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Folkhögskola 2.0
– ett kompetensutvecklingsprojekt
Extern utvärdering
Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt i Skåne inom ramen
för Europeiska socialfondens programområde 1. Projektet är på många
sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett, övergripande syfte som
spänner över flera områden. I projektet är aktörer från flera folkhögskolor
inblandade i ledningsarbetet och det berör ett stort antal medarbetare från
olika yrkeskategorier. Projektet har pågått under flera år.
I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till
föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande
44 folkhögskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland annat staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet.
Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa folkhögskolor studerar cirka
3000 kursdeltagare och antalet lärare och annan personal är ungefär drygt
700.
Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och
medarbetare från dessa skånska folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i
Malmö är projektägare. De deltagande folkhögskolorna har vid ett antal
träffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkhögskolorna har samt
vilka prioriteringar i samverkansprojektet som behöver göras.
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1. Inledning
Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska
socialfondens programområde 1 (redan sysselsatta/anställda). Projektet är på många
sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett övergripande syfte som spänner över
flera olika områden, det är aktörer från flera olika folkhögskolor inblandade i led
ningsarbetet, det berör ett stort antal medarbetare från olika yrkeskategorier och det
har pågått under flera år.
I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till föreningar,
stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande 44 folkhögskolorna
drivs av landsting eller region. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med
allmänna medel från bland andra staten och fördelas via skolornas samlande organi
sation, Folkbildningsrådet (2013). Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt
och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa skolor studerar
ca 3000 kursdeltagare, och antalet lärare och annan personal är på ett ungefär drygt
700.1 Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och medarbe
tare från dessa folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i Malmö är projektägare och
har delegerat sitt uppdrag till Håkan Larsson, rektor på Glokala Folkhögskola. De
deltagande folkhögskolorna har gemensamt vid ett antal träffar kommit fram till
vilka behov folkhögskolorna har samt vilka prioriteringar i samverkansprojektet som
behöver göras.
Ett problem som identifierades under dessa träffar är det faktum att folkhög
skolornas ledningar och medarbetare inte har en kompetens som motsvarar dagens
behov, men även att det saknas gemensamma satsningar på kompetensutveckling
bland folkhögskolorna i Skåne. Vidare har behovet av att säkerställa folkhögskolan
som utbildningsalternativ i en konkurrensutsatt situation samt att förbereda berörda
medarbetare för detta arbete varit av betydelse för projektets uppstart, och det är des
sa olika problem som projekt Folkhögskola 2.0 avser lösa. Orsakerna till problemen
är flera, exempelvis har ökad decentralisering, långa anställningstider, ändrad syn på
kunskap och kunskapsutveckling men även vikten av att ha ett arbete (Welfare och
Workfare) haft betydelse. Detsamma gäller kvinnornas majoritet i medarbetargrup
pen samt att folkhögskolan inte omfattas av lärarlyftet.
De olika definierade problemområdena leder till ett antal effekter som på sikt kan
påverka folkhögskolornas konkurrenskraft. Bland annat har det uppmärksammats
att medarbetarnas kompetensutveckling inom folkhögskolan i Skåne inte följer en
1 Timanställda lärare och medarbetare i kortkurser och projekt är inte medräknade

5

önskad utveckling samt att det finns en tröghet och motstånd mot förändring inom
folkhögskolan.
Det har således definierats ett antal problemområden som man inom Folkhögskola
2.0 anser måste lösas. För att kunna lösa detta är det av betydelse att den enskilda
medarbetare och hens kompetens är delaktiga och rustas inför de förändringsbehov
som kartlagts.

