorts behandlar det som kännetecknar ett formellt möte 
samt vilka variabler som bör finnas för att ett möte både skall vara samt upplevas som 
effektivt av de som deltar. 
 
Det som kännetecknar ett formellt möte är enligt Leach, Rogelberg, Warr & Burnfield (2009) 
om det finns en agenda, om mötet har en bestämd starttid och om någon leder mötet. Vid ett 
möte så menar Leach, et.al (2009) att det oftast finns en person som har kontroll över både 
inbjudan och ramarna för den interaktion som skall ske och att denne person därmed tar 
ansvar och kontroll över mötets agenda. Deras studie beskriver även de variabler som 
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påverkar mötens upplevda effektivitet och positiva struktur. Dessa innefattar bland annat att 
det finns en planerad agenda, att frågor om deltagarnas åsikter ställs samt att satta tider hålls. 
De menar att om man som ledare håller den planerade och presenterade strukturen så sänder 
det en signal till lyssnarna att de krävs ett engagemang och ett ambitiöst utbyte från dessa i 
gengäld. Deras studie påvisar även att omständigheterna kring ett möte är väldigt viktiga för 
att ett möte skall vara effektivt och bra. Det bör enligt deras studie finnas bra bord och 
sittplatser, samt en behaglig ljus- och ljudnivå i möteslokalen.   
 
Leach, et.al (2009) kunde även se i sin studie att vissa variabler påverkar delaktigheten i 
möten. Dessa variabler innefattade bland annat att ju högre antal personer som deltar i mötet, 
desto mindre aktivt deltagande kunde man finna. Det man även kunde se var att långa möten 
redan i förväg upplevdes som mindre effektiva än kortare möten. Detta gällde även i de fall 
där de korta mötena inte hann med alla punkter på agendan. De fann även att det ansågs 
viktigt att en agenda fanns redan innan mötet, att agendan presenteras muntligt under mötet 
samt att agendan genomförs ordentligt för att intresset av mötet skall öka.   
 
2.3 Mötet som arena för relationell utveckling  
Baran, et.al (2012) beskriver hur gruppmöten är viktiga arenor för att skapa och utveckla 
relationen mellan ledaren och följaren. Detta på grund av att möten ofta bidrar till att de 
värderingar och beteenden som önskas överförs från ledaren till medarbetarna. Leach, et.al 
(2009) beskriver utefter sin forskning att även ledarens beteenden och sätt att ge respons på 
det som händer på mötet samt den sorts kommunikation som denne för, påverkar gruppens 
uppfattning om ledaren som just chef eller ledare inom verksamheten. De menar att de 
beteenden som man utför på ett möte blir som ett slags bevis på hur pass väl 
kommunikationen och relationerna fungerar även i det dagliga arbetet. En markör som 
påvisar hur pass bra både kommunikationen och relationen är dem emellan bevisas bland 
annat genom hur ledaren både aktiverar samt väver in deltagarnas åsikter. En fråga såsom, 
vad tycker du/ni? påvisar både att en dialog om ett visst problem sker men även att relationen 
mellan ledare och medarbetare uppvisar tillit gentemot varandra och att åsikter som båda 
parter har är viktiga och bör tas i beaktande. Yrle, Hartman & Galle´s (2002) studie visade 
även att ledare som under möten ger beröm samt uppmuntrar en aktiv kommunikation genom 
att fråga om deltagarnas åsikter och därmed får dem att delta aktivt i mötet, bidrar till en 
högre kvalité gällande det utbyte som sker mellan ledare och medarbetare. De menar att 
beteenden som skapar ett goda och meningsfulla möten också influerar relationen och utbytet 
mellan ledare och medarbetare positivt. 
 
En annan viktig aspekt som Baran, et.al (2012) tar upp är hur relationen mellan medarbetare 
och chef påverkas positivt av att chefen är rättvis under mötet och låter alla komma till tals. 
De menar att om ledaren säkerställer en viss rättvisa under mötet så kommer följarna att 
utveckla bättre relationer med sin/sina ledare samt få en bättre och mer positiv bild av 
organisationen. Det menar Baran, et.al leder till en större vilja att delta aktivt i de olika 
besluten som skall tas under mötet.   
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2.4 Kommunikation under möten 
Ett annat område inom forskningsfältet behandlar kroppsspråk och hur ledare kan använda 
både språket och kroppsspråket för att kommunicera med de som jobbar inom verksamheten. 
Baran, et.al (2012) beskriver hur en ledare som står framför sina följare omöjligt kan undvika 
att kommunicera med dessa. De menar att alla signaler som ledaren skickar ut oavsett om det 
är meningen som en kommunikation eller inte, påverkar lyssnarnas uppfattning av ledaren. 
De menar även att alla signaler som ledaren sänder ut under ett möte speglar den rådande 
relationen på ett eller annat sätt. Detta kan till exempel innefatta gester som markerar att man 
är ledare eller genom att ledaren styr samtalet genom att ignorera vissa utsägande och istället 
låta andra ta plats och få komma till tals. 
 
Remland (1981) skriver hur det blivit allt viktigare att träna chefer och ledare att effektivt 
kunna kommunicera face-to-face med de som jobbar inom verksamheten. Han menar att den 
kommunikation som sker face-to-face är väldigt viktig att kunna behärska på grund av flera 
orsaker. Hans studie påvisade bland annat att många beteenden som används då ledare och 
medarbetare möts, används för att kommunicera sin position och roll i verksamheten. En av 
dessa är till exempel mandatet att ta beslut vilket i sig blir ett verktyg för att markera att man 
har en ledande position. Han framställer även icke-verbala tecken såsom att vara den i 
rummet som tar mest plats samt att vara mer avslappnad än de som inte leder samtalet. 
Remland talar även om symmetriska och asymmetriska relationer som synliggörs då ledare 
och medarbetare kommunicerar face-to-face. Dessa relationer speglar de normer som finns 
för medarbetare och ledare och påverkar de beteenden som finns. Om dessa normer leder till 
ett liknande beteende hos medarbetarna där alltså alla beter sig likadant så finns en 
symmetrisk relation. Om det däremot finns normer som leder till en asymmetrisk relation så 
beter sig individerna i gruppen olika i jämförelse med varandra. 
 
2.5 Ledarskap på distans  
I relation till studiens syfte så har även tidigare forskning gällande ledare på distans 
utforskats. Där har vi funnit hur Howell, Neufeld och Avolio (2005) beskriver hur det finns 
tre konstaterade distanser mellan ledare och följare; fysisk, psykisk och strukturell. Deras 
studie påvisar att just fysisk distans mellan ledare och följare påverkar ledarens möjligheter 
att leda negativt på grund av bristen på interaktion dem emellan. Det främsta argumentet för 
denna negativa påverkan på ledarskapet härrör att distansen skapar sämre förutsättningar för 
relationsskapande och att detta gör att prestationen hos följarna försämras. En liten fysisk 
distans till sina följare bidrar till att ledaren i större utsträckning kan ge individuell coachning, 
upptäcka behov samt agera som förebilder för sina följare. 
 
Napier & Ferris (1993) studie visar att fysisk distans mellan ledare och medarbetare leder till 
en mindre samstämmig uppfattning om hur det dagliga arbetet går. De menar att en ledare 
som är tillgänglig och nära till hands, även fast man inte utnyttjar den möjlighet till kontakt 
som finns, leder till en större tillfredsställelse på jobbet samt att både ledaren och 
medarbetaren har en mer samstämmig syn på hur väl man utför sitt arbete. Deras studie visar 
även att fysisk distans påverkar hur pass väl man håller med och förstår varandra som 
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medarbetare och ledare samt att det påverkar möjligheten att utvärdera varandras arbete 
negativt. 
 
2.6 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen som har presenterats ovan visar vad som kännetecknar ett formellt 
möte, vilka variabler som krävs både för att göra mötet effektivt och för att skapa ett 
ambitiöst deltagande. Vi har här även presenterat hur tidigare forskning påvisar hur mötet 
utgör en viktig arena för att skapa en god relation mellan ledaren och medarbetarna. Den 
interaktion som sker visades påverka hur medarbetarna uppfattar sin ledare och hur detta i sig 
påverkar relationen mellan ledaren och medarbetarna. Den tidigare forskningen som 
presenterats tar även upp hur ledare kommunicerar på möten genom gester och signaler 
såsom till exempel att ignorera ett utsägande som denne inte vill diskutera. Det har även 
gjorts studier som påvisar att kommunikationen som sker face-to-face har blivit allt mer 
viktig att behärska på grund av att det är vid dessa tillfällen som roller skapas. En stor fysisk 
distans mellan medarbetarna och ledaren leder till en negativ påverkan på ledarskapet då 
bland annat individuell feedback blir svårare att ge. 
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3. Teori  
 
I följande avsnitt redovisar vi studiens teoretiska utgångspunkt, samtalsanalysen. Vi kommer 
här att förklara vad samtalsanalys är samt vilka grunder som denna teori står på. 
Samtalsanalysen innefattar bland annat närhetspar, presekvenser och trafikregler vilket 
kommer att förklaras mer tydligt. Denna teoridel kommer även att förklara institutionella 
samtal med dess olika faser, vilken roll agendan har samt de roller som finns och skapas i 
interaktion under dessa samtal.  
 
3.1 Social interaktion som studieobjekt  
CA som kommer från engelskans conversational analysis (samtalsanalys) och har sitt 
ursprung i sociologin och i etnometodologin. Etnometodologi är ett teoretiskt perspektiv som 
studerar hur medlemmar i ett visst samhälle bibehåller och bygger upp strukturer med hjälp 
av de normer och regler som skapas inom en viss grupp eller samhälle. Inom 
etnometodologin ser man medlemmarna som aktiva aktörer i detta skapande och 
upprätthållande av strukturen. Då interaktionen utgör en del av det som medlemmarna aktivt 
gör för att skapa och bibehålla strukturer så blir analyser av interaktion intressant och utifrån 
detta så uppkom just samtalsanalysen (Norrby, 2014). Samtalsanalysen tittar alltså på hur vi 
interagerar med varandra och alltså på hur vi gör möten eller annan interaktion.  
 
Utvecklingen inom CA har gått från att fokusera på vardagliga samtal till att inkludera 
analyser på institutionella samtal och på senare tid även på den interaktioner som sker internt 
kollegor emellan samt mellan medarbetare och chef (Svennevig, 2012). Främst från och med 
90-talet blev just den interaktionen som sker på möten intressant. Möten blev intressanta att 
studera på grund av att det ansågs vara en viktig arena för att nå ut budskap till medarbetarna. 
Bland annat gällande hur de önskades uppföra sig på sitt arbete. Mötet sågs även som ett 
tillfälle att sprida företagets normer och vision och då detta sågs som viktigt så ledde det till 
att intresset för interaktionen på möten ökade (Asmuss och Svennevig, 2009).  
 
Clifton (2006) beskriver även hur forskningen har styrt mot att handla mer om organisationer 
som ett görande där verksamheten inte ses som något som bara är utan som något flytande 
och som något man skapar tillsammans. Då interaktionen är något vi gör i samspel med 
varandra så har just samtalet blivit av intresse för att se hur organisationer skapas och 
återskapas genom interaktion. Hur ledaren kan påverka detta skapade och görande av 
organisationen har då också blivit ett intressant område att studera. Detta på grund av att det 
även är interaktionen som skapar de olika rollerna som finns i organisationen och även att 
ledaren förmedlar normer och visioner genom interaktionen. För att studera hur detta görs kan 
man med fördel använda sig av en samtals- och interaktionsanalys. En samtalsinspirerad 
analys har därmed tillämpats i denna studie.  
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3.2 Samtalsanalysens grunder 
I samtalsanalysen är det fokus på hur sociala aktiviteter görs och förstås med utgångspunkt i 
interaktionen. En viktig grundidé inom samtalsanalysen är att analysen skall ske på faktiskt 
uppkommen interaktion, vilket betyder att interaktionen skall vara äkta och studerad i en 
naturlig situation. I samtalsanalysen är man intresserad av hur någonting sägs och därför kan 
analys av tempo, tonhöjningar och talarbyte etc. vara centralt i analysen (Norrby, 2004). När 
man studerar interaktion utgår man från sitt empiriska material och letar efter mönster som 
återupprepas och drar sedan slutsatser utifrån dessa mönster. Samtalsanalysen innefattar fyra 
grundläggande antagande:                    
                                                                                                                  

1. All interaktion har en struktur.  
 

2. Alla bidrag till interaktionen till exempel ett yttrande i ett samtal är såväl 
kontextberoende som kontextförnyande. Detta betyder att det man säger hör ihop 
med det sammanhang som det sägs inom och skapar även i sig ett nytt 
sammanhang för den som ska svara. 
 

3. Allt som uttrycks samt alla detaljer i interaktionen är av potentiellt värde. Inget 
kan avfärdas som irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 
 

4. När man studerar social interaktion är det bäst att studera interaktion som 
uppkommit på ett naturligt sätt. Att den interaktion som sker är äkta (Norrby, 
2014). 

 
Den samtalsanalys som är inriktad på de institutionella samtalen är intresserade av hur 
institutionerna upprätthålls genom interaktion. Genom att studera specifika mönster och 
normer kring interaktionen i institutioner kan man även se hur institutionen görs av dess 
medlemmar (Norrby, 2014). Ett exempel på ett mönster kan vara att det finns en viss 
återkommande struktur över hur man inleder varje möte. Nedan kommer vi att visa transskript 
som utgör exempel på samtalsanalys. I bilaga 2 finns en transkriptnyckel för läsarens hjälp.  
 
3.2.1 Närhetspar 
En viktig del i social interaktion kan beskrivas i termer av närhetspar. Ett närhetspar är två 
kommunikativa handlingar efter varandra som tillsammans utgör ett par. Detta par består av 
en första del och en andra del. Exempel på ett närhetspar kan vara: Fråga - Svar, Erbjudande 
- Accepterande och Hälsningsfras - Hälsningsfras (Norrby, 2014). 
 
1. Billy:     skulle denna också (.) fram Ragnhild? 
2. Ragnhild:     ja den tänkte jag vi kan ha sen 
 

Exempel 1) Närhetspar fråga- svar (Norrby 2014, 138). 
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Det som är typiskt med ett närhetspar är att när någon yttrar en första del av ett närhetspar så 
förväntas även en andra del. Till exempel så förväntas en fråga bli besvarad. Det finns alltså 
en normativ förväntan att få en respons på en fråga eller att en hälsning besvaras. Det går ofta 
att se om en första del i ett närhetspar uteblir så leder det ofta till att första delen återkommer 
men i ny form likt exemplet nedan (Norrby, 2014). 

1. Carina:  italienarna gick direkt upp till slutspel va? 
2. Vivvi:  hm 
3. Carina:  dom fick direktplacering till kvarten? 
4. Håkan:  nä: nä: 

 
 

Exempel 2) Utebliven andra del efter första del (Förenklad transkription - Norrby 2014, 139). 
 
I transkriptet ovan så kan vi se hur Carina (rad 1) frågar en fråga som inte besvaras utan Vivvi 
(rad 2) anger istället ett tvekande ”hm”. Då det alltså inte kommer någon andra del efter den 
fråga som ställdes så återkommer förstadelen men i en ny form genom att Carina (rad 3) 
frågar om de fick direktplacering till kvarten. Detta svarar Håkan på (rad 4) genom att säga 
två utdragna ”nä”. 
 
3.2.2 Presekvenser  
Närhetspar är vanligt förekommande i interaktionen men ett vardagligt samtal består sällan av 
enbart korta sekvenser av till exempel frågor och svar. I interaktionen förekommer istället 
presekvenser vilket är sekvenser av flera närhetspar. En presekvens kan vara en förfråga, som 
ämnas leda till en annan fråga. Det kan vara att man väljer att inleda med att fråga “Vad ska 
du göra efter jobbet?” istället för att direkt fråga “Vill du gå ut och äta middag med mig?” 
(Norrby, 2014).  
 
En annan typ av presekvens är lystringssignaler. Dessa lystringssignaler innebär att man vill 
försäkra sig om att den som lyssnar faktiskt lyssnar och är närvarande. En lystringssignal kan 
vara i form av ljud som Hallå!, Hörru!, Öh!, Du! eller att använda någons namn. Det är 
vanligt att lystringssignaler används i samtal med flera deltagare eftersom interaktion med 
många deltagare tenderar på att delas upp i flera parallella samtal (Norrby, 2014).  
 
3.2.3   Samtalets trafikregler  
Det finns trafikregler då man samtalar med andra. Detta innefattar till exempel regler gällande 
när det är okej att bryta in och börja prata själv samt hur långa pauserna mellan meningar får 
vara (Norrby, 2004).  En av dessa regler kallas för turtagningsregeln. Denna handlar om hur 
vi skiftar talare på grund av att det inte är möjligt att alla i ett samtal talar samtidigt. I de 
institutionella samtalet som alltså är ett samtal inom till exempel en organisation så finns det 
inte ett lika fritt ord som under ett vardagligt samtal och därför finns det även andra 
turtagningsregler. Vilka specifika regler som gäller i det institutionella samtalet beror på vad 
för slags samtal det är samt den institutionella uppbyggnaden. Olika organisationer kan därför 
ha olika regler och uppbyggnad gällande hur samtal förs och därmed också vilka trafikregler 
som finns (Norrby, 2004). Under de institutionella samtalen tar ledaren ofta rollen som 
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ansvarig över interaktionen och deltagarnas medverkan. Detta sker både genom att ledaren tar 
denna roll men också genom att medarbetarna låter ledaren göra detta. Skillnaden från ett 
vardagligt samtal görs tydlig genom att den som vill ha en talan i ett formellt möte på något 
vis måste signalera detta till ledaren. Ledaren blir därmed den som tar ansvaret för att fördela 
turtagningen och även begränsa längden för hur länge någon får ha ordet (Svennevig, 2012b).  
 
