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Folkbildningsrådets reflektioner

Demokrati och samhällspåverkan via 
medlemsorganisationer och huvudmän

Folkbildningens arbete för att stärka och utveckla demokratin, och göra det möj-
ligt för människor att påverka sin livssituation och påverka samhällsutvecklingen, 
sker i stor utsträckning i samverkan med medlemsorganisationer och huvudmän. 
Den enskilda medborgarens engagemang kanaliseras via en förening eller annan 
organisation som i sin tur samarbetar med, eller ansvarar för, ett studieförbund 
 eller en folkhögskola för att föra fram sina idéer. Denna idémässiga förankring är 
folkbildningen i princip ensam om inom det svenska utbildningssystemet.1 I prop. 
2005/06:192 Lära, växa, förändra konstaterar regeringen att:

Det bildningsarbete som folkbildningen svarar för inom ramen för folk
rörelseengagemanget är unikt.2

I rapporten Tradition, resurs eller nödvändighet? Om relationer mellan folkhögsko
lorna och deras huvudmän analyserar forskare vid Ersta Sköndal högskola relatio-
nerna mellan landets folkhögskolor och de olika organisationer som står bakom och 
driver dem. En motsvarande analys av studieförbundens och deras medlems- och 
samverkansorganisationer presenterades 2009, i Folkbildningsrådets rapport Folk-
rörelseanknytningar och marknadsrelationer.3

1 Friskolor har annan ägare än kommun eller landsting, och kan alltså drivas av en idéburen förening.
2 Sid. 20.
3 Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer. Studieförbunden och deras grundarorganisa

tioner, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer. Folkbildningsrådet utvärderar No 3 
2009.
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Vem som helst kan starta folkhögskola – men 
Folkbildningsrådet avgör vem som får statligt stöd  

Det Folkrörelsesverige – det civila samhälle – som regeringen anspelar på ovan 
innehåller ett nästan oräkneligt antal aktörer. Vem som helst av dessa kan bilda 
en förening som erbjuder pedagogisk verksamhet i någon form och kalla denna 
för ”studieförbund” eller ”folkhögskola”. Det finns inga formella eller juridiska 
definitioner av vad folkbildning, studieförbund eller folkhögskolor är. Ingenstans 
stipuleras heller i vems regi som folkbildning ska drivas. 

Däremot ställer Regeringen och Folkbildningsrådet upp villkor när det gäller 
hur den verksamhet ska se ut som tilldelas medel ur det statliga folkbildningsansla-
get. Det är villkor som balanserar mellan att skapa utrymme för nya och nydanande 
folkbildningsaktörer, och att etablera stabila och långsiktigt hållbara villkor för 
verksamheten vid de studieförbund och folkhögskolor som redan finns.

 I Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen sägs att statsbidrag 
kan lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom 
folkhögskolan, för verksamhet som ansluter till statens syften med anslaget.4 Stats-
bidrag får t.ex. inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

Vidare anges sju områden som utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd.5  
För folkhögskolan fastställer förordningen dessutom vissa särskilda villkor.6

Förordningen fungerar som utgångspunkt både i fördelningen av statliga medel 
till studieförbund och folkhögskolor och i den prövning av nya statsbidragsmot-
tagare som Folkbildningsrådets styrelse gör. Grundläggande vid prövningen av nya 
statsbidragsmottagare är också de statsbidragsvillkor som fastställs av styrelsen 
varje år.7 

4 Statens syften med folkbildningsanslaget är att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin; bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; bidra till att utjämna utbildningsklyftor och 
höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället; bidra till att bredda intresset för och öka delaktig-
heten i kulturlivet.

5 Prioriterade områden är: den gemensamma värdegrunden; det mångkulturella samhällets utmaning-
ar; den demografiska utmaningen; det livslånga lärandet; kulturen; tillgängligheten och möjlighe-
terna för människor med funktionshinder; folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

6 Särskilda villkor är att folkhögskolan ska ha en ansvarig styrelse, att Allmän kurs ska utgöra minst 
15 procent av verksamheten, och att endast den som är 18 år eller äldre får antas till Allmän kurs.

7 Till de generella statsbidragsvillkoren hör att alla folkhögskolor och studieförbund ska ha mål- och 
styrdokument som beskriver verksamhetens mål och att de ska upprätta en årsredovisning varje år. 
Folkhögskolorna ska därutöver ha viss lärartäthet, erbjuda olika lärformer, etablera tydliga former 
för studerandeinflytande och en tydlig ordning för hantering av studeranderättsliga frågor, samt 
upprätta och redovisa en verksamhetsplan. Dessutom krävs att studieförbund och folkhögskolor 
kontinuerligt följer upp sin verksamhet. I det arbetet ska risk- och väsentlighetsanalys ingå.
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Den folkhögskola som vill ta del av det statliga folkbildningsanslaget ska alltså 
uppfylla både förordningens krav och Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor.8 I 
bedömningen av ansökningar prövas utöver detta också om: 

• verksamheten kan tillgodose nya bildnings- och utbildningsbehov
• eller innebär en pedagogisk förnyelse av folkbildningen
• eller om ansökan kommer från nya rörelser eller från organisationer  

som saknar egen tillgång till folkhögskola.

I den slutliga bedömningen spelar det ekonomiska utrymmet också stor roll.9 
Bedömningsprocessen och de krav som ställs på nya statsbidragsmottagare har 

skapat förutsättningar för förnyelse av folkbildningen. Under perioden 1991–2011 
har 23 nya folkhögskolor etablerats. Det betyder att 15 procent av de folkhögsko-
lor som är verksamma i dag har startat under den senaste dryga tioårsperioden. 
De flesta, 13 stycken, finns i någon av landets större städer. Etableringen av nya 
folkhögskolor har även inneburit att ett antal nya huvudmän tillkommit inom folk-
högskolan.

Olika relationer mellan folkhögskolorna och deras 
huvudmän

Olika juridiska personer inom folkhögskolan
Även om det är ett ord som ofta används så är huvudman inte ett förvaltningsrätts-
ligt begrepp inom folkbildningen. Det korrekta uttrycket för den (organisatoriska 
enhet) som står bakom, leder och driver en folkhögskola är juridisk person.

I folkhögskolevärlden förekommer olika typer av juridiska personer:

• Ideella föreningar
• Ekonomiska föreningar
• Offentliga verksamheter (i första hand regioner/landsting)
• Stiftelser

8 En folkhögskola kan antingen ansöka om att bli ny, självständig statsbidragsmottagare. Om den 
sökande organisationen inte har tillräcklig egen erfarenhet av organiserad folkbildningsverksamhet 
kan man istället ansöka om att under högst tre år få starta försöksverksamhet i samverkan med en 
redan etablerad folkhögskola.

9 Den ansökande organisationen måste kunna visa att den har ekonomiska förutsättningar att garan-
tera en långsiktig och stabil folkbildningsverksamhet. Samtidigt är folkbildningsanslaget begränsat. 
Medel till nya statsbidragsmottagare måste tas från de redan etablerade. Detta är ett avgörande skäl 
till varför Folkbildningsrådets styrelse har varit relativt försiktig med att bevilja ansökningar från 
nya statsbidragsmottagare.



Tradition, resurs eller nödvändighet?6

I rapporten beskriver forskarna landstingsfolkhögskolorna som mer eller mindre 
självständiga resultatenheter inom landstingen/regionerna. Variationen är större 
bland rörelsefolkhögskolorna. De flesta drivs av olika ideella föreningar eller stift-
elser, och ett mindre antal av ekonomiska föreningar.

Former av förankring i det civila samhället
Folkhögskolornas styrelse utses av den förening, stiftelse eller annan organisation 
som står bakom folkhögskolan. Här blir huvudmannens inflytande tydligt och här 
läggs dessutom grunden för folkhögskolans legitimitet. Styrelsens sammansättning 
och arbete ska visa på folkhögskolans idégrund och profil:

Dess [folkbildningens]existensberättigande bygger på förmågan att sam
la människor kring syften som varken ryms inom den offent liga eller pri
vata sektorn …10

Forskarna visar att relationen mellan folkhögskolan och dennes huvudman tar sig 
tre principiellt olika uttryck:

• Vanligast är att huvudmannen uppfattas som folkhögskolans uppdrags
givare och att uppdraget till folkhögskolan är att föra ut idé, ideologi 
eller särskild profil. 

• Flera, framför allt landstingsfolkhögskolor, ser huvudmannen i första 
hand som ägare till folkhögskolan, dvs. som någon som bidrar med 
ekonomiskt stöd.

• Vid några folkhögskolor, som forskarna betecknar som ”lokala”, be-
skrivs huvudmannen som ganska betydelselös och förankringen i det 
omgivande samhället som viktigare än eventuell rörelseanknytning.

Förankringen i idéburen verksamhet verkar alltså leva stark bland en majoritet av 
folkhögskolorna, men den ifrågasätts samtidigt. Folkhögskolans rektorer beskriver 
hur folkhögskolornas historiska rötter både fungerar som idémässig kompass och 
samtidigt begränsar ledningens manöverutrymme.

10 Prop. 2005/06:192, sid 20.
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Förändrade villkor – samma behov av förankring i det 
civila samhället

Under det senaste decenniet, i och med regeringens olika dialoger och överens-
kommelser med det civila samhället11 och framväxten av en statlig politik för det 
civila samhället12, har nya förutsättningar skapats för folkbildningen och det civila 
samhället. Nya politiska synsätt betonar folkbildningens och det civila samhällets 
betydelse som välfärdsproducenter, medan funktionerna som röstbärare och opini-
onsbildare inte lyfts fram på samma sätt. 

För folkbildningens del innebär detta bl.a. att statsmakterna under senare år 
uppmärksammat folkhögskolans kompensatoriska uppgift – att fungera som en 
 andra chans för personer som inte fullföljt sina formella studier på grundskole- 
 eller gymnasienivå. Ett exempel är regeringens satsning på s.k. studiemotiverande 
folkhögskolekurser som startade 2010 och som kommer att fortgå åtminstone till 
och med 2014.13 14 

Det finns goda skäl för en sådan satsning – folkbildningens pedagogik vilar på 
förmågan att se och tillgodose varje individs särskilda behov. Folkbildningsrådets 
uppföljningar visar också att deltagarna känner sig stärkta efter sina studiemotive-
rande kurser och att många motiverats till fortsatta studier.

Men folkhögskolan ska inte bara värderas som utbildningsproducent. Förank-
ringen i idéburet arbete, i det civila samhällets organisationer och i det omgivande 
lokalsamhället gör den till en betydande kulturaktör och kanal för individers och 
organisationers demokratisträvanden. I dessa roller är folkhögskolornas anknytning 
till huvudmännen avgörande. 

Dessa relationer är dock inte statistiska. I ett föränderligt samhälle, med nya 
grupper som organiserar sig och deltar i samhällsbygget, ska folkbildningen vara

11 Ett antal strukturerade samrådsprocesser, s.k. dialoger, har startat mellan regeringen och det civila 
samhället och slutförts inom olika politikområden; sociala området, integrationspolitiska området, 
kulturområdet, mänskliga rättigheter. 

12 Se prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället.
13 Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) genomförs från och med februari 2010 av folkhög-

skolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Kurserna är tre månader långa och syftet att 
motivera till fortsatt studier. Målgruppen är arbetssökande ungdomar mellan 16–25 år som saknar 
slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.  

Regeringen har i årets budgetproposition avsatt medel till de studiemotiverande kurserna till 
och med år 2014. Antal platser har dubblerats och målgruppen har utökats. I budgetpropositionen 
har regeringen dessutom föreslagit att 1000 extra platser ska tillföras folkhögskolans Allmänna 
kurs under 2013 och 2014, för att ungdomar som deltagit i Studiemotiverande folkhögskolekurs 
ska erbjudas möjlighet till fortsatta studier. 

14 En tidigare satsning på att höja utbildningsnivån i samhället var t.ex. det s.k. Kunskapslyftet.
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öppen för nya behov, huvudmän, medlemsorganisationer och samverkansorgani-
sationer. Genom att stödja utvecklingen av nya idéer bidrar folkbildningen till att 
utveckla demokratin och samhället.

Stockholm 16 januari 2013

Britten Månsson-Wallin
Generalsekreterare
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Sammanfattning

I den här rapporten beskriver och analyserar vi relationerna mellan de svenska 
folkhögskolorna och deras huvudmän. Rapporten behandlar följande övergripande 
frågor:

• Hur ser relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän ut? 
• Hur uppfattar aktörerna dessa relationer? 

Denna rapport är en pendang till den tidigare rapporten Folkrörelseanknytningar 
och marknadsrelationer: Studieförbunden och deras grundarorganisationer, med
lemsorganisationer och samverkansorganisationer (von Essen & Åberg 2009). I 
både den tidigare och i denna rapport är utgångspunkten de svenska folkrörelserna 
och civilsamhällesbegreppet. Rapporten om studieförbunden behandlade koppling-
arna till folkrörelser och civilsamhället i studieförbundens relationer till medlem-
marna. I denna rapport studeras denna koppling i folkhögskolornas relationer till 
sina huvudmän. 

Folkhögskolor förväntas vara ideologiskt profilerade, något som framgår av 
både statliga dokument, tidigare forskning och i samtal kring folkhögskolan. Den 
ideologiska förankringen antas också göra folkhögskolan till en skolform som skil-
jer sig från både offentliga och kommersiella utbildningsanordnare. För att hävda 
folkhögskolans särart blir det därmed viktigt med anknytningar till folkrörelser, 
eller mer generellt, till ideella organisationer och ideologiska sammanhang som går 
utöver själva skolan. 

Folkhögskolorna är formade av folkrörelsetraditionen och dess organisationsi-
deal, vilket kan ge dem identitet och legitimitet, men sinsemellan är folkhögsko-
lorna mycket olika. Det gäller inte minst deras tillkomst, ekonomi, storlek och orga-
nisation samt hur huvudmannaskapet konstruerats. 

Alla folkhögskolor som är verksamma i dag har huvudmän, men í övrigt finns 
det alltså många olika och viktiga skillnader mellan dem. Därför är det viktigt att 
undersöka hur relationerna mellan folkhögskolor och huvudmän ser ut då huvud-
männen används för att visa på folkhögskolornas särart. Att alla de skolor som 
ryms inom kategorin folkhögskola är så olika gör det både viktigt och intressant att 
resonera kring vad en folkhögskola egentligen är. 
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För att kunna studera och analysera relationerna mellan folkhögskolor och 
huvud män måste man förstå folkrörelsetraditionen och historiens betydelse för hur 
organisationer har formats i Sverige. Men man behöver också en modell för att 
kunna resonera kring vilken samhällssektor folkhögskolorna hör till. De flesta folk-
högskolor ingår i eller är knutna till folkrörelserna eller andra ideella organisationer 
i det svenska civilsamhället. Men en stor grupp folkhögskolor har landsting och 
regioner som sina huvudmän och är därmed organisatoriskt kopplade till den offent-
liga sektorn. Till sist finns också folkhögskolor som bildades före folkrörelsernas 
genombrott i Sverige och som har vuxit fram ur en lokal bygdeförankring snarare 
än ur civilsamhället.

I den här rapporten analyserar vi relationerna mellan folkhögskolor och huvud-
män med hjälp av flera olika materialtyper och metoder. För det första arkivstu-
dier, där vi studerar skriftligt material i form av verksamhetsberättelser, stadgar 
och kompletterande dokumentation. För det andra har vi intervjuat rektorer vid 146 
av de 150 folkhögskolor som är verksamma i dag. För det tredje besvarade 144 av 
dessa rektorer också en enkät. Dessutom har representanter för ett begränsat urval 
av huvudmän också besvarat en enkät. 

Rapporten beskriver hur folkhögskolorna och kopplingarna till huvudmännen 
har växt fram. Men tyngdpunkten ligger på det empiriska material som visar hur 
dessa relationer uppfattas i dag, vilken betydelse huvudmännen har för folkhögsko-
lorna och hur man ser på själva huvudmannaskapet.

Sammantaget visar undersökningarna att i stort sett samtliga tillfrågade, både 
rektorer och huvudmannarepresentanter, menar att det är viktigt att folkhögskolor 
har huvudmän, vilket pekar på att huvudmannaskapet är en integrerad idé i folkhög-
skolevärlden. Det innebär att huvudmannaskapet är betydelsefullt för att konstruera 
folkhögskolornas enhetlighet och särart. Huvudmannabegreppet är dock mycket 
brett eftersom rektorernas berättelser om huvudmannen rymmer många teman. För 
rektorerna är dock det viktigaste temat att se huvudmannen som folkhögskolans 
uppdragsgivare. Det framstår som ett centralt tema i den ramberättelse som formas 
av alla de svar som våra frågor genererat. Med denna ramberättelse beskriver de 
som verkar inom folkhögskolevärlden vad en folkhögskola är. Om huvudmannen är 
uppdragsgivare blir det huvudmannens syfte med folkhögskolan som ger folkhög-
skolan dess inriktning och existensberättigande. Med detta perspektiv blir folkhög-
skolan till en del av ett vidare ideologiskt sammanhang genom sin huvudman. På så 
sätt framstår folkhögskolan som en skolform vars särart är att den står i en grupps, 
organisations eller rörelses tjänst. 

Alla rektorer och huvudmannarepresentanter förhåller sig inte på samma sätt 
till denna ramberättelse, utan vissa är mer perifera och några står helt utanför den. 
Samtidigt framstår den ramberättelse som beskrivs i rapporten som den domine-
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rande idén om folkhögskolan på så sätt att de flesta stämmer in i den och att alla 
måste förhålla sig till den. 

Rapporten visar också på att det finns skillnader mellan rörelsefolkhögskolor, 
landstingsfolkhögskolor och lokala folkhögskolor när det gäller hur de förstår och 
skildrar huvudmannaskapet. Det finns variationer även inom dessa grupper, men 
framför allt systematiska skillnader mellan dem. De förhåller sig ofta på olika sätt 
till den ramberättelse som nämndes ovan. Med en grov generalisering kan man 
säga att bland rörelsefolkhögskolorna återfinns de som bäst passar bäst in i ram-
berättelsen, eftersom deras rektorer betonar ideologi och rörelseanknytning när de 
beskriver relationerna till huvudmannen. Landstingsfolkhögskolorna passar som 
grupp sämre in på ramberättelsen. Där betonas oftare ekonomiska aspekter och att 
huvudmannen är en resurs för folkhögskolan snarare än att folkhögskolan är ett 
instrument för huvudmannen. De lokala folkhögskolorna är de som avviker mest 
från ramberättelsen. Här finns de flesta av de rektorer som anser att huvudmannen 
egentligen inte betyder någonting, och de betonar hellre den lokala förankringen än 
rörelseanknytningen. 

Om man utgår från en teoretisk uppdelning av samhället i olika sfärer och sek-
torer verkar folkhögskolorna i viss mån höra hemma på olika ställen. Förenklat 
passar rörelseskolorna in i den ideella sektorn och civilsamhällessfären, landstings-
skolorna i den offentliga sektorn och den statliga sfären, och de lokala skolorna 
närmar sig hushållssektorn och familjesfären. I viss mån präglas de då av olika 
institutionella logiker, samtidigt som de förs samman i en gemensam kategori där 
de alla är folkhögskolor.

Avslutningsvis diskuterar vi i rapporten några möjliga framtida utvecklingar. 
Studier av civilsamhället pekar på pågående förändringar i form av förändrade rol-
ler för organisationer, kommersialisering och hybridisering eller rehybridisering, 
samt en uppluckring av traditionella relationer inom civilsamhället. Detta väcker 
frågor om hur folkhögskolorna kan komma att utvecklas. Om huvudmannaskapet 
får mindre betydelse, kommer folkhögskolorna då att förlora sin enhetlighet och 
särart? Eller kommer de att anpassa sig och finna en ny identitet som kan bära deras 
enhetlighet och särart? 
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Summary

In this report we describe and analyse the relationships between Swedish folk high 
schools and their accountable authorities. The report deals with the following ge
neral issues:

• How are the relationships between folk high schools and their 
account able authorities structured? 

• How do the actors themselves percieve these relationships? 

This report is a counterpart to the earlier report entitled Popular movement connec
t ions and market relations: Study associations and their founding organisations, 
member organisations and collaborative organisations (von Essen & Åberg 2009). 
Both the earlier report and this report take as a starting point the Swedish popular 
movements and the concept of civil society. The report on study associations dealt 
with the links to popular movements and civil society through the relations between 
study associations with their members. This report studies this link in the relations 
between folk high schools and their accountable authorities. 

Folk high schools are expected to have an ideological profile, something that is 
evident in government documents, previous research and in dialogues about folk 
high schools. This ideological basis is also assumed to make folk high schools a 
form of education that differs from both public and commercial education provi
ders. To emphasise the individuality of folk high schools, it is thus important to have 
links with popular movements or, more generally, with nonprofit organisations and 
ideological contexts that go beyond the school itself. 

Folk high schools are formed by the popular movement tradition and its orga
nisational ideal, which can provide them with identity and legitimacy, although the 
folk high schools themselves are very different from one another. This is true not 
least when it comes to their origins, finances, size and organisation, as well as how 
the relationship with the accountable authority is structured. 

All folk high schools that are currently operating have accountable authorities, 
but in other respects there are many important differences between them. It is there
fore important to investigate what the relationships between folk high schools and 
accountable authorities are like, as the accountable authorities are used to denote 
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the individuality of the folk high schools. The fact that all of the schools that fall 
within the category of folk high school are so different makes it both important and 
interesting to consider what a folk high school actually is. 

To be able to study and analyse the relationships between folk high schools and 
accountable authorities, you have to understand the popular movement tradition and 
the importance of history for how organisations have been shaped in Sweden. But 
you also need a model in order to be able to consider which societal sector folk high 
schools actually belong to. Most folk high schools are a part of or associated with 
popular movements or other nonprofit organisations in Swedish civil society. But a 
large group of folk high schools have county councils or regional authorities as their 
accountable authorities, which means that they have an organisational link with 
the public sector. Finally, there are also folk high schools that were formed before 
popular movements made their breakthrough in Sweden, and that have grown out 
of local roots in the community rather than from civil society.

In this report we analyse the relationships between folk high schools and ac
countable authorities with the aid of several different kinds of materials and me th
ods. Firstly, there are studies of archives, in which we study written material in the 
form of annual reports, statutes and supplementary documentation. Secondly, we 
interviewed the head teacher at 146 of the 150 folk high schools currently operating. 
Thirdly, 144 of these head teachers also completed a questionnaire. Representatives 
of a limited selection of accountable authorities also completed a questionnaire. 

The report describes how folk high schools and the links to accountable autho
rities have developed. But the emphasis is on the empirical material that shows how 
these relationships are perceived today, the importance of the accountable autho
rities to the folk high schools and how they view the actual role of the authority.

All in all, the investigations reveal that virtually all respondents, both head 
teachers and representatives of accountable authorities, believe that it is important 
that folk high schools have accountable authorities, which would indicate that the 
role of the accountable authority is an integrated concept in the sphere of the folk 
high school. This means that the role of the accountable authority is significant 
in defining the uniformity and individuality of folk high schools. The concept of 
an accountable authority is, however, a very broad one, as the head teachers’ ac
counts of accountable authorities cover several themes. The most important theme 
for head teachers, however, is to view the accountable authority as the folk high 
school’s client. This emerges as a central theme in the frame story drawn up from 
all of the responses generated by our questions. In this frame story, those who are 
active in the sphere of the folk high school describe what a folk high school is. If 
the accountable authority is the client, the accountable authority’s purpose for the 
folk high school is what gives the folk high school its direction and the justification 
of its existence. In this perspective, the folk high school becomes part of a wider 



Tradition, resurs eller nödvändighet?14

ideological context  through its accountable authority. This depicts the folk high 
school as a form of school whose individuality consists of its service to a group, 
organisation or movement. 

Not all head teachers and representatives of accountable authorities reflect this 
frame story in the same way; some are more peripheral and some fall outside it 
entirely. At the same time, the frame story described in this report emerges as the 
dominant concept of the folk high school in such a way that most agree with it and 
everyone has to take a view on it. 

The report also indicates that there are differences between folk high schools 
set up by movements, county council folk high schools and local folk high schools 
in terms of how they understand and describe the role of the accountable authority. 
There are also variations within these groups, but mainly systematic differences 
between them. They often respond in different ways to the frame story mentioned 
above. But as a broad generalisation, it can be said that those that best reflect the fra
me story are among folk high schools set up by movements, as their head teachers 
emphasise ideology and links to the movement in their description of relationships 
with the accountable authority. As a group, county council folk high schools do not 
fit as well into the frame story. They are more likely to emphasise financial aspects 
and the fact that the accountable authority is a resource for the folk high school 
rather than the folk high school being an instrument of the accountable authority. It 
is local folk high schools that deviate most from the frame story. In this group we 
find most of the head teachers who do not believe that the accountable authority 
actually means anything, and they prefer to emphasise their local roots rather than 
any link to a movement. 

If one performs a theoretical division of society into different spheres and sec
tors, folk high schools seem to some extent to belong in different places. In simple 
terms, schools set up by movements belong in the nonprofit sector and the sphere 
of civil society, county council schools in the public sector and the governmental 
sphere, and local schools are closer to the household sector and the sphere of the 
family. Hence, to some extent they are characterised by different institutional lo
gics, while at the same time they are all brought together into a common category 
in which they are all folk high schools.

Finally, the report discusses a few possible future developments. Studies of civil 
society indicate an ongoing change in the form of changed roles for organisations, 
commercialisation and hybridisation or rehybridisation, as well as a disintegration 
of traditional relationships within civil society. This raises questions about how the 
folk high schools will develop. If the role of the accountable authority becomes less 
important, will folk high schools lose their uniformity and individuality? Or will 
they adapt and find a new identity that can support their uniformity and individua
lity? 
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Del I 

Att studera folkhögskolor 
och huvudmän
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1. Introduktion 

Folkrörelserna får ofta en framträdande roll i historieskrivningen av det moderna 
Sveriges framväxt. Detsamma gäller folkbildningen som traditionellt har starka 
kopplingar till olika folkrörelser, och så är dagens studieförbund och folkhögskolor 
fortfarande organiserade. I historieskrivningen beskrivs gärna folkbildningen som 
folkets bildning i det framväxande demokratiska Sverige (Arvidsson 2005; von 
Essen & Sundgren 2012b). Regeringen betonar också de täta relationerna mellan 
folkbildning och folkrörelser i den senaste propositionen om folkbildning (prop. 
2005/06:192, s. 17). I policydokument betonas att folkbildningen ska vara ”fri och 
frivillig” eftersom den anses vara ett betydelsefullt alternativ till kommersiella och 
statliga utbildningsanordnare. För studieförbunden finns kopplingarna till folkrö-
relserna, eller snarare civilsamhället, i relationerna till deras grundar-, medlems- 
och samverkansorganisationer. Dessa relationer har behandlats i en tidigare rapport 
(von Essen & Åberg 2009). Denna rapport kan ses som en pendang till den rap-
porten eftersom vi här behandlar folkhögskolornas relationer till sina huvudmän.

Till skillnad från studieförbunden har folkhögskolorna inga medlems- och sam-
verkansorganisationer och kan därför inte använda sådana relationer för att söka sin 
förankring i civilsamhället. Motsvarande förankring får i stället sökas i relationerna 
mellan folkhögskolorna och deras huvudmän. Men frågan är om folkhögskolorna 
verkligen är förankrade i civilsamhället genom sina huvudmän, och om det i så fall 
gäller alla folkhögskolor. Den sistnämnda frågan är relevant eftersom landstings-
folkhögskolor åtminstone formellt hör till den offentliga sektorn, till skillnad från 
rörelsefolkhögskolor. Huvudmännen kan också vara viktiga för folkhögskolorna   
i och med att de oftast är mottagare av de statsbidrag till folkhögskoleverksamhe-
ten som Folkbildningsrådet distribuerar. Av det statliga folkbildningsanslaget år 
2011 gick mer än 1,5 miljarder kronor till folkhögskoleverksamhet (FBR 2011a). 
Det motsvarar drygt 48 procent av det totala folkbildningsanslaget. Det kan alltså 
 finnas både ekonomiskt och ideologiskt grundade skäl för folkhögskolorna att be-
hålla huvud mannaskapet i sin organisering. Dessutom är huvudmannaskapet väl 
integrerat i folkhögskolesfären som ett historiskt arv och av tradition. 

Vår uppgift här är att belysa relationerna mellan folkhögskolor och huvudmän. 
Folkhögskolorna är mycket olika, men alla har de huvudmän. I denna rapport argu-
menterar vi för att huvudmannaskapet är en viktig del i dessa organisationers iden-



Tradition, resurs eller nödvändighet? 21

titet, och därför utgör rapporten ett bidrag till diskussionen om vad en folkhögskola 
är. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Våren 2012 fanns det 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolan har varit en del 
av det svenska samhället sedan mitten av 1800-talet och är i dag en väletablerad 
skolform som många människor har personliga och ofta mycket positiva erfarenhe-
ter av. Denna studie ska emellertid problematisera detta till synes självklara: att det 
finns en grupp skolor som har det gemensamt att de är just folkhögskolor. Vi ska 
göra det ur ett speciellt perspektiv, nämligen hur folkhögskolorna förhåller sig till 
sina huvudmän och uppfattar relationerna till dem.

Om folkhögskolans särart 

”Folkhögskola” är ett begrepp som hänger ihop med det moderna Sveriges fram-
växt, och folkhögskolorna har genom sina verksamheter bidragit till att forma sam-
hället. Därför tar vi i dag folkhögskolor för givna. Begreppet folkhögskola är veder-
taget, ett socialt faktum, vilket gör att vi sällan frågar vad det är som gör att vissa 
skolor i Sverige utgör en egen kategori, för en folkhögskola är ju en folkhögskola, 
är en folkhögskola, är en folkhögskola...1 Men nu frågar vi oss vad dessa 150 skolor 
har gemensamt och vad det är som särskiljer dem från andra skolor eller utbildande 
organisationer.

Närmar man sig de 150 skolor som Folkbildningsrådet har godkänt som statsbi-
dragsberättigade folkhögskolor, visar det sig att de egentligen är mycket olika. Mest 
iögonfallande är att 107 folkhögskolor har ideella organisationer som huvudmän, 
många av dem kopplade till någon av folkrörelserna, medan resterande 43 har re-
gioner, landsting eller kommuner som huvudmän och alltså hör till den offentliga 
sektorn. Men olikheterna slutar inte där. Som vi ska visa i detalj längre fram finns 
det många och andra viktiga skillnader mellan folkhögskolorna. 

Om nu gruppen folkhögskolor inte är så enhetlig som vi gärna tänker oss finns 
det skäl att problematisera dess särart. Det finns många olika sätt att ringa in det som 

1 För att travestera Gertrud Stein. Folkhögskolans särart har dock studerats och problematiserats i 
akademiska arbeten, t.ex. caroline Runesdotters avhandling som behandlar folkhögskolor som ett 
organisatoriskt fält (Runesdotter 2010). Gunnar Sundgrens analys av folkbildningens egenart som 
diskurs har en liknande men bredare ansats eftersom den omfattar folkbildning som begrepp (Sund-
gren 2003). 
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skiljer folkhögskolan från andra skolformer. Exempelvis talar man om att ”folkhög-
skoleandan” utmärker folkhögskolan. Den kan kopplas till att många folkhögskolor 
är och har varit internat där elever bor och lever tillsammans. Tidigare strävade 
man nämligen efter att skapa en familjeliknande miljö i vilken även lärare och 
rektor ingick. Rektorns egen familj och inte minst hans hustru spelade här en viktig 
roll (Runesdotter 2010, s. 61 f). Fortfarande anses samvaron med andra deltagare i 
samma ålder och livsfas vara en viktig och god erfarenhet. 

Vidare är folkhögskolan primärt en studieform för vuxna. Minimiåldern för all-
männa kurser är 18 år, men samma gräns finns inte nödvändigtvis för andra utbild-
ningar och verksamheter som bedrivs på folkhögskolor. 

Dessutom hävdas att folkhögskolorna har en särskild pedagogik som bygger 
på delaktighet och demokrati och att folkhögskolorna är friare än det offentliga ut-
bildningssystemet när det gäller att utforma sina kurser. Detta skulle i så fall kunna 
vara ett arv från den strävan att väcka ett personligt tankeliv som redan från början 
utmärkte folkhögskolan (Runesdotter 2010, s. 77). Som sådan är folkhögskolan en 
del av det som har kallats den fria och frivilliga folkbildningen, en utbildningsform 
som vilar på idén att människor frivilligt ska komma samman för att genom studier 
berika sin tillvaro och förändra sin inre och/eller yttre värld (Sundgren 1986, s. 16).

Det mångtydiga huvudmannaskapet

I denna studie undersöker och problematiserar vi folkhögskolornas enhetlighet och 
särart genom att studera deras förhållande till sina respektive huvudmän. Vi väljer 
detta perspektiv eftersom vi menar att huvudmannaskapet är centralt för att defi-
niera folkhögskolan som organisationsform. 

Folkhögskolan blev tidigt en självständig men samtidigt inte en helt självsty-
rande och autonom organisation. Dess syfte är inte bara att bedriva bildning och 
utbildning för att möta en efterfrågan och generera resurser, utan den står också i 
någons tjänst. En folkhögskola är knuten till en eller flera andra organisationer som 
på något sätt är överordnade. Även om det är rektorn, tidigare föreståndaren, som 
fattar de beslut som rör folkhögskolans dagliga verksamhet, är rektorn underställd 
folkhögskolans styrelse, som har tillsatts av den eller de organisationer som driver 
folkhögskolan. Vid många folkhögskolor är det dessa organisationer som i dagligt 
tal kallas skolans huvudmän. Denna ordning kom redan tidigt att prägla folkhög-
skolans organisatoriska egenart och institutionella logik (Runesdotter 2010, s. 62). 

De flesta folkhögskolor drivs av ideella föreningar, stiftelser eller ekonomiska 
föreningar, men de kan också vara delar av en större organisation. Detta gäller 
t.ex. för de landstings- och regionägda skolorna. Detta antyder att huvudmännen 
är en mycket stor och heterogen grupp. Det rör sig inte enbart om olika typer av 
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organisationer, med kopplingar till olika folkrörelser, utan det finns också många 
olika formella relationer mellan folkhögskolor och huvudmän. Huvudmännen kan 
exempelvis vara stiftelser som omfattar en eller flera organisationer. En folkhög-
skoleförening som huvudman kan också bestå av ett antal organisationer, men både 
folkhögskoleföreningar och garantiföreningar kan även bestå av individuella med-
lemmar, eller en kombination av organisationer och individer osv. I de senare fallen 
är folkhögskolans styrelse ofta den enda synliga huvudmannen. I andra fall utgörs 
styrelsen helt enkelt av representanter för de olika organisationer som står bakom 
folkhögskolan och föreningen. 

Idealt är en folkhögskola ett utflöde av organisationers eller rörelsers vilja att på-
verka samhället och ge människor möjlighet till utbildning, bildning eller personlig 
utveckling. Samtidigt organiserades folkhögskolor redan tidigt som självstyrande 
enheter (Runesdotter 2010, s. 59). De uppstod som alternativ till de lärdomssko-
lor som självägande bönder inte hade nytta av eller tillgång till. Folkhögskolan är 
fortfarande en egen organisation – åtminstone fysiskt, som en byggnad på en plats, 
med en egen ledning, egna medarbetare och deltagare. Det gäller även för de folk-
högskolor som juridiskt eller administrativt ingår i en större organisation genom 
att vara en resultatenhet eller ett kostnadsställe i en organisationsplan eller budget.

Folkbildningen förutsätts vara ett alternativ till statlig och kommersiell utbild-
ning, och folkbildningens institutioner, det vill säga studieförbunden och folkhög-
skolorna, antas då vara förankrade i olika folkrörelser i det svenska civilsamhället 
(prop. 1997/98: 115; prop. 2005/06:192). Det innebär att folkhögskolorna förväntas 
vara präglade av olika ideologier. Denna idé, att folkhögskolan kan användas för att 
utveckla och artikulera olika rörelsers och gruppers intressen och ideologier, fanns 
redan när de första folkhögskolorna bildades (Runesdotter 2010, s. 56). Statens 
hållning är att folkhögskolorna ska ha en anknytning till ett vidare ideologiskt sam-
manhang. Det uttrycks i det särskilda ”utvecklings- och profileringsbidrag” som 
är en del av det statliga bidraget. Dessa bidrag ska gå till att kontinuerligt utveckla 
en, ofta ideologisk, profil som har sin grund i huvudmännens syften och uppdrag 
till folkhögskolan. Huvudmannaskapet blir alltså centralt eftersom folkhögskolan 
förmodas vara en del av något större och den anknytningen förväntas ske genom 
huvudmannen. Huvudmannen ska med andra ord också prägla skolans ideologiska 
profil och verksamhet. 

Folkhögskolorna förväntas alltså ge uttryck för olika rörelser, intressegrupper 
och ideologier eftersom de är kopplade till folkrörelsernas organisationer och  andra 
ideella organisationer genom sina huvudmän.2 Därmed torde folkhögskolorna, lik-

2 Se t.ex. propositionerna från 1991, 1997 och 2005 (prop. 1990/91:82; prop. 1997/98:115; prop. 
2005/06:192).  
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som studieförbunden, ingå i det svenska civilsamhället.3 Men frågan är i vilken 
samhällssfär folkhögskolorna egentligen hör hemma. Ungefär en tredjedel är ju 
landstingsfolkhögskolor och ingår formellt i den statliga sfären. Dessutom kan man 
fråga sig vart folkhögskolorna är på väg. Friskolereformen 1992 gör det möjligt för 
kommersiella och ideella huvudmän att driva gymnasieskolor, och det har förändrat 
de omgivande villkoren för folkhögskolorna. Frågan är då hur denna förändring 
kommer att påverka folkhögskolorna. Kommer de att uppfatta sig som aktörer på 
en utbildningsmarknad och kommer då konkurrensen från kommersiella aktörer 
att göra dem mer marknadslika? Eller kommer de tvärtom söka sin särart och legi-
timitet i sin ideologiska profil och koppling till vidare ideologiska sammanhang? 
Kommer folkhögskolorna kanske att bli än mer olika varandra om vissa försöker 
konkurrera på en utbildningsmarknad medan andra fördjupar sin identitet som orga-
nisationer inom det svenska civilsamhället?

Frågeställningar

Vi vill ta reda på vad det är som gör folkhögskolorna till en enhetlig grupp som 
skiljer sig från andra skolor, samt i någon mån diskutera till vilken eller vilka sam-
hällssfärer folkhögskolorna hör. Därför studerar vi i denna rapport hur relationerna 
mellan folkhögskolor och deras huvudmän ser ut och hur aktörerna uppfattar dessa 
relationer. 

Våra övergripande frågor är komplexa och kräver ett antal operationaliserade 
frågor för att kunna besvaras. Nedan följer några exempel: 

• Vilken är den formella relationen mellan folkhögskolor och huvud-
män?

• Hur fördelas makt och ansvar mellan folkhögskolan och 
huvudmannen/ huvudmännen?

• Vilka led och delar i folkhögskolans verksamhet påverkas av huvud-
mannen? 

• Hur påverkar huvudmannen folkhögskolans verksamhet? 
• Finns det skillnader mellan folkhögskolorna i hur makt och ansvar 

fördelas? 
• Kan eventuella skillnader relateras till typ av folkhögskola och orga-

nisationsform? 

3 För en diskussion om hur begreppen ”folkrörelser” och ”civilsamhälle” förhåller sig till varandra, 
se von Essen & Sundgren 2012b. Se von Essen 2012 för en utförligare diskussion om civilsamhäl-
lesbegreppets problem och möjligheter.
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Ett centralt tema rör hur aktörerna uppfattar huvudmannaskapet, alltså hur de som 
är verksamma vid folkhögskolorna uppfattar relationen till huvudmannen eller 
huvud männen, vad de anser att huvudmannen bidrar med och vilket utbyte de har av 
sin huvudman och vice versa. Det finns också ett viktigt historiskt perspektiv som 
rör folkhögskolornas bildande, förändringar över tid i relationen till huvudmannen 
samt eventuella förändringar i huvudmannaskapet. 

Denna studie undersöker alltså folkhögskolornas enhetlighet och särart genom 
att studera hur det organisatoriska fältet ”folkhögskolor” formeras samt hur detta 
uppfattas ur folkhögskolans och huvudmannens perspektiv.4 

Men folkhögskolornas enhetlighet och särart framstår på olika sätt beroende på 
vilket perspektiv man anlägger. Vad man kommer att betona för att skilja folkhög-
skolor från gymnasieskolor och friskolor beror på hur man begreppsliggör samhäl-
let. Vi har valt civilsamhällesbegreppet som vårt perspektiv. Därmed kommer vissa 
fenomen hamna i förgrunden medan andra kommer att falla i bakgrunden. Detta 
teoretiska ramverk utvecklar vi i nästa kapitel. 

Att vi väljer att studera folkhögskolorna ur ett civilsamhällesperspektiv är för 
det första en konsekvens av att vi använde det perspektivet i vår tidigare studie om 
studieförbunden (von Essen & Åberg 2009; se också von Essen 2012 och Åberg 
2012a), och denna studie är tänkt att vara en fortsättning på den tidigare. För det 
andra har civilsamhället blivit det begrepp som legitimerar folkbildningen inför 
staten som anslagsgivare.5 Genom att studera folkhögskolorna ur ett civilsamhäl-
lesperspektiv går det att pröva om denna legitimitet håller. För det tredje är folkhög-
skolorna ett intressant organisatoriskt fält att undersöka från just en sådan synvinkel 
eftersom somliga befinner sig i den offentliga sektorn medan andra är kopplade till 
civilsamhället genom sina huvudmän, och några tycks snarast vara lokalt förank-
rade. Samtidigt ägnar sig många folkhögskolor åt kommersiell verksamhet. Vårt 
teoretiska perspektiv differentierar samhället i civilsamhället, den statliga sfären, 
näringslivssfären och familje- eller samlivssfären, och då blir dessa gränsfenomen 
av stort intresse, också för ett teoretiskt orienterat samtal om förändringar i det 
svenska samhället. 

Till sist menar vi att vi kan bidra till en förståelse av vad det är som gör att vi tar 
folkhögskolan för så självklar genom att studera och diskutera huvudmannaskapet 
som ett definierande tema. Vi menar att betydelsen av huvudmannaskapet framstår 
tydligt om vi betraktar folkhögskolorna ur ett civilsamhällesperspektiv. 

4 Här knyter vi an till det nyinstitutionella teoretiska ramverk och den begreppsbildning som caroline 
Runesdotter använder (Runesdotter 2010). 

5 Se von Essen & Sundgren 2012a, s. 14 för ett utförligare resonemang.
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1.2 Material och metod
Vi har använt flera olika metoder och källor för att med hjälp av de ovanstående 
frågorna studera folkhögskolorna och det organisatoriska fält som de utgör. 

Metodval – att undersöka ett motsägelsefullt fält

Begreppet huvudman är inte preciserat, vilket vi diskuterar närmare längre fram. 
Huvudmannaskapet kan organiseras på många olika sätt och ges många olika inne-
börder. Det har både en formell och en subjektiv sida eftersom det inbegriper forma-
liserade relationer mellan organisationer men också de innebörder som människor 
tillskriver det. För att undersöka båda dessa sidor har vi både gjort arkivstudier samt 
enkät- och intervjustudier. 

I arkivstudierna har vi studerat verksamhetsberättelser och stadgar samt kom-
pletterande dokumentation från samtliga folkhögskolor. Därigenom kan vi visa de 
formella relationer som finns mellan folkhögskolor och huvudmän. Detta material 
utgör också grunden för den diskussion som förs nedan i kapitel 2.2 om dagens 
heterogena folkhögskolegrupp. 

För att studera huvudmannaskapets subjektiva sida, alltså hur relationen mellan 
folkhögskola och huvudmän uppfattas av de två parterna, ställde vi en enkät till 
folkhögskolornas rektorer och en annan till representanter för huvudmännen.6 Med 
enkätstudierna ville vi studera hur vissa övergripande teman fördelade sig inom 
folkhögskolegruppen och om det fanns något samband mellan svarsmönster och 
olika slags folkhögskolor. Dessutom ville vi ställa svaren från folkhögskolornas 
rektorer i kontrast till svaren från huvudmännens representanter. 

Men en enkätstudie förmår inte fånga hur människor förstår och tolkar sin livs-
värld, utan för det krävs att de får komma till tals i intervjuer (Polkinghorne 1983). 
Vi gjorde därför också en intervjustudie som omfattade alla folkhögskolerektorer 
för att mer ingående studera de betydelser som man inom folkhögskolorna tillskri-
ver huvudmannaskapet och vad det betyder för dem som verkar på folkhögskolor-
na.7

Materialet från våra arkiv, enkät- och intervjustudier utgör vår primärempiri. 
Men folkhögskolans historia är också viktig eftersom vi menar att dess förhållande 
till och infattning i den svenska folkrörelsetraditionen är ett viktigt perspektiv för att 
förstå hur folkhögskolorna har formats som grupp. Olika faser av folkhögskolans 
historia finns kvar som avlagringar och organisatoriska arv, och vi använde tidigare 

6 Dessa enkäter återfinns i bilaga c. 
7 Intervjuguiderna bifogas i bilaga D.
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forskning för att diskutera denna historia i relation till folkrörelsetraditionen och det 
svenska civilsamhället. 

