
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scener ur ett ledarskap 
Hur konstrueras en folkhögskolerektor? 

 

Scenes from a leadership.  

How is a principal at a folk high school constructed? 

high 

 

 

 

 

 

How is a principal in a Folk High school constructed? 

 

 

 

Masteruppsats 

Hans-Åke Höber 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Masterprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling 

Avancerad nivå, 60 hp 

Handledare: Lars Svedberg 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

2017-06-06 



Scener ur ett ledarskap  Hans-Åke Höber 

 2 

© 2017 – Hans-Åke Höber – (f. 1958) 

Scener ur ett ledarskap 

[Scenes from a leadership) 

Ett examensarbete inom ramen för masterutbildningen Utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads 

universitet. 

http://kau.se 

  



Scener ur ett ledarskap  Hans-Åke Höber 

 3 

Abstract 
School leadership and the principal’s important role in implementing national goals, 

efficiency in economy and administration and school development has gained increasingly 

interest the last decade. Both among politicians and researchers we find a lot of suggestions 

what kind of leadership is the most efficient to raise standards and solve the problems of 

decreasing student results and an increasing inequality between schools.  

 

In the Swedish context, there is a school form that rarely is mentioned in this debate – the folk 

high school. On its own path, beside the ordinary school system, the folk high schools during 

150 years, has brought education to adults from rural - and working class, served as a 

knowledge centre for the civil society and, during last years, played an important role in the 

integration of refugees and immigrants. The leadership in this school form is hardly at all 

investigated and needs to be highlighted.  

 

The aim of this study is to give voice to principals in the Swedish folk high school and 

describe how they talk, and what they say, about their mission and their leadership. 

 

This work builds upon qualitative interviews with eight principals in different folk high 

schools. Their stories have been processed by using a discourse-analytic approach. I have also 

identified the presence of different institutional logics working in their organizations. In the 

analysis, I have used theories made around the organizational field and the social context in 

schools. 

 

My respondents describe a mission that is wide and quite open. The schools are small and the 

board consists of people who work voluntary to befriend the school. The principle has a large 

ability to design the mission him/herself. The mission also rephrases in the everyday 

interaction with the staff and the local culture, a culture where teachers, by tradition, has a lot 

of independence and great influence. This situation affects the principals’ possibilities and 

range of action. He/she is at the same time free and bounded. I also find that the principals, 

increasingly, must deal with multiple institutional logics, that affect ways of thinking, talking 

and acting, in their organizations.  

 

 

Keywords: Folk high school, leadership, context, School-code, discourse, institutional logic. 
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Sammanfattning 

 

Ledarskap inom skolan har under senare år lyfts fram som en allt viktigare faktor för 

måluppfyllelse, effektiv förvaltning och skolutveckling. En utbildningsform som sällan 

omnämns i denna debatt är folkhögskolan. Vid sidan om det offentliga utbildningssystemet 

existerar folkhögskolan som egen utbildningsform sedan 150 år tillbaka i Sverige och verkar i 

en annan logik och med andra förtecken än det ordinarie systemet. Vad som kännetecknar 

ledarskapet inom denna skolform är väldigt lite beforskat och behöver belysas. 

 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur rektorer på folkhögskola berättar om sitt 

uppdrag och berättar om sitt ledarskap. Mitt datamaterial är hämtat utifrån intervjuer med åtta 

folkhögskolerektorer. Rektorernas berättelser har bearbetats utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv och i analysarbetet har begreppen kontext, kod och institutionella logiker använts. 

 

De intervjuade rektorerna beskriver sig ha ett uppdrag som de själva har stor möjlighet att 

vara med och utforma. Uppdraget omformuleras kontinuerligt i interaktionen med personalen 

och den lokala skolkulturen, där av tradition lärargruppen har stor självständighet och stort 

inflytande, påverkar starkt rektorers möjlighetshorisont och handlingsutrymme. Rektorerna 

har också att navigera mellan olika institutionella logiker som verkar inflätat i varandra och 

parallellt i organisationen.  

 

Som ledare har rektorerna att navigera i en ständigt föränderlig situation. Utbildningsformens 

tradition och särart har skapat en självförståelse som till viss del grundas i en reell 

institutionell logik, men också en mytvärld som inte alltid är med verkligheten 

överensstämmande. Rektor har att agera i en situation då folkhögskolan måste härbärgera 

konkurrerande institutionella logiker. Ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och 

mer marknadslika styr- och organisationssystem i den offentliga sektorn påverkar starkt 

folkhögskolornas villkor och skapar därmed också inre spänningar i organisationen. 

Skolornas styrelser efterfrågar förstärkt ekonomi och verksamhetsmässig förnyelse, samtidigt 

som delar av personalen, framförallt lärarna, odlar en arkaisk idealbild av vad den sanna 

folkhögskolan ska vara. I detta spänningsfält konstrueras rektors tänkande och handlande. 

Stor frihet och öppet mandat gör att rektor utifrån egna preferenser kan forma sitt uppdrag. 

Men i detta är rektorn samtidigt ofta ensam. 

 

Nyckelord: Folkhögskola, ledarskap, kontext, kod, diskurs, institutionell logik  
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1. Hur konstrueras en rektor? 
 

Ledarskap inom skolan har under senare år lyfts fram som en allt viktigare faktor för 

måluppfyllelse, effektiv förvaltning och skolutveckling. Detta såväl inom internationell och 

svensk forskning som i den offentliga debatten och via politiska utspel. Sjunkande resultat i 

PISA-mätningar och larmrapporter om en accelererande ojämlikhet mellan olika skolor och 

bostadsområden har skärpt tonen i debatten och tron på ledarskapets betydelse för att förändra 

dessa brister har nått nästan messianska dimensioner. Därom vittnar bland annat den mängd 

av artiklar kring framgångsrika ledarskapsstilar och ledarskapsstrategier inom skolan som går 

att finna. 

 

En utbildningsform som sällan omnämns i denna debatt är folkhögskolan. Vid sidan om det 

offentliga utbildningssystemet existerar en egen utbildningsform sedan 150 år tillbaka i 

Sverige, som verkar i en annan logik och med andra förtecken än det ordinarie systemet. 

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna, där bildningssträvan och en holistisk syn på 

människa och kunskap odlas. Som utbildningsform förväntas folkhögskolan att stärka 

demokrati och aktivt medborgarskap samt minska utbildningsklyftor i samhället. 

Folkhögskolor och studieförbund är också en del av det civila samhället och verksamheten 

ska vara värderingsmässigt profilerad. Vad som kännetecknar ledarskapet inom denna 

skolform är väldigt lite beforskat och behöver belysas. 

 

Utgångspunkten i denna studie är att belysa skolledarskapets karaktär och villkor inom 

folkhögskolan. Då folkhögskolan sedan 2015 formellt erkänns som egen utbildningsform
1
 och 

relateras till samhällets ambitioner att öka medborgarnas utbildningsnivå och stimulera det 

livslånga lärandet, ökar behovet att granska och beskriva folkhögskolans pedagogik, struktur 

och organisation. Vidgade uppdrag, som etableringskurser och studiemotiverande kurser, 

samt ökande kontaktytor med andra system inom utbildningsområdet, som SFI och 

Yrkeshögskolan, utmanar folkhögskolan att både slå vakt om sin särskilda karaktär och 

samtidigt ta plats i en föränderlig utbildningspolitisk kontext. Skolornas rektorer har att finna 

redskap att utöva sitt ledarskap i denna nya terräng. Hur de tänker och handlar kring detta 

behöver undersökas och beskrivas. 

 

Mitt arbete kretsar så kring ledarskapets innebörd och utmaningar inom folkhögskolan, som 

är en särskild och traditionstyngd praktik. Till stora delar är villkor för ledarskap universella 

för alla typer av organisationer. Folkhögskolan som egen utbildningsform har dock några 

kännetecken som skapar en särskild kultur och kontext och därmed villkor för skolledarskap 

och skolutveckling (se bl. a. Gustavsson 1991, 2009, Lindgren 1996, Paldanius 2007, 

Vestlund 1996): 

 Verksamheten styrs inte av centrala kursplaner eller regelsystem. 

 Verksamheten är lokalt profilerad och varje folkhögskola är självständig 

 Verksamheten vilar på idéburen grund och de flesta folkhögskolor ägs av föreningar och 

folkrörelser med ideologisk agenda 

                                                 
1
 proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" 
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 Folkhögskolorna är små enheter med nära relationer mellan personalgrupper 

 Lärarna har av tradition en mycket fri ställning och ett stort inflytande över skolans 

verksamhet. 

 

Sammantaget skapar detta speciella förutsättningar för utövandet av skolledarskapet. En 

"rektor" kan vara en yrkestitel, en position i en social struktur, ett myndighetsutövande 

ämbete, en roll som spelas eller ett personligt format projekt utifrån den enskilde rektorns 

individuella preferenser och läggning. En rektor är ingen konstant i tid och rum, utan en roll 

och en position som konstrueras i dialektik mellan individ och organisation. Som 

forskningsobjekt existerar dock den faktiska rektorn i tid och rum och det är denne jag ska 

försöka fånga in i ett fryst ögonblick Vad berättar rektorer på folkhögskola om sitt upplevda 

uppdrag, sin roll och sina vardagshandlingar, med andra ord sitt ledarskap? Hur beskriver de 

att de gestaltar och ”lever” sitt upplevda uppdrag i sitt vardagsarbete? 

 

För att sätta in rektorernas beskrivningar i en kontext, där olika intressen trycker på med sin 

uppfattning om rektorsuppdraget, innefattar en utvidgad undersökningshorisont hur rektors 

ledarskap formas av olika styrstrukturer och kulturer samt hur rektor hanterar 

omvärldsförväntningar och krav och balanserar dessa mot lokala förutsättningar och behov. I 

detta sammanhang kan begreppet institutionella logiker vara ett användbart analysverktyg 

Då det innebär att jag inte har någon färdig hypotes jag vill testa, utan är intresserad av 

rektorernas personliga bilder av sin yrkesroll och sitt vardagshandlande är det är utifrån en 

kvalitativ, tolkande ansats jag tar mig an frågan. 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med min undersökning är att ge en bild av hur rektorer inom folkhögskolan beskriver 

sitt uppdrag samt hur de beskriver sitt ledarskap.  

Mina forskningsfrågor är därför: 

- Hur beskriver rektorer på folkhögskolan sitt uppdrag? 

- Hur beskriver rektorer på folkhögskolan sitt ledarskap?  

 

Jag kommer att fokusera på hur rektorerna själva berättar om sitt arbete och de bilder de ger 

av sitt vardagsarbete som ledare. Här ingår också hur de beskriver sin relation till sitt 

uppfattade uppdrag. I analysen av rektorernas berättelser söker jag också identifiera de 

institutionella logiker som verkar inom deras arbetsområde. 

 

För att kontextualisera rektorernas beskrivningar har jag i mina intervjuer innefattat frågor där 

rektorerna beskriver hur verksamhetens styrsystem, organisationsstruktur och kultur ser ut 

och hur det påverkar deras ledarskap. 
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2.1 Begreppsdefinitioner 

 

Jag använder i detta arbete genomgående begreppen ”ledarskap” och ”uppdrag” och bör 

lämpligtvis ange hur jag i detta sammanhang definierar dem. Northouse (2004) identifierar 

fyra genomgående teman som återkommer i ledarskapsteori: 1. Ledarskap är en process; 2. 

Ledarskap innebär inflytande; 3. Ledarskap utövas i en social kontext; 4. Ledarskap 

involverar uppnående av mål. Sammanfattningsvis definierar Northouse ledarskap som en 

process där en individ påverkar en grupp eller andra individer att nå ett gemensamt mål. 

Svedberg (2000) belyser också den socialpsykologiska dimensionen i ledarskapet. Ledaren i 

en organisation, som stående utanför arbetskollektivet i positionen att arbeta för, inte i 

verksamheten kan bli ”en användbar och attraktiv auktoritetsfigur för fantasier, projektioner 

och överföringar ” (Svedberg 2000, sid 208). 

Jag använder begreppet ledarskap som beskrivning av dels den formella roll och uppgift som 

en rektor har i sin tjänstebeskrivning, dels som beskrivning av de handlingar och 

ställningstaganden rektor, som ytterst ansvarig chef, gör i sin vardagliga gärning. Begreppet 

uppdrag använder jag som beteckning på dels de förväntningar som finns från bidragsgivare 

och huvudman på rektors formella ansvar att leda en verksamhet, dels de förväntningar från 

medarbetare och kunder/intressenter på vilka mått och steg rektor bör ta. 

De analysbegrepp jag använder är kontext och kod samt institutionell logik för att bygga en 

tankestruktur runt bearbetningen av datamaterialet.   

Med begreppet kontext syftar jag på ett sociokulturellt sammanhang, en fysisk, ekonomisk, 

social och kulturell miljö, som sätter såväl praktiska som mentala gränser för hur arbetet 

genomförs. Begreppet kod brukar jag utifrån Arfwedson och Lundmans definition; ”ett 

aggregat av riktningsgivande tolknings- och handlingsprinciper, som omfattar allt som har 

betydelse för denna skolas arbete, arbetsplatsförhållanden och problem” (Arfwedson & 

Lundman (1984, s.18.) Begreppet institutionell logik definierar jag, med Friedland och 

Alfords ord, som ”a set of material practices and symbolic constructions which constitutes its 

organizing principles” (Friedland & Alford 1991, s.248).  

 

Jag fördjupar dessa definitioner, samt hur jag använder begreppen i mitt arbete i senare 

kapitel. 

3. Arbetets disposition 
 

Efter denna introduktion kommer jag i nästa kapitel att göra en exposé över den svenska 

folkbildningen som idé och praktik samt folkhögskolan som särskild utbildningsform med 

dess särart och samhällsuppdrag. Detta kapitel syftar också till att skapa en fond för läsaren 

för att bättre förstå den speciella kontext en folkhögskolerektor verkar inom. 
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I kapitlet ”Tidigare studier” redovisar jag i huvudsak senare års svenska forskning kring 

ledarskap inom folkhögskolan. Det finns få internationella studier eller artiklar i ämnet, då 

skolformen är en i stora drag skandinavisk företeelse, men jag gör ett par nedslag i forskning 

kring institutionella logiker i civilsamhällets organisationer. 

 

Därefter presenterar jag den teoretiska ansats jag har som ingång i min undersökning och de 

analysinstrument jag använder mig av. Jag resonerar också här om vad min egen förförståelse 

kan ha för positiv respektive negativ påverkan på undersökningen och dess trovärdighet. 

 

Vi är nu framme vid själva undersökningen och i detta kapitel argumenterar jag först för och 

beskriver det metodval jag gjort – kvalitativ intervju. Jag beskriver också hur genomförandet 

av undersökningen gått till och en förstudie som gjorts för att få underlag till 

intervjuundersökningen. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna, först var och en för sig 

och sedan i en tematiserad sammanfattning.  

 

Jag avslutar sedan mitt arbete med ett analyskapitel där jag redogör för hur jag menar mig 

kunna identifiera institutionella logiker och diskurser i informanternas berättelser. Därefter 

följer diskussionskapitlet där jag kopplar resultatet av min undersökning och den analys jag 

gjort till vad tidigare forskning inom området redovisat. Här tillåter jag mig också att 

diskutera ledarskapet inom folkhögskolan utifrån min egen förförståelse och den aktuella 

forskning som problematiserar ledarskapet i organisationer som härbärgerar olika 

institutionella logiker. Jag avslutar arbetet med en metoddiskussion och några tankar om vad 

som vidare bör undersökas inom detta fält. 
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4. Bakgrund 
 

Som en utbildningsform med tydliga särdrag i såväl finansiering, uppdrag och styrning som 

historia, ideologi och praxis, är en beskrivning av skolformen betydelsefull som fond för 

undersökningen om ledarskapet inom den. Folkbildningsrådet (FBR) är den organisation, som 

”i myndighets ställe” har statens uppdrag att förmedla bidrag och följa upp verksamheten. Jag 

kommer här att ge en överblick utifrån dokument från FBR. Jag kommer också att utgå från 

annat forsknings- och utredningsmaterial. 

 

4.1 Folkbildning som idé och praktik 

 

Inledningsvis nämndes att folkhögskolan verkar under delvis andra förutsättningar och andra 

ramfaktorer än det allmänna skolväsendet samt att folkbildningen dessutom är behäftad med 

en ideologisk/kulturell tradition att leva upp till.  

 

Folkbildningens framväxt är länkad till folkrörelsernas och det moderna samhällets 

genombrott. Den har behållit sin tillhörighet i det civila samhällets sfär och utvecklat ett eget 

system för vuxenutbildning vid sidan om det offentliga, såväl idémässigt som organisatoriskt 

(Vestlund, 1996). Samtidigt har folkbildningen allteftersom finansierats och därmed delvis 

reglerats av statsmakterna och därigenom inlemmats i samhällets utbildningspolitiska 

strategier. Efter avregleringen 1992 har folkhögskolan dessutom tvingats anpassa sig till mer 

marknadsliknande strukturer, då kompletterande finansiering av kärnverksamheten blivit 

nödvändig. I spänningsfältet mellan marknad, medborgare och myndigheter har behovet av att 

artikulera sin särart blivit allt viktigare. Folkhögskolans självbild och särskilda kontext måste 

förstås utifrån dess historia och den relation den står i till samhällets utbildningsväsen. Detta 

påverkar givetvis också det sätt på hur folkhögskolans aktörer tänker och talar om sin 

verksamhet och hur man uppfattar sitt uppdrag. 

 

4.2 Historik 

 

Den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet, med de första 

folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna, s.k. bildningscirklar, samt även 

tidskrifter och debattböcker. De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt med och i 

samarbete med de nya folkrörelserna och bidrog på många sätt till utvecklingen av 

demokratin och det moderna samhället. 

 

De första folkhögskolorna bildades redan 1868, medan de första studieförbunden tillkom i 

början av 1900-talet. Det var framförallt behovet av utbildning hos den politiskt allt starkare 

bondebefolkningen som låg bakom de första skolorna. De nya kommunallagarna och 

riksdagsordningen på 1860-talet ökade böndernas politiska inflytande avsevärt. Den nya 

situationen krävde utbildning för de nya uppgifterna. Många ansåg att folkskolan inte kunde 
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ge de nödvändiga kunskaperna och började verka för en påbyggnad, s.k. högre folkskolor 

(Vestlund, 1996). 

 

Folkhögskoletanken väcktes på 1830-talet av dansken N.F.S. Grundtvig. Han förespråkade en 

folklig högskola med en pedagogik som byggde på ”det levande ordet”. Lärarna skulle verka i 

fria, muntliga föreläsningar och samtal med eleverna. Målet var folkupplysning och andlig 

väckelse. Mot elitens skola och dess klassiska fostran, med tonvikten på det skrivna ordet och 

den bokliga lärdomen, vetenskaplighet och yrkesförberedelse, ställde Grundtvig en skola som 

skulle ”väcka och nära kärleken till fosterlandet, ge kunskap om livet, vägleda de unga till en 

bildning, som i sig själv är en lön…” (Gustavsson, 1991, sid 46 ). 

 

Skolpionjärerna i Sverige var delvis påverkade att Grundtvigs idéer, men de svenska skolorna 

utvecklades självständigt. Större vikt än i Danmark lades vid naturvetenskapliga ämnen, 

samhällsorientering och yrkesämnen. Hvilans folkhögskola i Skåne startade 1868 och dess 

förste rektor Leonard Holmström beskrev skillnaden mellan danska och svenska skolor med 

orden: ”Den danska folkhögskolan försökte utbilda känslan, den svenska förståndet” (NE 

band 6 s. 468, ”Folkhögskola”). 

 

Under tiden fram till sekelskiftet kom så gott som enbart söner till självägande bönder som 

elever till folkhögskolorna. Idealet för både undervisningen och internatlivet var det goda 

bondehemmet med föreståndaren som patriarkalisk ledare i nära samarbete med sin hustru. 

Hon innehade ofta tjänsten som skolans husmor. Undervisningen skulle präglas av kristen 

anda och fosterlandskärlek och målet var att ge allmän medborgerlig bildning – ett begrepp 

som fortfarande är en ledstjärna för folkhögskolan (Vestlund, 1996). 

 

Nya skolor bildades i snabb takt och vid sekelskiftet 1800–1900 uppgick antalet till 29 

stycken. Dessa skolor var oftast enskilda företag, uppburna av lokala stödföreningar. Allt fler 

skolor fick också landsting som huvudman. Landstingsskolorna vände sig till hela länets 

ungdom. Ämnesinriktningen kan delas upp i ”allmänt bildande”, såsom historia och litteratur, 

och ”praktiska och naturvetenskapliga”, där räkning, modersmål och hälsolära ingick. 

Även praktiska färdigheter med inriktning på jordbruksnäringen tränades (Vestlund, 1996). 

 

Från och med förra sekelskiftet är det de framväxande, stora folkrörelserna som tar plats på 

arenan. Folkbildningen blir ett redskap för att utbilda interna funktionärer och politiska 

företrädare. Rörelseskolorna profilerade sin undervisning mer tydligt än de äldre, lokalt 

anknutna skolorna och kunde genom sina organisationer rekrytera elever från hela riket. 

Det är också under denna tidsperiod den svenska arbetarklassen organiserar och formerar sig. 

Detta ledde till stridigheter mellan konservativa, liberala och socialistiska krafter inom 

folkbildningen. Rörelseskolorna etablerades under en tid av dramatiska förändringar i 

samhället och dessutom i skuggan av det första världskriget, men de hade kommit för att 

stanna (Vestlund, 1996). 

 

Trots stor tillväxt av folkhögskolor var bidragen från stat och kommun knappa och en ny 

folkbildningsutredning tillsattes 1920. Utredningen försökte avgränsa och definiera begreppet 
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”folkbildning” och betonade det fria och frivilliga kunskapssökandet, självverksamhet och 

andlig utveckling riktad till alla vuxna medborgare. Mellankrigstidens ekonomiska 

svårigheter innebar dock att medelstilldelningen inte alls blev vad folkbildarna hade hoppats 

på. 

 

Trots ekonomiska begränsningar växte folkbildningen, med allt fler folkhögskolor och 

studieförbund. Nya grupper av människor rekryterades, bland annat innebar den stora 

arbetslösheten under 30-talet till att skolorna fick nya elevgrupper då arbetslösa genom 

myndigheterna fick möjlighet att studera.  

 

Folkbildningen frodades även utanför folkhögskolor och studieförbund; när radion startade 

fick den t.ex. ett tydligt folkbildningsuppdrag. 

 

Det bekanta begreppet ”fritt och frivilligt” myntades av 1944 års folkbildningsutredning. 

Utredningens betoning på ”demokratisk fostran” hade naturligtvis en påtaglig aktualitet 

genom framväxten av de totalitära rörelserna under 1900-talet och det nyss avslutade 

världskriget. Under 1900-talets andra hälft har folkbildningen fortsatt att expandera, samtidigt 

som regering och riksdag efterhand förändrat villkoren för de statliga anslagen till 

folkhögskolor och studieförbund. 

 

En stor förändring kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning, som innebar att den 

statligt stödda folkbildningen blev målstyrd istället för regelstyrd. 1998 kompletterades 

förordningen: syftet att stärka och utveckla demokratin tillkom och de särskilda målgrupperna 

utökades med gruppen arbetslösa. I regeringens folkbildningsproposition 2006 (prop. 

2005/06:192) tog man bort inriktningen på vissa målgrupper och angav istället sju 

verksamhetsområden vilka i särskilt hög grad ligger till grund för statens stöd. Den senaste 

stora förändringen kom i samband med regeringens proposition 2013/14:172 där 

folkhögskolan framskrivs som en särskild utbildningsform i det svenska utbildningssystemet. 

 

4.3 Uppdrag och finansiering 

 

I dag (Årsredovisning 2016. Folkbildningsrådet, FBR) finns det i Sverige 154 folkhögskolor 

som uppbär statsbidrag. Av dessa är 112 rörelseägda skolor. Sammantaget genomfördes på 

skolorna 1 003 510 deltagarveckor. Varje termin deltog drygt 100 000 deltagare i långa eller 

korta kurser. 