När det är dags för en respons på det man har sagt eller för någon annan att ta ordet så kallas 
det för en talarbytesplats (Norrby, 2014). Det finns tre vanliga sätt som detta talarbyte sker på. 
Dessa är 1) att den som har samtalsturen utser nästa talare 2) att man själv utser sig till nästa 
talare 3) man fortsätter sin egen tur och får därmed en längre samtalstur. Nedan följer 
exempel på dessa tre: 
 
Det första sättet som innebär att den som har samtalsturen utser nästa talare kan ske genom att 
avsluta en fråga med att ange det namn på den person som frågan riktar sig mot. Nedan följer 
ett exempel på när den som har samtalsturen, i detta fall Birgitta utnämner Ragnhild som 
nästa talare genom att rikta frågan mot henne (rad 1). Ragnhild tar då ordet (rad 2): 
 
1. Birgitta:   Skulle denna också (.) fram Ragnhild? 
2. Ragnhild:   Ja den tänkte jag vi kan ha sen 
 

Exempel 3) Transkription inspirerad från  (Norrby 2004, 111). 
 
Det andra sättet att byta talare på, sker genom att någon utser sig själv till nästa talare. Detta 
visas i exemplet nedan där Gerda berättar om vilken växel hon har cyklat på (rad 1) och 
tystnar sedan i paus på 0.8 sekunder (rad 2). Efter den lilla pausen så tar Bitte själv ordet och 
berättar att hon cyklat på treans växel (rad 3). Därefter sker ytterligare en självnominering där 
Gunilla berättar att hon inte cyklade på någon växel (rad 4) och får medhåll av Siri som också 
självmant tar ordet och berättar att hon gör på samma sätt som Gunilla (rad 5).  
 
1. Gerda:     jag menar jag har cyklat på tolvans växel jag 
2.     (0.8) 
3. Bitte:     jaha (.) jag cyklade på treans 
4. Gunilla:   jag cyklade på ingen växel 
5. Siri:     nej de gör jag också   

 
Exempel 4) Transkription inspirerad från (Norrby 2004, 111). 
 
Ett tredje sätt att för att markera ett eventuellt talarbyte men som i slutändan inte leder till 
något talarbyte visas i det sista exemplet nedan. Där pratar Hanna om hur de varit ute och gått 
(rad 1-2). I slutet av hennes utläggning sker en mikropaus (rad 2). I denna mikropaus 
markerar Bo att Hanna kan fortsätta att tala genom att säga ”hm” (rad 3) istället för att göra 
anspråk på talarplatsen. Hanna fortsätter därför sin samtalstur och denne förlängs därmed 
istället för att ett talarbyte sker. 
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1. Hanna:  att vi hade gått dit eh så satte vi oss å bara eh (.) drack 
2.        en dricka då eller vad de var [(.) å så dom här duverna  
3. Bo:           [hm 

4. Hanna:  ser du duverna där uppe vet du   
 

Exempel 5) Transkription inspirerad från (Norrby 2004, 111). 
 

I vardagliga samtal så är det vanligast med självnominering och i de flesta formella möten är 
det vanligast med en blandning av självnominering och delegering av turer (Svennevig, 
2012). 
 
3.3 Institutionella samtal  
Ett institutionellt samtal är ett professionellt samtal. De institutionella samtalen karaktäriseras 
av en tydlig rollfördelning samt en tydlig agenda. Institutionella samtal hålls för att diskutera 
problem och ofta finns det en förutbestämd agenda som anger i vilken ordning som planerade 
punkter skall tas upp. Ett institutionella samtal kan vara mellan till exempel chef och 
medarbetare eller mellan läkare och patient. Linell (1990) har identifierat fem utmärkande 
drag som karaktäriserar vad de institutionella samtalen innefattar:  
 

• En avgränsad aktivitet med ett förutbestämt syfte. 
• Rutinerade sätt för att genomföra syftet. 
• Tydliga roller där de olika rollerna har olika skyldigheter och rättigheter. 
• Minst en part i mötet har sin samtalsroll som en del i sitt yrke. 
• Aktivitetstypen har ett vardagligt namn som används frekvent, t.ex. att ha ett möte.  

 
Det institutionella samtalet som sker mellan kollegor behandlar ofta det som krävs för att man 
ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och ofta sker dessa samtal under planeringsmöten och 
sammanträden. Vid dessa möten finns det vanligtvis en ordförande som fördelar ordet och 
som leder samtalet framåt. Något som även är gemensamt för de institutionella samtalen är att 
parterna i samtalet har skilda positioner och uppgifter, detta kan till exempel vara att man har 
till uppgift att vara ansvarig/ledare över samtalet eller att man har en position som 
medarbetare (Wirdenäs, 2007).   
 
3.3.1 Det institutionella samtalets olika faser  
I det institutionella samtalet har man identifierat olika faser. Vi har valt att utgå ifrån Linells 
(2011) sex olika faser samt Asmuss och Svennevigs (2009) studie på det institutionella 
samtalets initiering och avslut. De två olika modellerna kompletterar varandra till denna 
studie då det ger oss en modell som både utgår ifrån faser i det institutionella samtalet samt 
strukturen på formella möten. De faser som Linell redogör för kan beskrivas utifrån dess syfte 
eller innehåll. Varje fas innehåller strukturer och normer. Dessa sex faser innefattar; öppning, 
orientering, utforskning, formulerandet av besked, eventuell sammanfattning och avslutning. 
 



18 
 

I det första steget; öppning; sker det ömsesidiga hälsningar och relaterade sekvenser av 
småprat. Detta kan ses som en typ av uppvärmning där man känner på varandra för att skapa 
en god samtalsrelation (Linell, 2011). Ett exempel på öppningsfasen kan vara att man efter en 
hälsning, kallpratar om vädret, trafik eller en nyhetshändelse för att skapa en god 
samtalsrelation. Asmuss och Svennevig (2009)  beskriver även hur deltagarna vid mötets start 
för vardagliga diskussioner och att dessa antingen sker i helgrupp eller mellan enskilda 
deltagare. När det sedan är dags för skiftet från denna fas till början på det formella mötet så 
sker det oftast genom att ledaren av mötet initierar bytet av fas. Detta kan ske genom att 
använda en lystringssignal, som ett högt ”Okej”. Ett annat sätt som beskrivs är att välkomna 
deltagarna samt kommentera vilka som närvarar och vilka som saknas.  
 
Efter detta inleds orienteringsfasen genom att man presenterar syftet och agendan i 
mötet. Denna fas innebär en förberedelsefas för det ärende som ska hanteras. I denna fas 
väljer man ofta att gå igenom vad som sades på tidigare möte och en genomgång om vad som 
står på dagens agenda (Linell, 2011).  
 
I den tredje fasen, utforskningsfasen går man igenom dagens agenda punkt för punkt. Det sker 
genom att ledaren ställer frågor, styr ordet samt att deltagarna i mötet svarar (Linell, 2011). 
 
I den fjärde fasen formulerar man en lösning, beslut eller åtgärdsförslag. Detta görs nästan 
enbart av den professionella i de institutionella samtalen. Den fjärde fasen flyter ibland 
samman med den femte fasen sammanfattning, som innefattar att den professionella eller den 
formella ledaren genomför en sammanfattning av vad som tagits upp i samtalet och vad man 
kommit överens om (Linell, 2011).  
 
Den sista och sjätte fasen som handlar om hur man skall avsluta ett möte beskrivs av Linell 
(2011) samt Asmuss och Svenning (2009). De beskriver det som en process av preskevenser 
som används för att markerar att mötet håller på att avslutas till exempel genom att säga 
“Någon som vill tillägga något?”. Om dessa inte ger någon respons övergår samtalet till 
formella avslutningsfraser som kan innebära att tacka för mötet, ställa sig upp och ta avsked.  
 
3.3.2 Agendans påverkan på mötets struktur  
I ett möte av institutionell karaktär är grunden för fasstrukturen att det finns en agenda. Det 
innebär att det finns en plan för mötet och att det är ett antal handlingar och ämnen som ska 
tas upp. Agendan innebär ofta en önskvärd och förväntad ordning för hur de olika ärendena 
ska genomföras. Då agendans struktur kan återkomma på flera möten leder detta till att 
faser/ärenden på agendan sker enligt rutin medan vissa andra ärenden kan ha en mer flexibel 
placering i agendan och förekomma på olika ställen (Linell, 2011).  
 
Agendan på ett möte blir oftast introducerad och summerad i början av den formella ledaren. 
Genom att presentera hur dagordningen för mötet ser ut så sätter ledaren ramarna för vad som 
skall behandlas under mötet. Agendan används också som ett verktyg då ett nytt ämne på 
mötet skall presenteras. Vid ett byte av ämne på agendan sker det ofta en paus. Denna paus 
uppstår då ledaren till exempel tittar ner på sina anteckningar eller på en powerpoint. Denna 
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typ av handling skapar då ett fokus på mötets agenda. Att ändra ämne och punkt på 
dagordningen kan även vara ett sätt att byta talare. Den som ansvarar för agendan har även 
mandatet att introducera ett nytt ämne. Just detta utmärker ett institutionellt samtal då det i 
vardagliga samtalet är mer fritt gällande vilka ämnen som är kan eller får tas upp. Om en 
punkt utanför agendan vill tas upp på ett institutionellt samtal så brukar dessa sättas upp på 
agendan efter en förfrågan i början på samtalet om ytterligare önskade punkter att behandla 
(Svennevig, 2012a). Ledaren på mötet har även ett ansvar för att mötet tar sig framåt och att 
alla punkter hinner behandlas (Asmuss och Svennevig, 2009). Ofta sker detta genom att det är 
ledaren som presenterar de olika punkterna på agendan samt att denne också summerar vad 
man har kommit fram till när denne anser att en punkt har behandlats klart. Det finns dock en 
stor variation kring hur strikt agendan blir kontrollerad och följd av ledaren (Asmuss och 
Svennevig, 2009).  
 
3.4 Institutionella roller    
Från ett interaktionsperspektiv är en institutionell roll något som skapas i samspel med andra 
människor. En roll är därmed inte något som man är, utan något som man gör. Hur man gör 
en roll beror på den sociala kontexten som man befinner sig i. Genom att vi som individer 
skapar mening, drar slutsatser, tolkar intryck samt engagerar oss i den sociala tillvaro som vi 
befinner sig i så gör vi i och med detta även olika roller i samspel med varandra. Vi 
identifieras alltså genom roller samt i den interaktion och det samtal som vi för med varandra 
(Norrby, 2004).  
 
Olika roller medför olika förväntningar, normer, uppgifter, ansvar och regler. Vid ett formellt 
möte så har till exempel den person som innehar rollen som ledare ansvaret för ämnet som tas 
upp samt för initiativet till mötet. Det är även denna person som begär information, fattar 
beslut och dokumenterar under mötet (Linell, 2011).  

3.4.1 Ledarskapet som en roll 
Att vara ledare är något man gör, inte något man är.  Hur man gör detta är beroende av den 
rådande diskursen om vad det betyder och innebär att vara ledare eller chef i den kontext som 
man befinner sig i. Man kan uttrycka det som att ett deltagande i ett möte är som att spela ett 
spel där språket ses som ett verktyg och där speciella regler och beteenden accepteras 
respektive avvisas beroende på vart och vilket spel man spelar. Detta kan till exempel vara att 
man som ledare i vissa fall förväntas fördela ordet och att man som deltagare förväntas vänta 
på sin tur innan man talar.  Det finns alltså vissa beteenden som är acceptabla respektive inte 
acceptabla beroende på vilken roll man har. Ledaren på ett möte kan använda dessa regler och 
även diskursen om ledarskap för att leda samtalet. Ledaren kan till exempel ta sig rätten 
öppna upp vissa samtalsämnen och kan även som motsats; ta sig rätten att avbryta ett 
samtalsämne eller en diskussion (Clifton, 2006). 
 
Ett sätt som ledaren även gör för att skapa sin roll som ledare är att denne tar sig rätten att 
sammanfatta och skapa mening av det som sägs under mötet. Ledaren skapar alltså sin roll 
genom att skapa mening av det som sägs genom formuleringar. En formulering innebär en 
sammanfattning av vad som sägs eller också ett uttryck för något som inte är uttalat. Efter att 
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dessa formuleringar är skapade kan de antingen accepteras eller avvisas av dess åhörare. Om 
en åhörare väljer att säga emot kan det tolkas som en direkt feedback på ledarens förmåga att 
formulera och bekräfta det som sagts. När en formulering däremot blivit bekräftad är ämnet 
stängt och formuleringar kan därför fungera som ett avslutande på chefens meningsskapande. 
Formuleringar fastställer även verksamhetens verklighet och utefter det kan delegering av 
uppgifter ske. Dessa formuleringar kan därför ses som ett görande av verksamheten då det 
sätter arbetet i rätt riktning. När ledaren i samtalet delegerar ut vem som skall göra vad eller 
vem som har ansvaret för en viss uppgift blir även det ett slags görande av ledarskapet 
(Clifton, 2006).  
 
  



21 
 

4. Metod 
 
Denna studie har haft fokus på APT-möten inom förskolan. På samtliga studerade APT-
möten har förskolechef och medarbetare deltagit. Video- och ljudinspelningar har använts för 
att dokumentera hur ledarskapet tar sig till uttryck genom interaktion. I vår empiri är det tre 
möten som ligger till grund för vår samtalsanalytiskt-inspirerad analys.  
 
4.1 Metod för datainsamling   
För att ge svar på studiens frågeställningar krävdes det att vi studerade den faktiska 
interaktionen och inte personers upplevelser av denna. Vårt val av metod föll därför på att 
använda videoobservationer för att sedan genom en samtalsanalys återge hur dessa möten 
genomfördes. Att använda sig av videoobservation passar bra i de fall när man vill studera 
interaktion mellan människor och därför ansågs denna metod fördelaktig. Fördelarna med 
videoanalyser är att man får med sig ett rikare material än om man genomför observationer 
utan att filma. Detta på grund av att när man genomför en videoanalys, kan gå tillbaka och 
titta på sina sekvenser upprepade gånger. Med hjälp av videoanalyser kan man studera både 
vad som sagts, deltagarnas kroppsspråk samt hur talutrymmet fördelas (Eidevald, 2015). Då vi 
i vår studie ville undersöka hur dessa möten går till samt hur roller och distansledarskapet 
skapas var videoobservationer det mest lämpade valet.  
 
4.2 Urval och tillträde   
För att besvara studiens frågeställningar behövdes deltagare som arbetade i förskolan, som 
regelbundet genomförde APT-möten och att den som arbetar som förskolechef inte sitter 
fysiskt på förskolan varje dag. Detta blev de kriterier för vilka förskolechefer vi valde att 
kontakta. För att hitta dessa chefer sökte vi på kommunens hemsida och kunde utefter 
hemsidan se att flera förskolor hade återupprepade namn som chef för förskolan. Av det drog 
vi slutsatsen att dessa chefer inte alltid befinner sig fysiskt på dessa förskolor och hörde därför 
av oss till en av dessa chefer. Vi valde alltså att göra ett strategiskt urval som innebar att vi 
valde ut deltagare till studien på ett strategiskt sätt i förhållande till de personer som är 
relevanta utefter forskningsfrågan (jmf Bryman, 2011). 
 
Vi tog kontakt över telefon med en av dessa chefer som slumpmässigt valts ut för att 
undersöka om det fanns intresse för att delta i vår studie. Vi presenterade studiens syfte och 
upplägg och det visade sig att den kontaktade förskolechefen inte riktigt passade vår profil. 
Personens arbetsuppgifter var mer av en strategisk karaktär vilket innebar att delta på APT-
möten inte tillhörde dennes arbetsuppgifter. Denna uppgift låg istället hos de biträdande 
förskolecheferna som hade ansvar för mellan tre till fem förskolor. Vi gjorde då bedömningen 
att dessa förskolechefer bättre passade våra urvalskriterier och bestämde oss för att ta kontakt 
med dessa.  
 
Vi fick därefter kontaktuppgifter till två biträdande förskolechefer av den kontaktade 
förskolechefen, ett snöbollsurval skedde därmed (jmf. Bryman, 2011). Vi tog kontakt med 
dessa över mail för att informera kort om vår studie samt med ett önskemål om vidare 
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kontakt. De båda tillfrågade biträdande förskolecheferna visade intresse. Vi ringde då upp den 
första chefen som besvarat vårt mail där och under samtalet fick vi ett godkännande till att 
delta på ett APT-möte redan samma dag. Det andra APT-mötet bokades in efter att ett möte 
genomförts där vi presenterade studien ytterligare. I detta skede hade vi endast tillåtelse att 
delta på de två mötena. Det var först på själva APT-mötet som deltagarna blev tillfrågade om 
de ville vara med och delta i vår studie samt kunde ge sitt samtycke till deltagandet samt 
inspelning. 
 