Projektets övergripande syften
Projektet syftar mer specifikt till att utveckla medarbetarna och den enskilde folkhög
skolan inom följande områden:2
1. SAMVERKAN FÖR KOMPETENSUTVECKLING – MÖTA FRAMTIDENS
KRAV. Det övergripande syftet är att deltagande folkhögskolor i projektet ska sam
verka för kompetensutveckling med fokus på entreprenörskap, hållbar utveckling
och kommunikation för att stärka sina medarbetares möjligheter att – individuellt
och i team – vara medskapande i folkhögskolornas utmaningar att möta framtidens
krav på förändring och vidareutveckling.
2. DRIVANDE AKTÖR PÅ UTBILDNINGSOMRÅDET – MÖTA DIS
KRIMINERADE GRUPPER. Folkhögskolorna ska genom sina medarbetare vara
en samlad och drivande aktör på utbildningsområdet och i samhällsutvecklingen i
regionen – som ett komplement till kommun och näringsliv – med särskilt uppdrag
att möta diskriminerade gruppers behov av anpassad och flexibel lärmiljö inför både
arbete och högre studier.
3. FOLKHÖGSKOLORNA SOM MÖTESPLATSER OCH KUNSKAPSCENTRA.
Folkhögskolorna ska genom projektet tillföras kompetens som stärker skolorna att
fungera som lokala mötesplatser och kunskapscentra – med olika och kompletterande
profiler och i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället – för entreprenörskap
och aktivt medskapande i en hållbar utveckling, både lokalt och regionalt.
Utifrån dessa övergripande syften har tre fokusområden identifierats som särskilt
betydelsefulla för de kompetensutvecklingsaktiviteter och den lärandeprocess som
projekt syftar till. Områdena är följande: 3
1) ENTREPRENÖRSKAP. Med entreprenörskap menas här ett förhållningssätt
ifråga om förmåga att upptäcka och identifiera behov, finna lösningar och organisa
2 Beskrivningen av projektets övergripande syfte är hämtad ur Ansökan till EU-ESF (2010-10-19) och
Avstämningsrapporten till EU-ESF (2011-08-14).
3 Beskrivning av projektets tre fokusområden är hämtade ur Ansökan till EU-ESF (2010-10-19) och
Avstämningsrapporten till EU-ESF (2011-08-14).
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tionsstrukturer så väl internt inom varje folkhögskola som i samverkan med andra
verksamheter i lokalsamhälle och närområde. För att möta de nya krav som följer i
takt med samhällsförändringar – och därmed förändrade behov hos folkhögskolornas
kursdeltagare – ställs också krav på en verksamhetsutveckling där alla medarbetare
görs delaktiga och ansvarstagande. En satsning på entreprenörskap har således be
tydelse för både anställda medarbetare och kursdeltagare i deras möjligheter att möta
behov förnyelse och att stärkas i självkänsla och förmåga att vara medskapande i ett
hållbart utvecklingsarbete. Entreprenörskapet kan bidra till utveckling internt inom
skolan – pedagogisk utveckling och nya verksamheter – såväl som i samverkan med
lokalsamhällets offentliga verksamheter, näringsliv, föreningsliv och social ekonomi.
2) HÅLLBAR UTVECKLING – NY TEKNIK. Ytterligare fokus är hållbar ut
veckling. Utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt ska kompetensutvecklingsak
tiviteterna ägnas åt frågor om såväl intern verksamhetsutveckling som delaktighet
– genom nätverk, kursverksamhet, projektutveckling och olika former av ekono
miska samarbeten – i lokalsamhällets och regionens ekonomiska, sociala och även
ekologiska utveckling. Ambitionen är att i projektet fördjupa förståelsen för alla tre
dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska – i begreppet hållbar utveck
ling samt betydelsen av att folkhögskolor genom sina medarbetare, och för sina med
arbetare, håller hög kompetens inom detta komplexa kunskapsområde. Projektets
fokus på hållbar utveckling ska dessutom särskilt uppmärksamma behov av lärande
och verksamhetsutveckling – i kursutbud, entreprenöriellt förhållningssätt etc. –
som knyter an till ny teknik liksom möjligheter och problemställningar ifråga om
relationen stad och landsbygd.
3) KOMMUNIKATION. Projektets tredje fokus är kommunikation vilket syftar
på såväl möten mellan individer som kontakter och samverkan mellan organisation
er och med omvärlden i både närsamhälle och i ett regionalt plan och perspektiv.
Projektet ska dessutom i kompetensutvecklingsaktiviteterna uppmärksamma och
fördjupa kunskap om utmaningar och möjligheter för folkhögskolor att i samverkan
med andra aktörer överbrygga den digitala klyftan mellan olika generationer och
mellan stad och land genom erfarenhetsutbyten, nya kontakter, ny samverkan lik
som tillägnandet av ny teknik.
Utöver dessa fokusområden avser projektet:
* Främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan
sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad
kompetens.
* Förebygga och motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden.
För att lösa dessa ovan nämnda problem och brister har Folkhögskola 2.0 under pro
jekttiden arbetat med olika kompetenshöjande aktiviteter.
Det är det ovanstående arbetet som har utvärderats av undertecknade forskare
vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet, under tiden februari 2011
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till sommaren 2013. Arbetet med detta har då följt en specifik utvärderingsplan
med titeln ”Utvärderingsplan av projektet ”Folkhögskola 2.0 – samverkansprojekt”.
Kompetensutveckling i Skåne: Entreprenörskap – Hållbar utveckling – Kommunikation
(där slutliga versionen är daterad till 2011-05-29).

