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Sammanfattning: Syftet med min uppsats är att utröna vilka möjligheter 
respektive hinder som kan finnas med att gå in i en roll som föreläsare. Vi 
tillskriver varandra olika roller i dagens samhälle och en föreläsare har fått en 
allt mer framträdande roll under de senaste åren. Det har skapat nyfikenhet och 
intresse hos mig för att ta reda på hur föreläsare tänker kring just den rollen som 
föreläsare. I mitt arbete har jag försökt studera rollen som föreläsare, att 
ifrågasätta om föreläsaren medvetet går in i rollen och vilka möjligheter 
respektive hinder det rolltagandet i så fall innebär. För att analysera mitt 
material har jag använt mig av rollteori. För att inhämta mitt material har jag 
använt mig av djupintervjuer där jag intervjuat 6 föreläsare med skilda 
bakgrunder. Resultatet visar att det finns ett rolltagande bland föreläsarna och 
möjligheterna är fler än hindren i detta rolltagande. Möjligheterna med ett 
rolltagande som föreläsare kan bland annat vara att kunna förstärka ett budskap, 
ha lättare för att skapa dramatik och spänning för att få åhörarna att lyssna. 
Det största hindret med rolltagande är att föreläsaren kan förlora sin 
trovärdighet. Rolltagandet kan vilseleda och trötta ut föreläsaren. 
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Summary: The purpose with this research was to find out what advantages and/ 
or disadvantages there might be as playing the role as a lecture. In everyday life 
we give eachother different roles. During the last years the lecture has become a 
current and outstanding role. This has made me more curious about the lectures´ 
thoughts about there role. In this work I have tried to explore about the lecture 
playing the role. I have questioned if the lecture really is playing a role and if so 
what the effects of that would be. To analyse my material I have used 
roletheory. The method I have used is depth interviews. My inteviewgroup 
contains of 6 persons, 3 men and 3 women. They all have got different 
educations. The result of my research shows that the lectures are playing roles 
and there are more advantages than disadvantages. The advantages by playing a 
role could be for instance to strengthen the message. It is easier to create 
dramatic and excitement and getting the audience listen to you when you are 
playing a role as a lecture. 
The disadvantages by playing a role tend to be that the lecture might loose his or 
her credibility. Playing a role as a lecture could also mislead the lecture and 
make him or her powerless.  
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1 Inledning 
 
I en familj eller en organisation, exempelvis en skola, är vi överrens om att vissa 
människor har speciella egenskaper, vi tillskriver varandra roller, vi sätter etikett 
på varandra, och på så sätt skapas informella roller i organisationer. 
Dessa roller finns i det kollektivt omedvetna, alltså utan att vi behöver vara 
medvetna om, det i varje familj, arbetsgupp, organisation och samhälle 
(Moxnes, 1995). 
 
Det finns krafter och krav i vårt samhälle på att vi ska bete oss på ett visst sätt 
och fungera på ett visst sätt. Det finns förväntningar i omvärlden som påverkar 
oss människor och gör att vi framträder på olika sätt i olika sammanhang. Om vi 
tar en viss framträdare och dess framträdande som grundläggande referenspunkt 
kan vi kalla de andra framträdarna runtomkring denne för publik eller 
observatörer eller de medagerande. Detta är ett fastställt handlingsmönster 
menar Goffman (1959), som rullas upp under ett framträdande och som kan 
rullas upp även vid andra tillfällen som kan kallas för en roll eller en rutin. Då 
en individ spelar samma roll inför samma publik vid skilda tillfällen kan det 
betyda att det uppstår ett socialt samband. Det kan leda till att det skapas en 
social roll som kan definieras som ett realiserande av rättigheter och 
skyldigheter som är knutna till en given status. En social roll kan påstås 
involvera eller innefatta en eller flera roller och var och en av dessa kan 
uppvisas av den centrala framträdaren vid olika tillfällen inför en publik som 
består av samma personer. Att spela en roll kan till exempel innebära att spela 
en försvarsåtgärd eller beskyddande åtgärd (Goffman, 1959). 
 
En central framträdare skulle kunna vara en föreläsare. Det går att spekulera i 
hur rollen som föreläsare ser ut. Hult (2000) säger att föreläsaren är en roll som 
blir mer och mer framträdande eftersom vi lever i ett kunskaps samhälle och 
utbudet och tillgängligheten av kunskap är idag oändlig. Alla de utbildningar, 
kurser och olika verksamheter kräver en person som leder utbildningen. Denna 
centrala person är i många sammanhang föreläsaren.  
 
Enligt statistiska Centralbyrån genomförs cirka fem miljoner utbildningsdagar 
under ett år i Sverige. Väldigt många förvärvsarbetare mellan 16 och 64 år deltar 
årligen i någon slags personalutbildning. Hundratusentals människor deltar varje 
år i någon form av vuxenutbildning via studiecirklar, komvux, folkhögskolor, 
högskolor, universitet, arbetsmarknadsutbildningar och offentliga föreläsningar 
(Steinberg, 2006). Föreläsningen är ett grundläggande inslag i 
universitetsutbildningar och den verksamhet som dominerar mest inom till 
exempel folkutbildningar är den allmänna föreläsningsverksamheten (Karlsson, 
1987). 
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Föreläsningen är en auktoritativ form för kunskapsspridning. Starkt skiftande 
värderingar kan komma till tals och med stor genomslagskraft. Föreläsningen är 
ett utmärkt medel för forskningsinformation (Karlsson, 1987). 
 
Om man slår upp ordet föreläsare i Nationalencyklopedin så står det ingenting. 
Däremot finns det en förklaring till vad ”föreläsning” är - en muntlig 
undervisningsform. Det skulle kunna tolkas som att föreläsare är en undervisare. 
En föreläsare har ofta setts som en lärare, som förknippas med universitetet 
(Hult, 2000). Men jag skulle vilja påstå att dagens definition av föreläsare 
innebär så mycket mer eftersom de påträffas i så många fler sammanhang än 
bara på universiteten. En föreläsare skulle tillexempel kunna vara en god talare, 
en retoriker, en informatör eller en inspiratör (Haraldsson, 1999). 
 
Om jag nu ska koppla ihop föreläsaren och rollen kan går det tillexempel knyta 
an till Kokkos (2006) resonemang. Han anser att föreläsaren spelar huvudrollen i 
sitt eget framträdande och är nyckelrollen i presentationen.  
 
1.1 Varför föreläsare? 
Att jag valt att studera föreläsare grundar sig på mitt intresse för föreläsare och 
att de är ofta förekommande i många olika sammanhang både i och utanför 
universitetsvärlden. Under åren som student har jag liksom mina 
studentkamrater haft många olika föreläsare inom många olika discipliner 
förstås. Alla dessa föreläsare har betett sig på sitt unika sätt. Steinberg (2006) 
menar att vissa föreläsare har en egen personlig stil medan andra är mindre 
personliga och håller sig till teorierna utan att till exempel prata utifrån egna 
erfarenheter eller upplevelser. Jag kommer ihåg föreläsare som varit speciella. 
De har gjort något annorlunda eller betett sig på ett särpräglat sätt. De kan ha 
varit deras personliga stil som gör att jag minns dem eller snarare min 
uppfattning om deras personliga stil eller min uppfattning av deras roll.   
 
Alltfler hamnar i rollen som föreläsare. Idag ställs det allt högre och högre krav 
på föreläsare. Iseskog (2006) menar att vara föreläsare innebär att möta många 
och nya utmaningar. Föreläsaren skall besitta många olika förmågor för att vara 
en bra föreläsare. Föreläsaren måste kunna motivera åhöraren att lyssna till den 
kommande föreläsningen. Bland annat skall föreläsare ha förmågan att kunna 
underlätta för människors eget läsande och möjliggöra lärande. Föreläsaren ska 
ha förmågan att interagera med andra människor. Ett annat krav är att 
föreläsaren skall kunna entusiasmera folk och väcka intresse. Föreläsaren måste 
också kunna anpassa sig efter åhörares krav. Kraven kan bli för höga. Många av 
dessa krav kan leda till att föreläsaren får spela en roll (Iseskog, 2006). 
 
Jag uppfattar det som att det finns en komplexitet med att vara föreläsare. 
Föreläsare av idag har många förväntningar på sig. Han eller hon ställs inför nya 
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utmaningar och utomstående krav. Det har gjort mig nyfiken och intresserad av 
att ta reda på om det finns en roll som föreläsaren går in i under sin föreläsning. 
Vad innebär det rolltagandet? Kan ett rolltagande i detta fall vara till fördel för 
föreläsaren? Eller kan det innebära hinder att vara någon annan än sig själv? Det 
vore intressant att se hur nära eller hur långt ifrån personen ligger 
föreläsarrollen. Kanske kan föreläsaren uppfatta sig själv och sig som föreläsare 
som samma person. Enligt Goffman (1959), finns det en problematik med 
rolltagande. Rolltagande är inte alldeles uppenbart och sker i många 
sammanhang helt omedvetet. Det intressanta är att se hur människor tänker och 
förhåller sig till begreppen, roll och rolltagande. Därför vore det, enligt min 
mening, spännande att försöka fånga uppfattningen hos föreläsarna om roll och 
rolltagande och hur de ställer sig till begreppen med tanke på deras situation 
som föreläsare. 
 
Min förhoppning är också med denna uppsats att undersöka om det finns något 
samband mellan föreläsaren själv och rollen som föreläsare.  
 
2. Syfte 
 
Syftet med min studie är att utröna vilka möjligheter och/eller hinder som kan 
finnas med att gå in i en roll som föreläsare.  
 
Går föreläsaren in i en roll?  
 
Finns det möjligheter och/eller hinder med rolltagande för föreläsare?   
 
2.1 Avgränsningar 
Eftersom jag intresserat mig för föreläsaren i ren bemärkelse så har jag tänkt 
använda föreläsare oberoende utbildning och profession. Då jag är intresserad av 
hur föreläsaren tänker om sig själva som föreläsare och inte på vad de föreläser 
om.  
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att kunna få förståelse för föreläsarrollen har jag valt att använda mig av 
rollteori som mitt teoretiska verktyg. 
 
Först vill jag beskriva föreläsare för att skapa en förståelse om vem föreläsaren 
är. 
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3.1 Föreläsaren 
 
3.1.1 Vem är föreläsaren egentligen? 
Det finns fler definitioner på föreläsare. Jag nämnde i inledningen att föreläsare 
skulle kunna vara en framträdare. Steinberg (2006) menar att som föreläsare är 
man inte bara en förmedlare av information, utan även en artist. Artisten måste 
anpassa sig till den situation han/hon möter genom att vara kreativ, flexibel och 
lyhörd. Vissa föreläsare har en personlig stil. Föreläsare kan välja olika 
utgångspunkter. Vissa håller sig till teorier. En del utgår ifrån fallstudier och ger 
olika exempel och andra beskriver sina egna upplevelser och är mer personliga. 
Kokko (2006) kallar föreläsaren för en presentatör. Någon som presenterar ett 
budskap. 
 