En tredje förskolechef kontaktades genom en befintlig kontakt. Samma urvalskriterier 
användes som vid urvalet av de två första cheferna och då chefens rollbeskrivning påminde 
om de två tidigare deltagande chefernas ansågs även denna passa in till studien. Denna 
kontakt togs över telefon och vi fick under telefonsamtalet tillåtelse att delta på ett APT-möte 
som skulle hållas framöver. Väl på mötet tillfrågades personalen om deras intresse att delta i 
studien samt godkännande till inspelningen och deltagandet. 
 
4.3 Inspelningsteknik 
För att samla in underlaget till vår studie användes en videokamera som placerades på en fast 
plats där den var stilla under hela samtalet. På samtliga APT-möten valdes en plats som var 
långt bak i rummet och med linsen riktad mot förskolechefen. Detta för att inte störa det 
pågående mötet och för att förskolechefen satt eller stod på samma plats under mötets gång. 
Att placera kameran på detta sätt gjordes för att inte skapa det stressmoment som kan uppstå 
av att styra kameran mot den som talar (Eidevald, 2015). Det är viktigt att noga överväga 
kamerans position och att kameran står på en sådan plats att den får med det väsentliga 
samtidigt som den inte upplevs som störande (Norrby, 2004). Dessa punkter hade vi därför i 
åtanke då vi placerade kameran på en fast punkt i den bakre delen av rummen.  
 
Vi använde även en kompletterande ljuduppspelning för att säkra att vi i efterhand kan höra 
vad som sades och för att ha en säkerhet ifall videokameran slutat fungera. Detta var även en 
bra komplettering ifall ljudkvaliteten inte skulle bli tillräckligt hög i videoinspelningen. 
Ljudupptagningen skedde med hjälp av mobiltelefoner som placerades framför oss.  
 

Figur 1 - APT 1 Figur 2- APT 2 Figur 1- APT 3 
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Här ovan visas bilder av respektive APT-möte. Blå gubbe utgör förskolechefen där APT3 som 
bilden visar har fler i ledningen med på mötet. Förskolechefen i detta möte är den blåa gubben 
längst till vänster. Gröna gubbar motsvarar övrig personal som deltog i mötet och gul gubbe 
symboliserar vi som utförde studien. Stjärnan står för kameran som även visar kamerans 
fokus och gul kryssad ring står för den kompletterande ljudupptagningen.  
 
4.4 Inspelningens start 
Videokameran var aldrig på direkt då vi kom till det APT-möte som skulle hållas på grund av 
att vi i detta skede inte hade ett godkännande av deltagarna ännu. Vid APT-möte 1 fanns det 
mycket tid att förbereda innan mötets start vilket gjorde att vi kunde ställa upp och sätta på 
kameran innan personalen satte sig ner för att få med hela inledningen. På APT2 och 3 hade 
vi ingen tillgång till rummet innan mötets start så kameran sattes därför på efter att vi 
presenterat oss och fått deltagarnas samtycke. Detta gjorde att vi på alla tre möten fick med 
allt som skedde under det formella APT-mötet på videoinspelningen men inte det som skedde 
innan på två av tre möten.  
 
4.5 Analys av videoinspelning 
Efter att materialet spelats in med ljud och/eller videoinspelning ska materialet överföras till 
en transkription (Norrby, 2014). För att kunna göra detta så blev det första steget för oss att 
bekanta oss med det inspelade materialet. Detta skedde genom att filmerna kollades igenom, 
dels i korta sekvenser och i sin helhet. Ljudinspelningarna lyssnades även igenom för att 
bekanta oss ytterligare med materialet. 
 
Efter att vi bekantat oss med materialet genomförde vi det som Norrby (2014) kallar en 
samtalsprofil. I vår samtalsprofil skrev vi ner vilket möte det var, vilken förskola det hölls på 
samt när den var inspelad. I samtalsprofilen gjorde vi en grovtranskription som beskrev vad 
som sades under samtalet, vem som sa vad samt vilken tid under mötet det sades. Detta för att 
enklare skapa en överblick av materialet och enklare kunna gå tillbaka till de sekvenser som 
var av intresse.  
 
När samtalsprofilerna var skrivna över alla tre möten gick vi över till att titta på mönster som 
gav svar på våra frågeställningar.  Norrby (2014) beskriver vikten av att anpassa valet av 
transkriptionsmetod utefter syftet med analysen och den samtalstyp som sker. Med stöd av 
Norrby valde vi därför att göra en samtalsprofil innan vi valde ut relevanta sekvenser till 
studiens resultat. De sekvenser som sedan valdes ut transkriberades mer utförligt med 
inspiration av CA.  
 
En förenklad CA-transkription genomfördes där pauser i olika längd, betoningar, tvekljud, 
överlappande tal och kommentar kring det som skedde redogjordes (jmf. Norrby, 2014). Att 
transkribera på detta sätt behövdes för att besvara våra frågeställningar där vi intresserades av 
hur något sägs och inte enbart vad som sades. Vår transkription låg sedan till grund för att 
genomföra en funktionell analys som fokuserade på att besvara våra frågeställningar (jmf. 
Norrby, 2014).  
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Ett exempel på hur vi har transkriberat följer nedan. I detta exempel kan man se mikropauser 
(.), [överlappande tal], FÖRstärkning och förlängning av bokstav:. En mikropaus ser vi på rad 
1 efter att Anna har ställt sin fråga, en mikropaus är en kort tystnad. På rad 4 ser vi en 
beskrivning av vad Anna gör och denna beskrivning markeras där med en 
((dubbelparentes)).  På rad 8 kommer det sedan en förlängning av tal, som innebär att den 
sista bokstaven är utdragen, betoningen i talet läggs på denna. På rad 9 ser vi även ett 
överlappande tal som innebär att två personer talar samtidigt, detta markeras med [. I detta 
överlappande tal var det Anna som kom in med ett ”AHA” precis efter att Moa säger ”över” 
på rad 9. ”Aha” uttalades med en högre ton än vanligt vilket därför markerades med versaler. 
 

Exempel på transkribering; 

1. Anna: Ska jag läsa? (.) 
2. Ylva: Mm 
3. Anna:  Mm. Och som sagt, om jag inte förstår kanske jag ställer någon fråga. 
4. Anna:  ((läser från lappen)) 
5.  Att inte veta förän på eftermiddagen om man behöver jobba över. 
6. Anna:  Aha, det är plötslig frånvaro. Helt enkelt. 
7. Anna:  Antar jag ((Sätter fast lappen på bordet)). 
8. Moa:  Ah: men det behöver inte vara plötslig frånvaro. Det kan ju vara att  
9.  man inte kommer på att någon behöver jobba över [för 
10.Anna:                                   [AHA] 
 
4.6 Tillförlitlighet 
Vid bedömning av denna studies kvalité så används begreppet tillförlitlighet. Detta begrepp 
kan i sin tur delas upp i fyra kriterier som diskuteras vid en bedömning av kvalitén. Dessa 
kriterier innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011).  
 
Trovärdigheten handlar om att i så hög grad som möjligt framställa den empiri som studien 
grundas på och detta på ett så verklighetsnära sätt som möjligt. Då vi använde oss av 
samtalsanalysen som metod för vår analys så ville vi i vårt resultat försöka återge och 
analysera just hur någonting gjordes eller sades och inte varför eller den bakomliggande 
tanken bakom det. Genom att fokusera på just detta hur så har vi ökat trovärdigheten då vi på 
ett så objektivt sätt som möjligt försökt redogöra för mötets faktiska genomförande.  
 
I vår studie har vi haft som mål att vårt resultat ska ha en viss överförbarhet. Eidevald (2015) 
beskriver vikten av att ha ett mål om att ens resultat skall vara användbart även för andra 
kontexter än just den specifika som har observerats. Detta har vi därför strävat emot och vi 
tror att detta mål har uppfyllts genom vi kan tänka oss att andra förskolor eller arbetsplatser 
med chefen på distans kan dra nytta av vår studie. Däremot vill vi inte göra denna bedömning 
själva utan lämnar över den bedömningen till läsaren av vår studie (jmf. Bryman, 2011). För 
att andra ska kunna tillgodogöra sig vår studie har vi på ett så transparant sätt som möjligt 
redovisat grundligt hur vi gått tillväga för att genomföra denna studie (jmf. Eidevald, 2015).  
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För att aktivt jobba mot en god tillförlitlighet har vi försökt framställa vårt problemområde, 
analysmetod, urval, samt den etnografiska framställningen så pass väl vi har kunnat. Vi har 
bland annat försökt hjälpa läsaren att följa hur vi har härlett vårt resultat steg för steg. Detta 
för att skapa en så bra pålitlighet som möjligt. Bryman (2011) menar att detta ger andra 
forskare möjligheten att bedöma tillförlitligheten genom att se hur pass väl underbyggda 
slutsatser är förhållande till de material som presenterats. 
 
Det sista kriteriet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera att man som forskare har 
agerat i god tro och att vi som utfört denna studie i så stor grad som möjligt undvikit att låta 
personliga värderingar och tolkningar spela in på vårt resultat (Bryman, 2011). Då vår metod 
för analysen även syftar att förklara ett hur, så anser vi att vi har eliminerat personliga 
värderingar och tolkningar i en så hög grad vi har kunnat. Detta påverkar tillförlitligheten 
positivt. Vi har även försökt att hålla vår analys så nära vår teori som möjligt för att undvika 
att personliga värderingar påverkat studiens genomförande och resultat. 
 
4.7 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av denna studie så har vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
tagits i beaktande. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Dessa fyra krav har genomsyrat hela studiens genomförande. 
Informationskravet innebär att vi var tydliga gentemot studiens deltagare med vad vår studie 
gick ut på samt vi informerade om studiens syfte och dess frivillighet till att delta 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodogöra informationskravet gav vi både förskolechefer 
denna information vid den första kontakten samt till alla deltagare vid inledningen av APT-
mötet. Vid presentationen av oss själva och vår studie gav vi deltagarna information om 
studiens syfte, att det är frivilligt att det delta, vart vår rapport går att hitta efter publicering, 
att det endast är vi och vår handledare som kommer ha tillgång till den insamlade datan samt 
att den insamlade datan endast kommer användas till denna studie. Att enbart använda den 
insamlade datan till denna studie och inte till något annat kommersiellt eller vetenskapligt 
syfte gör att vi även uppfyller nyttjandekravet med vår studie. 
 
Att vi inledde med denna information utgjorde en del i att få deltagarnas samtycke till att 
medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna självständigt har rätten att bestämma om 
de ville medverka i vår studie, hur länge de vill vara med samt att det är de som sätter 
villkoren för sin medverkan. Det betyder till exempel att deltagarna när som helst kan välja att 
avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla samtyckeskravet valde vi 
därför att förklara de rättigheter som våra deltagare har, förtydliga att en medverkan är 
frivillig och att man när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Efter att vi informerat 
om studien så bad vi om att få deras samtycke till vårt medverkade på mötet samt att vi 
spelade in mötet med hjälp av videokamera. Vi informerade även om att endast ljudinspelning 
var ett alternativ ifall videokamera inte accepterades av alla deltagare. Vi inledde med att få 
deras samtycke muntligt för att efter mötet även få det skriftligt. Att även ta ett skriftligt 
samtycke efter mötet var för att deltagarna själva skulle känna sig trygga med vad som sagts 
på mötet och det eventuellt kan tas med i vår studie. Efter APT1 och APT2 skickades ett 
samtyckesformulär runt för underskrift. Alla deltagare på mötet valde att skriva på detta. Vår 
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avsikt var att detta även skulle ske vid det tredje mötet men då detta APT-möte drog över 
tiden och att deltagarna därmed började att avvika innan mötet formellt avslutas så var det ej 
möjligt. Då det inte gavs möjlighet till att få allas underskrift valde vi att nöja oss med det 
muntliga samtycket vi fått innan mötet påbörjades. 
 
Det sista kravet som ska uppfyllas är Konfidenalitetskravet som innebär att alla uppgifter om 
personer som deltar i studien skall skyddas. De skall lagras och förvaras på ett sådant sätt att 
de inte kan bli lästa eller sedda av någon annan än de som utför studien samt en eventuell 
handledare (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har det inneburit att vi under analysdelen 
varit noga med behandlingen av det inspelade materialet samt att det förvarats på ett 
ansvarsfullt sätt. Vi har även varit noga med i vilken miljö vi befinner oss i när vi genomfört 
våra analyser så att ingen obehörig har kunnat se vårt material. I rapporten har det även 
inneburit att alla namn och ortnamn har bytts ut för att skydda våra deltagare.  
 
4.8 Metoddiskussion 
Till denna studie valdes den metod som bäst kunde hjälpa oss att besvara det syfte och den 
frågeställning som vår studie hade. Då vi ville undersöka just hur APT-möten utfördes samt 
hur roller och distansledarskapet görs tydligt ansågs samtalsanalysen utgöra den bästa 
analysmetoden. Vi valde att ha ett fokus på ett djup snarare än på att få en bredd i materialet 
och därför valdes det att studera tre APT- möten. Tre möten ansågs tillräckligt för att få en 
variation i det material som vi sedan gjorde en djupare analys på. En studie som studerar ett 
fenomen mer djupgående får svårare att generalisera resultatet till en större kontext. Vi har 
dock inte haft som syfte att kunna generalisera resultatet utan snarare att bidra till ett 
förklarande om hur APT-mötet går till och hur samtalen och rollerna skapas i dessa. Med 
detta vill vi bidra med ett djup till forskningen som Larsson (2009) menar att studier av 
kvalitativ karaktär kan göra.  
 
Som metod för datainsamling så placerades en videokamera på ett fast ställe i bakre delen av 
rummet, riktad mot ledaren. Vi som utförde studien befann oss även i rummet under hela 
mötet. Vår och kamerans närvaro skulle kunnat påverka både hur ledaren och medarbetarna 
betedde sig vilket också benämns ‘’Kamera effekten’’ (reactivity) (jmf. Blikstad-Balas, 2016). 
Dock är detta något som beskrivs vara mest påtagligt i början då man spelar in och att 
kameran sedan glöms bort och spelar mindre roll (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Om en 
kameraeffekt uppstod eller inte kan vi inte säkert uttala oss om men vi upplevde ett stort fokus 
på mötes agenda vilket kan tyda på att kameraeffekten ej var speciellt stor.  
 
För att få ett ytterligare djup i vårt material skulle vi kunnat använda en kompletterande 
kamera som istället riktar fokus på medarbetarna. Detta hade bidragit med att medarbetarnas 
kroppsspråk i större utsträckning kunnat analyseras. Dock hade risken för en ökad ”Kamera-
effekt” skapats. Med anledning av att ledarskapet främst var i fokus i denna studie så ansågs 
inte en kompletterande kamera vara nödvändig. 
 
En nackdel med att använda videoinspelning var att vi inte kunde få med all interaktion från 
och med att vi kom in i lokalerna. Det kan upplevas som kränkande att komma med en 
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videokamera som är på innan man ens har presenterat studiens syfte och fått ett samtycke till 
medverkan av deltagarna. Av denna anledning så ville vi inte komma till mötet med en 
kamera som var påslagen från början vilket kan ha lett till att en del av det material som hade 
kunnat vara av intresse gått förlorat.  Dock så kom det som var mest relevant för vår studie, 
alltså interaktionen på själva APT-mötet med i videoinspelningen då detta startade efter att 
samtycke delgivits. Detta var även av störst vikt för studiens syfte och frågeställning.   
 
Avslutningsvis vill vi lyfta problematiken kring frivilligheten att delta i denna studie. Vi har 
under hela studiens gång varit tydliga med det frivilliga deltagandet. Dock kvarstår dilemmat 
kring den hierarki som finns mellan chef och medarbetare och det faktum att chefen gav ett 
samtycke och ett uppmuntrande innan medarbetarna gjorde det. Att vi sökte ledarens 
samtycke först var på grund av att denne var i fokus i studien men dock skulle detta kunna 
påverka medarbetarnas upplevda möjlighet att neka ett deltagande då det kan vara svårt att 
neka när ens chef uppmuntrar till samtycke.  
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5. Resultat och Analys 
 
I detta avsnitt kommer en etnografisk beskrivning av de tre studerade APT mötena att 
redogöras. Avsnittet kommer även att behandla studiens tre frågeställningar. I transskripten 
som presenteras så har förskolechefen benämnts: Anna för APT1, Pia för APT2 och Hanna 
för APT3. Detta är inte förskolechefens riktiga namn. Medarbetarna har vid varje transskript 
fått ett slumpmässigt valt namn vilket kan innebära att samma person i olika transskript fått 
olika namn eller att olika medarbetare fått samma namn. Detta för att skydda medarbetarnas 
anonymitet ytterligare. För att skapa en tydlighet gällande vilket möte och vilken chef som 
transskriptet återspeglar så är förskolechefens angivna namn densamma från respektive möte. 

5.1 Etnografisk beskrivning 
Inspelningarna som utgör datamaterialet för den här studien är samtliga inspelade på ett s.k. 
APT-möten inom förskolan. Totalt besöktes tre APT-möten men trots att alla möten är 
inspelade inom samma typ av verksamhet kunde vi relativt omgående se att dessa möten 
skiljde sig åt. I det följande avsnittet kommer vi att beskriva dessa möten. Syfte med detta är 
att ge läsaren en kontextuell förståelse för hur APT-möten organiseras samt visa ett antal 
aspekter där dessa möten skiljer sig åt. För att skilja mötena åt har vi numrerat dem APT1, 
APT2 och APT3. 
 