Enligt statsbidragsbestämmelserna ska varje folkhögskola årligen anordna allmänna kurser 

som omfattar minst 15 % av verksamheten. Dessa kurser ska kännetecknas av ett brett 

ämnesval och vända sig till deltagare som saknar grundskola eller gymnasiekompetens. De 

flesta av dessa allmänna kurser sträcker sig över två terminer. Under 2016 deltog cirka 25 000 

personer i allmän kurs och 36 000 personer i särskilda kurser (Årsredovisning 2016, FBR). 

 

Folkbildningen finansieras till stora delar genom stöd från stat, landsting/regioner och 
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kommuner. Omsättningen hos folkhögskolor och studieförbund uppgick till över 8 miljarder 

kronor under 2016. Staten bidrog med mest, med ungefär 3,4 miljarder kronor. Drygt 50 

procent av statens bidrag fördelades till studieförbunden, något mindre än 50 procent till 

folkhögskolorna. 

 

Folkhögskolornas huvudmän är fria att själva bestämma den verksamhet man vill se sin 

folkhögskola bedriva. Detta avser även sådana utbildningar eller andra aktiviteter som inte 

uppfyller de kriterier som gäller för statens bidrag och som då finansieras på annat sätt. 

Statsbidraget bygger på att verksamheten ska ha den inriktning som anges i förordningen om 

statsbidrag till folkbildningen (SFS 1991:977, senast reviderad i SFS 2015:218). 

 

Enligt förordningen ska en folkhögskola ha en ansvarig styrelse. Skolans styrelse är ansvarig 

för att den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidraget följer internt angivna mål, 

Folkbildningsrådets riktlinjer och kriterier samt de villkor som anges i förordningen om 

statsbidrag till folkbildningen. Styrelsen är sålunda ansvarig för att all verksamhet som 

rapporteras till Folkbildningsrådet som underlag för statsbidrag motsvarar intentionerna med 

statsbidraget och följer kriterierna för statsbidragsberättigad verksamhet. Statens stöd till 

folkbildningen utmärks av en tilltro till folkhögskolornas förmåga att självständigt forma sin 

verksamhet. Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och 

skyldigheter att självständigt, utifrån sina skilda profiler och idémässiga bakgrunder 

bestämma inriktning och metoder i arbetet.  

 

4.4 Folkbildningens identitet  

 

Folkbildningspropositionen 1990/91:85 antogs av riksdagen 1991. Där fastslogs att den 

utbildning som bedrivs inom folkbildningen till form och arbetssätt tydligt ska skilja sig från 

utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan. 1998 års folkbildningsproposition 

(prop. 1997/98:115) innebar att denna restriktion togs bort, då det övriga skolväsendet hade 

närmat sig folkbildningen i flera avseenden. I propositionen utgick regeringen från att 

folkbildningen själv skulle ta ansvar för att all utbildning, som anordnas med statsbidrag, 

skulle präglas av folkbildningens kännetecken. De efterföljande propositionerna (prop. 

2005/06:192 samt 2013/14:172) bygger vidare på samma grundtankar. 

 

4.5 Samhällsuppdraget 

 

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en 

demokratisk utveckling av samhället. Villkoren för det statliga stödet till folkbildningen anges 

i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (SFS 2015:218). De fyra övergripande syftena 

för statens bidragsgivning anges där i § 2: 

 

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015218-om-stats_sfs-2015-218/
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2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation 

och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället, och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

4.6 Folkhögskolans kännetecken och särart 

Folkbildningsrådet beskriver inledningsvis på sin hemsida att folkbildningens idégrund har 

många kännetecken. Den är i grunden icke-formell då den saknar nationellt fastställda 

läroplaner och betyg. Folkbildningen, menar man, värderar både praktiska och teoretiska 

färdigheter. Folkbildning sägs också ha förmågan att agera flexibelt med okonventionella 

metoder för att möta nya behov i samhället. (http://www.folkbildningsradet.se/) 

 

Sam Paldanius (2003) presenterar i ett av förarbetena till statens utredning av folkhögskolan 

2004, SOU 2003:94, en studie av skolformens särart där han sammanfattar 

folkhögskolestudier i sex karaktäristiska punkter: 

- lokalisationen – den inhägnade upplevelsen 

- den långsamma studietakten 

- bemötandet från lärargruppen 

- glädjen i att odla ett intresse på heltid 

- det intensiva umgänget med andra 

- det är inte Komvux 

Till denna lista av karaktäristika lägger FBR:s utredare, utifrån sin deltagaruppföljning 2010, 

till det gemensamma lärandet i gruppen. En stor del av undervisningen sker i grupp och 

genom diskussioner hävdar de. Deltagarnas olika ålder och livserfarenheter blir då en viktig 

resurs i det gemensamma lärandet (FBR 2010)  

 

För drygt tio år sedan publicerades en offentlig utredning om folkbildningens relation till dem 

som inte deltar (SOU 2004:51). Författarna skriver bland annat om att folkhögskolornas 

betydelse ökar i en tid då kraven på utbildning och fortbildning blir allt högre. Med högre 

tempo och hårdare krav blir det samtidigt allt fler människor som inte känner sig hemma i 

dagens skola. Många går genom grundskolan utan att tillskansa sig tillräcklig kunskap. För 

många människor är folkhögskolan och dess pedagogik en andra chans. Detta föranleder 

författarna att konstatera att andelen ”sköra” elever inom folkbildningen blir allt fler. 

Författarna (SOU 2004:51) frågar sig också om den nuvarande och framtida situationen kan 

hanteras med rådande pedagogiska idéer och metoder.  

 

Enligt folkhögskolornas gemensamma informationstjänst, FiN, är något som utmärker 

folkhögskolan samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan, 

menar man, strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man 

ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många 

folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör 

folkhögskoletiden till en unik upplevelse. Detta i sin tur betyder att möjligheten ges att i 

samtal och diskussioner på fritiden fördjupa de kunskaper som undervisningen ger. 

http://www.folkbildning.se/
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FiN beskriver således det typiska med folkhögskola som att varje folkhögskola bestämmer 

självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda 

läroplaner. Man lyfter fram att på folkhögskolan utgår man från de studerandes behov, 

förkunskaper och erfarenheter. Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen 

beskrivs som utmärkande för skolformen. Detta möjliggörs genom den lilla gruppen och de 

fria studieformerna. Internatlivet är ett annat kännetecken för skolformen, och det icke-

formella lärandet på fritiden lyfts fram som en särskild kvalitet; 

Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö. Bor du på internat ingår du i 

en gemenskap med andra deltagare även på fritiden, då många folkhögskolor brukar 

ordna kultur- och gemenskapsaktiviteter, som till exempel utflykter, konserter 

eller sportturneringar. 

(https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Leva-och-bo-pa-internat/)  

 

Frånvaron av centrala läroplaner och varje folkhögskolas frihet att själv bestämma sin 

verksamhet och profil gör det möjligt att ta vara på varje individs erfarenhet och möta dem 

utifrån deras individuella situation, enligt FIN:  

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är 

inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes 

behov, förkunskaper och erfarenheter.  

(https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---

vuxenutbildning/) 

  

I förarbetena inför SUFO 2, den statliga utredning om folkbildningen, som presenterade sitt 

slutbetänkande i april 2004, belyses frågan om folkbildningens särart i en separat 

forskarrapport (Andersén, Lundin & Sundgren 2003). Huvudförfattaren till rapporten, Gunnar 

Sundgren, anser att folkbildningens särart inte går att slå fast eller karaktärisera. Huvuddelen 

av särarten existerar endast som en tankefigur, som en språklig och social konstruktion som 

syftar till att legitimera och skapa en gemensam identitet, en särartsföreställning som delas av 

både folkbildningen själv, forskare och staten. Folkbildningens mest markanta kännetecken 

är, enligt Sundgren, flexibiliteten och förmågan att anpassa sig till nya behov i sin 

verksamhet, fast man i självförståelsen håller fast vid att folkbildningen är densamma genom 

alla tider.  

 

I samma forskarrapport granskar Anna Lundin hur särartsbegreppet konstrueras i 

avhandlingstexter inom folkbildningsforskningen. Hon menar att forskarna verkar sakna ett 

eget språk för att beskriva, tolka och förklara fenomenet folkbildning. I de avhandlingstexter 

Lundin granskat har utgångspunkterna karaktär av ideal eller uppfattningar om vad 

folkbildningen ”är” eller ”skall vara”, grundat i historiska förebilder, statliga propositioner 

eller olika bildningsideal (Andersén, Lundin & Sundgren 2003). 

 

I regeringens proposition 2000/01:72 ”Vuxnas lärande och utvecklingen av 

vuxenutbildningen” beskrivs folkbildningens särskilda roll inom vuxenutbildningen på ett sätt 

som bekräftar den självförståelse Sundgren och Lundin menar att folkbildningen har. I 

https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Leva-och-bo-pa-internat/
https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---vuxenutbildning/
https://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Folkhogskola---vuxenutbildning/
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propositionen beskrivs hur folkbildningen genom sin form, särart och sitt innehåll, har flera 

uppgifter att fylla, inte minst i ett samhälle präglat av det livslånga lärandet. Samtidigt 

framhålls att detta är överensstämmande med vad folkbildningen alltid gjort:  

”Behoven i dag är desamma som då den växte fram – förståelse av helhet och sammanhang, 

eftertanke, kunskap och insikt för att kunna påverka samhället och sina egna livsvillkor”(s. 

67). 

 

I propositionen uttrycks en stark tilltro till att folkbildningens värdegrund, demokratiska 

grundsyn och arbetssätt har en stor betydelse för vaktslåendet av demokratin i samhället ”..i 

en tid där demokratin utsätts för ständiga påfrestningar” (Prop. 2000/01:72, s. 67). 

Folkbildningen som arena för möten och samtal lyfts fram som redskapet för detta: 

”Genom folkbildningen kan många tillsammans med andra belysa och diskutera en fråga 

utifrån egna erfarenheter och ta väl underbyggd ställning till allehanda spörsmål” (s. 67). 

 

 

4.7 Nya uppdrag – ny logik 

 

Den svenska folkhögskolan har visat en förmåga att flexibelt anpassa sig till samhällsbehov 

där man kunnat bidra med en insats. Exempelvis ökade under 1980-talet folkhögskolornas 

allmänna kurser kraftigt i den statliga satsningen ”Kunskapslyftet”. Hösten år 2000 

presenterade Andersson, Larsson och Wärvik (2000) en av FBR initierad studie om 

Kunskapslyftet på folkhögskola med fokus på deltagarnas upplevelser av att delta. Det 

positiva utfallet som studien påvisade gav politiskt eko och folkhögskolorna 

uppmärksammades som en viktig resurs för att förverkliga utbildningspolitiska samhällsmål, 

som ökad utbildningsnivå i befolkningen och livslångt lärande.  

 

På senare år har nya samhällsuppdrag förelagts folkhögskolan. Det är framförallt 

arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska insatser som staten vänt sig till 

folkhögskolan med.  2013 introducerades Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, i syfte 

att få arbetslösa unga vuxna utan färdig gymnasieexamen att studera vidare. För att bereda 

dessa platser efter att de blivit studiemotiverade infördes också en tilldelning av extra platser 

på främst de allmänna kurserna. Utfallet av försöket var gott och ledde till önskemål om 

etableringskurser för nyanlända i samma anda.  

 

Efter den stora flyktingströmmen 2015 har ytterligare uppdrag som ”Svenska från dag ett”, 

valideringsprojekt, matchningsinsatser mm förelagts folkhögskolorna. Många skolor har 

också startat SFI-utbildning och därmed gått in i ett annat system med särskilda villkor. 

Antalet extra platser har också utökats. Detta har inneburit en stor volymökning för många 

folkhögskolor, framförallt dagfolkhögskolor i urban miljö. Samtidigt har dessa nya uppdrag 

regelsystem och villkor som skiljer sig från det ordinarie statsbidraget. Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket och Försäkringskassan, med sina regelsystem och institutionella logik, har 

på ett påtagligt sätt blivit en ny struktur att navigera i för folkhögskolans företrädare.  
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4.8 En problematisk dubbelhet 

 

För folkhögskolans del är de begränsande faktorerna i form av centrala styrdokument, 

läroplaner och statliga regleringar avsevärt mindre än i det kommunala skolväsendet. Förutom 

det övergripande uppdrag som ligger till grund för det statliga folkbildningsanslaget, är varje 

enskild huvudman och skola i stort sett fria att själva utforma sin verksamhet. Detta 

förhållande möjliggör en odling av skolegen särart och utvecklande av lokala skolkoder. 

Samtidigt visar forskningen att folkhögskolan som samlad företeelse uppvisar ett 

förvånansvärt enhetligt kodsystem, åtminstone i retoriken (Sundgren, 2000). 

 

En intressant aspekt i fråga om kontextens betydelse för handlandet är om den lokala skolans 

kontext kan uppväga, neutralisera och motverka makrokontexten i det omgivande samhället? 

För folkhögskolans del, där ju uppdraget är att motverka ojämlika och orättvisa förhållanden i 

samhället, är frågan i högsta grad aktuell. Kan en utbildningsinstitution som bekostas med 

allmänna medel utveckla en kultur som utmanar och ifrågasätter det samhälle den verkar i? 

Lindgren (1996) har i en undersökning granskat folkbildningens ideal och praktik och 

konstaterar att det råder obalans mellan det folkbildarna säger sig vilja göra och vad de 

faktiskt gör. Folkhögskolan som kontext, och den kollektiva kod som utvecklats hos 

skolformens aktörer, befinner sig i en korseld mellan bidragsgivarens långsiktiga ambitioner 

med verksamheten och deltagarnas personliga behov, menar Lindgren.  

 

Med andra ord kan man, enligt Lindgrens forskning, konstatera att de politiska ambitionerna 

som motiverar de statliga bidragen till folkbildningen inte leder till önskade effekter. Detta 

kan bero på att genomförandet av verksamheten inte gått till som det var tänkt. Men det kan 

också bero på att hela verksamheten bygger på felaktiga föreställningar om orsak och verkan, 

vad som är möjligt och realistiskt. Lindgren ifrågasätter relevansen i folkbildningens 

tankemässiga ryggrad och menar att den inte står i balans med det samhälle och den omvärld 

man verkar i.  

 

Caroline Runesdotter problematiserar också folkhögskolans identitet och särart i sin 

avhandling ”I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält” (2010). Utifrån 

intervjuer med olika skolföreträdare vid åtta folkhögskolor granskar hon hur man handskas 

med de förändrade förutsättningar som skolorna ställts inför under de senaste åren.  

 

I hennes intervjuer framkommer diskrepansen mellan ideal och vardagsrealitet tydligt. 

Folkhögskolor har alltid strävat efter att erbjuda något annat än det övriga skolsystemet, men 

på senare tid har de fått villkor som alltmer liknar övriga skolors, med en stor andel 

uppdragsbaserad och konkurrensutsatt utbildning. Här tillkommer också den stora ökning av 

nya samhällsuppdrag, som redovisas ovan. Den ökade betoningen på ekonomi har även 

påverkat de enskilda skolorna och skapat dilemman i verksamheten. Folkhögskolorna verkar 

utifrån målsättningar som inte har med pengar att göra. Samtidigt finns krav från 

huvudmännen på att de inte ska gå med underskott. De intervjuade rektorerna upplevde 
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begränsningar i handlingsfriheten just på grund av den ideologiska tradition som skolformen 

bär med sig och sökte argument för att förändringar i innehåll och verksamhet trots allt 

harmonierade med folkhögskoletraditionen (Runesdotter 2010).  



Scener ur ett ledarskap  Hans-Åke Höber 

 20 

5.  Tidigare studier 
 

Artiklar och avhandlingar som behandlar folkhögskolan som utbildningsform är få, jämfört 

med forskning kring det ordinarie skolväsendet. Det är i många stycken också en uteslutande 

nordisk företeelse, eftersom folkbildningen har sina rötter i den nordiska 

folkrörelsetraditionen och samhälleligt reglerade och finansierade folkhögskolor endast finns i 

de nordiska länderna. Jag har därför valt att utgå från i princip alla viktigare artiklar och 

avhandlingar som behandlar folkhögskolans aktuella villkor, gjorda i Sverige under senare år. 

 

Folkhögskolors organisation och folkhögskolans ledarskap är i forskningssammanhang 

fortfarande outvecklat. Särskilt vad gäller rektorers roll och handlande när det gäller ledarskap 

och skolutveckling. Så väl svensk som internationell forskning om skolledarskap inom 

ordinarie skolväsendet finns dock i mängd. Vissa av de dilemman och spänningsfält som 

identifierats i studier kring folkhögskolan, som redovisas nedan, återkommer även i studier av 

andra skolformer. I mitt sökande efter tidigare studier av rektorers ledarskap har jag därför, 

utöver de studier som gjorts om folkhögskolan, valt att söka material som på ett mer allmänt 

plan belyser ledarskapet i skolorganisationer där olika utmaningar i form av konkurrerande 

institutionell logik eller lokala kulturer, påminnande om de folkhögskolans rektorer har att 

verka inom, har undersökts. Jag har däremot inte behandlat den enorma mängd av artiklar 

som behandlar olika ledarskapsstilar och strategier inom pedagogiskt ledarskap som finns att 

finna internationellt, då de oftast bygger på studier gjorda i det allmänna skolväsendet, där 

helt andra regel- och styrsystem än den svenska folkhögskolans formar rektorsrollen.  

 

Jorunn Möller (2006) påpekar dessutom att skolledarskapet har kulturella anknytningar. 

Därför, menar hon, är det inte oproblematiskt att referera till det internationella 

forskningsfältet om skolledarskap, då varje land har sin egen kulturella och historiska 

utveckling som skapar diskurser och sätter gränser för skolledarens handlingsutrymme. Inte 

minst gäller detta en utbildningsform som folkhögskolan, med sin särskilda historia och 

kultur.  

 

Gränsande till detta forskningsfält om skolledarskap är också studier av civilsamhällets 

organisationer där, som i folkhögskolan, ledaren har att verka i en organisation där ideella och 

professionella, ekonomiska och institutionella mål ska hanteras parallellt. Inom detta område 

finns en hel del internationella artiklar av intresse. Det är framförallt i mitt avsnitt om 

institutionella logiker dessa studier redovisas. 

 

5.1 Att leda skolor 

 

Mitt urval av källor i detta avsnitt har styrts av mitt syfte och forskningsfrågor. Jag har vänt 

mig till, företrädesvis svenska, avhandlingar och artiklar som behandlar rektorsrollen i 

relation till kontexten och lokala diskurser och som ger dimensioner till min undersökning om 

rektorsrollen i folkhögskolan.  
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Lars Svedberg undersöker och analyserar i sin avhandling ”Rektorsrollen” (2000) hur 

rektorsrollen konstrueras i konkurrens mellan olika intressen och traditioner. Svedberg utgår 

från en socialpsykologiskt inspirerad referensram. Utifrån detta framhåller Svedberg att 

rektorsrollen konstrueras i en social process och att ledarskapet därför är relationellt och 

betingas av den sociala kontext rektorn verkar inom. Att som skolledare ständigt behöva 

förhålla sig till konkurrerande värderingsmönster och göra val skapar, enligt Svedberg, ett 

antal ledarskapsdilemman. Rektorsrollen definieras så i spänningen mellan olika värden och 

intressen. Svedberg sammanfattar, utifrån den tidigare forskning han refererar till, rektorers 

problematik i några punkter: 

 Rektor har mångdimensionella arbetsuppgifter (eller uppdrag som det numera ofta uttrycks) 

 Motsägelsefulla förväntningar frånolika intressenter skapar ett korstryck kring rektorsrollen – 

en sandwichposition. 

 Förståelsen av detta korstryck kan fördjupas genom ett dilemmatänkande. 

 Detta korstryck gör att rektorer ofta blir mer administratörer än de själva säger sig önska. 

 Rektorer har vanligen en mycket hög arbetsbelastning. 

(Svedberg 2000, sid. 59) 

 

I sin roll, menar Svedberg, har alltså rektorer att hantera en månghövdad uppdragshydra; 

lojaliteten mot sin styrelse, solidariteten inåt mot sin skola och sin personal, trohet utåt mot 

elever, föräldrar, närsamhället och att samtidigt vara sann mot sig själv, att vara autentisk och 

äkta. 

 

Maria Jarl (2013) tar utgångspunkt i de decentraliserings- och managementreformer som det 

svenska skolväsendet genomgått sedan 1990 – talets början och hur dessa förändrat 

rektorernas ledarskap. En professionalisering av rektorskåren har skett, men också att yrket 

särskilts från läraryrket. Reformerna har bidragit till att stärka rektorernas positions som 

chefer. Dock, menar Jarl, så har, trots att rektorskåren som kollektiv professionaliserats, 

många rektorer stora svårigheter i den dagliga verksamheten att axla det ledarskap som 

skollag och läroplaner i den decentraliserade och målstyrda skolan lägger på dem. Jarl pekar 

på att rektors stärkta roll som chef över lärarna kan ha inneburit ökade svårigheter i det lokala 

utvecklingsarbetet. ”Kanske är det så att rektor distanserats från verkligheten på ett sätt som 

försvårar möjligheten att leda utvecklingsarbetet?” (Jarl 2013, sid 211). 

 

Mette Liljenberg (2015) identifierar, utifrån sina fallstudier på grundskolor, tydliga 

spänningsfält i skolutvecklingsarbete. Det finns en grundläggande spänning mellan 

administrativa/operativa och utvecklingsinriktade/lärande prioriteringar. Lärares 

självständighet och skolledares ambitioner att införa nya arbetsformer är alltid en källa till 

spänning. Där man separerat utvecklingsorganisation och arbetsorganisation ökar 

möjligheterna till utveckling och lärande. Potentialen för framgångsrik 

utvecklingsorganisering ligger, enligt Liljenbergs analys, i ett samspel mellan ett organiserat, 

distribuerat ledarskap, fokus på utvecklingsfrågor, stöd från skolledningen, legitimitet för 
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utvecklingsledarna hos personalen och en professionell attityd till samarbete och utveckling 

inom organisationen.  

 

Genom identifikationen av ett antal spänningsfält problematiserar också Liljenberg 

implementeringen av en utvecklings- och samarbetsinriktad organisation. Den mest vitala 

stötestenen är hur man skapar en professionell attityd hos lärarna som tillåter att man delar 

reflektionen om sin undervisningspraktik och begränsar den individualism som historiskt 

kännetecknat läraryrket. 

 

Jaana Nehez (2015) belyser i sin avhandling möjligheter och hinder i rektorers arbete med 

skolutveckling. Genom ett aktionsforskningsprojekt följde Nehez 10 rektorers process under  

införandet av ett skolutvecklingsprojekt. Nehez identifierar sex olika praktiker som uppträdde 

och konkurrerade med den önskade praktiken - införandet av ett nytt pedagogiskt arbetssätt. 

Bland dessa fanns att organisera den dagliga driften, undvika konflikter med lärarna samt att 

ge sken av att lyckas. Resultatet som presenteras visar på att det förändringsarbete som skulle 

genomföras blev något annat än det planerade.  

  

Hur formas dessa praktiker? frågar Nehez och analyserar frågan utifrån teorin och begreppet 

”praktikarkitekturer”. Enligt denna teori formas en praktik av kulturella och diskursiva,  

materiella och ekonomiska samt sociala och politiska ”arrangemang” som påverkar villkor 

och förutsättningar för praktiken. Som exempel nämner Nehez att den rådande kulturen på  

skolan kan beskrivas som en ”särbokultur” med lärare som arbetade åtskilt från varandra och  

åtskilt från rektor, att det fanns skillnader i pedagogiska förhållningssätt bland såväl lärare  

som rektorer samt vaghet i vad som skulle förändras och hur. 

 

Nehez studie belyser rektorers dilemma i att initiera förändring utifrån teorin om  

”praktikarkitekturer”. Nehez lyfter också fram konflikt- och maktfrågorna i samband med  

skolutvecklingsarbete. Vem vill denna utveckling? Vem har satt dagordningen?  