Genomförande – att använda både kvantitativt och 
kvalitativt material

Vi har undersökt folkhögskolorna som en sammanhållen grupp trots de skillnader 
som finns dem emellan. Detta gjorde det mycket svårt att ställa frågor till folkhög-
skolornas rektorer eftersom alla skulle få samma frågor för jämförbarhetens skull, 
samtidigt som alla skulle kunna tolka frågorna på samma sätt. Men huvudmanna-
skapet är inte bara organiserat på många olika sätt inom gruppen folkhögskolor utan 
det ges också olika innebörder, och därför kan även frågor om huvudmannen få 
olika innebörder på olika folkhögskolor. För att hantera dessa problem var enkäten 
tvungen att vara relativt begränsad. Det fanns helt enkelt många angelägna frågor 
som inte kunde ställas till alla folkhögskolor, vilket ledde till att vi utöver enkäten 
även genomförde intervjuer. Dessa svårigheter visade sig också i de pilotintervjuer 
som vi inledningsvis genomförde med sju folkhögskolerektorer. 

Vi kontaktade alla rektorer per telefon, presenterade studien och frågade dem 
om de ville delta. Av de rektorer vi nådde accepterade alla detta.8 Eftersom det rörde 
sig om många, totalt 146, intervjuer gjorde vi korta och standardiserade intervjuer 
som spelades in för att därefter transkriberas. 

Ett antal intervjuer gjordes genom möten på eller utanför folkhögskolan, och då 
fick rektorn också fylla i enkäten. Den absoluta majoriteten av rektorsintervjuerna 
skedde dock via telefon. Vi e-postade enkäten till dessa rektorer och diskuterade 
den sedan över telefon för att försäkra oss om att alla förstod och kände sig bekväma 
med frågorna. Materialet från enkätstudien till rektorerna har bearbetats med gäng-
se statistiska metoder, med de begränsningar som följer av att antalet svar var rela-
tivt litet. Av de 150 folkhögskolorna var det 144 rektorer som svarade på vår enkät. 

Efter enkätstudien till rektorerna gjorde vi en liknande studie bland represen-
tanter för några av huvudmännen, dock med ett tämligen litet urval. Totalt omfattar 
denna enkät 23 svar. Huvudmannarepresentanterna kontaktades per telefon, via per-
sonliga möten eller via e-post. De fick enkäten via e-post, fyllde i den och skickade 
tillbaka den per e-post. I huvudmannaenkäten ställde vi också två öppna frågor: Vad 
är en huvudman? och Vad är huvudmannens uppdrag i relation till folkhögskolan? 
Svaren på dessa öppna frågor behandlar vi i samband med att vi redovisar och dis-

8 Det finns emellertid ett undantag. Senhösten 2011 när intervjuerna gjordes hade Kjesäter folkhög-
skola nyligen fått en tillförordnad rektor. Denna person var villig att låta sig intervjuas men menade 
sig sakna tillräcklig kunskap om Kjesäter. Intervjuaren och rektorn kom överens om att inte genom-
föra den intervjun.
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kuterar rektorernas intervjusvar. De två enkätstudierna omfattar alltså mycket olika 
svarsmängder och därför är det vanskligt att jämföra dem. Mer utförlig information 
om svarsfrekvenser och liknande aspekter finns i bilaga A. 

Samtliga medverkande i enkät- och intervjustudierna har garanterats anonymi-
tet, vilket medför att inga enskilda skolor nämns vid namn i redovisningen av det 
empiriska materialet eller i analysen efteråt. Resonemangen förs uteslutande på 
gruppnivå med exempel i form av anonymiserade intervjusvar och citat. Relativt 
många rektorer frågade uttryckligen om de kunde vara anonyma. 

Urval – varför rektorer vid alla folkhögskolor men inte alla 
huvudmän?

Som nämnts ovan har vi alltså gjort en totalundersökning av folkhögskolerekto-
rerna men ett strategiskt urval av huvudmännen. Detta val har vi gjort av under-
sökningstekniska skäl eftersom huvudmännen är svåra att jämföra sinsemellan och 
även svåra att komma i kontakt med. 

Folkhögskolornas huvudmän är mycket olika eftersom de både skiljer sig åt 
med avseende på den typ av organisation de är och vilken formell relation de har till 
folkhögskolan. Dessutom befinner sig representanterna för de olika huvudmännen 
på olika nivåer i sina respektive organisationer. Det är en skillnad på att vända sig 
till en representant för en organisation på förbundsnivå och att tala med en av de in-
dividuella medlemmarna i en garantiförening. Dessutom, om de alla ska behandlas 
som huvudmän på samma sätt blir antalet huvudmän oöverskådligt.9   

 För att försöka fånga huvudmännens perspektiv skickade vi enkäter till huvud-
mannarepresentanter för rörelse- och landstingsskolor. Vi har också ställt enkäten 
till organisationer som är huvudmän för flera folkhögskolor och sådana som bara är 
huvudman till en folkhögskola. Dessutom får garantiföreningar göra sin röst hörd 
via sina styrelserepresentanter. Vi har alltså försökt att omfatta många av huvud-
mannaskapets former även om svaren är relativt få. Vi använder huvudmanna-
enkäten så att vi i förekommande fall ställer den i kontrast till folkhögskoleenkäten. 

Att vi intervjuat rektorer och låtit dem representera folkhögskolorna förtjänar 
till sist att kommenteras. Rektorn är förmodligen den enskilda person på folkhög-
skolan som har störst inflytande över besluten. Dessutom är det oftast hon eller han 
som möter huvudmännen i folkhögskolans eller huvudmannens styrelse. Rektorn 
bör alltså vara den som har mest erfarenhet av att befinna sig i spänningsfältet mel-
lan folkhögskola och huvudman. 

9 Föreningen Furuboda, som är huvudman för Furuboda folkhögskola har t.ex. cirka 4 000 individu-
ella medlemmar.
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1.3 En blick framåt
I nästa kapitel diskuterar vi folkhögskolans historia och hur det organisatoriska 
landskapet ser ut i dag. Av uppenbara skäl ligger fokus också i detta avsnitt på rela-
tionen till huvudmännen. 

Den historiska tillbakablicken baseras på tidigare forskning, medan kartlägg-
ningen av dagens folkhögskolegrupp bygger på de arkivstudier vi genomfört. Ut-
över dessa delar, som är direkt kopplade till den empiriska verklighet vi ska skildra, 
presenterar vi i kapitel 2 också några mer teoretiska samtal som kommer att fungera 
som verktyg i tolkningen av det empiriska materialet. 

I kapitel 3–6 redogör vi sedan för resultaten av våra empiriska studier. Där redo-
visar och diskuterar vi enkätundersökningen och intervjuserien med folkhögskolor-
nas rektorer samt enkäten till representanter för ett urval av huvudmän. I kapitel 7 
summerar vi avslutningsvis resultaten av undersökningarna samt resonerar kring 
vad våra resultat från de olika materialsorterna betyder, vad de säger om våra frågor 
och hur resultaten kan förstås utifrån mer teoretiska och övergripande resonemang. 
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2. Att förstå folkhögskolan i går   
 och i dag

I detta kapitel ägnar vi oss åt folkhögskolornas historia och beskriver kortfattat 
deras framväxt och till vilka sammanhang de varit knutna. Vi redogör också för 
folkhögskolornas nuvarande formella organisatoriska former och hur de är kopp-
lade till huvudmännen. Dessutom resonerar vi kring de teoretiska infallsvinklar som 
har bär ing på våra frågor och som kan användas för att analysera vårt empiriska 
material. 

2.1 Folkhögskolans historia och 
folkrörelsetraditionen

Eftersom folkhögskolan är en del av folkbildningen kopplas den gärna ihop med 
folkrörelserna (se t.ex. Wijkström & Lundström 2002, s. 115). Det finns i och för 
sig goda skäl till att behandla folkhögskolan som en del av folkrörelserna. Både 
folkhögskolan och folkrörelserna växte fram under senare delen av 1800-talet som 
alternativ till den samhällsordning som präglade det svenska ståndssamhället och 
som föregick industrialiseringen och urbaniseringen. Båda termerna har prefixet 
”folk”, vilket signalerar deras demokratiska och emancipatoriska karaktär eftersom 
de står i folkets tjänst i stället för att tjäna ståndssamhällets maktelit (Hvenmark 
2008, s. 28; Trägårdh 2007, s. 27).10 Som folklig organisering syftade folkhög-
skolan, liksom folkrörelserna, till att förbinda makten med folket för att på så sätt 
lösa ett av den politiska modernitetens grundläggande problem, nämligen att göra 
maktutövningen meningsfull och moraliskt godtagbar (Terrier & Wagner 2006,  

10 Här avses ”folk” som demos, alltså de som står utanför eller i motsättning till makteliter. ”Vanligt 
folk” är ett uttryck som fångar detta sätt att använda ordet ”folk”. ”Folk” kan emellertid också avse 
alla de som ingår i nationen, då som ethnos. ”Det svenska folket” är ett uttryck som fångar detta 
sätt att använda ordet ”folk”. ”Folk” som i folkhögskola kan alltså avse två helt olika fenomen. Vi 
kommer vidare i texten använda ethnos och demos för att markera hur man ska förstå ordet ”folk”.
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s. 9). Flera folkrörelser kom också att grunda folkhögskolor och i dag finns det 
många rörelsefolkhögskolor som har exempelvis ett samfund eller en organisation 
inom nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen som sin huvudman. Men folkhög-
skolan som skolform har egentligen inte sitt ursprung i folkrörelserna eftersom de 
första folkhögskolorna tillkom under mitten av 1800-talet, före folkrörelsernas de-
finitiva genombrott. 

Det finns flera goda historiska studier av folkhögskolans inträde och framväxt i 
det svenska samhället (se t.ex. Maliszewski 2008 och Runesdotter 2010). Vi försö-
ker inte teckna den svenska folkhögskolans historia utan vill diskutera den i relation 
till folkrörelsetraditionen och det svenska civilsamhället. Folkhögskolan har for-
mats efter folkrörelsetraditionens organisationsideal, men vi vill visa att den också 
har andra rötter och fortfarande bär på ett arv som inte kommer från folkrörelserna. 
Vi ska försöka frilägga de historiska avlagringar som kan förklara folkhögskolornas 
mångtydighet och därför kommer vi ägna oss åt vad som har kallats ”en avbrottens 
och skiftenas historia” (Sundgren 1999, s. 281). 

Folkhögskolans genombrott i associationernas tidevarv 

Folkhögskolan har sina rötter i den period som föregick folkrörelserna och som 
har kallats ”associationernas tidevarv”. Detta begrepp har använts för att beteckna 
tiden från det tidiga 1800-talet fram till det århundradets sista decennier och för att 
avgränsa perioden från folkrörelsernas genombrott kring sekelskiftet (se Wijkström 
& Lundström 2002, s.112; Qvarsell 1993).  

Under associationernas tidevarv var gränserna mellan medborgarsammanslut-
ningar, stat och näringsliv mer flytande och mindre definitiva än hur de senare kom 
att gestaltas i och med folkrörelsernas genombrott, eftersom folkrörelserna forma-
des i konflikt med den bestående ordningen (Trägårdh 2010; Qvarsell 1993). Även 
föreningsformen, associationerna eller sällskapen, skilde sig från det organisatoris-
ka ideal som sedan kom att forma ideella organisationer i Sverige. Associationerna 
var ofta välgörenhetsorganisationer som hade bildats av det välbesuttna borgerska-
pet. Eftersom de inte var demokratiska och öppna som i dag kunde man stänga ute 
de fattiga som skulle bli hjälpta. Ursprunget till välgörenhetsorganisationerna var 
naturligtvis den tilltagande fattigdomen och rädslan för att den ”sociala frågan” 
skulle bli ett politiskt problem. Därmed syftade associationerna ofta till att bevara 
samhället i stället för att förändra det. Men de var också uttryck för liberala idéer om 
att ansvarsfulla medborgare på eget initiativ skulle bilda sammanslutningar för att 
på så sätt ta ansvar för samhället (Qvarsell 1993, s. 222). Frågan var inte vem som 
skulle administrera arbetet eller vara huvudman, utan hur man på bästa sätt skulle få 
till stånd effektiva insatser för att minska den sociala nöden (Qvarsell 1993; Wijk-
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ström & Lundström 2002). Även andra områden än välgörenheten präglades under 
denna tid av flytande gränser, tillitsfullt samarbete och samförstånd mellan stat och 
medborgarsammanslutningar. Motsvarande relationer fanns även inom exempelvis 
arbetsmarknadspolitikens och jordbrukets områden likväl som i nykterhetsfrågan 
(jfr Rothstein & Trägårdh 2007, s. 250; Runesdotter 2010, s. 53). Det är i en organi-
satorisk kontext som präglades av mindre definitiva gränser mellan medborgarsam-
manslutningar, näringsliv och stat som de första folkhögskolorna bildades. 

År 1868 öppnade de tre första folkhögskolorna: Hvilan, Herrestad och önnestad. 
Åtta år senare fanns 20 folkhögskolor, varav 13 hade landstinget som huvudman 
(Maliszewski 2008, s. 45 f). Eftersom de första folkhögskolorna var organiserade 
lokalt var de bygdens angelägenhet. Det medförde att deras grundare, ledning och 
tillskyndare ofta ingick i den kommunala administrativa och politiska ledningen. 
Man gick samman i lokala initiativ för att uppnå ekonomisk bärighet och flera sko-
lor som tidigare drivits av en folkhögskoleförening hamnade under landstinget, ofta 
under oklara former (Runesdotter 2010, s. 66). Gränserna mellan lokala medbor-
garsammanslutningar och landstingen upprätthölls inte alltid i folkhögskolornas 
huvudmannaskap, vilket är ett uttryck för de flytande gränser som rådde mellan stat 
och medborgarsammanslutningar under associationernas tidevarv. 

Flera folkhögskolor befann sig alltså redan från början inom ramen för de kom-
munala eller statliga institutionerna och år 2012, mer än 130 år senare, är en tredje-
del av alla folkhögskolor landstingsfolkhögskolor. 

Folkskolestadgan infördes 1842, och den innebar att varje socken var tvungen 
att se till att det fanns en skola. Därmed hade Sverige ett skolsystem som omfattade 
alla barn, även om skolplikt inte infördes förrän 40 år senare, i och med folksko-
lestadgan 1882. Det nya skolsystemet mötte emellertid inte de självägande bönder-
nas behov av utbildning. De första folkhögskolorna bildades därför av välbesuttna 
bönder för att ge deras söner, och sedermera även döttrar, en utbildning som skulle 
hjälpa dem att modernisera och effektivisera jordbruket och därmed göra landsbyg-
den bättre skickad att möta den tilltagande urbaniseringens och industrialiseringens 
utmaningar. 

Folkhögskolornas tillkomst var också kopplad till de politiska representations-
former som introducerades i kommunallagen från 1862 och som förebådade det 
moderna demokratiska samhället. I och med de nya representationsformerna fick de 
lokala och regionala självstyrande organen större betydelse, vilket gjorde bönder-
na till en viktig politisk kraft. Ståndsriksdagen ersattes med tvåkammarriksdagen 
1866, och den representativa demokratin öppnade, om än inte för allmän rösträtt, 
så ändå för att nya grupper kunde få föra sin talan och ”fylla sin plats i samhället” 
(Runesdotter 2010, s. 54 f). De välbärgade och självägande bönderna var en sådan 
grupp. Genom att bilda och finansiera folkhögskolor kunde de utbilda den egna 
gruppen för att kunna utöva politiskt inflytande i kommuner och landsting.
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Folkhögskoletanken innehöll redan tidigt även andra samhällsvisioner och ideo-
logier. I vilken mån den svenska folkhögskolan är formad efter Grundtvig och den 
danska folkhögskolan är omstritt (Maliszewski 2008, s. 33; Runesdotter 2010, s. 
58). Men även om den svenska folkhögskoletanken hade en starkare betoning på att 
utbilda de självägande bönderna, fanns i den också ett folkligt-nationalistiskt drag 
och skandinavismen förmådde locka välutbildade akademiker till de första folk-
högskolorna (Maliszewski 2008, s. 56; Runesdotter 2010, s. 57; Sundgren 1986, s. 
23 f). Dessutom sågs utbildning som ett uttryck för moderniteten, och därmed kom 
folkhögskolorna också att rymma utbildningsliberala idéer. 

Folkhögskolan har alltså ett betydligt mer mångtydigt ideologiskt arv än det 
som brukar förknippas med folkrörelserna (Sundgren 1999). Folkhögskoletanken 
kom att rymma praktiska utbildningsbehov, en viss grupps (de självägande bön-
dernas) ambition att få tillträde till politiska arenor, nationalism, folkupplysning 
samt idéer om det moderna samhället. Förutom denna tidiga ideologiska mångfald 
har också nya ideologier och samhällsvisioner kommit att bli representerade i och 
med att nya folkhögskolor har tillkommit. Det innebär att de ideologier som finns 
företrädda bland dagens folkhögskolor speglar det svenska civilsamhällets historia 
under 1800- och 1900-talen. 

Folkrörelsernas genombrott

Det finns inget självklart sätt att dela in historien för att markera folkrörelsernas 
genombrott i Sverige, men oftast menar man att detta sker under 1800-talets sista 
decennier och att de var etablerade under 1920-talet.11 I snäv mening brukar man 
med begreppet folkrörelser avse nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetar-
rörelsen. Dessa rörelser var starkast och hade störst inflytande kring sekelskiftet. 
Utvidgar vi folkrörelsebegreppet kan också idrottsrörelsen, bonderörelsen, handi-
kapprörelsen och folkbildningen räknas dit (Wijkström & Lundström 2002, s. 115). 
Folkrörelserna kom att bli mycket framgångsrika och påverkar än i dag det svenska 
samhället. 

I och med att folkrörelserna bildades och etablerades i Sverige kom även folk-
rörelsernas organisationer att starta folkhögskolor. Folkhögskolorna fungerade som 
alternativ till det statliga och kommunala utbildningsväsendet, de hade en särskild 

11 Tommy Lundström förlägger t.ex. folkrörelsernas tillkomst och framväxt mellan 1870 och 1920 
(Wijkström & Lundström 2002, s. 115). caroline Runesdotter använder sig av en liknande perio-
disering (Runesdotter 2010, s. 65). Michele Micheletti menar i stället att tiden fram till 1900 var 
en formativ tid och att de institutionaliserades mellan 1900 och 1920-talet (Micheletti 1994, s. 59). 
För våra syften räcker det med att peka på att folkrörelsernas genombrott och institutionalisering 
skedde från 1800-talets sista årtionden fram till den tidigare delen av 1900-talet.
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folkhögskolepedagogik, de var organiserade som självstyrande enheter och de syf-
tade till att artikulera rörelsers och gruppers intressen och hävda deras politiska 
ställning, vilket passade väl in på folkrörelsernas ideologi och syften (Runesdotter 
2010, s. 56). Att folkhögskolorna sedan 1872 uppbar statsstöd gjorde dem också 
intressanta för de framväxande folkrörelserna (Maliszewski 2008, s. 58). 

Att riksdagen började bevilja stipendier för folkhögskolestudier från 1882 
gjorde det möjligt för andra grupper än den jordägande klassen att bli elever på 
folkhögskolorna, vilket underminerade folkhögskolans klassegregerande karaktär. 
1872 öppnades också den första sommarkursen för kvinnor på Hvilans folkhögsko-
la. Därmed utmanades både de klass- och könsgränser som präglade folkhögskolan 
vid dess tillkomst. Allteftersom denna utveckling fortsatte var det i allt större grad 
barn till torpare, arbetare, hantverkare och tjänstemän som kom att utgöra elev-
underlaget, och i allt mindre grad de självägande böndernas barn. I och med denna 
nya och bredare rekryteringsbas blev folkhögskolorna tvungna att göra sig legitima 
för de nya grupper som sökte sig till dem. Tidigare hade de framstått som en skola 
för blivande jordbrukare som skulle lära sig jordbruk och företräda den egna grup-
pen, men nu måste folkhögskolan bli en skola för de nya grupper som ville förbättra 
sina materiella och politiska villkor (Runesdotter 2010, s. 75).

Den nya framtoning som folkhögskolan kom att få under folkrörelsernas ge-
nombrott förebådades av de konflikter som ägde rum på de två folkhögskolorna 
Hola och Brunnsvik mellan 1906 och 1911. I dessa strider stod den traditionella 
opolitiska folkhögskolan som var förankrad bland de självägande bönderna, mot 
den nya politiska och rörelseanknutna skolan som dominerades av arbetarklassens 
söner och döttrar (Runesdotter 2010, s. 76). Politiseringen av folkhögskolan var 
inte bara kontroversiell eftersom många fruktade att den öppnade för den socia-
lism som kom med arbetarrörelsen, men också eftersom folkhögskolan hade varit 
ett livsåskådningsmässigt och religiöst neutralt alternativ till det statliga allmänna 
skolväsendet som stod nära den svenska statskyrkan. I Lärarföreningens möte 1906 
diskuterades dessa frågor och en kommitté fick i uppgift att arbeta fram ett för-
slag till en definition av folkhögskola. Förslaget utformades så att alla skulle vara 
välkomna till folkhögskolan eftersom den var en läroanstalt som skulle ge en ”all-
mänt medborgerlig bildning” (Runesdotter 2010, s. 77). I detta förslag kunde olika 
ideologier och grupper rymmas och folkhögskolan exkluderade därmed inte någon 
eftersom den per definition inte stod i någon enskild grupps tjänst.

Från och med tillkomsten av Wendelsberg 1908, som var nykterhetsrörelsens 
folkhögskola, började folkrörelser samt Svenska kyrkan att starta sina egna folk-
högskolor. Med Wendelsberg hade de skolor som i dag kallas rörelsefolkhögskolor 
etablerats. Det visar hur folkrörelser som växte sig starka under 1800-talets sista år-
tionden såg att även de kunde utnyttja folkhögskolan för att utbilda sina ledare och 
stärka sin ställning. De nya skolorna kallades först ”sektskolor” eftersom de stod i 



Tradition, resurs eller nödvändighet? 35

en viss rörelses eller organisations tjänst, men fick sedan den mer neutrala beteck-
ningen ”rörelsefolkhögskolor”. Därmed fogades folkhögskolan in i folkrörelserna 
för att utbilda folkrörelsernas ledare och skola deras medlemmar. 

Från opposition till komplement

Folkhögskolan uppstod som ett svar på de självägande böndernas behov av att ”ta 
sin plats i samhället”, och senare mötte den även folkrörelsernas behov av att ut-
bilda egna ledare och medlemmar. 1918 fanns 50 statsunderstödda folkhögskolor, 
och av dem var två rörelsefolkhögskolor medan 34 hade landsting som huvudmän 
och resten hade stödföreningar som huvudmän (Runesdotter 2010, s. 92). Mellan 
1919 och 1968 startades 53 folkhögskolor (Maliszewski 2008, s. 66 f). Under denna 
tid ökade antalet rörelsefolkhögskolor markant och numera utgör de drygt två tred-
jedelar av alla folkhögskolor. 

I och med att folkrörelserna institutionaliserades kom de emellertid att i allt min-
dre grad stå i opposition till den etablerade makten och med tiden kom arbetarrörel-
sen att bli maktbärande, inte minst i och med socialdemokratins regeringsinnehav. 
Därmed kunde folkhögskolan inte längre ha sin legitimitet i att driva en viss grupps 
intressen. I stället framstod den som en allmän medborgarskola som medverkade 
till att ungdomar från olika klasser kunde mötas (Runesdotter 2010, s. 91). Folkhög-
skolan blev det svenska folkets skola. Nu uppfattades inte längre folk som en grupp 
som står utanför eller är i opposition till makten, utan med folket menade man alla 
de som ingick i det folkhem som växte fram i Sverige under 1930-talet. Från att 
varit en viss grupps skola (demos) kom folkhögskolan att bli svenska folkets skola 
(ethnos). Som en skola för hela folket var det viktigt att den kunde inkludera alla, 
oavsett tro, ideologi eller tillhörighet. Folkhögskolan skulle ju, parallellt med det 
allmänna skolväsendet, ge möjlighet till fortsatta studier. 

Det är också under denna tid som folkrörelserna mer allmänt började tona ner 
sin oberoende ställning gentemot staten. Tillsammans med staten formade folkrö-
relsernas organisationer i stället det starka samhälle som Michele Micheletti menar 
växte fram i Sverige från 1930-talet (Micheletti 1994, s. 79 f). Utvecklingen innebar 
alltså att det dåtida civilsamhällets oberoende försvagades och det svenska (väl-
färds)samhället tog vid som ett gemensamt projekt. Det är ur detta perspektiv som 
vi kan förstå folkhögskolans utveckling från att stå i opposition till att bli ett statligt 
understött komplement till det offentliga utbildningssystemet (jfr. Sundgren 1986, 
s. 37 ff; Maliszewski 2008, s. 69). 
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Med utbyggt utbildningssystem kommer 
rörelsetillhörigheten i retur

1962 beslöt riksdagen att införa den nioåriga grundskolan samt en kommunal två-
årig fackskola som skulle följa efter grundskolan. 1967 fattades beslut om en kom-
munal vuxenutbildning, och samma år skapades arbetsmarknadsutbildningar. En 
ny utbyggd gymnasieskola startade 1971. På mindre än tio år hade det offentliga 
utbildningssystemet byggts ut så att folkhögskolan förlorade sin funktion som dess 
komplement. Detta ledde givetvis till att det blev svårare för skolorna att rekrytera 
elever (Runesdotter 2010, s. 94). Detta är ett tydligt exempel på hur folkhögskolans 
särart förändras i och med att institutioner i dess omvärld förändras. För att överleva 
dessa förändringar i det samtida samhället måste folkhögskolan därmed återigen få 
en ny identitet.

Skolreformerna ledde fram till växande kunskapsklyftor i det svenska samhäl-
let. De grupper som inte kunde använda vuxenutbildningen för att kompensera att 
de inte hade gått i den nioåriga grundskolan halkade efter. Folkhögskolorna fick 
därför 1972 uppdraget att främst rikta sig mot resurssvaga grupper för att utjämna 
de växande utbildningsklyftorna. Detta ledde till att antalet kortkurser ökade på 
folkhögskolorna, vilket i sin tur skapade en motreaktion bland många folkhögsko-
lelärare. 1972 bildades gruppen Progressiv Folkhögskola som protesterade mot vad 
de menade var en instrumentalisering och kommersialisering av folkhögskolan.  
I stället sökte gruppen sig tillbaka till folkhögskoletankens historiska rötter med 
tanken om en allmän medborgerlig bildning (Runesdotter 2010, s. 106). 

Dessa radikala strömningar stod i opposition till det starka samhälle som vuxit 
fram under efterkrigstiden, och de speglade den allmänna politiska radikalisering 
som inträffade under denna tid, bl.a. genom de nya sociala rörelserna (Micheletti 
1994, s. 116 ff). Dessa rörelser uppfattade den socialdemokratiska hegemonin som 
sin motståndare. Man kan säga att en ny våg av samhällsförändrande organisationer 
och rörelser avlöste de gamla och att de folkrörelser som en gång varit oppositio-
nella kom i konflikt med de nya sociala rörelserna. Ur detta perspektiv är det följd-
riktigt att en socialdemokratisk folkhögskolegrupp samt Kristna skolors samverkan 
tillkom som motreaktioner på Progressiv Folkhögskola. 

Folkhögskolans förändrade samhällsroll präglade folkhögskoleförordningen 
från 1977. Den utredning som föregick förordningen möttes av starkt motstånd från 
Progressiv folkhögskola som lyckades ändra de ursprungliga förslagen. Icke desto 
mindre kom folkhögskoleförordningen att för första gången skriva in folkhögsko-
lornas rätt att profilera sig med hänsyn till sina ideologiska och kunskapsmässiga 
inriktningar (Sundgren 1986, s. 48). Folkhögskolan förlorade således sin funktion 
som komplement till det offentliga utbildningssystemet i och med 1960-talets skol-
reformer. Istället återgick de till sin identitet som ideologiskt profilerade skolor och 
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blev något annat än det offentliga utbildningssystemet. I och med denna tyngd-
punktsförskjutning blev också huvudmannaskapet viktigare. Det är ju genom att 
stå i folkrörelserna och de nya sociala rörelsernas tjänst som folkhögskolorna kan 
vara ideologiskt profilerade. 

Man kan alltså säga att folkhögskolan återgick till huvudmannens tjänst när det 
offentliga utbildningssystemet byggdes ut. Denna utveckling kan dock beskrivas 
så att de huvudmän som folkhögskolan återkommer till under det sena 70-talet är 
offentliga instanser på lägre nivå inom landsting och kommuner eller väletablerade 
folkrörelser ”med starka intressen i samhällets förvaltning istället för dess förvand-
ling” (Sundgren 1986, s. 56). De är alltså inte längre företrädare för en kämpande 
samhällsklass eller folkligt förankrade rörelser, men huvudmannaskapet ger dem 
en roll i samhället och därmed en meningsfull identitet. Det skulle i så fall betyda 
att även om folkhögskolornas rörelseförankring återigen betonades har dessa (folk)
rörelser snarare kommit att bevara än att förändra samhällsordningen.

Målstyrning och civilsamhälle

Utvecklingen som beskrivits ovan, där folkhögskolor blir legitima och får en sam-
hällsroll genom att de kopplas till de rörelser och organisationer som är deras huvud-
män, fortsatte och fördjupades i och med den nya folkbildningspropositionen från 
1991 samt i de folkbildningspropositioner som följde därefter (prop. 1990/91:82; 
jfr. SOU 1990:65). I dem betonas att folkbildningen och folkhögskolorna är delar 
av folkrörelserna. När så civilsamhällesbegreppet gör sitt insteg i den svenska sam-
hällsdebatten under mitten av 1990-talet kommer folkhögskolorna, via huvudman-
naskapet, att ingå i det svenska civilsamhället. 

I och med folkbildningspropositionen från 1991 (prop. 1990/91:82) infördes 
målstyrning som ersatte den tidigare regelstyrningen av de statliga bidragen till 
folkbildningen. Därmed hoppades man från politiskt håll att bidragen skulle be-
främja kvalitet istället för kvantitet inom folkbildningens organisationer. Dessutom 
skulle de nya styrformerna ge folkbildningen större makt över de statliga bidragen. 
Därför bildades Folkbildningsrådet, en ideell förening som ”i myndighets ställe” 
ska fördela och följa upp de statliga bidragen. 

Samtidigt har det svenska civilsamhället och folkrörelsernas organisationer 
närmat sig näringslivet. Denna utveckling har understötts av att civilsamhällets 
organisationer sedan 1980-talet alltmer tagits i anspråk av stat och kommun, inte 
minst för att utföra välfärdstjänster (Johansson 2005; Wijkström & Lundström 
2002). Folkhögskolornas möjlighet att också finansiera sig genom uppdrag, lik-
nar den utveckling som kan återfinnas även i andra organisationer i det svenska 
civilsamhället. Dessutom påverkades folkhögskolorna på samma sätt som andra 
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civilsamhällesorganisationer när de statliga bidragen minskade i och med den ökade 
användningen av mål- och resultatstyrning på 1990-talet. För att kompensera för de 
statliga bidragen uppmanades kommunerna att anlita folkhögskolorna inom ramen 
för arbetsmarknadspolitiska insatser. Folkhögskolorna kom därmed att befinna sig 
på en utbildningsmarknad genom att de tog på sig uppdragsutbildningar (Runesdot-
ter 2010, s. 117). I och med friskolereformen från 1992, är det emellertid inte längre 
bara det offentliga utbildningssystemet som folkhögskolorna måste förhålla sig till, 
utan också friskolor med ideella och kommersiella huvudmän.

2.2 Dagens heterogena svenska 
folkhögskolefamilj

Folkhögskolornas historia präglas snarare av skiften och avbrott än av en enhetlig 
identitet och samhällsroll. Detta präglar fortfarande gruppen folkhögskolor. Efter 
den historiska exposén ovan ska vi kortfattat visa hur heterogen gruppen folkhög-
skolor är i dag. 

Omsättning och ekonomi

En av de tydliga skillnaderna mellan landstings- och rörelsefolkhögskolor är att 
landstingsskolorna överlag får avsevärt mycket större ekonomiska bidrag från sina 
huvudmän.12 Det varierar dock mycket hur stor del av folkhögskolornas intäkter 
som utgörs av huvudmannabidrag. År 2009 stod huvudmannabidraget i genomsnitt 
för elva procent av alla folkhögskolornas inkomster, men för landstingsskolorna 
var andelen drygt 35 procent. Huvudmannabidragets andel av de totala inkomsterna 
varierar emellertid avsevärt mellan landstingsskolorna, från knappt sex till drygt 
51 procent. Rörelseskolorna får generellt betydligt mindre ekonomiska bidrag från 
huvudmännen, och år 2009 var genomsnittet en procent av inkomsterna även om 
variationen är stor. Många rörelseskolor har inget huvudmannabidrag alls medan 
andra har upp till 15 procent. Det finns alltså rörelseskolor som får större huvud-
mannabidrag än vissa landstingsskolor. Generellt är mönstret dock att landstings-
skolorna förlitar sig mycket mer på sin huvudman för att finansiera folkhögskolan 
och dess verksamhet än vad rörelsefolkhögskolorna gör. 

12 Uppgifterna om folkhögskolornas ekonomi i detta avsnitt avser deras verksamhet under 2009.
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Ser man i stället till värdet av skolornas totala omsättning är skillnaderna mindre 
mellan de två grupperna av skolor. År 2009 omsatte landstingsskolorna i genom-
snitt drygt 26,2 miljoner kronor och rörelseskolorna knappt 22,6 miljoner. Men 
även här finns det stora olikheter inom folkhögskolegruppen. Samma år omsatte de 
150 folkhögskolorna drygt 23,6 miljoner kronor i genomsnitt men omsättningen va-
rierade från knappt åtta till nästan 100 miljoner. Naturligtvis blir förutsättningarna 
mycket annorlunda om verksamheten omsätter mindre än tio miljoner eller närapå 
100 miljoner varje år. 

Stora skillnader märks också när det gäller i vilken utsträckning folkhögsko-
lorna är beroende av de statliga bidragen för sin verksamhet. I genomsnitt stod 
statliga bidrag för 54 procent av de totala intäkterna 2009,13 men här var varia-
tionen än större. För den skola som förlitade sig minst på statliga bidrag utgjorde 
de endast 18 procent av intäkterna. Den skolan finansierar sig alltså i mycket stor 
utsträckning genom andra verksamheter än de statsunderstödda, i detta fall genom 
en konferensverksamhet som utgjorde 64 procent av skolans intäkter. I andra änden 
av skalan finns en skola där 90 procent av intäkterna utgjordes av statliga bidrag. 

En översiktlig genomgång av de 150 folkhögskolornas ekonomi visar med  andra 
ord att skolorna präglas av mycket olika ekonomiska villkor. Förutsättningarna är 
olika för landstings- och rörelsefolkhögskolor eftersom landstingsfolkhögskolorna 
generellt får större huvudmannabidrag. Samtidigt finns det uppenbara skillnader 
inom respektive grupp. Skillnaderna är också mycket stora när det gäller beroendet 
av statliga bidrag. 

Geografi

Folkhögskolor finns runt om i Sverige, från Malmfältens folkhögskola i Kiruna till 
östra Grevie folkhögskola i södra Skåne. Folkhögskolorna är alltså spridda över 
hela landet och folkhögskolans geografiska läge spelar i flera fall en viktig roll. Som 
vi tidigare visat har många folkhögskolor, inte minst bland de äldsta, sin upprin-
nelse i bygden, och i de lokala behov som fanns när skolorna grundades. 

Det var vanligtvis bönderna i trakten som finansierade verksamheten och det 
fanns med andra ord en tydlig koppling till en ort på landsbygden där traktens söner 
skulle få möjlighet till utbildning. Platsen har alltså ofta en stor betydelse för folk-
högskolan, särskilt i utvecklingen av de tidiga folkhögskolorna. Att folkhögskolan 
är platsbunden syns inte minst i folkhögskolornas namn. De flesta folkhögskolor 
har namn efter den plats där den är belägen och det är bara 16 folkhögskolor som 

13 För landstingsskolorna var medeltalet 43,14 procent och för rörelseskolorna 58 procent. 
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inte har namn efter platser.14 Samtidigt finner vi idag allt fler folkhögskolor i stä-
derna och det handlar inte enbart om nystartade skolor utan äldre skolor har också 
flyttat sin verksamhet från landsbygden till staden, flera skolor har lagt ner sina 
internat, osv. Det går att se en urbaniseringstrend. Under perioden 1991–2011 star-
tades 23 nya folkhögskolor och de flesta, 13 stycken, etablerades i någon av landets 
större städer.  Denna utveckling förstärks av att även sex av de befintliga folkhög-
skolorna har flyttat sin verksamhet från landsbygd till stad under samma period. 
Relativt många folkhögskolor har också etablerat nya filialer i städer eller tätorter. 
Under 2011 bedrevs drygt 51 procent av folkhögskolornas långa kurser i storstäder, 
förortskommuner eller större städer. 

Folkrörelsernas representation bland folkhögskolorna 

I föregående avsnitt har vi översiktligt beskrivit folkhögskolans historia och hur 
denna föregår de svenska folkrörelserna. Samtidigt har folkrörelserna haft infly-
tande på hur man organiserar sig inom folkhögskoleområdet. 

Även utifrån ett folkrörelseperspektiv framstår rörelsefolkhögskolorna som en 
heterogen grupp eftersom många olika rörelser finns representerade bland huvud-
männen och i skolornas profil. Bonderörelsen har en naturlig plats sedan framväx-
ten av de första folkhögskolorna. Arbetarrörelsens organisationer står som huvud-
män för många folkhögskolor, precis som frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. 

Den ideologiska mångfalden ökar än mer om man arbetar med en bredare defi-
nition av folkrörelsebegreppet. Det finns folkhögskolor vars huvudmän utgörs av 
organisationer inom exempelvis idrottsrörelsen och handikapprörelsen. Svenska 
kyrkan är huvudman för ett tämligen stort antal folkhögskolor, ofta via stiften men 
det finns också åtta folkhögskolor som är knutna till EFS (Evangeliska fosterlands-
stiftelsen, som är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan).15 
Även andra trossamfund driver folkhögskolor. Förutom protestantiska frikyrkor är 
även katolska kyrkan huvudman för två folkhögskolor.16 Vidare finns skolor med 
anknytning till vissa invandrar- eller etniska grupper.17 Dessutom är flera studie-
förbund huvudmän för olika folkhögskolor, alltså en form av huvudmannaskap där 
förankringen snarast är i folkbildningen som sådan. 

14 17 stycken om man även räknar in MKFc Stockholms folkhögskola. MKFc är en organisatorisk 
bestämning och inte en plats, men samtidigt benämns skolan som ”Stockholms folkhögskola”.

15 De åtta folkhögskolor som finns i anslutning till EFS är Glimåkra, Hagabergs, Hjälmareds, Hål-
lands, Mellansels, Solviks, Strömbäcks och Sundsgårdens folkhögskolor. 

16 Sankta Birgittas och Sankta Maria folkhögskola. 
17 Exempelvis Sverigefinska folkhögskolan, Axevalla folkhögskola och Agnesbergs folkhögskola. 
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Detta är exempel på hur rörelsefolkhögskolor knyts till ett antal olika folkrörel-
ser. Samtidigt finns det folkhögskolor vars huvudman inte har någon anknytning 
till en folkrörelse genom sin huvudman. Landstingsskolorna är förstås en sådan 
grupp, men också de skolor som drivs av en förening som enbart har individuella 
medlemmar, såsom garantiföreningar och vissa så kallade folkhögskoleföreningar. 
Folkhögskoleföreningar är i flera fall svåra att kategorisera eftersom det finns för-
eningar som både består av flera, ibland många, organisationer och ett stort antal 
individuella medlemmar. För denna studie är dessa konstruktioner intressanta efter-
som huvudmannaskapet fyller funktionen att ideologiskt knyta folkhögskolan till 
en rörelse eller till ett sammanhang som är större än skolan. Frågan uppstår då hur 
detta sker i föreningar som bara består av individuella medlemmar.

Huvudmannaskapets olika formella konstitutioner 

Folkhögskolornas heterogenitet går även att se i de olika lösningar som har valts för 
att organisera huvudmannaskapet. 

Landstingsfolkhögskolorna verkar i detta sammanhang utgöra en tämligen 
homo gen grupp. De är att betrakta som mer eller mindre självständiga resultat-
enheter inom landstingen eller regionerna. Samtidigt skiljer de sig från varandra 
när det gäller hur styrorganen ser ut, vilken del av landstingens eller regionernas 
organisation de svarar inför, hur arbetet och makten fördelas mellan huvudman och 
folkhögskola, etc. Exempelvis lyder vissa landstingsskolor direkt under landstings- 
eller regionstyrelsen, andra svarar inför en viss nämnd inom landstingets organisa-
tion, en del landstingsskolor har särskilda folkhögskolestyrelser och andra inte, osv. 

När det gäller rörelseskolorna organiseras huvudmannaskapet formellt på flera 
olika sätt. Det finns några skolor som ingår i en ideell organisation och på så sätt 
påminner om landstingsskolorna i det att de utgör en del av en ideell organisation. 
De är alltså en del av, eller en resultatenhet i, en större organisation. Exempel på 
detta är Röda Korsets folkhögskola, Ågesta folkhögskola som ingår i Frälsningsar-
méns organisation, och Stadsmissionens folkhögskola som är en del av Stockholms 
stadsmission. 

De övriga rörelsefolkhögskolornas huvudmän är formellt stiftelser, ideella för-
eningar eller ekonomiska föreningar. I den sistnämnda gruppen hittar vi de gamla 
garantiföreningarna men också nyare folkhögskolor vars huvudmän formellt har 
konstruerats som ekonomiska föreningar (t.ex. Bona, Kvarnby och Västanviks 
folkhögskola samt MKFc Stockholms folkhögskola). Det är emellertid ganska få 
folkhögskolor som har denna organisationsform. De övriga fördelar sig tämligen 
jämt mellan ideell förening och stiftelse. De skolor som har sin förankring i Svenska 
kyrkan tenderar att ha huvudmän som är organiserade som stiftelser, medan huvud-
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männen för exempelvis skolor som ligger arbetarrörelsen nära kan vara både stiftel-
ser och ideella föreningar. Variationen är med andra ord stor och det finns få tydliga 
mönster som knyter en viss konstruktion till en specifik rörelse. 

Hur huvudmannen organiseras bland folkhögskolorna har också varierat över 
tid. Under de senaste decennierna har ett antal skolor som tidigare varit landstings-
folkhögskolor övergått till att ha en ideell förening eller stiftelse som huvudman. 
Ett exempel på detta är Axevalla folkhögskola som tidigare ägdes av landstinget 
Skaraborg men som ombildades 1982 och nu har en stiftelse som huvudman. Även 
Väddö och Södertörns (dåvarande Västerhaninge) folkhögskola övergick 2002 från 
att ha landstinget som huvudman till att drivas av en stiftelse. 2005 övergick örebro 
folkhögskola från att vara landstingsägd till att bli en del av Evangeliska frikyrkan 
(ideell förening) och 2002 ändrades österlens folkhögskolas huvudman från Re-
gion Skåne till en folkhögskoleförening bestående av ett antal ideella föreningar 
samt Tomelilla kommun. 

Förändringar har också skett på andra sätt. Exempelvis drevs Malmfältens folk-
högskola av en stiftelse fram till 1997 medan man numera har en ideell förening 
som huvudman. En liknande process skedde 2002 i Nyköpings folkhögskola, 2005 
i Sigtuna folkhögskola, 1979 i Tollare folkhögskola och 1997 i Alma folkhögskola. 
Det finns också exempel på det motsatta, alltså att man gått från att vara en ideell 
förening till att bli en stiftelse. Detta skedde 1975 för Sjöviks folkhögskola och 
2003 för Solviks och Strömbäcks folkhögskola.18 

2.3 Huvudmän, samhällets indelning och 
historiens betydelse

För att vi ska kunna förstå det empiriska materialet och närma oss svaret på frågorna 
vi ställt inledningsvis behöver vi några teoretiska verktyg samt klarlägga några 
begrepp. I detta avsnitt tar vi upp själva begreppet huvudman såsom det används 

18 Möjligen skulle man i än större detalj kunna diskutera vilken organisationsform de respektive sko-
lorna har. Dock är det inte alltid tydligt via tillgängligt material. I en tidigare rapport om folkhög-
skolornas juridiska form påpekades att det emellanåt även verkar oklart för folkhögskolorna själva 
om de i praktiken är exempelvis en stiftelse eller en ideell förening (Lindquist 2003). För att ta 
några exempel framgår det inte alltid tydligt huruvida folkhögskolans huvudman är en egen ideell 
förening eller om den ingår i en annan ideell förening, som en resultatenhet eller ett kostnadsställe. 
En folkhögskoleförening kan också vara uppbyggd på olika sätt. Vissa består av organisationer, 
 andra av en mängd individuella medlemmar och ytterligare andra av en blandning av dessa två, 
vilket också gör det svårt att avgöra huruvida vissa folkhögskolor genom huvudmannakonstruktio-
nen har en koppling till en rörelse eller annat större sammanhang. 
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i rättsordningen och i det akademiska samtalet. Dessutom kommer vi att beskriva 
den svenska folkrörelsetraditionen, den indelning av samhället i olika sfärer som re-
dan har omnämnts kort i tidigare avsnitt, samt begreppet stigberoende som används 
för att teoretisera kring historiens betydelse. 