Det första som vi identifierade var att alla tre APT-mötena hölls på olika tider på dygnet. Två 
möten skedde på eftermiddagen efter att barnen gått hem och ett möte skedde på morgonen. 
De två mötena som hölls på eftermiddagen var APT1 och APT2. APT1 hölls med en kort 
middagspaus innan mötets start medan APT2 hölls i direkt anslutning till stängning av 
förskolan. På båda dessa två möten samlade man all pedagogisk personal i huset där alla var 
från samma förskola. APT3 var det möte som skiljde sig mest, då de valt att lägga sitt APT-
möte under ordinarie arbetstid, då förskolan öppnat. Deras möte hölls på morgonen och för att 
detta ska vara möjligt (och inte påverka den ordinarie verksamheten) har de APT-möten 
gemensamt för hela förskoleenheten. Detta innebär att det var personal från 5 olika förskolor 
och att dem roterade i personalen för att gå på mötet. De som inte deltar på APT-mötet var 
alltså kvar och skötte den ordinarie verksamheten.  
 
En annan aspekt som vi identifierade var antal deltagare på mötet. På APT1 deltog ca 10 
medarbetare och en biträdande förskolechef, på APT2 samlades ca 30 medarbetare och en 
biträdande förskolechef. På APT3 som samlade personal från fem olika förskolor deltog ca 20 
medarbetare samt fyra personer från ledningen. I ledningen ingick förskolechef, biträdande 
förskolechef, pedagogisk ledare samt en administratör. Förskoleverksamheter är traditionellt 
en verksamhet med en majoritet av kvinnliga medarbetare och så ser det ut även på de möten 
vi studerat. APT1 och APT3 hade enbart kvinnliga deltagare. Vid APT2 deltog både 
kvinnliga och manliga medarbetare men de kvinnliga deltagarna var av majoritet.  
 
Utöver starttiden och antal deltagare skiljer sig också de formella mötessituationerna åt 
genom vad som föregick dem. Vid ett av de möten som skedde efter arbetstid (APT1) 
förtärdes en middag innan mötets start. Det här medförde att medarbetarna fick utrymme för 
ett socialt utbyte och möjlighet till vad vi kan kalla småprat, före det formella mötet. Det 



29 
 

  Figur 2- APT1 Figur 5- APT2 Figur 6- APT3 

andra mötet som skedde på eftermiddagen (APT2) startade precis efter stängning utan någon 
föregående social aktivitet. Det mötet som skedde på morgonen (APT3) hade ett frivilligt 
frukostmingel innan mötet start. Även här gavs alltså möjlighet för medarbetarna att umgås 
mer informellt före mötet. Majoriteten av de som senare deltog i mötet besökte denna frukost, 
däremot ankom de flesta 10 min innan mötets start och var därmed närvarade de inte under 
hela frukostminglet som pågick i totalt trettio minuter. 
 
Ytterligare en aspekt att belysa är den fysiska, rumsliga organiseringen som hade både 
likheter och skillnader. Vid samtliga möten användes en projektor mot vilken deltagarna 
återkommande vände sin uppmärksamhet. På projektorbilden visades dagens agenda (APT1 
och APT2). APT3 använde projektorbild för att visa ett youtube-klipp i början på mötet, som 
senare diskuterades i helgrupp. Trots en likhet gällande användandet av projektor som det 
riktades fokus mot så skiljde det sig åt i hur deltagarna arrangerades fysiskt. Vid APT1 som 
även hade lägst deltagarantal och en föregående middag så organiserades mötet runt ett 
mindre konferensbord (figur 4). Middagen innan mötet förtärdes i ett personalrum utanför 
konferensrummet. Deltagarna kunde under det formella APT-mötet utan problem se och tala 
med varandra. Här satt också förskolechefen kvar vid bordet under mötet. Vid APT2, med 
betydligt fler deltagare, hade man placerat ut stolar i rader vända i riktning mot den vägg där 
agendan visades upp. Den här organiseringen påverkade deltagarnas möjligheter att se 
varandra och arrangemanget påminde mer som den vid en föreläsning (figur 5). Under mötet 
positionerade sig förskolechefen längst fram, ståendes mot deltagarna som satt framför henne. 
Trots att även APT3 hade ett stort deltagarantal så var det mötet istället organiserat kring ett 
större kvadratiskt bord. Likt APT1 kunde deltagarna relativt enkelt se varandra. Vid det här 
mötet satt förskolechefen samt de övriga i ledningsgruppen även kring bordet likt de övriga 
deltagarna (figur 6). 

Gemensamt för de tre studerade APT-mötena var att förskolechefen deltog och ledde mötet, 
samt att det fanns en tydlig agenda. Trots skillnader i ämnen som skulle tas upp enligt 
agendan innehöll samtliga tre APT-möten någon form av övning. Övningarna varierade 
mellan att ha fokus på kommunikation, feedback och arbetsmiljö. Gemensamt i dessa 
övningar var att diskussionen mellan kollegor var central. Den sista likheten som vi fann i de 
studerade APT-mötena var längden, där alla möten var ca en timme lång.  
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Flera skillnader var dock antalet punkter i agendan och mötenas karaktär i termer av 
ömsesidiga kommunikativa handlingar. Det kan finnas flera anledningar till detta. Bland annat 
upplevdes organiseringen vid APT2 som ofördelaktig sett till den ömsesidiga 
kommunikationen då ledaren stod upp till skillnad från deltagarna. Detta gjorde att detta möte 
karaktäriserades i större grad av ett delgivande av information än en diskussion som i större 
grad fördes vid APT1 och APT3. Trots att både APT2 och APT3 hade ett högre antal 
deltagare skiljde sig kommunikationen åt mycket där det diskuterades och integrerades mer 
aktivt av deltagarna på APT3 än på APT2. Den konkreta skillnaden mellan dessa möten var 
att APT3 endast hade en punkt att behandla på agendan som diskuterades under mötets gång 
medan APT2 hade flera punkter som ledaren var tvungen att gå igenom. Även organiseringen 
där ledaren sitter mer nära och tillsammans med deltagarna var något som sågs som en 
skillnad i dessa två möten vilket också skulle kunna ha påverkat dialogen som skedde.  
 

5.2 Initiering, utveckling och avslut av APT möten 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de studerande mötenas övergripande struktur. 
Det som identifierades var att samtliga tre möten följer den struktur som såväl Linell (2011) 
och Asmuss och Svennevig (2009) har identifierat gällande mötens faser: öppningsfasen, 
orienteringsfasen, utforskningsfasen, formulerandet av besked, eventuell sammanfattning och 
avslutningsfasen. Vi kommer i det följande avsnittet redovisa delar av innehållet i dessa faser, 
hur mötesdeltagarna driver olika agendor samt hur övergångar mellan de olika faserna 
konstrueras i interaktion. 
 
5.2.1 Initieringen av APT-möten 
I inledningen av institutionella möten har Linell (2011) identifierat två typer av faser, 
öppningsfasen och orienteringsfasen. Öppningsfasen, som kan betraktas som en uppvärmning 
till själva mötet karaktäriseras ofta av hälsningar och småprat (Linell 2011). I institutionella 
samtal som t.ex. läkar-patientsamtal samt i liknande samtal är denna fas relativt kort. I de 
möten vi studerat föregicks den mer formella delen av mötet av en längre period av samkväm 
på två av tre möten. På APT1 hade personalen gemensamt ätit middag innan mötets startade. 
Om vi betraktar detta som en öppningsfas så pågick den alltså under en längre period och 
fortsatte även när man satte sig ner i konferensrummet där mötet skulle hållas. I APT3 hölls 
på liknande sätt ett frivilligt frukostmingel innan mötets start. Frukosten serverades i det rum i 
vilket mötet senare hölls och ju närmare utsatt mötestid det blev, desto fler blev 
deltagarantalet. Många samtal i mindre konstellationer inleddes t.ex. i kön till att ta frukost. 
Till skillnad från APT1 och APT3 föregicks inte APT2 av någon gemensam aktivitet innan 
mötet. De flesta deltagarna kom istället till mötet direkt från sin avdelning. Trots detta pågick 
en del småprat innan den mer formella delen av mötet påbörjades. Det uppstod vid detta möte 
små grupper av småprat under tiden som ledaren stod framme vid sin dator och förberedde 
mötets start. Till skillnad från öppningsfasen i ett läkar-patientsamtal kan vi säga att 
öppningsfasen i APT-möten inte involverar samtliga deltagare i ett gemensamt samtal. 
Snarare initieras APT-möten genom en mängd mindre öppningsfaser. 
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Orienteringsfasen är den del som efterföljer öppningsfasen och enligt Linell (2011) är det 
denna fas i vilken deltagarna förbereder sig på vad mötet kommer att innehålla. Övergången 
från öppningsfasen till orienteringsfasen skedde i samtliga studerade möten genom initiativ 
från den formella ledaren, i vårt fall förskolechefen. Asmuss och Svennevig (2009) har sett att 
det är vanligt att ett sådant skifte sker genom att den formella ledaren höjer rösten, hälsar alla 
välkomna eller kontrollerar närvaron. Då samtliga studerade APT-möten föregås av en 
öppningsfas i vilken de närvarande samtalar med varandra krävs dock ett visst interaktivt 
arbete för att åstadkomma ett skifte från ett samtal med mer lös struktur till ett mer formellt 
samtal. Följande utdrag från APT1 visar hur förskolechefen Anna inte omedelbart kan starta 
mötet utan gör det genom en gradvis etablering. I transkriptionen nedan pratar kollegorna 
Lena, Anna och Lisa om projektorn och huruvida vem som skall tejpa fast en sladd i taket 
(rad 1-6). I överlapp med detta samtal tar sedan Anna samtalsturen och orienterar sig mot 
närvaron på mötet (rad 7). Detta är ett sätt att uppmärksamma den mer formella delen av 
mötet (jfr. Assmuss & Svennevig, 2012). 
 
[Transskript 1.0]  Övergång öppningsfas till orienteringsfas 
 
1. Lena: Vet du vad jag ska göra någongång (.) silvertejp uppe i  
2.  taket 
3. Sara: Det tillhör inte min (.) eller det ingår inte i min jobb  
4.  försäkring å klättra sådär 
5. Lena:  Vaddå stå på ett bord (1.5) du når ju på ben 
6. Lisa: Det kan [jag göra 
7. Anna:         [Få se vem väntar vi nu 
8. Lisa:   Jag gillar att liva om här 
9. Anna:  Vi väntar på [Kajsa som vabbar vi väntar på Isak som  
10.Stina:                [ja    
11.Anna:   kommer snart 
12.  Och Eva kommer inte (1.5) då är vi alla på plats  
13.  ((tittar ut genom dörren))  
14. Sara JA Sara är det, hon kommer strax 
15. Stina: Men Ylva du fixade ju den 
16. Ylva: Va? Nej? 
17. Anna: Jo men du gjorde ju det 
18. Ylva: Jaha (.) jag trodde inte det var det ni menade (.) 
19. ja det är fixat (2.5) 
20. Ylva: jaha har den hoppat ur 
21. Anna: Vi fixar det där sen 
22. Lisa: Men det funkar ju med den andra sladden 
23. Sara: Nej nej nej 
24. Anna: HÖRNI då kör jag lite i och med att jag bara har en timme 
25. så brukar det ju gå lite undan här (1.5) Men det vet ju  
26.  ni! 
 

 
I transkriptet ovan ser vi hur öppningsfasen, som alltså först hade en mer lös och informell 
struktur gradvis övergår till att bli ett möte med en tydligare struktur. Anna fortsätter, utan att 
ha en uppenbar utpekad samtalspartner, att orientera sig mot närvaron i rummet (rad 7, 9 och 
11-14). Den informella parallella diskussionen om projektorn fortsätter dock mellan Stina och 
Ylva. Annas försök att tydligare orientera sig mot själva mötet får alltså inte fullt gehör. 
Istället för att vänta på att detta samtal ska avslutas går Anna istället själv in i samtalet om 
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projektorn. Hon gör det först genom att konstatera att Ylva redan fixat det problem som de 
pratar om (rad 17). Hon kommenterar sedan att sladden har hoppat ut men att det är något 
som de kan fixa sen (rad 21). Anna är därmed själv aktiv i att försöka avsluta den pågående 
diskussionen. Trots detta fortsätter diskussionen kring projektorn. Som en tredje form av 
aktivitet höjer nu Anna rösten (rad 24) och med en lystringssignal ”HÖRNI” blir hon än 
tydligare den som vill ha exklusivt samtalsutrymme i rummet. Det är först efter det som 
övriga pågående samtal upphör.  
 
Några aspekter kan vi utläsa genom denna sekvens. Det vi kan se är att övergången från 
öppningsfasen till ett mer formellt möte kan kräva att ledaren aktivt måste arbeta för att de 
samtidiga diskussionerna skall upphöra. Vi har ovan sett hur det i ett och samma möte kan 
ske på tre olika sätt: orientering mot närvaron, aktivt deltagande i pågående samtal, samt ökad 
röststyrka och en lystringssignal. Övergången mellan öppningsfas och orienteringsfas är alltså 
inget som sker av sig själv utan det är ledaren som skapar den.  
 
Efter öppningsfasen följer nu det vi kan kalla orienteringsfas (Linell, 2011). Ett 
återkommande tema i denna fas är att förskolechefen går igenom dagens agenda samt 
påpekade att denna har skickats ut innan mötets start. Detta synliggör en förväntan på 
deltagarna i mötet att vara insatta i vad som ska behandlas under mötet. 
 
Trots likheter kring att alla möten har en agenda som presenteras i förväg fann vi en del 
skillnader i orienteringsfasen som nu ska redogöras. På APT1 gick förskolechefen igenom 
dagens agenda där punkterna som var inplanerade lästes upp samt att förskolechefen frågade 
om någon önskade att föra upp någon ytterligare punkt. Under denna genomgång visades 
agendans punkter med hjälp av projektorn. På APT2 gick förskolechefen först igenom 
föregåendes APT-mötes protokoll innan man gick över till dagens agenda. Även på detta 
möte (APT2) frågade förskolechefen om det var någon som önskade att tillägga en punkt på 
agendan. På APT3, stod endast en punkt på agendan. Den presenterade av förskolechefen kort 
innan hon direkt gick över till att inleda en introduktion till den presenterade punkten.  
 
Vi kommer inte här att lyfta fram dessa variationer i detalj. Vi har istället valt att specifikt se 
till en sekvens från APT2 som belyser ett flertal aspekter av orienteringsfasen. I nedanstående 
sekvens kommer vi att belysa 1) hur orienteringsfasen får karaktären av ett tvåpartssamtal 2) 
hur förskolechefen blir samtals- och mötesledare i denna dialog 3) hur kollektiv tystnad kan 
förklaras som en handling 4) hur det man gör i samtalet också förklaras samt 5) hur 
orienteringsfasen övergår till den fas i vilken de olika agendapunkterna behandlas. 
 
I transkriptet som följer på nästa sida från APT2 ser vi först hur Pia som är förskolechef 
avslutar genomgången av föregående möte genom att poängtera att ”så är fallet”. Hon frågar 
sedan deltagarna om ”vi” kan lägga det till handlingarna och synliggör därmed avslutningen 
som en kollektiv handling (rad 3-4). Hon förtydligar sedan möjligheten att inte lägga det till 
handlingarna i den mån någon annan vill lägga till något (rad 5-6). 
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[Transskript 1.1] Orienteringsfas 
 
1. Pia:  som utvecklingsgruppen har tagit fram  
2. ((pekar mot en av deltagaren)) 
3. Det var föregående protokoll (.) kan vi lägga det till 
4. handlingarna? 
5. Ni har förstås redan läst det men är det något mer eller saknar 
6. ni något där? (1.5) 
7. Övriga:  ((Ingen respons)) 
8. Pia:  Nä okej. BRA då kastar vi oss in i dagens möte. Är det någon som 
9. har en fråga som ni inte hunnit meddela mig? (4.0) 
10. Övriga: ((Ingen respons)) 
11. Pia: Nähe (.) Kommer ni på något så hojtar ni till 
12.         Bra. Då:så: då lämnar jag över till Sara och Maria direkt. Maria är 
13.  sjuk så Sara (.) får göra det här själv. 
14. Sara:  Ja: vilken [svikare 
15. Övriga:            [((skratt)) 
16. ((Sara går upp på scen)) 
17. Sara:  E:h ni fick ju sitta i arbetslag sist.  
 
Ingen svarar dock på dessa frågor och istället skapas en tystnad (rad 7). Pia tar då återigen 
samtalsturen genom att säga ‘’nä, okej’’ med vilket hon belyser hur ingen hade något mer att 
säga och sammanfattar detta som ”bra”. På liknande sätt konstruerar Pia kollektiva handlingar 
i övergången till dagens agenda och möte. Hon belyser först ett kollektivt ”vi” i övergången 
till dagens möte och inkluderar sedan de övriga deltagarna att lägga fler punkter till agendan. 
Återigen en utebliven respons (rad 10) vilket Pia synliggör som en negativ respons ”Nähe” 
(rad 11). Hon uppmanar sedan medarbetarna att säga till om de kommer på något ytterligare 
(rad 11). Återigen säger hon ‘’Bra. Dåså’’ för att markera att det råder samstämmighet innan 
hon lämnar över till nästa punkt. Pia synliggör sedan det som i interaktionen är tydligt, att hon 
har haft ordet, men att hon nu lämnar det vidare till Sara och Maria (rad 12).    
 