 

En diskursanalytisk bearbetning av skolledares berättelser om sitt arbete presenterades av 

Timmy Larsson 2006. Han undersökte där hur skolledare ”konstruerar sitt ledarskap genom 

de sätt de talar om det” (Larsson 2006 sid 44). Larsson lät skolledare fritt tala utifrån några 

grundläggande begrepp; att vara skolledare, det pedagogiska ledarskapet och 

handlingsutrymme.  I Larssons diskursanalytiska bearbetning av skolledarnas utsagor 

definierar han tre bärande begrepp; skolledare som stötta, kreatör och coach. I vardagen 

krattar skolledaren manegen, skapar förutsättningar för lärarnas arbete och övervakar skolan 

som system.  

 

Scott Eacott (2011) analyserar begreppet ledarskapsstrategier, ett begrepp som han menar 

behöver problematiseras. Senare års succesiva införande av mer management-liknande 

begrepp och ideal i skolvärlden har förändrat ledarskapets villkor. En skolledare har att 

handskas med utmaningen av komplexa historiska, kulturella, sociala och politiska influenser. 

Samtidigt är osäkra ekonomiska villkor, en galopperande teknisk utveckling och ökade 

skillnader av möjligheter och resurser hos studenterna en ständig utmaning. I intervjuer med 
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rektorer noterar Eacott ökade krav på effektivitet och ansvar. Utvärdering, uppföljning, 

kvalitetsgranskning och ansvarsutkrävande är de nya formerna av styrning. ”New Public 

Management” har förändrat rektorers roll på ett tydligt sätt. Eacott menar att rektorer bäddas 

in i dessa diskursiva mekanismer, som försöker normalisera management istället för 

administration som uppdraget i denna nya skolledarroll. 

 

Även i sin roll ut mot samhället har rektorer att möte en mängd diskursiva bilder av rollen. 

Jorunn Möller (2012) har i sin studie konstaterat att den offentliga identiteten hos skolledare 

är mångtydig, subjektivt konstruerad och korsas med offentliga diskurser. Möller menar att 

rektorer i allt högre utsträckning ställs till ansvar för skolans resultat och därmed också intar 

en mer utsatt position utåt i samhället. Rektor står på scenen och är skolans ansikte utåt och 

ska då spela en roll som föreskrivs av rådande kulturella koder och den organisation de 

företräder. Förståelsen av rektorsrollen, menar Möller, måste grunda sig i dels hur den 

individuella skolledaren konstruerar sig själv och dels hur denne konstrueras av omgivningen. 

 

5.2 Att leda folkhögskolor 

 

Anna Lundins avhandling Folkbildningsforskningen som fält (2008) kartlägger den svenska 

folkbildningsforskningens dittillsvarande innehåll och omfattning och finner att 

forskningsfältet är mångsidigt och omfattar ett flertal discipliner. Det är framförallt 

folkbildningens betydelse för kultur, emancipation och social utveckling som hittills 

beforskats. Många av de presenterade texterna har haft en tendensiös vinkel och snarare 

bekräftat folkbildningens självbild än utmanat den. En stor del av artiklar och rapporter har 

ingått i statliga utredningar och kartläggningar beställda av Folkbildningsrådet. På senare år 

har dock bland annat Sam Paldanius, utifrån fältstudier och intervjuer, försökt beskriva 

folkhögskolans särart och inre liv (Paldanius 2007 och 2014) med fokus på deltagarnas 

upplevelse av sina studier.  

 

Forskning kring organisations- och ledarskapsfrågor inom folkhögskolan är en tämligen 

osynlig företeelse inom senare svensk forskningslitteratur. Caroline Runesdotter tangerar 

frågor om folkhögskolerektorers situation och skolornas organisation i sin avhandling från 

2010. Hon konstaterar bland annat, utifrån intervjuer med rektorer, att diskrepans mellan ideal 

och vardagsrealitet framkommer tydligt. Folkhögskolor har alltid strävat efter att vara något 

annat än det övriga skolsystemet, men på senare tid har de fått villkor som alltmer liknar 

övriga skolors, med en stor andel uppdragsbaserad och konkurrensutsatt utbildning, menar 

Runesdotter. Den ökade betoningen på ekonomi har även påverkat de enskilda skolorna och 

skapat dilemman i verksamheten. Folkhögskolornas målsättningar är idealistiska och sociala, 

snarare än merkantila, samtidigt som huvudmännen kräver att de inte ska gå med underskott. 

De intervjuade rektorerna upplevde handlingsfriheten begränsad just på grund av skolformens 

underliggande ideologiska tradition och sökte argument för att nödvändiga förändringar i 

innehåll och verksamhet trots allt harmonierade med folkhögskoletraditionen (Runesdotter 

2010). 
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Ninni Wahlström (2010) belyser diskursiva villkor som formar och påverkar rektorers 

uppdrag inom folkhögskolan. Hennes studie bygger på analys av tolv platsannonstexter för 

folkhögskolerektorer och därefter intervjuer med företrädare för huvudmännen på dessa 

skolor. Syftet med studien var att utröna villkoren för rektorsrollen på folkhögskolor utifrån 

huvudmännens beskrivningar av vad en folkhögskola är, vem dess chef är, vad denna chef ska 

ha för kunskaper och förmågor samt vilka prioriterade uppgifter denne chef ska handlägga. 

Av de annonstexter Wahlström analyserat framgår att uppdraget som rektor på en 

folkhögskola innebär ansvar för verksamhetens ekonomi, personal, fastigheter och ledning av 

verksamheten. I de uppföljande intervjuerna bekräftas att just ekonomi- och fastighetsfrågor 

ofta hamnar högst i styrelsernas prioriteringsordning. 

 

Den pedagogiska verksamheten står inte i fokus i platsannonserna för rektorer, konstaterar 

Wahlström. Dock framgår att rektor ska ”driva på” utvecklingen av skolans pedagogiska 

verksamhet och personifiera skolans ”varumärke”. Rektor ska också dela och företräda 

huvudmannens ideal och övertygelser. Det senaste inte minst viktigt då rektor tillsätts av och 

arbetar i direkt kontakt med skolans styrelse (Wahlström 2010) 

 

Både Wahlström och Runesdotter konstaterar, utifrån sina studier, att folkhögskolerektorer 

har att handskas med problematiska avvägningar och dilemman, dels mellan traditionens krav 

på folkhögskolepedagogisk särart, huvudmännens krav på ideologisk profilering och en 

vardagsverklighet där ekonomi, fastigheter, personalfrågor och stärkande av skolans 

”varumärke” dominerar rektors göranden. Samtidigt, menar Wahlström, tyder tidigare 

forskning kring folkhögskolans pedagogiska verksamhet (bl. a. Gustavsson 2009) på att det i 

första hand är lärarna som bär upp folkbildningens kännetecken och hur de uttrycks inom 

folkhögskolan. Huvudmännen uttrycker att rektor ska ha kunskap om folkbildning och driva 

pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för vad som utmärker folkbildning, men vad som 

räknas som inom eller utom denna ram definieras sannolikt oftast av lärarna snarare än av 

huvudmännen (Wahlström 2010). Denna av tradition starka läraridentitet som bygger på att 

läraren är autonom och samtidigt anser sig vara bärare av skolformens såväl pedagogiska som 

folkbildningsideologiska credo ska folkhögskolans rektorer handskas med i sitt pedagogiska 

ledarskap.  

 

Omsättningshastigheten på folkhögskolerektorer har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. 

Den fackliga organisationen SFHL initierade 2008 en utredning av vad som kan ligga bakom 

den ökade omsättningen. Uppdraget gavs till Kerstin Mustel, tidigare ordförande i SFHL. Hon 

presenterade sin utredning 2009 och konstaterade där att under tidperioden 2003 – 2009 hade 

133 rektorer lämnat sina uppdrag. Siffran ska ses i relation till att totala antalet folkhögskolor 

under denna period var 150. Datamaterialet till Mustels utredning var dels en kartläggning av 

rektorer via statskalendern, dels intervjuer med 23 rektorer och 7 ordförande. Orsakerna till 

att rektorerna lämnade sina uppdrag varierade; pensionering, egen uppsägning eller 

avskedande. En ganska stor andel skolor upplevde ständiga rektorsbyten och Mustel 

konstaterar att de kortvariga rektorerna, som endast satt på sin tjänst 1–3 år, var dubbelt så 

många som de som pensionerades (Mustel 2009). Mustels förklaringar till den stora 

omsättningshastigheten pekar på de ofta orealistiska förväntningarna från personal och 
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styrelse på vad en rektor kan uppnå, samt att folkhögskolorna under de senaste 20 åren i allt 

större utsträckning tvingats gå in i en ny logik och ställa om verksamheten av ekonomiska 

skäl. Som Mustel redovisar från sina intervjuer berättade flera nya rektorer att verkligheten 

inte stämde med det uppdrag de trott sig ta;  

Större delen av dem såg fram mot ett spännande uppdrag med att förändra och förnya 

verksamheten, utveckla pedagogiken eller vara ledare på en skola med en ideologisk 

inriktning. I stället fylldes dagarna med ekonomiska sparbeting, tröttande 

administration och jakt på inkomstbringande aktiviteter.  

(Mustel 2009, sid 4).   

 

Även Fejes, Runesdotter och Wärwik (2016) konstaterar att rektorsrollen på folkhögskolor 

förändrades från mitten av 1990 – talet till att mer vara en företagsledare än en traditionell 

rektor, en pedagogisk ledare, genom implementerandet av en ny institutionell logik, 

marknadslogiken. Runesdotter (2010, 2011) menar att en stor förändring skedde när en ny typ 

av samhällsstyrning av folkhögskolorna infördes i början av 1990-talet, samtidigt som de 

offentliga bidragen reducerades. En intention i den nya folkhögskoleförordningen (Förordning 

1990/91:82) var att skolornas styrelse och rektor, och inte de traditionella lärarråden, skulle 

styra verksamheten. Detta innebar att en ny typ av ledning på folkhögskolorna krävdes, vilket 

också givetvis påverkade relationen mellan rektor och personal. Tidigare hade rektorer ofta 

rekryterats bland de mest erfarna folkhögskollärarna, men nu efterfrågade styrelserna andra 

kompetenser och meriter, framförallt ekonomiska och ledarskapsmässiga. Spänningen mellan 

styrelsens krav och förväntningarna från lärarna ökade därmed.  Rektor fick i och med detta 

också pressen på sig att fatta impopulära beslut. Särskilt konfliktfyllda blir frågor om mer 

tillfälliga och flexibla anställningar, lärares arbetstid och lönesättningsprinciper.  Som en av 

de intervjuade rektorerna i Runesdotters studie beskriver det;  

Många av de som är anställda som rektorer nuförtiden har ett särskilt uppdrag från 

styrelsen: få till ett nytt arbetstidsavtal, introducera individuell lönesättning och minska 

lärarrådets inflytande (Runesdotter 2011, sid 664). 

 

Traditionellt behöll folkhögskolerektorer sin post tills pensioneringen. När nu rektorer 

förväntas verka i en institutionell logik som i grunden bygger på ekonomiskt – rationella 

avvägningar blir det svårt att upprätthålla både styrelsens förtroende och legitimitet hos 

lärarna över tid (Fejes, Runesdotter & Wärwik, 2016). Denna motsättning mellan 

marknadslika strukturer och traditionen inom folkhögskolan kan vara en förklaring till den 

ökande omsättningen av rektorer på folkhögskola. 

 

Med utgångspunkt i den forskning som redovisas ovan väcks frågor om skolledarskapets 

villkor och förutsättningar i den praxis som utgör folkhögskolans särskilda struktur och 

kultur. Rektorerna har att navigera i spänningsfältet mellan huvudmannens ambitioner och 

vardagsverkligheten (Jarl 2013, Wahlström 2010), mellan administrativa och 

utvecklingsinriktade prioriteringar (Liljenberg 2015) och – inte minst – mellan lärares 

autonomi och skolövergripande förändringsbehov (Gustavsson 2009, Nehez 2015, Wahlström 

2010). Då folkhögskolerektorers tänkande och görande inom dessa spänningsfält är lite 
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utforskade är min utgångspunkt för denna studie att undersöka hur rektorer på folkhögskola 

beskriver sitt ledarskap.  
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6. Teoretisk ansats  
 

Kvalitativ forskning, som söker förstå och tolka mänskligt beteende och kulturella fenomen, 

har alltså att handskas med en verklighet som inte låter sig mätas, vägas, artbestämmas och 

struktureras på det sätt det positivistiska vetenskapsparadigmet syftar till. von Wright (1971) 

beskriver denna epistemologiska oförenlighet som en motsättning mellan positivism och 

hermeneutik. Den grundläggande skillnaden står mellan om forskningen vill förklara 

mänskligt beteende eller förstå det.  

Att försöka efterlikna den positivistiska forskningens strävan efter generaliserbarhet och 

mätbarhet är uteslutet i en kvalitativ ansats.  Om man där utgår från att mänskligt beteende i 

stort är regelmässigt och att detta kan, och ska, utforskas med naturvetenskapens metoder så 

är det istället förståelse eller förklaring av en eller flera aspekter av mänsklig och samhällelig 

verklighet som den kvalitativa studien söker. 

Tolkande forskare börjar med individerna och försöker förstå deras tolkning av sin omvärld 

(Cohen 2001). Teorin växer fram ur de data som uppkommer i undersökningen. Forskarens 

förförståelse är ett redskap i tolkningsprocessen. Kunskapandet sker genom abduktion, där 

teori och empiri successivt utformas i processen i ett pendlande, eller dialektisk, rörelse. 

Forskarens förförståelse är grundredskapet för skapandet av fruktbara frågeställningar. I 

själva datainsamlandet och tolkningsprocessen är det bästa förhållningssättet, menar Alvesson 

och Sköldberg (2008), ”en dialektik mellan distans och familjaritet” (sid 207).  

 

6.1 Diskursanalys 

 

Diskursanalys är en forskningsansats som vänder sig mot vetenskapsrealismens anspråk på att 

en objektiv verklighet går att finna bakom konstruktioner och diskurser. Enligt 

diskursanalysen finns inget självklart eller objektivt kriterium för vilka egenskaper eller 

aspekter som ska ligga till grund för vår verklighetsbeskrivning (Börjesson 2003). Genom 

språket skapar människor konstruktioner av den sociala världen. En diskursanalytisk ingång i 

en studie innebär att man studerar samtal, intervjuer och andra språkliga handlingar som just 

detta, alltså utan att försöka finna någon typ av dold sanning ”bortom” den talsituation som 

studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Den franska filosofen och idéhistorikern Michel Focault är kanske den person som förknippas 

mest med begreppet diskursanalys. Focault beskriver begreppet ”diskurs” som ”praktiker som 

systematiskt formar de objekt som de talar om” (Focault 1972, citerad i Boreus & Bergström 

2016). Diskurser kan så beskrivas som ett socialt konstruerat regelsystem som legitimerar 

vilken kunskap som räknas, vilken tolkning av verkligheten som ges företräde och därmed 

vems röst som räknas och ges tolkningsföreträde.  

Diskursanalysen är en utgångspunkt, ett sätt att betrakta världen, mer än en renodlad 

undersökningsmetod. Den kräver en socialkonstruktionistisk grundhållning och ett 
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reflekterande tankesätt. En bärande idé är att språket inte är ett neutralt instrument för 

kommunikation, utan har en formativ och konstituerande funktion som innehåller perspektiv 

på den värld och det samhälle vi lever i. Att se på språket som konstituerande, något som 

konstruerar ett givet perspektiv på fenomen i tillvaron, innebär att diskurser är sociala 

överenskommelser, situerade i tid och rum. Diskursanalys som forskningsansats utgår från 

detta grundantagande (Boreus & Bergström 2016). Frågor om maktförhållanden och kamp 

mellan olika diskurser är också väsentliga inom diskursanalys. Intressant för diskursanalysen 

är också hur sociala roller och identiteter konstrueras och förändras, vilket också leder vidare 

till hur vi definierar vilka som uppfattas som ”vi” respektive ”dom”.  

Som Börjesson (2003) uttrycker det så är diskursanalys ingen allmänt tillämpbar metod som 

kan användas bortom eller istället för en teori, utan det handlar om att göra något med sitt 

studieobjekt - ge perspektiv, se meningsfulla sammanhang eller spännande 

tolkningsmöjligheter. Diskursanalytiska läsglasögon kan öppna upp för fler aspekter och nya 

infallsvinklar i en undersökning.  

Från att ha varit en udda fågel i vetenskapliga sammanhang används diskursanalys allt oftare 

som forskningsansats i samhällsvetenskaplig forskning. (Boreus & Bergström 2016). Dock 

finns det olika meningar om hur begreppet ”diskurs” används. Jag väljer att utgå från en av de 

definitioner Boreus & Bergström nämner: 

Sometimes ”discourse” refers to a particular perspective – an ideological view or a 

particular way of understanding – on a phenomenon. In accordance with this definition, 

what is expressed about a phenomenon at a particular time, in an institution, might be 

the expression of more than one, perhaps contradictory, discourses. (Boreus & 

Bergström 2016, s. 209). 

Även den kritiska teorin är mer av ett intellektuellt förhållningssätt än en vetenskaplig metod. 

Grundläggande frågor är; vilken kunskap är intressant och vems kunskap är intressant? Vad 

och vilka intressen tjänar denna kunskap? Detta förhållningssätt innebär också att forskaren 

själv kritiskt bör granska sin egen förförståelse och sina egna utgångspunkter. 

Kritisk samhällsforskning söker nya infallsvinklar och möjligheter. Inriktningen är mot att 

ifrågasätta och granska etablerade föreställningar och tolkningar, snarare än att bekräfta och 

förfina etablerade normer och system. Det är också ur en kritisk utgångspunkt jag relaterar 

statens uppdrag och folkhögskolans självförståelse till vad rektorer beskriver faktiskt sker i 

skolornas vardagsverksamhet.  

Den kritiska diskursanalysen, ett koncept framförallt beskrivet av Norman Fairclough, bygger 

på en kritisk granskning av språkspel och talhandlingar och sätter maktförhållanden i fokus. 

Fairclough menar att organisationer härbärgerar diverse ”ideologisk – diskursiva 

formationer”, knutna till olika grupper inom organisationen (Fairclough 2013). Bland dessa är 

vanligtvis en dominant och sätter ideologiska riktlinjer för vad som anses vara den givna och 

självklara tolkningen av verkligheten. Dessa dominanta tolkningar av verkligheten benämner 

Fairclough ”naturaliserade ideologier”. Syftet med att granska dessa, med den kritiska 

diskursanalysen som ingång, är att ”avnaturalisera” de dominanta tolkningarna och påvisa 
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förekomsten av och konflikter med andra tolkningar och idésystem, som lever parallellt i den 

studerade organisationen.  

6.2 Förförståelse 

 

Att tydligt redovisa sin förförståelse och det perspektiv man som forskare använder vid 

tolkningen är ett kvalitetskriterium i kvalitativ forskning, enligt Staffan Larsson (1994). 

Svårigheten är att all förförståelse man som forskare har i princip kan påverka tolkningen av 

det insamlade materialet. Larsson menar att praktiskt sett handlar det om att avgränsa sig till 

det i förförståelsen som är rimligt relevant. Min förförståelse av fenomenet folkhögskola i 

allmänhet och arbete som rektor på folkhögskola i synnerhet har varit av avgörande betydelse 

under hela arbetsprocessen.  

6.2.1 Kritisk granskning av min egen förförståelse 

 

I en vetenskaplig studie som vilar på en kvalitativ ansats får forskarens förmåga till öppenhet 

stor betydelse. Ett öppet och upptäckande förhållningssätt är nödvändigt om man ska 

undersöka och tolka mänskliga fenomen. Detta låter sig inte göras om man bara försöker 

bekräfta färdiga hypoteser. Därför krävs, för reliabiliteten i forskningen, en stor öppenhet, 

dels i datainsamlingsprocessen och i redovisningen av forskningsprocessen.  Om forskaren 

förstår detta och blir medveten om sin egen förförståelse kan forskaren bli lite mer öppen. Det 

faktum att forskaren har en förförståelse kräver alltså mycket självkritik av forskaren. En 

annan konsekvens av att vi har en förförståelse som vi inte kan åsidosätta är, enligt Gadamer, 

att det finns ingen "riktig" tolkning utan bara alternativa mer eller mindre fruktbara tolkningar 

(Alvesson/Sköldberg 2011). 

 

I intervjuerna med rektorer har min förförståelse underlättat en elasticitet i hur samtalet har 

drivits framåt. Genom att bekräfta, eller kommentera, rektorernas utsagor med bilder ur min 

egen verklighet har samtalet fördjupats. Det har också skapat en förtroendefull situation. 

Baksidan av att jag som forskare gått in i samtalen med en initierad kunskap om såväl 

skolformen som vardagsarbetet som rektor, är givetvis att distanseringen blir lidande. Risken 

att inrangera rektorernas utsagor i min egen världsbild och tolka dem utifrån min egen 

horisont är alltid överhängande.  

 

Samtidigt är det av vikt att påminna om att, i ett diskursanalytiskt perspektiv, ingen objektiv 

eller helt sann kunskap finns att hämta i människors berättelser. Historien konstrueras i den 

sociala situationen, i mötet mellan två subjekt som interagerar i en given kontext, med sina 

egna referensramar som utgångspunkt. Det jag har att vara observant på är att, så långt det är 

möjligt, låta de enskilda rektorernas berättelser återges så ofiltrerade som möjligt och tillåta 

mig överraskas av bilder och utsagor som inte omedelbart går att tolka in i mina egna 

referensramar. 
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7. Analysinstrument 
 

Jag presenterar här de begrepp jag laborerat med för att skapa en tolkningsram i min analys i 

studien. Samtliga begrepp tillför dimensioner att ha nytta av i att resonera kring hur uppdrag 

och ledarskap beskrivs av de intervjuade rektorerna. Jag behöver dock tydliggöra dels hur jag 

tolkar begreppen och dels hur jag tänkt bruka dem i min analys. Därför ger jag först en 

överblick där begreppens betydelse för relevanta dimensioner av min undersökta domän 

ringas in. Därefter beskrivs hur jag använt begreppen i min analys. 

 

7.1 Kontext och kod 

 

Rektorer och lärare ska utföra sitt uppdrag i ett sociokulturellt sammanhang, en fysisk, 

ekonomisk, social och kulturell miljö, som sätter såväl praktiska som mentala gränser för hur 

arbetet genomförs. Relationsmönster, arbetsformer och innehåll i skolans verksamhet formas i 

en process där de enskilda aktörernas handlingsmönster såväl skapar som skapas av den 

sociokulturella situationen.  

För att analysera de handlingar och överväganden rektorer gör i sitt ledarskap är begreppen 

kontext, kod och skolkultur användbara. Jag utvecklar i ett senare kapitel hur jag handskas 

med dessa begrepp i mitt analysarbete. 

Rektorsarbetets kontext består av de ekonomiska, politiska och sociala strukturer som 

bestämmer och begränsar den pedagogiska verksamheten. Det handlar såväl om direkt 

begränsande faktorer som lagstiftning, läroplaner och andra skriftliga direktiv ger, som den 

dominerande ideologisk – kulturella normen på skolan och i samhället. Den stora kontexten är 

det samhälle vi verkar inom, ett globaliserat västerländskt liberalt-demokratiskt system. Även 

skolans närsamhälle utgör en kontext, med förutsättningar som skiljer i olika delar av landet. 

Dessutom utgör den lokala skolan ytterligare en kontext. Den aktuella kontexten betecknar 

alltså alla faktorer som sätter gränser för aktörernas handlingsmöjligheter men också styr 

handlandet i en bestämd riktning (Arfwedsson, 1979). 