Begreppet huvudman

Huvudmannabegreppet är centralt i denna rapport. Samtidigt ligger fokus främst 
på relationerna mellan huvudmän och folkhögskolor samt dessa parters subjektiva 
förståelse av vad en huvudman är. I vår empiriska undersökning är vi alltså inte ute 
efter huvudman som ett juridiskt eller vetenskapligt begrepp. Trots det bör vi inled-
ningsvis säga något om hur begreppet används i rättsordningen och vetenskapen. 

Något förenklat kan man säga att även inom akademisk litteratur, exempelvis 
inom ekonomisk teori, får begreppet huvudman olika betydelser. Det talas både 
om huvudmannen som uppdragsgivaren och som ägaren av en verksamhet eller en 
organisation. Ett sätt att definiera huvudman på är ”… den eller de som har ett sär-
skilt starkt intresse av att organisationen når uppsatta mål” (Sjöstrand 1987, s. 41). 
Huvudmannen förutsätts också ha medel för att kontrollera och styra den organisa-
tion eller verksamhet man är huvudman för. Idén är ju att huvudmannen är den som 
har ett syfte med organisationen, i vårt fall folkhögskolan, och att organisationen 
i sin tur är utföraren. Därmed ska huvudmannen kontrollera att målen uppnås, att 
utvecklingen går åt det önskade hållet, och om inte så sker ska huvudmannen kor-
rigera detta med hjälp av olika styrmedel (Sjöstrand 1987). 

Inom organisationsforskningen är huvudmannen central när man försöker för-
klara grundläggande och systematiska skillnader mellan olika typer av organisa-
tioner. Man menar då att olika typer av organisationer präglas av olika rationalite-
ter eftersom de har olika typer av huvudmän som har olika slags syften med den 
orga nisation man är huvudman för. Ett konkret exempel är att företag är en typ av 
organisation som har ägare som huvudmän och att deras syfte med företaget är att 
skapa ekonomiskt mervärde. För att uppnå detta syfte kommer man inom företa-
get att handla kalkylrationellt, alltså på ett sådant sätt att vinsten ökar. Företagen 
ingår i den del av samhället som vi i figur 1 nedan kallar näringslivssfären. En 
ideell organisation har däremot medlemmar som huvudmän och dessa har syftet 
att sprida och verka enligt vissa idéer. I sådana organisationer präglas människors 
handlingar av den idé som organisationen ska sprida. De ideella organisationerna 
ingår då i civilsamhällessfären (se figur 1 nedan). På liknande sätt menar man inom 
denna forskning att när organisationer har stat, landsting eller kommun som sin 
huvudman kallas de förvaltningar och har då syftet att skapa ordning och välfärd i 
samhället (Sjöstrand 1987, s. 174, se också Sjöstrand 2000). Med andra ord menar 
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man inom detta akademiska samtal att olika slags huvudmän, som har olika syften, 
skapar olika typer av organisationer som präglas av olika handlingsrationaliteter. Vi 
återkommer till detta när vi nedan diskuterar samhällssfärer och sektorsbegreppet.

Huvudman är inte ett juridiskt definierat begrepp. Det finns ingen rättsordning 
som specifikt gäller folkhögskolor, men så här står det i skollagen: 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra för
fattningar (SFS Skollag 2010:800, kapitel 2, § 8). 

I analogi med skollagen är huvudmannen den som har att följa lagen, alltså den 
som är juridiskt ansvarig för folkhögskolan. Huvudman kan också avse anslags-
mottagare, men det finns ingen nödvändig eller tvingande relation mellan dessa två 
roller. Huvudman är alltså ett så pass vedertaget begrepp att det inte ges en formell 
definition.

Folkbildningsrådet har gjort en genomgång av folkhögskolans juridiska form, 
och där dras bl.a. slutsatsen att uttrycket huvudman ofta får olika betydelser vilket 
kan leda till missförstånd. Därför menade man att det vore en fördel om uttrycket 
definierades i de sammanhang det används (Lindquist 2003, s. 10). 

Att huvudmannabegreppet är så odefinierat hänger sannolikt också samman 
med att det svenska föreningslivet av hävd har varit mycket löst legalt reglerat, inte 
minst för att värna föreningslivets oberoende. 

Folkhögskolorna och den svenska folkrörelsetraditionen

Som vi har diskuterat i ett tidigare avsnitt blev de svenska folkhögskolorna re-
dan tidigt en tämligen heterogen grupp trots att de i dag uppfattas som en enhetlig 
kategori. Vi menar att huvudmannaskapet bidrar till den komplexitet som präglar 
folkhögskolorna. Men huvudmannen förbinder också folkhögskolan till ett vidare 
idésammanhang, ofta en folkrörelse. 

Alla folkhögskolor har huvudmän, men det varierar mycket hur de är formellt 
organiserade och vilken relation folkhögskolorna har till sina huvudmän. Vi menar 
att när folkhögskolorna formeras till, eller konstrueras som, en enhetlig kategori 
fungerar huvudmannaskapet som något som förenar folkhögskolorna. Samtidigt 
har deras heterogenitet bevarats, inte minst i alla de olika former som huvudman-
naskapet tar sig. 

Folkrörelsernas sätt att organisera sig kom att bli normerande för organisationer i 
det svenska civilsamhället (Hvenmark 2008; Wijkström & Lundström 2002), vilket 
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gjorde att även folkhögskolorna formades efter detta organisationsideal. Det finns 
ingen vedertagen definition av begreppet folkrörelse, utan det är snarare ett mång-
tydigt och normativt begrepp (Hvenmark 2008, s. 30 f). Därmed finns det heller 
ingen vedertagen definition av folkrörelsetraditionens organisationsideal, men trots 
denna vaghet återkommer ett antal teman. För att passa in i folkrörelsetraditionen 
bör en organisation vara förankrad i en ideologi, ofta i opposition till det bestående 
samhället. Organisationen ska gärna vara nationell med en medlemsbaserad demo-
krati och ett öppet medlemskap. Dessutom ska den vara oberoende från staten och 
tillräckligt institutionaliserad för att fortleva över tid (Hvenmark 2008, s. 31 f). De 
organisationer som ingick i eller snarare utgjorde de olika folkrörelserna kopplades 
samman i demokratiska federationer där organisationer som ingick i samma rörelse 
var medlemmar i en och samma federation. Studieförbunden är exempel på dessa 
federationer (von Essen & Åberg 2009). De är folkbildande organisationer som 
står i arbetarrörelsens (ABF), frikyrkorörelsens (FS/Bilda) eller nykterhetsrörelsens 
(NBV) tjänst genom att ha organisationer inom dessa rörelser som sina medlemmar.

De folkrörelser som växte fram i Sverige från och med det sena 1800-talet blev 
mycket framgångsrika och det är därför inte konstigt att detta organisationsideal 
kom att forma det svenska föreningslivet. När organisationer som AA (Alcoholics 
Anonymous) och Greenpeace kom till Sverige blev deras ursprungliga organisa-
tionsformer tvungna att anpassas till folkrörelsetraditionens organisationsideal för 
att få legitimitet och resurser (Wijkström & Lundström 2002, s. 151 f). Fortfarande 
är det så att ideella organisationer måste uppfylla de krav som folkrörelsetraditionen 
ställer på öppenhet, ideologi, oberoende och demokrati för att få tillgång till resurser 
och legitimitet. Denna tradition återkommer också i hur folkrörelsepropositionen 
beskriver folkbildningens roll i det svenska samhället och hur folkhögskolor och 
studieförbund förväntas organiseras och agera (se t.ex. prop. 1990/91:82).

Det är inte självklart att folkhögskolan passar in i detta organisationsideal, med 
tanke på sitt ursprung och på att den är organiserad som en skola på en viss plats. 

Folkhögskolorna är heller inte öppna eftersom man inte kan bli medlem i en skola 
på samma sätt som man blir medlem i en organisation. Åtminstone landstingsfolk-
högskolorna befinner sig dessutom i den statliga sfären eftersom de ingår i den 
offent liga sektorn. De är inte demokratiska i samma mening som en ideell förening. 
Många folkhögskolor har deltagarinflytande och en utvecklad elevdemokrati, men 
maktförhållandena mellan elev- och lärarrollen blir trots det gärna asymmetriska. 
Till sist innebär folkhögskolornas platsbundenhet att en ideologi inte är ett nödvän-
digt villkor för att kunna bedriva verksamheten. För att passa in på folkrörelseidea-
lets krav på att organisationer bör präglas av en ideologi kan folkhögskolan då ha 
en huvudman som präglas av en ideologi och på så sätt ingå i ett vidare ideologiskt 
sammanhang. Vidare kan huvudmannen erbjuda en organisation med ett öppet med-
lemskap där det finns demokratiska institutioner. Huvudmannaskapet bidrar alltså 
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inte bara till att konstruera folkhögskolan till en gemensam kategori utan gör också 
så att den passar in i folkrörelsetraditionen. Med andra ord bidrar huvudmannen till 
att skriva in folkhögskolan i det svenska civilsamhället. Vi knyter här an till hur den 
tyske sociologen Max Weber menar att ett svunnet protestantiskt livsideal blir till 
en ”järnbur” som formar hur organisationer och människor bör agera och som i sin 
tur skapar den ”kapitalistiska andan” (Weber 1978). 19 

Genom sina huvudmän kan folkhögskolorna formas efter folkrörelseidealet på 
så sätt att de visar sitt oberoende, sin ideologiska profil och sina demokratiska in-
stitutioner samt visar att de är något annat och större än en skola på en viss plats. 

Samhällssfärer och sektorsbegreppet

Resonemangen i de ovanstående avsnitten visar att huvudmannen kan göra folk-
högskolan till något annat än en organisation vars syfte är att generera resurser 
genom att erbjuda (ut)bildning. 

Vi nämnde ovan att man i organisationsforskningen har försökt visa vad som 
gör att en ideell organisation är något annat än ett företag eller en offentlig myndig-
het, alltså dess institutionella särart, och då har man pekat på sambandet mellan 
huvudmän och syfte. Ett företag har ägare, och deras syfte med organisationen är 
att generera vinst. En offentlig myndighet hör till statsförvaltningen vars syfte är 
att upprätthålla ordning eller välfärd. En ideell organisations huvudman är dess 
medlemmar och de har som syfte att förverkliga en ideologi eller samhällsvision 
(Wijkström & Einarsson 2006; se också Sjöstrand 2000). Att ha en rörelse eller 
ideell organisation som sin huvudman skulle då göra folkhögskolan till en ideell 
organisation i stället för ett företag eller en statlig myndighet, eftersom den då inte 
har som syfte att skapa vinst eller utföra beslut fattade inom den institutionaliserade 
politiken. 

Denna typ av resonemang kommer ur idén att det är möjligt att tänka kring 
samhället som uppdelat i olika sfärer, där olika organisatoriska sektorer ingår i 
skilda sfärer. Detta sätt att begreppsliggöra och teoretisera kring samhället ska vi ha 
med oss när vi analyserar de empiriska resultaten senare i denna rapport. Följande 

19 Detta resonemang har senare utvecklats och nyttjats i en rad organisationsstudier där det diskuteras 
hur den organisatoriska kontexten och förväntningar i omgivningen påverkar organisationer och 
deras utveckling. I dessa resonemang finner vi också tesen att ju tydligare formerat ett organisato-
riskt fält är och ju mer aktörerna inom det fältet är beroende av en och samma finansieringskälla, 
såsom folkhögskolorna är beroende av staten och statliga bidrag, desto mer lika varandra blir de 
(se t.ex. DiMaggio & Powell 1991). Med andra ord kan en institutionell ”inlåsning” leda till att 
organisationer som annars skiljer sig åt, exempelvis gällande ideologiska kopplingar, ändå blir allt-
mer lika varandra. Det organisationsideal som kom med folkrörelserna fungerar då som en sådan 
järnbur.
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modell kan användas för att illustrera hur samhället uppfattas indelat i sektorer och 
sfärer:

Figur 1. Samhällets sfärer och sektorer samt människors relationer till dem 

 

Indelningen av samhället i dessa sfärer har använts som ett analytiskt verktyg inom 
civilsamhällesforskningen.20 Var och en av de fyra samhällssfärerna anknyter här 
till en av fyra sektorer. I denna samhällsmodell skiljer sig organisationerna inom de 
olika sektorerna från varandra. Följaktligen finns en ideell sektor som är kopplad 
till civilsamhällesfären, en företagssektor knuten till näringslivssfären, en offentlig 
sektor i den statliga sfären samt en hushållssektor som är kopplad till vad som kallas 
för familje- eller samlivssfären.21 Vi vill betona att detta är en teoretisk modell som 
illustrerar idealtypiska relationer. Med andra ord bör linjerna i figuren inte uppfattas 
som alltför skarpa utan organisationer rör sig över gränserna och mellan sektorerna 

20 Modellen och dess benämning förekommer i flera tidigare verk, t.ex. Wijkström och Lundström 
(2002, s.7) och Wijkström och Einarsson (2006, s. 21).

21 Naturligtvis är detta, precis som andra modeller, en förenkling av verkligheten. Dessutom bygger 
modellen på ”organisationen” som analytisk grundenhet och allt i samhället kan inte sorteras in i 
olika organisationer. Detta är dock inget problem här eftersom fokus i denna rapport är de svenska 
folkhögskolorna som, oavsett interna skillnader, alla är organisationer. 
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och sfärerna. Just sådana gränsfenomen är dock intressanta att studera, vilket åter-
knyter till det empiriska fokuset i denna rapport. 

I inledningskapitlet frågade vi oss i vilken samhällssfär folkhögskolorna hör 
hemma, och den frågan ska vi arbeta med genom att använda denna uppdelning av 
samhället i olika sfärer och sektorer. Detta sätt att begreppsliggöra samhället i fyra 
analytiskt skilda sfärer är dock kontroversiellt, men vi ska inte problematisera detta 
här utan använda det som en hjälp i vår analys. 

Historiens betydelse

Ovan har vi beskrivit de svenska folkhögskolornas historiska framväxt och disku-
terat vägen fram till dagens organisatoriska landskap. Men man kan förstås undra 
i vilken mån historien formar nutiden. Uttrycket path dependency, stigberoende 
eller spårbundenhet på svenska, har myntats och används för att diskutera denna 
och närliggande frågor.

Det finns flera sätt att förstå fenomenet stigberoende. Exempelvis kan man gene-
rellt anta att historien har betydelse för hur en organisation utvecklas och att det inte 
går att förstå vilken effekt eller vilken orsak en viss förändring, ett visst villkor eller 
ett visst agerande har haft utan att ta i historien i beaktande. En smalare definition 
av stigberoende innebär dessutom att det är svårt för en organisation att bryta sitt 
mönster. Det är, med andra ord, svårt att ändra riktning när en viss riktning väl är 
utstakad. Utifrån det senare perspektivet blir det allt svårare för en organisation att 
”bryta upp” och byta inriktning eller anknytning ju längre historia man har. Histori-
ken påverkar alltså framtida val genom att den är levande i organisationen och med 
tiden kan det kosta allt mer att just bryta upp och byta spår, ändra mål, syfte osv. 
(Pierson 2000). Putnam har beskrivit det som att ”var man hamnar beror på var man 
kommer ifrån” (Putnam 1996, s. 215). 

Stigberoende kan alltså göra att en organisation har svårare att anpassa sig till 
förändringar i sin omgivning och sina villkor, samtidigt som organisationen också 
blir mer stabil i sin identitet (christensen et al 2005: 63f). 

Många av de svenska folkhögskolorna har en lång historia som utifrån detta 
teoretiska perspektiv borde färga den fortsatta utvecklingen, vilka handlingsal-
ternativ som är tillgängliga för aktörerna och hur organisationerna förhåller sig 
till sin omgivning. Stigberoendet kan därmed hjälpa till att förklara den situation 
folkhögskolorna befinner sig i. Tidigare har vi resonerat kring relationerna mellan 
folkhögskolor och folkrörelser och hur folkrörelsetraditionen utgör en ram för folk-
högskolorna, och i detta sammanhang passar idéerna kring stigberoende väl in och 
kan fungera som ett verktyg för den kommande analysen av vårt empiriska material. 
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2.4 Sammanfattning
I detta kapitel har vi diskuterat folkhögskolornas historia och vi menar att den är en 
betydelsefull fond för att förstå relationerna mellan folkhögskolor och huvudmän 
också idag. Den historiska studien visar att folkhögskolorna föregick folkrörelser-
nas genombrott i Sverige men att expansionen av folkhögskolor sedermera i stor 
utsträckning skedde inom dessa rörelser. Samtidigt har folkrörelsernas genomslag-
skraft lett till att samtliga folkhögskolor blivit tvungna att förhålla sig till de förvänt-
ningar, normer och ideal som folkrörelsetraditionen för med sig. Detta har att göra 
med inskrivningen av folkhögskolorna i det svenska civilsamhället, samtidigt som 
en tredjedel av dagens folkhögskolor har landsting eller regioner som huvudmän. 
Dessa skolor, eller åtminstone deras huvudmän, hör till den statliga sfären snarare 
än till civilsamhällessfären. 

I kapitlet har vi också demonstrerat att förväntningarna på folkhögskolorna och 
deras inplacering i samhället, deras roll i samhället, har förändrats flera gånger un-
der historiens gång. Rimligen innebär det att folkhögskolorna är adaptiva samtidigt 
som de bär på ett långt historiskt arv. 

Vi har också visat hur heterogen folkhögskolegruppen är i dag. Skolorna har en 
avsevärd bredd, oavsett om det gäller ekonomi, rörelseanknytning eller hur huvud-
mannaskapet har konstruerats. 

Det sistnämnda knyter också an till de teoretiska resonemang som vi förde av-
slutningsvis i kapitlet. Begreppet huvudman används i viss mån olika för organisa-
tioner inom de olika samhällssfärer som presenterades ovan, och detta sfärtänkande 
är också ett sätt att resonera kring olika rationaliteter och logiker som styr organi-
sationers handlande. Den grundläggande rationaliteten varierar beroende på vilken 
sfär en organisation tillhör, och det är något som man i det akademiska samtalet 
menar påverkar hur organisationer presenterar sig och agerar. 

Slutligen har vi talat om historiens betydelse och att man teoretiskt kan beskriva 
detta med termen stigberoende, nämligen att historien har betydelse för framtida 
val. Detta beroende kan även bli en begränsning för en organisation genom att 
kostnaden för att byta väg och bryta med det förflutna successivt ökar med tiden. 

Dessa resonemang och verktyg ska vi nu applicera på vårt empiriska material  
i form av intervju- och enkätsvar från folkhögskolerektorer och huvudmän. 
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Del II

Berättelser om 
huvudmannaskapet

I denna del av rapporten redovisar vi materialet från de enkäter som besvarades av 
folkhögskolerektorerna respektive representanterna för huvudmännen. Därefter föl-
jer intervjusvaren från folkhögskolerektorerna. Intervjuerna kretsar kring tre frågor: 

• Vem är er huvudman? 
• Vad är en huvudman? 
• Varför har ni en huvudman? 

Vi kompletterar rektorernas perspektiv på huvudmannaskapet med de två öppna 
frågor vi ställde till huvudmännens representanter: 

• Vad är en huvudman? 
• Vad är huvudmannens uppdrag i relation till folkhögskolan? 

Eftersom vi framför allt är intresserade av folkhögskolan använder vi huvudmän-
nens svar som en kontrast till hur rektorerna uppfattar huvudmannaskapet.
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3. En kvantitativ bakgrund

I samband med att vi intervjuade folkhögskolerektorerna bad vi dem att besvara en 
kortare enkät som skulle fånga upp hur de såg på förhållandet mellan deras folk-
högskola och huvudmannen eller huvudmännen. Vi valde också ut ett mindre antal 
huvudmän och bad personer som kunde representera dem svara på en enkät som så 
långt det var möjligt speglade enkäten till rektorerna. Därmed kunde vi jämföra hur 
rektorer och huvudmännens representanter svarat på många av de frågor vi ställt. 

Som vi redovisade i vår inledande metoddiskussion var det bara 23 represen-
tanter för olika huvudmän som besvarade den enkät som ställdes till huvudmännen. 
Med så få svar är det missledande att redovisa deras svar i procentsatser. Istället 
anger vi det faktiska antal som valde olika svarsalternativ. De två enkäterna är inte 
direkt jämförbara och därför redovisar vi inte svaren från huvudmannaenkäten i 
tabellform i detta kapitel. Däremot diskuterar vi huvudmannarepresentanternas svar 
i relation till rektorernas svar. För att ändå redovisa huvudmännens svar på ett över-
skådligt sätt innehåller bilaga B tabeller över deras svar. 

3.1 Rektorer och skolor
Vi skall här presentera de rektorer som svarade på enkäten samt folkhögskolorna 
där de arbetar. För att göra det använder vi enkätundersökningens resultat men ock-
så kunskap från litteratur och rapporter om folkhögskolorna. Med hjälp av denna 
kunskap har vi skapat bakgrundsvariabler för att pröva om svaren fördelar sig jämt 
eller om vi kan hitta några mönster i rektorernas svar. 

Av de 144 rektorer som svarade på enkäten var de flesta män (63,2 procent), och 
drygt en tredjedel var kvinnor (36,8 procent). Det finns skäl att anta att ledarskap 
och makt kan uppfattas olika av män och kvinnor och därför kommer kön vara en 
bakgrundsvariabel för att undersöka hur rektorerna besvarade enkäten.22   

22 Se t.ex. Due Billing 2006.
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Rektorernas tjänstgöringstid

Tidigare utvärderingar har visat att omsättningen av folkhögskolerektorer är tämli-
gen hög och att det finns en grupp rektorer med relativt kort tjänstetid (se t.ex. FBR 
2011b). Sättet att beskriva relationerna till huvudmännen är troligen något man lär 
sig med tiden, i och med att man socialiseras in i folkhögskolevärlden, och det gäl-
ler förmodligen också vilka betydelser man tillskriver huvudmannaskapet och dess 
organisatoriska form. Därmed kan det vara viktigt att pröva rektorernas svar mot 
hur länge de har varit rektorer.23 Tjänstetid är därför också en bakgrundsvariabel.

De sju rektorer som ingick i pilotintervjuerna svarade på enkäten i efterhand, 
men eftersom vårt intervjuinstrument inte var färdigt fångade vi inte upp deras 
tjänstgöringstid. Dessutom finns det annat bortfall för frågan om tjänstetid. Men 
base rat på 119 svar hade rektorerna arbetat som kortast några månader till som 
längst 24 år. Följande tabell visar hur rektorernas tjänstetid fördelar sig i fyra tids-
intervall.

Tabell 1. Rektorernas tjänstetid (andel i procent)

Mindre än 1 år–2 år 20,8
3–4 år 19,4
5–9 år 25,0
10 år och mer 17,4
Bortfall 17,4
Totalt 100,0

Drygt 40 procent av alla som svarade har en tjänstetid från några månader upp till 
fyra år. Den största gruppen utgörs av dem som har arbetat mellan fem och nio år, 
och en mindre grupp har arbetat mer än tio år. En relativt stor grupp rektorer har 
med andra ord haft sin tjänst under förhållandevis kort tid och det finns färre vete-
raner än nykomlingar bland dem.

Rektorerna tillfrågades även om de hade arbetat inom folkbildningen innan de 
blev rektorer.24 Svaren visar att de rektorer som inte har någon tidigare erfarenhet 
av folkhögskolor eller folkbildning är överrepresenterade bland dem som arbetat 

23 Denna socialisationsaspekt blir än viktigare då vi i kommande avsnitt visar att många rektorer 
skiljer på den formella och den ideella huvudmannen. Det finns en formell huvudman, men det 
finns också en huvudman som uppfattas som den relevanta eller viktiga för folkhögskolans ideologi 
eller identitet. Det betyder att man som rektor inte bara lär sig vem som är formell huvudman utan 
också vem som ”egentligen” är huvudman, vi kallar den för den ”ideella huvudmannen”. Därmed 
kan man anta att tjänstetiden som rektor kan påverka hur man svarat på enkäten.

24 För denna fråga har vi ett förhållandevis stort bortfall, och därför redovisar vi inte resultaten i detalj 
här.
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under kortast tid. Nästan hälften av dem med kortast tjänstetid (upp till två år) har 
aldrig tidigare arbetat inom folkbildningen. Det motsatta förhållandet råder bland 
dem som arbetat länge. Bland de som har arbetat i tio år och längre är det bara en 
mindre grupp som inte hade arbetat inom folkbildningen innan de blev rektorer. 

Det finns en svag tendens till att landstingsfolkhögskolornas rektorer har kortare 
tjänstgöringstid än rörelsefolkhögskolornas. Få rektorer i den sistnämnda gruppen 
har dock arbetat mer än tio år, utan de flesta har varit rektor i mellan fem och nio år. 
Däremot finns det inget samband mellan kön och tjänstetid. 

Vi frågade rektorerna varför de sökte tjänsten vid en folkhögskola och nästan en 
fjärdedel svarade spontant att de uppfattade folkhögskolan som en friare skolform. 
De menade att som rektor på en folkhögskola har man större utrymme att självstän-
digt utforma kurser och pedagogik än inom det offentliga utbildningssystemet. Det 
stärker intrycket att folkhögskolan åtminstone uppfattas ha större självstyre än det 
offentliga skolsystemet. Som vi inledningsvis har diskuterat är den samtidigt ett 
utflöde av vad huvudmannen vill med skolan, vilket gör att rektorn inte är helt fri 
utan har huvudmannen och en styrelse att förhålla sig till. 

Olika typer av folkhögskolor – med olika ekonomi

Vi tar i analysen även hänsyn till eventuella skillnader mellan landstingsfolkhög-
skolor och rörelsefolkhögskolor, vilket är en tämligen etablerad gruppering. Vi har 
emellertid också skilt ut en tredje grupp, nämligen ett antal folkhögskolor som vi 
här kallar lokala folkhögskolor. I den ingår de tidigaste folkhögskolorna som var 
lokalt förankrade och präglades av andra organisatoriska villkor än de som bildades 
när folkrörelsetraditionen hade etablerats. Dessutom finns några folkhögskolor som 
tillkommit under 60- och 70-talen då nya sociala rörelser, såsom kvinnorörelsen, 
miljörörelsen och de så kallade solidaritetsrörelserna, växte fram som en reaktion 
mot det folkrörelsepräglade Sverige. Vissa av dem ingår i gruppen eftersom de har 
en huvudmannastruktur som påminner om de tidiga, lokalt förankrade folkhögsko-
lorna. De lokala folkhögskolorna har ofta en garantiförening eller en lokalt förank-
rad folkhögskoleförening som sin huvudman. Att folkhögskolan är lokalt förankrad 
innebär att garantiföreningen eller folkhögskoleföreningens medlemmar är indi-
vider som bor på orten och/eller har varit elever på skolan samt lokala föreningar.  
I de nyare folkhögskolorna kan det också vara individer som är engagerade i eller 
knutna till någon av de nya sociala rörelserna. 

Det är naturligtvis vanskligt att göra lokala folkhögskolor till en egen kategori, 
för det är nämligen inte helt självklart vilka som snarare är lokalt förankrade än 
förankrade i en rörelse eller i ett vidare idésammanhang. Det vore emellertid ännu 
vanskligare att inte ta hänsyn till skillnaden mellan å ena sidan en folkhögskola 
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som har ett stort samfund eller en fackförening som sin huvudman och å andra 
sidan en folkhögskola vars huvudman har lokala organisationer eller ett hundratal 
individer som medlemmar. Till sist vill vi påminna om att i underlaget ingår endast 
de skolor vars rektorer har besvarat enkäten. Det finns alltså sex folkhögskolor som 
inte omfattas i den uppdelning vi här diskuterat. Enligt vår bedömning fördelar sig 
rektorerna mellan de tre typerna av folkhögskolor enligt följande tabell.

Tabell 2. Rektorer vid folkhögskolor, fördelade på skoltyper (andel i procent)

Rörelsefolkhögskola 62,5
Landstingsfolkhögskola 29,2
Lokal folkhögskola 8,3
Totalt 100,0

De flesta rektorer arbetar alltså vid rörelsefolkhögskolor, en knapp tredjedel vid 
landstingsfolkhögskolor och mindre än tio procent vid lokala folkhögskolor. Dessa 
tre folkhögskoletyper är en av bakgrundsvariablerna när vi analyserar enkätsvaren.

Folkhögskolorna skiljer sig också åt när det gäller ekonomisk omsättning. Vi 
har utgått från folkhögskolornas ekonomiska rapportering för 2009 och delat in 
folkhögskolorna i fyra grupper enligt tabellen nedan. 

Tabell 3. Rektorer vid folkhögskolor, fördelade på ekonomisk omsättning per år (2009) i 
miljoner kronor (andel i procent)

Årlig omsättning i miljoner kronor Andel i procent
7–17 28,5
18–28 47,2
29–48 20,1
50–99 2,1
Bortfall 2,1
Total 100,0

De flesta folkhögskolor har alltså vad vi kan kalla en medelstor omsättning (18–28 
miljoner kronor per år). Men mer än en fjärdedel av folkhögskolorna är små ur 
ett ekonomiskt perspektiv (7–17 miljoner konor per år) och en femtedel är stora 
(29–48 miljoner kronor per år). Av de få folkhögskolorna med störst omsättning 
(50–99 miljoner kronor per år) är alla rörelsefolkhögskolor. Denna grupp är dock 
också överrepresenterad bland de folkhögskolor som har den minsta omsättningen. 
Landstingsfolkhögskolor är överrepresenterade bland dem som har stor och medel-
stor omsättning, och de lokala folkhögskolorna är överrepresenterade bland dem 
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som har en stor omsättning. Däremot finns det inga samband mellan vare sig rekto-
rernas kön eller tjänstetid och folkhögskolans omsättning.

3.2 Uppfattningar om huvudmannen
Efter denna presentation av de rektorer och folkhögskolor som medverkade i under-
sökningen följer här en beskrivning av hur rektorerna och huvudmännens represen-
tanter uppfattar relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen. 

Om huvudmannens betydelse för folkhögskolan

Vi började med att fråga vad rektorerna menade att folkhögskolan får ut av sin 
huvud man. Nedanstående tabell visar deras svar.

Tabell 4. Vad får er folkhögskola ut av relationen till sin huvudman? (andel i procent)

Huvudmannen … Ja Nej Vet ej Bortfall
… bidrar med ekonomiska resurser 54,9 43,8 0,7 0,7
… hjälper till att utveckla folkhögskolan som organisation 67,4 29,2 3,5 –
… bidrar till rekryteringen av deltagare 45,1 50,7 3,5 0,7
… förankrar folkhögskolan i dess rörelse 67,4 27,8 4,2 0,7
… bidrar till folkhögskolans ideologiska profilering 77,1 21,5 0,7 0,7

Alla rektorer menade att huvudmannen påverkar folkhögskolan på något sätt, och 
det vanligaste alternativet är att huvudmannen bidrar till folkhögskolans ideolo-
giska profilering. Det tycks med andra ord som om huvudmannen fyller en viktig 
funktion för många folkhögskolors ideologiska profil. Därefter menade rektorerna 
att huvudmannen hjälper till att utveckla folkhögskolan som organisation samt 
förankra den i sin rörelse. Det är färre som svarade att huvudmannen bidrar med 
ekonomiska resurser och mindre än hälften menade att den bidrar till att rekrytera 
deltagare. 

Det är främst rektorer vid landstingsfolkhögskolor som svarade att huvudman-
nen bidrar med ekonomiska resurser, och ingen av dem avvisar detta påstående. Det 
var väntat eftersom landstingsfolkhögskolorna generellt får större huvudmannabi-
drag. Rektorerna vid rörelsefolkhögskolorna svarade däremot i högre utsträckning 
att huvudmannen bidrar till att rekrytera deltagare, förankra skolan i dess rörelse 
samt bidra till skolans ideologiska profilering. Därmed bekräftar rektorerna den 



Tradition, resurs eller nödvändighet? 57

olikhet mellan skoltyperna man kan vänta sig med tanke på deras historia och orga-
nisatoriska infattning: dels att landstingsfolkhögskolornas ekonomi är mer knuten 
till huvudmannen, dels att rörelsefolkhögskolornas relation till huvudmannen inne-
bär att de fogas in i större ideologiska sammanhang. 

Vi menar att de tre alternativ där rektorer vid rörelsefolkhögskolor är överrepre-
senterade beskriver att skolan kopplas till en rörelse genom sin huvudman. De tre 
alternativen indikerar en koppling som präglar skolan ideologiskt och gör det natur-
ligt för individer ur den egna rörelsen att söka sig till folkhögskolan som deltagare. 
Det stämmer väl in på folkrörelsetraditionens organisationsideal (jfr. Hvenmark 
2008; Wijkström & Lundström 2002). 

En närmare analys visar att de tre svarsalternativen ”bidrar till ideologisk profi-
lering”, ”förankrar folkhögskolan i dess rörelse” och ”bidrar till rekrytering av del-
tagare” hänger samman. De rektorer som svarade ja på ett av alternativen bejakade 
också ofta de andra alternativen. Det var 53 rektorer som svarade jakande på alla 
dessa tre alternativ, 38 stycken på två och 24 stycken svarade ja på ett av dem. Det 
var också 16 rektorer som avvisade alla tre påståendena. De rektorer som bejakar 
alla tre alternativen beskriver huvudmannens påverkan på ett sätt som ligger mycket 
nära den folkrörelsetradition som utgör det svenska civilsamhällets organisations-
ideal. Nästan alla som bejakar alla tre alternativen arbetar också vid rörelsefolkhög-
skolor. Omvänt arbetar nästan alla rektorer som avvisade alla tre alternativen vid 
landstingsfolkhögskolor. De rektorer som arbetar vid lokala folkhögskolor var mer 
benägna att endast svara ja på ett av alternativen, oftast att huvudmannen präglar 
skolan ideologiskt. 

Enligt rektorernas svar passar då ungefär en tredjedel av alla folkhögskolor in 
på hur man inom folkrörelsetraditionen har ansett att förhållandet mellan ideella 
organisationer bör formaliseras. Men det gäller nästan bara rörelsefolkhögskolorna, 
för de andra passar inte in på detta mönster. Detta är naturligt eftersom landstings-
folkhögskolorna ju inte är ideella organisationer och de lokala folkhögskolorna ofta 
har ett annat ursprung än rörelsefolkhögskolorna. Det betyder emellertid att det inte 
är innehållet i huvudmannaskapet eller huvudmannens funktion som gör folkhög-
skolorna till en enhetlig grupp. Alla folkhögskolor har huvudmän men huvudman-
naskapet har olika innebörder för dem. 

Ser vi då till hur huvudmannarepresentanterna svarade på denna fråga, visar 
det sig att alla utom tre svarade att de påverkar folkhögskolan. Av de övriga var 
det två som avvisade detta och en som svarade ”vet ej”. 17 stycken menade att 
påverkan sker genom styrelsen eller styrdokument samt genom löpande kommu-
nikation med folkhögskolan. 13 stycken svarade att de påverkar skolan genom att 
fördela ekonomiska resurser. Representanterna för huvudmännen fick också ange 
vad i folkhögskolan man påverkar, och då menade de flesta att de påverkar valet 
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av målgrupper, samt folkhögskolans ledning.25 Många av dem svarade också att de 
har inflytande över folkhögskolans ekonomi. När det gäller dessa tre svarsalternativ 
svarar representanter för rörelsefolkhögskolornas huvudmän och för landstingen 
likartat. Påståendet att man som huvudman påverkar folkhögskolans ideologiska 
profil och kursutbud har ett något svagare stöd, framför allt hos representanterna 
för landstingen. Alla landstingsrepresentanter utom en svarade att man förvaltar 
folkhögskolans tillgångar, men bland de andra representanterna var stödet för detta 
alter nativ svagare. Huvudmännens representanter svarade med andra ord som vän-
tat; de från rörelsefolkhögskolorna betonar ideologin och de från landstingen beto-
nar att förvalta tillgångar. 

Huvudmannen kan ju också påverka folkhögskolan genom att försöka möta dess 
behov. Vi frågade därför rektorerna hur de uppfattade huvudmannens förhållande 
till folkhögskolans behov.

Tabell 5. Hur uppfattar du att er huvudman förhåller sig till folkhögskolans behov? (andel i 
procent)

Huvudmannen … Ja Nej Vet ej Bortfall
… förstår folkhögskolans behov 77,8 14,6 4,9 2,8
… bryr sig om folkhögskolans behov 79,2 11,8 6,9 2,1
… förmår möta folkhögskolans behov 44,4 42,4 11,1 2,1

De allra flesta rektorer menade att huvudmannen både förstår och bryr sig om folk-
högskolans behov, men väsentligt färre ansåg att huvudmannen förmår möta folk-
högskolans behov. Mer än hälften svarade antingen att huvudmannen inte gör det 
eller att de inte vet. En möjlig tolkning är att rektorerna menar att det finns en god 
vilja som dock inte alltid leder till resultat. Det är kanske inte heller ett helt oväntat 
resultat. Bland dem som ansåg att huvudmannen inte förstår folkhögskolans behov 
är de flesta rektorer vid skolor med stor ekonomisk omsättning och skolor med 
minst omsättning.

Folkhögskolans betydelse för huvudmannen

Alla rektorer svarade alltså att folkhögskolan påverkas av huvudmannen, men frå-
gan är om de också tror att folkhögskolan påverkar huvudmannen. 

De allra flesta (76,4 procent) tror att folkhögskolan påverkar huvudmannen, och 
det är bara 17,4 procent som inte tror det. En liten grupp (6,3 procent) svarade att 

25 Se tabell 1 i bilaga B.
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de inte vet. Rektorer vid rörelsefolkhögskolor tror oftare att skolan påverkar huvud-
mannen, medan rektorer vid landstingsfolkhögskolor och lokala folkhögskolor tror 
det mer sällan. 

De rektorer som svarade att de tror att huvudmannen påverkas av folkhögskolan 
fick ta ställning till några påståenden om hur de påverkas.26 Följande tabell visar 
deras svar.

Tabell 6. Hur tror du då att er folkhögskola påverkar er huvudman? (andel i procent)

Ja Nej Vet ej Bortfall

Folkhögskolans verksamhet ger huvudmannen  
förståelse för sociala utmaningar 63,2 7,6 6,9 22,2

Huvudmannen blir ideologiskt mer trovärdig  
genom folkhögskolan 40,3 24,3 11,1 24,3

Huvudmannen har ekonomisk nytta av  
folkhögskolans verksamhet 46,5 27,8 2,8 22,9
Oklart, vet ej 1,4 – – –

Rektorerna tror framför allt att folkhögskolan ger huvudmannen förståelse för soci-
ala utmaningar. Här kan det finnas skäl att påminna om folkhögskolans tradition av 
att vara en andra eller till och med tredje chans för unga vuxna som inte har funnit 
sig till rätta i det offentliga skolsystemet. Därför är det inte förvånande att få rek-
torer avvisar påståendet att folkhögskolan ger huvudmannen förståelse för sociala 
utmaningar. 

Andelen jakande svar var ungefär lika stor för alternativet att huvudmannen 
blir ideologiskt trovärdig som för alternativet att den har ekonomisk nytta av folk-
högskolan. Detta är anmärkningsvärt eftersom folkhögskolan inte har i uppdrag att 
göra någon ekonomisk vinst utan ska bedriva en ideologiskt motiverad verksamhet. 

Ser vi då till huvudmannarepresentanternas svar var det 18 av 23 som menade 
att folkhögskolan påverkar dem som huvudmän. Huvudmannarepresentanter och 
rektorer svarar alltså tämligen lika. När huvudmannarepresentanterna angav hur 
folkhögskolan påverkar dem var stödet starkast för alternativen att folkhögskolan 
ger dem större förståelse för sociala utmaningar samt att de blir ideologiskt mer 
trovärdiga.27 Det är färre som menade att de har ekonomisk nytta av folkhögskolan. 
Rektorerna och huvudmannarepresentanterna har alltså en tämligen likartad upp-
fattning om hur folkhögskolan påverkar huvudmannen, även om rektorerna i större 
utsträckning tror att de påverkar huvudmannen genom ekonomisk nytta.

26 Det är bara de som tror att huvudmannen påverkas som besvarade denna fråga, därav det stora 
bortfallet.

27 Se tabell 2 i bilaga B.
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Vi ville vidare fånga in vad rektorerna tror om huvudmännens motiv till att driva 
en folkhögskola. Tabell 7 redovisar deras svar.

Tabell 7. Varför tror du att er huvudman driver folkhögskolan? (andel i procent)

Tror du att huvudmannen driver folkhögskolan … Ja Nej Vet ej Bortfall
… av tradition 72,7 21,6 3,5 2,8
… av ekonomiska skäl 18,7 75,7 2,1 3,5
… av ideologiska skäl 69,4 22,2 5,6 2,8
… för att agera politiskt 25,0 67,4 4,9 2,8
… för att ta socialt ansvar 80,6 12,5 4,9 2,1
… för att utbilda sina ledare och/eller medlemmar 52,8 42,4 1,4 3,5
… för att rekrytera nya medlemmar 20,8 71,5 3,5 4,2

Rektorerna tror framför allt att huvudmannen driver en folkhögskola för att ta soci-
alt ansvar. Även detta tyder på vilken stark ställning som folkhögskolans sociala 
dimen sion har. En annan vanlig uppfattning är att huvudmannen driver folkhögsko-
lan på grund av tradition, och relativt många tror också att det är av ideologiska skäl 
eller för att huvudmannen vill utbilda sina ledare och/eller medlemmar. Däremot 
är det en minoritet som tror att huvudmannen driver folkhögskolan för att agera 
politiskt, rekrytera nya medlemmar eller av ekonomiska motiv. 

Rektorer från de olika folkhögskoletyperna tror i lika hög grad att huvudman-
nen driver folkhögskola av tradition och/eller för att ta socialt ansvar. Få tror alltså 
att huvudmannen gör det av ekonomiska motiv, och bland dem är rektorer från 
landstingsfolkhögskolorna överrepresenterade. Som väntat är det främst rektorer 
vid rörelsefolkhögskolor som tror att huvudmannen driver en folkhögskola av 
ideologiska skäl, för att utbilda ledare och medlemmar eller för att rekrytera med-
lemmar. Rektorer vid landstingsfolkhögskolor ser alltså i större omfattning till den 
ekonomiska aspekten av relationen till huvudmannen, medan rektorer vid rörelse-
folkhögskolor ser till den ideologiska aspekten. Få rektorer avvisade tradition som 
ett motiv, men av de som gjorde det arbetar många på små folkhögskolor. Rektorer 
vid medelstora skolor tror i högre utsträckning att tradition är en anledning till att 
huvudmannen driver folkhögskolan. 

Huvudmännens representanter gav något annorlunda svar än rektorerna på frå-
gan om varför man är huvudman för en folkhögskola.28 Bara elva representanter 
menade att man är huvudman av tradition, och nästan lika många svarade nej på frå-
gan. Det tyder på att traditionen inte är så viktig för huvudmännen som rektorerna 
tror. Starkast stöd får svarsalternativet att man driver folkhögskola för att utbilda 

28 Se tabell 3, bilaga B.
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den egna organisationens ledare och medlemmar, vilket skiljer huvudmannarepre-
sentanterna från rektorerna. Däremot betonar även huvudmännens representanter 
att man vill ta socialt ansvar. Nästan alla representanter för rörelsefolkhögskolornas 
huvudmän angav som väntat även ideologiska skäl samt att man gör det för att ut-
bilda ledare och medlemmar. Alla landstingsrepresentanter avvisar att ideologiska 
skäl är ett motiv eller att man är huvudman för att kunna agera politiskt. Bara sju 
huvudmannarepresentanter svarade att de har ekonomiska skäl, och av dem repre-
senterar fem stycken rörelsefolkhögskolor. Även motivet att driva folkhögskola för 
att rekrytera medlemmar får svagt stöd. Det var endast sju av huvudmannarepresen-
tanterna, samtliga från rörelsefolkhögskolor, som svarade ja på detta. 

Frågan om ekonomins betydelse kan utvecklas vidare. Det är alltså mer än dub-
belt så många rektorer som tror att huvudmannen faktiskt har ekonomisk nytta av 
folkhögskolan än de som tror att ekonomin är ett motiv för huvudmannen att driva 
folkhögskola. Studerar man detta samband närmare visar det sig att de som svarade 
ja på det ena påståendet ofta gjorde likadant på det andra. Detta gör att vi kan dela 
in svaren i fyra kategorier enligt tabellen nedan.

Tabell 8. Rektorernas uppfattning om huvudmannens ekonomiska motiv och nytta (andel i 
procent)

Alla 
folkhögskolor

De som 
besvarade 

frågan
Huvudmannen har ekonomiska motiv och nytta 15,3 21,4
Huvudmannen har ekonomiska motiv men har inte nytta 1,4 1,9
Huvudmannen har inte ekonomiska motiv men har nytta 29,2 40,8
Huvudmannen har varken ekonomiska motiv eller nytta 25,7 35,9
Totalt 71,5 100,0
Bortfall 28,5
Totalt 100,0

Det finns ett relativt stort bortfall på frågan om huvudmannens nytta och därför 
visar tabellen hur svaren fördelar sig både för alla rektorer och för dem som svarade 
på båda frågorna.29 Den största gruppen tror att huvudmannen har ekonomisk nytta 
av folkhögskolan, men att det inte är därför den driver skolan. En något mindre 
grupp avvisade både att det skulle finnas ekonomiska motiv och att huvudmannen 
har nytta av skolan. För dem har relationen till huvudmannen mycket lite eller inte 
alls med ekonomi att göra. En dryg femtedel av de som besvarade dessa frågor tror 

29 Frågan om man tror att huvudmannen har ekonomisk nytta eller ej besvarades ju bara av de 76,4 
procent som bejakade att folkhögskolan påverkar huvudmannen.
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att huvudmannen har ekonomisk nytta av folkhögskolan och att det också är därför 
huvudmannen driver den. Rektorerna i denna grupp värderar också relationerna till 
utbildningsmarknaden högre än andra rektorer, vilket vi återkommer till senare i 
detta kapitel.