Det finns en del kriterier som kan karaktärisera en bra föreläsare. 
Varje föreläsares inledning bör innehålla en presentation av föreläsaren själv. 
Föreläsaren har en skyldighet till åhörarna att tala om vem han eller hon är. 
Föreläsaren har förmåga att tala tydligt och klart. Föreläsaren har också förmåga 
att uppmuntra tanken hos sina åhörare. Personen har entusiasm för ämnet och 
har expertkunnande. Föreläsaren måste kunna visa åhörarna att han eller hon 
verkligen kan sin sak, att föreläsaren tror på vad han/hon säger och att just nu 
helst av allt vill förmedla informationen till åhörarna. Detta engagemang är 
otroligt viktigt (Iseskog, 2003). Aulonko (1985) påstår att en bra föreläsare 
förbereder sig, vågar vara sig själv och är engagerad. Alla föreläsares mål bör 
vara att sträva mot att få sitt ämne att låta intressant och få åhörarna att lyssna. 
Och möjliggöra inlärning. Iseskog (2003) hävdar att föreläsaren kan vara 
humoristisk på ett naturligt sätt. Det är dock skillnad på en komiker och en 
föreläsare. Som komiker kan man spela hur mycket pajas som helst men som 
föreläsare måste man balansera det.  
 
Hult (2000) hävdar att föreläsaren har ansvar för föreläsningen och har krav på 
sig. Att föreläsningen skall bland annat vara mångfacetterad sätter höga krav på 
föreläsaren.  
 
3.1.2 Rollen som föreläsare 
Iseskog (2003) menar att föreläsaren granskar sig själv. Hur beter jag mig som 
föreläsare, hur uppfattas jag, hur uppfattas det jag säger? Uppnår jag det jag vill 
med föreläsningen? Det är viktigt att dra lärdomar av sina egna framföranden 
som föreläsare. Föreläsaren bör ta vara på positiva erfarenheter, notera sina 
misstag och utveckla egenheter som har effekt. Det finns många faktorer som 
kan hindra föreläsaren att nå ut med sitt budskap. Det kan till exempel vara att 
åhörarna inte är motiverade, trötta, har fördomar, irriterar sig på grund av att de 
ogillar föreläsaren, anser föreläsaren vara enformig, har fel förväntningar eller 
undervärderar föreläsaren. Det är alltså viktigt, för en föreläsare, menar Iseskog, 
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att då och då fundera på sin roll som föreläsare. Föreläsaren måste fundera över 
sina val av tillvägagångssätt och värderingar. Föreläsarens roll kan ses som 
ensam. Han eller hon måste ofta anpassa sig efter sin publik och dess krav. Det 
kan finnas en rädsla för att misslyckas hos föreläsare som gör att personen ifråga 
träder in i en roll. Det kan vara svårt att veta hur man som föreläsare ska bete sig 
för att bli accepterad. Svenska föreläsningsåhörare är oftast positivt inställda till 
föreläsaren men har svårt att visa det genom att till exempel ge spontan beröm 
(Iseskog, 2003).  
 
3.1.3 Självförtroende 
Iseskog (2003) hävdar att det är mycket viktigt att som föreläsare känna 
självförtroende vilket betyder att föreläsaren känner trygghet i rollen som 
föreläsare. Det är viktigt att föreläsaren övertygar sig själv att han eller hon 
klarar av att föreläsa inför andra människor. Att föreläsa innebär att uppträda 
och framträda inför en åhörarskara. Självförtroendet handlar då om att våga 
inträda i föreläsarrollen. När föreläsaren märker att han eller hon behärskar sin 
uppgift, växer självförtroendet och tryggheten i rollen som föreläsare.    
 
3.2 Roll 
Eftersom jag har valt att studera rollen som föreläsare så inser jag att jag också 
måste definiera vad jag menar med roll. Termen roll härstammar egentligen från 
teatern och började dyka upp i litteraturen på 1920-talet. Den första tanken var 
att den skulle kunna föra samman antropologi, sociologi och psykologi till en 
disciplin för att studera mänskligt beteende. Enokson (2006) har inspirerats av 
Ebaugh (1988) som förklarar roll utifrån ett strukturellt och objektivt perspektiv 
genom att säga att roll är ett förväntat beteende associerad till givna positioner i 
den sociala strukturen. Enokson (2006) menar på att rollerna ses som 
funktionella i det aktuella sociala systemet där rollerna förknippas med erkända 
rättigheter och skyldigheter. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan 
individen och det samhälle hon verkar i. Att träda in i en roll innebär att förenkla 
och ordna omgivningen. Vi sätter på oss olika hattar i olika sammanhang. Roller 
sker i samspel med det omgivande samhället och representerar till exempel 
värderingar, trosföresällningar, normer och stilar.   
 
Det finns många olika definitioner på roller beroende på sammanhang. Det finns 
både formella och informella roller. Informella roller, enligt Goffman (1959), 
saknar publik, varför jag koncentrerar mig på formella roller. Goffman kallar en 
roll för ett redan förutbestämt handlingsmönster som rullas upp under ett 
framträdande. Goffman menar att när en individ framträder inför andra 
människor kommer han/hon att ha många motiv för att kontrollera situationen. 
Här spelar individen en roll för att kunna kontrollera alla intryck han eller hon 
får. Det kan innebära ett dramatiskt problem för personen då den presenterar sin 
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aktivitet för andra. Det handlar om scenteknik och det kan uppenbarligen uppstå 
överallt i samhällslivet.  
 
Enligt Moxnes (1993) skulle en definition av roll vara en form av elementära 
tankar som kommer till uttryck i människors sätt att förhålla sig till varandra. 
Rollerna kan också ses som en bas för mänskliga handlingar. Det finns en rad 
roller i vårt samhälle som påverkar oss och hur vi handlar. De kan kallas roller 
men också förebilder, hjältar eller idoler. Vi kan identifiera oss med vissa av 
dessa roller och till och med ha behov av att identifiera oss med dem. De har en 
stor betydelse för oss och för vår utveckling som människor. När vi är små barn 
har vi väldigt lätt för att identifiera vilka som är hjältar eller vilka som är 
skurkar. När vi blir äldre påverkas vi av vår omgivning och vi väljer de roller vi 
vill spela, menar Moxnes. Ryding (1979) påstår att historiens människor och 
dess rollgestalter påverkar oss. Vi kan dra lärdom av dem och identifiera oss 
med historiska personer. Vi kan inte veta om det är personen eller rollen vi 
identifierar oss med. Personer som Napoleon, Gustav Vasa, Columbus är det 
roller eller personer? 
 
Rombach och Solli (2001), menar på att vi påverkas av roller vi ser på film. Vi 
är olika som personer och vi reagerar på olika stimuli. Exempelvis många 
ledarroller präglas mycket av sina förebilder och det är inte sällan den förebilden 
kan vara en filmfigur. Vi kan ibland efterapa roller på film. Denna efterapning är 
en sorts test. Ledaren frågar sig själv om efterapningen leder till någon 
framgång. Gör den det får beteendet ett djup och lever kvar och får betydelse för 
ledaren. Ledaren kan på så sätt lära sig något från filmen och dess rollfigurer. 
 
3.2.1 Tron på rollen  
Goffman (1959) hävdar att alla människor alltid och överallt, mer eller mindre 
medvetet, spelar roller. Han menar på att vi genom dessa roller känner varandra 
och också oss själva. Vi föds som individer skaffar oss en karaktär och blir 
personer. Så småningom uppfattar vi rollerna som en del av vår personlighet. 
Ibland kan en rollgestalt och vår personlighet betraktas som identiska. Ashforth 
(2001) hävdar att individen har en rad uppsättning roller som står i relation till 
en given social situation. Rollerna är inte statiska utan förändras över tid.  
 
Goffman (1959) menar att det finns yrken där individer växlar emellan sig själv 
som person och sin yrkesroll. Det kan finnas en anledning att individen försöker 
få sina åhörare att uppfatta eller bedöma honom eller henne på ett visst sätt. 
Detta scenario kan ske medvetet eller omedvetet. 
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3.2.2 Möjligheter respektive hinder med rolltagande. 
Goffman (1959) menar att rollen förstärker vissa förmågor. Till exempel om en 
baseballdomare ska ge intrycket av att han är säker och övertygad i sitt beslut 
måste han avstå från de ögonblick av eftertanke som ger honom säkerhet. 
Genom sitt snabba beslut inbillar han åskådarna att han är säker. Hans roll som 
baseballdomare hjälper honom i hans säkerhet. Rolltagandet kan hjälpa oss att 
ha kontroll och skärpa. Det är exempelvis lättare att ta kritik i sin roll än som 
person. 
 
Goffman (1981) anser att en person också kan använda sig av olika röster och 
genom en roll kan personen gestalta dessa röster på olika sätt för att till exempel 
fånga åhörares uppmärksamhet. Det kan bland annat underlätta då personen vill 
överdriva eller förstärka ett budskap till exempel genom att gå in i en roll.  
 I vissa sammanhang kan det vara lättare att spela en roll då personen vill vara 
ironisk eller sarkastisk. I en roll känns det mer legitimt än att agera utifrån den 
egna personen. Vidare kan det vara lättare att yttra sig om vissa saker då 
personen intar en roll. Vi vågar till exempel visa mer känslomässigt 
engagemang. Goffman (1959) menar till och med att rollen kan hjälpa oss 
människor i vårt självförverkligande. Genom rollen kan vi tänka oss själva som 
lite bättre än vad vi är och på så sätt kan rollen hjälpa oss att trimma oss själva. 
Att vi vågar lite mer och vågar vara lite mer dramatiska kan leda till 
självförverkligande, hävdar Goffman.  
 
Goffman (1959) anser också att rolltagande kan innebära möjligheter då 
personen anpassar sig till olika grupper eller olika typer av åhörarskaror.  
Personen kan använda sig av rollen som ett försvar. Mead (1976) hävdar att 
rolltagandet kan vara ett hjälpmedel för individen. För att tillexempel få en 
speciell önskad situation till stånd. Samtidigt, menar Mead att en individ kan ta 
flera roller för att slutligen hitta sig själv. Då menar han att personen kan hitta 
sig själv i en roll och påvisar komplexiteten i skillnad mellan person och roll. 
Enligt Mead finns det roller inom oss som vi kan använda oss av. Liknande 
resonemang för Moxnes (1993) att individen kan lära från sitt egna rollspel, sina 
inre roller. Genom att finna en roll, till exempel hjälten, kan den hjälpa personen 
på vägen. Rollen kan hjälpa personen hitta sina oanade krafter, säger Moxnes.  
 