Kod och kontext står i ömsesidigt förhållande till varandra. Den enskilde rektorns eller 

lärarens kod betecknar den internalisering av de yttre omständigheter, kontexten, som hen 

transformerat till ett personligt tanke- och handlingsmönster. Utifrån denna kod tolkas 

situationer och sammanhang. Koden ger principer som möjliggör aktiviteter och handlingar i 

det sammanhang de avgränsar (Arfwedsson, 1979).  

En kollektiv skolkod utvecklas genom detta, där gemensamma handlingsmönster och 

principer utvecklas. Skolkod definierar jag, med Arfwedson och Lundman, som ”ett aggregat 

av riktningsgivande tolknings- och handlingsprinciper, som omfattar allt som har betydelse 

för denna skolas arbete, arbetsplatsförhållanden och problem”. (Arfwedson & Lundman 

1984, s. 18.) Skolkoden utformas under inflytande från (och delvis i växelspel med) 

systemkontext, yttre kontext och inre kontext. Denna skolkod blir på så vis också en del i den 
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lokala kontext den enskilde rektorn och läraren har att verka inom. Skolkoden betecknar 

sålunda de dominerande handlingsmönster som framförallt skolans lärarpersonal är bärare av.  

 

7.2 Kontext och kod i folkhögskolan 

 

För folkhögskolans del är de begränsande faktorerna i form av centrala styrdokument, 

läroplaner och statliga regleringar avsevärt mindre än i det kommunala skolväsendet. Förutom 

det övergripande uppdrag som ligger till grund för det statliga folkbildningsanslaget, är varje 

enskild huvudman och skola i stort sett fria att själva utforma sin verksamhet. Detta 

förhållande möjliggör en odling av skolegen särart och utvecklande av lokala skolkoder. 

Samtidigt visar forskningen att folkhögskolan som samlad företeelse uppvisar ett 

förvånansvärt enhetligt kodsystem, åtminstone i retoriken (Sundgren, 2000). 

Folkbildningsreformen 1991 innebar en stor förändring för skolorna och dess ledarskap. 

Tidigare var rektorns mer av den ideologiska ledaren, som med folkhögskolans värdegrund i 

ryggen hävdade ideal och hade husbondens status i storstugan. Lång folkhögskoleerfarenhet 

och lärarrådets godkännande var de grundläggande kriterierna för att bli rektor. Efter 1991, då 

SÖ lämnade regelstyrningen av folkhögskolan, blev rektorsrollen en annan. Den ekonomiska 

ledaren efterfrågades, som skulle rädda skolans ekonomi, ta ansvar för hårdare 

personalpolitik, rekrytera bidrag och sälja uppdrag. Rektorn borde ha erfarenhet av ekonomi, 

administration och ledning. Såväl i min egen studie av folkhögskollärare (Höber 2008) som i 

annan skolforskning (se bl.a. Berg 2011) framkommer att ett vanligt scenario är att det finns 

”ett osynligt kontrakt” mellan rektor och pedagogerna, vilket innebär att rektor förväntas se 

till att maskineriet och de yttre betingelserna för undervisningen fungerar, medan lärarna tar 

hand om hur undervisningen ska gå till.  

Runesdotter genomförde mellan 2005 och 2008 en serie intervjuer på folkhögskolor för att 

belysa hur denna balansgång mellan folkbildningsideal och konkurrensutsatt ekonomisk 

verksamhet hanterats på skolorna. Hon beskriver spänningen mellan folkhögskolans 

traditionstyngda verksamhet och identitet och den nya tidens marknadsinriktade jakt på 

intäkter, då de offentliga bidragen minskat: ”För en folkhögskolerektor gäller det att hitta rätt 

mellan trohet mot tradition och kraven på förändring” (Runesdotter 2010, s. 120) Rektor har 

att balansera mellan de motstridiga kraven att förena identitet och legitimitet med ekonomisk 

lönsamhet och att balansera statens och huvudmannens krav mot lärarna, kraven på flexibilitet 

och anpassning mot tradition, menar Runesdotter.  

Lindgren (1996) har i en undersökning granskat folkbildningens ideal och praktik och 

konstaterar att det råder obalans mellan det folkbildarna säger sig vilja göra och vad de 

faktiskt gör. Folkhögskolan som kontext, och den kollektiva kod som utvecklats hos 

skolformens aktörer, befinner sig i en korseld mellan bidragsgivarens långsiktiga ambitioner 

med verksamheten och deltagarnas personliga behov, menar Lindgren.  



Scener ur ett ledarskap  Hans-Åke Höber 

 32 

Huruvida rektorer inom skolformen upplever att det är en svårighet i deras ledarskap att 

balansera de motstridiga krav och den obalans som Lindgren och Runesdotter identifierar 

återkommer jag till i min resultatredovisning. 

 

7.3 Diskurs 

 

Genom att använda begreppet ”diskurs” utgår jag från att det är genom språket, i ett socialt 

sammanhang, som betydelse och mening konstrueras. Diskurser benämns inom det 

poststrukturalistiska paradigmet som det sociala sammanhang där mening skapas. (Franzén 

2006). I ett diskursivt tänkande betyder det att man ser diskurserna som föränderliga och 

kontextbundna i förhållande till tid och plats. Diskursen är så alltid beroende av ett 

sammanhang, en kontext. Betydelsen av vad vi säger, de ord vi brukar, är med andra ord alltid 

länkade till ett socialt sammanhang. Den situation vi befinner oss i avgör vad som anses rätt, 

riktigt och tillåtet att säga; ”Vad som upplevs som tillåtet, normalt och naturligt att säga eller 

göra styrs av de diskursiva normer som konstruerats i det sociala samspelet” (Franzén 2006, 

sid 34). 

 

För min undersökning innebär ett diskursanalytiskt perspektiv att jag utgår från att 

skolledarskapets innebörd och vad skolledarskap innebär inte är något statiskt som en gång 

för alla kan fastställas, utan formas i ett växelspel mellan den enskilde rektorn, den lokala 

skolkoden, kontexten och kulturen.  

 

7.4 Institutionell logik 

 

I sin artikel om spänningen mellan institutionella logiker och identiteter inom svensk 

folkhögskola beskriver Runesdotter (2011) hur folkhögskolans kultur och de koder som 

internaliserats i skolformens aktörer, på senare tid utmanats av en marknadslogik, framförallt 

knuten till behov av ökade intäkter genom konferensverksamhet, uppdrag och liknande. Trots 

sina olikheter uppvisar folkhögskolorna en förvånansvärt samlad identitet.  

 

Runesdotter (2011) använder begreppet ”organisatoriskt fält” för att beskriva den historiska 

och identitetsmässiga gemenskap som tycks sammanlänka skolformens aktörer och dess 

självbild. Inom detta fält utvecklas över tid en institutionell logik som kan definieras som ”a 

set of material practices and symbolic constructions which constitutes its organizing 

principles” (Friedland & Alford 1991, s. 248). Besharov & Smith (2014) definierar 

institutionella logiker som: ”socially constructed, historical patterns of material practices, 

assumptions, values, beliefs and rules” (s. 366).  
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Organisationer tycks över tid utveckla tydliga, avgränsade former som reproduceras genom 

organisationens kultur och struktur och reproduceras av aktörerna inom den. (Maibom & 

Smith, 2016). Maibom & Smith menar att organisationer med ideella syften i vår tid rör sig 

från att vara genomsyrade av en institutionell logik grundad på en ideologisk – social grund 

till att influeras alltmer av en marknadslogik. Dessa organisationer hamnar i en situation då 

multipla logiker ska härbärgeras inom samma organisatoriska fält. Maibom & Smith (2016) 

använder begreppet ”hybridorganisationer” för att karaktärisera organisationer som 

kombinerar en social logik med marknadslogik. Skelcher & Rathgeb Smith (2015) framhåller 

också, utifrån sin granskning av institutionella logiker i den ideella sektorn, hur dessa formar 

och formas av individerna i organisationen. Detta både i de sociala relationerna och de 

enskilda individernas identitetsskapande.  

 

7.5 Skolkultur och spelplaner 

 

Gunnar Berg (1999) lyfter fram skolkultur/er som en nyckelfaktor i analys av skolan som 

institution och organisation. Skolans kulturer handlar inte om de formella regelsystem som 

kringgärdar verksamheten, ”utan utgörs snarare av osynliga regler och vanor som – medvetet 

och/eller omedvetet – styr, begränsar och reglerar skolpersonals och elevers 

arbetsförhållanden i såväl snäv som vid mening” (s. 37). Den enskilda skolans kultur präglas 

av såväl arbetsorganisationen som de enskilda människorna i organisationen och har utvecklat 

en egen tradition och historia. Den återspeglas i ritualer, symboler, talesätt; i en ”skolanda”. 

Den rådande skolkulturen grundas, enligt Berg, i såväl de kontextbundna faktorerna som i den 

lokala skolkoden. Det är heller inte ovanligt att flera olika kulturer utvecklats på samma skola.  

Skolledarskapets karaktär och utformning avgörs också av den institutionella struktur skolan 

verkar inom. Berg (2011) kategoriserar rektorers ”spelplan” som chef och ledare utifrån 

metaforerna ”Slipsen”, ”Molnet” och ”Ellipsen”. Spelplan ”Molnet” beskriver Berg som en 

institutionell struktur där stor lokal autonomi råder och rektor har ett relativt öppet mandat att 

tillsammans med sina medarbetare avgöra hur verksamheten bäst läggs upp för att nå skolans 

mål, alltså en struktur och relation till staten som ligger nära folkhögskolans. Enligt Berg 

befrämjar de olika ”spelplanerna” olika typer av ledarskap. Ett verksamhetsansvarigt 

ledarskap är förenligt med en skola med det relativt goda friutrymme som ges inom spelplan 

”molnet”. Här agerar rektor i första hand som ledare, i andra hand som chef. 

 

7.6 Finns en särskild institutionell logik/skolkultur inom folkhögskolan? 

 

Som nämnts ovan har aktuell forskning pekat på att det tycks som om folkhögskolans särart 

existerar endast som en tankefigur, som en språklig och social konstruktion som syftar till att 

legitimera och skapa en gemensam identitet (SOU 2003:94). Annan forskning har dock 

påvisat att deltagarnas upplevelse av folkhögskolestudier tyder på att skolformen har 

kvaliteter som särskiljer den från annan utbildning (Andersson, Larsson & Wärvik 2000; 

Berntsson, 2000; Sundgren, 2000). Vari ligger då dessa kvaliteter? 
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Det verkar vara folkhögskolornas utformning, snarare än undervisningens uppläggning, som 

är folkhögskolans signum. En trygg social miljö, vänliga, engagerade och omhändertagande 

lärare samt respektfullt bemötande är kvaliteter som lyfts fram av kursdeltagare (Andersson, 

Larsson & Wärvik 2000). Andra saker som framhålls är den sammanhållna utbildningen, de 

sammanhållna klasserna, schemalagda och lärarledda lektioner, små grupper och lugnt tempo. 

Sundgren menar att, utöver den trygga sociala miljön på folkhögskolan finns där en 

”klimatfaktor” som har sin klangbotten i folkbildningens pedagogiska tradition. Han beskriver 

denna som bl.a. ”En gemensam målförståelse hos ledning och lärare som får genomslag i 

verksamheten med eleverna, en tydlig struktur och en stark sakorientering” (Sundgren 2000, 

s. 126). 

I en delstudie till den statliga utvärderingen av folkbildningen 1996 (SUFO 1996) 

intervjuades kursdeltagare, lärare och rektorer inom folkhögskolan (SOU 1996:75). Den 

skolkultur som där beskrivs av de intervjuade lärarna bekräftar ovanstående studier. Det 

specifika med själva undervisningen är svårfångat – flexibilitet i metoder och arbetsformer 

framhålls. Själva skolmiljön verkar vara det kännetecknande; på folkhögskolan är tempot 

lugnare, där finns inte samma effektivitetskrav och nyttoinriktning. Folkhögskoleutbildning 

handlar framförallt om att förmedla självtillit, självförtroende och ett demokratiskt tänkande. 

Att arbeta med folkbildning uppfattas dessutom som ett ideologiskt ställningstagande för att 

arbeta med och ge kunskaper till utbildningsmässigt och socialt missgynnade grupper. 

Folkbildningens kultur präglas mycket av frivillighet och frihet, frånvaron av styrning från 

myndigheter och centrala direktiv och ett odlande av den enskilde lärarens individuella 

metoder, det Blossing (2003) benämner ”spontanistisk” skolkultur. 

Sammantaget ger detta en bild av att en generell skolkultur verkar prägla folkhögskolorna. 

Den kommer inte i första hand till uttryck i val av undervisningsmetoder och ämnesstoff, utan 

mer i de relationer och förhållningssätt som präglar samspelet mellan kursdeltagare och 

personal, samt i den sociala och kulturella miljön på skolan. Samtidigt är den lokala skolans 

och den enskilde lärarens frihet att profilera och utforma verksamheten efter egna ideal ett av 

skolformens signum.  

Frågan blir då om och hur den institutionella logik som identifieras i nämnda studier, kommer 

till uttryck på de lokala skolorna. Och hur tolkar rektorer sitt uppdrag och utövar sitt ledarskap 

i ljuset av ”folkhögskolkulturen”? Ger den lokala kontexten och de lokala skolkoderna 

uppdraget en annan innebörd?  

 

7.7 Många begrepp – samma innebörd? 

 

Här har vi således en mängd begrepp som i sin uttolkning kan verka förvillande lika. 

Skolkoden betecknar, enligt Arfwedson och Lundman (1984), således riktningsgivande 

tolknings- och handlingsprinciper, de dominerande handlingsmönster som framförallt skolans 

lärarpersonal är bärare av och som emanerar ur den kontext de verkar inom. Den rådande 
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skolkulturen återspeglas, enligt Berg (2011), i ritualer, symboler, talesätt; i en ”skolanda”. 

Den grundas i såväl de kontextbundna faktorerna som i den lokala skolkoden. Skolkulturen 

utgörs av osynliga regler och vanor som – medvetet och/eller omedvetet – styr, begränsar och 

reglerar. Berg använder också begreppet ”spelplan” som beteckning på den institutionella 

struktur skolan verkar inom.  Diskurser definieras, enligt Franzén (2006), som det sociala 

sammanhang där mening skapas och där bland annat mönster för yrkesroller, som rektors, 

konstrueras. Enligt Börjesson (2003) kan diskurser definieras som ”talordningar och logiker 

som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat” (sid 21). 

Institutionell logik refererar till kontexten. I ett organisatoriskt fält, menar Runesdotter 

(2011), utvecklas så småningom en institutionell logik som kan definieras som en uppsättning 

av organisatoriska principer, värderingar, praktiker och symboliska konstruktioner. Med 

Besharov och Smith kan vi definiera en institutionell logik som en socialt konstruerad 

uppsättning av praktiker, försanttaganden, värderingar och föreställningar som formar vårt 

tänkande och handlande. (Besharov & Smith, 2014) 

 

Även om diskurser som begrepp är mer riktade mot talordningar och hur språket formar våra 

mentala och kulturella föreställningar, så menar jag att skolkoder som begrepp till stor del 

fångar in samma dimension. När jag säger mig använda en diskursanalytisk ingång i min 

bearbetning av intervjuerna strävar jag efter att fånga in på vad sätt rektorerna beskriver sitt 

tänkande och handlande och vilka mentala figurer som färgar deras beskrivning. En 

diskursanalytisk ingång i tolkningen av berättelserna betyder också att utläsa vilka 

meningsskapande mönster som kan identifieras i rektorernas beskrivning av sitt uppdrag och 

sitt ledarskap.  

 

Institutionell logik refererar till kontexten. Begreppet skolkultur, men även i viss mån 

skolkod, indikerar att vi har att göra med en kontextbunden uppsättning av handlingsmönster 

och förgivettaganden som formar och avgränsar vad som låter sig göras i en organisation. I 

min strävan att förstå hur rektorer upplever sitt uppdrag och ledarskap är den bild de ger av 

skolkulturen de verkar inom avgörande i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Även 

begreppet ”institutionell spelplan” försöker fånga in det system som sätter gränser eller skapar 

frirum för rektors handlande i den lokala kontexten.  

 

Jag har valt att, i analysen av min empiri, använda begreppet institutionell logik för att 

identifiera och beskriva dels den rådande skolkulturen, men också konkurrerande 

institutionella värdesystem som kan förekomma parallellt i rektors vardag. Det är i dessa 

farvatten som rektor har att navigera med sitt uppdrag som kompass och sitt ledarskap som 

roder.  
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8. Metodval 
 

Valet av forskningsmetod beror på vad som passar bäst för att belysa det problemområde man 

undersöker. Alla metoder ska ses som arbetsredskap och deras respektive användbarhet beror 

på vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale, 2007). 

 

I min kvalitativa ansats söker jag inte efter konsistenta och generaliserbara data utan är 

intresserad av att bidra till en djupare och vidare förståelse för informanternas uppfattningar 

och bevekelsegrunder för sina ställningstaganden.  

 

När kvalitativa metoder används försöker man överskrida den subjekt – objektrelation som 

finns mellan forskaren och det eller den man utforskar inom kvantitativa, positivistiska 

ansatser. Holme och Solvang (1997) menar att detta uppnås genom att försöka sätta sig in i 

informantens situation och förstå världen ur dennes perspektiv. Kvale (2007) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna.  

 

Kvalitativa metoder utgår från forskarens intresse av att öppna för studiesubjektens 

perspektiv, inte forskarens egna teorier och idéer (Alvesson & Sköldberg 2008). En 

mångtydig och ”spretig” empiri ger ett rikare material att bearbeta.  Som forskare försöker 

man se de fenomen man studerar inifrån för att kunna skapa en så djup förståelse som möjligt. 

Detta perspektiv innebär också att man som forskare ser verkligheten som en kulturell och 

social konstruktion och intresset för forskaren förskjuts till att studera hur människan 

uppfattar, tolkar och konstruerar sin verklighet. 

 

Gioia, Corley och Hamilton (2012) utvecklar frågan hur man metodiskt kan ta sig an ett 

empiriskt material i kvalitativ forskning och uppnå en hög grad av stringens och trovärdighet i 

resultatredovisningen. I deras induktiva ansats sätts fokus mer på hur människor konstruerar 

och förstår sina handlingar, än att mäta och jämföra olika respondenters utsagor. Det 

ontologiska grundantagandet i Gioia-metodologin är att den värld vi försöker förstå, i 

forskning kring sociala eller organisatoriska miljöer, är essentiellt socialt konstruerad. Ett 

annat väsentligt antagande är att de människor som konstruerar verkligheten i sina 

organisationer vet vad de håller på med och kan beskriva sina tankar, intentioner och 

handlingar – de är ”knowledgeable agents” (Gioia, Corley & Hamilton 2012). Därför 

förespråkas en elasticitet i intervjumallar och lyhörd anpassning till de olika respondenterna 

så intervjufrågorna utvecklas och förändras allteftersom undersökningen fortgår. 

 

8.1 Kvalitativ intervju 

 

Styrkan i den kvalitativa intervjun, enligt Holme och Solvang (1997), är att den liknar ett 

vardagligt samtal. Forskaren ger de tematiska ramarna för samtalet, men undviker så långt det 

är möjligt att styra informantens svarande. I en kvalitativ intervju använder man inte fasta 
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intervjufrågor, utan forskaren har en manual med teman som är tänkta att behandlas under 

intervjun. Med hjälp av denna manual kan forskaren se till att intervjun håller sig inom 

ramarna och det område man undersöker. 

 

Kvale (2007) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett slags samtal mellan två 

personer, där ett ämne av gemensamt intresse behandlas. Forskarens roll i processen kan, 

enligt Kvale, metaforiskt ses som ”malmletarens” eller ”resenärens”. Dessa två ingångar 

representerar också två olika kunskapssyner. Malmletarmetaforen signalerar att kunskapen 

finns given och väntar på att grävas fram medan resenärmetaforen speglar en 

konstruktionistisk kunskapssyn, där samtalet och reflektionen leder till att forskaren och 

respondenten i dialog finner kunskaper. Holstein & Gubrium (2003) framhåller att intervjuare 

och respondenter i intervjuer skapar kunskap tillsammans. Det finns ingen fördold sanning att 

bara hämta hos respondenten, utan kunskapen konstrueras i dialog under samtalet. 

 

”Hela intervjuundersökningen är i vid mening ett samtal”, enligt Kvale (2007, s. 266) och 

menar med det att i det första stadiet av en forskning pågår samtalet, dialogen, mellan 

forskaren och traditionen, litteraturen, teorierna. Därefter följer det direkta samtalet mellan 

forskaren och informanterna, som utmynnar i en dialog mellan den, från intervjun, 

framkomna texten och forskaren. Själva rapporteringen av undersökningen kan också ses som 

ett fingerat samtal med en potentiell publik (Kvale, 2007). 

 

I ett diskursanalytiskt perspektiv är inte insamlande av stora datamängder för att finna 

konsistens och generaliserbara utsagor det primära. Intervjuundersökningar med en 

diskursanalytisk ansats skiljer sig därvid från traditionella intervjuer genom att forskaren 

hellre söker efter variation än konsistens och därför formar intervjutekniken för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för samspel med respondenterna (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

8.1.1 Fördelar och nackdelar med intervjuer 

 

En fördel med intervjuundersökningar är närheten mellan forskaren och objektet. Som 

forskare kan man få svar på de frågor man ställt genom att till exempel ställa följdfrågor, 

formulera om frågeställningen eller cirkla runt ett ämne för att finna nyanser och 

tydliggöranden. Undersökningssituationen liknar ett vardagligt samtal. Man kan följa ett 

resonemang och se materialet som en helhet. Det finns möjligheter att uppmärksamma och 

tolka kroppsspråk och nyanser i informantens röst och attityd till frågorna. 

 

Att genomföra intervjuer tar dock mycket tid, såväl förberedelse som genomförande, utskrift, 

analys och tolkning. Holme och Solvang (1997) menar också att närheten mellan forskare och 

informant också präglar hela situationen, vilket man måste ta med i beräkningarna. Risken för 

den s k intervjuareffekten är alltid närvarande., dvs. den påverkan forskaren har på 

informanterna. Det kan ha att göra med hur jag påverkar genom mitt uppförande, mitt sätt att 

ställa frågor och om det framgår vad jag har för förväntningar på den intervjuade och 
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resultatet. I ett diskursanalytiskt perspektiv finns dock ”ingen upphöjd eller opartisk platå för 

studier av enskilda människors liv” (Börjesson 2003 s. 76).  

 

För min undersökning innebär ett diskursanalytiskt perspektiv att jag utgår från att 

skolledarskapets innebörd och vad skolledarskap innebär inte är något statiskt som en gång 

för alla kan fastställas, utan formas i ett växelspel mellan den enskilde rektorn, den lokala 

skolkoden, kontexten och kulturen. Jag har knackat på dörren och fått respondentens inbjudan 

till ett samtal. Den kunskap som emanerar ur detta konstrueras av mig och respondenten i 

mötet tillsammans. Det är också den jag redovisar i mitt resultat. 

9. Genomförandet av undersökningen 

9.1 Undersökningsgruppen 

 

Urvalet av undersökningspersoner är avgörande för undersökningen, även om inte 

generaliserbarhet och representativitet är något centralt syfte i kvalitativa metoder (Holme & 

Solvang 1997). Urvalet måste göras med någon form av systematik för att maximera 

möjligheten att få ut mesta möjliga information om det område man utforskar. 

 

Antalet intervjupersoner beror, enligt Kvale, på ”hur många personer som behövs för att ta 

reda på vad du vill veta” (Kvale 2007 sid 97).  Jag har bedömt att 5 – 10 individer är en 

tillräckligt stor grupp för att få en rik flora av information. I denna undersökning, som av 

nödvändighet är i mindre skala, valde jag alltså att som en förstudie sända mail till 10 rektorer 

och därefter i min huvudstudie intervjua åtta. Urvalet av dessa gjordes utifrån att jag mött dem 

i fortbildningsgrupper för folkhögskolerektorer och jag bedömde att deras folkhögskolor på 

ett bra sätt berikade mångfalden av skolor som företräds i intervjuerna. Jag valde medvetet 

rektorer som jag mött i kollegiala sammanhang, men inte var personligt känd med. 