Rektorer vid landstingsfolkhögskolor svarade alltså oftare att huvudmannen har 
ekonomiska motiv, men en analys visar att skoltypen inte förklarar skillnader i hur 
rektorerna svarade. Det gör inte heller storleken på folkhögskolans omsättning  eller 
rektorernas tjänstetid eller kön. Det finns inte heller något samband mellan hur man 
ser på den ekonomiska dimensionen och andra motiv, t.ex. ideologiska. Dessa upp-
fattningar fördelar sig alltså relativt jämnt bland rektorerna.

3.3 Om förändringar
Så här långt har frågorna rört hur rektorerna och huvudmannarepresentanterna upp-
fattar den nuvarande relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen. Vi ville 
också undersöka hur man ställde sig till att förändra denna relation. Vi började 
därför med att fråga om rektorerna tyckte att relationen mellan folkhögskolan och 
 huvudmannen borde förändras. Knappt hälften (47,9 procent) tyckte inte det, med-
an nästan lika många (45,8 procent) tyckte att den borde förändras. En liten grupp 
(5,6 procent) svarade att de inte visste. 

Det var vanligare att rektorer vid rörelsefolkhögskolor tyckte att relationen bor-
de förändras jämfört med landstingsfolkhögskolornas rektorer. Däremot spelade 
skolans ekonomiska omsättning ingen roll. Det gjorde heller ingen skillnad om rek-
torn hade arbetat länge eller under kortare tid eller om rektorn var man eller kvinna. 
De rektorer som efterlyste förändring var i första hand de som på en tidigare fråga 
svarade att huvudmannen inte förmår möta folkhögskolans behov. 

När huvudmännens representanter fick frågan om de tycker att relationen bör 
förändras svarade de något annorlunda än rektorerna. 15 representanter tyckte inte 
att relationen bör förändras. Endast sex av dem svarade att de ville ha en annor-
lunda relation till sin folkhögskola och två svarade ”vet ej”. Av dem som ville ha 
en förändring var nästan alla huvudmän för rörelsefolkhögskolor. Huvudmännens 
representanter är alltså mindre förändringsbenägna än rektorerna. 

De rektorer som ansåg att relationen borde förändras fick ta ställning till tre 
påståenden.30 Tabell 9 återger hur de svarade.

30 Det är alltså bara de som menar att relationen bör förändras som besvarade denna fråga. Därav det 
höga bortfallet. Det är alltså relativt få som svarat på denna fråga vilket gör att man bör närma sig 
resultaten med viss försiktighet.



Tradition, resurs eller nödvändighet? 63

Tabell 9. Hur tycker du att relationen bör förändras? (andel i procent)

Huvudmannen … Mer Mindre Vet ej Bortfall
… bör vara mer eller mindre aktiv i styrningen av  
     folkhögskolan 29,2 4,9 6,3 59,7
… bör vara mer eller mindre aktiv i folkhögskolans 
     verksamhet 35,4 4,2 2,1 58,3
… bör bidra med mer eller mindre resurser till 
     folkhögskolan 36,1 0,7 6,3 56,9

Rektorerna menade främst att huvudmannen bör vara mer aktiv i verksamheten 
och bidra med mer resurser. Det är färre som ansåg att huvudmannen bör vara mer 
aktiv i styrningen av folkhögskolan. Rektorerna vill alltså hellre ha olika former av 
resurser än inblandning i skolans ledning. Något fler rektorer vid rörelsefolkhög-
skolor vill ha mer resurser, vilket är väntat eftersom dessa skolor i regel får mindre 
huvudmannabidrag. 

Få huvudmannarepresentanter ansåg att relationen borde förändras, och av dem 
menade alla utom en att folkhögskolan bör spegla verksamhetsvisionen bättre och 
tre av dem svarade att skolan bör vara mer ideologiskt präglad.31 Fem svarade att de 
själva borde vara mer aktiva, både i styrningen och i folkhögskolans verksamhet. 
Ingen huvudmannarepresentant ansåg att de borde bidra med mer resurser.

Som vi konstaterade ovan finns det ett starkt samband mellan hur rektorerna 
svarade på frågan om huvudmannen förmår möta folkhögskolans behov, som vi 
tolkar som ett uttryck för missnöje, och om de tycker att relationen bör förändras. Vi 
ska återvända till detta samband och tabellen nedan återger detta missnöje i förhål-
lande till rektorernas vilja till förändring.32

Tabell 10. Rektorernas missnöje och vilja till förändring (andel i procent)

Nöjd men vill förändra 7,6
Nöjd och vill inte förändra 33,3
Missnöjd och vill förändra 31,3
Missnöjd men vill inte förändra 9,7
Totalt 81,9
Bortfall 18,1
Totalt 100,0

31 Frågorna till huvudmannarepresentanterna var alltså inte identiska med dem som ställdes till rekto-
rerna eftersom vissa frågor inte var helt överförbara.

32 Tabellen inkluderar inte de som svarade vet ej. Därför finns det ett visst bortfall.



Tradition, resurs eller nödvändighet?64

Av dem som är nöjda med relationen till sin huvudman är det få som vill förändra 
den. Det gäller också för det omvända förhållandet, och det är alltså bara några 
få som är missnöjda med relationen utan att vilja förändra den. De flesta är an-
tingen nöjda och vill ha en oförändrad relation eller missnöjda och vill förändra 
den. Detta är ett väntat resultat. Det finns inga samband mellan fördelningen och de 
bakgrundsvariabler vi har använt för att analysera rektorernas svar. De visar dock 
på det självklara, att om man inte tycker att huvudmannen kan möta folkhögskolans 
behov är man mer benägen att vilja förändra relationen till huvudmannen. För att få 
en antydan om vad det är man vill förändra studerade vi hur dessa grupper förhöll 
sig till hur man ville förändra relationen. Det enda samband som finns är att de som 
var missnöjda och vill förändra relationen till huvudmannen var mer benägna att 
anse att huvudmannen bör vara mer aktiv i styrningen av folkhögskolan. Detta tyder 
på att det finns ett missnöje med att huvudmännen är otydliga eller frånvarande i 
folkhögskolans ledning. 

Varför huvudman?

En fråga som också rör förändringar är om folkhögskolor verkligen behöver huvud-
män och i så fall varför. Vi frågade både rektorerna och huvudmännens representan-
ter om det är viktigt att folkhögskolan har en huvudman. Nästan alla rektorer (91,7 
procent) svarade ja. Endast några få (6,9 procent) menade att det inte är viktigt och 
några enstaka (1,7 procent) svarade att de inte visste. En huvudmannarepresentant 
svarade att det inte är viktigt att folkhögskolor har huvudman, medan en annan sva-
rade att den inte visste. Resten svarade att det är viktigt. De flesta är alltså tämligen 
överens om att det är viktigt att en folkhögskola har en huvudman. 

Det var främst rektorer vid de lokala folkhögskolorna som svarade att det inte är 
viktigt med en huvudman. Det är också en representant för en huvudman för en av 
dessa skolor som i en inledande kommentar menar att deras folkhögskola inte har 
någon ”särskild huvudman”. Denna representant menar att skolans garantiförening 
har en styrelse som snarast fungerar som en styrelse för ett företag. Rektorernas och 
huvudmannens svar från dessa skolor stödjer vårt tidigare antagande att huvudman-
naskapet är en konstruktion som inte passar in på hur de lokala folkhögskolorna är 
organiserade.33

Enligt enkätundersökningarna finns det alltså ett starkt stöd bland rektorerna och 
huvudmännen för tanken att folkhögskolor ska ha en huvudman. Intervjumaterialet 
visar dock att detta klara stöd måste nyanseras, eftersom det visar sig att rektorerna 

33 Eftersom grupperna är små är det fråga om ett litet antal svar som därför bör behandlas med viss 
försiktighet.
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ibland inte vet vad en huvudman är, att de inte vet varför de ska ha en huvudman 
eller för att de tror att de är tvungna att ha en huvudman. 

Den stora grupp rektorer som menade att det är viktigt att folkhögskolan har en 
huvudman fick ta ställning till ett antal påståenden om varför det är viktigt. Deras 
svar återges i följande tabell.

Tabell 11. Varför är det viktigt att folkhögskolan har en huvudman? (andel i procent)

Det är viktigt … Ja Nej Vet ej Bortfall
… för vår ekonomi 46,5 45,1 1,4 6,9
… för vår ideologi 69,4 22,2 1,4 6,9
… eftersom det gör det lättare för oss att komma i  
     kontakt med de elever vi vill vara till för 34,0 54,2 3,5 8,3
… eftersom det kopplar oss till en demokratisk struktur 66,7 22,2 2,8 8,3
… eftersom det gör oss till en del av en större rörelse 70,8 20,8 1,4 6,9

De flesta rektorer menade att huvudmannen är viktig eftersom denne gör folkhög-
skolan till en del av en större rörelse samt är viktig för folkhögskolans ideologi. 
Många svarade också att huvudmannen kopplar folkhögskolan till en demokratisk 
struktur. Betydligt färre ansåg att huvudmannen är viktig för skolans ekonomi, och 
inte särskilt många tyckte att huvudmannen behövs för att folkhögskolan ska kom-
ma i kontakt med elever. Som väntat är det oftare rektorer vid rörelsefolkhögsko-
lorna som ser huvudmannen som viktig för skolans ideologi och för att göra skolan 
till en del av en större rörelse. Rektorer vid landstingsfolkhögskolorna svarade i 
stället oftare att huvudmannen är viktig för skolans ekonomi. Tar vi hänsyn till hur 
stor ekonomisk omsättning skolan har menade många rektorer vid de folkhögskolor 
som har den minsta omsättningen att ekonomi inte är ett viktigt argument för att ha 
en huvudman. 

Representanterna för huvudmännen svarade i stort sätt på samma sätt som rekto-
rerna på frågan om varför det är viktigt att folkhögskolor har en huvudman.34 Även 
många av huvudmännen (18 stycken) menade att det är viktigt för en folkhögskola 
att ha en huvudman eftersom huvudmannen gör folkhögskolan till en del av en 
större rörelse. Lika många svarade att huvudmannen kopplar folkhögskolan till en 
demokratisk struktur och nästan lika många menade att det är viktigt för skolans 
ideologi. Däremot tyder våra resultat på att det är en större andel huvudmannare-
presentanter än rektorer som tror att huvudmannen är viktig för att få kontakt med 
deltagare. Det är också relativt få som svarade att det är viktigt för folkhögskolans 
ekonomi att ha en huvudman. Samtliga som avvisade det ekonomiska skälet repre-
senterar huvudmän för rörelsefolkhögskolor. 

34 Se tabell 4, bilaga B.
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När huvudmännens representanter fick frågan om det var viktigt för dem att 
vara huvudman för sin eller sina folkhögskolor svarade alla att det var viktigt. Alla 
menade att det är viktigt för den egna organisationens uppdrag, och många ansåg 
att folkhögskolan utvecklar deras organisation. Mer än hälften angav att huvudman-
naskapet är viktigt för organisationens ideologi men endast några få menar att det 
är viktigt för huvudmannens ekonomi. Det är endast huvudmannarepresentanter 
från rörelsefolkhögskolor som svarade att det är viktigt för den egna ideologin att 
vara huvudman, alla representanter för landstingen avvisar detta. Mer överraskande 
är det kanske att av de få som ansåg att huvudmannaskapet är viktigt för den egna 
organisationens ekonomi, var nästan alla huvudmän för rörelsefolkhögskolor. Rek-
torer vid landstingsfolkhögskolor menade alltså att huvudmannen är viktig för folk-
högskolans ekonomi, medan det är huvudmän för rörelsefolkhögskolor som ansåg 
att den egna folkhögskolan är viktig för dem av ekonomiska skäl. 

3.4 Folkhögskolans många relationer
Frågan är hur viktig relationen med huvudmannen egentligen är för folkhögskolor-
nas verksamhet och identitet. Historiskt har det också varit viktigt med relationen 
till aktörer och nätverk som är förankrade i folkhögskolans lokala omgivning samt 
relationen till andra folkhögskolor (Runesdotter 2010). Vidare är många folkhög-
skolor beroende av politiska beslut på landstings- och kommunnivå.35 Dessutom 
befinner folkhögskolorna sig på en allmän utbildningsmarknad. Folkbildningsrådet, 
till sist, är naturligtvis en helt avgörande aktör för alla organisationer inom folkbild-
ningen eftersom de fördelar och följer upp statens bidrag till folkbildningen. 

Relationer som spelar roll för verksamheten

Vi bad rektorerna värdera vilka relationer som var viktigast för dem med tanke på 
deras möjligheter att bedriva verksamhet. Rektorerna fick ge de olika relationerna 
var sitt unikt värde mellan sex och ett, där sex var det högsta och ett det lägsta 
värdet.

35 Vi förstod att det kunde bli svårt för rektorer vid landstingsfolkhögskolor att förhålla sig till lands-
tings- eller kommunpolitiken som ett alternativ till huvudmannen. I pilotintervjuerna skiljde dock 
flera rektorer mellan den nämnd inom landstingsorganisationen man uppfattade som sin huvudman 
och landstingspolitiken i vidare mening. Några rektorer vid landstingsfolkhögskolor ställde sig 
undrande inför denna uppdelning men de flesta skilde mellan dessa två relationer. Även detta talar 
för att huvudmannabegreppet är mycket komplext och inte alltid låter sig fixeras av formella orga-
nisationsstrukturer.



Tradition, resurs eller nödvändighet? 67

Tabell 12. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna bedriva er verksamhet? (antal 
svar)

1 2 3 4 5 6 Bortfall
Vår huvudman/våra huvudmän 16 16 23 28 31 22 8
Vår lokala omgivning (näringsliv, 
familjer, föreningsliv etc.) 16 23 32 25 19 22 7
Folkbildningsrådet 7 5 15 19 29 62 7
Landstings- eller kommunpolitiken 19 27 30 29 27 4 8
Andra folkhögskolor 58 44 17 11 6 1 7
Utbildningsmarknaden 21 22 20 24 24 27 6

De flesta rektorer ansåg att relationen till Folkbildningsrådet var den viktigaste. Re-
lationen till huvudmannen uppfattades som den näst viktigaste av drygt en femtedel 
av rektorerna, men nästan lika många menade att relationen till Folkbildningsrådet 
var näst viktigast. 

Många tycker att landstings och kommunpolitiken är den tredje viktigaste re-
lationen, men huvudmannen får också ett starkt stöd. Relationer till den lokala om
givningen får svagare stöd, men relationerna till andra folkhögskolor värderas näst 
lägst eller lägst. Utbildningsmarknaden får varken riktigt starkt eller svagt stöd utan 
ett jämnt stöd oavsett rangordning. 

Förenklat kan man säga att många uppfattar Folkbildningsrådet som den vik-
tigaste relationen eller åtminstone mycket viktig, och många menade att andra 
folkhögskolor är relativt sett mindre viktiga för att kunna bedriva verksamheten. 
Huvudmannen har stor betydelse, men uppfattas av de flesta rektorer inte som den 
viktigaste relationen. 

Frågan är då om olika typer av folkhögskolor värderar dessa relationer olika. 
För att visa det har vi räknat om resultaten till medelvärden. Tabell 13 visar detta.36

Tabell 13. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna bedriva er verksamhet? 
(medelvärden)37

Totalt Rörelsefhsk Landstingfhsk Lokala fhsk 
Vår huvudman/våra huvudmän 4,1 3,8 5,0 2,8
Vår lokala omgivning (näringsliv,  
familjer, föreningsliv etc.) 3,8 3,6 4,2 3,8
Folkbildningsrådet 5,0 5,0 4,9 5,3
Landstings- eller kommunpolitiken 3,5 3,4 3,7 3,7
Andra folkhögskolor 2,4 2,2 2,9 1,9
Utbildningsmarknaden 3,9 3,7 4,4 3,5

36 För standardavvikelser per medelvärde, se bilaga A. Medeltalen är avrundade till närmaste tiondel.
37 Tabellen ska läsas radvis, alltså hur relationerna värderas olika mellan skoltyperna.
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Relationen till Folkbildningsrådet värderas högt av alla men högst av lokala folk-
högskolor. Relationen till huvudmannen värderas högst av landstingsfolkhögsko-
lorna. En tolkning är att rektorerna tar hänsyn till vilken relation som ger resurser 
när de svarar på denna fråga. Landstingsfolkhögskolorna får generellt större eko-
nomiskt stöd av sin huvudman än andra folkhögskolor, medan de andra folkhög-
skolorna framför allt får ekonomiskt stöd genom Folkbildningsrådet. Rektorer vid 
lokala folkhögskolor är också de som värderar relationen till huvudmannen lägst. 

När rektorernas värdering omvandlas i medelvärden framstår utbildningsmark-
naden som en viktig relation för folkhögskolorna, framför allt för landstingsfolk-
högskolorna.38 Det visar att en del rektorer uppfattar skolan som en aktör på en 
utbildningsmarknad och att denna marknad är viktig för att de ska kunna bedriva 
verksamheten. Landstings- och kommunpolitiken är mindre viktig för folkhögsko-
lorna, men minst viktig är relationen till andra folkhögskolor. Framför allt värderar 
de lokala folkhögskolorna relationer till andra folkhögskolor lågt, men den lokala 
omgivningen högt. Intressant nog sätter landstingsfolkhögskolorna ännu högre 
värde på den lokala omgivningen, vilket indikerar att den lokala förankringen är 
viktig även för dem. 

Relationer som spelar roll för identiteten

Det ovanstående resultatet visar hur rektorerna värderar sina relationer utifrån den 
verksamhet de har att genomföra. Men vilken betydelse har dessa relationer för att 
skolan ska kunna ha den identitet som de eftersträvar? 

Nästa tabell visar hur rektorerna rangordnar folkhögskolans externa relationer 
utifrån den identitet som de vill att folkhögskolan ska ha.

Tabell 14. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna ha den identitet ni vill ha? 
(antal svar)

1 2 3 4 5 6 Bortfall
Vår huvudman/våra huvudmän 10 11 10 13 32 59 9
Vår lokala omgivning (näringsliv, 
familjer, föreningsliv etc.) 6 18 27 28 32 26 7
Folkbildningsrådet 13 24 14 31 32 22 8
Landstings- eller kommunpolitiken 34 35 30 20 10 7 8
Andra folkhögskolor 39 27 27 27 15 2 7
Utbildningsmarknaden 35 22 29 18 14 20 6

38 Detta kan tyckas motsägelsefullt men förklaras av att utbildningsmarknaden fick ett tämligen jämnt 
fördelat stöd.
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De allra flesta svarade att huvudmannen är den viktigaste relationen i detta avse-
ende. Jämfört med hur rektorerna värderade relationerna för att kunna bedriva verk-
samheten innebär deras svar en tyngdpunktsförskjutning, från Folkbildningsrådet 
till den egna huvudmannen. Folkbildningsrådet är dock viktig även i det här sam-
manhanget, men det är också den lokala omgivningen i viss mån. Landstings och 
kommunalpolitiken samt andra folkhögskolor rangordnas fortfarande som mindre 
viktiga av många rektorer. När rektorerna värderar relationer utifrån den identitet 
de vill ha värderas utbildningsmarknaden lägre om man jämför med hur den värde-
rades när frågan avsåg den verksamhet man bedriver. 

Vi har även studerat hur de olika skoltyperna värderar dessa relationers bety-
delse för att folkhögskolan ska kunna ha den identitet de eftersträvar. Deras svar 
återges i medelvärden och följande mönster framträder i tabellen nedan.39

Tabell 15. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna ha den identitet ni vill ha? 
(medelvärden)

Totalt Rörelsefhsk Landstingfhsk Lokala fhsk
Vår huvudman/våra huvudmän 4,9 5,1 5,0 3,3
Vår lokala omgivning (näringsliv, 
familjer, föreningsliv etc.) 4,3 4,2 4,3 4,4
Folkbildningsrådet 4,1 3,9 4,6 4.1
Landstings- eller kommunpolitiken 3,0 2,7 3,7 3,2
Andra folkhögskolor 3,0 2,9 3,3 2,7
Utbildningsmarknaden 3,3 3,0 4,1 3,2

När rektorerna istället får värdera relationerna med avseende på den identitet de 
eftersträvar värderar de relationen till huvudmannen högre, och det är rektorerna 
vid rörelsefolkhögskolorna som värderar denna relation högst. Återigen är det rek-
torerna vid de lokala folkhögskolorna som värderar relationen till huvudmannen 
lägst. De värderar i stället relationen till den lokala omgivningen högre. Det tyder 
på att de lokala folkhögskolornas låga värdering av huvudmannen inte bara kan 
förklaras av att de inte får ekonomiskt stöd därifrån, utan det tycks vara något med 
själva huvudmannaskapet som gör att denna relation inte är viktig. När det är fråga 
om den identitet man eftersträvar är det landstingsfolkhögskolorna som värderar 
Folkbildningsrådet högst och det är fortfarande de som sätter högst värde på re-
lationerna till utbildningsmarknaden. Denna är dock mindre viktig om rektorerna 
värderar den utifrån den eftersträvade identiteten, och lägst värderas den vid rörel-

39 För standardavvikelser per medelvärde, se bilaga A. Medeltalen är avrundade till närmaste tiondel.
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sefolkhögskolorna. Däremot värderas relationerna till andra folkhögskolor något 
högre när rektorerna utgår från den identitet de eftersträvar. 

För rektorerna vid rörelsefolkhögskolorna förskjuts tyngdpunkten från Folk-
bildningsrådet till huvudmannen och den lokala omgivningen när det gäller den 
identitet de eftersträvar. Eller om man så vill, från staten till civilsamhället och 
lokalsamhället. Men det gäller som sagt inte för de lokala folkhögskolorna eftersom 
de inte värderar huvudmannen utan den lokala omgivningen och Folkbildnings-
rådet. 

3.5 Huvudmannens inflytande över beslut
Till sist ville vi fånga upp hur relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen 
får konkret uttryck i styrelsearbetet. Vi frågade därför rektorerna hur styrelsearbetet 
fungerade. 

Av dem som har mer än en huvudman menade knappt hälften av rektorerna att 
alla huvudmän var aktiva i styrelsearbetet. Resten svarade att det fanns huvudmän 
som var mindre aktiva eller helt passiva. De flesta styrelser (knappt 85 procent) 
möts mellan två och fyra gånger per termin och de flesta rektorer (87,5 procent) 
deltar i dessa möten. Det är så gott som bara rektorer vid landstingsfolkhögskolor 
som inte deltar i styrelsemötena. Nästan alla rektorer (93,1 procent) hade någon 
form av kontakt med huvudmannen vid sidan av styrelsearbetet. Det betyder att 
även om man inte deltar i styrelsens möten har man i regel någon annan kontakt 
med huvudmannen, antingen i andra formella sammanhang eller genom löpande 
kontakter. Framför allt rektorer vid rörelsefolkhögskolor och lokala folkhögskolor 
har också kontakt med huvudmannen i informella sammanhang. Fem av landstings-
folkhögskolornas rektorer svarade dock att de varken deltar i styrelsens möten eller 
har någon annan kontakt med huvudmannen. 

För att få en uppfattning om hur ansvar och makt fördelas mellan folkhögskola 
och huvudman frågade vi rektorerna vem som fattar formella beslut i ett antal frå-
gor – rektorn och folkhögskolans kollegium, styrelsen eller huvudmannen. Svaren 
visas i tabell 16.

Styrelsen eller huvudmannen påverkar i första hand budgeten och ideologiska 
frågor. När det gäller frågor kring kursutbudet och målgrupper fattar styrelsen också 
ofta beslut. Däremot är det så gott som alltid rektorn eller kollegiet som fattar beslut 
i ärenden som handlar om den löpande verksamheten, valet av lärare och pedago-
giska frågor. Rektor och kollegiet beslutar oftast också när det gäller tillsättning av 
lärartjänster och relationer till lokalsamhället. 
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Makten över ekonomin och ideologin ligger enligt rektorerna hos styrelsen eller 
huvudmannen, medan rektorn och kollegiet har makt över den löpande verksam-
heten och pedagogiken. I frågor kring kursutbud och målgrupper är beslutsmakten 
tämligen jämt fördelad mellan rektorn och kollegiet, styrelsen och huvudmannen. 

Rektorernas uppfattning om hur makt och ansvar fördelas stämmer inte helt 
med de uppfattningar som huvudmännens representanter har. Dessa menade att de 
främst påverkar vilka målgrupper folkhögskolan ska rikta sig mot, samt ekonomin. 
Enligt dem var inte lika självklart att huvudmännen också hade makt över skolans 
ideologiska profil 

Jämför man då hur makten fördelas mellan olika skoltyper verkar rektorer vid 
landstingsfolkhögskolor i allmänhet ha större egen beslutsmakt än andra rektorer. 
Av de få rektorer som svarade att de fattar beslut i budgetfrågor arbetar nästan alla 
vid landstingsfolkhögskolor liksom de flesta som svarade att de kan fatta beslut i 
ideologiska frågor. Men det finns även andra frågor som tyder på att rektorerna vid 
landstingsfolkhögskolorna oftare kan fatta egna beslut. I landstingsfolkhögskolorna 
verkar ansvaret för beslut alltså oftare vara placerad inom skolan än vad den är i 
rörelsefolkhögskolorna och i de lokala folkhögskolorna. Det skulle kunna tyda på 
att landstingsfolkhögskolorna oftare har en mer självständig position gentemot sina 
huvudmän än de andra folkhögskolorna.

Tabell 16. Vilka beslut om folkhögskolan fattas av dig som rektor eller av kollegiet, vilka 
beslut fattar styrelsen och vilka beslut fattar huvudmannen? (andel i procent)

Beslutas av 
rektor och/eller 
folkhögskolans 

kollegium

Beslutas av 
folkhögsko
lans styrelse  

Beslutas 
av huvud
mannen Vet ej Bortfall

Budgeten 4,9 68,1 24,3 0,7 2,1
Den löpande verksamheten 97,2 2,1 – – 0,7
Kursutbudet 36,8 58,3 2,1 0,7 2,1
Vilka målgrupper fhsk ska 
arbeta mot 41,7 45,8 8,3 2,1 2,1
Tillsättning av lärartjänst 79,9 17,4 2,1 – 0,7
Val av lärare 94,4 2,8 0,7 – 2,1
Ideologiska frågor 9,7 52,1 22,2 10,4 5,6
Pedagogiska frågor 97,2 1,4 – – 1,4
Relationer till lokalsamhället 78,5 15,3 3,5 0,7 2,1
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3.6 Sammanfattning
Rektorer och representanter för huvudmännen svarade tämligen likartat på frågor 
om hur de ser på relationen mellan folkhögskolor och huvudmän. Båda parter me-
nade att det är viktigt att folkhögskolan har en huvudman och att de båda parterna 
påverkar varandra. Rektorerna för de lokala folkhögskolorna avviker dock eftersom 
de inte ser huvudmannaskapet som lika viktigt. 

Generellt är huvudmännens representanter mindre benägna att vilja förändra 
relationen mellan folkhögskola och huvudmän än vad rektorerna är. I denna fråga 
finns det vissa skillnader mellan rörelsefolkhögskolornas och landstingsfolkhög-
skolornas huvudmannarepresentanter; representanterna från rörelsefolkhögsko-
lorna betonar den ideologiska aspekten av relationen medan landstingen svarade 
att huvudmannen är viktig för folkhögskolans ekonomi. De är få, men det är främst 
representanter från rörelsefolkhögskolornas huvudmän som menade att de har 
ekonomisk nytta av folkhögskolan och att folkhögskolan är viktig för huvudman-
nens ekonomi. Förmodligen speglar svaren den ekonomiska verklighet som många 
huvud män för rörelsefolkhögskolor befinner sig i, nämligen att ekonomin faktiskt 
ofta påverkar huvudmannens relation till folkhögskolan. 

I rektorernas beskrivning av relationerna mellan folkhögskolorna och deras 
huvud män finns det uppfattningar som förenar skolorna. Många tror att tradition 
och viljan att ta socialt ansvar är viktiga motiv till huvudmännens engagemang i 
folkhögskolorna. Men rektorerna skiljer sig åt i två avseenden. Rektorer vid rörel-
sefolkhögskolor betonade starkare än andra den ideologiska dimensionen medan 
rektorer vid landstingsfolkhögskolor lyfte fram den ekonomiska dimensionen. Rek-
torer vid lokala folkhögskolor betonade till viss del den ideologiska dimensionen 
när de svarade att huvudmannen bidrar till deras ideologiska profilering. Samtidigt 
ansåg de inte att deras folkhögskolor förankras i en rörelse. 

De flesta rektorer menade att huvudmannen förstår och bryr sig om folkhögsko-
lans behov, men de flesta svarade också att huvudmannen inte förmår möta deras 
behov. Det finns alltså ett visst missnöje med huvudmannen som tar sig uttryck i att 
knappt en tredjedel av rektorerna därför vill förändra relationen till huvudmannen. 

Få rektorer tycker inte att det är viktigt att folkhögskolan har en huvudman, och 
av dem är nästan hälften rektorer vid lokalt förankrade folkhögskolor. Detta bekräf-
tar antagandet att huvudmannaskapet är en konstruktion som inte passar in på hur de 
lokala folkhögskolorna är organiserade. En majoritet tycker dock att det är viktigt, 
och då återkommer skillnaderna mellan rörelsefolkhögskolor och landstingsfolk-
högskolor: de förra betonar den ideologiska dimensionen i huvudmannaskapet och 
de senare den ekonomiska.

Enligt de flesta rektorer har relationen till Folkbildningsrådet störst betydelse 
för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. På andra plats kommer relationen till 



Tradition, resurs eller nödvändighet? 73

huvudmannen. Rektorerna värderar också relationerna till utbildningsmarknaden 
relativt högt. Däremot är relationerna till andra folkhögskolor minst viktiga i det 
här sammanhanget.

Ser man då till hur de olika skoltyperna uppfattar sin omvärld sätter de lokala 
folkhögskolorna lägst värde på relationen till huvudmannen medan relationen till 
Folkbildningsrådet är viktigast. Detta stärker mönstret att dessa folkhögskolor är 
organiserade på ett sätt som gör huvudmannaskapet mindre viktigt. 

Det förstärks också av att när rektorerna fick värdera dessa relationer utifrån 
den identitet de eftersträvade att skolan skulle ha, värderades relationen till huvud-
mannen fortfarande lägre av rektorer vid de lokala folkhögskolorna. Däremot 
uppfattade rektorer vid rörelsefolkhögskolor att relationen till huvudmannen var 
viktigare om de inte behövde rätta sig efter den krassa verkligheten. När det gäller 
identiteten förskjuts tyngdpunkten och relationen till huvudmannen och den lokala 
omgivningen blir viktigare än relationen till Folkbildningsrådet.

När det gäller styrelsearbetet var svaren tämligen enhetliga. De allra flesta rek-
torer deltar i styrelsemötena och har dessutom kontakt med huvudmannen vid sidan 
av styrelsens möten. Den lilla grupp som inte är med på mötena är oftast rektorer vid 
landstingsfolkhögskolor. Men rektorer vid landstingsfolkhögskolor har generellt 
också större makt att fatta egna beslut om folkhögskolans verksamhet och identitet. 
Dessa resultat tyder på att landstingsfolkhögskolorna är mer självständiga gentemot 
sina huvudmän än de andra folkhögskolorna.

Det är bara mellan svarsmönster och skoltyp som det finns statistiskt säker-
ställda samband. Det gör att det finns goda skäl att anta att det just är skolans orga-
nisatoriska sammanhang och historia som påverkar hur rektorerna svarar, inte deras 
tjänstetid eller kön.
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4. Vem är huvudman?

Huvudmannaskapet ges många olika innebörder, huvudmännen olika funktioner 
och de formella relationerna mellan folkhögskolor och huvudmän varierar mycket 
och är ofta komplexa. Därför fick rektorerna resonera kring dessa frågor för att vi på 
djupet skulle förstå hur de uppfattar huvudmannen och dess relation till folkhögsko-
lan samt hur de talade om huvudmannen insatt i rektorernas och folkhögskolornas 
vardag. Detta och de följande två kapitlen baseras på de kvalitativa intervjuer som 
vi genomförde med folkhögskolerektorerna. I dessa kapitel återger vi en hel del 
citat. För att bevara anonymiteten har emellertid namn på skolor, huvudmän, orter, 
etc. tagits bort. 

Den första frågan vi ställde till dem var vem är er huvudman/era huvudmän? 
Det är ett naturligt sätt att inleda ett samtal om huvudmannen och vad den bety-
der, samtidigt som frågan ligger mycket nära rapportens grundfrågor. Det är viktigt 
att förstå vem rektorn ser som huvudman för att kunna förstå relationerna mellan 
folkhögskolor och huvudmän samt hur huvudmannaskapet bidrar till att konstruera 
folkhögskolan som fenomen. 

4.1 Formell kontra ideell huvudman
Rektorernas svar på frågan ”Vem är er huvudman?” visar ett intressant mönster, för 
i många fall stämmer rektorernas svar inte med den formella huvudman som anges 
i verksamhetsberättelser eller andra handlingar. Det är lite förvånande eftersom 
det är en tämligen konkret fråga som också har viss formell och juridisk betydelse. 
Samtidigt kan deras svar också förstås som att huvudmannaskapet har flera dimen-
sioner där det formella och juridiska är en dimension, och en annan dimension rör 
ideologisk anknytning och folkrörelse- eller civilsamhällesidentitet. Därför kallar vi 
dessa två dimensioner för den formella respektive den ideella. Det gör det möjligt 
att diskutera en annan viktig fråga, nämligen vem som är den reella huvudmannen 
– vem som enligt rektorerna faktiskt påverkar och utövar inflytande över folkhög-
skolan. Några citat från intervjuerna visar dessa två dimensioner. 
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… vi har kan man säga både ett juridiskt huvudmannaskap och ett ideolo
giskt huvudmannaskap. 

… det är liksom huvudman i två nivåer. Den juridiska huvudmannen är ju 
folkhögskoleföreningen men när vi pratar om, alltså när vi ska relatera till 
en huvudman, då pratar vi ju om // … //. 

I nedanstående avsnitt diskuteras dessa frågor i relation till rörelsefolkhögskolorna 
och därefter följer ett avsnitt om samma frågor i relation till landstingsfolkhögsko-
lorna. 

För rörelsefolkhögskolorna glider den formella och ideella 
huvudmannen isär

Att rektorerna tenderar att göra en uppdelning mellan en formell och en ideell 
huvud man verkar i många fall inte vara särskilt problematiskt. Ofta är det när rekto-
rerna diskuterar de organisationer som utgör folkhögskoleföreningens medlemmar 
som de talar om skolans ideella huvudmän. Formellt är det då själva folkhögsko-
leföreningen som är huvudman, och det finns ett antal folkhögskolor med denna 
typ av organisatorisk lösning. Exempelvis kan ett antal organisationer som hör till 
arbetarrörelsen (t.ex. LO, andra fackförbund och ABF) vara medlemmar i en folk-
högskoleförening. I ett sådant fall blir det tämligen tydligt vilken samlad ideologi 
och profil som ska prägla verksamheten på folkhögskolan, och då är folkhögskole-
föreningen ett pragmatiskt sätt att samla aktörer med gemensamma intressen för att 
tillsammans driva en bildningsinstitution. 

Det är dock långt ifrån alla folkhögskoleföreningar som är uppbyggda på ett 
sådant sätt. I flera fall finns en rejäl blandning av aktörer i de föreningar eller stift-
elser som formellt står som folkhögskolans huvudman. Dessa aktörer är inte alltid 
ideella föreningar inom en och samma folkrörelse, utan det kan vara olika typer av 
organisationer som alltså inte alltid tillhör samma rörelse. Det förekommer också i 
flera fall att kommuner, företagarorganisationer osv. är medlemmar. Med andra ord 
handlar det inte enbart om en blandning av civilsamhällesorganisationer  eller orga-
nisationer med rötterna i olika folkrörelser. Även andra delar av samhället såsom 
näringsliv och offentlig sektor finns representerade som medlemmar i de folkhög-
skoleföreningar och stiftelser som är folkhögskolornas formella huvudmän. 

En del rektorer hävdar till och med att den ideella huvudmannen är helt skild 
från den formella, vilket inte hindrar att både den formella och den ideella huvud-
mannen kan ha inflytande över exempelvis styrelsens sammansättning. En rektor 
vid en rörelsefolkhögskola säger i detta sammanhang följande: 



Tradition, resurs eller nödvändighet?76

… huvudman för skolan är ju folkhögskoleföreningen men den har en nära 
koppling till // … // … det är inte formellt en huvudman men genom, så att 
säga, den rent juridiska konstruktionen så har man ju lika mycket infly
tande som själva föreningen själv då, över verksamheten, vad det gäller 
platser [i styrelsen]. Men föreningen är suverän i sitt eget årsmöte och 
styrelsen har så att säga ett ansvar inför årsmötet, inte inför // … //.

Denna typ av diskussion dyker upp i flera samtal och beskriver alltså en situation 
där det finns en ideell huvudman som formellt sett inte har någon koppling till eller 
inverkan på folkhögskolan. I stället kan det röra sig om informella eller personella 
förbindelser. Exempelvis beskriver en rektor att folkhögskolans formella huvud-
man är en folkhögskoleförening bestående av individuella medlemmar. Den ideella 
huvudmannen anges dock vara en ideell organisation som inte har något formellt 
inflytande över styrelsesammansättningen eller andra (formella) frågor som berör 
folkhögskolan. Enligt rektorn är emellertid i stort sett samtliga medlemmar i folk-
högskoleföreningen också medlemmar i den organisation som uppfattas vara den 
ideella huvudmannen. Därigenom får skolan trots allt sin profil genom en relation 
till den ideella huvudmannen. 

I vissa folkhögskoleföreningar är medlemmarna en blandning av organisationer, 
ibland många organisationer, och en grupp individuella medlemmar.40 Detta kan 
också gälla för folkhögskolor som har en ekonomisk förening som formell huvud-
man. Vissa rektorer vid folkhögskolor med denna typ av huvudmän presenterade 
organisationerna som ingår i den formella huvudmannen som de ideella huvud-
männen, medan andra menar att själva folkhögskoleföreningen, eller snarare folk-
högskoleföreningens styrelse, är den ideella huvudmannen. Ingen nämner dock de 
individuella medlemmarna som huvudmän. 

Med andra ord gör rektorerna ett urval när de bedömer vilka som är formel-
la respektive ideella huvudmän samt vad som kanske kan beskrivas som passiva 
huvud män. Ett antal rektorer uppfattar bara vissa av de organisationer som ingår 
i folkhögskoleföreningen som sina egentliga huvudmän. Det innebär alltså att den 
formella huvudmannen kan bestå av ett större antal organisationer, men bland dem 
är det bara ett fåtal som i praktiken agerar som, eller uppfattas vara, huvudmän. 

Det är inte enbart i samband med folkhögskoleföreningar som huvudmannen 
uppfattas olika. Många huvudmän är också organiserade som stiftelser och det finns 
flera exempel där rektorn inte talar om stiftelsen som sin huvudman, utan om stif t-
arna – alltså de aktörer som ingår i eller utgör stiftelsen. De organisationer som står 
bakom stiftelsen uppfattas då som de reella huvudmännen. Det finns också exempel 

40 Det finns folkhögskoleföreningar som har över 50 organisationer som medlemmar och vissa har 
upp mot 4 000 individuella medlemmar.
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där stiftelsen, eller snarare stiftelsestyrelsen, är sammansatt av representanter för ett 
antal organisationer men där enbart en av dessa organisationer ses som den ideella 
huvudmannen. 

Sammanfattningsvis är det slående många rektorer som inte angav den fören-
ing eller motsvarande som står som den juridiska, formella huvudmannen som sin 
huvudman. I stället håller de fram organisationerna som står bakom eller ingår i 
densamma. Detta är mer regel än undantag. 

För landstingsfolkhögskolorna är den formella och ideella 
huvudmannen densamma

När det gäller landstingsfolkhögskolorna framträder skillnaden mellan formell och 
ideell huvudman inte lika tydligt i rektorernas svar. För dessa rektorer är det täm-
ligen klart att det är landstinget eller regionen som både är den formella och den 
ideella huvudmannen. Dock har landstingsskolorna olika placering i landstingets 
eller regionens organisation, och även styrorganen varierar. En del rektorer svarar 
direkt inför landstings- eller regionstyrelsen medan många organisatoriskt ligger 
under en nämnd såsom en kulturnämnd, regional utvecklingsnämnd osv. Andra har 
dessutom en särskild folkhögskolestyrelse. Alla styrelser som folkhögskolan svarar 
inför är politiskt tillsatta. Med andra ord finns det bland landstingsfolkhögskolorna 
olika organisatoriska lösningar beroende på vilket landsting som är huvudman. 
Flera landsting och regioner är också huvudman för mer än en folkhögskola, och 
därför finns det också exempel på folkhögskolor inom samma landsting som har 
en och samma folkhögskolestyrelse. Utifrån intervjuerna verkar flera landsting ha 
slopat rena folkhögskolestyrelser på senare år och alltfler folkhögskolor blir i stället 
placerade under diverse nämnder. 

När styrelsen är en nämnd har den också en mängd andra frågor på sitt bord, 
och många rektorer menar att folkhögskolans frågor då inte blir särskilt synliga 
och att folkhögskolans verksamhet är så liten i förhållande till hela landstinget att 
den lätt försvinner. En del rektorer pekar på fördelarna med att kunna dra nytta av 
alla resurser och det stora administrativa maskineri som huvudmannen i form av 
landstinget eller regionen kan erbjuda. Samtidigt är sådana system inte anpassade 
för folkhögskolans behov, vilket man menar kan leda till svårigheter.

Så ni blir en enhet i landstinget?
Ja, och det märker man ju att vi är ju… och det är en nackdel med att ha 
landstinget tycker jag. Fördelar är att det finns lite pengar men nackdelen 
är att landstinget är ju 99 procent sjukvård. 
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Och ni blir en sidoverksamhet?
Ja, precis. Datasystem, inköpsrutiner, upphandlingar, är ju anpassat uti
från sjukvården och det är ett problem. 

Andra rektorer menar emellertid att det fungerar bra och att det inte är några pro-
blem att folkhögskolan och dess frågor får samsas med en mängd andra ämnen i 
samma styrelse och samma nämnd.

… folkhögskolan är ju en sådan tydlig ... profilerad verksamhet … och 
kräver sitt utrymme, så att nej, det är bara att ta den plats som behövs … 
jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt.

Alla landstingsfolkhögskolorna är formellt resultatenheter inom landstingens eller 
regionernas organisation. Men det är inte bara landstingsfolkhögskolor som är en 
del av sin huvudman, utan det finns också ett antal rörelsefolkhögskolor som ingår i 
en annan ideell förening eller civilsamhällesorganisation. Det redovisar vi i kapitel 
2.2.

Flera huvudmän och Folkbildningsrådet som en av dem?

Ovan har vi visat att huvudmannaskapet består av flera dimensioner. En är den 
formella och juridiska dimensionen, som bl.a. är viktig för att det oftast är den 
huvud mannen som står som mottagare av statsbidraget. En annan handlar om det vi 
i denna rapport kallar för den ideella huvudmannen som kan ha ideologiska kopp-
lingar, rörelseförankring osv. 

Samtidigt kan man fråga sig vilken eller vilka aktörer det är som i praktiken på-
verkar folkhögskolornas identitet och verksamhet, direkt eller indirekt. Den ”reella” 
huvudmannen skulle kunna vara den formella och/eller den ideella huvudmannen 
men kanske också någon annan aktör. Enligt vissa intervjuer är Folkbildningsrådet 
den aktör som i störst utsträckning påverkar folkhögskolan. Alla respondenter är 
överens om att Folkbildningsrådet och de direktiv som finns för statsbidraget har 
stor påverkan, och det finns till och med de som talar om att i praktiken, alltså reellt, 
blir Folkbildningsrådet som en huvudman för folkhögskolan. Enkätstudien visade 
att relationerna till Folkbildningsrådet värderas högre än relationerna till huvud-
männen när det gäller vilka relationer som är viktiga för att bedriva verksamheten. 
Med undantag för de lokala folkhögskolorna värderade emellertid rektorerna rela-
tionen till huvudmännen högre när det handlade om de relationer som var viktiga 
för att folkhögskolan skulle ha identiteten den eftersträvade.
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Många folkhögskolor har också flera huvudmän, vissa genom att t.ex. ha mer 
än en organisation som formell huvudman. För majoriteten av skolor med flera 
huvudmän handlar det emellertid om att rektorerna menar att de har flera ideella 
huvudmän, alltså organisationer som är medlemmar i den formella huvudmannen. 
Många av rektorerna vid dessa folkhögskolor påpekar också att det varierar hur 
nära relation man har med de olika huvudmännen och hur mycket de påverkar 
folkhögskolan. 

Vi har tre huvudmän men det är en som är klart dominerande.

Alla huvudmän har alltså inte samma position i förhållande till folkhögskolan utan 
relationerna mellan huvudman och folkhögskola kan också variera mellan de olika 
aktörer som är huvudmän för samma folkhögskola. 