Goffman (1959) menar att om en person intar en roll kan han eller hon lura sina 
åhörare till exempel vad han eller hon anser vara ens eget bästa eller samhällets 
bästa. Ta exemplet med läkare som ger sina patienter placebotabletter eller 
skobutiksbiträden som uppger en mindre skostorlek för att smickra kunden. En 
framträdare måste, enligt Goffman, vara beredd på att växla från olika lägen, 
vilket han eller hon kanske inte alltid är beredd på. Då får personen spela spelet 
det vill säga att låtsas kunna spelets regler och göra det bra. Då kan rolltagande 
hjälpa. En inbiten spelare, enligt Goffman (1981), har en stark förmåga att 
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upptäcka möjligheter för tillfälligheternas spel som andra kan tycka är triviala 
och händelselösa situationer. På så sätt kan personen utveckla nya handlingssätt. 
 
3.2.3 Hinder med rolltagande 
Goffman (1959) förklarar att det kan vara slitsamt att spela en roll hela tiden. 
Till exempel den uppmärksamme elev som strävar efter att vara så uppmärksam 
som möjligt och sitter med öronen på helspänn tröttar ut sig på att spela rollen 
som uppmärksam elev och till slut slutar eleven att lyssna. 
 
Goffman (1959) hävdar att rolltagande kan både göra en person framgångsrik 
men samtidigt bädda för fiasko. Om personen uppträder med trovärdighet i sin 
roll kan det vara framgångsrikt för honom. Hans publik kommer att lyssna på 
honom. Här är det viktigt att individen och hans arbete stämmer överrens. Det 
vill säga att hans arbete skall passa personens egenskaper. Det finns exempelvis 
många chefer som inte är lämpade för sin position och får därmed svårigheter att 
anta rollen som chef, hävdar Goffman. Ett rollövertagande som är alltför 
överdrivet gynnar inte personen. Personen måste kunna visa taktkänsla i sin 
rollgestalt, och visa intresse för sitt framträdande. Annars genomskådas 
personen och rollen uppfattas falsk. Det kan vara svårt att urskilja rolltagande. 
Den som agerar kan i vissa fall bli fullkomligt vilseledd av sitt framträdande och 
anse att det han eller hon försöker förmedla är äkta. Rollen kan vilseleda en själv 
som framträdare och det kan också vara svårt för åhörare att avgöra om 
personen är äkta eller inte. 
 
3.3 Jaget och personligheten  
Ryding (1979) förklarar att jaget anses vara en konstruktion och är tämligen 
komplext. Jaget är kopplat till våra upplevelser. Jaget sägs vara summan av våra 
upplevelser. Vi har olika upplevelsevärldar men beror det på att vi är olika jag? 
Hur vet jag om mina upplevelser är mina? Det jag ser och hör ha någon 
omedelbart upplevbar ”jagstämpel”? Detta frågar sig Ryding. Det är mycket 
som sker omedvetet i oss och i vårt jag finns både en omedveten och en 
medveten del. Jag och personlighet hör ihop. Jag har en upplevelse och den blir 
personlig för mig. Jaget kan uppfatta något som sin egen upplevelse och eller ur 
ett rollperspektiv. Det kan vara svårt att skilja på dessa två. Jaget kan skifta 
vilket ibland kan göra det svårt att avgöra vem som egentligen upplever något. 
Detta kan upplevas som en kluvenhet hos personen. Jaget kan innebära olika 
attityder vid olika tillfällen. Ibland kan jagets attityder verka motsägelsefulla. 
Liksom att vi kan ha olika personligheter. Detta kan ha betydelse för vår 
utveckling påstår Ryding. Ryding menar att vi lever i två dimensioner. Vårt 
förnuft innefattar en dimension där vi finns i förvandlingens och dödens värld. 
Den andre dimensionen vi lever i är vår känsla där vi flyttas till en tidlös tillvaro 
där vår historia är evigt aktuell för oss. Det låter orimligt men samtidigt är denna 
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orimlighet en förutsättning för existensen av oss som sammanhängande 
personligheter. 
 
Giddens (1991) hävdar att människans personlighet måste skyddas. Kroppen är 
personlighetens utsida och är ett viktigt instrument som ägaren alltid sätter på 
spel. Det är lätt att vi framstår som mindre bräckliga än vad vi faktiskt är. Vi 
uppvisar en fasad för att skydda oss. Vi har god uppmärksamhet på när vi bör 
vara extra noga med att skydda oss. Framtidens exploatering gör att vi måste 
omforma oss efter stundens och miljöns situationer och veta att det finns en 
potentiell sårbarhet. Giddens anser att det finns både risker och möjligheter att 
visa vem man är, vilken personlighet man har. Det är ett mod att visa sin 
personlighet, modet att vara till. Det finns en rädsla i detta mod men som 
omvandlas till behärskning. 
 

Skyddshinnan är den mantel av tillit om möjliggör upprätthållandet av en 
livskraftig omvärld. (Giddens, A. s.156) 

 
4. Metod 
 
I följande avsnitt kommer en redogörelse att presenteras över hur jag har gått 
tillväga för att ta reda på föreläsares uppfattningar av deras arbete. Jag kommer 
att förklara den metod jag använt mig av i min insamling och analys av empirin. 
Jag kommer också att beskriva i vilken miljö och under vilka förutsättningar 
intervjuerna har genomförts. I samband med detta ämnar jag att väva in 
metodkritiken i sammanhanget. 
 
4.1 Kvalitativ metod 
Centralt för kvalitativa metoder skulle kunna vara att man försöker beskriva 
egenskaperna hos något fenomen och tar reda på hur man ska karaktärisera detta 
”något”. Ordet ”qualitas” härstammar från latin och betyder beskaffenhet, 
egenskap, ”kvalité”. I mitt fall handlar det om att få förståelse för rollen som 
föreläsare och vilka möjligheter eller hinder det kan finnas med den rollen. Hur 
ska jag då karaktärisera min förståelse av rollen som föreläsare? Jo, genom att 
använda mig av deras uppfattningar. Detta innebär att jag använder mig av den 
fenomenografiska ansatsen. Det handlar om människors sätt att uppfatta sin 
omvärld. Den fenomenografiska ansatsen skiljer på hur något är och hur något 
uppfattas vara. Tanken är att beskriva uppfattningar. Inom kvalitativ metod finns 
en första och en andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv 
är vad som kan observeras utifrån och den andra ordningens perspektiv menas 
med hur någon upplever något. Det är den senare som används i den 
fenomenografiska ansatsen. I min uppsats har jag valt att beskriva rollen som 
föreläsare och dess betydelse för föreläsaren. Det som är spännande med den 



   16

fenomenografiska ansatsen är att svaren eller uppfattningarna kan skilja sig åt på 
olika sätt (Larsson, 1986).  
 
4.2 Val av intervju 
Inom den fenomenografiska ansatsen, menar Larsson, har intervjuer varit basen 
på grund av att forskaren söker någons föreställning om sin omvärld. Mitt val av 
intervju kändes därför helt naturlig då jag bestämt mig för att ta reda på 
föreläsares uppfattningar om rollen som föreläsare.  
Kvale (1997) och Larsson (1986) beskriver intervjuformen som en kvalitativ 
metod. Syftet med en kvalitativ intervju, menar Kvale, är att ta emot kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 
 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt 
som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, 
uppleva tingen som du upplever dem. (Spradley, 1979, s. 34.)  

 
Intervjuformen är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om 
ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en speciell form av mänskligt samspel där 
kunskap utvecklas genom en dialog.  
 
4.3 Valet av föreläsare 
Valet av föreläsare gjordes slumpmässigt. Jag gjorde dock ett medvetet val att ta 
de flesta föreläsarna utanför universitetvärlden eftersom jag själv 
förhoppningsvis så småningom kommer att föreläsa mestadels utanför skolans 
väggar. Jag ville av den anledningen fånga tankar och erfarenheter hos 
föreläsare som föreläser på andra ställen än enbart inom skolan värld. Larsson 
(1986) menar att om ett urval görs med tanke på intervjuernas skilda bakgrund 
maximerar man chansen att fånga olika uppfattningar, vilket jag haft i åtanke i 
mitt urval. För att få tag på föreläsarna använde jag mig av olika kontakter. Dels 
tog jag hjälp av min handledare. Jag kontaktade även den kommun jag bor i och 
fick tips och kontaktmaterial av en kvinnlig anställd på kommunen. Jag bad 
personen på kommunen att föreslå föreläsare med olika bakgrunder och 
professioner. 
 
4.4 Urval och rekrytering 
Efter att ha fått mailadresser eller telefonnummer till sex föreläsare författade 
jag ett mail till var och en och beskrev mina tankar kring min studie och gjorde 
en intresseförfrågan. Alla utom en tackade jag till en intervju. Denna process 
upplevde jag som snabb och effektiv. Slutligen blev det tre kvinnor och tre män 
som medverkade i min undersökning. Jag hade först ingen avsikt med att ha 
jämn könsfördelning men blev ändå tacksam för det verkliga utfallet av 
intervjupersoner. 



   17

Med tanke på ålder har jag försökt få tag på föreläsare med god erfarenhet och 
har därför föredragit äldre föreläsare framför yngre. Detta har bara varit ett 
antagande från min sida, att det skulle ge mig ett mer representativt 
arbetsmaterial. Visdom kommer som bekant med ålder.  
 
Kvale (1997) menar att vissa intervjupersoner tycks vara bättre än andra. Det 
behöver nödvändigtvis inte ha med ålder att göra. Samarbetsvillig, välmotiverad, 
vältalig och kunnig är några egenskaper som sägs karaktärisera en god 
intervjuperson. Den goda intervjupersonen är också konsekvent, tydlig, ger 
sammanhängande redogörelser och motsäger inte sig själv samt håller sig till 
ämnet. Dock menar Kvale att det inte finns någon idealisk intervjuperson. 
Intervjupersonen kan framstå väldigt tilltalande men behöver inte tillföra den 
värdefull kunskap om det aktuella forskningsämnet. I mitt fall vill jag påstå att 
jag fått möta goda intervjupersoner som stämmer överrens med ovanstående 
kriterier. Visst har jag upptäckt vissa otydligheter bland intervjupersonerna men 
jag anser dem ändå ha varit konsekventa i sina uttalanden.  
 
4.5 Intervjumall 
Med inspiration från Kvales (1997) forskningsfrågor och intervjuupplägg samt 
min teoretiska förförståelse skapade jag mig min egen intervjuguide (se bilaga). 
Jag valde att kategorisera mina frågor för att dela upp intervjun i avsnitt och för 
att senare kunna underlätta min analys av materialet. Jag inledde med att be 
respondenten beskriva kort sin egen utbildnings och arbetsbakgrund. Därefter 
frågade jag dem hur det kom sig att de blivit föreläsare och om deras tankar om 
sig själva som föreläsare. Min ambition var att skapa så öppna frågor som 
möjligt och min förhoppning var att frågorna skulle generera så öppna svar som 
möjligt. Lantz (1993) definierar en intervjuform som öppen riktad det vill säga 
att intervjuformen lämnar större utrymme för improvisation. I den riktade öppna 
intervjun kan frågeområdenas följd förändras under intervjuns gång. Enligt 
Lantz lämnar denna form mer utrymme för spontana svar varför jag tillämpat 
detta tillvägagångssätt i min undersökning. Jag har också i möjligaste mån 
försökt att undvika ledande frågor. Kvale (1997) anser att det centrala är att se 
vart frågorna leder och hur de leder i relevanta riktningar och inte att se om 
frågorna är ledande eller inte. 
 