Utgångspunkten i detta förfarande var att göra en avvägning mellan närhet och distans som 

jag bedömde vara lämplig för ett personligt, men inte privat, samtal. 

 

9.2 Förstudie 

 

Jag använde i ett första steg som en förstudie brevmodellen (Berg 2011) där 10 rektorer fick 

förfrågan via mail om att skriva ett brev till mig utifrån den mycket öppna frågan: ”Hur 

upplever du ditt arbete som rektor på XX folkhögskola?”. Denna öppna frågeställning skiljer 

sig alltså från de mer precisa frågeställningarna i min föreliggande studie. Syftet med 

förstudien var att ringa in teman som spontant framkom när rektorerna fick en så öppen fråga.  

Rektorernas brev gav en indikation på i vilken riktning formulerandet av mitt syfte och mina 

forskningsfrågor i föreliggande undersökning skulle gå. Därmed avsåg jag att öka min 

träffsäkerhet när intervjufrågorna skulle formuleras. 
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Urvalet av respondenter i förstudien gjordes utifrån kontakter i rektorsfortbildningsgrupper 

jag redan hade. I anslutning till förfrågan om att skriva ett brev beskrev jag att syftet var att få 

underlag för en fördjupad studie om rektorsrollen i folkhögskolan. Jag informerade att breven 

inte skulle citeras eller användas direkt i min resultatredovisning, utan endast som inspiration 

för den fördjupade intervjustudien. Därför lämnar jag här endast en mer generell beskrivning 

av den information jag fick genom dem. 

 

Sju rektorer svarade på mitt mail. Några lämnade korta, kärnfulla kommentarer, medan ett par 

tillsände mig ett mer omfattande material. Genomgående i svaren är en beskrivning av 

uppdraget som mycket brett, komplext och omfattande. Några av de svarande ifrågasätter att 

begreppet ”rektor” i betydelsen pedagogisk ledare är relevant för att beskriva arbetet. Särskilt 

vid internatfolkhögskolor föreslås titeln ”verksamhetschef” eller ”VD” som mer relevant, då 

såväl personal-, ekonomi-, fastighets- och verksamhetsansvar vilar på rektor.  

 

Genomgående uttrycks i svaren den nära relationen till såväl styrelse som personal och 

kursdeltagare, den greppbara, relativt lilla enhet folkhögskolan är med korta beslutsvägar och 

en upplevelse av att konstant stå mitt i händelsernas centrum. Huvudsakligen beskrivs detta 

intensiva närvarande mitt i centrum av hela verksamheten som positivt och rent av som en 

ynnest av de svarande. En viss förtvivlan över svårigheten att räcka till och en ständigt 

gnagande oro över den ekonomiska situationen framkommer dock i flera svar.  

 

Svaren i breven möjliggjorde dels för mig att få en första bild av vilka infallsvinklar på 

frågeställningen som de enskilda rektorerna valde, vilket alltså bidrog till utformning av mina 

frågeställningar vid intervjuerna. Dels förberedde brevskrivandet några av mina informanter 

inför den kommande intervjun, då de vid brevskrivandet avsatt tid att reflektera och formulera 

sig kring sitt arbete, något de påpekade hade varit positivt för dem vid intervjun.  

 

9.3 Intervju 

 

Vid planeringen och genomförandet av intervjuerna inspirerades jag av Karin Franzéns 

(2006) ingång i processen: 

Jag hade med mig några fasta frågeområden för att själv ha något att utgå ifrån och för 

att om möjligt se till att olika områden jag fann intressanta verkligen berördes och inte 

föll bort i samtalet Då min ansats var diskursanalytisk var avsikten att försöka förstå hur 

diskurserna påverkar det vi säger. På det sättet var inte frågan om huruvida en person 

svarar ärligt eller om intervjun var tillräckligt djup intressant att ta ställning till. Det var 

med andra ord inte varje enskild persons innersta tankar som var intressanta utan det 

diskursiva spelet omkring konstruktionen av skolledarskap. (Franzén 2006, sid. 49) 

 

Som Franzén beskriver det utgick jag också från några vitala frågeområden, men fokuserade 

på informanternas berättelser och den bild de målade upp av sin vardagsverklighet som 

rektorer. Sanningshalten eller ärligheten i svaren eller kopplingar till andra respondenters 
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berättelser var inte det väsentliga. Här fick fokus vara vad respektive rektor beskrev präglade 

sitt ledarskap, men också vad de inte berättade.  

 

Jag utgick från en halvstrukturerad intervju, med en intervjuguide som innehöll en översikt 

över de områden jag ville täcka in och ett antal förslag till frågor. Frågornas mer precisa 

lydelse och inbördes ordning varierades beroende på hur de olika intervjuerna utvecklade sig. 

Som Kvale (2007) säger så vilar det på intervjuarens omdöme och känslighet hur strikt man 

måste följa guiden och hur långt man kan följa med i informantens svar. Då jag valde att 

inspireras av ett diskursanalytiskt perspektiv fick intervjuerna utvecklas mer till ett kollegialt 

samtal än ett utfrågande. Konkret innebär det att jag först genomförde en pilotstudie där jag 

intervjuade två rektorer. Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, där 

rektorer som ingår i samma fortbildningsnätverk som jag själv erbjöds att delta.   

 

Erfarenheterna av pilotstudien visade att ett mycket fritt kollegialt samtal utifrån en flexibelt 

använd intervjumall öppnade för en rik flora av infallsvinklar på upplevelsen av 

rektorsuppdraget. Av detta ville jag ha mer och använde samma intervjumetodik i ytterligare 

sex intervjuer, inalles alltså åtta. Den enskilde respondentens personlighet och de frågor som 

vid intervjutillfället var mest angelägna på den egna skolan formade i stor utsträckning hur 

samtalen utvecklades. Den enskilda berättelsens unika karaktär blev för mig som intervjuare 

viktigare att fånga in än att täcka intervjumallens teman. Intervjuerna gjordes via telefon 

under vintern 2016–2017 och omfattade mellan 45 och 65 minuter vardera.  

 

9.4 Bearbetning 

 

De intervjuer jag genomförde spelades in och skrevs därefter ut ordagrant. Kvale (2007) 

påpekar att ” Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för 

närmare analys” (sid 155). Han varnar dock för att utskrifterna kan skapa ett förtingligande 

av samtalen och reducera dem till en samling ord eller verbala data. Respondenternas 

berättelser samlas inte in som stenar på en strand, utan de skapas tillsammans med 

intervjuaren. Därför innebär också den vidare bearbetningen av de utskrivna intervjuerna en 

fortsatt dialog med texten, där den grundläggande frågan är ”hur fortsätter jag dialogen med 

den text som jag har skapat tillsammans med intervjupersonen” (Kvale, 2007, sid 167).  

 

Dialogen med texten har alltså varit grundläggande i min bearbetning. Genomläsningar i syfte 

att fånga upp en röd tråd och en helhetsförståelse för den enskilda respondentens bild av sitt 

uppdrag och sina handlingar har varvats med parallella genomläsningar där jag sökt efter 

gemensamma teman och överensstämmelser eller skillnader i respondenternas utsagor. Varje 

enskild berättelse sammanfattas och redovisas i resultatkapitlet, men också en tematisering 

där likheter och skillnader i respondenternas berättelser identifieras och kategoriseras.  
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9.5 Analys 

 

Grundfrågan inför analysarbetet är ”Hur bär jag mig åt för att komma fram till vad 

intervjuerna säger om det jag vill veta?” (Kvale 2007, sid 164) De teoretiska 

utgångspunkterna för vad som undersöks genom intervjuerna, ligger till grund för hur 

analysen ska ske. Som analysinstrument har jag utgått från begreppen kod och kontext 

(Arfwedsson 1979, Berg 1999, 2011) samt begreppet institutionell logik (Maibom & Smith 

(2016), Reay & Jones (2016), Runesdotter (2011). Jag har i redovisningen av analysen valt att 

använda endast institutionella logiker som sammanfattande begrepp. Jag har också i 

analysarbetet inspirerats av Franzéns (2006) diskursanalytiska ingång. 

 

9.6 Etiska överväganden 

 

I genomförandet av en undersökning ska alltid Vetenskapsrådets rekommendationer i 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” och ”God 

forskningssed” (Vetenskapsrådet 2002, 2011) beaktas. Det grundläggande 

individskyddskravet konkretiseras i Vetenskapsrådets riktlinjer i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen som benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och som anger bland annat krav på information, samtycke och nyttjande.  

 

Enligt Cohen handlar de etiska kraven inom alla forskning i grunden om respekt för de som 

ingår i undersökningen och man är tvingad att göra en avvägning mellan ”costs” och 

”benefits” (Cohen, 2001). Är konsekvenserna av min undersökning tillräckligt betydelsefulla 

att genomförandet av den är etiskt försvarbar? 

 

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag, menar Kvale (2007). Det finns inga 

uttryckliga regler eller klara lösningar för de etiska problem som kan uppstå i en 

intervjuundersökning, men Kvale ger ändå några förhållningsregler, eller ramar, att hålla sig 

till. Begreppet ”informed consent”, informerat samtycke, är grundläggande (Cohen, 2001; 

Holme & Solvang, 1997; Kvale, 2007). Detta begrepp innefattar den procedur då 

respondenterna får sådan information om forskningen att de kan fatta beslut om att vara med 

eller att stå över. Jag har genom att erbjuda frivilligt deltagande i min undersökning och 

tydligt klargöra syfte, innehåll och användande av resultaten för de medverkande försäkrat 

mig om att de vet vad deras medverkan innebär.  

Genom att låta informanterna läsa igenom mina transkriptioner och ge dem möjligheten att 

justera eller komplettera dem, har jag också minimerat risken för att de tillskrivits åsikter som 

inte yttrats. 

 

Etiska frågor i analysarbetet är hur djupt och kritiskt intervjusvaren kan tolkas och analyseras. 

Jag har här att undvika spekulativa tolkningar av enskilda yttranden för att få ett mer 

”uppseendeväckande” resultat. Respondenterna har också fått läsa de transkriberade 

intervjuerna. Inga synpunkter på eventuella missuppfattningar eller felaktigheter har påpekats, 
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däremot har flera av rektorerna sänt uppskattande kommentarer och tackat för, som de 

beskriver det, ett givande samtal. 

 

Frågorna om informanternas anonymitet och konfidentialitet är grundläggande. Givetvis är de 

medverkande informanterna inte anonyma för mig som forskare, men jag har att se till att 

deras utsagor anonymiseras i min rapport. Jag kommer i min redovisning inte att ange vilken 

skola de arbetar på, deras ålder eller kön. 

 

Frågan om vilka konsekvenser forskningsrapporten kan få för de intervjuade eller den skola 

de representerar måste tas i beaktande. Eftersom ämnet för min undersökning inte berör 

missförhållanden eller konflikter på arbetsplatsen, utan enbart koncentrerar sig på rektorernas 

beskrivning av sina pedagogiska och ideologiska överväganden för arbetet, finns inget i 

rapporten som riskerar att skapa obehag för de inblandade.  

 

9.7 Är min studie giltig och pålitlig? 

9.7.1 Validitet 

 

Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ 

inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Holme och Solvang (1997) menar 

att problemet att få giltig, valid, information är betydligt mindre i kvalitativa än kvantitativa 

studier, eftersom vi i den kvalitativa studien har mycket större närhet till det som studeras. 

Genom att informanterna och intervjuaren utvecklar svaren i dialog, sker en kontinuerlig 

validering. Genom att jag dessutom låtit informanterna läsa utskrifterna och kommentera dem 

anser jag att intervjuerna håller god validitet och reliabilitet. 

 

Man kan också söka uppnå validitet genom att använda flera olika undersökningsinstrument, 

triangulering (Cohen, 2001). För att kunna förklara det komplexa i mänskligt beteende kan 

det vara av stort värde att undersöka med flera olika metoder. Genom att först genomföra en 

förstudie och utifrån resultatet av den identifiera några centrala områden för fördjupade 

intervjuer, menar jag att validiteten i min undersökning förstärkts. 

 

Kvale (2007) strukturerar validering av kvalitativa studier i sju steg. Han beskriver det som en 

kvalitetskontroll som pågår genom forskningsprocessens alla stadier. Validitet kan ses som en 

form av hantverksskicklighet där valideringen är beroende av forskarens förmåga att 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat och att en del av en studies validitet 

har att göra med förfaringssättet.  

 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar alltså bland annat om att 

kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. 

I den slutliga rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur 

resultaten under processen har vuxit fram. Jag har försökt att uppfylla detta krav i min 

uppsats. 
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9.7.2 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt, 

att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar kunskapsutvecklingen. Inom 

kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet. 

 

Reproducerbarhet betyder att undersökningens resultat har konsistens och är möjliga att 

återskapa över tid, med användning av olika undersökningsinstrument eller med andra 

undersökningsgrupper (Cohen, 2001). I kvalitativa undersökningar handlar reliabiliteten om 

överensstämmelsen mellan forskarens samlade data och vad som faktiskt hände i den 

undersökta situationen. Det finns ingen reproducerbarhet i unika samtal, men i min studie har 

relevanta frågeställningar framträtt som bidrar till att uppfylla studiens syfte.   

 

Kvale (2007) behandlar frågor om reliabilitet under såväl intervjun, utskriften som analysen. 

Forskarens förmåga att undvika ledande frågor och godtyckligt tolkande av materialet 

betonas. Samtidigt hävdar Kvale att även om godtycklig subjektivitet från forskarens sida 

givetvis skall motverkas, så kan en för stark tonvikt på reliabiliteten i kvalitativa studier 

motverka kreativitet och föränderlighet. Jag har i min forskning försökt att balansera denna 

dubbelsidighet. 
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10. Redovisning av intervjuerna 
 

Jag kommer här att först redovisa en sammanfattning av varje enskild rektors berättelse. 

Därefter gör jag en tematisering där likheter och skillnader i respondenternas berättelser 

identifieras och kategoriseras. 

 

10.1 Intervjuer 

 

Av de åtta rektorer som intervjuats verkar sju vid rörelseägda folkhögskolor och en på en 

landstingsägd. Samtliga skolor är av medelstorlek. Sju av skolorna har internat, medan en är 

en ren dagfolkhögskola. En skola är lokaliserad mitt i storstaden medan de andra är förlagda i 

mindre orter eller mellanstora städer. Geografiskt rör vi oss från Skåne till Västerbotten. Flera 

av skolorna har, utöver den ordinarie folkhögskoleverksamheten, externa gäster med 

konferenser och kurser. De organisatoriska och yttre betingelserna är med andra ord relativt 

mångfacetterade. Berättelsen rektorerna ger om den inre organisationen, den lokala skolkoden 

och skolkulturen samt om sin roll och sitt vardagliga ledarskap är delvis samstämmig, men 

skiljer sig också åt i flera fall. 

 

Jag har valt att strukturera de enskilda rektorernas berättelser under rubrikerna 

”Vardagsarbetet”, ”Uppdraget” och ”Ledarskapet”. Vardagsarbetet handlar om den kontext 

och kultur rektorerna verkar inom. Detta är väsentligt som klangbotten till de beskrivningar de 

ger i intervjuerna av hur de uppfattar sitt uppdrag och hur de ser på sitt ledarskap. 

 

 

10.2 Rektor A 

Vardagsarbetet 

Vår första rektor har arbetat tre år på sin nuvarande skola och lika många som rektor på en 

annan folkhögskola tidigare. Tidigare var A lärare inom folkhögskolan. Hen överraskades 

framförallt över att arbetet som rektor innebar så mycket mer administrativa uppgifter än 

väntat; ”Alltså jag trodde det var mer som folk tror att en rektor är, att man är ute i 

verksamheten, i det pedagogiska och, ja, på olika sätt interagerar med deltagare och lärare 

och personal, men det är en ganska liten del av min vardag kan jag säga…” 

 

Eftersom skolan hyr sina lokaler och dessutom är utspridd i filialer så menar rektor A att det 

också är mycket arbete med kontrakt och handlingar, inköp av tjänster och liknande. Att 

arbetet som rektor innebär så mycket ekonomi och administration är något av det A inte är 

nöjd med. Att vara ute i undervisningsverksamheten blir bortprioriterat då det inte är akut, 

något man måste, och därför lätt faller bort. A besöker en del föreläsningar, konserter och 

föreställningar med kursdeltagarna, aktiviteter som ofta sker på kvällstid. Men största delen 

av arbetstiden, menar A, går ut på att läsa, svara på och skriva mail, administration och 

möten. Den tidigare rektorn, menar A, la större delen av sin arbetstid på ekonomiska frågor. 
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För att frigöra tid för rektor att arbeta mer med utveckling av ny verksamhet så har skolan 

börjat köpa ekonomitjänster av huvudmannens organisation.  

 

Uppdraget 

När A anställdes var det med ett tydligt förändringsuppdrag från styrelsen. De önskade någon 

som var entreprenör och visionär och kunde starta nya verksamheter. Uppdraget innebar en 

tydlig riktning att ta sig an nya samhällsuppdrag som studiemotiverande kurser och 

etableringskurser för nyanlända. Svårigheten med förändringsarbetet i relation till lärarna 

upplever A har varit att styrelsen dåligt kommunicerat sin vilja och att lärarna tror att ”…det 

är nåt som den där knäppa rektorn hittat på”. Det statliga uppdraget, kanaliserat genom 

Folkbildningsrådets bidragsgivning, menar A att hen handskas med genom att ta del av 

information och lämna återkoppling och rapporteringar. Statens syften med bidrag till 

folkbildningen är inget A omnämner i beskrivningen av sitt uppdrag. Den personliga 

drivkraften i ledarskapet är av idealistisk art. A betecknar sig som typisk idealist som vill göra 

ett arbete som är bra för medmänniskorna och samhället; ”Jag skulle ha väldigt svårt att gå 

till jobbet och känna att jag bara alstrade vinst till mig själv eller nån ägare eller så, utan jag 

vill göra en skillnad liksom och påverka i positiv riktning” 

 

Ledarskapet 

”Alltså, jag tycker egentligen att jag aldrig har sett mig själv som en utpräglad ledartyp…och 

kan tycka att det är lite konstigt att jag hamnat där jag är…” Rektor A uttrycker att det inte 

är att vara chef som är lustfyllt med jobbet. Konflikter och svåra beslut är heller inte A:s 

främsta gren. Möjligheten att ha stor frihet och kunna utveckla och påverka en god 

verksamhet är det viktigaste skälet till att hen fortsätter som rektor. Arbetet upplevs som 

ensamt, men samtidigt fritt. Styrelsens ordförande är engagerad och ett viktigt stöd för rektor. 

Den stora friheten, som samtidigt kan upplevas som oreglerad och gränslös, har börjat stramas 

upp med tydligare delegations- och attestordningar, berättar A. Rektorsrollen innebär också 

en position av mer övergripande och samordnande karaktär, då skolan har flera filialer. I 

relationen till filialerna, med ansvariga lokala ledare på plats, upplever A att hen kan uppfattas 

som inspektör eller övervakare om hen dyker upp utan bestämd anledning. Dock har en 

ledningsgrupp, med ansvariga från de olika delarna av verksamheten, bildats och träffas 

regelbundet för samordning. Tidigare rektor hade ingen organiserad grupp utan kontakt med 

var och en och filialerna var då mer av fria satelliter. A menar att den här förändringen i stort 

uppfattats positivt, men att vissa verksamheter helst vill vara för sig själva och leva sitt eget 

liv.  

 

10.3 Rektor B 

Vardagsarbetet 

Vår andre rektor är inne på sitt femte år som ledare på skolan. Hen har erfarenhet från tidigare 

tjänster som skolledare och skolutvecklingsuppdrag. Vardagsarbetet på skolan beskriver B 

ofta domineras av möten, organisationsfrågor, personalärenden, fastighets- och 

ekonomifrågor. Rektor B är också engagerad i samarbetsorgan inom folkbildningen och med 

huvudmannaorganisationerna. I mötena med skolans ledningsgrupp ryms inte de pedagogiska 
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frågorna, där behandlas egentligen endast managementfrågor, menar B. Det är i 

medarbetarsamtal med lärare och i arbetet med tjänstefördelning och schema hen mer direkt 

arbetar med pedagogiska ledningsfrågor. Vardagens praktiska och ekonomiska realiteter tar 

det mesta av rektors tid; ”Jag skulle vilja vara ute i klassrummet…vara ännu mera 

synlig…jag skulle vilja göra mer…det är otroligt svårt att räcka till, det är det ju 

verkligen...”. Skolans verksamhet har vuxit med 25 % på ganska kort tid och B arbetar nu 

mycket med en organisationsförändring för att skapa ett system av koordinatorer för de olika 

verksamhetsgrenarna. Det är dock inte självklart vilka personer som B ser passa i den rollen 

och själva förhandlandet om organisationsförändringen skapar en del inre turbulens.  

 

Samarbetet med lärarna beskriver B som relativt välfungerande, även om det funnits en grupp 

lärare med ett starkt motstånd mot rektors arbete med organisationen, som bland annat 

ordnade eget organiserade missnöjesmöten. När det gäller de socialpedagogiska frågorna har 

B ett kurativt team att samarbeta med och rutiner för hur lärare och kursföreståndares roll ser 

ut när det gäller deltagarfrågor. Hen upplever dock att lärare emellanåt vill lämna över 

besvärliga deltagarärenden till rektor. Just mötet med deltagarna beskriver dock B som 

vardagsarbetets guldkant. Förre rektorn var ekonom och hans ledarskap handlade mycket om 

det, samt att vara tillgänglig på skolan. B arbetar mer med utåtriktade kontakter, med dialog 

och samverkan, både i lokalsamhället och med huvudmannaorganisationerna. 

 

Uppdraget 

När det gäller uppdraget har styrelsen betonat den ekonomiska styrningen och ambitionen att 

öka omsättningen i verksamheten. När B anställdes som rektor hade styrelsen en målbild att 

skolan skulle utvecklas med kurs- och konferensverksamhet till ett kulturcenter, en levande 

mötesplats. Förväntningarna från styrelsen om en ökning av konferensverksamhet har dock 

inte B arbetat aktivt med. Hen har prioriterat att öka uppdragsverksamhet, särskilt de 

samhällsuppdrag som folkhögskolan på senare år tagit på sig med arbetslösa och nyanlända, 

samt att man inom ramen för de kurser skolan bedriver öka kontakten med lokalsamhället; 

”Jag har inte drivit den här frågan om ett utåtriktat kulturcenter…utan mer att vara en del av 

civilsamhället…Så där har jag drivit en annan väg än man tänkte när jag började…” . 

 

Rektor B omnämner inte explicit syftena med statsbidraget när vi pratar om uppdraget. Men 

hen betonar tydligt en ideologisk dimension i sitt ledarskap, där folkhögskolans särart som 

utbildningsform behöver bevakas, inte minst inåt i organisationen. Skolans allmänna kurser 

ska inte ”gymnasifieras” och yrkesinriktade kurserna inte ”yrkesfieras” menar hen. Det finns 

en risk att ”… (kurserna) blir väldigt nischade i sin del, men glömmer bort att dom är på en 

folkhögskola”. 

 

Ledarskapet 

Till skillnad från den tidigare rektorn, som var ekonom, har Rektor B, med sin pedagogiska 

bakgrund, ett mer direkt ledarskap i skolverksamheten. Rollen som rektor beskriver B handlar 

mycket om att vara aktiv i organisatoriska processer kring att skapa samsyn och gemensamma 

förhållningssätt internt. Detta innebär också processer kring arbetstidsavtal, 

tjänstefördelningar och införlivande av nya typer av kurser som ska leva tillsammans med den 
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etablerade verksamheten.  Då verksamheten ökat med 25 % på några få år och organisationen 

inte förändrats, känner B sig vacklande i hur detta ska göras; ”…och i det vacklandet känner 

jag mig…ganska ensam faktiskt…”  

Det motstånd mot de förändringar B arbetat med i verksamhet och organisation, som funnits 

hos vissa i personalen, har gjort att hen upplever sig förändrad i sin roll. ”Jag har blivit 

mindre lekfull med åren…jag har (tidigare) jobbat mycket med dynamiska processer…ja, där 

kanske jag har blivit lite hämmad under dom här åren…” 

 

Rektor B beskriver det som ett dilemma att räcka till. Fastighets- organisations- och 

ekonomifrågor dominerar mötena i ledningsgruppen och hen vill att personalen ska uppleva 

att rektor har ett engagemang i hela verksamheten. Att bli rektor på en rörelsedriven 

folkhögskola har också inneburit en ny roll att vara verksamhetens röst inåt, gentemot 

ägarorganisationerna. Just rollen att företräda verksamheten i olika samarbeten i den egna 

rörelsen och externt beskriver B som ett mycket brett och utsträckt uppdrag.  