Sekvensen ovan visar hur Pia skapar en dialog med en hel grupp deltagare och konstruerar 
därmed sig själv till samtalsledare och mötet till ett tvåpartssamtal. Det är Pia som ger 
deltagarna möjligheten att prata och hon är också själv den som tar ordet efter uteblivna 
responser. Pias sammanfattningar av de uteblivna responserna (”Nä” de saknar inget, 
respektive ”Nähe”, de har ingen fråga (rad 8 och rad 11)) visar också hur deltagarnas tystnad, 
en form av passiv handling, blir till aktiva handlingar i ett möte. I sekvensen blir det också 
tydligt hur Pia muntligt redogör för vad de just nu gör i mötet. De lägger föregående möte till 
handlingarna (rad 3), de övergår till dagens möte (rad 8), och Pia lämnar ordet till Sara (rad 
12). Även om det här är handlingar som kan göras utan att man kommenterar dem så gör Pia 
det. På så sätt blir deltagarna, trots att de bara sitter och är delaktiga i det som sker genom att 
de blir införstådda, även aktivt delaktiga. Genom dessa muntliga metakommentarer 
synliggörs också tydligt hur de tar olika steg genom mötets olika stadier. Mötet får en struktur 
och skapas därmed till ett gemensamt möte. 
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5.2.2 Utveckling av APT-möten 
Allt eftersom mötet utvecklas från öppnings- och orienteringsfas identifierade vi de faser som 
Linell (2011) beskriver som utforskningsfasen samt den fas där formuleringar av lösningar 
sker. Det som är karaktäristiskt för dessa faser är att det är här man bearbetar de punkter som 
finns på agendan samt formulerar eventuella lösningar. I dessa faser är det vanligt att det är 
ledaren som ställer frågor och styr ordet. 
 
I utvecklingsfasen i APT1 och APT2 kunde vi se en tydlig hänvisning till agendan under 
mötets gång. Detta gjordes genom att man följde punkterna på agendan i följdordning och när 
det skedde ett skifte mellan punkterna på agendan uppstod på båda mötena en kort 
paus. Denna paus kunde innefatta att ledaren i mötet tittade ner i sitt stödpapper eller scrollade 
till nästa punkt i powerpointpresentationen. I APT3 gick detta inte att se då agendan endast 
bestod av en punkt och därmed inte användes som ett verktyg för leda mötet vidare till nästa 
punkt. I APT3 blev istället agendan ett verktyg för att begränsa interaktionen till att behandla 
det som skulle diskuteras. Vid för långa utsvävningar ledde någon av ledarna tillbaka mot 
dagens ämne och till punkten på agendan.  
 
För att visa hur agendan används har vi valt att redogöra för en sekvens från APT2 som 
belyser flera aspekter av hur agendan används för att leda mötet framåt. I nedanstående 
sekvens kommer det att visas hur 1) ledarens kroppsspråk markerar att en punkt är avklarad 2) 
hur kollektiv tystnad blir en handling 3) hur fokus riktas mot agendan med hjälp av 
lystringssignaler och/eller kroppsspråk. Nedan följer ett transskript från APT2 som visar hur 
Pia som är förskolechef avslutar ett ärende för att sedan gå vidare till nästa. Innan transkriptet 
har en av medarbetarna ställt frågan om hon också ska svara på en enkät eller inte.  
 
[Transskript 1.2] Ny punkt på agendan 
 
1. Pia:  Välj själv när du ser frågorna 
2. Sara:  Ja om dom är relevanta för mig så kan jag ju svara på dom 
3. Pia:  ((Nickar)) ja ja  
4.  ((vänder sig mot datorn för att scrolla ner till nästa punkt)) 
5. Pia:  BRA (.) dåså (.) Sommaren 2017 närmar sig (1.5) 
5.  och vi har ju framförallt fokuserat på första veckan i  
7.  augusti då många utav av oss vill vara lediga men då vi  
8. ser att vi behöver vara fler på plats  
 

Transskriptet inleds med att Pia ger Sara råd kring hur hon ska förhålla sig till enkäten. 
Sara accepterar Pia råd (rad 2) och Pia bekräftar då det Sara säger genom att nicka och säga 
“ja ja”. Pia inleder därefter sitt arbete mot att byta punkt på agendan. Hon gör detta genom 
att vända sig mot sin dator och scrolla ner så att nästa punkt hamnar överst på projektorduken 
(rad 4). Genom att vända sig om på detta sätt så markerar Pia att punkten är avslutad och 
skapar även ett fokus mot nästa punkt (jmf. Svennevig, 2012). På detta sätt markerar hon för 
deltagarna på mötet att det är dags att gå vidare.  
 
Alla deltagare på mötet sitter tysta under den tid som Pia inleder handlingarna mot nästa 
punkt på agendan. Avsaknaden av protester eller inspel blir en kollektiv handling som 
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bekräftar att det är accepterat att gå vidare. Att fokus igen riktas mot mötets agenda blir 
tydligt genom att Pia återigen vänder sig mot publiken och att hon höjer rösten när hon uttalar 
‘’BRA (.) dåså (.)” (rad 5). Detta blir en lystringssignal som indikerar att man nu skall vara 
uppmärksam då en ny punkt på agendan gällande sommaren 2017 (rad 5) presenteras.  
 
I utvecklingsfasen och i fasen där formulering av besked sker så behandlas de punkter som 
presenterats i agendan och beslut samt besked kring problemområden skapas. Besluten som 
skapades under APT-mötena, togs gemensamt i helgrupp eller direkt av ledaren. Alla de tre 
studerade APT-möten omfattades av både bearbetning av agendan samt beslutsfattning. En 
identifierad skillnad låg dock i vem som tog dessa beslut samt hur de togs. I APT1 togs 
besluten genom att en diskussion mellan ledare och medarbetare fördes, dock kunde vi 
identifiera hur ledarens förslag vägde tyngre än medarbetarnas. I APT2 togs besluten i större 
omfattning genom att ledaren sökte bekräftelse från medarbetarna på ett påstående och efter 
detta så fattade även ledaren beslutet. I APT3 togs inga tydliga beslut utan det skedde mer ett 
resonemang kring olika ämnen. Ledarens roll utgjorde då istället att begränsa utrymmet för 
diskussionen samt att denne uttryckte en önskan om konkreta lösningar direkt från personalen. 
 
Dessa variationer kommer inte att presenteras var för sig utan ett exempel från APT1 har 
istället valts ut. Detta på grund av att denna sekvens påvisar segment från både APT1 och 
APT2 vilket innefattar 1) hur ledarens förslag väger tyngst 2) hur ett beslut diskuteras fram 
samt 3) hur en beslutsprocess leds av ledaren. Nedan följer exemplet från APT1 där ett beslut 
tas efter en handuppräckning. Där diskuteras huruvida man skall införskaffa insynsskydd till 
förskolans fönster eller inte. 
 
[Transskript 1.3] Beslut 
 

1. Anna:    Ja men vi röstar.  Vilka vill ha film? 
2. Personal: ((Handuppräckning)) 
3. Ylva:    Kostar pengar 
4. Personal: ((Skratt)) 
5. Anna: A:men: 
6. Sofia: Ja men nu får du inte vara så 
7. Ylva: Men jag vill inte ha film, det kostar pengar och är 
8. fett onödigt 
9. Anna: Fast det är det inte 
10.Vera:  Silkespapper 
11.Ylva:  Man kan ha [Persiennerna vinklade så får man in 
12. ljus ändå 
13.Anna:                [Stop YLVA, YLVA 
14. Nu får du ge dig för majoriteten. 
15.Ylva: Ja, det kan jag göra men jag tänker inte rösta på 
16.  något [som jag inte tror på 
17.Anna:           [Ska vi ta halvt eller ska vi ta hela? 
18.Mia: Jag tycker [hela, på de där två 
19. ((pekar mot två fönster)) 
20.Personal:  [hela, hela 
21.Inger:  Vadå hela rutan? 
22.Mia: Ja i alla fall de två ((pekar mot fönster)) 
23.Vera: De andra två halva 
24.Anna: Okej, hur många tycker hela? (.) Hela rutan 
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25.   ((handuppräckning sker av majoriteten)) 
26.Anna:  Halvor då? 
27.Personal: ((handuppräckning av övriga)) 
28.Anna: Aah okej då blir det hela, hela film över hela rutan 

 
I detta transskript ser vi hur Anna som förskolechef, tar initiativet till en omröstning (rad 1). 
Det är Annas egna förslag som skall omröstas. Att det är just den formella ledaren som 
föreslår ett lösningsförslag är vanligt förekommande i institutionella samtal. Att det även sker 
i denna mittenfas av mötet är även det vanligt förekommande (jmf. Linell, 2011).  
 
I detta fall är det ingen av deltagarna på mötet som protesterar mot en handuppräckning. Som 
en accepterande respons på det som Anna har föreslagit startar därmed omröstningen (rad 2). 
Ylva som inte stöttar film-förslaget ger en kommentar om varför (rad 3); ’’ Kostar pengar’’. 
Anna säger då ett utdraget ’’A:men:’’ (rad 5) och markerar därmed att Ylvas kommentar inte 
uppskattas. Anna får även medhåll från Sofia som säger riktat till Ylva att ’’hon inte skall 
vara sån’’ (rad 6). Ylva förklarar sig då och säger att hon inte vill ha film, att det är onödigt 
och kostar pengar (rad 7-8). Anna markerar då återigen att hon inte accepterar argumentet och 
att det visst spelar roll (rad 9). 
 
Detta är något som Vera och Ylva ignorerar. De kommer istället med egna förslag om att 
vinkla persiennerna eller använda silkespapper. De gör detta genom att nominera sig själva 
som talare (rad 10-12). Vera har genom att ge ett annat förslag än Annas, anslutit sig till Ylvas 
position som utmanare till Annas förslag. Det Vera gör är att föreslå en lösning som inte 
kräver pengar som Ylva påpekat då silkespapper finns i verksamheten. Anna avbryter med en 
lystringssignal och riktar denna direkt mot Ylva som initierat motförslagen. Anna fortsätter 
sedan med att uppmana Ylva att rätta sig efter det beslut som majoriteten skall fatta (rad 14). 
Anna går därefter vidare med att starta omröstningen som gäller film på hela eller halva 
fönstret.  
 
Här ser vi alltså hur Anna leder gruppen under utvecklingsfasen till ett gemensamt beslut på 
ett problem som finns i verksamheten. Innan ett beslut kan tas blir hon dock stoppad av ett 
motförslag från Ylva och delvis Vera. Anna får således diskutera med dessa innan ett beslut 
om hel eller halv film till fönstret kan tas. Fortfarande är det Annas egna beslut som gäller. 
Ett beslut som på förhand tordes ha en kort och snabb beslutsprocess med hjälp av en 
handuppräckning visade sig istället bli en diskussion där vi fick se Anna aktivt arbeta för att 
få till en omröstning och därefter även ett beslut.   
 
5.2.3 Avslutande av APT-möten  
I den avslutande fasen i institutionella samtal sker en sammanfattning av det man kommit 
fram till, man tackar varandra och tar avsked (Linell 2011). Gemensamt i alla våra 
observerade APT-möten var att avslutningsfasen inte endast bestod av korta avslutningsfraser 
utan pågick under en lite längre tid. Det vi såg i de studerade APT-mötena utgjorde alltså en 
process av flera olika presekvenser. Avslutningsfasens början signalerades genom flera 
indikerande signaler om att ett avslut skall påbörjas (jmf. Asmuss & Svennevig 2009).  
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En sekvens som påvisar denna process mot ett avslut visas nedan från APT2. Här visas 1) hur 
ledaren signalerar om ett avslut samt 2) hur ett gemensamt beslut tas om att mötet kan 
avslutas genom flera presekvenser. Ledaren startar denna process precis efter att de nya 
lönerna för året har presenterats:  
 
[Transskript 1.5] Avslutande del 
 
1. Pia:  Så ser det ut (.) några frågor eller funderingar på det? (2.0) 
2.   näe (.) Ingenting? 
3.   DÅ:SÅ: (2.5) ((Tittar ner på skärmen och skrollar ner agendan)) 
4.    Då har jag min sista punkt. Om ingen annan kommit på något mer som ni  
5.  vill ta i den här gruppen?(.) 
6. Övriga:  ((Tystnad)) 
7. Pia:  Ingenting? ((skakar på huvudet)) 
8.  (.) Bra ((nickar)) 
9. Men då blev den här sista punkten 20 minuter istället för 
10. tio minuter (.) 
11. Vilket är jättebra (.) 
 
I detta transskript kan vi utläsa hur Pia som är förskolechef, först ställer en fråga om någon 
har ”några frågor eller funderingar” på de tidigare presenterade lönerna (rad 1). Detta utgör 
en första del av ett närhetspar, alltså en fråga som väntar på ett svar. Då ingen svarar på detta 
så svarar Pia själv genom ett frågande ”näe” (rad 2) med en paus efter. Då en fråga och alltså 
en presekvens inte får något svar är det vanligt att frågan återupprepas men i en annan form 
(Norrby 2014) vilket här görs genom Pias fråga ’’ingenting?’’ (rad 2). Tystnaden som uppstår 
efter Pias upprepade fråga tolkar hon som en gemensam bekräftelse på att mötet kan gå 
vidare. Detta markerar hon genom ett utdraget och förhöjt ’’DÅ: SÅ’’ och scrollar ner till 
nästa punkt på agendan (rad 3). Detta ‘’DÅ: SÅ’’ uttrycks som en lystringssignal om att mötet 
håller på att avslutas. Då detta var den sista punkten på agendan och Pia nu gått igenom den 
planerade agendan frågar hon om det är någon som kommit på något ytterligare som skall tas 
upp (rad 4-5). Då ingen svarar återigen tolkar Pia denna tystnad som att det inte finns något 
mer att behandla under dagens möte. Hon säger då ’’Bra’’ för att markera att ett gemensamt 
beslut har tagits om att allt som skulle behandlas under detta APT-möte nu är klart. I denna 
sekvens så tydliggörs alltså hur initieringen till avslutningsfasen kan ske genom att en 
lystringssignal först sker innan en avstämning om att allt i dagens agenda har behandlats eller 
om något ytterligare skall tas upp. Då ingen yttrar något tolkas detta av ledaren som att ett 
gemensamt beslut har tagits om att alla punkter på agendan har behandlats. 
 
På APT1 fick vi se ett annat sätt att inleda den avslutande fasen men som med likhet till 
APT2 även inkluderar en process av flera presekvenser inlett med en lystringssignal snarare 
än med en kort avslutningsfras. De skillnader som vi vill lyfta här är hur Anna som 
förskolechef successivt avslutar sin del av mötet genom att lämna över till Ylva som ska ta 
över mötets andra del (denna del inkluderas inte i själva APT-mötet). Till skillnad mot APT2 
så lyfts det här inte om deltagarna i mötet anser att allt som rör APT-mötet är avklarat. 
Avslutningsfasen inleds istället genom att Anna tydligt markerar att sista punkten är slut, 
genom att säga “BRA: check” (rad 6).  
 



38 
 

[Transskript 1.6] Ett annat sätt att avsluta 
 
1. Anna:  vi har ju frukt då och då sticker vi till dom extra frukt om det  
2. är så att vi upplever och det har vi ju alla år gjort innan vi  
3. ens införde frukost (.) men ha en dialog (.) förklara för  
4. föräldrarna och (.) eh återkoppla till mig så att jag vet vad som  
5. har sagts 
6.  Bra: CHECK! 
7. Helene:  Mm: 
8. Anna:   Vi tog alla punkterna och jag körde över bara 5 min (.) Men de  
9. var det vi visste nästan med frukostfrågan. 
10. Helene: Mm: 
11. Anna: Och kommunikation. Åh: förlåt, men den skulle vi ta på din bit 
12. ((pekar med penna på Helene)) Så: 
13. Anna: Dåså. Då rundar jag av min bit nu(.) 
14. Helene: Yes! 
15. Anna: E:h. Och är kvar idag, med er. Och lyssnar in och plockar upp 
16. frågor sådär. 
17. Helene: Vi kan sträcka på oss i en minut. 
18. Anna:  Aa: 
19. Emma: PAX för damernas! 
20. Personal: ((Ohörbart och Skratt)) 
21. ((Personalen ställer sig upp och lämnar rummet)) 
22. Eva: SPRING! 
 
I denna sekvens belyses hur Anna markerar att det nu kommer att ske en övergång till sista 
punkten och avslutningsfasen. Anna gör detta genom att uttrycka att föregående punkt är 
avklarad genom att säga “Bra: CHECK” (rad 6). Genom att höja rösten och betona ”Bra” blir 
det en lystringssignal som markerar att det är dags för nästa del. Att använda ‘’Bra´´ som 
Anna säger här har vi sett återkomma på alla tre APT-möten som ett sätt att markera att 
punkten är klar. Anna har då genom denna lystringssignal initierat avslutningsfasen och 
fortsätter denna genom att sammanfatta vad man pratat om (rad 8-9) och vad som ska ske på 
nästa del av mötet (rad 11). Helene som är ansvarig för nästa del hummar under tiden som 
Anna pratar för att visa att hon är med på att det är hennes tur alldeles strax, dock gör hon inte 
anspråk på samtalsturen (jmf. Norrby, 2014). Detta sker parallellt, att Anna avslutar samtidigt 
som en överlämning sker mot att Helene är den som ska ta över samtalet. Detta visar en start 
på en ömsesidig förståelse mellan Anna och Helene att ledaren under samtalet strax kommer 
att skifta. Det markeras sedan tydligt att Helene skall nästa punkt på agendan genom att Anna 
pekar på henne och genom att det uttrycks en ömsesidig förståelse mellan Anna och Helene 
att de strax skall byta plats.  
 