4.2 Att skapa sin huvudman
Folkhögskolan skapades för att möta behov som fanns i lokalsamhället eller i de or-
ganisationer som blev skolornas huvudmän. Men rektorerna ger också exempel på 
ett omvänt skeende när de resonerar om vem som är huvudman för folkhögskolan i 
dag – nämligen att folkhögskolorna själva har skapat eller rekryterat sin huvudman. 

… vi valde organisationer, vi valde nästan vår huvudman kan man säga… 
möjligheten att ha en stabil institution istället för att projektet försvinner, 
engagemanget försvinner och erfarenheter följer efter. När vi började, så 
var det lite förutsättningslöst. Vi hade föreningar och så, och vi kom fram 
till att testa verksamheten. Och när vi väl hade fått verksamheten … bör
jade vi inventera om vi skulle ha en stiftelse eller en förening 

Ett antal personer ville skapa en folkhögskola och för att uppnå det gav man sig ut 
på jakt efter potentiella huvudmän.

Det är en förening som består av // … // … det visade sig att vi var inte en 
juridisk enhet då. Och då skulle vi bygga och då blev det lite kaos att, vem 
är det som äger och så vidare … så satte vi igång en utredning och kom 
fram till då att vi behöver ha en ... huvudmannaorganisation och då blev 
det ... då bildades den här föreningen. 
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I detta fall är det snarare så att man skapade en huvudman eftersom man behövde 
lösa ett formellt och juridiskt problem som inte hade någon direkt koppling till 
den verksamhet som bedrevs på skolan. Men i båda fallen är det folkhögskolan 
som skapar eller söker upp sin huvudman, inte tvärtom. Då är det snarare så att 
huvudmannen är till för folkhögskolan i stället för att folkhögskolan är ett uttryck 
för huvudmannens behov.

Detta är inte enstaka fenomen utan ett tema som återkommer i intervjuerna med 
flera rektorer. Det gäller inte minst bland skolor som har genomgått organisatoriska 
förändringar, exempelvis där landsting och kommuner har gjort sig av med sina 
folkhögskolor. Tänker man sig att folkhögskolan är ett utflöde av huvudmannens 
behov är det naturligt att den läggs ned om huvudmannen inte anser sig ha tillräck-
ligt stort behov av en folkhögskola, men dessa folkhögskolor har i stället försökt 
ombilda sig och fortsätta som rörelsefolkhögskolor.

… det som hände som jag fått beskrivit, var att skolorna i princip sökte 
efter en huvudman – det är ju lite den omvända relationen så – och att man 
då diskuterade med ett antal intressenter men att man valde // … //, eller 
// … // valde oss. Det var ett sätt att få en praktisk lösning på att man stod 
utan huvudman. 

Detta visar alltså på en process som, så att säga, är bakvänd i förhållande till den 
allmänt accepterade uppfattningen att organisationer identifierar ett bildningsbehov 
och därför blir huvudmän till en folkhögskola. Här har vi i stället en folkhögskola 
som söker ett nytt existensberättigande, där personal och andra intressenter blir 
drivande ”underifrån”. 

… vad är det som vi kan vi tänka oss att ha som huvudman, med det sätt 
som vi jobbar och så? Då fick personalen vara med väldigt mycket och 
påverka där. Och då samtalade vi med olika organisationer och så som vi 
kunde tänka oss att ha som huvudmän, med den ideologi som huvudmän
nen då har. Och då var det ett tag nära att det blev // … // som blev huvud
man för oss. Vi var i förhandlingar med dem och åkte iväg en helg och så, 
men så blev det då // … // efter en period på, det tog väl cirka två år …

Representanter för ”nyare” folkhögskolor, alltså de som har tillkommit under de 
 senaste decennierna, menar att statsbidraget var ett viktigt skäl till att skolan bilda-
des. Detta låter förstås tämligen pragmatiskt och främmande jämfört med de mer 
ideologiska och idealistiska skäl som ofta förs fram i forskningen kring folkbild-
ningens organisationer. Samtidigt har bidrag i olika former varit en viktig anledning 
till att många organisationer i det civila samhället bildats i Sverige, åtminstone 
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sedan tidigt 1900-tal (von Essen & Åberg 2009; von Essen & Åberg 2011). Vem 
som då skapar vem kan förstås diskuteras och det är något som utvecklas i kom-
mande kapitel. Det är dock inget nytt att man skapar en organisation, i det här fallet 
en folkhögskola, för att komma åt resurser. Tvärtom har det bidragit till framväxten 
av dagens svenska civilsamhälle och strukturerar relationen mellan civilsamhälle 
och stat.  

4.3 Styrelsen, huvudmännen och 
folkhögskolan

Samtliga folkhögskolor har en styrelse som rektorn svarar inför. Dessa styrelser har 
olika sammansättningar och relationer till folkhögskolorna, inte minst beroende på 
alla de olika huvudmannakonstruktioner som finns. Ett antal folkhögskolerektorer 
talar om sin styrelse som den del av huvudmannen som i realiteten har betydelse för 
folkhögskolan. Styrelsen för folkhögskolans formella huvudman framträder då som 
ett centralt organ och i vissa fall som folkhögskolans reella huvudman. 

En del skolor har aktiva huvudmän vars ideologi präglar folkhögskolans profil, 
och då blir styrelsen en viktig kontrollstation eller avstämningspunkt där rektorn, 
som den som ansvarar för skolans verksamhet, kan få indikationer på huruvida sko-
lan rör sig i rätt riktning. I dessa fall är styrningen tämligen tydlig och indikerar en 
nära relation mellan skola och huvudman, där huvudmannens värdegrund och fokus 
direkt präglar verksamheten på skolan. Dessa förhållanden stämmer väl med statens 
förväntningar på folkhögskolorna och deras ursprungliga uppdrag som ett utflöde 
av folkrörelsers behov och önskemål (se t.ex. prop. 2005/06:192). 

Lokal förankring och styrelsen som huvudman?

För ett antal skolor beskrivs styrelsen som den reella huvudmannen. Dessa sko-
lor är ofta lokalt förankrade och har en garantiförening, ekonomisk förening eller 
liknande som huvudman. I de fallen är alltså föreningen den formella huvudman-
nen, men föreningens styrelse fungerar som den huvudman som i praktiken arbetar 
gentemot folkhögskolan. Rektorerna vid dessa skolor menar att föreningens enda 
uppgift är att utse styrelsen. 
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… men den [huvudmannen] har ju inget ekonomiskt åtagande mot skolan 
längre utan de bara finns där i syfte att tillsätta en styrelse och sen är det 
då styrelsen som har uppdraget att driva verksamheten vidare.

Så för er är styrelsen och huvudmannen i praktiken samma sak?
Jo, det är samma sak. 

De menar också att styrelsens sammansättning är viktig. De använder inte styrel-
sen för att söka en ideologisk förankring till andra organisationer utanför skolan, 
utan fokus är på att rekrytera styrelseledamöter med kompetenser som behövs inom 
folkhögskolan. Exempel på det är personer med stark lokal anknytning och stora 
nätverk i den region skolan befinner sig. Det kan också handla om professionella 
kompetenser som man anser behövs för att utveckla skolan, eller om kopplingar till 
den politiska sfären eller det formella utbildningsväsendet 

… rekryteringen här genom valberedningen är helt kompetensrelaterad så 
att det finns inga andra begränsningar än att det ska vara personer som 
är intresserade och kan tillföra någonting och vanligtvis då naturligtvis 
har sin yrkesroll, verksamhet, här i bygden runtomkring. Så vi har inga 
styrelseledamöter som kommer från andra delar av landet … utan de finns 
här i bygden.

Denna syn på styrelsens sammansättning och uppgift bekräftar att det finns skolor 
som snarare är lokalt förankrade än kopplade till en rörelse eller ett vidare ideolo-
giskt sammanhang. Rektorerna för dessa skolor anger att de generellt har en mycket 
självständig position i förhållande till huvudmannen samt att skolan uppfattas som 
självgående och att huvudmannen har begränsat direkt inflytande. 

Många folkhögskolor som har en ideologisk koppling till någon av folkrörel-
serna eller något annat ideologiskt sammanhang betonar gärna denna koppling och 
den profil som anknytningen till huvudmannen innebär. Det kan exempelvis handla 
om ideologier med anknytning till en politisk eller religiös inriktning. Rektorer vid 
de skolor som snarare är lokalt förankrade betonar i stället frånvaron av en sådan 
koppling. 

… vi är religiöst och politiskt obundna. Och att vi får finnas har sina rötter 
i att vi är en så gammal skola. Man önskar egentligen att rörelsefolkhög
skolorna ska vara ägda av en rörelse … men vi är det inte. 

… [huvudmannen] har ingen politisk eller religiös koppling utan när den 
bildades … så var det så att säga bygdens folk.
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… sätter man det då i relation till andra skolor så har ju huvudmannen 
ofta ett uppdrag bakom sig. För huvudmannen har ju ofta någonting som 
de verkligen vill utöver att bedriva utbildningen. Men det har man ju inte i 
detta fallet utan här har man ju bara så att säga satt utbildningen som mål 
utan att för den skull lägga direkta synpunkter på innehållet.

Bland dessa citat ser vi hänvisningar till historiens betydelse. En rektor menar att de 
inte riktigt passar in i den organisatoriska mallen för rörelsefolkhögskolor, utan att 
skolan i stället får sitt existensberättigande genom sin ålder. Detta stämmer väl in 
på folkhögskolornas historia och det faktum att de tidiga folkhögskolorna föregick 
framväxten av folkrörelserna i Sverige. Detta bekräftar också de resultat vi såg i 
enkätundersökningen där de lokalt förankrade folkhögskolorna ofta avvisar att de 
kopplas till en större rörelse genom sin huvudman. 

citaten ovan visar också den lokala anknytning som, inte minst historiskt, har 
varit viktig för många folkhögskolor. De tidiga folkhögskolorna skapades ju för 
att möta lokalsamhällets behov av utbildning, ursprungligen för böndernas söner. 
Uppen barligen lever den historiken kvar och är också i dag betydelsefull för ett 
antal skolor. Samtidigt är den lokala anknytningen levande och inte bara en viktig 
faktor i slutet av 1800-talet. Även under senare år har lokala behov haft betydelse 
för inrättandet av folkhögskolor.

… det började ju väldigt med den lokala tanken, att vi ska finnas där be
hoven är som störst i området så det blev // … // där vi tyckte att där finns 
det väldigt mycket för folkbildning att göra, modern folkbildning.

En del yngre folkhögskolor har alltså en liknande lokalförankring som de mycket 
tidiga skolorna, vilket är en intressant och viktig iakttagelse. De är då ett uttryck för 
de sociala rörelser som växte fram under 1970-talet då Sverige (liksom andra län-
der) radikaliserades politiskt. Dessa rörelser kritiserade inte minst socialdemokratin 
och de traditionella folkrörelserna som uppfattades som förstelnade och maktfull-
komliga. Återigen ser vi hur folkhögskolans organisation speglar den tid den växer 
fram i.

För ett antal folkhögskolor är styrelsen alltså den ideella huvudmannen, för att 
återknyta till det första temat ovan. Samtidigt är den lokala anknytningen, ”byg-
dekopplingen”, väsentlig för många av dessa folkhögskolor. Styrelsens lokala för-
ankring blir det centrala i stället för tillhörigheten till en annan organisation eller 
kopplingen till en ideologi och/eller folkrörelse. 
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4.4 Sammanfattning
Frågan som ställdes inledningsvis i detta kapitel är till synes enkel: ”Vem är er 
huvud man?”, men svaren visar hur flytande huvudmannabegreppet är och att 
huvud mannaskapet har flera dimensioner. Det räcker inte med att söka folkhög-
skolornas formella huvudmän i de dokument som beskriver folkhögskolorna, utan 
rektorerna måste också få komma till tals för att synliggöra de huvudmän som i 
många fall utövar det verkliga inflytandet över folkhögskolan. 

Det är alltså inte bara i vissa fall oklart vem som är en folkhögskolas formella 
huvudman. När rektorerna talar om sin huvudman visar det sig att vem man ser 
som sin huvudman också beror på hur man tolkar huvudmannaskapet, och de flesta 
rektorer skiljer på den formella och den ideella huvudmannen. Den formella huvud-
mannen tar emot statsanslaget och är ofta en folkhögskoleförening, en stiftelse eller 
någon annan organisation. Den ideella huvudmannen är ofta medlem i den formella 
huvudmannen och är den som påverkar folkhögskolan ideologiskt eller ger skolan 
dess identitet. Givet att rektorerna agerar utifrån hur de uppfattar sin verklighet och 
inte bara efter hur folkhögskolans relationer formellt är strukturerade, är det därför 
viktigt att uppmärksamma rektorernas subjektiva uppfattningar om huvudmanna-
skapet för att kunna förstå folkhögskolornas villkor. 

Inte minst de lokala folkhögskolorna ger huvudmannaskapet en innebörd som 
inte passar in på hur folkrörelsetraditionen formade det svenska civilsamhället. På 
dessa skolor står inte huvudmannen för kopplingen till en vidare rörelse och en 
övergripande ideologi. Dessa skolor är sannolikt också ideologiskt influerade, men 
då rör det sig snarare om att stärka bygden och värna traditionen, och i en del fall 
blir ”folkbildning” den ideologi man företräder. Dessa folkhögskolor är ofta jämfö-
relsevis gamla och präglas av de villkor som rådde under associationernas tidevarv, 
med lokala initiativ och oklara gränser mellan medborgarsammanslutningar, stat 
och näringsliv. Men det finns också yngre folkhögskolor som avviker från folkrörel-
setraditionen. De präglas då av reaktionen på och kritiken mot de folkrörelser som 
har kommit att dominera det svenska samhället. 

Det finns folkhögskolor som har skapat eller själva sökt upp sin huvudman, och 
det står också i stark kontrast till folkrörelsetraditionens organisationsideal. Folk-
högskolan är då inte längre ett utflöde av en rörelses eller organisations ideologi, 
utan huvudmannen blir i stället ett uttryck för folkhögskolans behov. Denna typ av 
huvudmannarekrytering förstärker intrycket att folkhögskolorna fortfarande formas 
av folkrörelsetraditionens organisatoriska norm som säger att en folkhögskola bör 
ha en huvudman för att vara legitim i det svenska civilsamhället. 
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5.  Vad är en huvudman?

Vi ville söka huvudmannabegreppets olika innebörder och undersöka om det kan 
användas på olika sätt, och därför fick folkhögskolerektorerna frågan vad är en 
huvudman? De ombads alltså att definiera begreppet huvudman och svarade genom 
att tala om vilka funktioner huvudmännen har för folkhögskolorna. Eftersom de 
anger flera olika funktioner är begreppet knappast entydigt utan rymmer snarare 
ett antal teman. I detta avsnitt ska vi redovisa vad rektorerna menar med huvud-
man genom att beskriva och utveckla de teman som finns i deras svar. Vi redovisar 
också vad huvudmannarepresentanterna menar med huvudmannabegreppet, för att 
se om huvudmannarepresentanterna och rektorerna menar samma sak när de talar 
om huvudman.

5.1 Huvudmannen som folkhögskolans ägare 
När rektorerna får frågan, vad är en huvudman? svarade många att en huvudman är 
den som är folkhögskolans ägare. En rektor på en landstingsfolkhögskola menade 
t.ex. att huvudmannen är den som är ägare och som kan använda skolan för sina 
syften. Även många av huvudmännens representanter menar att en huvudman är 
folkhögskolans ägare. Huvudmännens representanter svarade dock mer enhetligt 
eftersom de nästan uteslutande använder orden ägare, eller ansvarig samt närlig-
gande ord för att beskriva vad en huvudman är.  

Både rektorer och huvudmän talade alltså ofta om huvudmannen som ägare, 
men ingen preciserar vilken organisatorisk form ägaren har. De utgår alltså från 
huvudmannens funktion för folkhögskolan, inte vad den är i sig själv. Samtidigt har 
vi visat att huvudmännen är organiserade på många olika sätt. Huvudmännen kan 
vara en eller flera organisationer, de kan vara både ideella organisationer och stiftel-
ser, de kan vara en folkhögskoleförening som i sin tur kontrolleras av medlemmar 
och det kan vara en nämnd i en landstingsorganisation. Ägare används då som en 
funktionell bestämning för att beskriva huvudmannen. Benämningen fångar dock 
inte upp att huvudmännens organisatoriska former varierar eftersom den inte uttalar 
sig om huvudmannen som sådan. 
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En ägare som tar ekonomiskt och juridiskt ansvar

Frågan är då vad rektorerna menar att ägarskapet innebär. En rektor på en rörelse-
folkhögskola svarade att hon inte har reflekterat över vad en huvudman är och att 
det enklaste svaret hon kan komma på är att det är den juridiska ägaren av verksam-
heten, eller det som vi i det förra kapitlet kallade den formella huvudmannen. Ägar-
skapet innebär då att huvudmannen äger lokalerna och fastigheterna. Hon påminde 
om att folkhögskolan inte bara är en trevlig miljö och har en god verksamhet och 
tillade att någon måste ju äga lokalerna också. 

Jag lägger mycket ekonomiskt ägande i det hela. Ja det är ju det det hand
lar om // … //. Det är ju en skola på landet. Klassisk folkhögskola med 
internat och vacker natur, ute i naturen // … //. Och någon måste ju så att 
säga äga det hela. 

Att vara ägare kan emellertid ha flera innebörder. Det kan betyda att huvudmannen 
äger folkhögskolan i juridisk mening, vilket inte minst rektorer från landstingsfolk-
högskolor svarade. Men med ägare menar rektorerna framför allt att huvudmannen 
bidrar till folkhögskolan genom att på olika sätt stötta verksamheten. 

Ja, alltså //… // i det ordet för mig ligger på något vis att man ... att man 
äger en folkhögskola. Och nu är det inte så i vårt fall för vi äger oss själva 
i en stiftelse, va. Men för mig ... är huvudman någonting som ska stötta 
verksamheten …

Rektorn för denna rörelsefolkhögskola använder alltså ordet ägare för något an-
nat än att i juridisk mening äga folkhögskolan. Han konstaterade ju att de äger sig 
själva i en stiftelse. Att huvudmannen är ägare innebär för honom då att den stöttar 
verksamheten. Han fortsatte sedan genom att tala om hur huvudmannen bidrar med 
resurser. Att vara ägare överskrider därmed huvudmannaskapets formella dimen-
sion eftersom det också kan inbegripa att huvudmannen är den som ger resurser och 
garanterar verksamheten. 

När rektorer från landstingsfolkhögskolorna beskriver huvudmannaskapet är 
resurser ett återkommande tema. De svarade att skolan får ekonomisk hjälp i form 
av huvudmannabidrag, men också stöd till fastighetsförvaltning, personaladminis-
tration och kvalitetssäkring. Det märks i svaren att landstingen generellt ger större 
huvudmannabidrag än rörelsefolkhögskolornas huvudmän. Även en del rektorer för 
rörelsefolkhögskolor talar om huvudmannen som en ägare som bidrar med resurser 
och står som ekonomisk garant. Men det är betecknande att det är en rektor på en 
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rörelsefolkhögskola som säger att han önskar att huvudmannen kunde skjuta till 
större resurser. 

Rektorerna ser alltså ägaren som den som skjuter till resurser eller ”stöttar verk-
samheten”, och det hänger samman med idén att huvudmannen är den som tar 
ansvar för folkhögskolan. En rektor på en rörelsefolkhögskola svarade att den folk-
rörelseorganisation som är huvudman för skolan tar ett ”folkbildningsansvar”. Idén 
om ansvaret uttrycktes i svepande beskrivningar som att huvudmannen är den som 
ytterst har ansvar för folkhögskolan. 

Att huvudmannen som ägare har ansvar för verksamheten innebär att denne 
ska fatta de yttersta besluten och därmed har makt över folkhögskolan. Men ansvar 
innebär också för många rektorer att huvudmannen har arbetsgivaransvar och där-
med är en trygghet för dem som arbetar på folkhögskolan. Idén om huvudmannen 
som den som har ansvar innebär alltså att det finns någon som står bakom skolan 
och garanterar dess trygghet, och detta uppfattas av många rektorer som mycket 
positivt. 

Även huvudmännens representanter talar gärna om att huvudmannen har ansvar 
för folkhögskolan. En representant för en huvudman till en rörelsefolkhögskola ut-
tryckte det som att en huvudman tar ansvar, formulerar idéer och mål, präglar och 
formulerar skolans uppdrag samt ställer resurser till förfogande. Denna huvudman 
fick precisera ansvaret och nämnde då inte bara resurser utan också ideologi och 
målsättning.

För både rektorer och huvudmän kan alltså ägaransvaret både innebära att garan-
tera nödvändiga resurser och att ta moraliskt eller juridiskt ansvar för verksamheten. 
Det sistnämnda innebär att huvudmannen är den som rektorerna har ansvar inför, 
vilket innebär att deras frihet är begränsad i någon mån. 

Kan man äga idéer?

Det finns också invändningar mot att använda begreppet ägare för att beskriva 
huvud mannaskapet. 

Sen har jag kritiska synpunkter på det här nya huvudmannaskapet och så. 
Och det kan vi ju … där använder man till och med ordet äga, man äger // 
…//. Man säger att vi, // … //, ÄGER // … //. Jag har till och med hört från 
Folkbildningsrådet själv i ett möte att // … // säger JAG äger… så långt 
har det gått. JAG driver, JAG äger…

Att vara ägare har ofta med materiella tillgångar att göra men det förhållandet pas-
sar inte självklart ihop med den demokratiska och icke-kommersiella tradition som 
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har präglat den svenska folkrörelsetraditionen. Den rektor som var kritisk till be-
greppet ägare för huvudmannen verkar inom en folkhögskola som har en av de äldre 
folkrörelserna som huvudman. Han var misstänksam mot detta uttryck som han 
menar gör skolan till en personlig ägodel.

En rektor på en annan rörelsefolkhögskola svarade också att en huvudman är 
den som äger verksamheten. När hon får följdfrågan om hon menar ägande i ma-
teriell eller idémässig mening svarade hon ”snarare idémässiga, naturligtvis”. Hon 
lyfte gärna fram den idémässiga relationen till huvudmannen trots att hon samtidigt 
försäkrade att skolan också representerar ett betydande ekonomiskt värde.

Att uttrycket ”ägare” ändå kan kopplas till ett ägande i materiell mening, visar 
sig när en representant för ett landsting preciserar vad ägare betyder genom att likna 
dem vid ägarna av ett aktiebolag. För denne huvudmannarepresentant balanserar 
alltså ”ägare” mellan medlemskapets och näringslivets relationer. Det tycks med 
andra ord finnas en spänning mellan uttrycket ”ägande” som ju gärna associeras 
med ett materiellt ägande, och den relation mellan folkhögskola och huvudman som 
insatt i folkrörelsetraditionen snarare har en ideologisk innebörd.

Som vi har sett är relationerna mellan huvudmännen och folkhögskolorna ofta 
komplexa. Därför kan en organisation vara en huvudman, i betydelsen av att vara 
ägare med inflytande över och ansvar för verksamheten, samtidigt som den också 
kan vara en samarbetspartner som folkhögskolan samarbetar med på jämbördiga 
villkor. Det framgår när en rektor till en rörelsefolkhögskola beskrev vad en huvud-
man är.

Och det kan ju vara ibland lite svårt att hålla reda på, när är det ägaren 
som jag pratar med och när är det min samarbetspartner så att säga. Men 
huvudmannen är ju naturligtvis … vårt uppdrag är ju att dels jobba enligt 
de instruktioner som huvudmannen sätter upp när det gäller folkhögsko
lan …

5.2 Huvudmannen som folkhögskolans 
uppdragsgivare

Ägare är det ord som oftast används när rektorerna ska förklara vad en huvudman 
är. Ett annat vanligt tema är idén att huvudmannen är den som har givit folkhögsko-
lan dess uppdrag och som därmed formar verksamheten och präglar folkhögskolan 
ideologiskt. Men för detta tema finns inget enskilt ord som de flesta använder och 
som fångar upp vad man menar. Närmast kommer uttrycket uppdragsgivare. 



Tradition, resurs eller nödvändighet? 89

Många rektorer menar att huvudmannen är någon som har ett syfte med folk-
högskolan och som därmed har en tanke med varför den finns till. En rektor på en 
rörelsefolkhögskola menade också att huvudmannen är den som har ett syfte med 
skolan. För att beskriva huvudmannen som uppdragsgivare uttryckte han sig så här:

Men skulle jag säga i vidare mening så, som för andra folkhögskolor så 
är det ju en rörelse eller organisation som har en, … som har ett syfte med 
skolan.

Vi känner igen detta sätt att se på huvudmannaskapet från hur rektorerna skiljer 
mellan den formella och den ideella huvudmannen. Detta att huvudmannen har 
ett syfte med skolan förbinds ofta med att den har grundat skolan. Samme rektor 
fortsätter:

… som har startat skolan och som vill fortsätta att driva den, som har en 
klar målsättning med skolan och som formulerar det på något vis, i sam
verkan med skolan förstås.

Huvudmannen som uppdragsgivare är ofta den organisation som en gång grundade 
folkhögskolan, och att se huvudmannen som uppdragsgivare öppnar därmed för att 
sätta in skolan i ett historiskt skeende. Huvudmannen är då den som har grundat 
folkhögskolan med ett specifikt syfte. När uppdragsgivaren på detta sätt beskrivs i 
ett historiskt perspektiv ger det folkhögskolan en kontinuitet eftersom den funnits 
under lång tid. Dessutom gör tidsdimensionen det möjligt för folkhögskolan att 
vara genuin eftersom man kan hävda att den fortfarande är trogen sitt ursprung. 
Den senare aspekten, att som skola vara trogen det uppdrag man har fått, berör ett 
viktigt och återkommande tema, nämligen att huvudmannen som uppdragsgivare 
ger folkhögskolan dess legitimitet och existensberättigande. 

Visst har vi ett utbildningsuppdrag men sanningen är ju den att det finns 
många olika vägar i det svenska utbildningssystemet. Och jag tycker att 
vi står och faller med vår identitet, vårat utflöde av det civila samhället 
eller folkrörelserna, det är ytterst sett. Alltså, huvudmannen garanterar 
vårt existensberättigande, så ser jag det och jag tycker det är en väldigt 
viktig sak.

För denne rektor vid en rörelsefolkhögskola är det alltså inte verksamheten i sig 
som motiverar folkhögskolan, för den är ju bara en av flera möjliga utbildningsvä-
gar. Det som ger folkhögskolan dess existensberättigande är att verksamheten är ett 
uttryck för folkrörelserna. Med detta perspektiv får folkhögskolan som sådan sitt 
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berättigande när den är ett utflöde av en ideell organisations ideologi eller bekän-
nelse. De andra är inte lika tydliga med att det är syftet och inte verksamheten som 
motiverar folkhögskolan och gör den unik, men många nämner att det är huvud-
mannens idé eller vilja med folkhögskolan som gör den meningsfull. Man skulle 
kunna beskriva det som att många rektorer talar om huvudmannen som folkhögsko-
lans ”raison d’être”. En rektor vid en rörelsefolkhögskola berör detta när han säger 
att det måste finnas ett syfte som styr verksamheten och att de måste veta varför de 
finns till. 

I många svar återkommer alltså tanken att det inte räcker med att producera 
verksamhet för att motivera folkhögskolan. Det måste också finnas ett annat syfte 
än att (ut)bilda de elever som går på skolan och skapa arbetstillfällen för dem som 
arbetar där. Denna tanke finns förstås ofta bland rörelsefolkhögskolorna, men inte 
bara bland dem. Även en rektor på en landstingsfolkhögskola menar att det är vik-
tigt att någon vill något med skolan:

Oavsett om du är en landstingsfolkhögskola eller om man är någon privat 
... eller om man är någon annan typ av förening. Man måste ju veta vad 
man vill med folkhögskolan. 

Huvudmannens syfte eller vilja ger alltså folkhögskolan dess inriktning. Att verka 
på uppdrag av en huvudman ger dessutom folkhögskolan legitimitet, men då räcker 
det inte med att vara formell huvudman i juridisk mening. I stället blir det fråga om 
det som en rektor vid en rörelsefolkhögskola kallar för ”det ideella huvudmanna-
skapet”. Han avser då den rörelse som står bakom folkhögskolan och ger den dess 
legitimitet. Det är kanske mer grundläggande att huvudmannen ger folkhögskolan 
dess existensberättigande eftersom den har en idé med varför man har verksam-
heten. Skolans inriktning, dess legitimitet och existensberättigande hänger alltså 
samman med att någon har ett syfte med folkhögskolan. En rektor för en rörelse-
folkhögskola menar att huvudmannen är viktig i dessa avseenden eftersom den ”står 
ju någonstans för ramen för existensen”. 

För att motivera en folkhögskola räcker det alltså inte med att tillgodose delta-
garnas behov av (ut)bildning och att ge de anställda en tryggad inkomst. När rekto-
rerna talar om huvudmannen blir det uppenbart att en folkhögskola är något mer än 
en organisation som bedriver en viss verksamhet. Många rektorer menar att någon 
måste ha en tanke med folkhögskolan, att den måste stå i någons tjänst. En rektor 
på en landstingsfolkhögskola uttryckte detta som att det tidigare har funnits för stort 
utrymme för att bara se till den egna skolans överlevnad, men att ”en folkhögskola 
ska inte bara försöka överleva, den ska också ha en linje”. 

Detta är naturligtvis ett viktigt tema med tanke på vårt intresse för huvudman-
naskapet som en koppling in mot ideologier, rörelser och organisationer i civilsam-
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hället. Det är också viktigt eftersom det tyder på att huvudmannaskapet bidrar till 
att definiera vad en folkhögskola är. 

5.3 Vem är till för vem?
När rektorerna talar om ägare för att beskriva vad en huvudman är beskriver de hur 
huvudmannen bidrar till och ansvarar för folkhögskolan – huvudmannen stöttar 
folkhögskolan. Men när det gäller huvudmannen som folkhögskolans uppdrags-
givare talar de i stället om hur skolan är en konsekvens av eller ett uttryck för 
huvudmannen – folkhögskolan blir ett redskap i huvudmannens tjänst. Det är alltså 
inte är självklart vem av huvudmannen och folkhögskolan som är till för vem. Det 
beror på vilken innebörd rektorerna ger huvudmannaskapet. 

Vi har flera gånger återkommit till att de tidiga folkhögskolorna grundades un-
der andra halvan av 1800-talet för att ge de självägande bönderna möjlighet att 
utbilda sig så att de kunde påverka politiken. Sedan började folkrörelserna grunda 
folkhögskolor som redskap för de grupper och intresseriktningar som kämpade för 
en starkare ställning i samhället. I båda fallen stod folkhögskolorna i huvudman-
nens tjänst; de var ett uttryck för en vilja eller ideologi. Detta sätt att se på relationen 
till huvudmännen återkommer också hos många rektorer. 

… folkhögskolan är ju bara en förlängning av vad huvudmannen vill och 
hur man vill uppfattas. 

Folkhögskolan är alltså ett uttryck för huvudmannen, och denna rektor för en 
rörelse folkhögskola menar att det är det allmänna mönstret för hur dessa två parter 
förhåller sig till varandra. Detta perspektiv återkommer som sagt hos många, inte 
minst när rektorerna talar om huvudmannen som skolans uppdragsgivare. Men det 
är faktiskt fler rektorer som beskriver det omvända förhållandet, att huvudmannen 
är en resurs eller en hjälp för folkhögskolan. En rektor svarade så här: 

Krasst sett så är det ju att vi får ett landstingsbidrag till den verksamheten 
vi bedriver. Vi har också, kan jag tycka, en kvalitetssäkran. Landstinget // 
… // inger förtroende och kvalitet. 

I detta fall är huvudmannen garanten för att kunna bedriva folkhögskola.
Denna rektor arbetar alltså vid en landstingsfolkhögskola och det kanske kan 

ligga nära till hands att anta att det just är vid landstingsfolkhögskolorna som rekto-
rerna anser att huvudmannen finns till för dem och inte tvärtom. Men så är det inte, 
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för även många rektorer vid rörelsefolkhögskolor talar om huvudmannen som den 
som bidrar med resurser, står som garant och ger hjälp. Omvänt finns det också rek-
torer vid landstingsfolkhögskolor som beskriver skolan som ett utflöde av huvud-
mannens intressen. När rektorer vid rörelsefolkhögskolorna talar om att huvudman-
nen finns till för dem handlar det sällan om pengar, utan där kommer den kontinuitet 
och trovärdighet som en huvudman kan ge skolan fungera som resurser. En rektor 
vid en rörelsefolkhögskola menar att tillhörigheten till en ideologisk organisation, 
som i sin tur är knuten till en folkrörelse, ger skolan stadga och trygghet. 

Tidigare har vi sett hur huvudmannen kan ge skolan både legitimitet och exis-
tensberättigande. I nästa stycke ska vi se hur kopplingen till en ideologi också ger 
tillgång till statliga bidrag. Huvudmannen som skolans resurs passar väl in på det 
förhållandet vi visade på i det förra avsnittet, nämligen att det finns folkhögskolor 
som har skapat sin huvudman. I båda fallen är det folkhögskolan som har egen-
värde, medan huvudmannen är ett medel för att säkra folkhögskolans framtid. 

Så när rektorer talar om ideologi är det inte nödvändigtvis ett uttryck för att 
folkhögskolan är till för huvudmannen. Ideologin och historien kan också fungera 
som resurser som huvudmannen ger folkhögskolan. Nu är inte dessa två relationer 
nödvändigtvis uteslutande, utan de kan naturligtvis kombineras. En rektor vid en 
landstingsfolkhögskola tror att en välskött skolverksamhet är något som båda sidor 
vinner på. Det viktiga med att se att båda dessa perspektiv finns och att det är vä-
sentligen fler som talar om huvudmannen som en resurs än om folkhögskolan som 
ett instrument är att det kan komplicera och kanske utmana den idé om folkhögsko-
lorna man gärna tar för given eller som man av ideologiska skäl försvarar, nämligen 
den att en folkhögskola är eller bör vara ett uttryck för en rörelses eller grupps vilja 
eller behov och att huvudmannen är ett sätt att vidmakthålla denna ordning.

5.4 Ideologi
Att huvudmannen är folkhögskolans uppdragsgivare, innebär också för många rek-
torer att huvudmannen sätter den ideologiska prägeln på skolan. Att det finns en 
ideologisk relation mellan huvudmannen och folkhögskolan, kan ju tyckas vara 
en självklarhet och uttrycket ”rörelsefolkhögskola” antyder ju en sådan relation. 
Därför är det inte förvånande att främst rektorer på rörelsefolkhögskolor talar om 
att den ideologiska profilen stärks av att de har en huvudman och att huvudmannen 
har de grundläggande tankarna om värdegrunden. 

Enkätundersökningen visar att rektorer vid rörelsefolkhögskolor oftare betonar 
ideologins betydelse för folkhögskolan än vad rektorer vid landstingsfolkhögskolor 
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gör. Men denna skillnad blir i realiteten inte lika entydig om man också beaktar de 
policydokument som används inom landstingen.

Självklart har den [huvudmannen] ju också en massa policys som vi föl
jer, det är alkoholpolicy och det är alla jämställdhetspolicyer och sådana 
saker som vi följer som ... råder inom landstinget.

När rektorerna talar om huvudmannaskapet menar nästan alla att folkhögskolorna 
präglas av huvudmannens ideologi. Folkhögskolan är då ett utflöde för huvudman-
nens syften. Men en rektor vid en rörelsefolkhögskola talar om huvudmannen som 
en diskussionsarena där alla intressenter kan diskutera skolans värdegrund på lika 
villkor, för att komma fram till vilken roll den ska spela, motiven för dess existens 
och vem som ska studera där. På denna skola är inte huvudmannen överordnad på 
så sätt att den anger ideologin. I stället använder man huvudmannen för att skapa en 
demokratisk arena där olika intressenter kan mötas på lika villkor i ett gemensamt 
samtal. På en annan folkhögskola säger man att huvudmannen bara är ett stöd som 
bejakar det personalen vill. Inte heller på denna skola uppfattar man huvudmannen 
som överordnad eller ansvarig, utan något som en folkhögskola måste ha och som 
snarast fungerar som en av skolans resurser. Båda dessa folkhögskolor är yngre 
och tillkomna under 70-talet då sociala rörelser kritiserade folkrörelserna som man 
uppfattade som konservativa och maktfullkomliga.

Att folkhögskolan är ett utflöde av huvudmannens ideologi eller värderingar 
är alltså något som de flesta rektorerna uppfattar som en viktig tillgång. Att vara 
kopplad till en ideologi eller bekännelse ger skolan både legitimitet och en profil, 
men denna ideologiska relation kan också vara ett problem eftersom den riskerar 
att göra folkhögskolan exkluderande och komma i konflikt med det allmänna (ut)
bildningsuppdraget. Folkhögskolan måste ju å ena sidan verka: 

… utifrån riktlinjerna att vi ska ha en allmän kurs som är bra och ge det 
som vem som helst behöver då, alldeles oavsett sin trostillhörighet, eller 
föreningstillhörighet, eller icketillhörighet …

Och å andra sidan utifrån: 

… att man har ett engagemang i en folkhögskola för man tror på den for
men för sin egen utveckling och för samhällets utveckling och att det kan 
betjäna organisationens utveckling.

Så uttrycker sig en rektor vid en rörelsefolkhögskola. Denna dubbelhet finns också 
inskriven i folkhögskoleförordningen från 1973 som både pekar på folkhögskolans 
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uppdrag att erbjuda allmän medborgerlig bildning och behovet av ideologisk pro-
filering. 

De flesta rektorer bejakar denna dubbelhet. Trots det innebär den ett slags bal-
ansnummer eftersom de måste vara trovärdiga, både som ideologiskt profilerade 
och som öppna för alla, oavsett tro eller ideologi. Detta märks inte minst vid de 
folkhögskolor som har ett religiöst samfund som huvudman. En rektor talar om 
denna balansgång som ett ”spännande översättningsarbete” där man inför huvud-
mannen ska vara:

… kristet troende men på folkhögskolan tänker vi att vi måste översätta 
det till något som är bredare, för folkhögskola är av definition så att den 
är öppen för alla. Man kan liksom inte avgränsa det för nån trosinriktning 
eller så. 

En rektor vid en annan folkhögskola som också är knuten till ett samfund försöker 
nyansera den kristna profilen genom att konstatera att inte ens alla anställda har en 
kristen tro och att man måste hitta på saker som alla kan känna sig bekväma med. 
Det är emellertid inte bara folkhögskolor som är knutna till religiösa samfund som 
uttrycker spänningen mellan att vara profilerade och inkluderande. En rektor vid en 
folkhögskola som är knuten till arbetarrörelsen liknar folkhögskolan vid en fabrik 
som producerar (ut)bildade deltagare samtidigt som den tillfredsställer sin huvud-
mans ideologiska ambitioner. Visst är de officiellt knutna till arbetarrörelsen, men 
det är ”högt i tak”.

Folkhögskolorna ska alltså å ena sidan vara ideologiskt profilerade organisatio-
ner i civilsamhället och å andra sidan har de statens uppdrag att ge alla möjlighet 
att gå allmän linje. Detta skulle kunna vara en spänning mellan civilsamhälle och 
stat, men så är det inte. Folkhögskolorna balanserar inte mellan staten och civil-
samhället, utan rektorerna menar att behovet av profilering kommer sig av att staten 
uppmanar dem till detta, inte minst genom de utvecklings- och profileringsbidrag 
som Folkbildningsrådet fördelar. Följande kommentar kommer från den rektor som 
konstaterade att inte ens alla anställda på skolan har en kristen tro: 

[Det är] viktigt att det framkommer vem huvudmannen är för … vi får ju 
ett profileringsbidrag på 300 000 och de ska man ju verkligen lägga på att 
ge den här klangen som skolan ska ha. 

Om man blir mer ideologiskt profilerad får man alltså bidrag – av staten. Det kan ju 
tyckas vara ett sätt att underlätta för rörelsefolkhögskolorna att profilera sig ideo-
logiskt, vilket det säkert ofta är, men som vi förstår av denne rektor på en rörelse-
folkhögskola måste det ske med måtta eftersom profileringen står i konflikt med 
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uppdraget att vara inkluderande. Han menar att staten vill att de ska profilera sig 
men att det inte betyder att man nödvändigtvis måste evangelisera på lektionerna. 

Ett par rektorer återkommer till hur den dåvarande skolministern Göran Pers-
son betonade huvudmannens betydelse för folkhögskolan i och med den nya folk-
bildningsförordningen 1991. En rektor vid en rörelsefolkhögskola uttrycker det på 
följande vis.

Jag kommer ihåg när Göran Persson en gång lade ner Skolöverstyrelsen 
med pompa och ståt så sade han så här att den rörelseskola som inte är 
behövd av sin huvudman, den har ingen framtid.

Även om andra rektorer inte uttalat anknyter till Göran Persson ger de också ut-
tryck för samma tanke, nämligen att om man förlorar kopplingen till huvudmannen 
riskerar folkhögskolan att läggas ned. Att vara trogen den rörelse som grundade 
folkhögskolan kommer sig alltså inte bara av att man av ideologiska skäl vill vara 
profilerad. Det är också ett sätt att överleva genom att få statliga bidrag.

Några rektorer menar att deras huvudmän är oengagerade och ointresserade 
trots att det finns ideologiska band till folkhögskolan. Enligt dessa rektorer bryr sig 
huvudmännen i realiteten inte om de styrdokument som tas fram på skolan. En rek-
tor vid en rörelsefolkhögskola saknar den process i vilken huvudmännen formulerar 
vad de vill med folkhögskolan. En annan rektor hade svårt att svara på frågan vad 
en huvudman är eftersom hans huvudman är så frånvarande. Samtidigt är han glad 
över att de har haft stor frihet att agera utan att behöva förankra allt hos huvudman-
nen. Eftersom det ger en viss frihet är det alltså inte bara negativt att huvudmannen 
är distanserad. 

Här kan det finnas skäl att påminna om att enligt enkätsvaren angav många 
rektorer att de sökte sig till folkhögskolan eftersom de såg denna som en skolform 
som erbjöd större frihet än andra skolformer. Som vi ser i denna rektors svar kan en 
aktiv och ideologiskt medveten huvudman dock komma i konflikt med denna frihet.

5.5 Tradition som kontinuitet och tyngd
Huvudmannen som uppdragsgivare sätter in folkhögskolan i ett historiskt samman-
hang eftersom uppdragsgivaren ofta är folkhögskolans grundare. Att folkhögskolan 
har en historia som sträcker sig långt tillbaka menar några rektorer är en tillgång 
eftersom det förankrar skolan i en tradition. Dessutom får folkhögskolan viss tyngd 
om huvudmannen är gammal och välkänd, vilket kan göra det lättare att rekrytera 
deltagare. De rörelsefolkhögskolor som genom traditionen är förankrade i någon 
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folkrörelse är ideologiskt trovärdiga inför organisationer och individer inom den 
”egna rörelsen”. 

Folkhögskolornas tillkomsthistoria sätter också in dem i en vidare historieskriv-
ning där de blir en del av det moderna Sveriges genombrott och framväxt. Det blir 
tydligt när en rektor vid en rörelsefolkhögskola ska förklara vad en huvudman är.

… historiskt sett så kom ju folkhögskolorna till genom folkrörelsernas be
hov av att utbilda sina egna så att säga. Så att som det blir för mig då är 
huvudmannen den som vill att vi och skolan ska finnas till och ser att det 
finns ett behov av vår skola i samhället.

Här sätts folkhögskolan in som en aktör i Sveriges moderna historia via huvud-
mannaskapet och det ger skolan en identitet. Vilka grupper man kommer att vända 
sig till påverkas också av den tid då folkhögskolan grundades. Eftersom de första 
grundades 1868 speglar folkhögskolornas olika inriktningar de ideologier och grup-
peringar som har påverkat det svenska samhället under de senaste 150 åren. Att man 
i sina olika profiler speglar intressen, grupper och ideologier under en så lång och 
dynamisk period bidrar också till folkhögskolornas heterogenitet. 

Eftersom många folkhögskolor är kopplade till en folkrörelse uppfattas folkhög-
skolan ofta som ett sätt att organisera folklig mobilisering och skapa intressegemen-
skaper. En rektor vid en rörelsefolkhögskola är en av dem som gör denna koppling.

… just det här att det är en lekmannaorganisation, det är inte en tjäns
temannaorganisation. Utan den är liksom demokratisk i sin grund. Man 
tar vara på enskilda människors vilja och förmåga till att göra saker i 
samhället.

Några rektorer talar om hur viktigt det är att folkhögskolan är trogen det syfte man 
hade med skolan när den grundades, eftersom det gör skolan genuin och visar att 
den inte opportunistiskt rättar sig efter vad som är gångbart eller går att sälja. Flera 
rektorer säger att utan huvudman förlorar skolan sin förankring i folkrörelsen och 
blir bara ett uttryck för personalens behov av att värna sin professionalitet och ha en 
tryggad anställning. Samme rektor som i citatet ovan fortsätter: 

Så jag tycker ändå att det finns en koppling som jag kan liksom försvara 
och alternativet att ha en kooperativ folkhögskola, det tror jag inte på. 
Varför inte det?
Personal i dag har inte den ... lojaliteten eller den ... synen på det, utan 
man är mer anställd utifrån sin profession.
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En del folkhögskolor är lokalt förankrade i stället för att höra till en folkrörelse, 
och då innebär historien och traditionen att man har ett förtroende i bygden. En 
rektor vid en av dessa folkhögskolor berättar om den stolthet man i trakten känner 
för skolan eftersom tidigare generationer var med att starta den och att det finns en 
tradition av att vara deltagare på skolan.