 

10.4 Rektor C 

Vardagsarbetet 

Vår tredje rektor har sin tjänst på en landstingsägd folkhögskola. Till skillnad från rektorerna 

på rörelseägda folkhögskolor har C kultur- och utbildningschefen på landstinget som sin 

närmsta chef. Skolan har ingen egen styrelse, utan det är en politisk nämnd, som handlägger 

två folkhögskolor, naturbruksgymnasium och några kulturinstitutioner som fyller den rollen. 

Med landstinget som huvudman finns bland annat HR-resurser och juridisk resurs som stöd 

för rektor.  

 

Rektor C har varit anställd som rektor i fyra år och arbetade innan dess som lärare på skolan. 

Vardagsarbetet beskrivs av C framförallt handla om att hitta praktiska lösningar på uppkomna 

problem och arbete med organisationen. När C tillträdde önskade huvudmannen att dra ner på 

antalet personer i skolans ledning. En ny organisation är ännu inte på plats och C har nu 

ansvaret för alla personalgrupper. Vardagen innebär en mångfald av utmaningar; ”Det är 

alltifrån avvisningar på grund av droganvändning, folk som mår dåligt till personal som har 

problem till Folkbildningsrådets enkäter till att söka SPSM-bidrag”. Mer långsiktigt 

utvecklings- och visionsarbete har fått stå tillbaka och vardagsarbetet tar över istället; ”Jag 

skulle vilja vara visionären som målar, med dom stora dragen, men faktum är att man 

hamnar lätt, eller jag hamnar lätt i vardagslösningarna”. 

 

Som många andra rektorer inom folkhögskolan idag så befinner sig rektor C uppe i en ständig 

förändringsprocess, där framförallt den inre organisationen och nytt arbetstidsavtal för lärarna 

är en källa till spänningar. Just förhandlingar om ett nytt arbetstidsavtal menar C varit så 

infekterat att det är svårt att komma vidare i processen. C beskriver en tradition på skolan där 

lärare förväntas ha stort självbestämmande och inflytande.  Det innebär bland annat att rektor 

får kritik för att beslut fattas på ledningsnivå utanför lärarnas mötesforum. Rektor C menar att 

den frihet i arbetet hen ser att personalen har, inte har tagits vara på utan man fastnar i 

vardagstänkande och invanda mönster. C reflekterar över hur svårt det även är själv att ta vara 
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på det frirum hen har och anta de utmaningar som finns; ”Det finns ju en trygghet att gå på 

sitt jobb och göra alla dom här sakerna som måste göras, utan att ta utmaningen”. 

 

Uppdraget 

Till skillnad från de intervjuade rektorer som arbetar på en rörelsefolkhögskola menar C att 

huvudmannen, landstinget, inte är så aktiva i uppdragsgivande; ”Landstinget står ganska skilt 

från det här…känner jag”. Det är mer rörande administrativa rutiner, som vilket datasystem 

skolan ska använda eller hur mailsystemet ska vara, som landstinget gett direktiv om.  

 

Grunduppdraget anser C att staten, med de fyra syftena med stödet till folkbildningen, ger. 

Hen menar att skolans uppdrag är tredelat utifrån det som staten säger, det som landstinget 

säger och det som folkhögskoletraditionen innebär. Skolans långa tradition och 

förväntningarna, inte minst från medarbetarna, vad en ”folkhögskola” ska vara ger C ett 

ansvar mot traditionen och arbetar utifrån den framåt tillsammans med medarbetarna. Rektor 

C har inte fått något särskilt uppdrag att utveckla extern konferens- eller kursverksamhet, utan 

fokus i arbetet ligger på att utveckla folkhögskoleverksamheten. Här ser C sitt uppdrag som 

dels att, tillsammans med lärarna, utveckla befintliga kurser för att öka deltagarnas utbyte av 

dem, samt att föra in nya samhällsuppdrag, som etableringskurs, för att förnya verksamheten. 

 

Ledarskapet 

Rektor C berättar att hen, i sitt arbete, egentligen är ganska lite sig själv helt ut, utan går in i 

en rektorsroll. Rolltagandet är tydligast i offentliga sammanhang, men som huvudansvarig 

inåt för skolan som helhet har också rollen blivit något annorlunda än vad C förväntade sig. 

Att vara rekryterad inifrån verksamheten ser C som både en fördel och en belastning. 

Förväntningarna på att upprätthålla skolans traditionella strukturer och interna maktbalans kan 

skapa konflikt då nödvändigt förändringsarbete ska göras;  

Sen finns ju en tradition hur man gör saker och det är ju på både gott och ont…det 

faktum att många som jobbar på folkhögskola har gjort det under väldigt lång tid är 

också bra och mindre bra. Det är inte lätt att förändra saker i folkhögskolevärlden…är 

min upplevelse. 

 

Arvet från den tidigare rektorn är något C menar givetvis har funnits med i sitt rollskapande 

på skolan. Det finns också förväntningar hos personalen att en rektor är på ett visst sätt. 

Rektor C hade trott att, utifrån sitt tidigare arbete som lärare på skolan, att det skulle vara 

lättare att arbeta nära personalen och känna en kollegial tillit, men upplever att det finns, 

framförallt hos servicepersonalen, en misstro mot ”…någonting som man upplever som en 

lönesättande överhet…” Därför, menar C, har det nog blivit för mycket av att gå in i den 

trygga rollen att handha vardagsfrågor hellre än än att ge sig på utmaningar i förnyelsearbete.  

De personliga idealen som drev C till folkhögskolan finns dock fortfarande kvar; ”…jag är 

nog en hel del mig själv, men jag lägger absolut på…ett lager att vara ansvarig för nånting, 

det tycker jag”. 
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10.5 Rektor D 

Vardagen 

Vår fjärde rektor arbetar på en medelstor internatfolkhögskola med tydlig profil och en stark 

tradition som kulturcentra. Hen beskriver sitt arbete som ledare på skolan som ganska 

oproblematiskt. Där finns en ledningsgrupp och tydligt definierad ansvarsfördelning vad 

gäller verksamhetens olika delar. De olika kurserna på skolan har stor autonomi och 

självbestämmande. Rektor D säger att det ändå finns en stor följsamhet mot fattade beslut och 

har inte upplevt någon direkt konflikt med lärargruppen. Bilden av vardagsarbetet som 

framtonar i intervjun är att D framförallt arbetar med strategiska och skolövergripande frågor, 

där ekonomin och omvärldskontakter är viktiga delar. Som företrädare för en rörelseskola 

med en intressesfär som är delvis internationell ingår också resor utanför Sverige. D menar 

dock att skolan har haft svårt att få en stark lokal förankring. Försök att starta verksamhet 

utifrån etableringsuppdraget eller kurser för arbetslösa har fallit på att intresset från lokala 

aktörer varit lågt, samt att skolans geografiska läge gör det svårt att få dagpendlare att 

komma. Skolan har därför prioriterat att stärka kärnverksamheten och utveckla 

kortkursverksamheten.  

 

D har tidigare erfarenheter som ledare, bland annat som rektor i offentliga skolväsendet, och 

menar att det har varit till stor nytta i sitt nuvarande arbete. Framförallt kunskap om juridiska 

och arbetsrättsliga frågor; ”…Jag kunde ju ställa dom frågorna när jag kom hit. Nu var man 

ju inte van vid den typen av frågor, det kan handla om lagar och förordningar, MBL eller 

diskrimineringslagen, alltihopa, det är ju sånt som du som förvaltningschef bara måste ha 

med dig…” 

 

När det gäller det pedagogiska ledarskapet i vardagen menar D att det är på ett metaplan 

snarare än på detaljplan hen agerar. Att skapa förutsättningar för lärarna att göra ett bra arbete 

och ha tilltro till dem ser hen som sin väsentligaste roll. Noggrannhet i vilka man anställer på 

vilka positioner är också en viktig ledaruppgift. De kontakter med kursdeltagarna G nämner i 

intervjun är bland annat att vara närvarande då konserter, föreläsningar eller redovisningar 

sker och då möten genom småprat och mingel. 

 

Uppdraget 

Rektor D säger att hen definierat sitt och skolans uppdrag på tre olika sätt; det ena är att 

bedriva skolverksamhet, det andra att värna huvudmannens profil och det tredje den 

kommersiella delen av verksamheten. Styrelsen beskrivs som tydlig, men på avstånd: ”…dom 

är måna om att (skolan) ska hålla väldigt hög kvalitet på allt vi gör. Och det blir väl nån sorts 

av luddigt, allmänt formulerat uppdrag”. När det gäller statens syften med statsbidraget 

menar D att styrelsen har behandlat bidragsreglerna och är medvetna om dem. Eftersom 

uppdraget formulerat av staten och Folkbildningsrådet är så vitt och tolkningsbart hävdar D 

att skolan med råge uppfyller detta.  

 

När rektor D anställdes på skolan och analyserade verksamheten definierade hen ett eget 

uppdrag och det var att skapa en annan typ av ekonomi som bygger på egen likviditet och ett 
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mål på plusresultat årligen. Detta har inneburit ett aktivt arbete i att skapa struktur och få ett 

mer företagsliknande ekonomiskt medvetande internt i organisationen. 

 

Ledarskapet 

Med tidigare skolledarerfarenheter i ryggen upplevde inte D att hen tog över en rollförväntan 

utifrån tidigare rektor, utan: ”…jag kom in som jag är…hade man i…urvalsprocessen valt mig 

hade man också gjort det och då var det det man fick”. D beskriver att de förväntningar och 

den positionering i rollen hen framförallt bearbetat under de första åren på skolan mer rörde 

nätverket runt skolan på olika nivåer. Skolans goda renommé har ändå gjort det ganska lätt för 

D att bära rollen som företrädare utåt. Rollen inåt som skolledare upplever D som strategisk 

och organisatorisk snarare än utövande av direkt arbetsledarskap. De olika verksamheternas 

relativa autonomi och en tydligt definierad ledningsgrupp har underlättat för D att fokusera på 

strategi och utvalda förbättringsområden.  

 

Rektor D återkommer dock under intervjun till att hen ibland upplever sig mer som VD än 

rektor. Som fristående skola är de ekonomiska realiteterna alltid närvarande och rektor 

slutgiltigt ansvarig för att verksamheten går runt och löner kan utbetalas. Här menar D att det 

är mer företagsliknande logik hen måste verka inom. Den kommersiella delen av 

verksamheten – att fylla anläggningen med verksamhet som genererar intäkter – ska hanteras 

parallellt med den statsbidragsfinansierade kursverksamheten. 

 

 

10.6 Rektor E 

Vardagen 

Vår femte rektor arbetar sedan sex år tillbaka på en mellanstor, rörelseägd folkhögskola. Det 

finns idag ingen organiserad ledningsgrupp på skolan, men några ansvariga för olika delar av 

verksamheten. Personalansvaret när det gäller medarbetarsamtal, lönesättning och liknande 

uppgifter vilar dock på rektor själv. Rektor E har tidigare arbetat som rektor i kommunal 

skolverksamhet och menar att en stor skillnad är de korta beslutsvägarna inom folkhögskolan. 

Samtidigt är folkhögskolan mer utsatt och utlämnad till sig själv vad gäller ekonomi, 

fastighetsunderhåll och HR-frågor.  

 

Hen beskriver den ständiga dialogen med personalen och skapandet av de relationer som 

dialog och öppenhet befrämjar, som signum för sitt vardagliga ledarskap. I och med detta kan 

även mer ”chefsbetonade” uppgifter, som varsel, uppsägningar och verksamhetsförändringar, 

bli mindre laddade av konflikt: ”…det här har dom vetat jättelänge att det är ett problem 

här…jag tar ett varsel…det är en personlig tragedi, men det går och det bygger på att 

relationen finns där”. E beskriver dock svårigheter att få sin dialogbaserade och delegerande 

ledarstil att fungera när det gäller personal inom Kommunals personalområde. Hos denna 

kategori personal uttrycks önskan om en mer traditionell ledarstil där beslut fattas av chefen 

och meddelas: ”Chefen säger vad jag ska göra och så skäller jag på chefen”. För att ett nära 

och dialogbaserat ledarskap ska fungera är rektor E mycket närvarande på skolan och säger 
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sig trivas med det. Konsekvensen av detta är att hen kan känna ett visst dåligt samvete att inte 

vara mer aktiv i omvärlden och delta i möten utanför skolan.  

 

Uppdraget 

”Främst har jag ju ett uppdrag från styrelsen…sen har jag att förhålla mig till 

Folkbildningsrådets regler”. Det är den första tanke rektor E får då frågan om hens uppdrag 

ställs. Att forma skolans verksamhet är dock en process som görs i samspel mellan rektor och 

personal. Här upplever E att det finns en gemensam inställning att ”leva folkbildning”, att den 

historiska folkbildningstraditionen och statens nuvarande syften med bidragsgivningen, 

manifesteras i personalens förhållningssätt till kursdeltagarna och varandra. Det är varje 

deltagares personliga växt och möjlighet att förverkliga sin potential som E ser som det 

grundläggande uppdraget. Rektor E ser behovet hos nya deltagargrupper, framförallt 

flyktingar och invandrare, som i allt högre utsträckning kommit till skolan som en ny fas i 

uppdraget att bedriva folkbildningsarbete: ”På 1800-talet var det bönder, nu är det 

invandrare…det är ju vår nya kategori, det är jag helt övertygad om…  

Förutom att rektor ansvarar för att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt upplever inte E att 

styrelsens uppdragsgivande i första hand är av ekonomisk karaktär utan att det där finns ett 

engagemang i bildningsfrågor och värdegrundsfrågor. Ett mer praktiskt samarbete med 

huvudmannaorganisationerna finns dock inte. 

 

Ledarskapet 

Rektor E ger uttryck av att känna sig bekväm i sin rektorsroll och stannar gärna kvar på sin 

post ytterligare några år. Genom att arbeta med dialog och relationsbyggande upplever hen 

inte ett problem att träda in i en mer myndighetsutövande roll vad gäller deltagar- och 

personalärenden: ”…skulle jag bara vara en myndighetsperson då skulle dom skälla på mig, 

det är inte lika lätt när vi har en relation. Det är det som är min vinkel.” I rollen menar E att 

det ingår att praktisera den värdegrund skolan ska vila på. Häri ligger också att inse att som 

rektor är man en förebild för personalen på många plan. E nämner bland annat när det gäller 

arbetstid att en rektor som ständigt arbetar 60 timmar i veckan kan sända signalen att så 

arbetsam borde all personal vara och därmed väcka dåligt samvete.  

 

Rektors roll när det gäller utveckling av nya kurser och ny verksamhet ser E som att i första 

hand vara lyhörd för förslag och idéer från personalen, undersöka förutsättningar och bedöma 

realismen i förslagen. Hen menar att det är betydligt rörligare när det gäller utbildningar och 

kurser, med större osäkerhet om deltagare kan rekryteras. Behovet av en bakficka full med 

alternativ har ökat: ”Det är den största skillnaden, så det är inte lika tryggt och lugnt som när 

jag började”. 

 

Externa intäkter från bland annat konferensverksamhet och Bed & Breakfast menar E också 

har blivit viktigare för att få verksamheten att gå runt. Rektor E uttrycker här också att vara 

rektor på en folkhögskola, det är inte att vara rektor utan något helt annat. Det är kök, service, 

fastighetsfrågor och alltså ett totalt verksamhetsansvar: ” Ja, du har pedagogiskt ansvar för en 

skolverksamhet. Det är min definition av en rektor. Jag tänker att jag är mer VD…än nåt 

annat” 
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10.7 Rektor F 

Vardagen 

Vår sjätte rektor har arbetat som bland annat lärare många år på sin skola och har de senaste 

fyra åren innehavt tjänsten som rektor. Skolan är en av landets äldsta och drivs av en lokal 

garantiförening. Styrelsen beskrivs i intervjun som stabil men har en ganska tillbakadragen 

roll vad gäller skolverksamheten. Ordförande har varit ett bra stöd men utöver det är rektor F 

ganska ensam – eller fri, om man så vill -  i sitt uppdrag. Det finns dock ett gott samarbete 

med biträdande rektor, som F lyfter fram som ett mycket viktigt stöd i ledarskapet. Vardagens 

arbete handlar mycket om praktiska organisations- och personalfrågor. Med ansvar för bland 

annat medarbetarsamtal med drygt 50 anställda, personalförändring och sjukskriving inom 

administrationen och en organisationsförändring på gång har F just nu fullt upp. Den haltande 

organisationen har också inneburit att F fått ta sig an många små vardagsfrågor, som 

exempelvis vikarieanskaffning: ”…Jag kan känna att dom kommer till mig med smågrejor 

och det handlar väl då både om att jag är tillgänglig och att vi har en nära relation…”.   

 

Nästa process är ett nytt arbetstidsavtal för lärarna, något F anser är viktigt att få på plats, men 

har avvaktat med bland annat på grund av tidsbrist. Implementering av ett nytt arbetstidsavtal, 

menar F, syftar bland annat till att bygga en gemensam värdegrund och skapa en större 

förståelse för de olika personalgruppernas förutsättningar, inte bara lärarnas, bland annat 

beträffande när mötestid förläggs: ” Jag försöker jobba väldigt mycket för helheten, att man 

ska ha förståelse för varandra och finns inte den ena funktionen så fungerar inte den 

andra…” 

 

Skolan som rektor F arbetar på har ett relativt litet antal kursdeltagare boende på internat, men 

hyr ut boende till kommunen och har en del sommarkurser. Konferens- eller 

vandrarhemsverksamhet bedrivs inte för närvarande, vilket betyder att rektors arbetsområde 

är koncentrerat till skolverksamheten. 

 

Uppdraget 

Folkhögskolans styrelse har inte försett rektor F med något profilerat uppdrag. Hen menar att 

styrelsen fokuserar mest på den långsiktiga, praktiska förvaltningen av skolan medan man 

överlåter till rektor att sköta det operativa. I intervjun ställs inte explicit frågan om uppdraget 

från staten och det är heller inget F berör själv under samtalet. I samtalet framtonar bilden av 

ett uppdrag som rektor F skapar utifrån vardagsverksamhetens behov, ett uppdrag som mer 

handlar om att skapa en harmonisk och välfungerande organisation.  

 

Ledarskapet 

Rektor F beskriver sig själv som en person som gillar utmaningar och såg möjligheter i 

rektorsarbetet efter att lång tid arbetat på skolan, bland annat som vikarierande biträdande 

rektor. Hen kände stort stöd från personalen att söka tjänsten och i förväntan låg inte att 

fortsätta på samma stig som föregående rektor trampat upp. Mandatet var med andra ord gott. 

F berättar dock om en viss nervositet inför att axla rektorsrollen i början. Relationen till 



Scener ur ett ledarskap  Hans-Åke Höber 

 53 

lärarna, de tidigare kollegorna, förändrades: ”…ibland kan jag bli trött på att man, då menar 

jag lärarna, går och snackar lite och så snackar man, men kom till mig och säg för det 

händer ingenting om ni bara går och ältar saker”. Med tiden upptäckte också F att det var 

mycket rapportering som skulle göras. Skrivelser och policydokument ska författas. 

Arbetsklimat och arbetsmiljö är rektors ansvar. Rollen som rektor innebär att man måste tänka 

på helheten, menar F. Det innebär också att ta svåra samtal och besvärliga beslut. 

Förändringar i verksamheten vill F inte fatta beslut om innan att ha lyssnat inåt och fört en 

dialog med berörda medarbetare. Samtidigt uttrycker hen svårigheter, särskilt när det gäller 

lärarnas arbetstidsavtal, att komma framåt i förändringsarbete. Hen beskriver sig som ganska 

ensam i detta. Förhoppningarna på en komplett ledningsgrupp är därför stora.  

 

10.8 Rektor G 

Vardagen 

Vår sjunde rektor arbetar sedan ett antal år tillbaka på en rörelsefolkhögskola på landsbygden. 

Skolan är en internatskola och erbjuder också för externa kunder konferens och övernattning. 

Rektor G har tidigare arbetat inom huvudmannens organisation och som folkhögskollärare 

och är därmed väl förankrad i skolans verksamhet. Hen bereder ärendena inför styrelsens 

möten, deltar i mötena och arbetar sedan på styrelsens uppdrag. Detta innebär, enligt G, en 

fantastisk möjlighet att vara delaktig i och påverka besluten om skolans verksamhet. På plats i 

vardagen finns en ledningsgrupp och ett delegerat ledarskap när det gäller service och kök.  

 

Utöver sitt arbete med skolövergripande frågor som rör ekonomi, personal och organisation 

försöker rektor G på ett medvetet sätt vara synlig och närvarande gentemot kursdeltagarna. 

Det kan handla om att äta lunch i skolans matsal samt att undervisa vissa lektioner. Mer 

direkta möten med enskilda kursdeltagare handlar ofta om problem med studierna som 

hamnar på rektors bord. I uppdraget som högste chef inom organisationen ingår ansvaret att ta 

hand om disciplinära beslut gentemot deltagare. Här ingår också att ta och förmedla mindre 

behagliga beslut gentemot personal som uppsägningar. Detta är dock inget rektor G uttrycker 

vara plågsamt eller något hen försöker slippa, utan något som följer med positionen, lönen 

och därmed det skolövergripande ansvaret. 

 

G kan dock känna sig ensam i ledarskapet gentemot lärargruppen. Den traditionella bilden av 

lärarna som folkhögskolans bärare upplever hen är en förödande stark kultur på skolan vilket 

försvårar förändringsarbete. Här uttrycker G att lärare generellt har svårigheter att acceptera 

nödvändiga förändringar som syftar till organisationens överlevnad, en 

organisationsomogenhet: ”…jag känner att lärarna aldrig ger upp, utan man 

fortsätter…kampen även när kampens tid är passerad…och det tycker jag är 

organisationsomognad, att man inte inser att jag…är på en arbetsplats”. 

 

Uppdraget 

Rektor G uppfattar sitt uppdrag som tredelat; dels det övergripande från staten via 

Folkbildningsrådet, dels att driva skolan som verksamhet och organisation framåt och 

slutligen att få människor att växa och utvecklas, såväl personal som kursdeltagare. Hen 
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hävdar att det uppdrag styrelsen ger harmoniserar med det eget upplevda: ”…dom är väldigt 

noggranna med rågången mellan dem som styrelse och mitt uppdrag…att inte lägga sig i 

”hur-et” utan ”vad? Bilden som ges i samtalet är att relationen till folkbildningens syften och 

mål också präglar Rektor G:s handlingar och ställningstaganden som chef. Hen beskriver som 

sitt viktigaste uppdrag, förutom det mer formella enligt ovan, att se till att människor växer 

och utvecklas: ”I arbetet tycker jag det är spännande att verkligen försöka stötta en personlig 

utveckling och det är det som varit min drivkraft…”. 

 

Ledarskapet 

Rektor G är ansvarig och verkställande tjänsteman i organisationen. Gentemot styrelsen gäller 

det att ha bra på fötter och: ”Det är bra för man får skärpa till sig…det är inte bra att man 

alltid får som man vill för att man kan bli lite slapp, tänker jag, i sitt ledarskap”. Att ta ett 

ansvar för skolan som helhet, menar G är väsentligt i rollen och uppdraget, även om det kan 

innebära att lärare inte tycker att rektor sköter sitt uppdrag ur deras perspektiv. I rektorskapet 

ingår också den mer myndighetsutövande roll som har att göra med deltagar- och 

personalärenden, som nämnts ovan. Som främste företrädare för skolan hamnar rektor också i 

fronten när det gäller inspektioner från bland annat hälsomyndigheter i skolans kök. Här 

känner Rektor G att det tar mycket kraft att leva upp till rigorösa krav för en så liten 

verksamhet. Hen uttrycker också ett dilemma i att vara en fritänkande och 

förändringsbenägen ledare då kollegiet inte alltid är så pigga på förändringsarbete.  