Överlämningen sker när Anna säger högt inför alla att hon nu rundar av sin bit och då Helene 
är den enda som svarar ”Yes” (rad 14). Det har nu skett ett ledarbyte vilket går att se genom 
att Helene både självnominerar sig till samtalsledare samt är den som styr vad som ska ske 
genom att föreslå en paus. Efter rad 17 är APT-mötet avslutat vilket märks genom att det nu 
sker flera parallella och ohörbara samtal samt att talarbyten sker genom självnominering likt 
ett vardagligt samtal (Norrby, 2014). 
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5.3 Hur medarbetare, ledare och andra institutionella roller blir synliga 
 
5.3.1 Ledaren håller agendan 
Det institutionella samtalet har utmärkande drag som bland annat innefattar tydliga roller där 
skyldigheter och rättigheter härrör respektive roll (Linell, 1990 och Asmuss & Svennevig, 
2009). Att hålla sig till agendan är ett exempel på en sådan skyldighet som är förknippat med 
rollen som både ledare och medarbetare. På de studerade APT-mötena kunde vi dock se att 
rollen som ledare tydliggjordes genom att denne tog ett specifikt ansvar för att mötet hölls 
inom agendan. Detta agerande blev ett sätt att göra sig själv till ledare då man tar det ansvar 
som också förväntas i den roll som man har.  
 
Under de studerade APT-mötena så identifierades hur ledarens roll bekräftades genom att de 
förväntningar som finns gällande att styra samtalet utefter agendan uppfylldes. Detta 
innefattade att ledaren både styrde samtalet så att det skedde inom agendan men att denne 
också bestämde när det var dags att gå vidare till nästa punkt. Genom att de övriga i rummet 
följer ledaren och låter sig styras så bekräftar även det deras roll som medarbetare (jmf. 
Clifton, 2006).  
 
Det transskript som återspeglar detta har valts från ut APT1. Här vill vi belysa hur Anna som 
är förskolechef 1) styr samtalet mot den nuvarande punkten på agendan 2) tar ansvar över att 
punkterna behandlas en efter en samt 3) bekräftar sin roll som ledare genom att ta detta 
ansvar. Transkriptet är från slutet av en övning där man identifierat energitjuvar och nu ska gå 
vidare på agendan. 
 
[Transkript 2.0] Agendan som ett verktyg  
 
1. Anna: Jag ska hämta ((lämnar rummet)) 
2. Tilda:  Du kan väl va?  
3. Lina:  Du kan väl vara? 
4. Tilda:  Jag har inte tid  
5. Stina: Du kan ju vara  
6. Juni:  Vadå?  
7. Tilda:  Facklig.  
8. Anna:    ((kommer in igen i rummet med rosa post-it, viftar med lapparna))  
9. Anna:    Hörrni! Jag lägger de rosa här så de nytillkomna får ni ta en  
10.         annan färg. 
11. Anna:   Så: Bra.   
12.   Bra, tack hörrni(.)så(.) 
13.  så får vi se vad vi gör Sara för roligt med det där 
14. Sara:   mm 
15. Anna:    E:h (.) jag vill också påminna er (.) lä:s samverkansprotokollen för   
16.   jag tror att ni glömmer att läsa dom lite emellanåt e:h 
17.  Vi rör oss jättemycket i de här frågorna och vi har egentligen   
18.  rört oss i dessa frågor sen hösten någonting eller hur? 
19. Britta:  Jaa för utbildningens skull 
20. Anna:    Ja vad ska vi ställa för fråga (.) vad är väsentligt för den här  
21.  förskolan och dylikt och så såatte 
22. Anna:    Och vi har ju varit ganska klara både Sara och jag att det är högt i   
23.   tak på denna förskola (.) ni delger varandra väldigt mycket och så så 
24.  det har inte varit det som är problemet men det kommer ju lite såhär  
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25.  med kommunikation så vi kanske behöver jobba med det änDÅ (.) lite  
26.  mera 
26. Anna:    mm 
27. Anna:    Är det någon som vill lyfta något här i den här frågan innan jag  
28.   släpper den? (2.0) 
29.   nä:  
30.   Bra: nästa punkt (.) det är barn med särskilda rättigheter och  
31.  det är en väldigt kort punkt.  
 
Anna som är förskolechef på detta möte, lämnar rummet för att hämta post-it lappar i en 
annan färg (rad 1). Samtalet övergår då till att vara av mer vardaglig karaktär med en mer fri 
turtagning. Kollegorna diskuterar då en punkt som tidigare behandlats under mötet (rad 2-7). 
Då Anna kommer tillbaka så kan vi se hur hon återgår till den punkt hon tidigare talat om 
utan att ta notis om vad diskussionerna som skett då hon varit borta handlade om. Hon 
uttrycker då ”Hörrni” (rad 9) och genom denna lystringssignal försöker hon att återuppta 
fokus mot den aktuella punkten på agendan. Genom att göra detta kan vi se hur Anna 
använder agendan som ett verktyg att ta tillbaka rollen som ledaren i samtalet. 
 
Sekvensen ovan visar även en övergång från en punkt på agendan till en annan. Anna 
markerar (rad 11) att övningen med post-it lapparna är klar genom att säga ‘’Så, bra’’ och 
även med att säga ”Tack, hörrni’’ (rad 12). Att Anna tackar gruppen för det arbete de gjort 
markerar att hon inte tillhör dem som genomfört övningen och även detta blir då alltså ett 
markerande av rollen som ledare och gruppen som medarbetare.  
 
Sekvensen fortsätter med att Anna går vidare med nästa punkt som handlar om 
samverkansprotokollen (rad 15). Hon börjar där med att söka bekräftelse om att detta är något 
som berör verksamheten just nu genom att säga ett frågande ‘’ellerhur’’ (rad 17-18). Detta 
bekräftar Britta och Anna kan då avsluta punkten efter att ha säkerställt att inget mer skall tas 
upp innan de går vidare (rad 27-28). En utebliven respons tolkas som ett medhåll av åhörarna. 
Anna uttrycker då ett “Bra” (rad 30) vilket ses som ett bekräftande på att alla är överens. 
Anna återvänder då till agendan och leder mötet till nästa punkt.  
 
Att Anna är den som ansvarar för agendan och att mötet fortskrider framåt är ett sätt för 
henne att skapa sin roll som ledare. Det Anna gör är att återkomma till agendan under mötets 
gång, på ett sätt som skiljer sig från medarbetarna. Det vi ser är att Anna ett flertal tillfällen 
(rad 11,12 och 30) för att avsluta en punkt, markerar mot medarbetarna att denna punkt är 
avklarad genom att säga “bra”. Detta gör hon för att visa att de är överens om att gå vidare 
till nästa punkt. Att markera att en punkt är färdig på detta sätt är det endast Anna som gör 
under mötet. Detsamma gäller när det kommer till att referera till agendan, det är endast Anna 
som gör detta genom att till exempel förtydliga att man nu går in på nästa punkt (rad 30). Hur 
man förhåller sig till agendan blir därför ett sätt att markera sin roll både som ledare och 
medarbetare. Som ledare tar man ett större ansvar för att den följs än om man är medarbetare 
(jmf. Clifton, 2006). 
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5.3.2 Turtagning  
En annan aspekt som gör rollerna tydliga är hur turtagningen sker. Hur man förhåller sig till 
turtagningen blir ett sätt att identifiera olika roller (Svennevig, 2012b). Att turtagningen 
skilde sig åt beroende på om man var ledare eller medarbetare var något som vi kunde 
identifiera i alla studerade APT-möten. Ledaren under de APT-möten som vi studerade tog 
likt Svennevig (2012b) beskriver, rätten att styra interaktionen genom att styra hur ordet under 
mötet fördelades. 
 
Vi har nedan valt ut en sekvens som återspeglar hur turtagningen för ledare och medarbetare 
skiljer sig åt. I denna sekvens redovisas 1) hur medarbetarna i ett tvåpartssamtal 
självnominerar sig 2) hur en tredje part ber om godkännande från ledaren innan denne träder 
in i diskussionen 3) hur ledaren har en roll som innebär ett ansvar för turtagningen 4) att 
medarbetarnas roll innebär ett bekräftande av detta genom att inte bryta mot ledarens ordning 
5) ledaren begränsar de olika samtalsturerna och skapar genom detta sin roll som ledare. 
Sekvensen som belyser detta kommer från APT3 där man pratar om samarbetet mellan 
avdelningar och hur man bör hjälpas åt med alla barn på förskolan och inte bara jobba med 
barnen på sin egen avdelning. 
 
[Transskript 2.1] Turtagning  
 
1.Sara:  för då har man inte med det att göra (.) det har blivit lite sådär 
2.Karin:   Fast alla barn är ju allas barn 
3.Sara:  Nej men jag menar att eftersom att jag varit med hela resan (.) dels  
4.  när vi varit tillsammans då man öppnar tillsammans och jobbar  
5. tillsammans och allt det här så var man ett sammanhang medans man nu är 
6.  i grupper i sitt egna sammanhang och där så ser jag att det blivit 
7.          skillnad på vägen iallafall 
8. ((Anna räcker upp handen)) 
9. Hanna:  Kicki!  
10 Kicki:   Vi pratar väldigt mycket om det här på vår förskolor eller i vår 
11. förskola och det blir kanske inte så mycket på APT och på sådan tid 
12.         utan det blir mycket på raster eller vad man säger (.) men det är 
13.         väldigt nyttigt för att skapa bra relationer till föräldrar (.) det ger 
14.         ju oss väldigt mycket arbetsro. 

 
I denna sekvens ser vi först en diskussion mellan två kollegor (rad 1-7). I detta tvåpartssamtal 
så självnominerar Sara och Karin sig till ordet och diskuterar hur man bör jobba med allas och 
inte endast barnen på sin egen avdelning. Då Kicki vill träda in i detta samtal så räcker hon 
upp handen (rad 8). Detta gör hon för att få tillåtelse från förskolechefen Hanna att delta i 
samtalet. Hon visar också med denna handling att det inte är hon själv som styr turtagningen. 
Det som sker då är att Hanna som är den formella ledaren ser att Kicki vill ha ordet och 
fördelar då ordet till henne (rad 9). Genom att ge Kicki ordet så avbryter hon även Saras 
samtalstur. På detta sätt skapar dem tillsammans Hanna roll som den formella ledaren samt 
rollen som medarbetare. Detta sker genom att Kicki med sin handuppräckning, markerar att 
hon vill säga något men att det är Hanna som ska fördela ordet till henne samt att Sara låter 
Hanna ge samtalsturen till Kicki. Genom dessa handlingar så skapas både rollen som ledare 
och medarbetare. 
 



42 
 

Att det är ledaren som styr turtagningen är vanligt i institutionella samtal (Linell, 2011). 
Transkriptet ovan visar hur detta i praktiken kan gå till genom att Hanna och ingen av dem 
andra medarbetarna fördelar ordet till Kicki. Att fördela turerna samt att begränsa längden på 
turerna blir ett sätt att göra sig till ledare (Svennevig, 2012b). 
 
Ett annat identifierat mönster kring turtagning som vi vill belysa kommer ifrån APT2 där 
mötet var organiserat som en föreläsning. Här vill vi belysa: 1) hur detta möte bestod av färre 
självnomineringar trotts att frågor ställdes direkt av ledaren till medarbetarna 2) hur en 
tystnad ger möjlighet till självnominering 3) hur ledaren tar ansvar i interaktionen genom att 
förlänga samtalsturen om ingen själv tar den 4) hur ledarens ansvar över turtagningen 
markerar dennes roll som ledare 5) hur ledarens roll blir tydlig genom att denne tolkar 
tystnaden som en handling. Nedan visas det vi vill belysa genom en sekvens från APT2 där 
sekvensen startar med att förskolechefen i mötet (Pia) föreslår att man borde genomföra en 
kompetensinventering.  
 
[Transskript 2.3] Självnominering  
 
1. Pia:   Jag tänker då förstås att alla barnskötare också har enorma 
2. kompetenser som bidrar till att vi får en väldig kvalité så det 
3. vore spännande att ha med (.) att vi har med det på ett APT 
4. eller vad tycker ni? 
5. Övriga: ((Svagt medhåll)) 
6. Pia: Vi lägger till det då 
7. Pia:  ((Vänder sig om och skriver in i powerpointen)) 
8. Pia:   Jag markerar den röd (2.0) 
9.  något annat ni tänker när ni sett det här nu?  
10. ((vänder sig om mot åhörarna)) 
11. Pia:  ((tittar sig omkring))(3.0)  
12. Pia: Inget spontant så (.) 
13.  men då är vi lite uppdaterade på den här så vi har den i  
14. bakhuvudet (1.0) bra, kanon 
15.  Dåså: (1.0) då skulle jag vilja lämna över ordet till Klaes 
16. Klaes:   Yes yes yes ((ställer sig upp och går upp inför åhörarna)) 
 
Pia inleder med sitt förslag (rad 1-4) och söker sedan bekräftelse från åhörarna. Det svaga 
medhåll i form av ett hummande och nickningar (rad 5) som uttrycks tolkar Pia som ett 
accepterande. Hon tar som konsekvens av detta, tillbaka samtalsturen (självnominerar sig) för 
att lägga in sitt förslag om att en kompetensinventering skall skrivas upp på nästa mötes 
agenda (rad 6). 
 
Därefter fortsätter Pia med att återigen göra plats för en ny talare genom att ställa en 
ytterligare fråga i form av om det är något som ska läggas till, till det protokoll som visas på 
projektorduken (rad 9). Tystnaden som sedan skapas gör det möjligt för en ny talare att ta 
ordet, något som inte sker här. Pia förlänger då sin samtalstur och säger frågande ”inget 
spontant så” (rad 12). På nytt uppstår en tystnad, då ingen tar ordet i den paus som Pia skapar. 
Efter detta tolkar Pia tystnaden som ett medhåll från åhörarna och går därefter vidare med 
nästa punkt på agendan. Att det är Pia som tar ordet efter en längre tystnad visar på att det är 
Pia som är ledaren och att hon är den som känner ett ansvar för att samtalet fortskrider trots 
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att ingen respons direkt ges. De pauser som Pia skapar efter en fråga är en aktiv handling 
gjord för att skapa möjligheten till respons vilket i denna sekvens inte görs. Hur Pias tur 
istället fick förlängas var mest påtagligt på detta möte (APT2), där organiseringen liknade en 
föreläsning jämfört med de andra två APT-mötena där ledaren satt tillsammans med 
medarbetarna runt ett bord.  
 
5.3.3 Ledaren som skapar mening och tar beslut 
En annan aspekt som tydliggjorde hur rollerna skapas av deltagarna under APT-möten visas 
genom att det är var just ledaren som tar sig rätten att sammanfatta och skapa mening av det 
som sägs (jmf. Clifton, 2006). Genom detta tolkningsföreträde och rätten att dra slutsatser 
skapades rollen som ledare. Att göra sig till ledare genom att tolka och dra slutsatser var 
något som vi identifierade under alla de tre APT-möten som studerades. Vi har valt ut en 
sekvens från APT2 för att visa hur förskolechefen Pia tar sig rätten att tolka vad som sägs och 
i detta fall sker det trots att Pia i denna sekvens lämnat över ordet och en punkt på agendan till 
Sara. Denna sekvens är även en fortsättning på transskript 1.2. 
 
[Transskript 2.4] Tolkningsföreträde 
 
1. Sara:  Eh: (.) Ni fick ju sitta i arbetslag sist.  
2.  och då hade vi frågan Hur mår vi idag? de ville vi veta. Eh: 
3. och nu har vi sammanställt svaren. och såhär ser det ut 
4.  ((pekar på tavlan))  
5. och det vi kan se är att det ser bra ut asså (.) vi verkar må bra 
6. Sara:   Eh: Jag vet inte om jag ska läsa eller om ni vill läsa själva? 
7. Pia: Vi kanske ska göra det. Det kanske är svårt att se därbak? 
8. Sara:   Ska jag läsa? 
9. Pia:  Jättegärna 
 

I transkriptet ser vi hur Sara som medarbetare men som nu står upp framför åhörarna och 
leder denna punkt på agendan, inleder med att sammanfatta resultatet från förra APT-mötets 
övning. Samtidigt som hon berättar detta pekar hon mot tavlan där resultatet är sammanställt 
utefter de olika avdelningarna (rad 4). Sara frågar här gruppen om hon ska läsa högt för dem 
eller om deltagarna i mötet kan läsa själva (rad 6). Sara vänder sig mot åhörarna då hon ställer 
sin fråga men trotts detta så är det Pia, förskolechefen som tar ordet. Pia nominerar alltså sig 
själv som nästa talare och säger ”Vi kanske ska göra det. Det kanske är svårt att se därbak?” 
(rad 7). Sara väljer då på nytt att fråga gruppen om hon ska läsa och igen är det Pia som 
svarar “Jättegärna” (rad 9). Här ser vi hur Pia skapar ett tolkningsföreträde genom att göra en 
tolkning åt gruppen att det är svårt att se projektorduken från den bakre delen av rummet. 
Detta trots att Pia är den som står närmast duken och inte själv har svårt att se. Genom att Pia 
kliver in och tolkar det som sker åt medarbetarna skapar hon sin roll som förskolechef. Som 
den formella ledaren tar hon därmed en roll som skiljer sig ifrån de andra i rummet som 
istället intar en roll som medarbetare genom att sitta tysta. Att ingen medarbetare väljer att 
motsätta sig Pias formulering visar även att de accepterar denna (jmf. Clifton, 2006)  
 
Ledarens formulering accepterades dock inte alltid. Detta vill vi visa genom att presentera en 
sekvens från APT1 där en övning med målet att identifiera energitjuvar skedde. Varje 



44 
 

medarbetare hade där skrivit ner energitjuvar på post-it lappar som samlades in till 
förskolechefen Anna. Hon gick sedan igenom lapparna i helgrupp, tolkade dem och la sedan 
de lappar som handlade om samma sak i högar. Här vill vi påvisa 1) hur ledarens formulering 
kan motsägas av medarbetarna 2) då ledarens formulering inte stämmer skapas istället en 
gemensam tolkning. 
 