4.6 Plats för intervju, konfidentialitet och teknisk utrustning 
De flesta intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonen. Två av sex 
föreläsare intervjuades på annan plats arbetsplats eller bibliotek. Enligt Lantz 
(1993) kan miljön ha en inverkan på intervjupersonens prestation. Miljön kan 
både vara hämmande och uppmuntrande. Miljön kan ge intervjupersonen 
särskilda tankar men detta är, enligt Lantz, svårt att avgöra när och var det sker. 
Min uppfattning av de olika miljöerna har uppfattats ledigt och avslappnat. En 
anledning kan ha varit att intervjupersonen valt intervjuplats själva. Detta kan 
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underlätta för intervjupersonen, menar Lantz, eftersom intervjuaren anses ha 
makten över intervjun och intervjupersonen kan finna sig i ett pressat läge.  
 
I början av varje intervju försäkrade jag respondenten om att det datamaterial 
som jag skulle erhålla av personen ifråga skulle behandlas konfidentiellt. Kvale 
(1997) påpekar att ett konfidentiellt avtal borde formuleras skriftligt för att 
undersökningspersonen skall skyddas och känna sig trygg med att privat 
information inte offentliggörs. En skriftlig överenskommelse om konfidentialitet 
i min undersökning ingicks ej men varje respondent godtog min förklaring om 
min behandling av materialet. Jag lovade även varje respondent varsitt exemplar 
av den färdiga uppsatsen för att erhålla deras synpunkter och eventuella 
invändningar. Därefter förklarade jag mina tankar kring studien men inte 
studiens direkta syfte då detta skulle kunna vägleda dem. Kvale menar på att 
intervjuer får lov att skilja sig i sin öppenhet om syftet. Intervjuaren kan ingå ett 
mer kringgående förhållningssätt och behöver inte direkt avslöja studiens syfte.  
 
Vid varje intervju använde jag mig av en diktafon med speltid 1 timma och 7 
minuter. Två av intervjuerna övergick denna tid då jag fick anteckna vad som 
sades. Bandningen underlättar databearbetningen väsentligt menar Lantz (1993). 
Det finns både för- och nackdelar med inspelning av intervjun. Inspelning kan 
hämma intervjupersonen och situationen kan upplevas som stel och obekväm för 
personen ifråga. Min uppfattning var att alla kände sig oberörda av diktafonen 
och kunde svara avslappnat på mina frågor. Jag kan också tillägga att jag 
antecknade nyckelord under intervjuns gång på grund av tveksamhet beträffande 
funktionen hos den tekniska utrustningen. 
 
4.7 Metodkritik 
Jag är medveten om att viss litteratur är något gammal. Men jag vet också att de 
teorier jag använt mig av är vedertagna och används som verktyg med 
rollteoretiskt perspektiv. 
  
4.8 Metod kritik till analysen 
Det gäller att distansera sig till sitt material och inte ta några beskrivningar eller 
uppfattningar förgivna. Det kan vara svårt ibland då man som författare blir så 
insatt i sitt material att ett objektivt förhållningssätt kan förhindras. Det är viktigt 
i kvalitativa studier att vara medveten om att man tolkar innebörden av 
intervjupersonernas uttalanden (Larsson, 1986). Att veta om min egen tolkning 
är rimlig eller inte är svårt för mig att svara på. Enligt Larsson borde författaren 
ha en oberoende bedömare i detta fall som granskar sina tolkningar. Detta är 
relativt tidskrävande. Någon oberoende bedömare har jag inte haft och med detta 
i åtanke är det extra viktigt att vara medveten om att mina tolkningar kan vara 
bristfälliga. 
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4.9 Min egen roll 
”Forskaren” har ett vetenskapligt ansvar. Intervjuaren är själv 
forskningsverktyget. Att intervjua är en interaktiv form av forskning. Det är en 
vanlig att forskaren inte kan agera helt oberoende på grund av det nära 
samspelet som skapas under intervjusituationen. Det kan vara så att forskaren 
identifierar sig så starkt med sina undersökningspersoner att han/hon därmed 
inte kan upprätthålla en professionell distans utan tolkar och berättar allting ur 
undersökningspersonernas perspektiv. Intervjuaren kan förlora sitt kritiska 
perspektiv (Kvale, 1997). I mitt fall har detta varit en utmaning. Jag har hela 
tiden varit medveten om mitt intresse för min forskningsfråga men jag har 
försökt att under intervjusituationen vara så neutral som möjligt men måste 
erkänna svårigheten med detta. Min ambition under intervjusituationen var att 
lyssna engagerat och bjuda in intervjupersonerna till en avslappnad 
intervjusituation där intervjupersonen skulle känna sig bekväm och uppskattad. 
Jag kan som sagt inte blunda för mitt intresse för intervjupersonernas svar vilket 
kan ha betydelse i min bearbetning av arbetsmaterialet. Enligt Ely (1993) hör det 
till att odla sin personliga stil och till exempel att vi gör olika val som författare. 
Det bästa är om vi gör dessa val medvetet. 
 
4.10 Analys av materialet 
Jag har transkriberat alla intervjuer närapå ordagrant förutom de delar som inte 
spelades in. Jag har därefter läst igenom mina intervjuer flera gånger för att 
skaffa mig en helhetsbild. Senare har jag försökt se skillnader eller likheter i 
materialet kopplat till de teorier jag använt mig av. 
 
Jag har använt mig av en fenomenografisk ansats då jag analyserat mitt material. 
Jag har velat fånga uppfattningar. Genom att ha sett en variation i uppfattningar, 
har jag skapat kategorier. Det har visat sig att variationen har varit viktig i mitt 
arbete av analys av materialet. De beskrivningar som kommit fram är möjliga 
föreställningar. Det finns inget som är sant eller falskt. En så kallad 
kategorikonstruktion innebär tydlighet både för författare och läsare och höjer 
kvalitén på slutprodukten av studien men det finns å andra sidan inget bevis för 
att kategorisystemet är det bästa tänkbara (Larsson 1986).  
 
Jag har hela tiden gått tillbaka till mitt syfte då jag bearbetat mitt material. 
Larsson (1986) menar att ett resultat kan tolkas på många olika sätt. Detta har 
jag försökt att ha i beaktning. Min ambition att framföra så många olika 
uppfattningar som möjligt i mitt resultat. Larsson (1986) menar att för att skapa 
ett djup i analysen bör man sträva efter att återberätta så många olika 
uppfattningar som möjligt. Det kan vara oerhört arbetsamt att bearbeta ett 
gediget material, menar Larsson. Analysen kan inte minst i brist på tid bli ytlig 
vilket försämrar uppsatsens kvalité. Det kan vara så att man inte finner något 
nytt vilket bör vara varje författares ambition med sin uppsats. Detta har jag 
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försökt att ha i åtanke då jag bearbetat mitt material. Eftersom roll och 
rolltagande är ett komplext område enligt Goffman (1959) så har jag fått gå 
bakom mina svar och tolka svarens betydelse för min undersökning. Det har 
funnits tendenser till att intervjupersonen inte svarat på frågan eller att jag 
uppfattat svar motsägelsefulla. Kvale (1997) anser att det kan vara svårt att 
förstå vad intervjupersonen egentligen menar. Kvale beskriver sökandet efter 
den ”egentliga meningen”. Den egentliga meningen kan förklaras som tron på 
vissa grundläggande bitar av mening som ligger förvarade någonstans för att bli 
upptäckta och genomskådade utav den ”objektiva intervjuaren”. Kvale beskriver 
det metaforiskt med malmletaren som söker efter dyrbara metaller. Sökandet 
efter den egentliga meningen kan anses omöjlig eftersom vi aldrig kan bevisa 
sanningen.  I min undersökning har jag försökt att vara den där malmletaren och 
försökt att luska fram svar som förefaller mer eller mindre medvetna hos 
intervjupersonen. Intervjupersonen kan säga en sak men är inte medveten om 
hur det kan uppfattas och tolkas. Kvale menar att intervjuaren inte bör bortse 
från det underförstådda eller omedvetna innebörder som tillskrivs 
intervjupersoner utan att det kan vara de explicita och medvetna teorierna hos 
den tolkande experten.  
 
4.11 Generaliserbarhet 
I många fenomenografiska studier har antalet intervjuade personer oftast varit 
mellan 20-50. Antalet intervjuer som är rimligt beror på problemställning menar 
Larsson. Ibland är man intresserad av en tämligen avgränsad grupp. I mitt fall 
har min grupp varit medvetet avgränsad. Jag hade mycket väl kunnat göra fler 
intervjuer men med tanke på det gedigna material jag fick av mina sex intervjuer 
nöjde jag mig med dessa. Det är svårt att säga om en liknade studie kan göras på 
en annan grupp av föreläsare. Min ambition har varit att höra sex föreläsares 
röster och det är möjligt att de tolkningar jag gjort från föreläsarna kan 
generaliseras och komma fram till ett liknande resultat i en liknande studie men 
det är svårt att avgöra. 
 
5. Resultat 
 
I det följande kommer jag att framföra de respondenternas uppfattningar från 
intervjuerna. Jag har valt att kalla de personer som deltagit i min undersökning 
för intervjupersoner och kommer att nämna dem vid Intervjuperson 1, 2,3 
etcetera (IP).  
 
Uppsatsens syfte är att utröna om det finns några möjligheter eller hinder att 
träda in i en roll som föreläsare. För att tydliggöra min tankegång med resultatet 
har jag valt att kategorisera in mitt resultat i följande kategorier; definition av 
föreläsare, varför föreläsare, upplevelsen av att föreläsa och se på sig själv som 
föreläsare, rolltagande eller inte, personen kontra föreläsaren, artist-
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skådespelaren-föreläsaren, rolltagande bra eller dåligt, påverkansfaktorer, 
reflektioner och framtid.  
 
5.1 Presentation av föreläsare 
De sex föreläsare som ingått i min studie har alla haft skilda bakgrunder. 
Intervjuperson 1 är högskolelärare i kemi och fysik. Intervjuperson 2 är utbildad 
till friskvårdskoordinator. Intervjuperson 3 är psykolog. Intervjuperson 4 
kommer från balettakademin och har studerat på koreografiskt institut. Den 
femte intervjupersonen har varit elittränare i basket och har utbildning i 
ledarskap och ”teambuilding”. Intervjuperson 6 är utbildad civilekonom. 
 