 

10.9 Rektor H 

Vardagen 

Vår åttonde rektor, slutligen, har arbetat fyra år på en klassisk rörelsefolkhögskola. Hen 

rekryterades utifrån och har tidigare arbetat i andra verksamheter. Rektor H berättar att hen 

inte hade räknat med att möta en kultur med starkt informellt ledarskap, där man vill sudda ut 

kontaktytan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är framförallt inom lärargruppen rektor 

H möter motstånd i arbetet med att förnya och utveckla verksamheten. Ett för lärarna mycket 

förmånligt arbetstidsavtal håller nu på att förhandlas om och här har även styrelsen för skolan 

engagerat sig, då de tidigare varit ovetande om hur förmånliga villkor lärarna haft: ”Det som 

förvånar mig mest är att dom (vissa lärare) …ibland…ifrågasätter sin egen arbetsgivare som 

jag var alldeles häpen över utifrån mina tidigare preferenser i arbetslivet…”  

 

Som utifrån kommande har H kommit in i en skolform som väcker dubbla känslor. Å ena 

sidan beskriver hen äntligen ha hittat en skolform som arbetar mot social hållbarhet, varje 

individs möjlighet att lyckas och ett positivt alternativ till allmänna skolväsendet. Å andra 

sidan har H förundrats över en instängdhet och konservatism inom vissa områden: ”…Ibland 

upplever jag att den (ideologin) inte riktigt ligger i samklang med sin samtid, utan den ligger 

i samklang med hur det var när vi startade folkhögskolan, när den började…på 50-talet…” 

Förnyelsen som skett de senaste åren har skett genom nya samhällsuppdrag för nya grupper, 

samt utifrån nyrekryterad personal. Finns det en begränsning av ditt frirum, något glastak du 

mött? frågar jag. ”Där glastaket kommer in, det är kulturen”, svarar H. 
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Utöver att arbeta med organisation och förnyelse i den pedagogiska verksamheten är bland 

annat skolans fastighetsbestånd, i behov och renovering och underhåll, något rektor H ser som 

en besvärlighet som tar mycket tid Detta innebär också behovet av att få intäkter från 

konferensverksamhet och internatboende. Här saknar H en bättre organisation, med en 

fastighetschef eller liknande. Idag finns en biträdande rektor på halvtid och några 

ansvarsområden fördelade inom service. I övrigt är det rektor som bär uppgiften att handha 

alla personalfrågor inklusive lönesättning och medarbetarsamtal.  

 

Uppdraget 

Uppdraget från styrelsen beskriver rektor H som vagt – att leda och utveckla skolan 

tillsammans med personalen. I den starka kultur som hen beskriver att skolan präglas av och i 

den starka interaktionen med personalen som sker i vardagen, så är det där uppdraget formas: 

” …som egentligen styr mitt uppdrag tycker jag nog är…personalen eftersom dom påverkar 

mig mest, så styr dom mig också…” Det har, enligt H, tidigare framförallt varit lärarna som 

styrt över skolan och det är ovant att ha en rektor på plats som vill ta ledarskapet. Hen ser som 

sin roll att nu bryta dessa strukturer och sätta igång förändringsprocesser. Här menar också H 

att ett viktigt uppdrag är att skapa en engagerad styrelse som involverar sig i skolans 

verksamhet. Implicit uttrycker rektor H också att det är deltagarnas ve och väl och att deras 

studiegång är kvalitetssäkrad som är kärnan i sitt uppdrag. I detta ligger att inte i första hand 

fokusera på personalens villkor, utan att skapa en samsyn kring att deltagarnas behov ska vara 

i fokus. I intervjun nämner dock inte rektor H något om det statliga uppdraget och syftena 

med statsbidraget, eller att huvudmannen gett någon form av mer ideologiskt grundade 

uppdrag till rektor. 

 

Ledarskapet 

Finns det en rektorskostym? En roll eller position att gå in i? Här svarar rektor H att arbetet 

kräver att man är bred och har olika delpersonligheter beroende på sammanhang och situation. 

Samtidigt: ”…jag tycker det är jätteskönt dom stunder jag känner att jag kan bli av med den 

(rollen) även på jobbet”. I vissa uppgifter, särskilt utåtriktade, upplever sig rektor H mer som 

VD, i andra som rektor. Det handlar om perspektivbyten, menar hen. I det vardagliga 

ledarskapet på skolan gick H in med en ganska tydlig uppfattning om vad rollen var; att ställa 

frågor, att bryta invanda strukturer och sätta igång processer. Syftet var att bryta statiska 

tillstånd och utveckla arbetssätt och inriktning. Här har också H försökt att bryta en dold 

hierarki där servicepersonal känt sig mindre värd och försöka vara en ledare för all personal, 

inte endast lärarnas förlängda arm. Hen känner också en ambivalens i att delegera uppgifter 

och tillsätta fler tjänster med chefsuppgifter: ”…jag (vill) inte ha så många nivåer för jag vill 

vara nära alla på nåt sätt”. I fokus för sitt rektorsskap har H ställt kursdeltagarna, den grupp 

som all personals anställningar bygger på: ”Jag är elevorienterad och inte personalorienterad 

utan vi tillsammans är verktyg för att stödja dem som kommer hit”.   
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11. Tematisering av rektorernas berättelser 
 

I tematiseringen av rektorernas berättelser har jag först valt att titta på hur respondenterna 

beskriver att de uppfattar sitt uppdrag och hur detta formas. Beskrivningen av rektors 

ledarskap har jag valt att strukturera utifrån relationen till personalen, relationen till styrelsen 

samt relationen till folkbildningstraditionen. 

 

11.1 Beskrivning av uppdraget 

 

På den grundläggande frågan hur man uppfattar sitt uppdrag finns en tydlig samstämmighet i 

det första spontana svaret från några av rektorerna; det är statens syfte med bidraget till 

folkbildningen, kanaliserade via Folkbildningsrådet med dess riktlinjer, som är uppdragets 

fundament. Därtill omnämner man huvudmannens profil och viljeinriktning, där styrelsen för 

skolan är rektors närmaste uppdragsgivare. För ett par av rektorerna har också ett mer 

intervenerande uppdrag getts av styrelsen då de anställdes – att förändra organisationen: ” 

Min roll just nu är att bryta de där strukturerna och sätta igång processer” (Rektor H). ”Man 

var ute efter nån som var lite entreprenör och visionär och starta nya verksamheter” (Rektor 

A).  

 

Det framgår av intervjuerna också att skolor som har en lokal garantiförening som ägare har 

en styrelse som inte är lika tydlig i uppdragsgivandet som en styrelse i en folkrörelsedriven 

skola: ”Dom ser lite långsiktigt och lite praktiskt på saker och så sköter jag det operativa” 

(Rektor F). Rektorerna i intervjuerna beskriver generellt att engagemanget i styrelsen för 

skolan är gott, men det är mycket stor skillnad på hur detta engagemang formuleras i uppdrag. 

En allmän bild är att det är den enskilde rektorn som tolkar styrelsens uppdragsgivande utifrån 

egna preferenser och upplevda behov: ”Min styrelse är tydlig, men på avstånd…Jag har 

definierat mitt uppdrag…” (Rektor D) 

 

Det är dock inte denna mer formella sida av uppdraget rektorerna sedan utvecklar i samtalet. 

Statens fyra syften med bidragsgivningen beskrivs ligga som en självklar klangbotten för 

verksamheten på skolan, men resonemang om detta utvecklas inte vidare av rektorerna. För 

ett par av de intervjuade rektorerna omnämns det statliga uppdraget endast implicit, som en 

tolkning jag gör, under intervjuns gång. Styrelsens uppdrag beskrivs som viktigt att förhålla 

sig till, men tolkas och anpassas av rektorerna i mötet med vardagsverkligheten.  Fokus i 

samtalen flyttas snabbt över till det konkreta ledarskapet och hur man upplever sin roll i det 

dagliga arbetet. Här framtonar en annan aspekt av det upplevda uppdraget – hur man ser sin 

uppgift i att förvalta och utveckla relationer, arbetsklimat och en väl fungerande verksamhet: 

”Jag är tillgänglig och vi har en nära relation” (Rektor F). ”Jag vill inte ha så många nivåer 

för jag vill vara nära alla på nåt sätt” (Rektor H) 
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Det framkommer inte att man upplever någon direkt konflikt mellan effektiv skolförvaltning 

och folkbildningsmässigt agerande. Dock framhåller flera av rektorerna att uppdraget formas 

löpande i mötet med personalen och vardagsverksamheten: ”I övrigt skulle jag nog säga så 

här, att vi hjälps åt att forma skolan, pedagogerna framförallt, men även övrig personal” 

(Rektor E). Här spelar påverkansfaktorer som invanda mönster, lokala kulturer och 

förväntningar på att lösa vardagsproblem in. Det tycks inte som att rektorerna har utrymme 

för, eller uppdraget, att driva en pedagogisk – ideologisk linje i sitt ledarskap. Det är andra 

utmaningar, som att skapa ekonomisk stabilitet, räta upp en haltande organisation eller att ta 

makten över hur lärarnas arbetstid används, som dominerar rektorernas agenda: ”Jag känner 

sorg…när vi bara ägnar oss åt…fastigheter och personalfrågor (i ledningsgruppen) …de här 

pedagogiska processerna ska finnas med… vilket de inte gör idag” (Rektor B) 

11.2 Relationen till personalen  

 

Sin ledarstil, som rektorerna beskriver den, präglas av ett demokratiskt, dialogbaserat och 

humanistiskt förhållningssätt. Uppdraget från styrelsen att som verksamhetsansvarig slå vakt 

om skolans långsiktiga överlevnad och ekonomiska stabilitet kan dock emellanåt göra det 

nödvändigt att mer träda in i rollen som chef än som ledare. I rektorernas berättelser framstår 

dock ett vardagligt nära och förtroendefullt samarbete med skolans personal som det normala 

tillståndet. Rektor G beskriver som sitt viktigaste uppdrag, förutom det mer formella enligt 

kapitlet ovan, att se till att människor växer och utvecklas: ”I arbetet tycker jag det är 

spännande att verkligen försöka stötta en personlig utveckling och det är det som varit min 

drivkraft…”. Rektor E beskriver den ständiga dialogen med personalen och skapandet av de 

relationer som dialog och öppenhet befrämjar, som signum för sitt ledarskap. I och med detta 

kan även mer ”chefsbetonade” uppgifter, som varsel, uppsägningar och 

verksamhetsförändringar, bli mindre laddade av konflikt: ”…det här har dom vetat jättelänge 

att det är ett problem här…jag tar ett varsel…det är en personlig tragedi, med det går och det 

bygger på att relationen finns där”.  

 

Några av rektorerna beskriver svårigheter att få sin dialogbaserade ledarstil att fungera när det 

gäller personal inom Kommunals personalområde. Hos denna kategori personal uttrycks 

önskan om en mer traditionell ledarstil där beslut fattas av chefen och meddelas: ”Chefen 

säger vad jag ska göra och så skäller jag på chefen” (rektor E). En av rektorerna uttrycker sin 

besvikelse över att bli mål för projicering av klassförtryck: ” Det finns en misstro mot nånting 

man uppfattar som lönesättande överhet…jag trodde det skulle bli lättare…att bara va sig 

själv…jag trodde jag skulle komma längre i att...vara nära dom” (Rektor C). 

 

Andra av de intervjuade rektorerna beskriver i stället en svårighet med att få delar av den 

pedagogiska personalen att konstruktivt delta när förändringar måste ske. Det framgår tydligt 

av intervjuerna att samtliga folkhögskolor just nu genomgår en metamorfos där en etablerad 

diskurs, som utmanas av nya tiders krav och förändrade betingelser, gör att en institutionell 

logik, grundad i folkhögskoletraditionen, utmanas av marknadslogik och byråkratisk logik, 

vilket ruskar om och skapar spänningar mellan personal och rektor. Ett par rektorer beskriver 

tydligt hur lärarna, framförallt på allmän linje, har en syn på sin respektive rektors roll enligt 
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”det osynliga kontraktet” - en kultur där lärarna anser sig vara de som är bärarna av skolans 

identitet. ”Det finns ju en tradition på skolan…där man som lärare förväntar sig att ha 

väldigt stort inflytande” (Rektor C). ”Min roll just nu är att bryta de där strukturerna och 

sätta igång processer” (Rektor H) 

 

Lärarnas arbetstid och lärargruppens anspråk på ett avgörande inflytande över skolans 

verksamhet är frågor som ansätter flera av rektorerna. På ett par skolor är en konflikt i 

vardande, då rektor vill införa ett nytt arbetstidsavtal och på ett tydligare sätt formalisera 

lärarnas uppgift och ansvar. På andra skolor är den kampen förbi och processen klar. 

Efterdyningarna kan dock vara nog så besvärande: ”…jag känner att lärarna aldrig ger upp, 

utan man fortsätter den kampen även när kampens tid är passerad…och det tycker jag är 

organisationsomognad – att man inte inser att jag är…på en arbetsplats”. (rektor G). 

 

När det gäller organisation och ledning av skolans verksamhet framgår av intervjuerna att 

folkhögskolorna präglas av en icke-hierarkisk organisation med ett fåtal mellanchefer, vilka 

mer har rollen som närmast ansvarig samordnare för en avgränsad del av skolans verksamhet. 

De flesta av rektorerna har en organiserad ledningsgrupp och har även delegerat ut delar av 

personalhandläggningen, medan det också finns rektorer som valt bort en organiserad 

ledningsgrupp, men har tät dialog med några medarbetare som i sin funktion har 

”helikopterperspektiv”. Majoriteten av de intervjuade rektorerna ägnar en stor del av sitt 

dagliga engagemang i att vara fysiskt närvarande på skolan och befinner sig i interaktion med 

personalen. Det finns dock också rektorer som beskriver att de har en mer tillbakadragen roll 

gentemot personalen i vardagen och arbetar mer administrativt med övergripande frågor. 

 

11.3 Relationen till styrelsen 

 

Alla de intervjuade rektorerna beskriver en god relation till sin styrelse, men flera av dem 

beskriver att styrelsen har en tillbakadragen eller passiv roll. Relationen till styrelsen tycks 

dock präglas av ömsesidig tillit och ett obyråkratiskt samarbete där beslutsvägar är korta och 

ger rektor goda möjligheter att verka med stor frihet. Som högste tjänsteman är rektor 

föredragande på styrelsens möten och ansvarar därefter för verkställande av beslut. Några 

rektorer uttrycker att deras uppgift att bereda ärendena inför styrelsemöten ger stor möjlighet 

att påverka styrelsens beslut. Samtidigt uttrycker ett par av rektorerna att styrelsen är aktiv, 

engagerad och ställer ”besvärliga frågor”. Som rektor ska man kunna presentera välgrundade 

argument för sina förslag, vilket också är utvecklande och värdefullt enligt rektorerna: ”…det 

är bra för man får…skärpa till sig…det är inte alltid bra att man får som man vill för att man 

kan bli lite slapp i sitt ledarskap…” (rektor G). ”…det är väldigt lite styrning…kan jag 

föredra och argumentera så går dom oftast på min linje…men dom ställer besvärliga 

frågor…man måste ha på fötterna” (rektor E). 

 

Några av rektorerna uttrycker att deras styrelser är väl förtrogna med folkbildningens syfte 

och det uppdrag som medföljer statsbidraget, medan andra inte nämner något om sin styrelse 

när det gäller statens syften med bidragsgivningen. Här framstår det som om styrelsen mer är 
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inriktad på att man förvaltar en god verksamhet i ekonomisk balans.  Ingen av de intervjuade 

rektorerna uttrycker dock att styrelsen agerar så någon konflikt mellan samhällsuppdraget, 

huvudmannens intressen eller den pedagogiska verksamheten hamnar i rektors knä: ”…man 

pratar också om vad vi lär ut, inte hur, men vad…och att folkbildning är viktigt” (rektor B). 

”…min styrelse är väldigt tydlig – men på avstånd. Alltså dom är aldrig inne i detaljfrågor 

skulle jag vilja säga (rektor D) 

 

En tydlig skillnad framkommer mellan rörelseägda, fristående skolor och skolor som drivs av 

landsting/region när det gäller relationen till styrelsen. Rektorer som har ett landsting som 

huvudman har egentligen ingen direkt kontakt med styrelsen, utan kontakten med 

huvudmannen går genom en chefstjänsteman på landstinget. Styrelsen är där politiskt tillsatt, 

en politisk nämnd, och oftast är det flera skolor, även gymnasieskolor, som ligger under 

samma styrelse. 

 

11.4 Relationen till folkbildningstraditionen 

 

I rektorernas berättelser framtonar en bild av att relationen till folkbildningens syften och mål 

präglar deras handlingar och ställningstaganden. 

Vid frågor om vad ”folkbildning” som idé och handlingar betyder i rektors ställningstaganden 

beskriver rektorerna kursdeltagarnas möjligheter till personlig växt och utveckling som det 

centrala: ”vi lever folkbildning, vi pratar om…vad vi gör och varför vi gör…vi ser den här 

växten i alla människor…” (rektor B).  I mångt och mycket framgår också att rektorerna drivs 

av motsvarande ideal när det gäller personalen på skolan.  

 

Möten mellan människor med olika bakgrund och preferenser är ett annat tema som 

rektorerna lyfter fram som väsentligt. Den kultur och atmosfär som präglar skolan ska vara 

välkomnande och trygg, samtidigt som oväntade möten och stimulans att få kontakt med 

många olika människor ska uppmuntras, enligt de intervjuade rektorerna. Hos några av de 

rektorer som verkar vid en internatfolkhögskola framhålls boendet som en viktig pusselbit i 

att skapa dessa möten. En rektor omnämner: ”När vi läser våra utvärderingar kan man ibland 

fundera på varför vi överhuvudtaget hade någon undervisning, det hade räckt med att de bara 

bott ihop. (rektor G). Men det finns också bland de intervjuade rektorerna de som inte alls tar 

upp internatboendet i socialpedagogiska termer.  

 

Förändring i skolornas möjlighet att rekrytera deltagare och nya behov i samhället ställer 

också rektorerna inför frågor om hur deras folkhögskola och folkbildningsuppdraget ska 

utvecklas för att vara relevant nu och framgent. Rektor G uttrycker ett dilemma i svårigheter 

att rekrytera deltagare till skolan, beroende på det geografiska läget, samtidigt som stort 

behov av folkbildning finns på andra platser: ”…vi måste fundera på om vi ska vara någon 

annanstans där man skriker efter oss…eller ska vi bara sitta…med armarna i kors och säga 

att kommer dom inte till oss så kan vi tyvärr inte göra något åt det” (rektor G). Kan skolans 

identitet och bildningsmiljö leva vidare även om verksamheten fysiskt läggs någon 
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annanstans? Rektor E ser nya deltagargrupper, framförallt flyktingar och invandrare, som i 

allt högre utsträckning kommit till skolan som en ny fas i folkbildningsarbetet:  

På 1800-talet var det bönder, nu är det invandrare…det är ju vår nya kategori, det är jag 

helt övertygad om…då kan man ju prata folkbildning, tänker jag…både för oss 

svenskar med kulturkrockar och religionskrockar…men även för dem då, att förstå 

språket, lära sig samhället… (rektor E).  

 

Samtliga rektorer som deltagit i undersökningen beskriver att deras rektorskap präglas av 

ideal som de hade redan innan de tillträdde sin tjänst. Folkhögskolan som ideologisk och reell 

kontext har inte på något omvälvande sätt rekonstruerat tidigare bilder de haft av 

rektorskapets innebörd. Snarare tycks deras personliga preferenser ha överensstämt med den 

kultur de mött inom folkhögskolan: ”Jag kände direkt…att äntligen har jag hittat en skolform 

som jag liksom har sökt” (Rektor H). På direkt fråga svarar några att de inte skulle tänka sig 

att arbeta som rektor i en annan skolform.  

 

Samtidigt uttrycker flera av rektorerna i undersökningen att ekonomiska och praktiska 

vardagsfrågor gör det svårt att hålla en mer strategiskt ideologisk linje i sitt ledarskap. 

Folkbildningstraditionen finns i den luft man andas, men manifesteras i många små 

vardagshandlingar, ofta av relationell natur, snarare än i mer långsiktigt agerande. 
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12. Analys  
 

Att analysera betyder att skilja något helt i delar eller moment. Samtidigt som 

intervjupersonernas berättelser fragmenteras och kategoriseras, måste helheten och 

sammanhanget beaktas, för att utsagorna ska kunna tolkas trovärdigt. Det handlar om att 

rekonstruera en lång, och ibland osammanhängande, berättelse så den blir möjlig att bearbeta 

och förmedla vidare. ”Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som berättades av 

intervjupersonen till en historia som jag vill berätta för min publik” (Kvale, 2007, sid 168).  

 

Jag har som konkret arbetsform kombinerat det Kvale benämner ”ad hoc-analys” och 

inspirerats av Gioia-metodologi (Gioia, Corley & Hamilton 2012) i mitt analysarbete. En 

öppenhet för materialet och informanternas berättelser kräver lyhördhet för att nya mönster 

och kategorier träder fram, som kan överskrida och utveckla min förförståelse och mina 

tolkningsramar. Kvale exemplifierar ett antal tänkbara ingredienser i en ad hoc - analys, bland 

andra att lägga märke till mönster, teman och rimligheter och se vad som hör ihop med vad 

samt att skapa kontraster och göra jämförelser för att identifiera skillnader och differenser i 

informanternas berättelser (Kvale, 2007). Gioia et.al. (2012) förespråkar en motsvarande 

succesiv destillering av innehållet i respondenternas utsagor i ”koncept”, ”teman” och 

”samlade dimensioner”. Likheter och skillnader identifieras och kategoriseras därigenom i 

syfte att hjälpa till att beskriva och förklara det fenomen vi undersöker.   

 

På vad sätt kan då en diskursanalytisk läsning av intervjuerna bidra till detta? Jag har valt att 

betrakta de explicita eller implicita kodsystem som färgar aktörerna i den lokala skolans 

tänkande och handlande som diskurser. Definierar vi diskurser som sociala 

överenskommelser, situerade i tid och rum (Boreus & Bergström 2016), som materialiseras i 

talande, förhållningssätt och artefakter, kan vi mycket väl kategorisera lokala skolkulturer 

som diskurser.  

 

12.1 Ledarskap och uppdrag i en diskursanalytisk tolkning 

 

Syftet med min undersökning är alltså att utröna hur rektorer på folkhögskola beskriver sitt 

uppdrag och sitt ledarskap. Vad pratar de egentligen om? Och kanske ännu intressantare – vad 

pratar de inte om? Folkhögskolan som en särskild praktik, behäftad med en tydlig kunskaps- 

och människosyn har jag beskrivit ovan. De rektorer jag intervjuat förhåller sig märkbart 

lojala till denna tradition. Även om mina respondenter har olika ingång i folkhögskolans värld 

– vissa är internrekryterade, andra kommer från det offentliga skolväsendet och ytterligare 

andra från ledarskapsuppdrag utanför skolvärlden – så uttrycker de en samstämmig syn på 

ledarskapsuppdraget i folkhögskolan som självklart. Intrycket är att folkhögskolan erbjuder 

ett omfattande friutrymme för rektor att forma sin roll utifrån eget huvud. Den kända devisen 

”fritt och frivilligt”, som refererar till kursdeltagarnas egna val att delta i verksamheten, tycks 

också färga hur rektorsuppdraget utformas.  
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De intervjuade rektorerna berättar om en vardag där de är ganska ensamma i att skapa sin roll 

och gestalta sitt uppdrag. Varken styrelsen, Folkbildningsrådet eller någon hierarkisk 

förvaltning pekar med hela handen och begränsar rektors friutrymme. Den personliga 

utformningen av uppdraget är uppenbar och den enskilde rektorns personliga preferenser 

färgar tydligt deras beskrivning av det. Begränsningarna sätts, förutom av ekonomiska och 

materiella faktorer, av lokala diskurser och relationer manifesterade i lokal skolkultur och 

skolkoder.   