[Transskript 2.5] Energitjuven 
 
1. Ylva: mm: 
2. Anna:  Ska jag läsa?(.) 
3. Ylva:  Mm: 
4. Anna:  Mm: Och som sagt, om jag inte förstår kanske jag ställer någon 
5. fråga. 
6. Anna:  ((läser på lappen)) Att inte veta förrän på eftermiddagen 
7. om man behöver jobba över. 
8. Anna:  Aha, det är plötslig frånvaro. Helt enkelt. 
9. antar jag ((Sätter fast lappen på bordet)) 
10. Moa:  Ah: men det behöver inte vara plötslig frånvaro. Det kan ju vara 
11. att man inte kommer på att någon behöver jobba över [för 
12. Anna:                                    [AHA] 
13. Moa:  Det är inte jag som har skrivit den men jag tänkte det (.)på 
14.  att så kan jag känna ibland 
15. Anna: Mm: Mm: 
16. Vera: Jag kan förstå den också faktiskt. 
17. Anna: Ah: Okej mm: 
18. Anna: ((tar upp ny lapp och läser)) När reflektionstiden uteblir  
 
Anna inleder själva genomgången av lapparna med att fråga gruppen om hon ska läsa 
lapparna högt (rad 2). Detta är en form av presekvens, en förfråga som används som en 
inledning till övningen (Norrby 2014). Anna förklarar att hon kommer att be om ett 
förtydligande om något är oklart för henne (rad 4-5). Hon läser sedan den första lappen högt 
för deltagarna i mötet (rad 6). Anna tolkar sedan lappen men uttrycker även en viss osäkerhet 
av tolkningen genom att säga ‘’antar jag’’ (rad 8-9). Moa är den medarbetaren som först 
sätter sig emot Annas tolkning (rad 10). Moa återger istället sin egen tolkning av lappen (rad 
10-11) och får medhåll av Vera (rad 16). I detta kan vi se hur en tolkning av ledaren kan 
motsägas av följarna. När en formulering av ledaren är accepterad av följarna och därmed 
bestämd, ses ämnet som avslutat (Clifton, 2006). Anna är i detta fall den som först gör en 
tolkning men denna blir utmanad och en gemensam tolkning av lappen skapas istället. Här 
kan vi dock se hur gruppens gemensamma tolkning bekräftas först då Anna accepterar denna. 
På detta sätt kan man säga att det är ledaren som har sista ordet när det kommer till att tolka 
det som sägs (Clifton, 2006). I denna sekvens ser vi exempel på detta då ledaren inte går 
vidare till nästa lapp förens en gemensam förståelse och specifikt hennes förståelse för den 
diskuterade lappen har klargjorts.  
 
5.4 Synliggörandet av distansledarskapet  
De förskolor som ligger till grund för materialet i denna studie har en förskolechef som inte 
sitter i verksamhetens lokaler varje dag. Detta leder till att ledarskapet kan sägas utgöra ett 
distansledarskap. Under de APT-möten som vi deltog på kunde detta distansledarskap 
identifieras genom interaktionen. Det som sammanfattningsvis utgör de viktigaste 
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iakttagelserna är att ledaren inte visade sig ha samma vetskap om verklighetsnära problem 
som medarbetarna och ledaren delegerade ut ansvar då denne själv inte kan ta ledningsansvar 
på plats. Vi såg även att ledaren uttryckte en önskan om att medarbetarna skulle vara specifika 
i beskrivningen av verksamhetsnära problem samt en önskan från medarbetarna om en högre 
närvaro av ledaren.  

5.4.1 Problem på plats i den dagliga verksamheten 
Då ledaren på dessa arbetsplatser inte fysiskt befinner sig i verksamheten så kunde vi under 
de tre studerade APT-mötena identifiera verksamhetsnära problem där medarbetarna var 
överens men där ledaren inte hade någon vetskap. Genom att inte ha vetskapen om de 
verksamhetsnära problem som diskuteras under dessa APT-tillfällen synliggjordes 
distansledarskapet. 
 
Detta var något som var påtagligt på alla de tre studerade APT-mötena men en sekvens från 
APT1 har nedan valts ut. Här vill vi framhäva 1) hur ledaren saknar kunskap om det 
verksamhetsnära problem som deltagarna uttrycker samt 2) hur ledaren aktivt får arbeta sig 
mot sin egen förståelse. Sekvensen kommer från den energitjuvs-övning som vi tidigare 
refererat till (transkription 2.5).  I transkriptet diskuteras förskolans telefoner, ett problem som 
den formella ledaren inte först förstår innebörden av.  
 
[Transskript 3.0] Verklighetsnära problem  
 
1. Anna:  ((nickar)) ja mm den upplevda så vi behöver  
2. Anna:  ((tittar på lappen och läser)) 
3. Anna:  Telefonerna (.) står det också. E:h. 
4. Kajsa:  Telefonerna? Ja. Oo: A:h 
5. Övriga: ((Skratt)) 
6. Kajsa:  Skicka dom där 
7. Lisa:  Eller hur? vi behöver nya. 
8. Gerd:  Den lägger in [sina egna ord Hittepåar 
9. Ida:                   [Jaja 
10. Eva:  Å, Å: ringer man på mobilnumret kommer man inte fram 
11. Anna:  [Vänta lite nu. 
12. Ida:  [Nej, de:t 
13. Anna:  Jag måste bara fråga, 
14. asså det är funktionerna, asså de har gått sönder eller? 
15. Eva:  Nej, de är så vä:rdelösa de där 
 
Sekvensen startar med att Anna tar upp nästa lapp och utläser högt utifrån den ”Telefonerna” 
(rad 3). Då hon nämner telefonerna med följden ‘’står det också.  E: h’’ så påtalar hon för 
gruppen att hon inte förstår vad som menas med lappen. Det avslutande och utdragna 
tvekljudet ”E:h” lämnar även plats för ett talarbyte. Kajsa är då den som tar ordet (rad 4) och 
även hon är först frågande kring vad som menas med telefonerna. Utan någon förklaring så 
kommer hon själv på vad som menas och utbrister ”Ja, Oo: A:h.”. Att Kajsa reagerar kraftigt 
mot telefonerna när hon inser vad som menas gör att hennes kollegor reagerar med att skratta 
(rad 5). Därefter kommer en sekvens (rad 6-10) där olika medarbetare i personalen 
självnominerar sig för att ta ordet och ge sin bild över telefonernas bristande funktion. Bland 
medarbetarna råder det inget tvivel om vad lappen med telefonerna handlar om medan Anna 
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inte förstår vad som menas. Detta leder till att hon avbryter medarbetarnas diskussion om 
telefonernas brister, kliver in och tar tillbaka ordet samt uttrycker ‘’Vänta lite nu’’ (rad 
11).  Här ser vi hur Anna söker kunskap om vad som menas med något som alla de andra 
tycks veta. Detta synliggörs genom att Anna måste stoppa deras diskussion för att kunna 
ställa frågor kring vad som menas (rad 13-14) innan hon får förståelse för problemet. Denna 
sekvens utgör ett exempel på hur förskolechefen utför ett ledarskap utanför den dagliga 
verksamheten då en samstämmighet i den grupp som jobbar inom verksamheten fanns men 
inte hos Anna som verkar utanför den.  
 
5.4.2 Specifika förklaringar på problem 
En konsekvens av att ledarna inte alltid är på plats och kan se medarbetarnas upplevda 
problem är att ledarna önskar specifika förklaringar av det som sker och upplevs. Detta är en 
konsekvens av att förskolecheferna inte jobbar i den dagliga verksamheten och behöver av 
denna anledning ha specifika förklaringar för att kunna få en uppfattning om problem och 
andra uttalanden.  
 
Att förskolecheferna bad medarbetarna att utveckla deras svar var frekvent förekommande på 
de möten där en högre grad interaktion mellan chef och medarbetare skedde, alltså på APT1 
och APT3. Den sekvens som vi valt att redogöra för kommer från APT3 och belyser hur 
Hanna som förskolechef uppmanar sina anställda att berätta specifikt om de problem som 
finns men framförallt att lyfta fram specifika lösningar för att hon ska kunna hjälpa till. I 
transkriptet nedan ser vi en diskussion om stress i arbetet. Det som tas upp är bland annat 
stressen kring den ovisshet som finns kring att inte i förväg veta hur stora barngrupperna 
kommer att bli samt hur stor personalstyrkan kommer att vara.  
 
[Transskript 3.1] Specificering av problem  
 
1. Hanna:  Ja: Kajsa tillbaks till din ((skrattar)) 
2. Kajsa:  ja nu kommer ju jag inte vara med på nästa APT då (.) 
3. eh men jag skulle ju önska då 
4.  jag skulle önska att vi kunde prata om det litegrann 
5. Hanna: JA fast jag skulle önska att vi kunde prata om åtgärder (.) och  
6.  då måste ni tala om liksom (.) eh 
7.  för vad är det åtgärder asså ni måste specificera mera NÄ:r 
8. och under vilka tillfällen är det när det här händer 
9.       NI måste hjälpa till med det (.) för jag kan inte gissa, jag  
10. kan ju bara tro att det är när det är kort om folk men nu visar  
11. det ju sig att det är vid andra tillfällen 
 
I detta transskript ser vi hur Kajsa tar upp att hon skulle vilja prata om den stress som uppstår 
i arbetet ibland (rad 2-4). Hanna som är förskolechef vill då istället ha specifika lösningar och 
åtgärder på detta problem. Hon beskriver att hon behöver få hjälp att identifiera vilka 
situationer som innebär stress, då hon inte har någon möjlighet att gissa (rad 5-9). Hon säger 
(rad 10-11) att hon kan anta vissa anledningar men att det inte är möjligt för henne att veta om 
en annan anledning förekommer än den hon tror. Här kan vi se hur Hanna uttrycker en önskan 
om att medarbetarna ska komma till henne och berätta när de behöver hjälp. Vi ser hur Hanna 
själv påpekar att hon inte kan gissa, vilket är ett resultat av att hon inte kan se problemen själv 



47 
 

då hon inte är på plats. Distansledarskapet kommer här till uttryck genom att den formella 
ledaren behöver få problem förklarade för att förstå vad som händer men även att denne 
behöver specifika lösningar på dessa problem från medarbetarna. 
 
5.4.3 Delegering av ansvar 
En annan aspekt som förtydligar distansledarskapet skedde genom att förskolechefen 
uttryckte att ansvar och ledningsansvar måste delegeras ut till medarbetarna. Detta 
delegerande kunde vi se på alla tre APT-möten. Dock uttrycktes det tydligast på APT2 genom 
att ledaren vid ett flertal gånger påtalade detta. En sekvens som påvisar detta har därför valts 
ut från detta möte. I denna sekvens kunde vi identifiera hur ledaren på ett tydligt sätt 
uppmanar medarbetarna att tillåta varandra att leda och utföra det ansvar som deras arbete 
innebär. Innan transkriptet startar har förskolechefen Pia beskrivit hur hon kommer att delta i 
en rektorsutbildning under hösten och att hon därför inte kommer kunna vara lika fysiskt 
närvarande. Av denna anledning krävs en ytterligare delegering av ansvar till medarbetarna. 
 
[Transskript 3.2] Delegering av ansvar 
 
1. Pia: E:h och då handlar det om att för er andra att igen 
2.        ge varandra möjlighet att utföra det uppdrag man har som 
3.        särskilt uppdrag i form av platsansvarig utvecklingsledare eller 
4.        vad det må va 
5.        E:h att ni verkligen ger varandra förutsättningar för det 
6.        Å: även efterfrågar förutsättningar hos mig (1.5) 
7.        men jag tycker att det funkar väldigt bra (.)så jag tror inte att  
8.        det kommer bli något problem. 
9.        och precis som nu är det enklaste vägen att se till att få kontakt 
10.        med mig genom att boka möte via mail eller sms eller ringa eller  
11.        telefon och sådär 
12. OCH inte vänta på att jag ska komma hit. Utan ta en kontakt när 
13.        behovet uppstår. 
 
I denna sekvens så uppmanar Pia medarbetarna att ge varandra möjlighet att utföra det 
uppdrag som man har blivit tilldelad gällande just ledning och ansvar (rad 1-4). Hon betonar 
sedan (rad 5) att man skall ge varandra förutsättningar till detta och att man även ska komma 
till henne för att få förutsättningar (rad 6). Här kan vi se hur Pia delegerar en del av sitt 
ledarskap genom att uppmana alla att tillsammans ge varandra förutsättningar samt att 
efterfråga ytterligare förutsättningar att leda hos henne. Hon säger även (rad 10-11) att de kan 
efterfråga detta genom att boka ett möte med henne genom olika sätt som tyder på att hon inte 
finns i de lokaler där verksamheten bedrivs och även detta identifierar distansledarskapet.  
 
Att delegera ut ansvar ser vi som en konsekvens av ett distansledarskap då förskolechefen 
uttrycker ett behov av detta då chefen inte alltid själv kan befinna sig på plats. Clifton (2006) 
påvisar i sin studie att det är den formella ledaren som formulerar verksamhetens riktning och 
som delegerar ut uppgifter och tillåtelser så att arbetet styrs mot det uppsatta målet. I denna 
sekvens blir detta som ett bekräftande av både ledarskapet men även också distansledarskapet 
då chefen själv i detta fall inte kan utföra ledarskapet och ansvaret på plats.  
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5.4.4 Önskan om närvaro 
En annan aspekt som vi kunde identifiera under de tre studerade APT-mötena var en önskan 
om en högre närvaro av cheferna. Vid flera tillfällen uttrycktes det en önskan om att de skulle 
komma ut i verksamheten och med egna ögon se det som medarbetarna pratade om. Denna 
uttryckta önskan vill vi belysa som ett tecken på att ledaren i denna verksamhet arbetar på 
distans. I sekvensen nedan vill vi framhäva 1) hur en önskan om en högre närvaro uttrycks 
från medarbetarna 2) hur ett gemensamt beslut tas om att en högre närvaro inte anses vara en 
lösning på det verksamhetsnära problemet. I transkriptet nedan diskuterar personalen om 
vilken attityd man ska ha i arbetet samt vilket beteende som är att föredra. I transkriptet från 
APT3 har medarbetaren Kajsa precis påstått att personalen inte beter sig likadant då föräldrar 
närvarar som när de inte gör det. Detta påstående uttrycks som sorgligt av både personal och 
kollegor. 
 
[Transskript 3.3] Önskan om en högre närvaro från ledningen 
 
1. Kajsa:  Men där kanske ni som ledare måste prata mer med oss pedagoger (.) 
2. tänker jag 
3. Hanna:  mm: 
4. Kajsa:  Komma ut (.) och se: Vi ser ju det på våran förskola (.) det kan jag ju 
5. gott erkänna (.) Asså  
6. Hanna:  Att? 
7. Kajsa:  Att det inte hälsas, att folk står i klunga att man inte tar emot barn  
8. det har jag hört själv på utvecklingssamtal (.) så de:t tycker jag är  
9.  skrämmande 
10. Hanna:  Men vet du Kajsa att jag tror om jag är där då då kan du ge dig på att 
11. Övriga:  Precis 
12.  ((Medhåll och stimmigt)) 
 
Sekvensen börjar med att Kajsa uttrycker en önskan om mer stöttning från ledningen. Först 
sker detta genom att be dem att prata mer med pedagogerna (rad 1) men även en önskan om 
att ledningen skall komma ut och se det som sker med egna ögon. Hon beskriver att man kan 
se denna problematik på hennes förskola (rad 4-5) varpå Hanna som även är förskolechef i 
detta samtal bryter in och ber henne specificera (rad 6). Här vill Hanna veta mer specifikt vad 
det är som hon skall komma ut och se. Kajsa förklarar då (rad 7-9) det problemområde som 
går att se på deras förskola och att även föräldrar tagit upp detta på utvecklingssamtal. Hon 
beskriver hur hon ser detta beteende hos personalen som skrämmande (rad 9). Hanna (rad 10) 
besvarar detta genom att säga att om hon skulle vara närvarande, så skulle detta problem inte 
gå att se lika tydligt. Denna formulering och påstående hålls med av åhörarna i rummet (rad 
11-12).  
 