Projektets organisering
Projektet Folkhögskola 2.0 har under projekttiden4 haft följande (se figur 1 nedan)
relativt platta organisering med en central Processledningsgrupp som driver och led
er processerna i projektet och som inledningsvis bestod av tre (sedermera två) av
folkhögskolerektorerna, en processamordnare (projektledare) och en projektkom
munikatör. Därefter är organiseringen i praktiken på varje folkhögskola med Rektor,
Ambassadör(er) och Medarbetare.

Figur 1. Schematisk bild av projektets organisation
4
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Den första tiden, under ca ett halvår, har projektets organisering emellertid varit annorlunda.

2. Utvärderingsuppdraget
Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet har av projektägaren fått i uppdrag
att utvärdera Projekt Folkhögskola 2.0. Utvärderingen består av dels en formativ utvärdering och dels en summativ utvärdering.
Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som till sin öppenhet för prak
tiken lämpar sig för olika typer av utvärderingar.
Tidigare utvärderingar gjorda av rättssociologer vid Lunds universitet är bland
annat följande: Den integrerande delen av Ven-projektet. En förtida delrapport i utvärderingsstudien med fokus på Spillvattenprojektet. 2003 (Håkan Hydén & Per
Wickenberg). Projekt Nätverk Handel Malmös modell för kompetensutveckling av
deltidsarbetslösa inom handeln. 2004 (Eva Friis, Per Wickenberg och Justus Aurell).
Strategier för ökad regelefterlevnad på trafikområdet. 2005 (Måns Svensson). Att
skapa goda arbetsmiljöer – med hjälp av design och jämställdhet. En utvärdering av
projektet Skåne i god form. Ett samarbetsprojekt mellan LO-distriktet i Skåne, Svensk
Industridesign och Svenska ESF-rådet. 2006 (Charlotte Agevall). ”Man är kanske
mer kapabel än vad man trodde…” Utvärderingsrapport av projekt Mötesplats Social
Ekonomi Malmö – arbetsträning för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. 2007
(Susanna Johansson). Invandrarkvinnor på väg mot arbete genom utbildning och ko
operation. Utvärdering av projektet Trappan i stadsdelen Rosengård, Malmö. 2007
(Helena Hallerström). Våldsutsatta kvinnor berättar. En utvärdering av projekt Karin.
2010 (Annika Rejmer, Anna Sonander & Charlotte Agevall.) Projekt Trapphuset
Rosengård. Utbildningsverkstad och empowermentstation för invandrarkvinnor på väg
mot arbete. 2010 (Eva Friis).

Formativ utvärdering
Den formativa utvärderingen innebär att vi utvärderare fortlöpande har följt det ar
bete som skett inom ramen för Folkhögskola 2.0 samt på olika sätt återkopplat detta
till projektets aktörer för att möjliggöra förändring, förbättring, vidareutveckling,
justering och reflektion av projektprocesserna utifrån projektets syfte och mål. Under
utvärderingen av Folkhögskola 2.0 har vi regelbundet träffat processledningsgruppen.
Under dessa möten har resultaten av genomförda enkäter återkopplats, nuvarande
9

förutsättningar för att driva projektet framåt diskuterats samt att vi utgjort bollplank
och pådrivare för processledningsgruppen. Detta är en viktig del i den formativa
utvärderingen. En formativ utvärdering är betydelsefull för att förbättrings- och
utvecklingsarbetet ska ske.5 Det innebär att den löpande utvärderingen inte bara
dokumenterat resultat utan att den också har använts som ett kritiskt och kommu
nikativt verktyg mellan utvärderarna och processledningen för att reflektera, formera
och synliggöra projektprocesserna utifrån uppställda mål och syften för projektets
olika delar. Evert Vedung (2007) menar att utvärdering bör läggas till grund för resultatstyrning, för kontinuerlig och systematisk återföring av resultaten av projektet.
Att utvärdera är att blicka tillbaka i syfte att förbättra manövreringen framåt.
Utvärderingens roll är att systematiskt ta fram och bedöma information om den förda
politikens genomförande och resultat för att ge underlag för mer rationella och långsik
tiga beslut (Vedung, 2007, Utvärdering i politik och förvaltning, s. 18).