Men alla ser det inte som en fördel att ha en lång historia, utan flera rektorer 
talar om traditionen som en börda som låser in folkhögskolan och gör den utlämnad 
till sin huvudman. För en rektor vid en rörelsefolkhögskola är den traditionella 
kopplingen till huvudmannen ett problem eftersom hon menar att huvudmannen 
hellre satsar sina resurser på en av sina andra folkhögskolor. Traditionen blir då 
ett problem eftersom den gör det svårt för skolan att bryta sig loss och få en annan 
huvudman. 

Andra rektorer menar att det är problematiskt att ha en huvudman som håller sig 
till traditionen eftersom huvudmannen då blir statisk och svår att förändra. En rektor 
vid en rörelsefolkhögskola säger att det är svårt att driva en skola som har många 
huvudmän eftersom de tror sig veta att folkhögskolan gör gott, men utan att riktigt 
veta vad den gör. En annan rektor vid en rörelsefolkhögskola önskar att huvudman-
nen skulle vara mindre aktiv i ledningen av folkhögskolan, och fortsätter: 

… det jag tror kan vara ett problem är om huvudmannen har en stark 
ideologi, politiskt eller religiöst. // … // Om den var väldigt levande när 
skolan startade, i början av verksamheten. Och så har samhället föränd
rats så oerhört …

Rektorn vid en annan rörelsefolkhögskola, menar därför att huvudmannen ständigt 
måste pröva sina syften och mål så att folkhögskolan kan svara upp mot utveck-
lingen i rörelsen. Det är en tillgång att vara en del av en större rörelse eftersom man 
blir en del av historien. Men det förutsätter att den folkrörelseorganisation som är 
folkhögskolans huvudman är vital och flexibel. Är huvudmannen inte öppen för 
förändringar kan traditionen snarare bli en börda och ett problem. 

Det ligger nära till hands att anta att det bara är för rektorer vid rörelsefolkhög-
skolorna som traditionen är ett problem eftersom de måste ta hänsyn till ideologier. 
Men även rektorer vid landstingsfolkhögskolorna pekar på att traditionen att driva 
folkhögskolor inom landstingsorganisationen inte längre fungerar när organisatio-
nen växer. I takt med att landstingen växt har landstingsfolkhögskolorna blivit en 
allt mindre del i en stor organisation som domineras av sjukvård. 
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5.6 Huvudmannen betyder inte särskilt mycket
De flesta rektorer menar att huvudmannen är påtagligt närvarande, för många är 
detta något positivt och för några är det problematiskt. Men det finns också ett antal 
rektorer som menar att huvudmannen är frånvarande och inte betyder särskilt myck-
et. En av dem menar att den folkhögskola där han verkar egentligen inte har någon 
huvudman. Det är svårt för honom att beskriva vad en huvudman är, och säger att 
han inte anser att folkhögskolan har någon huvudman. Han förstår att deras associa-
tionsform formellt är deras huvudman, men hävdar att den inte betyder något alls. 
En annan rektor säger att en huvudman ofta vill något utöver att bedriva utbildning, 
men för deras folkhögskola är det inte så. Deras huvudman har inga andra ambitio-
ner än folkhögskolans verksamhet. Ytterligare en rektor menar att deras huvudman 
till skillnad från andra huvudmän inte står för en ideologi, och därför menar han att 
det är styrelsen som betyder något medan huvudmannen är en konstruktion. 

Dessa rektorer verkar vid folkhögskolor som inte är knutna till någon folkrö-
relse eller något större ideologiskt sammanhang. I stället är de lokalt förankrade 
genom den folkhögskoleförening eller garantiförening som formellt är deras huvud-
man. Det är också rektorer vid sådana folkhögskolor som i förra kapitlet hävdade 
att styrelsen var deras egentliga huvudman, och därmed har de svårt att svara på 
vad en huvudman är. Som vi tidigare har konstaterat är det en representant för en 
garantiförening som är huvudman för en lokalt förankrad folkhögskola som menar 
att de egentligen inte har någon ”särskild huvudman”. En rektor vid en sådan lokalt 
förankrad skola önskade dock att han hade en tydlig profil att följa och att den kom 
från huvudmannen. Han menar att vem som helst kan bli medlemmar i föreningen 
och använda skolan för sina syften. 

Dessa skolor har ofta en lång historia, och vissa av dem är äldre än folkrörel-
serna. Trots det tolkar de huvudmannaskapet ur folkrörelsetraditionens perspektiv. 
Formellt hade även de första folkhögskolorna huvudmän och redan från början stod 
folkhögskolan i bygdens tjänst (Runesdotter 2010). Trots det passar de gamla och 
lokala folkhögskolornas huvudmän inte riktigt in på det sätt att förstå huvudman-
naskapet som växte fram i och med folkrörelsetraditionen. Ur detta perspektiv är det 
väntat att man på dessa skolor inte tycker att huvudmannen betyder särskilt mycket. 

Men samma åsikt finns även bland några rektorer vid rörelsefolkhögskolor som 
har någon av de etablerade folkrörelserna som sin huvudman. En av dem konstate-
rar att de formellt hör till en av folkrörelserna och att nätverken och den ideologiska 
profilen finns där men att huvudmannen ändå inte betyder något. I många skolor 
agerar huvudmännen via sina representanter i folkhögskoleföreningens styrelse. 
Men om styrelsen inte är engagerad har huvudmännen inget inflytande över skolan. 
En rektor vid en rörelsefolkhögskola beskriver detta.
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Det är ju ett grundfundament [att förankra viktiga frågor i styrelsen]. Men 
engagemanget där, vi träffas bara fyra gånger per år i styrelsen. Det är ju 
inte alltid så ofta. Jag försöker att ha lite dialog med vice ordförande och 
ordförande för att hålla dem informerade. Men engagemanget är inte så 
jättestarkt från styrelsen, det är det ju inte.

Om huvudmannen inte har något inflytande över skolan ligger det nära till hands att 
tolka denna organisatoriska ordning, att en folkhögskola har en eller flera huvud-
män, som en tradition som tas för given och som ger folkhögskolor legitimitet. En 
rektor vid en rörelsefolkhögskola menar att en huvudman kan vara i stort sett vad 
som helst. Han återger ett samtal med andra rektorer där man varit mycket kritisk 
mot att det räcker med att man har en ideell förening som har ett organisationsnum-
mer och som är en juridisk person för att det ska räknas som en huvudman. Enligt 
honom är det cyniskt att man rättar sig efter den ordning som säger att en folkhög-
skola ska ha en huvudman för att få tillgång till resurser och legitimitet, och han 
anser att det egentligen tömmer denna tradition på mening. 

Vissa folkhögskolor har huvudmän för att passa in i en organisatorisk norm, 
vilket vi stötte på i förra kapitlet där det visade sig att det finns folkhögskolor som 
skapar sina huvudmän. Dessa berättelser återkommer även när rektorerna ska för-
klara vad en huvudman är. En rektor på en rörelsefolkhögskola beskriver hur de 
valde sin huvudman för att rätta sig efter den normativa organisatoriska ordning 
som kräver att en folkhögskola har en huvudman. 

… den fasta frågan som vår styrelse ställde sig då, det var just detta, vilka 
är våra huvudmän? Och så hade vi ett långt resonemang kring det och det 
som vi då beslöt oss för, var våra huvudmän.

Detta beslut skulle uppenbarligen fylla praktiska behov än ge en ideologisk pro-
filering. Det var alltså styrelsen som beslöt vilka som skulle vara folkhögskolans 
huvudmän. Samma rektor fortsätter:

Och egentligen kan man säga liksom att ja ... det skulle väl egentligen 
kunna vara några andra om det hade varit ... om vi hade haft en annan ... 
diskussion i styrelsen … 

Eftersom skolan behöver en huvudman får man utse den som man tycker är lämplig. 
Detta bekräftar att det inte bara är huvudmännen som grundar folkhögskolor, utan 
det kan också hända att folkhögskolor skapar sina huvudmän. Det är inte bara denna 
rektor som beskriver hur folkhögskolor söker sin huvudman, sådana liknande his-
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torier återkommer som vi har sett även när rektorerna beskriver vilka som är deras 
huvudmän.

För några rektorer är huvudmannen så frånvarande eller huvudmannaskapets 
innebörd så flytande att de inte kan beskriva vad en huvudman är. Samma rektor 
som ovan berättade att folkhögskolans styrelse hade valt sina huvudmän svarar: 

Ja, det frågar vi oss också. Kan ni svara på det, så kan jag gärna … 

Liksom andra rektorer menade hon att det inte går att svara på frågan om vad en hu-
vudman är eftersom det finns så många olika svar. Begreppet tycks alltså vara alltför 
öppet och kan ges för många innebörder för att man ska kunna svara på frågan. För 
en rektor vid en av rörelsefolkhögskolorna betyder det oklara huvudmannabegrep-
pet att folkhögskolan skulle kunna vara organiserad på något annat sätt och menar 
att den skola som hon arbetar på lika gärna skulle kunna vara organiserad som en 
friskola. 

Samtidigt kan ju de allra flesta rektorer ge begreppet ett innehåll, även om de-
ras svar rymmer flera olika teman. En möjlig tolkning är att rektorerna lär sig det 
innehåll begreppet kan ha i takt med att de socialiseras in i folkhögskolemiljön. En 
rektor vid en rörelsefolkhögskola antyder att han inte kan ange vad en huvudman är 
eftersom han är så ny i folkbildningen. Om det är riktigt att huvudmannaskapet är 
något man lär sig med tiden riskerar huvudmannabegreppet bli än mer obestämt i 
och med att omsättningen av rektorer är tämligen stor (jfr FBR 2011b). Enkätunder-
sökningen motsäger dock en sådan tolkning eftersom det inte finns några statistiska 
samband mellan rektorernas tjänstetid och hur de svarar.

5.7 När styrelsen är huvudman
Några rektorer hänvisar till styrelsen när de ska förklara vad en huvudman är. Detta 
tema fanns också med när rektorerna skulle ange vem som var deras huvudman. 
Eftersom frågan nu handlar om vad en huvudman är får dock svaren en annan inne-
börd. En av dem som hänvisar till styrelsen är en rektor vid en lokal folkhögskola: 

Ja alltså, huvudmannen för oss är ju den här styrelsen då som sammanträ
der, som har ett årsmöte som en vanlig förening sådär va. 
 

Landstingsfolkhögskolorna passar inte riktigt in på den ordning där huvudmannen 
är något annat än folkhögskolan. Det ger en rektor för en landstingsfolkhögskola 
uttryck för när han säger att deras huvudman representerar en organisation som 
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de själva är en del av. Innebörden är att huvudmannen och folkhögskolan ingår i 
samma organisation och då är det lätt att uppfatta styrelsen som huvudmannen. Men 
även några rektorer vid rörelsefolkhögskolor talar om styrelsen när de ska förklara 
vad en huvudman är. För dem finns det ingen rörelse bakom styrelsen. 

Huvudmännen finns ofta representerade i styrelsen, och därför är det inte sär-
skilt konstigt att rektorn pekar ut den styrelse man arbetar mot som sin huvudman. 
Vi har också visat att styrelsen ofta blir både rektorns motpart och ledning, inte 
minst om den ideella huvudmannen är svag eller inte betyder något. Men när huvud-
mannen inte bara empiriskt utan också begreppsligt sammanfaller med styrelsen är 
det något annat än den ursprungliga ordning där folkhögskolan hade någon form av 
självständighet och där rektorn eller folkhögskoleföreståndaren företrädde skolan 
gentemot dess huvudmän. Dessutom riskerar huvudmannabegreppet att bli överflö-
digt om huvudmannen är detsamma som styrelsen eftersom alla organisationer har 
någon form av styrelse. Det skulle då vara enklare att bara använda ordet styrelse. 

Att tala om huvudmannen som liktydig med folkhögskolans styrelse står i stark 
kontrast mot hur de flesta rektorer talar om huvudmannaskapet. De flesta rektorer 
menar ju att huvudmannen är en rörelse eller en samling organisationer som präglar 
verksamheten och ideologin, och därför är något annat än folkhögskolan och dess 
styrelse. Att man menar att huvudmannen har ansvar för folkhögskolan och ger den 
dess uppdrag förutsätter att folkhögskola och huvudman är två parter som är skilda 
åt och som därför kan stå i relation till varandra. 

5.8 Sammanfattning
Rektorernas svar visar att det inte är helt klart vad en huvudman är för något. Be-
greppet är mångtydigt och rymmer flera teman även om alla inte utesluter varandra. 
Alla rektorer gav dock begreppet ett innehåll genom att beskriva vilken funktion 
huvudmannen har för folkhögskolan. Vi ska nu kortfattat sammanfatta dessa teman 
och kommentera dem något för att sedan återkomma till några av dem i vår avslu-
tande analys.

När rektorerna talar om vad en huvudman är säger många att det är den som är 
folkhögskolans ägare. Ägarskapet kopplas av många samman med att huvudman-
nen bidrar med resurser, främst när det gäller ekonomi men det kan också vara orga-
nisation, kompetens och samordning. Det innebär att som ägare står huvudmannen 
för ansvar och trygghet och är en större organisation som kan garantera skolans 
framtid. Eftersom ägaren har ansvaret ska rektorn svarar inför huvudmannen, ofta 
i styrelsen. Även huvudmännens representanter använder uttryck som ”ägare” och 
”ansvarig” när de ska förklara vad en huvudman är. De inbegriper då annat än den 
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juridiska aspekten av ägarskap, t.ex. att ägaren har ansvar för målsättning och vi-
sion. Däremot talar representanterna mer sällan om huvudmannen som någon som 
har ideologiskt inflytande. 

Några rektorer är kritiska till att använda ordet ägare för att beskriva huvudman-
naskapet eftersom det är främmande att tänka sig att någon äger en folkhögskola. 
Ägare är ett begrepp som inte hör till folkrörelsetraditionen utan kommer snarare 
från näringslivet, Ägarskap står i bjärt kontrast till folkrörelsetraditionens organisa-
tionsideal som präglas av demokratiska och icke-kommersiella relationer.

Ett annat tema är att huvudmannen uppfattas som folkhögskolans uppdrags-
givare. Här framstår huvudmannen som den som har ett syfte med folkhögskolan 
och som därmed ger skolan dess inriktning, och legitimitet men kanske viktigast, 
dess existensberättigande. Det räcker inte att vara en organisation som bedriver en 
god verksamhet, vilket leder till nöjda deltagare och tryggade arbetstillfällen. En 
folkhögskola ska stå i en rörelses eller ideologis tjänst. Eftersom uppdragsgivaren 
ofta är skolans grundare sätts skolan in i ett historiskt sammanhang när huvudman-
naskapet får denna betydelse. 

Huvudmannen kan alltså både kan vara en ägare som bidrar till folkhögskolan 
och en uppdragsgivare som ger skolan dess inriktning och existensberättigande, 
och därmed är det inte givet vem som är till för vem. Det ligger nära till hands att 
tänka sig att ägarens materiella resurser indikerar att huvudmannen är till för sko-
lan, medan uppdragsgivarens syfte indikerar att folkhögskolan står i huvudmannens 
tjänst. Men där går inte skiljelinjen eftersom huvudmannen kan bidra med annat än 
pengar. Att ha en historia, en ideologisk tillhörighet och ett uppdrag kan också vara 
resurser som bidrar till folkhögskolan. Det betyder att även rörelsefolkhögskolor 
får bidrag från sina huvudmän trots att de inte får lika stora huvudmannabidrag som 
landstingsfolkhögskolor. 

Som uppdragsgivare är huvudmannen den som präglar folkhögskolan ideolo-
giskt och de flesta rektorer ser detta som något naturligt och positivt. Men på en 
del skolor finns en spänning mellan skolans ideologiska profilering och det faktum 
att den bedriver allmän kurs där alla måste vara välkomna oberoende av ideologi, 
tro eller identitet.41 Detta är dock inte en spänning mellan civilsamhället som en 
normativ eller ideologisk sfär och staten som en offentlig och neutral sfär efter-
som staten genom bidrag försöker öka folkhögskolornas ideologiska profilering. 
Som vi inledningsvis konstaterade skrevs ju både folkhögskolornas inkluderande 
uppdrag att bedriva allmän medborgerlig bildning och dess ideologiska profilering 
in i folkhögskoleutredningen från 1973. Att folkbildningens organisationer har sitt 
berättigande som organisationer i civilsamhället är något som även betonades i 
folkbildningspropositionen 1991 (Prop. 1990/91:82). 

41 Här utgör Kvinnofolkhögskolan i Göteborg ett undantag eftersom den bedriver en enkönad utbild-
ning och kön är därmed en exkluderande faktor.
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Att vara ideologiskt förankrad är naturligtvis en tillgång för många folkhögsko-
lor, främst rörelsefolkhögskolor, eftersom de uppfattas som trogna sitt uppdrag och 
blir trovärdiga inom sin folkrörelse. En folkhögskola blir då den legitima (ut)bilda-
ren inom sitt naturliga ideologiska sammanhang, vilket gör att man kan rekrytera 
deltagare och etablera samarbeten (jfr von Essen & Åberg 2009 s. 22 f). Samtidigt 
kan det vara tvingande och begränsande att stå i någons tjänst. Huvudmannen kan 
t.ex. företräda en ideologi eller ett intresse som är försvagat eller perifert, och då 
riskerar även folkhögskolan att marginaliseras och förlora resurser. 

Att folkhögskolan är en del av och har bidragit till den svenska moderna histo-
rien, är ett viktigt tema som aktualiseras i vissa av de teman som förknippas med 
huvudmannabegreppet. Denna historia skriver in folkhögskolorna i den svenska 
folkrörelsetraditionens organisationsmodell, där den demokratiska federationen är 
normerande (von Essen & Åberg 2009; Hvenmark 2008). Men den svenska folk-
högskolan är äldre än folkrörelserna, och några av de tidiga folkhögskolorna finns 
fortfarande kvar. Några av rektorerna på dessa folkhögskolor har svårt att se att 
huvudmannen betyder särskilt mycket. Dessa huvudmän är mer lokalt förankrade 
och passar inte in på folkrörelsetraditionens ideal där organisationer har ideologier 
samt är demokratiska, nationella och öppna för alla. Det finns även rektorer vid 
folkhögskolor som inte är lokalt förankrade som menar att huvudmannen inte be-
tyder särskilt mycket. Trots detta har de alla huvudmän. Det finns också ett mindre 
antal rektorer som menar att det är styrelsen som är folkhögskolans huvudman, 
men då bortfaller egentligen huvudman som ett meningsfullt begrepp. Alla skolor 
har någon form av styrelse och då skulle det ju räcka med att tala om styrelsen. 
Men framför allt betyder det att folkhögskolan inte har någon extern part att stå i 
relation till. 

Alla rektorer kan inte svara på vad en huvudman är. Några säger att de inte vet, 
att begreppet är så mångtydigt och att det finns för många möjliga svar för att det 
ska gå att ge ett vettigt svar. 
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6.  Varför har folkhögskolorna    
 huvudmän?

Som vi har sett är det inte helt självklart vem som är huvudman, och ”huvudman” 
är inte ett begrepp med en vedertagen och entydig definition. Samtidigt har alla 
svenska folkhögskolor någon slags huvudman, men frågan är nu om det är självklart 
att ha en huvudman. Varför bedrivs verksamheten med just den organisatoriska lös-
ningen? Vad anser representanter för folkhögskolorna skulle gå förlorat om de inte 
hade någon huvudman? Vi försökte ta reda på det genom att fråga rektorerna: Varför 
har ni huvudman? En snarlik fråga ställdes också till huvudmännens representanter. 

6.1 Tradition och historiskt arv
När man frågar folkhögskolerektorerna om varför de har huvudmän handlar det 
vanligaste svaret om historien och traditionen. Det är därför inte förvånande att 
många rektorer menar att de inte har ställts inför frågan tidigare, eller ens kommit 
att tänka på den. Dessa rektorer tar det helt enkelt för givet att det ska finnas en 
huvudman i konstruktionen av folkhögskolan. Tre av rektorerna svarade så här:

Ja, den frågan har aldrig ställts, varför har vi en huvudman … har vi haft 
det i 140 år rullar det på.

Jag har aldrig funderat över det. Som jag ser det är det en självklarhet, det 
är så skolan är konstruerad. 

Jag tror det handlar om tradition … jag kan tänka mig att traditionen är 
den starkaste faktorn att man har den här konstruktionen. 

Många andra använder uttryck såsom ”det är av tradition”, ”det är historien som gör 
att det ser ut som det gör” och ”det är historiska skäl” när de ska förklara varför de 
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har en huvudman. Historien är alltså tydligt levande på många folkhögskolor och 
rektorer uttrycker betydelsen av att bevara detta historiska arv.

Det är också många rektorer som hänvisar till att det var den nuvarande huvud-
mannen som startade folkhögskolan. 

… utan huvudman skulle vi inte finnas till, utan huvudmannen skulle inte 
folkhögskolan ha startats. 

Andra menar att folkbildningsidén som sådan kräver att folkhögskolorna har en 
huvudman. 

… tradition och vilja att slå vakt om folkbildningsidén, den här med rörel
seskolor och regionskolor, den tror jag ligger till grund för varför vi har 
en huvudman.  

Uppfattningen att en folkhögskola ska ha en huvudman för att vara en folkhögskola 
stämmer väl med folkrörelsetraditionen och visar folkrörelseparadigmets genom-
slagskraft också på detta organisatoriska område. Att man i dag har en huvudman, 
eftersom det var den organisationen som en gång grundade skolan, är en så naturlig 
koppling att den uppfattas som självklar. Traditionen och historiens gång har insti-
tutionaliserat huvudmannaskapet och gjort det till ett socialt faktum. 

Att hänvisa till historien innefattar också ett tema som återkommer hos flera 
rektorer och som vi mötte i det förra kapitlet, nämligen att folkhögskolan skapades 
av huvudmannen som svar på vissa behov. 

… folkbildningen handlar om att man vill ha ett speciellt innehåll, då finns 
inriktningarna. Det finns religiösa och politiska inriktningar och det är 
där huvudmannaskapet kommer ifrån, det kommer inte underifrån utan 
uppifrån. // … // ville ha en folkhögskola och då ser man till att få det. 
Man konstruerar en förening och blir den som kan vara med och påverka 
inriktningen. 

Många förklaringar till varför folkhögskolor har huvudmän är alltså knutna till his-
torien och traditionen, även om det naturligtvis inte utesluter att det också finns 
andra anledningar såsom väl fungerande samarbete, resurser och ömsesidigt ut-
byte. Flera rektorer hänvisar till att huvudmannen var den som skapade skolan för 
att förklara varför man har en huvudman. Det kan i och för sig vara ett uttryck för 
lojalitet till sitt ursprung, men det förklarar inte nödvändigtvis varför man har kvar 
denna konstruktion i dag. 
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6.2 Ideologi och att bli en del av något större
Många rektorer hänvisar också till en ideologisk anknytning och ett större sam-
manhang än folkhögskolan och dess verksamhet, när de ska förklara varför de har 
en huvudman. 

… skolan kan bli en liten värld … jag tror att en huvudman hjälper en med 
att hålla blicken utanför skolan och se omvärlden. 
 

De som knyter an till ideologins betydelse när de förklarar varför man har en huvud-
man, hävdar exempelvis att huvudmannaskapet borgar för att skolan har sin speci-
ella inriktning. De framhåller också att kopplingen till huvudmannen ger folkhög-
skolan legitimitet. 

… jag tror det finns ett mervärde med huvudmän där man har en värde
grund i botten som är tydlig så att ungdomarna vet vad de kommer till. 

Det ger oss förankring bakåt, att vi ingår i nåt sammanhang, det är inte 
bara vi på skolan som hittar på vad vi ska göra utan det ger en riktning 
och tyngd åt verksamheten. 

Det andra citatet knyter an till det tema som återkommer ofta, nämligen historiken 
och traditionen, men också till huvudmannens möjlighet att påverka och styra verk-
samheten och inriktningen på de olika folkhögskolorna. Denna rektor menar alltså 
att huvudmannen har en legitimerande funktion för folkhögskolan, eftersom den 
kopplar folkhögskolan till något större, och att den formar dess inriktning. 

I det första citatet betonas vikten av en tydlig identitet, för deltagarna ska inte 
behöva undra vad skolan står för. citatet kommer från en rektor vid en rörelsefolk-
högskola med tämligen tydlig profilering, och personen syftar på en ideologi som 
kommer från en av folkrörelserna. Det handlar alltså inte enbart om pedagogik som 
värdegrund. Därmed är talet om en ideologisk profilering också ett sätt att visa på 
hur man som folkhögskola skiljer sig från andra utbildningsanordnare. En rektor på 
en rörelsefolkhögskola säger så här: 

Det måste till med en viss inriktning, annars blir det en vanlig skola. Då 
faller hela idén. Då kan det vara en kommunal skola eller en friskola.

Svaret pekar på att det är huvudmannaskapet som ger folkhögskolan dess särart. 
Utan huvudman hade det inte funnits någon inriktning, och då faller hela idén med 
folkhögskolan. I citatet gör rektorn en tydlig uppdelning mellan folkhögskoleiden-
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titeten, det offentliga utbildningssystemet samt de kommersiella utbildningarna. 
Innebörden är att folkhögskolan som institution står för något annat, och att detta 
”andra” i någon utsträckning är knutet till huvudmannaskapet. Denna rektor, och 
andra rektorer med likartade uppfattningar, ser folkhögskolans profil som det som 
särskiljer dem från andra aktörer på utbildningsmarknaden. Huvudmannen blir 
då viktig eftersom den ger folkhögskolan dess särpräglade profil. Också huvud-
männens representanter understryker att huvudmannens uppdrag är att värna den 
ideologiska inriktningen, även om de framför allt pekar på formella aspekter som 
att fastställa verksamhetsplanen, tillsätta en styrelse, följa upp och utvärdera verk-
samheten samt se till skolans ekonomi. Att vara uppdragsgivare och prägla skolan 
ideologiskt är alltså mindre framträdande när huvudmännens representanter beskri-
ver huvudmannens uppdrag än när rektorerna argumenterar för varför deras skola 
bör ha en huvudman. Huvudmannens roll gentemot folkhögskolan varierar alltså 
beroende på från vilket perspektiv man ser det, även om den formella aspekten som 
att fastslå vision och idéprogram naturligtvis går in i rollen att som uppdragsgivare 
bidra med ideologisk profilering.

Flera rektorer menar att för dem och deras folkhögskola är det viktigt att skolan 
drivs utifrån huvudmannens ideal, och att det är därför man har konstruktionen med 
huvudmän. 

// … // som är ägare av skolan, står för de grundbegrepp som vår skola ska 
verka för. Tanken att vi inte skulle ha en huvudman som stod för det, jag 
begriper inte hur det skulle se ut. 

Enligt denne och flera andra rektorer är huvudmannaskapet centralt för att folkhög-
skolan överhuvudtaget ska vara en folkhögskola. En rektor tycks mena att det finns 
ett avgörande samband mellan huvudman, syfte och folkhögskolans särart. 

Om man inte har det [huvudman] utan blir en friskola tror jag att man 
drivs av andra syften. Då blir pengarna viktigare. 

citaten ovan knyter an till något som flera andra rektorer också ger uttryck för, 
nämligen vikten av att folkhögskolan inte har ett vinstintresse.42 Därmed skiljer sig 
folkhögskolan från kommersiellt inriktade utbildningsorganisationer, såsom en del 
friskolor. När rektorerna talar om detta påpekar man att det är huvudmannen och 
huvudmannens syfte som gör att folkhögskolan inte är kommersiell. 

42 Att folkhögskolan inte delar ut vinst är dessutom ett av de krav Folkbildningsrådet ställer för att bli 
godkänd som självständig statsbidragsmottagare (FBR 2011c).
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Nej, jag är inte inne på de olika bolagsformerna. En viktig sak för vår 
del, vi är en privat utbildningsanordnare, vi har inget vinstintresse. Vårt 
intresse är att folkbilda i // … // och prägla världen med våra värderingar, 
vår uppgift och vårt syfte. Aktiebolag är inget alternativ.

… folkhögskolans rörelsetillhörighet borgar för att statliga medel som 
används för att stärka bildningsnivån och utbildningsnivån faktiskt tas 
till vara på ett sätt som det finns trygghet i … diskussionen som finns i 
friskolesverige tror jag inte uppkommer i en situation där det finns folkrö
relseanknytning och där man värnar pengarna och syftena. Jag är tradi
tionalist, det finns en historisk tradition som visar på att folkhögskolorna 
har klarat förändringar i bidragsvillkor och pengar som har blivit mindre. 
Man överger inte ambitionerna därför att vinstintresset är inte syftet, [det 
är] andra värden som är syftet. Där tycker jag att det är inte lätt att göra 
om det till kooperativ eller till nåt vinstdrivande. Det borgar för nånting. 

Har man en ideell organisation som huvudman vars syfte är att verka utifrån sin 
ideologi är man något annat än ett företag vars ägare har syftet att generera vinst. 
Detta samband är för många rektorer ett viktigt skäl till att folkhögskolan bör ha en 
huvudman. 

Många rektorer menar också att folkhögskolan tar ett större socialt ansvar än 
vad en kommersiell aktör gör, just för att man har en ideell organisation som huvud-
man. Om man inte har en huvudman som vill något med skolan, något som är större 
eller annat än dess verksamhet, riskerar folkhögskolan att bli ett personalkooperativ 
som kommer att verka utifrån sina egna, kommersiella syften.

Det finns även rektorer som framhåller att huvudmannen har liten eller ingen 
betydelse för den faktiska verksamheten. Vissa menar att man inte behöver huvud-
männen och att det skulle gå lika bra, eller till och med bättre och lättare, att driva 
folkhögskolan utan huvudmannen. De ser huvudmannaskapet som en ren konstruk-
tion för att folkhögskolan ska kunna fungera i den svenska traditionen: 

Om man bara tittar på vad vi gör, det finns ingenting som vi gör som vi inte 
skulle kunna göra utan huvudmän.

Vi skulle kunna köra på utan huvudmannen, det skulle inte bli skillnad. 

Dessa utsagor pekar på en situation där huvudmannen inte påverkar inriktningen 
eller verksamheten på något väsentligt vis, och inte heller bidrar med unika resurser 
(förutom för vissa landstingsskolor eftersom de ekonomiska bidragen ses som nöd-
vändiga). Huvudmannen upplevs inte heller utgöra någon väsentlig legitimerings-
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faktor eller ideologisk kompass. Rektorer vid dessa folkhögskolor har av förklarliga 
skäl svårt att svara på varför de har en huvudman, förutom att traditionen eller den 
organisatoriska norm som folkhögskolorna befinner sig i kräver det.

6.3 Krav och förväntningar
Det finns ytterligare ett återkommande tema i intervjuerna med folkhögskolerek-
torerna, utöver det historiska arvet, traditionsbundenheten och betydelsen av en 
ideologisk hemvist. Detta tema rör de krav och förväntningar som man upplever 
kommer från aktörer i den organisatoriska omgivningen och då främst från staten 
och Folkbildningsrådet. Ett ansenligt antal rektorer menar att en bidragande orsak 
till att ha en huvudman är att det är ett krav för att kunna få statsbidrag. 

… vad det gäller folkbildning och Folkbildningsrådet, om ingen huvud
man, då hade vi inte fått statsbidrag. Det är ett krav, huvudmannaskapet.

Vi måste ju ha en huvudman för att vara en folkhögskola … Står inte det 
med i vad som måste ingå i en folkhögskola? 

Rektorerna tror alltså att huvudmannaskapet är nödvändigt för att folkhögskolan 
ska kunna få statsbidrag. Det andra citatet visar att de dessutom antar att det är ett 
formellt krav för att en organisation ska kunna klassificeras som folkhögskola. Här 
kan man förstås fråga vem det är som bestämmer över den klassificeringen. Alltså, 
vem är det som avgör vilka som ska uppfattas som folkhögskolor och vilka som fal-
ler utanför definitionen? Särskilt med tanke på den svenska folkrörelsetraditionen 
och den vikt som läggs vid att den ideella sektorn eller det civila samhället ska stå 
självständigt gentemot andra samhällssektorer vore det rimligt att de ideella orga-
nisationerna själva avgjorde vilka som ska ingå i folkhögskolefamiljen. Det skulle 
vara logiskt eftersom detta organisatoriska fält förväntas vara präglat av ideologi. 
Samtidigt är folkhögskolorna mer eller mindre beroende av statliga bidrag för sin 
överlevnad. Därmed blir det pengarna som styr, vilket gör att staten och Folkbild-
ningsrådet får den definierande makten. Vissa knyter de förväntningar och krav som 
man upplever finns i den organisatoriska omgivningen mycket tydligt till Folkbild-
ningsrådet.

… Folkbildningsrådet vill att man ska vara en förening eller stiftelse … 
det var de signaler vi fick från Folkbildningsrådet, att man ska ha medlem
mar och man ska ha så. 
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Folkbildningsrådet påbjuder det, så är det. 

Sedan finns även de som inte nödvändigtvis kopplar kravet till staten och Folk-
bildningsrådet utan ser det mer som en förväntan i samhället, bland folkrörelser, 
folkbildningsaktörer eller andra.

Rent faktiskt, vi måste ha en huvudman annars är vi ingen folkhögskola. 
Hade vi inte // … // och // … // så hade vi nån annan huvudman annars 
hade vi ingen folkhögskola. Alla folkhögskolor har huvudmän, oavsett om 
det är rörelsefolkhögskolor eller landstings, kommunala skolor. Så är kon
struktionen att vi måste ha en huvudman. 

… annars skulle vi inte vara folkhögskola inom rörelsekretsen. Vi måste 
vara, det är det viktigaste med en huvudman, att den äger oss. Därmed 
finns vi på något sätt, konstigt nog. 

I ovanstående citat hänvisar inte rektorerna till statsbidraget utan till en mer generell 
förväntan på att en riktig folkhögskola ska ha en huvudman. Huvudmannaskapet 
beskrivs som ett definierande karaktärsdrag för folkhögskolan. 

Det uppfattade kravet på att ha en huvudman kan ibland innebära problem. Rek-
torerna kommer in på dessa när de talar om att förhållandet mellan huvudmän och 
folkhögskolor har förändrats. 

… vi är idag ett starkare varumärke än vad vår huvudman är … det har 
inte lyfts på locket, varken från mig eller nån annan, att ifrågasätta, att nu 
vill vi vara autonoma.

En förväntan på att huvudmannen ska vara den som styr folkhögskolan och att folk-
högskolans inriktning ska spegla huvudmannens idéer och ideologi kan alltså leda 
till svårigheter eftersom huvudmannen förändras. Exempelvis kan en försvagad 
huvudman innebära svåra utmaningar för folkhögskolan. 

Flera rektorer talar också om hur de, från folkhögskolans sida, försöker hitta 
vägar för att få sina huvudmän att blir mer aktiva i folkhögskolans verksamhet, 
genom att ta kontakt med huvudmannen och fråga vad de (huvudmännen) ska ha 
folkhögskolan till.



Tradition, resurs eller nödvändighet? 111

6.4 Folkhögskolan som en arena där olika 
intressen möts

Huvudmannen kan ge upphov till förväntningar och krav, och många anser att 
huvud mannen definierar uppdraget som ligger bakom verksamheten. Flera rektorer 
talar emellertid om att det i dag finns flera krav och andra externa aktörer som för-
söker ge folkhögskolan uppdrag. 

I enkäten värderade de flesta rektorer relationen till Folkbildningsrådet högst 
när det gäller att kunna bedriva verksamheten, och därefter följde relationen till 
huvudmannen. Men förutom dessa fanns även andra viktiga relationer, exempelvis 
utbildningsmarknaden. Huvudmannens betydelse betonades mer när rektorerna fick 
värdera relationerna utifrån den identitet de ville att folkhögskolan skulle ha, men 
det fanns fortfarande andra relationer som rektorerna ansåg var viktiga. Det visar att 
de flesta folkhögskolor inte bara måste förhålla sig till huvudmannen och folkhög-
skolan utan också till flera andra aktörer i deras närhet. Ur det perspektivet skulle 
folkhögskolan kunna beskrivas som en arena där olika intressen möts.

Det finns ett antal externa krav och förväntningar som påverkar folkhögskolan 
trots att de inte är knutna till huvudmannen: 

… jag tänker att vi har en delad uppgift där att vi både ska svara emot det 
som regering och riksdag beslutar att folkbildning ska syssla med. Och 
sedan ska vi också vara, på något sätt, i den ideella sektorn. Att vi ska 
finnas med och ska kunna hjälpa till med fortbildningen och utbildningen, 
de utbildningsinsatser som vår huvudman kräver

citatet ovan visar just vad flera rektorer menar sig uppleva, nämligen att det finns 
flera aktörer som lägger ut uppdrag som folkhögskolan måste förhålla sig till. En 
del kommer från huvudmannen och gäller de traditionella uppgifterna att assistera 
huvudmannen med utbildningar. En annan del kommer från staten och följer med 
de statsbidrag som folkhögskolorna får. Ofta uppfattas också folkbildningens insti-
tutioner ha ett tudelat uppdrag, dels gentemot de organisationer eller motsvarande 
som är intressenter och som man ska hjälpa med bildningsverksamhet, dels ett all-
mänt bildningsuppdrag som snarast är länkat till samhället i stort (jfr von Essen & 
Åberg 2009). 

Det finns emellertid också rektorer som tydligt vänder sig mot att folkhögsko-
lan skulle ha flera uppdragsgivare. De hävdar att den ideologiska anknytningen till 
huvudmannen är överordnad: 
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… en del betraktar att samhället har givit folkhögskolan, eller Folkbild
ningsrådet har givit skolan, ett uppdrag, då säger jag ”icke, på något 
sätt”. Det är // [huvudmannen] //, eller vem det nu är, som har givit upp
draget att bedriva folkbildningsverksamhet. Däremot har riksdagen och 
Folkbildningsrådet gjort det möjligt ekonomiskt, men uppdraget kommer 
inte därifrån. 

Här görs åtskillnad mellan folkhögskolans uppdrag och dess ekonomiska villkor. 
Flera rektorer svarade att det inte är möjligt att överleva som folkhögskola om man 
enbart sysslar med den verksamhet som är initierad av huvudmannen. Därför måste 
man också förhålla sig till uppdrag från staten och Folkbildningsrådet.

… eftersom de [huvudmännen] inte kan det [bidra med större ekonomiska 
resurser] så måste vi anpassa oss till det bidragssystem som finns och det 
styr i praktiken mer än huvudmannens ideologi, i det dagliga, praktiska 
arbetet.

Samtidigt menar flera att inte heller statsbidragen fyller upp budgeten tillräckligt. 
Därför har man också i allt större utsträckning börjat bedriva olika kommersiella 
verksamheter, vilket då ytterligare kan ses som något som diversifierar verksamhe-
ten och möjligen hotar den nära relationen till huvudmannen.

Att du har en diversebutik med olika verksamheter har att göra med eko
nomi och på skolorna och i skolornas styrelser handlar det om att hitta 
vägar att överleva, [det] är därför man har hotell och restaurang. I en sty
relse i en rörelseskola handlar det om att du måste ha någon som kan eko
nomi, fastighetsfrågor, det blir att hitta fungerande team som kan jobba 
för att hålla skolan på fötter. Mycket av diskussionerna om avvägningarna 
mellan olika verksamheter förs i styrelserna och kanske huvudmannen i en 
vidare bemärkelse får en nedtonad roll.

Detta avsnitt visar att folkhögskolan kan vara en arena där olika aktörer och intres-
sen möts, vilket gör att rektorn måste förhålla sig till både ideologiskt och ekono-
miskt motiverade uppdrag. Folkhögskolan kan ha sin identitet i relationen till en 
viss huvudman, men (den ekonomiska) verkligheten gör att huvudmannen får en 
annan betydelse. Rektorer beskriver detta som att leva i olika världar. En rektor på 
en rörelsefolkhögskola talar t.ex. om relationerna till huvudmannen som en sådan 
värld, bredvid en värld som utgörs av folkbildningen som sådan och relationerna till 
Folkbildningsrådet. Dessutom menar denne rektor att den operativa verksamheten 
utgör en annan värld och att det också finns en fjärde värld, åtminstone för hans 
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folkhögskola. Denna värld handlar om relationerna till landstinget och den lokala 
kontexten.

Folkhögskolorna upplever tryck från flera externa aktörer och verkar på flera 
”marknader” eller inom flera samhällssfärer. Huvudmannen och kopplingen till det 
civila samhället framträder också här, precis som i tidigare avsnitt, men också kopp-
lingen till staten som influerar verksamheten via Folkbildningsrådet. Flera talar om 
Folkbildningsrådet som en uppdragsgivare vid sidan om huvudmannen och som 
den aktör som kanske i praktiken är den verkliga huvudmannen, sett till inflytandet 
över den praktiska verksamheten. Rektorerna upplever att de ekonomiska förutsätt-
ningarna har försämrats, och flera talar om att de därför har ”tvingats” öka andelen 
kommersiell verksamhet inom folkhögskolan. Som vi även nämnt i kapitel två finns 
det skolor där exempelvis konferensverksamhet utgör mer än hälften av skolornas 
intäkter. Då är det förstås också möjligt att fråga sig i vilken mån folkbildningen, 
den ideologiska kopplingen osv. kan fortsätta vara folkhögskolans huvudsakliga 
fokus.

6.5 Förändring över tid
När rektorerna ska förklara varför de har huvudman är det några av dem som börjar 
diskutera hur relationen mellan huvudman och folkhögskola har förändrats. Det 
nedanstående citatet handlar om hur några folkhögskolor som har samma huvud-
man och som är knutna till samma folkrörelse får förändrade relationer till huvud-
mannen.

… du kommer få en annan bild om du pratar med de andra // … // folkhög
skolorna. De är bygdeskolor. De är inte nationellt initiativ och huvudman
nakopplingen i personalen är inte lika stark. Men den intressanta rörelsen 
är att de skolorna söker sig och blir mer huvudmannarepresentanter och 
vi släpper lite. Vi närmar oss, vi blir mer lika varandra. Fortfarande sitter 
vi i knäet på huvudmannen. 

Flera rektorer menar också att huvudmannen, och den ideologi eller värdegrund 
som huvudmannen företräder, var central när folkhögskolan grundades men att av-
ståndet har ökat över tid, i takt med att folkhögskolan vuxit sig stark. Förändringar 
har även skett inom de rörelser som en gång grundade skolan och som än i dag utgör 
huvudmännen. 



Tradition, resurs eller nödvändighet?114

… folkbildningens roll var betydligt klarare, att man efter arbetet for hem 
och deltog i en studiecirkel. Man till och med kompletterade sin folkskola 
och läste vidare, den traditionen fanns och då var det idéburet och man 
hade en ideologisk bakgrund eller skäl till att man gick en sån här utbild
ning. Den kopplingen finns inte idag. 

… tiden har gått ifrån den initiala verksamheten och syftet

En del rektorer diskuterar dessutom, åtminstone hypotetiskt, möjligheterna att för-
ändra huvudmannaskapet: 

Så ni skulle kunna driva den här [folkhögskolan] utan huvudmannen?
Vi skulle kunna driva den i stiftelseform, med några som ägde stiftelsen. 
Det förekommer … det skulle man kunna göra om huvudmännen var oin
tresserade av skolan. 

Denne rektor ser det som en hypotetisk möjlighet att förändra huvudmannaskapet. 
Den förändring som nämns innebär dock inte att folkhögskolan skulle gå från att 
vara en traditionell rörelsefolkhögskola till att bli en friskola eller ett företag. Det 
handlar snarare om att byta organisationsform inom civilsamhällessfären. I den sfä-
ren finns både ideella föreningar och stiftelser. Rektorn talar med andra ord om en 
organisationsförändring som inte nödvändigtvis innebär att skolan lämnar folkrö-
relseparadigmet. 

Många avfärdar dock förändringar som hotar huvudmannens ideologiska bety-
delse. Även om man generellt är för förändringar är det alltså många rektorer som 
menar att man inte får hota huvudmannens betydelse för folkhögskolans identitet 
och ideologiska särart. Andra menar att det skulle gå lika bra att driva en folkhög-
skola i aktiebolagsform och att det inte skulle frånta skolan dess ”folkhögskolemäs-
sighet”. Denna tillhörighet anses då ligga i pedagogiken och personalsammansätt-
ningen i stället för i kopplingen till en ideologi genom en huvudman: 

… för vår del skulle vi kunna avskaffa huvudmannen och ha som en frisko
leform och själva tillsätta vår styrelse men för vår del är det historia som 
lever kvar.

Detta visar också på hur historiken och traditionen fortfarande påverkar den organi-
satoriska formen, vilket vi har diskuterat ovan. På frågan om det folkhögskolemäs-
siga står och faller med huvudmannaskapet svarar en annan rektor följande:

Nej, det gör det inte. Jag tror det formas i en personalgrupp. 
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Alla tycker alltså inte att huvudmannaskapet är avgörande, men de tycker inte att 
vilken lösning som helst skulle fungera lika bra:

Det skulle kunna fungera [att driva folkhögskola i aktiebolagsform]. Jag 
tror inte det skulle bli skillnad på // … // om jag var rektor och // … // 
folkhögskola skulle vara ett aktiebolag, innehållsmässigt skulle det inte 
vara någon skillnad, men jag vet inte om det kommer någon ifrån Volvo 
och blir rektor?