 

För att tala med Gioia et.al. (2012) så kan jag kategorisera innehållet i respondenternas 

utsagor i ”koncept” och ”teman”, där bland annat de citat som refereras ovan i rektorernas 

berättelser (koncept) kan generera intressanta teman, som: 

 Ledarskapet konstrueras utifrån vardagssituationen 

 Ledarskapet konstrueras utifrån rektors personliga preferenser 

 Ledarskapets riktning beror på omständigheterna 

 Ledarskapets förutsättningar är beroende av den lokala skolkoden 

 Uppdraget är mentalt ideologiskt men reellt administrativt 

 Uppdraget omformuleras kontinuerligt i interaktionen med personalen 

 

Vad pratar rektorerna inte om? I stunder av förtroende avslöjar några av respondenterna 

tvivel. Trots höga ideal och ambitiösa insatser, så tycks en diskurs som omfamnar en idealbild 

av folkhögskolan som ett bildningstempel och en asyl i ett konkurrensutsatt och ojämlikt 

samhälle, vara satt under press utifrån huvudmannens och personalens olika intressen i 

verksamheten. Vi möter i rektorernas berättelser bilder av en personaldiskurs, där framförallt 

lärarna kommer till tals, som hävdar ett ideal där lärarrådet i storstugan är folkhögskolans 

sanna grundval. Mot detta står en allt tydligare artikulerad diskurs där huvudmännen genom 

styrelsen kräver förändring och förnyelse.  

 

Rektorerna förhåller sig, enligt sina berättelser, i denna korseld trots allt ganska lugna. Som 

ytterst ansvariga och lojala mot såväl huvudman som medarbetare är uttalanden om 

svårigheter, konflikt och dilemman i denna situation försiktiga hos de intervjuade rektorerna. 

Några av dem avslöjar mer av sina svårigheter att handskas med förvaltning och förnyelse 

parallellt.  Andra berättar mer bekymmerslöst om sin navigation i dessa oroliga farvatten. 

Genomgående i intervjuerna är dock berättelser om ensamhet, särskilt i situationer där 

problem och dilemman ska lösas. För några av rektorerna beskrivs ensamheten som ett pris 

värt att betala för möjligheten att forma och leda verksamheten. Andra beskriver ensamheten 

som en oönskad bieffekt av rektorsrollen. Trots ett diskursivt ideal om folkhögskolan som 

platt, demokratisk organisation med stort kollektivt hjärta, färgar traditionella diskursiva 

bilder av tydligt ledarskap och kraftfulla ledare rektorsrollen inom folkhögskolan.  
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En intressant iakttagelse är att kvinnliga rektorer, i mina intervjuer, är mer öppna med sina 

tvivel och dilemmabeskrivningar, medan manliga beskriver spänningen mellan förvaltande 

och förnyelse mer oproblematiskt. Se där ett uppslag för vidare forskning. 

 

12.2 Ledarskap och uppdrag i relation till institutionell logik 

 

Om man, som ovan nämnts, definierar en institutionell logik som en socialt konstruerad 

uppsättning av praktiker, försanttaganden, värderingar och föreställningar som formar vårt 

tänkande och handlande. (Besharov & Smith, 2014), är det nu dags att granska mina 

intervjuade rektorers berättelser utifrån detta perspektiv.   

 

Utifrån mina redogörelser för folkbildningen och folkhögskolans bakgrund, utveckling och 

pedagogiska särart som jag redovisat ovan, utgår jag från att läsaren utan svårigheter kan 

identifiera en tydlig institutionell logik som genomsyrar utbildningsformen. Det är också 

denna ideologiska och institutionella särart som de intervjuade rektorernas berättelser 

omringas av. För några av dem, som rekryterades utifrån, har mötet med folkhögskolan varit 

överraskande, främst positivt, medan andra som sedan tidigare varit väl bekanta med 

utbildningsformen då de tillträdde, överraskats av hur annorlunda den hemtama skolkulturen 

såg ut från en ledarposition.  

 

Folkhögskolorna är små enheter. Graden av hierarki är låg. Jämlika möten mellan myndiga 

aktörer med ömsesidig respekt är idealet. Verksamheten bygger på fria och frivilliga val av 

vuxna individer. Uppdraget är emancipatoriskt och lärarkåren uppvisar ett starkt socialt patos. 

Vad kan gå fel? Om endast denna institutionella logik verkade ostört inom folkhögskolan 

skulle rektor kunna vandra omkring i slängkappa och hålla filosofiska föredrag varje tisdag 

med andäktig publik och lugnt kunna koppla av med en sherry och en klok essä av Humboldt 

på expeditionen. Så är dock inte verkligheten 2017.  

 

Folkhögskolan, enligt berättelserna i mina intervjuer, är sedan en tid tillbaka mötesplatsen, 

eller slagfältet, mellan olika, och ibland motstridiga, institutionella logiker. Förutom den 

traditionella folkhögskolelogik jag hänvisar till sedan tidigare, kan jag ur rektorernas 

berättelser även identifiera några konkurrerande, eller komplementära, logiker som kan 

utmana, eller omdefiniera, folkhögskolans grundvalar. 

 

12.2.1 Marknadslogik  

 

Enligt Folkbildningsrådets statistik så uppvisas ett underskott på i genomsnitt 574 Tkr (2015) 

i folkhögskolornas kärnuppdrag, folkbildningsverksamheten. För de rörelseägda skolorna är 

situationen ännu sämre; här är det genomsnittliga underskottet 744 Tkr (2015). För att få 

verksamheten att gå runt är de flesta skolor med andra ord tvingade att ge sig ut på 

marknaden.  De skolor som har många byggnader, de klassiska internatskolorna framförallt, 

är konferensverksamhet, uthyrning, vandrarhem och Bed & Breakfast av nödvändighet.  
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Det är framförallt skolans kök- och servicepersonal som berörs av den kommersiella 

verksamheten i sitt vardagsarbete. För rektor, som har det övergripande ekonomiska och 

organisatoriska ansvaret, innebär detta att få folkhögskolelogiken och marknadslogiken att 

leva tillsammans i organisationen. Några rektorer delar tydligt upp verksamheten i en 

kommersiell och en ideell del och anställer en särskild konferenschef. Det finns också skolor 

som helt enkelt bolagiserar den kommersiella verksamheten. Det vanligaste scenariot är dock, 

utifrån vad rektorerna i mina intervjuer berättar, att man försöker skapa en ordning där de två 

logikerna kan leva sida vid sida. Trycket på rektor, från framförallt lärarna, att prioritera 

folkbildningsverksamheten kolliderar dock i rektors vardag många gånger med trycket från 

styrelsen att stärka skolans ekonomi. Det kan också uppstå spänningar kring teknisk 

utrustning, lokaler och service, där skolpersonalen kan uppleva att konferensgäster behandlas 

mer förmånligt. 

 

12.2.2 New Public Management logik 

 

New Public Management (NPM) (på svenska ungefär Ny offentlig verksamhetsledning) är ett 

begrepp som avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis introducerats 

inom offentlig sektor sedan 1980-talet. Dessa reformer har införts med den privata sektorns 

styrprinciper som ideal. NPM- filosofin sägs innebära att tilltro till bedömningar som görs av  

tjänstemän och professioner har ersatts med tilltro till att medborgarna ska betraktas som 

kunder till den offentliga sektorn och till att chefer ska kunna agera som managers. I denna 

logik ligger också ett tydligare ansvar på chefer och krav på mätbara resultat och 

kvalitetskontroll (Liff 2015). 

 

Några av rektorerna i min undersökning upplever att denna logik smyger sig på 

folkhögskoleverksamheten då man går in uppdrag, som SFI, Yrkeshögskoleutbildning eller av 

kommunen upphandlad vuxenutbildning. Det innebär bland annat diskursiva förändringar 

som att deltagarna ses som kunder, verksamheten ska kvalitetssäkras och effekten av den 

redovisas. Några rektorer menar också att NPM-logiken även färgat av sig på 

Folkbildningsrådets ökade krav på kvalitetsuppföljningar och redovisningar. När rektorer 

därför behöver bättre verktyg för att granska och utvärdera verksamheten hamnar man många 

gånger i konflikt med personal, framförallt lärare, som upplever ett misstroende mot sitt 

arbete och ifrågasätter motivet med rektorsinitierad uppföljning och utvärdering.  

  

12.2.3 Byråkratisk logik 

 

Avslutningsvis några ord om en institutionell logik som flera av rektorerna i undersökningen 

mött och upplevt kollidera med folkbildningslogikens fria och flexibla former – den 

byråkratiska. I och med de nya samhällsuppdragen från 2013, med kurser för arbetslösa och 

immigranter har folkhögskolorna expanderat sin verksamhet kraftigt. Den samlade 

volymökningen är idag uppåt 30 % (FBR årsredovisning 2016). Dessa nya uppdrag 

kanaliseras via Arbetsförmedlingen och det är inom det regelsystemet deltagarna ska slussas 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor
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till folkhögskolan. Ytterligare uppdrag tillkom 2015 med fokus på nyanlända. Här har 

folkhögskolorna att agera inom Migrationsverkets eller kommunens regelsystem. Flera 

rektorer i min undersökning uttrycker svårigheter att komma igång med en angelägen 

verksamhet då regelsystem och upplevt rigida rutiner hos tjänstemän upplevs som hinder. En 

av de intervjuade rektorerna bestämde, i frustration efter några fruktlösa försök att samarbeta 

med Arbetsförmedlingen, att helt avstå från dessa nya uppdrag. Andra rektorer beskriver att 

de lyckats ganska väl att inlemma de nya uppdragen i sin verksamhet. Ett par av rektorerna 

menar också att folkhögskolans uppdrag just är att ta sig an målgrupperna för de nya 

uppdragen. Att det är verksamheter som bedrivs inom ett annat regelverk än den fria, frivilliga 

och självständiga folkbildningen upplever de inte som ett problem.  

 

Denna genomgång visar på att de folkhögskolor som mina intervjuade rektorer förestår verkar 

inom flera institutionella logiker. Om en dominerande logik förmår härbärgera konkurrerande 

logiker kan detta ske relativt smärtfritt (Besharov & Smith, 2014). Uppstår i organisationen 

däremot spänningar och konflikter som alstras ur att personalen verkar inom olika logiker 

som konkurrerar om tolkningsföreträdet har rektor en besvärligare sits. Klart är, enligt min 

undersökning, att den klassiska folkhögskolelogiken idag tvingas leva parallellt med logiker 

hämtade från såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Hur detta på sikt påverkar 

folkhögskolornas identitet och särart återstår att se. 

 

12.3 Slutsatser 

 

Folkhögskolan och därmed ledarskapet inom folkhögskolan står i förändring. I historiskt ljus 

är detta i och för sig mer regel än undantag. Utbildningsformens tradition och särart har 

skapat en självförståelse som till viss del grundas i en reellt existerande institutionell logik, 

men bland utbildningsformens aktörer odlas även en mer mytisk bild som inte alltid är i 

harmoni med den aktuella verkligheten. Rektor har att agera i en situation då folkhögskolan 

måste härbärgera konkurrerande institutionella logiker.  

 

Ekonomisk nödvändighet, nya samhällsuppdrag och mer marknadslika styr- och 

organisationssystem i den offentliga sektorn påverkar starkt folkhögskolornas villkor och 

skapar därmed också inre spänningar i organisationen. Som ledare har rektorerna att navigera 

i denna ständigt föränderliga situation. Skolornas styrelser efterfrågar förstärkt ekonomi och 

verksamhetsmässig förnyelse, samtidigt som delar av personalen, framförallt lärarna, odlar en 

arkaisk idealbild av vad den sanna folkhögskolan ska vara. Rektor har också att agera 

verksamhetschef för andra personalgrupper än lärare och bland dem finns ibland mer av ett 

traditionellt arbetstagare- arbetsgivarperspektiv i sina förväntningar på ledningen.  

 

I detta spänningsfält konstrueras rektors tänkande och handlande. Även om skolans styrelse 

har att kanalisera huvudmannens övergripande uppdrag och förväntningar, så är det den 

dagliga verksamheten som utgör spelplanen för rektorns uppdrag och ledarskap. Stor frihet 

och öppet mandat gör att rektor, i denna vardag, utifrån egna preferenser kan forma sitt 

uppdrag. Men i detta är rektorn samtidigt ofta ensam.  
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13. Diskussion 
 

Att folkhögskolan som utbildningssystem är behäftad med en särskild kontext, som bland 

annat Lindgren (1996), Paldanius (2007, 2014), Runesdotter (2010) beskrivit, bekräftas i 

rektorernas berättelser. Friheten från detaljerad yttre reglering av verksamheten lyfts fram 

som en förutsättning för den ledarfilosofi och verksamhetslogik rektorernas ledarskap grundas 

i. Närheten till sin styrelse och de korta beslutsvägar som kännetecknar en rörelsedriven 

folkhögskola passar de intervjuade rektorerna väl. Samtidigt medger de att styrelsen uppgift 

att granska och pröva verksamhetens hållbarhet sätter en nödvändig ram för rektors agerande. 

Folkhögskolan är inte rektors privata företag. Där finns en huvudman som ger rektor 

uppdraget och ska ytterst ansvara för att de samhällsmedel som tilldelas skolan används på 

klokt sätt. Huvudmannens ideologiska hemvist tycks dock på dessa skolor inte prägla 

uppdraget till rektor i särskilt stor omfattning. Inte heller tycks de folkrörelser som utgör 

huvudmannen i någon större utsträckning ha ambitionen att öka sitt bruk av folkhögskolan 

som redskap för sina intressen.  

 

På folkhögskolorna beskrivs att det finns en omhändertagande och bekräftande kultur, som 

såväl kursdeltagare som personal involveras i. Rektorerna beskriver också sina handlingar 

som aktiva insatser att främja och utveckla denna kultur. Det innebär inte att situationen är 

konfliktfri. Flera av rektorerna beskriver tydligt att det ”osynliga kontrakt” som Berg (2011) 

definierar, präglar en del av lärarkåren på skolan. När rektor ska driva förändrings- och 

utvecklingsinriktade insatser kolliderar detta med den del av kollegiet som anser sig vara 

bärare av folkhögskolans själ och därmed hamnar i en konservativ eller, i värsta fall, 

reaktionär position då skolan står inför behov av förändring. Rektor måste alltså här navigera i 

spänningsfältet mellan lärares autonomi och skolövergripande prioriteringar (Gustavsson 

2009, Nehez 2015, Wahlström 2010).  

 

På en skola tvingas rektor årligen att varsla lärare på grund av osäkerhet om planerade kurser 

kommer att rekrytera deltagare. Denne rektor framhåller att en förståelse för orsakerna till 

detta finns hos de drabbade. Denna skola uppvisar i så fall en typ av entreprenöriell kultur hos 

lärarna som skiljer sig från andra skolor i undersökningen. De intervjuade rektorerna 

beskriver sin egen position som mer utvecklingsinriktad än förvaltande.  

 

Att folkhögskolan skulle vara behäftad med en särart som är stabil över tid och rum verkar 

mer ha att göra med skolformens särprägel i utbildningssystemet och den människosyn som 

genomsyrar verksamheten än vilken verksamhet som bedrivs. Rektorerna beskriver ett 

dynamiskt och aktivt arbete att skapa ett relevant kursutbud. Som fria entreprenörer tvingas 

rektorerna att ständigt söka attrahera sina kunder. En rektor ser möjligheten att utlokalisera 

verksamheten för att komma närmare deltagarna som en möjlig väg. En annan ser nya kurser 

och nya målgrupper, framförallt flyktingar och invandrare, som lösning på 

rekryteringsproblematiken. Frapperande är dock att rektorerna hänvisar till skolans 

värdegrund och samhällsuppdraget som skäl till verksamhetsförändringar. Det tycks därmed 

vara tydligt att rektorerna, utifrån det ”förvånansvärt enhetliga kodsystem” Sundgren (2000) 
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identifierar, även i ganska dramatiska förändringar och förnyelse bottnar detta i traditionens 

ideal. 

 

Så långt tycks det som rektorerna i min undersökning väl hanterar att förhålla sig till att olika 

institutionella logiker verkar samtidigt inom skolans organisation. Maibom & Smith (2016) 

använder, för att beskriva organisationer som härbärgerar flera logiker, begreppet 

”hybridorganisationer”. Hur en symbios mellan institutionella logiker på sikt kommer att 

påverka det enhetliga kodsystem Sundgren (2000) menar sig ha identifierat inom 

folkhögskolan, kvarstår att se. I de berättelser jag tagit del av skymtar ett paradigmskifte på 

vissa skolor. Ur min egen erfarenhet från större samlingar med företrädare för folkhögskolor 

under senare år kan man absolut identifiera att en enhetlig institutionell logik inom 

folkhögskolan är satt under stark press. Samexistens mellan tradition och förnyelse har präglat 

svensk folkhögskola i 150 år. Men förmodligen pågår sedan millennieskiftet en utveckling där 

institutionella logiker och diskurser från system utanför folkhögskolan på ett påtagligt sätt 

tränger sig på och utmanar såväl ledarskapet som personalen. 

 

Konstruktionen av rektorskapet på folkhögskola framstår i min undersökning som ett 

personligt företag. De intervjuade rektorerna berättar framförallt om sina egna ideal och 

bevekelsegrunder, ganska oproblematiskt. Det är svårt att identifiera väsentliga 

påverkansfaktorer i skolans kultur, i huvudmannens uppdragsgivande eller i rollbundna 

kodsystem på skolan. Bilden framtonar av rektor som en fri entreprenör, marinerad sedan 

tidigare i en folkbildningsideologisk salsa som upplevs som självklar. Resten är 

vardagsarbete, om än med värderingsmässiga förtecken.  

 

Samtidigt saknar jag svärtan i rektorernas berättelser. De situationer då ideal och 

vardagsverklighet kolliderar. Då kursdeltagare med social fobi håller sig borta från skolan för 

att de upplever det sociala livet för påträngande. Då personal vill ha ett bekvämt arbete och 

visar ointresse för att bjuda på det lilla extra. Då ensamheten i uppdraget upplevs belastande. 

Den sortens berättelser säger också något om arbetet som folkhögskolerektor. Därom vittnar 

min egen erfarenhet och förförståelse. Men i mina intervjuer framkom inte dessa aspekter.  

 

Hur konstrueras en rektor? Är det den specifika skolans kultur och kodsystem som modellerar 

den enskilde rektorns roll och funktion? Är det den enskilde rektorns personlighet, preferenser 

och egna överväganden? Eller finns det en folkhögskolekodex, som så att säga sitter i 

väggarna i hela utbildningsformen, oavsett skola, och med osynlig hand styr rektors 

handlande och tänkande i en viss riktning? Min undersökning ger inget enhetligt svar på den 

frågan, härtill krävs ett betydligt mer omfattande undersökningsmaterial och bredare analys, 

men något kan sägas i saken utifrån mina brev och intervjuer. 

13.1 Metoddiskussion och självgranskning 

 

Jag har givetvis tvingats att avgränsa hur långtgående slutsatser jag kunnat dra av mitt 

begränsade datamaterial. En metodtriangulering, där observationer, uppföljande intervjuer 

eller dokumentanalys hade kunnat ingå, hade givetvis förstärkt mitt datamaterial. En 
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diskursanalytiskt influerad bearbetning av rektorernas berättelser har, menar jag, varit 

fruktbar, då jag velat belysa deras beskrivning av sitt ledarskap i relation till den aktuella 

kontexten. Jag har också kunnat använda diskursanalytiska glasögon för att resonera kring hur 

bilden av rektorsrollen konstrueras i rektorernas sätt att tala om den. Samtidigt inser jag att jag 

inte gått ”all in” och konsekvent använt diskursanalysen som genomgående redskap i mitt 

arbete.  

 

Institutionella logiker är en del i familjen Institutionell teori. Ett ytterligare argument för att 

dessa logiker är relevanta i mitt arbete för att förstå ledarskap är att folkhögskola mycket väl 

kan betraktas som en institution, snarare än bara en organisation. En institution vilar ju på en 

samhällelig värdebas och har därmed andra villkor än vanliga organisationer. I min analys 

satte jag fokus på just institutionella logiker för att ringa in den kontext rektorerna har att 

utföra sitt uppdrag och utöva sitt ledarskap i. Här släppte jag kod- och kulturbegreppen, som 

jag omnämnde i min teorigenomgång, i analysen. Jag motiverar detta med att samtliga dessa 

begrepp ger en dimension i att beskriva och tolka hur lokala skolkulturer konstrueras och 

verkar, men att det underlättade för mig att renodla ett analysbegrepp då jag slutligen skulle 

bearbeta mitt material. Jag inser att jag inte kunnat använda begreppet institutionell logik för 

att få direkta svar på mina forskningsfrågor, men att det på ett betydelsefullt sätt har belyst 

den kontextuella grunden för ledarskapets villkor och utmaningar inom folkhögskolan. 

 

13.1.1 Mitt bidrag och förslag på vidare forskning 

 

Undersökningar om folkhögskolans rektorer, deras uppdrag och ledarskap, saknas. Vi har 

Mustels (2009) rapport om omsättningen av rektorer samt artiklar av Runesdotter (2010, 

2011) och Wahlström (2011) som undersöker och problematiserar ledarskapet i 

folkhögskolan. Det är dags att låta rektorerna själva komma till tals och berätta historien om 

sin vardagsverklighet. Här har min undersökning nytt material att redovisa. Även om 

folkhögskolan är en rar fågel i svenskt utbildningsväsen och bedriver en verksamhet som inte 

är av intresse i PISA-mätningar, så har den en stor betydelse för många människor som, i 

vuxen ålder, hittar tillbaka till den nyfikenhet och kreativitet som de förlorat under sin tidigare 

skolgång. 

 

Folkhögskolan är älskad, och kramas nästan ihjäl, av det politiska etablissemanget. Samtidigt 

brottas dess rektorer med en ekonomisk situation som tvingar dem att inkorporera såväl 

marknadslogik som byråkratisk logik i sin verksamhet för att få verksamheten att gå ihop. Om 

folkhögskolelogiken har sådana företräden att den väcker drömmar om livslångt lärande och 

medborgarskapande genom bildning hos beslutsfattare så krävs mer än hejaramsor för att 

folkhögskolans rektorer ska kunna leva upp till idealen.  

 

Ytterligare forskning krävs kring folkhögskolan som utbildningsform, dess pedagogik, dess 

ledarskap, dess betydelse för det civila samhället och dess betydelse för det livslånga lärandet. 

Vi har här en utbildningsform i det svenska skolsystemet som är kringgärdat av stor respekt 

och politiska förväntningar, men vi vet väldigt lite om vad som försiggår på folkhögskolorna. 
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Paldanius (2007, 2014) har försökt beskriva vad som sker i den pedagogiska verksamheten. 

När det gäller hur ledarskapet, organisationen, styrmekanismerna, uppdragsförändringarna 

och omvärldsförändringarna påverkar folkhögskolan finns mycket lite undersökt. Egentligen 

ingenting. 

 

Rektorer i svensk folkhögskola möter förändring och nya utmaningar. I min studie har jag 

belyst hur en grupp av rektorer beskriver sitt vardagsarbete och sina tankar om ledarskap, 

uppdrag och utmaningar. Givet den brist på forskning som existerar kring folkhögskolan som 

pedagogisk och organisatorisk praktik och särskilt ledarskapets villkor, så har jag bidragit 

med ny kunskap. Ytterligare forskning behöver göras om bland annat hur olika institutionella 

logiker påverkar denna utbildningsforms traditioner, självförståelse och roll i det 21: a 

århundradet.  
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