5.2 Definition på föreläsare 
Definitionen av vad en föreläsare är skiljer sig bland respondenterna. 
För någon är en föreläsare en inspiratör, någon som kan förklara saker med 
inspiration och inlevelse. En liknande definition är att en föreläsare kan ses som 
en förmedlare av kunskap med motivation som utgångspunkt. Är föreläsaren 
motiverad så kan han/hon få åhörarna att lyssna, menar IP 2. IP 5 nämner att 
föreläsaren skulle kunna ses som en förmedlare av sakkunskap men samtidigt en 
underhållare. Flera föreläsare nämner engagemang som centralt för föreläsare. 
Två föreläsare definierar föreläsare som en roll, en roll som kräver 
kommunikationskonst och ibland även en manipulationskonst. De flesta 
föreläsarna nämner att föreläsaren bör vara en kommunikator. IP 6 menar att 
föreläsare kan definieras på olika sätt, en ledare eller en coach. Flera föreläsare 
menar på att föreläsare i sig inte är något definitivt. IP 1 beskriver begreppet 
som en människa som verklighetsanknyter kunskap och ger personlig erfarenhet 
och är på så sätt väldigt betydelse full. IP 6 vill inte kalla sig föreläsare utan 
föredrar begreppet utbildare istället, då han tycker att föreläsare kan klinga 
negativt genom att det enbart kan, enligt respondenten, uppfattas som en 
envägskommunikation. Det vill han undvika, vilket också framträder bland de 
flesta föreläsare. Flera föreläsare poängterar föreläsares vikt av att kunna 
förmedla ett budskap, få fram de och förstärka det. 
 
5.3 Varför föreläsare 
Respondenterna började föreläsa av olika skäl. Någon blev anställd inom ett 
stort företag. En blev tillfrågad och uppmärksammad eftersom personen ansågs 
ha bra och intressanta saker att komma med. Eftersom jag enbart intervjuat en 
lärare var denna fråga lite självklar för honom eftersom det förstås ingår i 
läraryrket att föreläsa men just anledningen att vilja föreläsa blev relevant även 
för honom. Alla som jag intervjuat föreläser främst för att de tycker det är 
väldigt roligt. IP 2 förklarar att hon brinner för sitt ämne och brinner för att lära 
ut det eftersom hon tycker sitt ämne är så otroligt intressant. Det är spännande 
och intellektuellt utmanande för flera föreläsare eftersom de skapas ett 
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kunskapsflöde, påpekar de bland annat. Flera av respondenterna föreläser också 
eftersom det ger en kick att stå inför en åhörarskara.  
 
5.4 Upplevelsen av att vara föreläsare 
Att vara föreläsare innebär ständigt nya utmaningar påstår föreläsare 4. 
Både IP 6 och 3 tycker det är mycket spännande och lite nervöst att gå upp inför 
en grupp oavsett hur många gånger de än gjort det.  
Flera beskriver spänningen och nervositeten som något positivt. Det finns 
förväntningar hos gruppen och föreläsaren vet inte hur han eller hon kommer att 
bli bemött. Det framkommer att det är en speciell känsla, en pirrighet, att ha 
många blickar på sig. Samtidigt finns det krav utifrån att föreläsare ska vara på 
ett visst sätt vilket för vissa kan förstärka känslan av exempelvis spänning eller 
nervositet. Någon beskriver det som att vara lite artist. Det är underbart, menar 
en annan föreläsare, att ha hela scenen för sig själv och prata fritt och ha ordet. 
IP 1 beskriver känslan att föreläsa som kraftfull genom att man bestämmer 
mycket själv och skapar sina egna förutsättningar och ramar. 
IP 6 menar att det inte finns något jobb som är mer utvärderat än föreläsarens 
jobb, vilket bidrar till att kraven förstärks. En av föreläsarna med 
elittränarbakgrund i basket får en kick av att föreläsa och förknippar det med att 
coacha. Man är laddad till 100 % och vill oftast ge allt inför en föreläsning. IP 6 
anser att hans tidigare ambition har varit att köra så hårt att han får byta t-shirt i 
pausen. Det är fler föreläsare som upplever sig mycket laddade inför en 
föreläsning. 
 
IP 3 beskriver känslan innan hon går upp på scen som att vara en häst innan en 
match. Hon har svårt att stå still och bubblar av energi. 
 

Det händer saker å ting alltså min energi när jag föreläser måste vara mycket 
starkare än den som sitter och lyssnar på mig inte trillar ihop eller somnar. 

 
Upplevelsen av att föreläsa kan dock skilja sig på olika sätt. Vissa menar att 
situationen ter sig annorlunda beroende på vilken föreläsningssituation som 
gäller. Särskilt är upplevelsen beroende av vilken publik som föreläsaren har. 
Någon menar att det är väldig skillnad att föreläsa för stora kontra små grupper. 
I en stor grupp är människor rädda och drar sig för att fråga. Det kan i det fallet 
vara värre att föreläsa för en mindre grupp då föreläsaren kan få en fråga som 
han kanske inte kan svara på. IP 6 påstår att det kan vara fruktansvärt kul att 
föreläsa för en grupp som är motiverade och verkar intresserade än att föreläsa 
för en grupp som verkar vansinnigt ointresserade. Skillnad i upplevelsen är 
märkbar, menar flera föreläsare. 
 

Jag tycker det är en väldig kraft i den situationen man har där, det kan 
tyckas att ibland man sitter och sover men när det väl fungerar så är det 
givande både för läraren och för studenter, upplever jag. Antingen kan det 
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kännas underbart eller fruktansvärt, t ex när man inte når fram kan det 
kännas fruktansvärt. 

 
5.4.1 Hur föreläsarna upplever sig själva  
Upplevelsen av att föreläsa skiljer sig från hur föreläsarna ser på sig själva som 
föreläsare. Flera av föreläsarna upplever sig ha en komisk sida som det gärna 
vill lyfta fram. Flera av dem poängterar att humorn är ett viktigt inslag i 
föreläsningen. Bland intervjupersonerna framkommer det en rädsla för att inte 
verka tråkig. Många ger exempel från deras skoltid då de flesta varit med om 
tråkiga och oinspirerade föreläsare. IP 6 upplever sig själv som tuffare och anser 
det vara en svaghet att vara för snäll i föreläsningssammanhang.  
IP 2 upplever sig själv som en energikick och en engagerad föreläsare. 
 En annan föreläsare säger att hon är mycket bra på att läsa av andra människor, 
om det gillar eller inte gillar det som sägs. Människor är så bra på att visa vad de 
tycker med sina kroppar, menar föreläsaren. Två föreläsare anser sig ha lätt att 
skapa kontakt med sina åhörare och en säger att han har lätt att få tag på 
människor få dem att lyssna och engagera sig, vilket han anser vara hans styrka. 
 
IP 4 har sett sig själv på TV och första gången berättar hon att hon blev 
överraskad över sitt agerande. På TV framstod hon, enligt henne själv, som en 
person med ett häftigt kroppsspråk och kraftfullt uttryckssätt och med en rapphet 
medan hon själv egentligen uppfattar sig som mycket mer timid och snäll. IP 1 
uppfattar sig som en mycket öppen och jordnära person. Han säger vid kursens 
slut så tror jag att kursdeltagarna vet väldigt mycket om mig. Han tycker det är 
väl värt att använda sig själv som exempel i olika sammanhang. IP 2 säger raka 
motsatsen genom att undvika att ge exempel om sig själv. Hon hävdar att hon 
vill vara mer sparsmakad med att använda sig själv som exempel.  
IP 6 anser sig vara väl förberedd varje gång och mycket noggrann. Ytterligare en 
föreläsare påpekar att det är lika viktigt att förbereda sig för små saker som för 
stora. Upplevelsen att föreläsa blir så annorlunda i positiv bemärkelse om 
föreläsaren är förberedd. Sen säger en IP 3 att hon har sådan rutin att hon tar 
mindre allvarligt på förberedelserna nu för tiden. 
Förberedelser kan även innefatta kläder. Två föreläsare ser sig själva som 
ganska fåfänga. Det menar att deras klädsel betyder en hel del både för dem 
själva och för åhörarna. De menar att kläder ger ett visst intryck och kan få 
människor att uppfatta en på ett visst sätt. De poängterar dock vikten av att ta på 
sig kläder som de trivs i. 
 
Då jag frågar om föreläsarna tänker på hur de agerar blir svaren skiftande. 
Vissa tänker på det väldigt mycket och poängterar att det är viktigt hur att 
reflektera över sitt agerande. Det går inte bara att köra sitt eget race utan att ta 
hänsyn till dem som sitter och lyssnar. IP 4 tänker mycket på kommunikation 
och kroppsspråk och på hur hon lär sig av det gång efter gång. Denna föreläsare 
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reflekterar över hur hon ska få tag på sina åhörare, på hur hon kan utveckla sin 
kommunikationsteknik och tänker därför ofta på hur hon är och beter sig som 
föreläsare. Hon säger också att föreläsaren får bete sig på olika sätt beroende på 
vilken grupp som man skall möta. Samma föreläsare säger att hon tänker på att 
föreläsa på ett nyanserat sätt. Flera föreläsare använder det gamla ordspråket att 
möta bönder på bönders vis och tala med de lärda på latin. Vissa nämner att de 
går och lyssnar på andra föreläsningar för att hämta erfarenheter och på så sätt 
lära sig mer om sig själva.  
 
5.5 Roll 
 
5.5.1 Rolltagande eller inte?  
Då jag frågar intervjupersonerna om de anser sig vara sig själva eller om de 
anser sig spela en roll växlar svaren väldigt. Två föreläsare anser sig i det stora 
hela vara sig själva. De menar på att de vinner i längden på att vara sig själva. IP 
3 och 2 menar på att det blir en typ av roll ändå. Det blir en blandning av sig 
själv och roll, menar IP 2. IP 3 har ungefär samma resonemang. Hon beskriver 
sig själv som olika i olika sällskap eller situationer. Hon påstår att ibland är hon 
allvarlig och ibland spexar hon till det. Hon menar att på exempelvis ”kick off 
sammanhang” där du ska ta fram livsglädjen kan hon tillfälligt inta en roll. Det 
är inte alltid självklart att ta fram den, varför det kan bli att hon bitvis spelar en 
roll. Men hon vill inte framstå som att det är en roll hon spelar utan att hon 
utnyttjar sina olika personliga ”sidor”. Denna föreläsare anser sig kunna ha 
samma föreläsning vid ett fika bord för sina vänner och menar då på att hon inte 
intar någon formell roll. IP 1 anser sig vara mestadels sig själv och poängterar 
att han inte står framför en åhörarskara och drar igenom sitt manus. Han följer 
stundens ingivelse, ger exempel om sig själv och låter känslan få styra. Då är det 
viktigt att vara sig själv, anser han, och inte spela en roll. IP 5 hävdar att han är 
sig själv på sina föreläsningar men anser att han går in i en roll då vissa budskap 
måste förstärkas eller för att orka med tuffa föreläsningar. Han anser att han 
måste prata på ett visst sätt ibland för att få med sig gruppen. Samma föreläsare 
nämner att han tror att han uppfattas mycket mer positiv än vad han egentligen 
är. 