I denna fråga är rektorerna dock inte eniga och den traditionella hållningen domine-
rar, nämligen att huvudmannen ger identitet och legitimitet. Många rektorer menar 
att huvudmannakonstruktionen är och bör vara ett definierande karaktärsdrag för 
folkhögskolan.

… folkhögskolan upphör att vara folkhögskola i och med att de inte har 
någon huvudman. Som jag ser det är det en del utav själva tanken att folk
högskolan ska drivas, att den är nonprofit och det kan upphöra om man 
skulle ha en annan konstruktion med friskola. 

Här återkommer betoningen på att en folkhögskola inte ska drivas av vinstintresse. 
Den rektor som uttalade sig ovan anser uppenbarligen att huvudmannen fungerar 
som en buffert mot en total kommersialisering av folkhögskoleverksamheten. Sam-
talet visar också att vinstintresset är något som antas urvattna det folkbildningsmäs-
siga. Huvudmannakonstruktionen förstås som ett definierande karaktärsdrag för en 
folkhögskola och anses vara nödvändig för att andra organisationsformer och verk-
samheter inte ska få alltför stort inflytande över folkhögskolan. 

Ytterligare ett synsätt är att folkhögskolan har en huvudman eftersom huvud-
mannaskapet kan fylla en formell funktion men att den konkreta kopplingen varie-
rar, både till huvudman och till folkrörelse.

… det finns skolor som bara har bildat en förening kring sin skola… det 
skulle kunna bli fallet här. Om // … // känner ingen nytta av folkhögskolan 
längre säljer vi. Då kan jag tänka mig att det finns intressenter som skulle 
kunna köpa skolan och bilda en förening och driva den vidare som en 
rörelsefolkhögskola, fast det finns ingen rörelse bakom, en förening bara. 

Flera rektorer menar också att oavsett om man har huvudmän eller inte finns det 
alltid någon som styr skolan: 
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Varför har ni huvudmän?
Det skulle kännas [konstigt] annars. Någon organisatorisk form måste 
man ha. Vad skulle alternativet vara? 

Även om vi skulle omvandla till företag ska det finnas huvudman, en sty
relse som beslutar om den typen av frågor. 

Frågan om varför folkhögskolan har en huvudman är märklig för vissa rektorer, och 
även om huvudmannakonstruktionen skulle bytas mot någon annan lösning anser 
de att det ändå skulle finnas ett överordnat beslutande organ. I dessa fall sammanfal-
ler huvudmannaskapet med organisationens beslutande organ. 

6.6 Ekonomi och resurser
Huvudmän ger tillgång till resurser, och det kan som vi sett innebära olika saker. 
Den ideologiska kopplingen är en typ av resurs. Det är också den bild av skolan 
som rektorerna menar att samhörigheten med en viss huvudman skapar. Därmed 
kan huvudmannen bidra till folkhögskolans legitimitet. 

Vi får ett gott rykte av att vi har en solid huvudman som // … //

Huvudmannen bidrar också med ekonomiska resurser, och kopplingen till ett större 
sammanhang eller en större organisation kan ge praktiska fördelar:

Det som fungerar med vår huvudman är att det är en organisation som 
har en mängd overheadfunktioner som inte jag skulle kunna ha råd med 
… det finns fördelar när det gäller personal, att jag får kollegor inom 
huvudmannaskapet att prata med, ett nätverk. 

Genom att dra nytta av huvudmannens administration och nätverk kan folkhög-
skolorna dels dra ner på sin egen administration, dels få ”kortare vägar” till olika 
funktioner. 

Ett antal rektorer förklarar varför de har en huvudman genom att peka på huvud-
mannens betydelse som dörröppnare, genom sina nätverk med olika aktörer. Om 
exempelvis kommunen är huvudman får skolan en förankring i det lokala samhäl-
let. Även en större organisation kan fylla en liknande funktion. Rektorerna menar då 
att huvudmannen ger folkhögskolan tillgång till nätverk inom folkrörelserna eller 
andra viktiga organisatoriska sammanhang.
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Sen handlar det om kontakter ut i samhället, att kunna dra nytta av olika 
utvecklingsprojekt. Det skulle vara en ganska liten värld annars. 

Flera landstingsskolor menar att de inte skulle överleva ekonomiskt utan huvud-
mannen och poängterar att huvudmannen är ”en finansiär, en garanti i botten”. Sam-
tidigt menar flera av dem att om man ser till själva verksamheten, värdegrunden osv. 
är huvudmannen betydligt mindre viktig och rentav överflödig. Rörelsefolkhögsko-
lorna är generellt mindre ekonomiskt beroende av huvudmännen än landstingsfolk-
högskolorna, och därför betonar de inte den finansiella sidan på samma sätt. Trots 
det kan även de betona resursmässiga skäl till huvudmannaskapet. Vidare finns det 
rektorer vid rörelsefolkhögskolor som menar att hur huvudmannaskapet konstru-
erats en gång i tiden har finansiella orsaker. 

… den tanken [att driva folkhögskolan som ett kooperativ utan en huvud
man] fanns, men det var bara det att de inte hade några ekonomiska musk
ler, det fordras ekonomi. 

… därför var konstruktionen inte bara ideologisk utan kanske ekonomisk 
– mark, byggnader, fastigheter, man var tvungen att konstruera det så att 
det fanns någon form av säkerhet

Med andra ord finns det skolor där huvudmannen har motiverats av den ekonomiska 
verkligheten. Det finns alltså både yttre ekonomiska krav och andra krav som mo-
tiverar folkhögskolor att ha en huvudman. 

6.7 Sammanfattning
Argumenten varierar när rektorerna ska förklara varför man har huvudmän. Ett 
antal rektorer betonar vikten av den ideologiska anknytningen, att huvudmannen 
fungerar som en ideologisk kompass och påverkar folkhögskolan och dess verk-
samhet genom att sätta ramarna för vad skolan bör och inte bör syssla med. Huvud-
mannaskapet ger då folkhögskolan legitimitet genom att huvudmännen och de 
rörelser som många av dem ingår i kopplar skolorna till ett större sammanhang. 
Även huvudmännens representanter pekar på att huvudmannen är folkhögskolans 
uppdragsgivare och ska vara en garant för folkhögskolans ideologiska profil. Men 
framför allt beskriver de huvudmannens formella uppdrag, såsom att tillsätta styrel-
sen, följa och kvalitetssäkra verksamheten samt fastställa verksamhetsplanen. Att 
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huvudmannen är en ideologisk garant och förankring är alltså i de flesta fall mer 
uttalat på folkhögskolan än hos huvudmannen.

De flesta rektorer lyfter fram traditionen och historien som anledningen till att 
folkhögskolan har en huvudman. Flera knyter det till att huvudmannen/huvudmän-
nen en gång i tiden skapade folkhögskolan och sedan dess har det ”rullat på”. Ett 
antal rektorer betonar också huvudmännens mer pragmatiska betydelse. Exempel 
på det är att huvudmännen ger dem ekonomiska bidrag och tillgång till administra-
tiva strukturer och nätverk. 

När det gäller resurser menar rektorerna att förväntningar och krav från omgiv-
ningen gör huvudmannen viktig. Tydligast gäller detta i relationen till staten, som 
här företräds av Folkbildningsrådet. På sätt och vis hänger detta också samman 
med diskussionen kring ideologi och profilering. Ett antal rektorer betonar på olika 
sätt att huvudmannen, genom sin ideologi, ger folkhögskolan dess särprägel. Att 
huvud mannens ideologi präglar folkhögskolan som institution gör att folkhögsko-
lor framträder som ett alternativ till statliga och kommersiella utbildningsverksam-
heter. Vissa ser huvudmannaskapet som ett formellt krav för att kunna fungera som 
folkhögskola, medan andra talar om det mer som en förväntan. 

Sammanfattningsvis menar dessa rektorer att huvudmannaskapet är viktigt för 
att upprätthålla en folkhögskoleidentitet. Huvudmannen ska bl.a. borga för att folk-
högskolan inte drivs av vinstintresse, vilket rektorerna menar är det som tydligast 
särskiljer folkhögskolor från privata utbildningsanordnare och det skulle kunna gå 
förlorat om man vände sig ifrån huvudmannakonstruktionen. Folkhögskolans sär-
art, det vill säga att inte vara kommersiell, hänger samman med att ha en ideell 
organisation som huvudman.

Rektorerna har emellertid olika syn på i vilken mån konstruktionen med huvud-
män ingår i definitionen av en folkhögskola. Det finns också de som menar att 
det inte är något centralt karaktärsdrag för en folkhögskola. Dessa rektorer menar 
tvärtom att det skulle gå lika bra eller till och med bättre att driva folkhögskolan 
utan huvudmän samt att det skulle fungera bra att byta den nuvarande strukturen 
mot exempelvis en aktiebolagsform. De anser att huvudmännen inte påverkar verk-
samheten på folkhögskolan och att huvudmannaskapet kan bytas mot någon annan 
konstruktion. Rektorerna är alltså inte överens om ifall och i vilken utsträckning 
huvudmannaskapet är ett villkor för folkhögskolornas folkhögskolemässighet. Med 
andra ord går åsikterna isär kring hur utbytbar relationen mellan folkhögskola och 
huvudman är. 
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DEL III 

Om folkhögskolor  
och huvudmän
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7.  Ett mångtydigt organisatoriskt   
 landskap: Några slutsatser  
 och frågor

Vi ville förstå vad det är som gör folkhögskolorna till en enhetlig grupp som skiljer 
sig från andra skolor samt diskutera till vilken eller vilka samhällssfärer de hör. 
Därför har vi studerat hur relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän 
ser ut och hur aktörerna uppfattar dessa relationer. Vi ska nu summera och dis-
kutera vårt material med hjälp av våra två övergripande frågor. Först ska vi visa 
hur folkhögskolornas enhetlighet och särart är kopplade till huvudmannaskapets 
innebörder. Därefter resonerar vi kring folkhögskolorna som organisationer och 
i vilken eller vilka samhällssfärer de hör hemma. Dessa två frågor hör i viss mån 
ihop, och för man samman svaren de genererar kan man fråga sig om det verkligen 
finns en folkhögskola och hur den i så fall kan beskrivas. Är det snarare så att det 
finns många olika typer av skolor som alla kategoriseras som folkhögskolor, men 
som tillsammans utgör ett alltför mångtydigt organisatoriskt landskap för att kunna 
beskrivas som en enhetlig skoltyp?

7.1 Folkhögskolornas enhetlighet och särart
Folkhögskolan uppfattas som en särskild utbildningsform och 150 skolor runt om i 
Sverige kategoriseras som uttryck för denna form. Vi har pekat på hur betydelsefull 
den svenska folkrörelsetraditionens organisationsideal är för hur det svenska civil-
samhället har strukturerats. Inte minst blev den demokratiska federationen en van-
lig och mönsterbildande form för hur organisationer går samman och samverkar. 
Därför utgick vi från att huvudmannaskapet är ett fruktbart perspektiv för att ringa 
in det som förenar folkhögskolorna och som utgör deras särart. Alla folkhögskolor 
har en huvudman och detta ger dem en gemensam identitet, men det visade sig att 
huvudmannaskapet kan organiseras på många olika sätt och att det rymmer många 
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och ibland motstridiga teman. Därmed menar vi att huvudmannaskapet förenar och 
avgränsar folkhögskolorna, men att det samtidigt bevarar deras mångtydighet. 

Enligt enkätundersökningarna tycker nästan alla rektorer och så gott som alla 
tillfrågade huvudmän att huvudmannaskapet är viktigt för folkhögskolan. Idén om 
huvudmannaskapet verkar vara ett institutionaliserat faktum och krav inom det or-
ganisatoriska fält som folkhögskolorna utgör. Vi menar att det visar hur betydel-
sefullt huvudmannaskapet är för att konstruera folkhögskolornas enhetlighet och 
särart. Detta samband visade sig också i flera av de teman som kom till uttryck i 
intervjuerna med rektorerna, och i hur huvudmännens representanter beskrev hu-
vudmannaskapet och dess uppdrag.

Att stå i någons tjänst – en berättelse om folkhögskolan

Ett centralt och återkommande tema i rektorernas och huvudmännens berättelser 
var att huvudmannen är folkhögskolans uppdragsgivare och insatt i detta tema får 
folkhögskolan en identitet. Därmed är det huvudmannens syfte med folkhögskolan 
som ger den dess inriktning, legitimitet och existensberättigande. Genom huvud-
mannen blir folkhögskolan en del av en större organisatorisk struktur, och framför 
allt ett vidare ideologiskt sammanhang. Därmed framstår folkhögskolan som en 
skolform vars särart är att den står i en grupps, organisations eller rörelses tjänst. 
Den är alltså inte bara ett sätt att bedriva (ut)bildning i en viss form, för en viss 
grupp eller med en viss pedagogik, även om det naturligtvis också är mycket viktigt 
för att ringa in folkhögskolans särart. 

Det som enligt detta tema gör folkhögskolan till något annat än det offentliga 
utbildningssystemet är att den är självständig utan att vara helt självstyrande, vilket 
ger den en viss frihet. Till skillnad från kommersiella aktörer på utbildningsmarkna-
den är folkhögskolan ett instrument för en grupp eller rörelse som vill uttrycka eller 
sprida sin ideologi och att det görs utan vinstsyfte. Därmed är folkhögskolan snarare 
självständig än fristående. Huvudmannen är central för att folkhögskolan ska kunna 
ha denna position gentemot sin omgivning, dels för att den kopplar folkhögskolan 
till något större och dels för att den markerar att folkhögskolan inte är en del av 
utan står i relation till andra grupper, organisationer eller rörelser. Dessutom bidrar 
huvudmannen med en demokratisk struktur och ett ideologiskt innehåll, vilket gör 
att folkhögskolan passar in i den svenska folkrörelsetraditionen.
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Historien som möjlighet och tvång

Med huvudmannen som uppdragsgivare kopplas folkhögskolan till ett längre tids-
perspektiv och mer specifikt till den svenska historien. Genom att vara trogen sitt 
ursprungsuppdrag får folkhögskolan en kontinuitet som gör den trovärdig och visar 
att den inte opportunistiskt rättar sig efter vad som är gångbart och ger avkastning. 
Men att historien gör dem trovärdiga har dock också en baksida som knyter an till 
det stigberoende som vi diskuterade i kapitel 2. Begreppet beskriver hur organisa-
tioner med en lång historia kan bli beroende av sin tradition som ”låser in” dem och 
därmed begränsar deras möjligheter att fritt ändra inriktning. Vår undersökning har 
också visat att det finns rektorer som upplever en sådan inlåsning. Men stigbero-
ende bidrar också till stabilitet, och det utnyttjas av folkhögskolor genom att deras 
rektorer hänvisar till kontinuiteten. En lång, stark och tydlig tradition och historia 
kan stärka organisationer, och detta används som en resurs av många folkhögskolor. 
Tiden används då som ett argument för eller ett tecken på folkhögskolans särart. 

Insatt i den svenska historien har folkhögskolan varit en aktör i olika gruppers 
och rörelsers strävan efter eller kamp för demokrati, rättvisa, folkupplysning och 
modernisering. Därmed kan folkhögskolan kopplas till de rörelser som har agerat 
i och påverkat det historiska skeendet. Folkhögskolan blir då en moralisk, politisk 
eller religiös aktör som har bidragit till det moderna Sveriges genombrott och fram-
växt. Fortfarande medverkar folkhögskolan till att modernisera det svenska samhäl-
let genom att nya grupper kan skapa sina (ut)bildningsinstitutioner, även om möjlig-
heterna att skapa nya folkhögskolor kontrolleras av staten och Folkbildningsrådet. 

Folkhögskolan har historiskt varit folkets (demos) skola och står då i kontrast 
till maktens eller elitens skolor, men folkhögskolan har också varit hela det svenska 
folkets (ethnos) skola. Denna dubbelhet präglar fortfarande folkhögskolan och den 
framträder särskilt tydligt när folkhögskolan får sin identitet genom att uppfattas 
som ett verktyg för olika grupper och ideologier. Skolan ska inkludera alla och ge 
en allmän medborgerlig bildning samtidigt som den ska vara ideologiskt profilerad 
för att tjäna en viss grupp eller ideologi. När man betonar att folkhögskolan står i 
en viss grupps eller ideologis tjänst kan det dock vara exkluderande, och då blir den 
tvungen att balansera detta mot det inkluderande uppdraget att vara en skola för alla. 
Folkhögskolan söker alltså sin särart genom att vara ideologiskt profilerad, och det 
hänger inte bara ihop med dess historia. Även staten vill att folkhögskolan ska vara 
ett alternativ till det offentliga utbildningssystemet och utbildningsmarknaden ge-
nom att erbjuda utvecklings- och profileringsbidrag samt skriva in folkbildningen i 
civilsamhället. Den ideologiska profileringen ger alltså ekonomiska fördelar, vilket 
fördjupar folkhögskolans särart. Denna ordning blir paradoxal om man utgår från 
att stat och civilsamhälle står i motsatsställning till varandra.
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För många rektorer är det viktigt att ha en huvudman eftersom de menar att 
folkhögskolan annars riskerar bli ett personalkooperativ eller ett vinstdrivande före-
tag, och sådana organisationsformer menar de är något annat än en folkhögskola. 
Många rektorer ser alltså en viktig koppling mellan att ha en huvudman som har ett 
ideologiskt syfte med folkhögskolan och att inte vara vinstdrivande. Även om det 
här handlar om ett antal rektorers subjektiva uppfattningar bekräftar det ändå ett an-
tagande man har gjort inom organisationsforskningen, nämligen att huvudmannens 
syfte är viktigt för hur vi kategoriserar organisationer och ger dem deras institutio-
nella särart (se t.ex. Wijkström & Einarsson 2006). Vilken typ av huvudman man 
har, en rörelse eller en ideell organisation, och det uppdrag som huvudmannen ger 
folkhögskolan är två centrala aspekter av folkhögskolans särart enligt den berättelse 
om folkhögskolan som vi menar tar form när rektorer och huvudmän kommit till 
tals i intervjuer och enkäter.

Huvudmannaskapets olika innebörder

I berättelsen om folkhögskolan återkommer ofta tanken att huvudmannen är folk-
högskolans ägare. Att se huvudmannen som ägaren stämmer väl med uppfattningen 
att huvudmannen är skolans uppdragsgivare, men det finns också spänningar mellan 
dessa två funktioner. Att vara ägare innebär att huvudmannen äger och ansvarar för 
folkhögskolan i juridisk mening, men viktigare är att den står som garant för folk-
högskolan och dess verksamhet genom att bidra med olika former av resurser. Som 
ägare står huvudmannen alltså bakom folkhögskolan och tar ekonomiskt, juridiskt 
och moraliskt ansvar för den. Därmed är huvudmannen en resurs för folkhögskolan 
i stället för det omvända förhållandet som råder mellan de två parterna när huvud-
mannen är uppdragsgivare, för då blir folkhögskolan huvudmannens instrument. 
Rektorer och huvudmän menar att huvudmannen är både ägare och uppdragsgi-
vare, vilket innebär att det inte är självklart vem som är till för vem, utan det beror 
på vilken innebörd man ger huvudmannaskapet. Att det inte är givet vem som är 
till för vem kommer i konflikt med idén att folkhögskolan är ett uttryck för eller 
konsekvens av en rörelses syfte och behov, vilket i sin tur utmanar folkhögskolans 
identitet och existensberättigande. Det finns också en viss kritik mot att se huvud-
mannen som ägare. Några rektorer menar att ”ägare” är ett alltför personcentrerat 
uttryck, och att det är främmande för folkbildningsvärlden. Att använda uttrycket 
”ägare” för att beskriva huvudmannen bryter också mot den svenska folkrörelsetra-
ditionen där relationer mellan organisationer idealt ska vara demokratiska och vila 
på en gemensam ideologi (Hvenmark 2008). Att vi stöter på uttrycket ”ägare” när 
rektorer och huvudmannarepresentanter ska beskriva vad en huvudman är stämmer 
dock med det inflytande som näringslivet har haft på civilsamhällets organisationer 
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sedan slutet av 1900-talet (Wijkström & Einarsson 2006). Frågan är då hur rol-
len som ägare förhåller sig till rollen som uppdragsgivare. Kan huvudmannaskapet 
rymma båda dessa betydelser? 

Här vill vi påminna om vikten av att skilja mellan huvudmannaskapets for-
mella och ideella dimensioner. Många rektorer menar att det både finns en formell 
och en ideell huvudman. Den formella huvudmannen är den organisation som är 
huvudman i juridisk mening och som tar emot de statliga anslagen. Den ideella hu-
vudmannen är den organisation eller rörelse som ger folkhögskolan dess identitet, 
påverkar dess ideologi och kopplar den till historien. Givet folkrörelsetraditionen 
ligger det då nära till hands att tänka sig att den formella huvudmannen hänger 
samman med att vara ägare och fungerar då som en resurs för folkhögskolan. Det 
spegelvända och komplementära mönstret skulle vara att den ideella huvudman-
nen uppfattas som folkhögskolans uppdragsgivare, vilket gör skolan till ett utflöde 
av den ideella huvudmannens syfte och motiv. Med en sådan uppdelning skulle 
folkhögskolorna och deras relationer med sina huvudmän passa tämligen väl in i 
den svenska folkrörelsetraditionen. Den formella organisatoriska ordningen behö-
ver ju då inte komma i konflikt med den ideella huvudmannen som folkhögskolans 
ideologiska eller rörelseförankrade ursprung. Men begreppen kombineras inte alltid 
på detta rätlinjiga sätt. Snarare visar det sig att de kombineras på flera olika sätt. 
Det går heller inte att helt förutsäga hur man kombinerar dem beroende på vilken 
typ av folkhögskola som rektorn arbetar vid. Rektorer för rörelsefolkhögskolor har 
emellertid ofta ett sätt att se på dessa mönster, de som arbetar vid landstingsfolk-
högskolor ett annat och de som verkar vid lokala folkhögskolor har ofta ett tredje 
perspektiv på dessa frågor. 

Vi menar att huvudmannen som uppdragsgivare är ett brett tema som går att 
använda för att beskriva vad en folkhögskola är. Folkhögskolornas enhetlighet och 
särart är därmed kopplad till huvudmannaskapets innebörder. I detta breda tema 
ryms flera olika aspekter som är olika starkt betonade och satta i olika sammanhang 
beroende på vem som använder det. Vi menar att temat utgör material för ett slags 
ramberättelse och de aspekter som ryms i den kan användas som kulturella resurser 
för att ge folkhögskolan dess identitet.43 Ramberättelsen skulle då vara den övergri-
pande struktur där folkhögskolorna passar in och där deras enhetlighet och särart 
kan hävdas och beskrivas. 

43 Teoretiskt har vi här utgått från hur Jeffrey Alexander och Philip Smith (1993) rekonstruerar den 
”kulturella struktur” (cultural structure) som fogar in organisationer i det amerikanska civilsamhäl-
let och ger dem deras identitet. I stället för en svensk översättning av det engelska uttrycket har 
vi använt oss av ”ramberättelse” för att beskriva den breda och löst sammanhängande idé om hu-
vudmannaskapet där folkhögskolan får sin enhet och särart. Kulturella resurser har vi hämtat från 
Ann Swidler (2001) som visat hur människor använder gemensamma föreställningar för att göra 
handlingar och händelser meningsfulla och ge dem specifika identiteter. För en diskussion kring 
hur kulturella resurser används inom folkbildningen, se Åberg (2012b).
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Alla rektorer och huvudmannarepresentanter förhåller sig givetvis inte på sam-
ma sätt till denna ramberättelse, för vissa är mer perifera och några står helt utanför 
den. Men för de flesta ger den ramberättelse i vilken huvudmannen är uppdragsgi-
vare och ägare folkhögskolan en specifik identitet. Vi menar att detta är den domi-
nerande idén om folkhögskolan på så sätt att de flesta stämmer in i den och att alla 
måste förhålla sig till den.

Inte en, utan flera berättelser

Så långt har vi försökt beskriva den övergripande idé om folkhögskolan som ger 
folkhögskolorna deras enhetlighet och särart. Eftersom vi har arbetat med rektorers 
och huvudmannarepresentanters beskrivningar ligger det nära till hands att beskriva 
denna idé som en ramberättelse. Men inom folkhögskolevärlden förhåller sig olika 
personer på olika sätt till denna berättelse eftersom man tar fasta på olika delar av 
den.

Många folkhögskolor passar väl in i de identiteter som ramberättelsen ger ut-
rymme för, medan andra blir perifera och några ryms inte alls inom denna berät-
telse. Folkhögskolor från alla de tre skoltyperna finns både bland dem som passar in 
och de som inte passar i ramberättelsen. Det finns rörelsefolkhögskolor som menar 
att deras huvudman har stagnerat och att hela idén med kopplingar till ideologier 
är ett cyniskt spel för gallerierna för att få statliga bidrag. Vi har också talat med 
rektorer vid landstingsfolkhögskolor som menar att de står i landstingets tjänst för 
att exempelvis främja en bättre folkhälsa. Trots dessa avvikelser från det förväntade 
sambandet mellan skoltyp och hur man ser på folkhögskolan i relation till huvud-
mannen blir dessa olikheter begripliga om vi ser folkhögskolan som ett fenomen 
med systematiska skillnader, nämligen som rörelsefolkhögskolor, landstingsfolk-
högskolor och lokala folkhögskolor.

Särskilt enkätundersökningen visar tydligt att det finns en relativt stor grupp 
rörelsefolkhögskolor som menar att huvudmannen förankrar folkhögskolan i en rö-
relse, bidrar till dess ideologiska profil och hjälper till att rekrytera deltagare. Det är 
tre aspekter på huvudmannen som uppdragsgivare, alltså det breda tema som vi be-
skrev ovan. Även i intervjuerna är det ofta rektorer och huvudmannarepresentanter 
från rörelsefolkhögskolor som menar att huvudmannens syfte med folkhögskolan 
ger den dess identitet och existensberättigande.  

Landstingsfolkhögskolorna stämmer emellertid inte lika bra in i detta sätt att 
se på folkhögskolan. Många rektorer vid dessa skolor menar att huvudmannen inte 
bidrar med ideologi, rörelseförankring eller rekrytering. I stället pekar de på huvud-
mannaskapets ekonomiska betydelse för folkhögskolan. I intervjuerna är det ofta 
dessa rektorer som menar att landstingen bidrar med olika former av resurser såsom 
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finansiering, administration, policyer och kompetens. För landstingsfolkhögsko-
lorna är det inte ideologin, utan resurserna som hamnar i förgrunden.

De som minst av allt passar in på ramberättelsen är de lokala folkhögskolorna. 
Vid dessa skolor avvisar rektorerna ofta och bestämt idén att de är förankrade i en 
större rörelse genom sin huvudman. De värderar också relationen till huvudmannen 
lägre än relationerna till den lokala omgivningen och Folkbildningsrådet. Enligt 
intervjusvaren tycker många rektorer vid dessa folkhögskolor att huvudmannen 
egentligen inte betyder särskilt mycket utöver att den utgör folkhögskolans styrelse 
och är en påbjuden associationsform. Sammantaget innebär det att centrala aspekter 
av den ramberättelse vi tecknat ovan inte stämmer in på de lokala folkhögskolorna. 
Detta gäller också för en del landstingsfolkhögskolor.

Vid några skolor är man öppen med att det inte finns någon egentlig huvudman 
eller också avvisar man åtminstone idén att huvudmannen är uppdragsgivare och 
ägare på det sätt vi beskriver ovan. Man menar då att det egentligen är folkhög-
skolans styrelse som är huvudman, vilket gör att folkhögskolan inte kopplas till 
något större sammanhang och inte står i relation till något utanför sig själv. Att man 
ändå säger att man har en huvudman kommer sig då av att man uppfattar det som 
ett krav från Folkbildningsrådet och som en förutsättning för att få statliga bidrag.  
I dessa fall har man huvudmannen för att få legitimitet och statliga bidrag, inte för 
att man menar att den är folkhögskolans uppdragsgivare. Dessa folkhögskolor pas-
sar knappast in på den ramberättelse i vilken folkhögskolor framstår som en enhet-
lig kategori, men de rättar sig efter normen av yttre skäl. Många, men inte alla, av 
de som egentligen inte passar in är lokala folkhögskolor. Vi menar att den rimliga 
tolkningen är att de folkhögskolor som grundades före folkrörelsernas genombrott 
och som formades av andra organisatoriska villkor har varit tvungna att anpassa sig 
till folkrörelsetraditionen. Anpassningen har dock bara skett på ytan, vilket visar sig 
i variationen i huvudmannaskapets organisatoriska former och i dess innebörder.

Folkhögskolorna går alltså att dela in i dessa tre grupper, vilket är väntat om 
man tänker på deras olika bakgrund och organisatoriska infattning. De förhåller sig 
emellertid till huvudmannaskapet på olika sätt, vilket innebär att det inte är innehål-
let i huvudmannaskapet eller huvudmannens funktion som gör folkhögskolorna till 
en enhetlig grupp. Alla använder begreppet huvudman och alla har huvudmän, men 
huvudmannaskapet har olika innebörder för dem. Så även om det finns ett domine-
rande tema som de flesta folkhögskolor passar in i och som alla måste förhålla sig 
till betyder inte det att det finns en enhetlighet och särart som inrymmer alla folk-
högskolor. Det är framför allt de skolor som kommer från de svenska folkrörelserna 
som passar in på folkrörelsetraditionens organisationsideal.
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Den svenska folkrörelsetraditionen  –  
att förvalta ett glömt ideal

Vi har pekat på hur den svenska folkrörelsetraditionen har format ideella organisa-
tioner och därmed strukturen i det svenska civilsamhället (Hvenmark 2008; Wijk-
ström & Lundström 2002). Det gäller även folkbildningens organisationer. I andra 
texter har vi visat hur studieförbunden organiserades som demokratiska federatio-
ner och hur de varit tvungna att förhålla sig till denna normativa organisatoriska 
form när de expanderade under 1900-talet (von Essen & Åberg 2009; von Essen 
2012; Åberg 2012a).

Den ramberättelse vi tecknat ovan passar in på folkrörelsetraditionens organisa-
tionsideal. Många rektorer beskriver hur huvudmannen sätter in folkhögskolan i ett 
historiskt skeende genom att koppla den till ett större ideologiskt sammanhang och 
göra skolan till en aktör i kampen för ett bättre samhälle, ofta i opposition till den 
bestående ordningen. Som folkets (demos) skola blir folkhögskolan en emancipa-
torisk kraft som verkar för demokrati och rättvisa. Huvudmannen ger då folkhög-
skolan dess existensberättigande inom folkrörelsetraditionen. 

I intervjuerna visade det sig att traditionen var viktig på så sätt att rektorerna 
menade att folkbildningsidén eller det folkbildningsmässiga kräver att skolorna 
har en huvudman. Utan huvudman skulle folkhögskolan bli något annat, ett per-
sonalkooperativ eller ett vinstdrivande företag. Det finns också rektorer som direkt 
hänvisar till folkrörelsetraditionen när de argumenterar för att folkhögskolan som 
organisatorisk form kräver en huvudman. Det är framför allt de folkhögskolor som 
grundades före folkrörelsetraditionen blev etablerad samt de som tillkom under 
60- och 70-talen, när det etablerade folkrörelsesverige utsattes för kritik, som har 
svårt att passa in på ramberättelsen om folkhögskolan. De står i stark kontrast till de 
folkhögskolor som passar väl in i berättelsen, de som grundades under folkrörelser-
nas storhetstid och som har folkrörelser som huvudmän. Dessa samband visar att 
folkrörelsetraditionen är viktig för att förstå denna berättelse. 

Förvånansvärt många rektorer svarade att de aldrig hade tänkt på varför de hade 
en huvudman. Vissa trodde att det var ett formellt krav, andra en tradition eller så 
svarade de helt enkelt att de inte visste. Det var också flera rektorer som svarade att 
de inte visste vad en huvudman var, men några av dem fortsatte ändå att återge delar 
av ramberättelsen om folkhögskolan. Även om det inte gällde alla verkar skälen till 
att folkhögskolor har en huvudman ha fallit i glömska. Vi menar att det därför är 
rimligt att beskriva hur folkrörelsetraditionen lever vidare som att man förvaltar ett 
glömt ideal – ”det bara är så, det har alltid varit så”. Det stämmer då väl in på hur 
Weber menade att ett övergivet och glömt religiöst format livsideal kom att leva 
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vidare i det sekulära samhället som en arbetsmoral och strävan efter framgång som 
kom att befrämja marknadsekonomin i protestantiska länder (Weber 1978).44 

För dem som passar in på folkrörelsetraditionens organisationsideal, eller denna 
osynliga järnbur för att använda Webers eget uttryck, blir traditionen just glömd 
eller osynlig. Det är därför de svarar att de inte vet varför de har en huvudman men 
att det alltid har varit så. Den förgivet tagna idén om att en folkhögskola måste 
ha en huvudman blir synligare för dem som står utanför och som tycker sig ha 
genomskådat denna tradition. Det finns rektorer som kämpar för att skriva in sig i 
ramberättelsen om folkhögskolorna genom att använda termen ”huvudman”, men 
egentligen menar de styrelsen eller en sorts förening som är formellt nödvändig 
men i praktiken meningslös. Det finns också de som säger sig ha genomskådat 
berättelsen och likt pojken i H. c. Andersens saga sett att ”kejsaren är naken”. Det 
räcker med att ha en förening med ett organisationsnummer för att man ska ha en 
huvudman, som en rektor cyniskt konstaterar. 

Vi har till och med sett hur flera folkhögskolor söker upp eller skapar sina hu-
vudmän för att passa in i berättelsen om folkhögskolan och på så sätt få legitimitet 
och resurser. För denna sista grupp är det ideal som påbjuder att folkhögskolan har 
en huvudman inte glömt eller osynligt utan högst påtagligt. Vid dessa folkhögskolor 
menar man att Folkbildningsrådet eller ”den allmänna meningen” kräver att folk-
högskolan ska ha en huvudman. Intressant nog är det ofta skolor vars materiella 
villkor inte längre stämmer med berättelsen om folkhögskolan som har upptäckt 
att huvudmannen inte är självklar utan ett krav. Detta kan bl.a. vara skolor som 
av något skäl har förlorat sin huvudman, t.ex. när landsting har gjort sig av med 
folkhögskolor. Så länge de organisatoriska villkoren stämmer in på berättelsen om 
folkhögskolan är den glömd eller osynlig. Förändras villkoren kan den bli både 
synlig och ett högst påtagligt krav.

Invändningar

Vi har använt uttryck som berättelse, idé och tradition när vi argumenterat för att 
huvudmannaskapet är ett viktigt perspektiv för att förstå vad det är som gör folk-
högskolorna till en enhetlig grupp som skiljer sig från andra skolformer. Dessa 
uttryck syftar på människors uppfattningar och kan verka oprecisa, luftiga och sub-
jektiva när det gäller förhållanden som definierar ansvarighet och ägande i juridisk 
mening. En möjlig invändning mot vårt sätt att undersöka, tolka och återge den roll 
huvudmannaskapet har för folkhögskolorna är att det finns en juridisk definition 
av vad en huvudman är. Därmed kan man hävda att dessa berättelser och idéer är 

44 Se s. 23.
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intressanta för att förstå ett kulturarv, men inte för att beskriva de materiella och 
legala strukturer som de facto utgör folkhögskolornas villkor. 

Detta är en allvarlig och viktig invändning som rör hur vi ska förstå hur det 
handlande subjektet förhåller sig till sitt sammanhang. Men den har också att göra 
med hur vi ser på huvudmannabegreppet. Inledningsvis visade vi att huvudmanna-
begreppet är tämligen öppet. Det är inte juridiskt definierat men syftar närmast på 
den som är ansvarig. ”Ansvarig” är, tillsammans med ”uppdragsgivare”, ett av de 
två begrepp som är helt centrala för det vi kallar berättelsen om folkhögskolorna. 
Man kan säga att huvudmannabegreppets juridiska innebörd bidrar till att koppla 
den ramberättelse om folkhögskolan vi har tecknat till ett formellt ramverk. Men 
eftersom det just är en ramberättelse fylls den också med många andra aspekter 
som tillskriver huvudmannen rollen som uppdragsgivare och ansvarig, eller ägare 
i vår terminologi. Många av dessa aspekter går utöver den juridiska definitionen 
av huvudmannabegreppet men är viktiga för folkhögskolans identitet. Det betyder 
att huvudmannabegreppets juridiska innebörd inte räcker för att förstå hur huvud-
männens representanter och folkhögskolornas rektorer uppfattar folkhögskolans 
identitet. 

Här återknyter vi till den åtskillnad som många rektorer gör mellan den formella 
och den ideella huvudmannen, vilket vi har diskuterat ovan. Grovt uttryckt kan man 
säga att den formella huvudmannen är huvudman i juridisk mening, men i eller 
bakom den formella huvudmannen finns den ideella huvudmannen som är den rik-
tiga huvudmannen. Som vi sett kan huvudmannen ta sig mycket komplexa former, 
men detta sätt att se på den formella respektive den ideella huvudmannen var ändå 
den dominerande uppfattningen. 

Det räcker alltså inte att studera vilka organisationer som formellt är huvudmän. 
För att förstå vad som påverkar rektorernas sätt att handla måste man också se det 
organisatoriska landskap som breder ut sig runt omkring dem, och betrakta det ur 
rektorernas perspektiv. I detta organisatoriska landskap är den ideella huvudmannen 
helt central. Med arkivstudier har vi kunnat peka på huvudmannaskapets formella 
mångtydighet och komplexitet. Men genom att intervjua rektorer och huvudman-
narepresentanter kan vi fånga hur de tolkar detta organisatoriska landskap och där-
med villkoren de måste ta hänsyn till för att kunna fatta de beslut som påverkar 
folkhögskolorna.

En annan invändning skulle kunna vara att frågan om huvudmannen är trivial 
eftersom vi egentligen diskuterar den styrelse eller annat beslutande organ som 
alla organisationer måste ha. Om huvudmannabegreppet egentligen syftar på folk-
högskolans styrelse blir huvudmannen bara en omskrivning för någon som fattar 
övergripande beslut, företräder folkhögskolan utåt samt tar emot anslag. Det vore 
då enklare att bara tala om folkhögskolans styrelse. Men det skulle undergräva 
folkhögskolans identitet. Även om styrelser kan ta sig många olika former skulle 
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en viktig del av den särart som kan hävdas med hjälp av huvudmannen i så fall 
försvinna då alla typer av organisationer måste ha någon form av ledning. En del 
rektorer ansåg dock att styrelsen i praktiken var deras huvudman. 

Vi menar emellertid att styrelse och huvudman inte är utbytbara begrepp i ram-
berättelsen om folkhögskolan. Att tala om huvudmannen är inte bara ett krångligare 
sätt att säga att någon eller några kommer att fatta de övergripande besluten. I ram-
berättelsen om folkhögskolan gör huvudmannen det möjligt för folkhögskolan att 
vara självständig samtidigt som den står i relation till något större utanför skolan. Vi 
menar att folkhögskolan kan definieras så att den är självständig men inte autonom 
och därmed i relation till andra organisationer. Det gör huvudmannen mycket viktig 
eftersom den fungerar som ett slags organisatorisk koppling mellan folkhögskolan 
och omgivningen. På så sätt påminner huvudmannaskapet om medlemskap, för 
båda begreppen har att göra med kopplingar mellan individer och organisationer, 
samt kopplingar mellan olika organisationer. Därför är det inte överraskande att 
det främst är de lokala folkhögskolorna som menar att huvudmannen är skolans 
styrelse. De är inte delar av större rörelser eller organisationer på samma sätt som 
de folkhögskolor som grundades av folkrörelsernas organisationer. 

7.2 Var hör egentligen folkhögskolan hemma?
I kapitel två visade vi på ett sätt att teoretiskt dela in samhället i fyra sfärer och sek-
torer. En viktig tanke i detta sätt att förstå samhället är att organisationer i de olika 
sektorerna har varsin organisatorisk grundform. Företagssektorns organisatoriska 
grundform är företaget, den offentliga sektorns är förvaltningar och myndigheter, 
hushållssektorn utgörs av släkter och familjer och den ideella sektorn rymmer ide-
ella organisationer. Genom att dela in organisationer i dessa fyra former kan vi 
beskriva deras institutionella särart (Wijkström & Einarsson 2006; Sjöstrand 2000). 
Detta är ett idealtypiskt sätt att förstå organisationer och vi använder därför uttryck-
et ”organisatorisk grundform” eftersom organisationer i verkligheten är variationer 
och blandningar av dessa grundformer.

För flera rektorer är huvudmannen och dess syfte betydelsefullt för folkhög-
skolans särart. Många menar att det är viktigt att ha en ideell organisation eller en 
rörelse som sin huvudman och att folkhögskolan ska agera enligt en viss ideologi 
eller bekännelse för att den ska ha sin särart och inte bli ett företag som ska göra 
vinst. Att organisationens huvudman och syfte avgör dess institutionella särart åter-
kommer också i den teoretiska uppdelningen av samhället i sektorer och sfärer. 
Men man kan också avgöra till vilken sektor en organisation hör genom att ta sin 
utgångspunkt i dess formella associationsform. En organisation hör till den offent-
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liga sektorn om den formellt inte är en privat utan en offentlig organisation eller 
är en del av en sådan och därmed inte självständig gentemot staten (Wijkström & 
Lundström 2002, s. 8). Vi ska använda dessa teoretiska perspektiv för att resonera 
om var folkhögskolorna hör hemma.

Organisationer i den ideella eller offentliga sektorn  
– eller i hushållssektorn?

Många rektorer och huvudmannarepresentanter menar att folkhögskolan tjänar en 
rörelse eller organisation och att den präglas ideologiskt genom sin huvudman eller 
uppdragsgivare. Det stämmer då väl in på den ideella organisationens institutionella 
särart, vilket gör att folkhögskolan bör höra hemma i den ideella sektorn, eller det 
civila samhället. De flesta folkhögskolor är också organiserade som ideella fören-
ingar, stiftelser eller ekonomiska föreningar, vilket är associationsformer som hör 
till den ideella sektorn. Att folkhögskolorna hör till den ideella sektorn stämmer 
också väl med folkrörelsetraditionen eftersom folkrörelsernas organisationer var 
mönsterbildande för det svenska civilsamhället. 

Enligt den övergripande identitet som avtecknar sig i berättelsen om folkhög-
skolan är folkhögskolorna organisationer i den svenska ideella sektorn. Men tittar vi 
noggrannare visar det sig att folkhögskolans hemhörighet är mer mångtydig än så.

Landstingsfolkhögskolorna är formellt offentliga organisationer eftersom de in-
går i landstingsorganisationen, och därmed är de inte självständiga gentemot staten. 
Tar vi hänsyn till den formella associationsformen hör alltså ungefär en tredjedel 
av alla folkhögskolor till den offentliga sektorn, medan resten hör till den ideella 
sektorn. Med andra ord är inte folkhögskolorna en enhetlig grupp, utan är snarare 
två olika grupper om man utgår från vilken slags organisation folkhögskolan är och 
till vilken samhällssektor de formellt hör. En grupp består av ideella organisationer 
och den andra består av offentliga organisationer. Folkhögskolorna består då av 
både offentliga och ideella organisationer, men det stämmer inte med de teoretiska 
och politiska åtskillnader man gjort mellan ideella organisationer och myndigheter. 
Även om det varit viktigt att skilja mellan myndigheter och intresseorganisationer 
har det också funnits täta band mellan dem i den svenska korporatistiska traditionen 
(Lindgren 2001). Trots att folkhögskolorna formellt är uttryck för olika organisato-
riska grundformer, är de alla folkhögskolor. Anledningen är att en del av folkhög-
skolorna har sitt ursprung under associationernas tidevarv då uppdelningen mellan 
medborgerliga associationer och statliga myndigheter inte var lika markerad, utan 
där huvudmannaskapet var en fråga om vad som var mest praktiskt (Qvarsell 1993; 
Rothstein & Trägårdh 2007). Folkhögskolan kom till som ett sätt att utbilda de 
självägande bönderna så att de kunde göra sin politiska röst hörd i de nya represen-
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tationsformerna, och därmed är det inte konstigt att folkhögskolan ofta stöttades av 
politiker inom landstingen och kommunerna. Det var först i och med folkrörelserna, 
som ju initialt formerades som proteströrelser mot den bestående makten, som man 
gjorde en tydligare åtskillnad mellan medborgerliga organisationer och offentliga 
myndigheter. Men då var landstingsfolkhögskolan redan etablerad som en form av 
folkhögskola.