I denna sekvens så går det att identifiera en tydlig fråga från Kajsa om att hon önskar en högre 
fysisk närvaro från Hanna. Detta görs genom en rak och tydlig fråga. Kajsa beskriver sedan 
vad det är som hon vill visa för Hanna. Hanna uttrycker då att hon inte tror att hon kommer 
kunna se problemet då det inte kommer att ske om hon närvarar. Detta får medhåll av 
resterande deltagare i mötet. Ett gemensamt beslut kan därmed sägas ha tagits om att Hannas 
närvaro inte blir en lösning på det problem som Kajsa tagit upp.  
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6. Diskussion  
 
I denna del kommer vi att diskutera huruvida våra frågeställningar stämmer överens med 
tidigare forskning och den teori som vi har presenterat. Vi kunde ganska omgående efter att 
ha studerat de olika APT-mötena, konstatera att de såg väldigt olika ut och att de alltså inte 
endast utförs på ett och samma vis. Vi kunde även se olika sätt varpå rollerna under dessa 
möten gjordes tydliga och kommer nedan diskutera de viktigaste slutsatser som vi kommit 
fram till. Denna del behandlar även den potentiella framtida forskning som skulle kunna 
bedrivas.  
 
6.1 APT-mötens struktur 
I vår analys utgick vi från Linells (2011) faser i det institutionella samtalet samt Asmuss och 
Svennevigs (2009) studie om initiering och avslut i institutionella samtal. I initierandet av 
mötet är det öppningsfasen och orienteringsfasen som är centrala. Detta var två faser som vi 
såg i våra studerade APT-möten. Det kan argumenteras för att öppningsfasen inleddes redan 
innan vi kom på plats på APT1 och APT3 där en gemensam aktivitet ägde rum innan det 
formella mötet startade. Vid starten av det formella mötet var det dock tydligt att det var 
förskolechefen som avgjorde när orienteringsfasen skulle inledas. Det vi där kunde se var hur 
chefen aktivt fick arbeta för att övergå till en ny fas och detta skedde både med hjälp av 
agendan och lystringssignaler. Just detta stämmer överens med Svennevigs (2012a) 
argumentation om att agendan har en påverkan på strukturen på mötet och här blev detta 
tydligt då den användes som ett hjälpmedel för att styra samtalet mot det som stod på 
agendan. Hur ledaren gjorde detta stämmer även överens med Baran´s et.al (2012) 
resonemang om att kroppsspråk och icke-verbala signaler även är ett sätt att kommunicera 
som ledare. Detta såg vi genom att då ledaren ville starta den formella delen av mötet 
(orienteringsfasen) så ignorerades de parallella sidodiskussioner som pågick genom att 
ledaren inte gav dessa någon respons utan styrde istället samtalet mot agendan. Denna icke-
verbala signal kan alltså tolkas som en aktiv handling som ledaren gör för att styra samtalet.  
 
Efter öppningsfasen övergick mötet till utforskningsfasen och fasen för eventuella beslut. Vi 
kunde se hur mötena fortgick genom hänvisningar till agendan och nästa punkt. I denna del 
skedde det på ett liknande sätt som i initieringen av mötet där förskolechefen ledde APT-
mötet framåt med hjälp av agendan. Detta gick tydligast att se i APT1 och APT2 som hade en 
agenda med flera punkter. Agendan användes där av förskolecheferna som ett verktyg för att 
se till att alla punkter hanns med. Vid byte till en ny punkt blev det ofta en paus, där ledaren 
tittade ner på sin dator för att kontrollera vad som stod på agendans nästa punkt. Detta 
beteende som utgör att kontrollera agendan och att skapa små pauser är något som Svennevig 
(2012a) sett i sin studie, att dessa små pauser hjälper till att skapa fokus på dagens agenda. 
 
Fasen för eventuella beslut kunde identifieras genom det sätt som förskolechefen ledde 
deltagarna i mötet mot ett beslutsfattande. Att det är ledaren som har ansvar för besluten 
stämmer överens med det som Linell (2011) säger om att det ofta är ledaren som leder 
beslutsfattandet i de institutionella samtalen.  Även Remland (1981) menar att mandatet att ta 
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beslut är viktigt för att markera sin ledarroll. Det som utmärkte sig i vår studie var att 
förskolecheferna inte nödvändigtvis tog beslutet, utan snarare initierade en diskussion som 
ledde till ett beslut, till exempel genom att leda en handuppräckning.   
 
I avslutningen av APT-mötena blev det som Linell (2011), Asmuss och Svennevig (2009) tar 
upp tydligt; att möten inte avslutas tvärt utan sker som en process av presekvenser. En vanlig 
presekvens var att man stämde av med deltagarna på mötet om det var någon som ville 
tillägga något eller inte. Detta utgjorde en typ av förfråga för att leda in på att det är dags att 
avsluta mötet. Dessa typer av frågor blev som signaler för deltagarna att mötet var påväg att 
rundas av och att om man vill tillägga något så skall detta ske nu. Att förskolechefen på detta 
sätt stämmer av med deltagarna och därmed skapar kollektiva beslut är ett sätt att leda på ett 
demokratiskt sätt. Leach et.al (2009) har i sin studie visat att detta sätt att väva in deltagarnas 
åsikter och synpunkter, visar att man värderar dessa som betydelsefulla. Om cheferna i vår 
studie hade det som avsikt eller inte kan vi inte uttala oss om men om vi tolkar 
förskolechefernas handling att ställa frågor till deltagarna utefter Leach et.al (2009) så påvisar 
dessa frågor att cheferna värdesätter deltagarnas åsikter.  
 
6.2 Roller under APT-möten 
Denna studie hade även en frågeställning som sökte svaret på hur de institutionella rollerna 
blir synliga under dessa möten. Då samtalsanalysen analyserar just hur interaktionen sker så 
försökte vi utefter denna analys se de markörer som skapar de roller som finns på APT-möten. 
Det vi kunde se var liknande det som Clifton (2006) beskriver som ett görande av roller där 
både ledare och medarbetare gör sina roller synliga genom att bekräfta de förväntningar som 
finns på respektive roll. Detta kunde vi se genom att ledaren tydligt tog ansvar över mötets 
framfart genom att hålla agendan, styra ordet samt begränsa samtalsturerna. Detta är något 
som stämmer överens med Linells (2011) teori kring de institutionella samtalen där det är den 
professionella som är den som ansvarar för och leder samtalet framåt. I vårt fall är den 
professionella benämnd som förskolechefen.  
 
Vi kunde även se hur ledarens roll görs tydlig genom att det är denna som skapar 
formuleringar och mening av det som sägs. Detta är något som går i linje med Cliftons (2006) 
studie som beskriver hur ledarskapet utgör en roll som innebär ett ansvar att sortera 
information, summera och genom detta skapa en tolkning och mening av det som sägs. Detta 
är ett sätt att markera sitt ledarskap på ett sätt som även Wirdenäs (2007) beskriver, genom att 
ta det ansvar som förväntas i rollen som ledare. Detta är något vi såg genom att cheferna på de 
studerade APT-mötena tolkade det som medarbetarna sade och utefter det så skapades 
formuleringar som antingen hölls med eller sades emot. Vi såg dock hur medarbetarna hjälpte 
till att forma formuleringarna genom att säga ifrån om ledaren formulerade fel. På så sätt 
kunde vi se hur formuleringar skapades genom gemensamma tolkningar av hela gruppen och 
detta var något som Cliftons (2006) studie inte beskrev.   
 
På vilket sätt turtagningen skedde varierade på de olika APT-mötena. Remland (1981) 
beskriver att de typer av relationer och normer som finns, påverkar hur vi kommunicerar på 
möten. Han beskriver hur normer skapar relationer som kan vara symmetriska eller 
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asymmetriska. I APT2 satt deltagarna tysta och lyssnade på ledaren och en låg aktivitet från 
dessa fördes. De betedde sig som grupp väldigt lika varandra. Denna relation skulle Remland 
beskriva som symmetrisk medan motsatsen gick att se i APT3 där relationerna var av 
asymmetrisk karaktär där deltagarna talade mer fritt och individuellt. På APT1 kunde vi 
identifiera en blandning av asymmetri och symmetri. På detta möte uppvisades delvis en 
asymmetrisk relation där individerna i gruppen inte tedde sig likadant medan man i andra 
delar av mötet såg ett mer symmetriskt beteende där gruppens deltagare alltså betedde sig 
likadant som varandra.  
 
En intressant aspekt vi observerade var att trots att APT2 och APT3 var relativt lika till antal 
deltagare (20-25 personer) på mötet var det stora skillnader i huruvida man självnominerade 
sig eller inte. Leach et al. (2009) har sett i sina studier att antal deltagare på mötet påverkar 
hur aktiv man är på mötet vilket vi alltså inte kunde bekräfta. Det vi kunde se var dock en 
skillnad mellan dessa möten vilket tyder på att det finns fler faktorer som påverkar aktiviteten 
i möten. Det som skiljde sig i mötena var antal punkter på agendan, innehållet i agendan och 
organiseringen i mötesrummet. Om någon av dessa faktorer påverkar självnomineringen kan 
vi inte uttala oss om men att det skulle bero på antal deltagare kunde vi inte se.  
 
6.3 Distansledarskap inom förskolan 
Det vi kunde se som tecken på att detta ledarskap skedde på distans var bland annat att 
förskolechefen inte visste vad de verksamhetsnära problemen handlade om och därför 
önskade att problem skulle förklaras specifikt. Två andra markörer för ett distansledarskap 
som upptäcktes var att delegering av ansvar skedde och att en önskan om närvaro uttrycktes 
från medarbetarna. 
 
Howel, Neufeld & Avolio (2005) skriver i sin forskning om hur en fysisk distans mellan 
ledare och medarbetare påverkar relationen negativt. Utefter vår studies metod så fick vi inget 
svar på denna fråga, däremot kunde vi se det som Napier and Ferris (1993) beskriver kring att 
ledaren får svårare att upptäcka verksamhetsnära problem. Detta tog sig till uttryck genom att 
förskolechefen i de studerade APT-mötena, bad om specifika förklaringar kring vad som sker 
på förskolan för att förstå vilka åtgärder som behövs för att lösa problemen. Om detta är något 
som endast gäller ledare på distans eller chefer överlag går dock att diskutera. Det kan tänkas 
att chefer oavsett distansledarskap eller inte, behöver en förklaring för att förstå 
verksamhetsnära problem då chefer generellt inte jobbar med samma uppgifter som 
medarbetarna i verksamheten. Det som dock specifikt tydliggjorde distansledarskapet var i 
detta fall hur medarbetarna hade svårt att beskriva så att ledaren förstod vad som menades och 
att flera försök därför fick göras. Skillnaden mellan ett närvarande ledarskap och 
distansledarskap kan därför argumenteras vara hur omfattande förklaringar chefen behöver för 
att förstå. I detta fall synliggjordes ovetskapen tydligt vilket kan sägas tolkas som ett tecken 
på ett distansledarskap.  
 
Något som även markerade distansledarskapet var att förskolechefen som exempel på APT2 
bad medarbetarna att låta varandra utföra det uppdrag man har i verksamheten vilket bland 
annat innebar att man skall låta varandra leda. Även detta blev ett uttalande som bekräftade 
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rollen som distansledare då chefen alltså markerade att denne inte själv kan ta detta 
ledningsansvar i den dagliga verksamheten. Detta skulle också kunna argumenteras som något 
som alla chefer gör oberoende ett distansledarskap eller inte men det som tydliggjorde just 
distansledarskapet i detta fall var det som Baran et.al (2012) skulle kalla för signaler genom 
att ledaren antydde att det som denne inte kan göra då den inte befinner sig på plats: måste ni 
låta varandra utföra själva. Dessa signaler menar Baran et.al påverkar lyssnarnas uppfattning 
om ledaren och i detta fall skulle man kunna tolka det som att det påverkar medarbetarnas 
uppfattning av ledaren som fysiskt frånvarande.  
 
Det vi även kunde se som bekräftade ledarnas roll som chefer på distans var att de till 
exempel uttrycktes en önskan av personalen att ledaren skulle komma ut i verksamheten och 
se med egna ögon vad de pratade om. Att medarbetaren påpekar att chefen ska ”komma ut och 
se” är ett tydliggörande av medarbetaren att chefen inte sitter på plats. Att en medarbetare 
uttrycker sig på detta sätt bekräftar det som Napier och Ferris (1993) sett i sin studie att en 
fysisk distans påverkar hur pass väl ledare och medarbetare förstår varandra. Här såg vi 
exempel på detta då medarbetaren uttryckte en önskan om att ledaren med egna ögon skall se 
fenomenet för att fullständigt kunna förstå problemet.  
 
6.4 Övrig reflektion 
En intressant aspekt som vi identifierat i vår studie var något som gick emot Yrles et.al (2002) 
resultat om hur ledarens frågor till deltagarna leder till ett större utbyte samt högre kvalité i 
det utbyte som sker. De har i sin studie sett att ledaren genom att använda sig av beröm, 
uppmuntra och bjuda in till kommunikation bidrar till en hög kvalitet på det utbyte som sker 
mellan ledare och medarbetare. Generellt på APT2 upplevde vi att förskolechefen aktivt 
försökte skapa en interaktion med medarbetarna genom att ställa frågor och bjuda in till 
dialog (ett exempel på detta visas i transskript 1.2). Hon gjorde detta genom att ställa frågor 
och lämna talarutrymmet tomt genom mikropauser. Trots förskolechefens ansträngningar 
upplevde vi inte att ett utbyte uppstod. Medarbetarna förblev tysta trots förskolechefens 
försök till att skapa ett aktivt utbyte. Detta tyder på att det finns flera faktorer som påverkar 
utbytet än enbart ledarens kommunikation.  
 
6.5 Framtida forskning  
I vår studie har vi funnit flera intressanta aspekter att fortsätta undersöka men som legat 
utanför våra frågeställningar. En av de mest intressanta är hur förskolechefen skickligt växlar 
i sitt språk med användningen av vi och ni. Denna växling skedde ett flertal gånger under 
APT-mötena och dessa vore intressanta att studera ytterligare. Växlingen användes för att 
markera när man ville tillhöra arbetsgruppen eller distansera sig ifrån den. Att undersöka mer 
ingående hur och varför dessa växlingar sker vore intressant att studera vidare.  
 
Ytterligare en intressant aspekt är hur man ser på förskolechefen som den yttersta 
problemlösaren. Ofta uttrycktes en önskan om ökad närvaro för att lösa problem och att ledare 
själv skulle komma ut och se. Intressant vore här att undersöka vad det är som gör att 
medarbetarna inte ser sig själva som problemlösare utan att det behöver bekräftelse från sin 
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ledare. Då vi utförde en samtalsanalys med fokus på den faktiska interaktionen har vi inte i 
denna studie berört deltagarnas upplevelse av APT-möten som en intervju- eller enkätstudie 
hade gjort. Det skulle ha varit intressant att bedriva vidare forskning gällande till exempel hur 
man upplever att ha sin ledare på distans eller hur man generellt upplever dessa APT-möten.  
 
I denna studie så har både den formella ledarens roll studerats samt hur de informella 
relationerna skapas i samspel på APT-möten. Vi har dock inte fokuserat på någon annans 
ledarskap under dessa möten än specifikt förskolechefens (den formella ledaren). Detta skulle 
därför vara intressant att fortsätta utforska. Hur ledarskapet skiftar mellan formella och 
informella ledare under mötets gång samt hur deltagarna i mötet skapar detta genom 
interaktionen.  
 
I vår studie så var organiseringen väldigt olika men då vi bara studerade tre olika APT-möten 
så kan vi inte uttala oss om vilken organisering som är bäst på grund av vårt relativt lilla 
urval. Därav vore det också intressant att studera ett större urval för att även reda ut till 
exempel vilken organisering som är mest effektiv och positiv för dessa APT möten.  
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8. Bilagor  
8.1  Bilaga 1 - Samtyckesformulär  
 

Samtyckesformulär  

Uppsala universitet 

Linnea Målsäter & Helena Pettersson  

Till berörda deltagare 
Medgivande för deltagande i en studie om samtal i APT-möte och ledarskap på distans  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka samtalen i APT-möten och då med fokus på 
dialogen mellan chef och medarbetare.  

Metod 

Undersökningen består av videoinspelningar som kommer att genomföras och därefter 
analyseras. Om någon av de deltagande parterna inte godkänner att videoinspelning används 
kommer medgivande gälla frågan om ljudinspelning kan användas. Viktigt att understryka är 
att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna 
analysen av den kommunikation som sker under APT-mötet. 
 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Analyser av materialet kommer enbart genomföras av ovanstående studenter samt handledare. 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204).  
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20XX-XX-XX 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd för ljud/videoinspelning av möte och ev. intervju samt att 
använda det insamlade materialet i undersökningen.  

 

Underskrift Jag vill medverka i denna 
studie 

Jag vill inte medverka i 
denna studie 

Helena Pettersson  X  
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8.2  Bilaga 2 - Transkriptionsnyckel 

Normal (.) Normal men tydlig paus 

(1.5) Tidsangiven paus 

STARKare Starkare tal anges med versaler   

Förlä:ngda Förlängning av föregående ljud (ä) 

[ ] Överlappande tal 

[[ Samtidigt yttrande 

(( xx ))  Beskrivning av vad som sker 

 

   

   

   

   

   

   

   

 