 
Positiv är jag men den där positivitetskonsulten som man nog kan uppfatta 
mig som är jag nog egentligen inte, utan det är nog en roll man måste ta på 
sig- lite halleluja. 

 
IP 2 anser att hon huvudsakligen är sig själv men under vissa delar i 
föreläsningen kan hon spela lite teater för att någonting skall hända i 
föreläsningen. Hon menar på att om hon härmar någon till exempel så går hon in 
i en roll. 
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Eftersom IP 3, i grund och botten, är psykolog vill hon uppmärksamma 
skillnaden mellan hennes psykologroll och föreläsarroll. För henne är 
psykologrollen betydligt tydligare än föreläsarrollen. Psykologrollen måste hon 
inta för att bland annat hålla distans till sina klienters historier och för att skydda 
sig och sin person. Men föreläsarrollen är annorlunda, menar hon på. Som 
föreläsare kan hon mer vara sig själv och behöver inte inta någon tydlig 
föreläsarroll.  
 
IP 2 anser att som människa är man alltid en roll exempelvis mammarollen eller 
samborollen och föreläsarrollen men i föreläsarrollen anser hon vara mycket sig 
själv.  
 

Jag kan säga att jag jobbar på att kliva in i en roll för att inte själv bli tömd /-
--/ och inte ta något personligt. 

 
IP 4 och 6 är övertygade om att de intar en roll då de föreläser. De anser sig 
personliga men inte privata. IP 6 anser sitt föreläsande drivit iväg till att bli lite 
show. Sin föreläsarroll beskriver han som mer entusiastisk och explosiv än sin 
egen person. 
    
IP 4 förklarar att rollen som föreläsare skiljer sig ganska markant från henne 
som person. Hon känner väldigt tydligt då hon går in i rollen. Hon är vaksam på 
sitt eget kroppsspråk och hur hon förhåller sig till rummet och människorna däri. 
IP 4 beskriver sitt första tal då hon insåg att det krävs något extra för att få fram 
budskapet. Vidare anser hon att föreläsarrollen är en ledargestalt, en ledarroll 
som man måste ta på sig. Föreläsaren måste våga ta rollen, anser hon.  
 

Man kan ju inte låtsas att man inte vill vara där eller ja eller som att jag 
skulle vilja göra något annat. De ändå jag måste veta är att är att; Vad gör 
jag här? Varför är jag här och för vem och det är ju då jag måste gå in i 
rollen, sen finns det förstås delar av mig.  

 
Tre av de sex föreläsarna drar paralleller till andra yrken såsom sjuksköterska 
eller olika chefer. De går också in i sina roller, menar föreläsarna på. IP 6 talar 
om sjuksköterskan som inte går och klappar människor på axeln och frågar hur 
de mår, utanför jobbet. IP 4 beskriver chefsrollen som en tydlig roll. En chef 
måste hålla sin distans mellan sin chefsroll och sin person, den kan inte sätta sig 
till exempel och supa med sin personal och leva rövare. IP 4 påstår också att de 
finns de personer som enbart polerar rollen, polerar sin persona. Hon tar 
Madonna som exempel, folk har ingen aning om vem hon är eller vad hon vill 
eller känner, hon polerar bara sin persona och ser till att det inte finns någon 
spricka i fasaden. IP 6 har föreläst för ett stort domarförbund i fotboll. I den 
föreläsningen berättade hon om matchledar-rollen kontra regissör-rollen. Hon 
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diskuterade med dem när individen går in i rollen, varför och hur? Hon hävdar 
att det är viktigt med ett medvetet rolltagande. 
  
IP 4 anser att rollen som föreläsare är en mycket utsatt roll. Du har alla blickar 
på dig och måste gilla den rollen, förklarar hon. Här kan tilläggas att flera 
föreläser nämner de ökade krav och förväntningar som finns på föreläsare.  
 
5.5.2 Personen kontra föreläsaren 
Att se den tydliga skillnaden mellan sig själv som person och sig som föreläsare 
anser föreläsarna vara svårt att avgöra.  
 
Flera uttrycker en tydlig skillnad mellan att vara personlig och privat. Flera 
tycker också om att vara personliga men de anser sig inte privata. De flesta säger 
att de aldrig är privata. IP 6 tycker om att skämta om sig själv sin egen person. 
Han vill inte prata kallt och hålla upp en snygg fasad utan vill dra egna 
personliga exempel. IP 2 kan dra exempel om sin mormor till exempel.  
IP 2 beskriver en förläsning som inte riktigt gick som hon ville. Då hade hon 
tusen tankar. Hon ville inte ursäkta sig så hon låtsades som ingenting. 
Flera av föreläsarna beskriver att i början av sitt föreläsande kunde de va 
livrädda och enormt nervösa men de hävdar att man måste låtsas som ingenting 
och inte ge sken över sin oro som person.  
 
IP 4 anser att alla utvecklas som personer då vi tänjer på våra gränser och våga 
pröva nya saker. Annars, menar hon, kommer man ingenstans. 
 
Flera av föreläsarna anser det vara lättare att vara personlig då föreläsaren 
känner gruppen exempelvis om föreläsaren har mött gruppen flera gånger. IP 5 
påpekar att det kan vara svårt att hålla distans sin person och rollen som 
föreläsare speciellt om han har föreläst för samma grupp länge.  Uppfattningen 
hos IP 1 stämmer överrens med föreläsare 5:s uppfattning. Eftersom IP 1arbetar 
som högskolelärare och anser det vara viktigt att skapa en personlig kontakt 
mellan honom och hans studenter. Då är det viktigt att han visar sin personliga 
sida. De flesta av föreläsarna har inte möjlighet att skapa denna personliga 
kontakt eftersom de för de mesta bara träffar sin publik en gång. Det sätter 
gränser för hur personlig föreläsaren kan vara, poängterar flera föreläsare. IP 2 
förklarar att i och med att föreläsaren oftast bara träffar sin publik en gång så har 
hon eller han bara en chans. Då gäller det att vara i sitt esse, på topp. Det är inte 
alltid så lätt, menar IP 2, då vissa dagar är bra och andra mindre bra. 
 
IP 3 anser hon föreläser om så personliga ämnen vilket, enligt henne, gör att 
hennes personlighet lyser igenom. Då är det svårt att inta en roll, menar hon, hon 
förlorar trovärdigheten. IP 3 förklarar också att föreläsaren är en del av hennes 
person liksom humoristen och den allvarlige, intellektuelle och konstnärlige är 
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också en del av hennes person. Hon menar på att dessa delar av henne flyter in i 
varandra. 
 

Jag har tre söner och fråga om mamma inte låter som en föreläsare ibland /--
-/ Stå inte där och föreläs när man kommer in på något, så ja känner inga 
gränser. Det är inget som jag tar på mig, föreläsarhatten och sen tar jag av 
mig den när jag kommer hem. Utan det är en bit utav mig helt enkelt och 
den sidan jag visar på scenen eller som föreläsare skulle jag använt även om 
ja inte gjort de för publik. 

 
 Samtidigt påpekar hon att hon med åren har blivit säkrare på sin roll som 
föreläsare.  
 
5.6 Artisten, skådespelaren, föreläsaren.. 
Då jag frågar föreläsarna hur de tänker kring begreppen teater, artist i jämförelse 
med föreläsning och föreläsare får jag höra skilda uppfattningar. IP 2 säger att 
teater är ett typiskt rolltagande. Där är du inte dig själv. Hon anser att det tydliga 
rolltagandet inte finns hos föreläsaren. Hon anser att det går att använda sig av 
teatern som föreläsare i vissa moment men inte hela tiden. 
IP 3 påpekar också att en artist eller en skådespelare är en tydlig roll som 
personen spelar. Artisten eller skådespelaren kan gömma sig bakom en roll eller 
ett manus, vilket föreläsaren inte kan göra. Föreläsaren måste stå upp för vad 
han eller hon säger. Då måste föreläsaren vara sig själv. IP 5 hävdar att han ser 
tydliga likheter mellan artisten och föreläsaren men det beror på vilket forum 
han föreläser i. Om han föreläser på en högskola intar han inte någon artistroll. 
Det skulle inte fungera menar han. Däremot om han föreläser på en konferens 
där uppdragsgivare tydligt kräver underhållning och spridning av en positiv 
stämning ser han sin föreläsarroll likna artistrollen. IP 5 drar paralleller till 
läraryrket. Han påstår att de lärare som han kommer ihåg mest är de lärare som 
gjorde undervisningen till en scen och använde sig av lite dramatik och spänning 
under lektionerna. Han menar på att dessa lärare har inspirerat honom och 
påverkat honom i hans eget föreläsande. 
 
IP 6 anser att artisteri, såsom att berätta historier eller roliga vitsar, ingår i rollen 
som föreläsare. IP 6 beskriver dagens samhälle som ett zapp-samhälle. Det finns 
så många kanaler i vårt dagliga liv som vi kan zappa emellan. Den 
”zappmöjligheten” finns inte direkt under en föreläsning men åhörarna kan ändå 
zappa på ett sätt genom att drömma sig bort, tala med någon eller bara låta 
tankarna försvinna. Då menar IP 6 gäller det att ha extra reserver så att han kan 
hämta hem personerna och få dem intresserade igen. Han menar att det något 
mer än min egen person som krävs. Det är här artisteri kommer in, påpekar han. 
 
IP 4 påpekar att det finns föreläsare som föreläser som ”stand-uppare”. De kan 
föreläsa på hög nivå men gör exakt samma sak varenda gång. Dessa har lärt sig 
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ett koncept och håller sig till det. Det finns många skickliga föreläsare som har 
förmåga att prata omkull sina åhörare. IP 5 hävdar att flera av dem använder sig 
av teater. IP 4 menar att de är skickliga i sin roll de är övertygande och genom 
rollen har de lärt sig konsten att föreläsa. Många föredrar underhållande 
föreläsningar. Då krävs det ett skådespel eller ett artisteri. 
 
IP 1 anser att det finns en koppling mellan skådespelaren och föreläsaren. Han 
påpekar att det finns forskning angående om en föreläsare som uttrycker känslor 
får åhörarna att lyssna mer än den som är helt känsloneutral. Kan föreläsaren 
uttrycka eller dramatisera känslor lekfullt kan föreläsaren få bättre 
uppmärksamhet och respons utav sin publik. Han anser att många föreläsare 
borde använda sig av skådespel för att få fram en dramatik för att skapa en 
pedagogisk effekt. Känslor och att växla mellan känslolägen hör hemma i en 
föreläsning, anser IP 1. 
 