Det finns systematiska skillnader mellan rörelsefolkhögskolor och landstings-
folkhögskolor, vilket bekräftar att de formas av olika organisatoriska villkor. Våra 
resultat visar alltså snarare på att de är olika typer av organisationer än ett uttryck 
för samma institutionella särart. Samtidigt kan rektorer vid landstingsfolkhögskolor 
ha samma syn på huvudmannen som rektorn vid en rörelsefolkhögskola, även om 
de använder olika ord. Landsting har riktlinjer som profilerar folkhögskolorna och 
de står i landstingens tjänst för att bidra till folkhälsa, kultur eller entreprenörsanda. 
Och det finns ingen skillnad mellan landstings- och rörelsefolkhögskolor när det 
gäller förmågan att fånga upp och inkludera unga människor och ge dem en andra 
eller tredje chans. Landstingsfolkhögskolor kan alltså fungera som arenor för civili-
tet trots att de är offentliga organisationer, och för att förstå varför måste vi söka oss 
utanför en formell och strikt tolkning av den modell av samhället uppdelat i olika 
sfärer och sektorer som vi presenterade i kapitel två.45 Då kan vi tänka oss att även 
offentliga organisationer kan rymma de civila kvaliteter som man brukar tillskriva 
ideella organisationer. Att försöka förstå vad det är som gör att många landstings-
folkhögskolor kan rymma den specifika civila karaktär som brukar associeras med 
ideella organisationer är en intressant och viktig forskningsuppgift som vi bara kan 
peka på här.46

Ett annat mönster framträder om vi studerar de lokala folkhögskolorna med 
hjälp av den modell vi använt för att dela in samhället i sektorer. Dessa folkhög-
skolor är de som sämst passar in i den dominerande berättelsen om folkhögskolan 
eftersom många av rektorerna avvisar tanken att det finns en huvudman som är nå-
got mer och vidare än skolans organisation och verksamhet. Därmed står inte folk-
högskolan i relation till något annat än möjligtvis bygden och den långa tradition 
som många har där. Dessa folkhögskolor har karaktärsdrag som snarast påminner 
om de vi finner inom familjesfären eftersom de är lokalt förankrade och ibland har 
individuella medlemmar samt för att släktband, generationer och lokala nätverk är 
viktiga. Skolan bärs upp av personer, grupper, nätverk och organisationer som hör 
hemma i bygden. I svaren från dessa skolor framkommer att många som är engage-
rade i skolan är släkt, bekanta och vänner med varandra och att det som förenar dem 

45 Gunnar Sundgren (2012) använder uttrycket ”civila arenor” för det vi vill beskriva här.
46 För en teoretiskt mer utvecklad åtskillnad mellan civilitet och ideella organisationer, se von Essen 

2012.
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är att de hör till samma lokala sammanhang. Om det är en riktig tolkning av hur man 
på dessa skolor beskriver sig i relation till den dominerande berättelsen om folkhög-
skolan är de snarare lokala organisationer som präglas av sådana relationer man fin-
ner inom hushållssektorn. Därmed handlar det kanske inte om två olika grupper av 
folkhögskolor, som vi har talat om ovan, utan att de egentligen är tre. Var och en av 
dessa tre grupper präglas då i viss mån av olika institutionella logiker samtidigt som 
de samsas inom samma organisatoriska landskap och förs samman i en gemensam 
kategori. Dessutom finansieras de på samma sätt, med samma motivering. 

Folkhögskolor som arenor för motstridiga intressen  
och identiteter

Det är emellertid inte bara mellan grupper av folkhögskolor vi kan se skillnader när 
vi frågar vilken sorts organisation folkhögskolan är och till vilken sektor den egent-
ligen hör. Även inom folkhögskolorna kan det finnas flera olika motstridiga intres-
sen och identiteter, vilket gör att en folkhögskola kan förstås som en konfliktarena. 
Ett uttryck för dessa motstridiga intressen är hur rektorerna värderade relationer till 
andra aktörer. När de angav vilken relation som var viktigast för att kunna bedriva 
sin verksamhet värderade de flesta inte huvudmannen högst, utan Folkbildningsrå-
det. Rimligtvis värderade de relationerna efter de resurser som var knutna till dem.

Rektorerna talar ibland om de politiskt, ekonomiskt och ideologiskt motiverade 
uppdrag som de måste balansera mot varandra för att möta trycket och förväntning-
arna från huvudmännen, Folkbildningsrådet, utbildningsmarknaden och politiska 
beslut som fattas inom kommun och landsting. En del beskrev dessa motstridiga 
processer som olika skikt eller världar inom folkhögskolan. En värld bygger på 
den ideologiska kopplingen till huvudmannen med dess exkluderande uppdrag att 
företräda en grupp eller en ideologi, medan den andra bygger på det allmänna inklu-
derande uppdraget att erbjuda en allmän medborgerlig bildning. Dessa två världar 
inom folkhögskolan kan stå i konflikt till varandra. Exempelvis berättade rekto-
rer vid religiöst förankrade folkhögskolor att de måste balansera den ideologiskt 
profilerade och exkluderande aspekten mot det allmänna inkluderande uppdraget. 
De måste också vara trovärdiga, både som en profilerad organisation i den ideella 
sektorn och som en (ut)bildningsinstitution för alla. Dessa två aspekter stämmer väl 
med å ena sidan den offentliga sektorn som omfattar alla medborgare och å andra 
sidan den ideella sektorn som består av organisationer med ibland exkluderande 
ideologier och bekännelser. Det betyder att folkhögskolan även internt kan passa in 
på båda dessa samhällssektorer.

Men folkhögskolorna pendlar inte bara mellan den offentliga och den ideella 
sektorn, utan vissa rektorer talar också om att folkhögskolorna blir alltmer kom-
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mersiella i takt med att de får sämre ekonomiska förutsättningar. De menar att de 
tvingas öka den andel av verksamheten som ligger utanför (ut)bildningsuppdraget 
men som ger inkomster. Det kan vara hotell- eller konferensverksamheter samt 
specifika uppdrag som folkhögskolan kan utföra för att få inkomster.47 I vissa fall 
kan inkomster från dessa verksamheter utgöra mer än hälften av folkhögskolans 
intäkter. Därför är det inte förvånande att drygt 15 procent av rektorerna och kan-
ske fler menar att huvudmannen har ekonomiska motiv med och ekonomisk nytta 
av folkhögskolan.48 Att rektorerna tolkar sina huvudmän på detta sätt behöver inte 
betyda att de uppfattar folkhögskolan som ett företag. Men dessa rektorer värderar 
relationerna till utbildningsmarknaden högre än vad andra grupper gör, vilket tyder 
på att de betonar folkhögskolans förmåga att generera vinst. Förutom de rektorer 
som har denna företagsliknande identitet menar nästan en tredjedel att huvudman-
nen har ekonomisk nytta av folkhögskolan även om det inte är syftet med den. I en 
försämrad ekonomi kan det då vara frestande att öka folkhögskolornas möjligheter 
till att ge ett ekonomiskt överskott. Här bör man också se till friskolereformen som 
förändrar folkhögskolans externa villkor och som gör att folkhögskolorna blir än 
mer tvungna att konkurrera på en öppen utbildningsmarknad. 

Det finns inte tillräckliga skäl att entydigt placera någon eller några av folk-
högskolorna i företagssektorn och hävda att de snarast är att betrakta som företag. 
Samtidigt ger en del av dem uttryck för en ökad kommersialisering som gör dem 
mer företagslika, och därmed kan man fråga sig om folkhögskolorna håller på att 
närma sig företagssektorn. I så fall är det en liknande utveckling som andra organi-
sationer inom den svenska ideella sektorn uppvisat (Wijkström & Einarsson 2006). 
Alternativt kan man hävda att folkrörelsetraditionen håller på att efterträdas av ett 
nytt organisatoriskt ideal. I det förenas den filantropi som bar upp de medborger-
liga föreningarna under associationernas tidevarv med tekniker och organisatoriska 
lösningar som hämtas från företagssektorn. Detta skulle vara ett slags ”rehybridi-
sering”, eller en återgång till de sätt att förstå den ideella sektorns organisationer 
som rådde innan folkrörelsernas genombrott (Wijkström 2011; se också Vamstad & 
von Essen under utg.). I så fall är det inte en fråga om att folkhögskolorna blir mer 
företagslika i enkel mening utan att man återgår till den gamla filantropin men med 
nya effektiva metoder som är hämtade från företagssektorn. Att rektorerna värderar 
folkhögskolans sociala ansvar så högt stämmer då väl in på en sådan utveckling.

47 Folkhögskolorna ökade sina inkomster från konferensverksamhet och övrig verksamhet under åren 
2007–2009, vilket bekräftas av Folkbildningsrådets redovisning av folkhögskolornas ekonomi 
(FBR 2009). Rörelsefolkhögskolorna ökade sina inkomster mer än landstingsfolkhögskolorna på 
dessa områden. 

48 Eftersom vi hade ett relativt stort bortfall för dessa frågor kan denna grupp vara större än 15,5 
procent.
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Är det då så viktigt att visa var folkhögskolorna bäst hörhör hemma? Det kan tyck-
as vara en teoretisk övning utan praktisk betydelse. Men, för det första är folkhög-
skolorna intressanta ur ett teoretiskt perspektiv. De anses gärna vara organisationer 
i den ideella sektorn, men de är så inbördes olika att de är svåra att placera, i alla 
fall som grupp. Men behandlas de inte som en grupp kan man kanske inte hålla ihop 
folkhögskolebegreppet, i alla fall om man ser dem som organisationer. Svaret kan ju 
bli ett annat om man närmar sig dem som miljöer eller ur ett pedagogiskt perspektiv. 
För det andra argumenterar man i folkbildningspropositionerna för det statliga stö-
det genom att peka på att folkhögskolorna kan vara något annat än och ett alternativ 
till det offentliga utbildningssystemet och den kommersiella utbildningsmarknaden. 
För att möta dessa förväntningar på folkhögskolorna bör de då vara organisationer 
i den ideella sektorn. Hemhörigheten i det svenska civilsamhället har blivit ett sätt 
att legitimera det statliga stödet till folkbildningens organisationer (von Essen & 
Åberg 2009; von Essen & Sundgren 2012a, s. 14). Därmed spelar det roll i vilken 
sektor folkhögskolorna hör hemma.

7.3 Avslutning
Vi har undersökt folkhögskolorna och sett det svenska civilsamhället och folkrörel-
setraditionen som deras sammanhang. Hittills har vi behandlat civilsamhället som 
om det vore statiskt och oföränderligt, men avslutningsvis vill vi diskutera vad för-
ändringar i det svenska civilsamhället skulle kunna innebära för folkhögskolorna. 
I och med det ansluter vi oss till samtalet om hur civilsamhället påverkas av den 
omförhandling av det svenska samhällskontraktet som sker genom pågående för-
ändringar och förskjutningar av sådant som tidigare tagits för självklart (Wijkström 
2012). 

Det svenska civilsamhället är givetvis inte statiskt, tvärtom finns det goda skäl 
att anta att den del av samhället som utgörs av insatser och organisationer som byg-
ger på människors frivilliga engagemang är mycket föränderligt. Vår översiktliga 
historieskrivning i rapportens inledning antyder att folkrörelserna och civilsam-
hället har förändrats kontinuerligt sedan mitten av 1800-talet. Inom den svenska 
civilsamhällesforskningen har man menat att det sena 1900-talet innebar stora för-
ändringar av det organisationsideal och den engagemangsstruktur som etablerades 
på 1920-talet och som präglade Sverige under efterkrigstiden. 

Under 1990-talet gjordes en studie av organisationerna i det civila samhället, 
och den visade på två viktiga förändringar. För det första en tyngdpunktsförskjut-
ning från de ideella organisationernas traditionella roll som röstbärare till att bli pro-
ducenter av välfärdstjänster. För det andra att de statliga bidragen som tidigare varit 
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medlemsbaserade och getts på nationell nivå i viss mån har ersatts av kommunala 
bidrag och blivit en ersättning för insatser (Lundström & Wijkström 1997; Wijk-
ström & Lundström 2002; se också Johansson 2005). När denna studie följdes upp 
pekade man återigen på dessa tendenser och frågade om det svenska civilsamhället 
hade fjärmat sig från den offentliga sektorn och närmat sig näringslivet (Wijkström 
& Einarsson 2006). Som vi påpekat ovan finns det tecken på att 1800-talets filan-
tropi har återkommit men att den utövas mer effektivt med metoder från närings-
livet (Wijkström 2011; Trägårdh 2012). I så fall återkommer den tidsanda då de 
första folkhögskolorna bildades, om än i ny tappning. I en annan studie kunde man 
också visa att medlemskapet har fått nya innebörder, och även inom folkrörelseor-
ganisationer talar man ibland om människor som supportrar eller kunder i stället för 
som tidigare medlemmar. Av tradition innebar medlemskapet en demokratisk och 
mångdimensionell anknytning till en organisation, och detta präglade folkrörelser-
na. Men medlemskapet tycks bli mer endimensionellt, tillfälligt och kundliknande 
(Hvenmark 2008; se också Einarsson & Hvenmark 2012). I vår tidigare rapport 
kunde vi visa att de federationer som studieförbunden utgör har förändrats. Tidigare 
var de renodlade demokratiska federationer som byggde på en gemensam ideologi 
och gemensam historia, men nu har studieförbunden också relationer som bäst kan 
beskrivas som kundrelationer till en del av sina anslutna organisationer (von Essen 
& Åberg 2009). 

Dessa studier visar på olika sätt förändringarna i den folkrörelsetradition som så 
länge har präglat organisationer och relationer i det svenska civilsamhället. Dessa 
förändringar beror på ökad individualism, ökat inflytande från näringslivet, ny väl-
färdspolitik och en ökad differentiering av det svenska samhället. En aspekt av 
dessa förändringar är att relationer inom civilsamhället tycks lösas upp på så sätt att 
de inte längre präglas av samma demokratiska karaktär, de är mer episodiska och 
mer instrumentella. I dag talar vi också om social ekonomi som en del av civilsam-
hället. Vi kan i så fall mer än tidigare tänka oss att civilsamhället rymmer även min-
dre, enskilda och företagsliknande organisationer som har sociala målsättningar. De 
behöver alltså inte vara delar av större rörelser som kopplar dem till folkrörelsernas 
historia, ett demokratiskt sammanhang och en vidare ideologi. Det kan också vara 
lokalt förankrade organisationer som arbetar för att förverkliga ideal, men inom 
företagets eller kooperationens organisatoriska ram.

I dag ser vi kanske en långsam förändring mot lösare band mellan civilsamhäl-
lets organisationer, och då hamnar frågan om huvudmannen i centrum eftersom det 
då blir mindre viktigt att via en huvudman kopplas till andra och större organisatio-
ner. Frågan är då hur folkhögskolorna kommer att förhålla sig till en sådan föränd-
ring. Det kanske är så att tiden har sprungit ifrån de traditionella förväntningarna 
på hur folkhögskolor bör organiseras och att de måste anpassa sig, inte minst av 
ekonomiska skäl. Samtidigt innebär den starka traditionen och stigberoendet att 
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man kan ha svårt att röra sig i takt med tiden. Rektorer i vårt material anser ju att 
historien både kan vara en resurs och en tyngd. 

Det ligger nära till hands att dessa nya organisatoriska villkor innebär att hu-
vudmannaskapet blir mindre viktigt, och kan leda till att folkhögskolan då förlorar 
sin enhetlighet och särart. Samtidigt har folkhögskolan funnits och överlevt i snart 
150 år och studerar man dem finner man avlagringar av alla de skiften och föränd-
ringar som har ägt rum under denna dynamiska tid. Det talar för att folkhögskolan 
kan anpassa sig även till denna förändring och skapa sig en annan identitet som bär 
deras enhetlighet och särart.
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Bilaga A: 
Metod och genomförande

För att studera relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän har det varit 
viktigt att utgå från folkhögskolornas historia samt hur de formellt är organiserade. 
För att få kunskap om detta har vi utgått från befintlig historisk forskning samt 
verksamhetsberättelser och andra liknande dokument. Vårt främsta intresse och 
denna rapports huvudsakliga bidrag är dock hur rektorer vid folkhögskolorna och 
representanter för deras huvudmän uppfattar huvudmannaskapet. Det har vi under-
sökt med en intervjustudie av rektorer vid folkhögskolorna samt en enkät ställd till 
folkhögskolerektorerna och en enkät ställd till representanter för huvudmännen. Att 
vi valt att undersöka folkhögskolorna på detta sätt argumenterar vi för i rapportens 
huvudtext. Där diskuteras och motiveras varför vi gjort en totalundersökning av 
folkhögskolorna, men gjort ett trängre urval av huvudmän. Vi har också redogjort 
för de övergripande metodologiska överväganden som vi gjorde i samband med 
att vi genomförde intervjuerna och enkätstudierna (se kapitel 1.2). Här ska vi mer 
detaljerat beskriva hur vi genomförde intervjuerna samt enkätundersökningarna.

Pilotintervjuer
För att förbereda både intervju- och enkätundersökningarna inledde vi med att göra 
sju pilotintervjuer med rektorer vid folkhögskolor. Urvalet av de folkhögskolor 
som skulle tillfrågas för pilotstudien gjordes på basis av lärdomar från inläsning 
på tidigare gjord forskning samt de arkivstudier som vi genomfört. Utifrån det 
sökte vi fånga olika typer av folkhögskolor, som exempelvis skilde sig åt gällande 
ekonomisk omsättning och geografisk placering. Med tanke på studiens fokus var 
ett urvalskriterium också vilken typ av, formell, huvudman folkhögskolorna hade. 
Bland de folkhögskolor som ingick i pilotstudien fanns således skolor i olika delar 
av landet, med olika omfång på den ekonomiska omsättningen och en blandning 
av lokala, landstings- och rörelsefolkhögskolor. Bland rörelseskolorna fanns också, 
bland skolornas huvudmän, olika rörelser eller organisationer representerade samt 
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en variation med avseende på om det var en, ett fåtal eller många organisationer 
som var huvudmän. 

Pilotintervjuerna var viktiga, både för att utveckla vårt frågeformulär för inter-
vjuerna och den enkät som ställdes till rektorerna (se bilaga c). Eftersom enkäten 
presenterades för rektorerna i samband med intervjun skickade vi den i efterhand till 
de sju rektorer som deltagit i pilotstudien. Fem av dem besvarade enkäten.

Rektors- och huvudmannaenkäten
Eftersom vi ville studera hur folkhögskolorna som grupp förhåller sig till huvud-
mannaskapet ville vi genomföra en enkätstudie. 150 folkhögskolor är egentligen 
en liten population för en enkätstudie, därför inkluderades samtliga folkhögskolor. 
För att försäkra oss om enkätens validitet var vi dessutom tvungna att tala med 
de rektorer som skulle svara, och det gjorde vi i samband med att vi genomförde 
intervjuerna med dem. 

Totalt sett har enkätstudien riktad till folkhögskolerektorer en mycket hög svars-
frekvens. Som framgår av kapitel 1.2 besvarade 144 rektorer av 150 möjliga enkä-
ten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 96 procent. Av de sex rektorer som inte 
besvarat enkäten arbetar fyra vid rörelsefolkhögskolor och två vid landstingsfolk-
högskolor. Det innebär att det externa bortfallet är jämnt fördelat mellan skoltyper 
då 43 av 150 folkhögskolor (cirka 29 procent) är landstingsfolkhögskolor och två 
av sex (cirka 33 procent) av bortfallet utgörs av landstingsskolor. Dessutom har en-
käten ett litet internt bortfall då de allra flesta har svarat på alla frågor. Eftersom det 
inte finns någon skevhet i bortfallet och eftersom enkäten inte har något internt bort-
fall att tala om menar vi att den på ett adekvat sätt visar rektorernas uppfattningar 
i frågor om relationerna mellan folkhögskolan och huvudmannen/huvudmännen. 

Det bör dock påpekas att populationen som sådan är tämligen liten. Det finns 
ju bara 150 folkhögskolor. Den begränsade populationen innebär att utöver enklare 
sambandsanalyser är det riskfyllt att göra avancerade statistiska analyser av enkät-
materialet då sådana kräver ett större underlag. Dock ger enkätsvaren underlag för 
en detaljerad beskrivning av hur man på folkhögskolorna ser på huvudmannaskapet 
och relationen till huvudmannen. Svaren på enkäterna beskriver vi och resonerar 
om i kapitel 3.

Enkäten till huvudmännen utvecklade vi genom att omformulera de frågor vi 
hade arbetat fram för rektorsenkäten så att de kunde ställas till huvudmännens re-
presentanter. Förutom dessa ställde vi också två öppna frågor (se bilaga c). Med 
representant avser vi här en person som representerar en medlemsorganisation i en 
folkhögskoleförenings styrelse, företrädare för den nämnd som har ansvar för folk-
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högskolan inom ett landsting, företrädare för den organisation som är en folkhög-
skolas enda huvudman, företrädare för en organisation som är huvudman för flera 
olika folkhögskolor, eller en styrelseledamot i en garanti- eller ekonomisk förening. 
Huvudmannaenkäten ställdes till ett strategiskt urval representanter om totalt ett 
trettiotal olika huvudmän. Av dem svarade 24 representanter. En av de som svarade 
skrev endast en inledande och utförlig kommentar, som vi använt. Det gör att totalt 
23 representanter svarade på huvudmannaenkäten. Anledningar till att urvalsramen 
för rektorer och huvudmän skiljer sig åt diskuterar vi i kapitel 1.2. 

Med endast 23 svar från huvudmannarepresentanter blir det missledande att pre-
sentera dessa svar i procentsatser. Huvudmannarepresentanternas svar har på grund 
av den begränsade omfattningen inte heller kodats för att analyseras statistiskt. 
I stället anger vi i naturliga tal hur många som valt olika svarsalternativ. Att ställa 
nästan 150 svar som anges i procentsatser mot 23 svar som anges i naturliga tal är 
naturligtvis vanskligt. Vi försöker ändå i viss utsträckning diskutera resultaten från 
dessa två enkätundersökningar i relation till varandra för att visa i vilken omfattning 
rektorer och huvudmannarepresentanter tenderar att betona samma respektive olika 
aspekter av relationen mellan folkhögskola och huvudman. 

I tabell 13 och 15 i kapitel 3.4 visar vi hur de olika skoltyperna värderar de 
relationer de har till aktörer i sin omvärld omräknat i medelvärden. I tabellerna på 
motstående sida redovisar vi standardavvikelserna för dessa medelvärden. 

Rektorsintervjuerna
Förutom den enkät vi ställde till rektorerna har vi gjort intervjuer med 146 av dem, 
varav de flesta på telefon. Frågorna till intervjuerna utvecklade vi som sagt med 
hjälp av de pilotintervjuer vi gjort men också med utgångspunkt från hur vi teore-
tiskt förstått relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen. På grund av det 
stora antalet intervjuer och att de skulle vara möjliga att bearbeta bestod intervjun 
av några bakgrundsfrågor följt av i huvudsak tre frågor av öppen karaktär som syf-
tade till att fånga huvudmannaskapets fenomenologi (se bilaga D). Svaren på dessa 
tre frågor utgör det material som vi beskriver och resonerar kring i kapitel 4–6. 
Dessa tre frågor speglar vårt huvudsakliga intresse. Men i förekommande fall ställ-
de vi uppföljande frågor för att klargöra eller fördjupa rektorernas svar. Intervjuerna 
varierar givetvis i längd, men de flesta kom att vara mellan tio och tjugo minuter. 

Så gott som alla svarade att de var rektorer, några menade att de var studierek-
torer eller att de både var rektor och verksamhetschef, några kallade sig bara verk-
samhetschef. Men oavsett titel menade man att man hade funktionen att vara rektor. 
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Tabell 13. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna bedriva er verksamhet? 
Medelvärden och standardavvikelser.

Huvud
man 

Lokal  
omgiv

ning FBR 

Landstings/
kommun

politik 

Andra  
folkhög
skolor 

Utbild
nings

marknaden 

Rörelse 
fhsk

Medel 3,81 3,63 4,97 3,44 2,19 3,69
N 90 90 90 90 90 90
Standard 
avvikelse 1,754 1,802 1,561 1,615 1,586 1,852

Lands
tings
fhsk

Medel 5,02 4,17 4,95 3,71 2,86 4,36
N 42 42 42 42 42 42
Standard 
avvikelse 2,089 2,284 2,106 2,588 2,514 2,346

Lokala 
fhsk

Medel 2,83 3,83 5,25 3,67 1,92 3,50
N 12 12 12 12 12 12
Standard 
avvikelse 1,749 1,749 ,965 1,073 1,165 1,679

Total

Medel 4,08 3,81 4,99 3,54 2,36 3,87
N 144 144 144 144 144 144
Standard 
avvikelse 1,959 1,951 1,693 1,910 1,894 2,008

Tabell 15. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna ha den identitet ni vill ha? 
Medelvärden och standardavvikelser.

Huvud
man 

Lokal  
omgiv

ning FBR 

Landstings/
kommun

politik 

Andra  
folkhög
skolor 

Utbild
nings

marknaden 

Rörelse 
fhsk

Medel 5,08 4,23 3,86 2,73 2,91 3,00
N 90 90 90 90 90 90
Standard 
avvikelse 1,616 1,507 1,833 1,728 1,739 1,824

Lands
tings
fhsk

Medel 5,05 4,29 4,64 3,67 3,26 4,12
N 42 42 42 42 42 42
Standard 
avvikelse 2,241 2,340 2,184 2,563 2,420 2,452

Lokala 
fhsk

Medel 3,33 4,42 4,08 3,17 2,75 3,25
N 12 12 12 12 12 12
Standard 
avvikelse 1,969 1,564 1,730 1,403 1,545 1,815

Total

Medel 4,92 4,26 4,10 3,04 3,00 3,35
N 144 144 144 144 144 144
Standard 
avvikelse 1,896 1,782 1,953 2,017 1,943 2,073
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I några enstaka fall avvisade man att det fanns någon rektor på skolan. I dessa fall 
menade den vi intervjuade att hon/han representerade skolan och kollegiet.

I en enkätstudie är knappt 150 svar tämligen lite, men i en intervjustudie är det 
ett mycket stort material och att analysera det omfattande materialet från intervju-
erna med rektorerna var en metodologisk utmaning. Vi bearbetade detta material så 
att vi sorterade alla svar efter de tre frågor som var huvudfokus i vår intervjuguide, 
Vem är er huvudman?; Vad är en huvudman? och, Varför har ni huvudman? (se 
bilaga D). Det gav oss tre grupper av svar. Eftersom grupperna kom att omfatta 
ett stort material sorterades svaren efter de teman som återkom bland dem. Några 
av dessa teman återkommer också i fler än en svarsgrupp vilket innebär att när vi 
redovisat svaren återkommer några teman flera gånger. Dessa teman illustreras och 
exemplifieras genom citat från intervjuerna.

När vi sorterat materialet kunde vi relativt snart se att det fanns ett begränsat 
antal teman som återkom i de flesta svar. Det gjorde att vi kom att koncentrera oss 
på den idé om folkhögskolan som vi menar finns som ett gemensamt material inom 
folkhögskolevärlden. Vi har kallat denna idé för en berättelse för att bättre kunna 
göra rättvisa åt de teman och de variationer som ryms inom den. Det innebär att 
vi har tolkat materialet enligt gängse hermeneutiska principer och att vårt sökande 
efter det gemensamma kommer sig av den struktur som materialet visar upp.
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Bilaga B:  
Huvudmannarepresentanternas 
enkätsvar

Huvudmannarepresentanternas svar på den enkät som ställdes till dem redovisas i 
tabeller i denna bilaga. På så sätt kan vi redovisa deras svar på ett överskådligt sätt 
utan att de två enkäterna uppfattas som jämförbara i enkel mening. Detta är viktigt 
då det inte är möjligt att med ett så begränsat antal svar göra några statistiska ana-
lyser av huvudmannaenkäten och den enkäten utgör heller inte ett material som det 
är möjligt att i striktare mening jämföra med rektorsenkäten. 

Svaren i tabellerna nedan redovisas inte i procentsatser utan i antal svar. Vi 
har skilt på hur representanter för huvudmän till rörelsefolkhögskolor och lands-
tingsfolkhögskolor svarar genom att skriva ut hur många av svaren som utgörs av 
svar från landstingsfolkhögskolor i parentes. Nedanstående tabeller redovisar inte 
svaren på alla de frågor som ställdes i huvudmannaenkäten utan endast de som 
diskuteras i huvudtexten. 

Tabell 1. Vad i organisationen/verksamheten påverkar ni i er folkhögskola? Antal svar.

Ja Nej Vet ej Bortfall 
Folkhögskolans ledning 18 (5) 1 1 3
Förvaltning av folkhögskolans tillgångar (tex fastigheter) 12 (4) 7 (1) 1 3
Kursutbud 14 (2) 5 (3) 4
Vilka målgrupper man riktar sig mot 18 (5) 2 3
Folkhögskolans ideologiska profil 14 (2) 6 (3) 3
Folkhögskolans ekonomi (genom bidrag eller genom att 
förlägga konferenser där, etc.) 16 (5) 4 3
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Tabell 2. Hur påverkar folkhögskolan er som huvudman? Antal svar

Ja Nej Vet ej Bortfall 
Folkhögskolan ger oss större förståelse för sociala 
utmaningar 11 (3) 4 2 6 (2)
Vi blir ideologiskt mer trovärdiga genom folkhögskolan 11 (1) 4 (2) 2 6 (2)
Vi har ekonomisk nytta av folkhögskolans verksamhet 7 (1) 8 (2) 2 6 (2)

Tabell 3. Varför är ni huvudman för en folkhögskola? Antal svar.

Ja Nej Vet ej Bortfall
… av tradition 11 (4) 10 (1) 1 1
… av ekonomiska skäl 7 (2) 15 (3) 1
… av ideologiska skäl 17 5 (5) 1
… för att agera politiskt 8 14 (5) 1
… för att ta socialt ansvar 15 (3) 6 (1) 1 (1) 1
… för att utbilda våra ledare och/eller medlemmar 16 (2) 5 (3) 1 1
… för att utveckla vår organisation 13 9 (5) 1
… för att rekrytera nya medlemmar 7 14 (4) 2 (1)

Tabell 4. Varför är det viktigt att folkhögskolor har huvudman? Antal svar.

Det är viktigt … Ja Nej Vet ej Bortfall 
… för deras ekonomi 9 (5) 11 1 2
… för deras ideologi 16 (2) 4 (2) 1 (1) 2
… eftersom det gör det lättare för dem att komma i  
     kontakt med de elever de vill vara till för 12 (4) 7 (1) 2 2
… eftersom det kopplar dem till en demokratisk struktur 18 (5) 2 3
… eftersom det gör dem till en del av en större rörelse 18 (3) 1 (1) 2 (1) 2

Tabell 16. Varför är det viktigt att ni är huvudman till folkhögskolan? Antal svar.

Det är viktigt … Ja Nej Vet ej Bortfall 
… för vår ekonomi 4 (1) 17 (4) 1 1
… för vår ideologi 13 8 (5) 1 1
… för vårt uppdrag 22 (5) 1
… för vår organisations utveckling 16 (3) 4 (2) 1 2
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Bilaga C: 
Enkätmallar

1. Enkät ställd till folkhögskolornas rektorer

Uppfattningar om huvudmannen

Om er folkhögskola har flera huvudmän vill vi att du tänker på den eller de huvud-
män ni har mest kontakt med, inte nödvändigtvis alla. 

1. Vad får er folkhögskola ut av relationen till sin huvudman? 

Huvudmannen … Ja Nej Vet ej
… bidrar med ekonomiska resurser
… hjälper till att utveckla folkhögskolan som organisation
… bidrar till rekryteringen av deltagare 
… förankrar folkhögskolan i dess rörelse
… bidrar till folkhögskolans ideologiska profilering

Inget alls

Oklart, vet ej

Annat: 

2. Tror du att er folkhögskola påverkar er huvudman?

Ja Nej Vet ej

Om du svarat ja på fråga 2 följer fråga 2 B, i annat fall gå vidare till fråga 3.
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2 B. Hur tror du då att er folkhögskola påverkar er huvudman?

Ja Nej Vet ej 
Folkhögskolans verksamhet ger huvudmannen förståelse för 
sociala utmaningar
Huvudmannen blir ideologiskt mer trovärdig genom folkhögskolan
Huvudmannen har ekonomisk nytta av folkhögskolans verksamhet

Oklart, vet ej

Annat: 

3. Varför tror du att er huvudman driver folkhögskolan? 

Tror du att huvudmannen driver folkhögskolan … Ja Nej Vet ej
… av tradition
… av ekonomiska skäl
… av ideologiska skäl
… för att agera politiskt
… för att ta socialt ansvar
… för att utbilda sina ledare och/eller medlemmar
… för att rekrytera nya medlemmar
Annat: 

Nu följer några frågor kring hur du ser på folkhögskolans relation till huvudman-
nen/huvudmännen.

4. Tycker du att relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen bör förändras?

Ja Nej Vet ej

Om du svarat ja på fråga 4 följer fråga 4 B, i annat fall gå vidare till fråga 5.

4 B. Hur tycker du att relationen bör förändras?
I just denna fråga söker vi inte ett ja eller nej-svar utan mer eller mindre.

Tycker du att huvudmannen… Mer Mindre Vet ej
… bör vara mer eller mindre aktiv i styrningen av folkhögskolan 
… bör vara mer eller mindre aktiv i folkhögskolans verksamhet 
… bör bidra med mer eller mindre resurser till folkhögskolan
Annat: 
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5. Hur uppfattar du att er huvudman förhåller sig till folkhögskolans behov?

Uppfattar du att … Ja Nej Vet ej
… huvudmannen förstår folkhögskolans behov
… huvudmannen bryr sig om folkhögskolans behov
… huvudmannen förmår möta folkhögskolans behov 
Kommentarer: 

6. Är det viktigt att er folkhögskola har huvudman?

Ja Nej Vet ej

Om ja: gå vidare med 6.1; om nej: gå vidare med 6.2

6.1. Varför är det viktigt att folkhögskolan har en huvudman?

Det är viktigt … Ja Nej Vet ej
… för vår ekonomi 
… för vår ideologi 
… eftersom det gör det lättare för oss att komma i kontakt med de
     elever vi vill vara till för
… eftersom det kopplar oss till en demokratisk struktur
… eftersom det gör oss till en del av en större rörelse
Annat: 

6.2. Varför är det inte viktigt att folkhögskolan har en huvudman? 

Det är inte viktigt… Ja Nej Vet ej
… eftersom det inte spelar någon roll 
… eftersom vi skulle klara oss bättre utan huvudman  
Annat: 

På frågorna 7 och 8 nedan vill vi att du ger det alternativ som är viktigast siffran 6, 
näst viktigast siffran 5, etc. Ge det alternativ som är minst viktigt siffran 1. 
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7. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna bedriva er verksamhet?

Vår huvudman/våra huvudmän
Vår lokala omgivning (näringsliv, familjer, föreningsliv, etc)
Folkbildningsrådet
Landstings- eller kommunpolitiken
Andra folkhögskolor
Utbildningsmarknaden
Kommentarer: 

8. Vilka är era viktigaste relationer för att ni ska kunna ha den identitet ni vill ha?

Vår huvudman/våra huvudmän
Vår lokala omgivning (näringsliv, familjer, föreningsliv, etc)
Folkbildningsrådet
Landstings- eller kommunpolitiken
Andra folkhögskolor
Utbildningsmarknaden

Kommentarer: 

Hur styrelsen fungerar

Följande fråga förutsätter att folkhögskolan har mer än en huvudman. Om så inte är 
fallet, gå vidare till fråga 2. 

1. Är alla era huvudmän aktiva i styrelsearbetet?

Ja, alla är aktiva
Ja, men vissa är mindre aktiva
Nej, vissa är helt passiva
Nej, alla är helt passiva
Kommentarer:

2. Hur ofta möts folkhögskolans styrelse?                   ..................... ggr/termin

3. Deltar du som rektor/motsvarande i styrelsens möten?

Ja Nej
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Om ja, gå vidare till fråga 3 B; om nej, gå vidare till fråga 4.

3 B. Hur ofta deltar du i styrelsens möten?

Jag deltar i alla styrelsemöten
Jag deltar i de flesta möten
Jag deltar bara i några få möten
Kommentarer: 

4. Har du kontakt med huvudmannen vid sidan av folkhögskolans styrelsemöten?

Ja Nej

Om ja, gå vidare med fråga 4 B; om nej, gå vidare till fråga 5. 

4 B. I vilka sammanhang möter du då huvudmannen?

Jag … Ja Nej 
… möter huvudmannen i andra formella sammanhang som rör 
     folkhögskolans arbete 
… möter huvudmannen i informella sammanhang
… kommunicerar löpande med huvudmannen 
Kommentarer: 

5. Vilka beslut om folkhögskolan fattas av dig som rektor/kollegiet, vilka beslut fattar 
styrelsen och vilka beslut fattar huvudmannen utanför styrelsen? 

Beslut om…

Beslutas av 
dig som rek
tor eller folk
högskolans 
kollegium

Beslutas av 
folkhögsko
lans styrelse  

Beslutas 
av huvud
mannen Vet ej

… budgeten
… den löpande verksamheten
… kursutbudet
… vilka målgrupper ni ska arbeta mot
… tillsättning av lärartjänst
… val av lärare
… ideologiska frågor 
… pedagogiska frågor
… era relationer till lokalsamhället
Kommentarer: 
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2. Enkät ställd till huvudmännens 
representanter

1. Vilken organisation/huvudman företräder du?

2. Vilken/vilka folkhögskolor är din organisation huvudman för? 

3. Vilken funktion har du i förhållande till folkhögskolan/folkhögskolorna? 

Ja Nej
Jag är styrelseordförande i folkhögskolans styrelse
Jag är ledamot i folkhögskolans styrelse
Jag är huvudmannens representant gentemot folkhögskolan
Annat: 

4. Vad är en huvudman?
Ange med egna ord vad du menar att en huvudman är: 

5. Vad är huvudmannens uppdrag i relation till folkhögskolan? 
Ange med egna ord hur du ser på det uppdrag som ni som huvudman har gentemot 
folkhögskolan/folkhögskolorna:

6. Varför är ni huvudman för en folkhögskola? 
Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Ja Nej Vet ej
… av tradition
… av ekonomiska skäl
… av ideologiska skäl
… för att agera politiskt
… för att ta socialt ansvar
… för att utbilda våra ledare och/eller medlemmar
… för att utveckla vår organisation
… för att rekrytera nya medlemmar
Annat: 
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7. Är det viktigt för er att vara huvudman för folkhögskolan? (Svara på fråga 7a om du 
svarar Ja och på fråga 7b om du istället svarar Nej på denna fråga)

Ja Nej Vet ej

7a. Varför är det viktigt? Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Det är viktigt… Ja Nej Vet ej
… för vår ekonomi 
… för vår ideologi 
… för vårt uppdrag
… för vår organisations utveckling
Annat:

7b. Varför är det inte viktigt? Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Det är inte viktigt för att… Ja Nej Vet ej
… vi gör ingen ekonomisk vinst
… vi har inget ideologiskt intresse i folkhögskolan
… det är inte vårt uppdrag
… det utvecklar inte vår organisation
Annat: 

 
8. Påverkar ni er folkhögskola? 
(Gå direkt vidare till fråga 9 om du svarar Nej på denna fråga)

Ja Nej Vet ej

8a. På vilka sätt påverkar ni då er folkhögskola? Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Ja Nej Vet ej 
… genom styrelse/styrdokument/etc. 
… genom informella kontakter/löpande kommunikation
… genom fördelning av ekonomiska resurser
Oklart, vet ej
Annat: 
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8b. Vad i organisationen/verksamheten påverkar ni då i er folkhögskola? 
Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Påverkar ni … Ja Nej Vet ej 
… folkhögskolans ledning
… förvaltning av folkhögskolans tillgångar (tex fastigheter)
… kursutbud
… vilka målgrupper man riktar sig mot
… folkhögskolans ideologiska profil
… folkhögskolans ekonomi (genom bidrag eller genom att förlägga 
konferenser där, etc.)
Oklart, vet ej
Annat: 

9. Påverkar folkhögskolan er som huvudman?  
(Gå direkt vidare till fråga 10 om du svarar Nej på denna fråga)

Ja Nej Vet ej

9a. Hur påverkar då folkhögskolan er som huvudman? 
Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Ja Nej Vet ej 
Folkhögskolan ger oss större förståelse för sociala utmaningar
Vi blir ideologiskt mer trovärdiga genom folkhögskolan
Vi har ekonomisk nytta av folkhögskolans verksamhet
Oklart, vet ej

10. Tycker du att relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen bör förändras? 
(Gå direkt vidare till fråga 11 om du svarar Nej på denna fråga)   

Ja Nej Vet ej 
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10a. Hur tycker du då att relationen mellan folkhögskolan och huvudmannen bör 
förändras? (Markera på varje rad. Välj mellan mer, mindre eller oförändrat för att ange hur 
du tycker att relationen bör förändras)

Mer Mindre
Oför

ändrat Vet ej
Vi bör vara aktiva i styrningen av folkhögskolan
Vi bör vara aktiva i folkhögskolans verksamhet
Vi bör bidra med resurser till folkhögskolan
Folkhögskolan bör spegla vår verksamhetsvision
Folkhögskolan bör präglas av vår ideologiska 
inriktning
Oklart, vet ej
Annat:

11. Är det viktigt att folkhögskolor har huvudman? (Svara på fråga 11a om du svarar Ja 
och på fråga 11b om du istället svarar Nej på denna fråga) 

Ja Nej Vet ej

11a. Varför är det viktigt att folkhögskolor har huvudman? 
Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Det är viktigt … Ja Nej Vet ej
… för deras ekonomi 
… för deras ideologi 
… eftersom det gör det lättare för dem att komma i kontakt med de 
     elever de vill vara till för
… eftersom det kopplar dem till en demokratisk struktur
… eftersom det gör dem till en del av en större rörelse
Annat:

11b. Varför är det inte viktigt att folkhögskolor har huvudman? 
Markera på varje rad, ja, nej eller vet ej.

Det är inte viktigt … Ja Nej Vet ej
… eftersom det inte spelar någon roll 
… eftersom de skulle klara sig bättre utan huvudman  
Annat: 



Tradition, resurs eller nödvändighet?158

Bilaga D:  
Intervjuguide

I intervjuerna använde vi nedanstående intervjuguide. Innan den kvalitativa delen 
med dess öppna frågor ställde vi några frågor för att ge oss bakgrundsinformation 
om rektorerna. Också dessa frågor följer här.

A. Bakgrundsinformation 
1. Vilken är din nuvarande position inom folkhögskolan (exv. rektor, förvaltningschef, 
verksamhetsansvarig, samordnare, osv.)?

2. Hur många år har du varit verksam på folkhögskolan i din nuvarande position?

3. Har du tidigare relationer till folkhögskolan och folkbildningen och i så fall vilka? 
Läs ej upp alternativen utan låt respondenten svara och kryssa i därefter. Behövs det kan 
svarsalternativen fungera som följdfrågor. 

Ja Nej
Innan min nuvarande position har jag varit anställd på folkhögskolan, 
men i en annan funktion (t.ex. lärare)
Innan min nuvarande position har jag varit anställd som rektor på en 
annan folkhögskola
Innan min nuvarande position har jag varit anställd som lärare på en 
annan folkhögskola
Jag har aldrig varit anställd på någon folkhögskola tidigare, men jag 
har varit verksam inom folkbildningen (t.ex. inom ett studieförbund)
Jag har aldrig varit anställd eller verksam inom folkbildningen tidigare
Annat:
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4. Vad var det som fick dig att söka tjänst på en folkhögskola?  
Läs ej upp alternativen utan låt respondenten svara och kryssa i därefter. Behövs det kan 
svarsalternativen fungera som följdfrågor.

 Ja Nej Osäker
Jag sökte mig till folkhögskolan eftersom den har en miljö 
som kan fånga upp människor som inte ryms inom andra 
skolformer (t.ex. statliga eller privata) 
Jag sökte mig till folkhögskolan eftersom jag tycker att den 
kan stå för en ideologi som inte ryms inom andra skolformer
Jag sökte mig till folkhögskolan eftersom den ger möjlighet 
till en pedagogik som inte ryms inom andra skolformer 
Jag sökte mig inte till folkhögskolan för att den skiljer sig från 
andra skolformer utan för att det var en bra/intressant tjänst 
Annat:

B. Kvalitativ del:  
frilägga huvudmannaskapets fenomenologi

Vi övergår nu till frågor som rör folkhögskolans huvudman/huvudmän och huvud-
mannaskapet som sådant: 

1. Vem/vilka är er huvudman/era huvudmän?

Om huvudmannen är något annat än styrelsen: 
Hur förhåller sig huvudmannen till er styrelse?
Vilket inflytande har huvudmannen på styrelsen?

Om styrelsen är huvudmannen: 
Hur tillsätts representanter i er styrelse?
Varför är just de representanter (beror det på vilka organisationer de representerar)?
Är inte de (representanterna och de organisationer de representerar) huvudmän?

2. Vad är en huvudman?

3. Varför har ni huvudmän?
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Om relationerna mellan folkhögskolor och deras 
huvudmän

I den här rapporten beskriver och analyserar vi relationerna mellan de svenska 
folkhögskolorna och deras huvudmän. Rapporten behandlar följande övergri-
pande frågor:

• Hur ser relationerna mellan folkhögskolor och deras huvudmän ut?
• Hur uppfattar aktörerna dessa relationer?

Denna rapport är en pendang till den tidigare rapporten Folkrörelseanknytning-
ar och marknadsrelationer: Studieförbunden och deras grundarorganisationer, 
medlemsorganisationer och samverkansorganisationer (von Essen & Åberg 
2009). I både den tidigare och i denna rapport är utgångspunkten de svenska 
folkrörelserna och civilsamhällesbegreppet. Rapporten om studieförbunden be-
handlade kopplingarna till folkrörelser och civilsamhället i studieförbundens re-
lationer till medlemmarna.

I denna rapport studeras denna koppling i folkhögskolornas relationer till sina 
huvudmän.

Pelle Åberg är filosofie dr i statsvetenskap och Johan von Essen är teologie 
dr. Båda arbetar på Avdelningen för forskning om det civila samhället på Ersta 
Sköndal högskola.
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