5.7 Rolltagande, bra eller dåligt?  
 
IP 3 påstår att föreläsaren tappar trovärdigheten om hon eller han inte är sig 
själv. Hon menar att en föreläsare inte kan gömma sig bakom ett manus liksom 
skådespelaren kan göra. Föreläsaren måste kunna stå för sina ord och uttryck. IP 
3 menar på att publiken känner väldigt väl om personen framför dem är sig själv 
eller spelar en roll. Liknande resonemang för IP 2.  
 
Det finns flera föreläsare som ibland kan känna sig begränsade inom sina 
områden. Det kan vara påtagligt om de till exempel får en fråga som de inte kan 
svara på. Märker föreläsaren att han eller hon brister rent kunskapsmässigt är det 
svårt att spela en roll. Den rollen är inte bekväm att hamna i, menar IP 2.  
 

Du har den kunskap du har och du kan inte låtsas att du kan. Jag skulle inte 
känna mig nöjd då. Då skulle jag verkligen inte bli den föreläsare med 
engagemang.  
 

IP 5 påpekar att det värsta en föreläsare kan göra är att låtsas veta. Även IP 3 
anser att det är farligt att tro sig veta eller att spela spelet som om hon visste. Det 
är viktigt att poängtera, menar IP 3, att föreläsaren inte kan allt.  
 
IP 2 menar att eftersom hon föreläser om hälsa skulle det verkligen lysa igenom 
om hon skulle ha en osund livsstil. Hon menar på att hon vinner folks förtroende 
genom att vara sig själv. Ibland kan det vara en nackdel, då hon som aktiv möter 
inaktiva och kanske ha svårt att möta dem på deras nivå, förklarar hon. Då får 
hon försöka spela med deras spelregler. IP 2 menar, och andra sidan, på att det 
kan vara bra att gå in i en roll för att skydda sig själv och sin person.  
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IP 3 åtar sig bara uppgifter som känns rätt för henne. Hon påpekar att hon aldrig 
skulle stå och hålla ett föredrag som vore fånigt eller som hon känner att hon 
inte behärskar. Hon anser att det inte går att vara någon som man inte är eller 
göra något man inte kan. 
 
5.8 Påverkansfaktorer 
Det finns många faktorer som påverkar föreläsarna, både yttre och inre faktorer.  
 
5.8.1 Bör föreläsaren vara på ett visst sätt? 
Det finns vissa föreställningar om hur en föreläsare bör vara, menar 
respondenterna. Flera föreläsare nämner att kroppsspråk och kroppshållning är 
viktigt. IP 1 nämner att de finns i forskningen vissa ramar på hur en föreläsare 
bör vara men han anser att det inte finns något pedagogisk vedertaget sätt som 
en föreläsare bör agera på. Han anser att det bör vara fritt. Man måste komma på 
sitt bästa. Föreläsaren skall kunna agera på sitt eget sätt. Det sätt som passar bäst 
för honom eller henne.  
 
5.8.2 Personliga egenskaper 
När jag diskuterar personliga egenskaper med föreläsarna nämner vissa att det 
finns många egenskaper som de skulle ha nytta av som föreläsare. Någon 
nämner ett fotografiskt minne, en annan skulle vilja ”känna av” enskilda 
människor eller gäng bättre eftersom vissa kan vara svåra att läsa av. Flera vill 
få mer kunskap speciellt inom sitt ämne. IP 1 anser att som föreläsare måste du 
kunna ruskigt mycket om ditt ämne. Det går aldrig att vara för kunnig om du vill 
vara den person som inspirerar, konkretiserar eller anknyter till livet. Kunskapen 
är viktig. En egenskap som också de flesta anser vara en mycket bra egenskap 
och ett gott verktyg i föreläsningssammanhang är humor. Alla är överrens om att 
föreläsaren vinner på att göra humoristiska inlägg. 
  
5.8.3 Kritik 
Då jag frågar föreläsarna om de har lätt för att ta kritik svarar många med ett 
skratt. Vissa säger att de hanterar kritik ganska bra, vissa skulle vilja bli bättre 
på det. IP 6 anser sig ha för lite distans mellan sig själv och sin roll som 
föreläsare. Han har till exempel svårt för att skaka av sig kritik han får. Han 
försöker tänka att det är föreläsaren som ska ta kritiken och inte han själv som 
person. Här blandar han ihop rollerna, menar han. Fler hävdar att det kan vara 
svårt att ta kritik men det är betydligt lättare att ta konstruktiv kritik. IP 3 säger 
hur hon tar kritik beror på hur hon känner sig som person. Om hon känner sig 
mentalt stark vid ett tillfälle kan hon ta kritik på ett bra sätt. Men känner hon sig 
mindre mentalt stark kan hon suga åt sig av kritiken. 
IP 4 poängterar ett, för henne, viktigt begrepp som hon då och då brukar 
använda sig av, ”kill your darlings”. Hon menar på att ens eget material kan 
subjektivt uppfattas som det bästa men det behöver förstås inte vara så och då är 
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det bra om personen kan tänka om, kasta sina älsklingar och pröva ett nytt spår 
Detta resonemang hjälper henne med att ta kritik på rätt sätt.  
 
5.8.4 Krav 
Uppdragsgivaren och föreläsarnas publik kan påverka föreläsaren i stor 
utsträckning.  
 
IP 5 menar att ofta har uppdragsgivare och åhörarna krav och höga 
förväntningar eftersom det är ekonomisk fråga att ta in en föreläsare. Eftersom 
IP 5 utvecklar basketlag kan förväntningarna vara stora då laget snabbt vill bli 
bättre. Men en föreläsning räcker inte, förklarar IP 5. Han drar en parallell till att 
se en fotbollsmatch och sedan tro att man ska bli bättre i fotboll. Det krävs 
övning också. Vid sådana föreläsningar krävs det mycket av föreläsaren, mycket 
energi.  
 
Kraven kan också innebära att åhörarna kräver underhållning, vilket flera av 
föreläsarna ibland kan känna som krav. IP 5 menar att då ens egna humör inte är 
på topp är det bra att ha färdiga koncept i detta fall skämt att lägga in. 
 
IP 6 hävdar å andra sidan att om det är god stämning i salen eller i gruppen är 
det lätt att åka med i showen då det exempelvis är många som skrattar. Det är 
som att spela pingis match med alla glada pingisspelare som redan stått beredda 
för att serva. Det är lätt att prioritera de glada och entusiastiska i gruppen. De är 
de personerna som ger föreläsaren energi och mer ork att hålla på, menar både 
IP 2 och 6. Med ökad energi känns kraven lättare att bemästra, hävdar IP 2 och 
6. 
 
Det kan finnas ”energi slukare” i publiken och det kan finnas ”energi givare”. IP 
2 hävdar att det är viktigt att fokusera på dem som är ”energi givare”. Då blir 
hon ännu mer inspirerad att föreläsa.  
 
Flera föreläsare säger att det finns många krav på dem men det gäller att kunna 
stå emot dem. Vissa saker måste de säga nej till.  
 
5.8.5 Föreläsarens mål 
Föreläsarnas mål skiftar. Flera nämner att ha kul. De vill också skapa en bra 
upplevelse hos sina åhörare och även hos sig själva. IP 6 poängterar att han vill 
skapa någon nytta i människors liv. De andra har liknande resonemang. IP 5 
säger att det bästa är att höra att människor är nöjda och har blivit hjälpta. IP 6 
påpekar att det är viktigt att få fram ett ärligt och trovärdigt budskap. Vidare 
menar han att han är föreläsare inte skådespelare. Flera av föreläsarnas mål är att 
inspirera och motivera människor samtidigt som de vill utvecklas och bli ännu 
bättre som föreläsare.  
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IP 1 anser det vara viktigast att verklighetsanknyta det han föreläser om och 
relatera det till sig själv. 
 
5.8.6 Föreläsarens reflektioner 
Alla föreläsare är noga med att reflektera över sitt föreläsande. Flera av dem 
antecknar efter varje gång de förläst. Flera använder sig av utvärderingar och 
kan på så sätt få feedback eller upptäcka sina brister. IP 6 säger att folk tycker 
väldigt mycket då de får vara anonyma, vilket de är då de fyller i 
utvärderingarna. Det anser han vara positivt. Uttömmande utvärderingar skapar 
reflektioner. Utvärderingarna kan ibland innehålla om budskapet har gått fram 
och om det vart trovärdigt. Då kan det komma fram om föreläsaren uppfattas 
som personlig bland annat. Flera av föreläsarna, anser att utvärderingar kan 
hjälpa till att försöker bearbeta och reflektera över sig själva som föreläsare. 
 
5.9 Framtid 
 
5.9.1 Hur blir jag bättre föreläsare? 
Fler föreläsare vill bli säkrare i sin roll som föreläsare. Speciellt IP 1,2 och 5 
nämner att de vill utveckla nya kvalitéer. Flera vill skapa ett vinnande koncept 
och bli säkrare på att leverera sitt budskap. IP 1 vill framförallt lära sig mer. IP 4 
vill råka ut för ännu mer dråpliga situationer som måste bemästras. Det har alla 
föreläsare nytta av, menar hon.  
IP 5 menar att det hade vart kul att kunna använda sig lite mer av teater för att 
det är ett bra verktyg. Han har en föreläsarförebild som han anser vara ett 
superproffs och denna använder sig mycket av teater. Den förebildens metoder 
skulle han vilja efterlikna. 
 
6. Diskussion 
 
 Syftet med min studie har varit att utröna om det finns möjligheter respektive 
hinder med ett rolltagande som föreläsare. Mina forskningsfrågor har varit att 
undersöka om föreläsaren går in i en roll under sin föreläsning och vilka tankar 
som finns kring rolltagande bland föreläsarna. 
  
Om vi börjar med definitionerna så ter de sig olika. Jag tolkar det som att 
föreläsaren kan gestalta sig på olika sätt. Både teorin och föreläsarnas svar talar 
för det. Enligt teorin finns det ingen fast vedertagen definition på vad en 
föreläsare är. Enligt Hult (2000) är föreläsaren en lärare, enligt Steinberg (2006) 
eller Haraldsson (1999) kan en föreläsare föreläsaren vara en artist, en 
framträdare eller en inspiratör. Kokkos (2006) definition, vilken också bör 
nämnas, har framträdaren en central huvudroll i föreläsningen. Bland föreläsarna 
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framkommer det att en föreläsare är en person som kan förmedla kunskap och 
budskap, motivera och inspirera sina åhörare. 
 
Föreläsarnas upplevelse av att föreläsa beskriver tydligt att de är inspirerade och 
engagerade som föreläsare. Alla tycker om vad de gör och det tolkar jag som en 
viktig grund då föreläsandet, enligt Iseskog (2003), är krävande. Upplevelserna 
är många bland föreläsarna. Spännande, intressant, kraftfullt, roligt, är några 
beskrivande ord för deras upplevelser. Upplevelserna kan skilja sig beroende på 
publik. Är publiken krävande till exempel omotiverad, blir föreläsningen mindre 
inspirerande, menar några föreläsarna.  
 
6.1 Rolltagande  
Min uppfattning är att denna fråga är svår att svara på. Det verkar svårt att 
avgöra om man är sig själv eller inte som föreläsare eller om föreläsaren spelar 
någon annan. Goffman (1959) hävdar att det är lätt att blanda ihop roller med sig 
själv. Är det jag som person som föreläser eller går jag in i en roll. Var går 
gränserna? 
 
Min uppfattning om rolltagande bland föreläsarna är att de skiljer sig åt. Vissa 
ser ett tydligt rolltagande hos sig själva och medan andra uppvisar ett mindre 
tydligt rolltagande. Alla är övertygade om att det finns en föreläsarroll men att 
den ser olika ut. Alla föreläsare anser sig någon eller några gånger gå in i en roll 
som föreläsare men den rollen är mer eller mindre tydlig hos de intervjuade.  
Goffman (1959) menar att vi alltid befinner oss i en roll och att det sker mer 
eller mindre medvetet. Eftersom rolltagandet kan ske mindre medvetet är det 
troligt att det kan försvåra föreläsarnas uppfattning av rolltagande. Någon 
Föreläsare menar att hon inte intar en roll utan istället utnyttjar sina personliga 
sidor. Ryding (1979) menar att det inte är självklart vad som avses med 
personlighet. Vi intar olika attityder i olika situationer. Så våra personliga sidor 
kan vara komplexa. Goffman (1959) uttrycker det som att personlighetsdrag och 
rollkaraktärer kan gå in i varandra. Det kan betyda att föreläsaren inte kan vara 
säker om det är en roll hon eller han intar eller om det är en personlig sida hos 
föreläsaren. Flera föreläsare tycker om att vara personliga och vill inte framstå 
som att de helt och hållet går in i en roll. En föreläsare anser att rolltagandet som 
föreläsare är tydligt. Hon uppfattar föreläsarrollen som en ledargestalt, en roll 
som är viktig att gå in I, att markera skillnaden mellan henne själv och hon som 
föreläsare. Moxnes (1993) menar att rolltagandet kan innebära att personen, 
föreläsaren i detta fall, förhåller sig till sina åhörare på rätt sätt. Föreläsaren visar 
då på tydlighet; Jag är föreläsare och ni är publik. Flera av föreläsarna drar 
paralleller till andra yrkesroller och nämner bland annat betydelsen av att hålla 
distans mellan sin person och sin yrkesroll. Giddens (1991) anser att 
personligheten måste skyddas eftersom människan är sårbar och bräcklig. 
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Föreläsarens rolltagande kan då tolkas som ett skydd eller försvar för den egna 
individen.  
 
6.2 Möjligheter respektive hinder med rolltagande  
Enokson (2006) säger att träda in i roller innebär bland annat att underlätta för 
sig själv. I och med att föreläsarna inte uttalar något tydligt rolltagande kan det 
innebära en omedvetenhet hos föreläsarna. Kanske använder de sig av ett 
rolltagande utan att veta om det? Både Goffman (1959) och Moxnes (1995) 
anser gränserna mellan roll och person vara flytande. 
 
Även om uppfattningarna av rolltagandet är mycket diffust bland föreläsarna går 
det samtidigt att utläsa möjligheter med rolltagande. Enligt Goffman (1959) 
finns det möjligheter med rolltagande och det kan bland annat vara ett försvar att 
spela en roll. Några föreläsare använder sig av att spela teater för att bland annat 
förstärka ett budskap eller för att skapa dramatik och spänning i föreläsningen. 
Enligt Goffman (1959) kan rollen hjälpa att förstärka vissa förmågor. En 
föreläsare anser sig som mer explosiv och känslostark och entusiastisk då han 
intar rollen som föreläsare.  
 
Flera av föreläsarna ser kopplingar mellan artistrollen, skådespelarrollen och 
föreläsarrollen. Någon menar på att artisteri eller skådespeleri kan hjälpa honom 
i föreläsandet genom att till exempel få med sig åhörarna, få dem att lyssna. 
Både Mead (1976) och Moxnes (1995) hävdar att rollen kan hjälpa personen. 
Moxnes (1995) menar att vi har roller inom oss som behöver komma fram. De 
behöver till exempel komma fram för att vi ska hitta och förstå oss själva. 
 
Både Goffman (1959) och Giddens (1991) anser att rollen kan dölja ditt rätta 
jag. Då kan rollen vara till hjälp för att dölja en dålig dag på jobbet till exempel, 
vilket någon föreläsare uppmärksammar. Ett annat exempel från en föreläsare är 
att personen kan vara orolig men rollen kan spela tuff. 
 
Samtidigt menar Goffman (1959) att det är lättare att ta kritik då personen kan 
skylla på sin roll och inte ta åt sig själv. Flera föreläsare anser det vara svårt att 
ta kritik. Min tolkning är att flera föreläsare är sig själva och har svårt att lägga 
över kritiken på föreläsarrollen. Hade de spelat en roll eller upplevt sig ha en 
tydligare föreläsarroll, kanske de lättare kunnat ta kritik. 
 
6.3 Hinder  
Enligt Goffman (1959) kan det vara slitsamt att spela en roll hela tiden. 
Flera av föreläsarna anser det vara obekvämt att spela en roll. Vissa av 
föreläsarna hävdar att det är svårt att vara sig själv och skapa trovärdighet som 
föreläsare, skapa trovärdighet hos sina åhörare. 
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Flera föreläsare anser det vara farligt att spela att han eller hon kan när de inte 
gör de. Om föreläsaren intar en roll som den är osäker på kommer det att lysa 
igenom, hävdar flera föreläsare. Goffman (1959) påpekar att ett rolltagande kan 
vilseleda personen. Rolltagandet måste vara ett säkert rolltagande annars riskerar 
personen att fallera och rollen uppfattas som falsk. Min tolkning är då att en 
osäker roll blir ett hinder och föreläsaren tappar trovärdigheten. Då måste det 
anses bättre att tala utifrån egen erfarenhet och vara sig själv.   
 
Min tolkning kan vara att det kan vara fult att uppge att man spelar en roll, att 
rollen kan ge en negativ betydelse. Detta bekräftas av de flesta föreläsarna att 
lite roll men mest personlighet gäller för att framstå som mer trovärdig. Min 
fråga blir då är rollen inte trovärdig? 
 
Flera föreläsare anser att föreläsaren inte kan gömma sig bakom ett manus 
såsom skådespelaren kan. Föreläsaren måste kunna stå för sina ord och ta ett 
eget ansvar för sina uttalanden. Enligt Goffman (1959) kan rollen vilseleda 
personen så att hon eller han tappar fokus. 
 
Samtidigt har samma föreläsare tidigare men samtidigt anser han sig komma in i 
en rollupplevelse.  
 
6.4 Slutkommentar 
Jag uppfattar möjligheterna som större än hindren med rolltagande. Min 
undersökning har gett mig intressanta infallsvinklar och svar. Ibland har svaren 
verkat tvetydiga och svåra att analysera, särskilt då föreläsarna inte alltid varit 
konsekventa i sina uttalanden. Detta är fullt förståeligt med tanke på ämnets 
komplexitet.  
 
Min slutsats är att föreläsare kan ses som ett mynt med två sidor. 
Genom att blanda rollen med sin person så fås en intressant och välfungerande 
föreläsare. 
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Bilaga  
Intervjuguide  
 
ROLLEN SOM FÖRELÄSARE. 
Personen kontra föreläsaren 
Introducera respondenten om studiens syfte och bakgrund 
 
Vem är du? 
Bakgrund.. 
Kön… 
Ålder… 
Profession… 
 
TEMATISERA 
 
Definition 
1.Hur definerar du begreppet föreläsare? Vad betyder ordet föreläsare för dig? 
 
VARFÖR  
2.Varför föreläser du? Hur kommer det sig att Du började föreläsa? 
 
3.Upplevelse 
Hur är det att föreläsa? 
 
4.(Kommer du ihåg den första gången/ ett speciellt tillfälle/ situation du 
föreläste?  Berätta!) 
 
Tankar kring ”Jag som förläsare”-Uppfattningar av den egna prestationen 
 
5.Hur tänker du kring dig själv som föreläsare? Hur upplever du dig som 
föreläsare? Hur ser Du på dig själv som föreläsare? 
 
6.Tänker du på hur du är som föreläsare? På vilket sätt? 
 
7.Anser du att du är dig själv när du föreläser? 
 
8.Upplever Du dig som att du är /spelar någon annan då du föreläser? 
 
9.Analyserar du över ditt sätt att föreläsa, reflekterar du över din prestation? 
Hur? Vad kommer du fram till då? 
 
Tankar kring föreläsare 
10.Tänker du att föreläsare bör vara på ett visst sätt? 



   

 
11.Hur tänker du kring begreppet teater/artist/framträdare i jämförelse med 
föreläsning och föreläsare?  
 
Personen kontra föreläsaren 
13.Har du distans mellan dig som person och dig som föreläsare? Olika 
identiteter, föreläsare –privatperson, resonemang. 
 
14.Finns det skillnad i vad du tänker och vad du faktiskt gör, (skillnad i handling 
och tanke?) Hur förhåller du dig till det? 
 

Finns det några tydliga villkor som ibland förstärker behovet av att agera 
på ett visst sätt även om det inte är förenligt med hur "Du själv tänker"?  

 
 
15.Finns det någon egenskap som du saknar? Som skulle ha betydelse för dig 
som föreläsare? 
 
Påverkansfaktorer 
16.Är du lättpåverkad? Har du lätt för att ta kritik? 
Hur hanterar du kritik som är riktad mot dig som föreläsare, både vad gäller 
positiv och negativ kritik. 
 
17.Har du lätt för att anpassa dig efter utomstående krav (från uppdragsgivare 
eller åhörare? 
 
18.Känner du dig någon gång begränsad som föreläsare?  
19.Är det något som styr dig i ditt sätt att föreläsa? 
 
Reflektion 
 
20.På vilket sätt förvaltar du dina erfarenheter? 
 
21.Har du något exempel från en föreläsning/situation som på något sätt haft 
betydelse för dig? Hur kände du då? 
 
22.Har du något mål som föreläsare? Vad? Vad vill Du uppnå som föreläsare? 
 
23.Vilka förväntningar har du på dig själv? 
 
24.Vilka möjligheter har du som föreläsare och vilka hinder finns det som 
föreläsare?  
 



   

Framtid 
25.På vilket sätt skulle du kunna bli en bättre föreläsare? På vilket sätt kan du 
utvecklas som föreläsare? 
 
Slut 
Har du något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
Hur upplevde du intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