Som utvärderare har vårt uppdrag syftat till att fokusera på hur genomförandet av
Folkhögskola 2.0 har fungerat eller inte fungerat. I uppdraget står formulerat att det
är aktörernas ”mål, förväntningar och behov” som ska vara i fokus under den forma
tiva utvärderingen. Under denna del av utvärderingen har utvärderarna följt delta
garnas upplevelser av deltagande i projektet huvudsakligen med hjälp av enkäter.
Utöver det har observationer vid olika storträffar gjorts, detsamma gäller vid ambas
sadörsträffar och rektorsmöte. Vid dessa två sistnämnda har även resultat från den då
pågående formativa utvärderingen återkopplats. Den huvudsakliga återkopplingen
har emellertid skett genom de mer eller mindre regelbundna sammankomster ut
värderarna haft med processledningsgruppen.

Sammanfattande eller summativ utvärdering
Den summativa utvärderingen har projektets skilda syften och mål som utgångs
punkt. Det innebär att resultatet av det material som samlats in under hela
utvärderingsperioden, det vill säga dokumentstudier, observationer, enkäter och in
tervjuer analyseras och sätts i relation till dessa skilda syften och mål.
Utvärderingsuppdraget anger följande indikatorer för utvärderingen och
undersökningen av huruvida dels den enskilda medarbetaren, men även arbetsstället,
har påverkats av sin delaktighet i projektet;6
Medarbetare: ”Projektets kompetensutvecklingsaktiviteter ska resultera i att med
arbetarna själva anser sig att fått stärkta förutsättningar att ta sig an och få nya förd
jupade och breddade arbetsuppgifter med anknytning till projektets tre fokusar
5 Se Wholey m.fl. 2004.
6 Indikatorerna är hämtade ur Ansökan till EU-ESF (2010-10-19), vidare Redigerad Originalansökan
till EU-ESF (2010-10-19) och Avstämningsrapporten till EU-ESF (2011-08-14).
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– entreprenörskap, hållbar utveckling och kommunikation – och i enlighet med
projektets övergripande syften och mål”.
Arbetsställe: ”Folkhögskolorna ska efter genomfört projekt ha tillförts ny kompe
tens som innebär att medarbetarnas stärkta entreprenörskap resulterat i att verksam
heterna kan breddas och fördjupas i riktning mot den gemensamma utmaningen att
tillsammans utgöra en drivande aktör i regionen, både inom utbildningsområdet och
i projektutveckling och samverkan för hållbar utveckling i närsamhället.”

Utvärderingens syfte och frågeställning
Utvärderingen tar sin utgångspunkt i den avstämningsrapport som processlednings
gruppen författade efter mobiliseringsfasen och som är inrapporterad till ESF. Med
grund i denna rapport kan urskiljas tre olika målbilder som skiljer sig åt utifrån tids
perspektiv: på lång sikt, på medellång sikt samt på kort sikt.

Det övergripande målet på lång sikt är att deltagande folkhögskolor i
projektet ska
• samverka för kompetensutveckling med fokus på entreprenörskap, hållbar utveck
ling och kommunikation för att
• stärka sina medarbetares möjligheter att – individuellt och i team – vara medska
pande i folkhögskolornas utmaningar att
• möta framtidens krav på förändring och vidareutveckling
På lång sikt ska projektet även ha bidragit till en process som innebär att folkhög
skolorna i Skåne:
• gör sig mer sig synliga som utbildningsalternativ för högskolebehörighet såväl
som yrkesinriktade och profilerade utbildningar och kurser
• verkar entreprenöriellt och samtidigt behåller sin särart
• för dialoger och kommunicerar folkhögskolornas alternativa värdegrund och syn
på utbildningsresultat
• samverkar för att stödja skolledningsarbetet och särskilt uppmärksammar
svårigheter i ledarskapet som är kopplat till könsmässiga skillnader
Detta är mål som inte till fullo kan mätas vid projektets slut eftersom målet sträcker
sig bortom den tidpunkten. Emellertid kommer vi på ändå beröra dessa långsiktiga
mål då olika tendenser visar på vilken riktning resultaten på lång sikt rör sig.
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Det övergripande målet på medellång sikt, vid projektets avslut är
• Att folkhögskolornas medarbetare tillägnar sig och prövar ett entreprenöriellt
förhållningssätt i sitt arbete som lärare eller i befattning med administration, ser
vice etc.
• Att medarbetarna stärks i förmågan och känner ökad arbetsglädje inför att delta
i samverkans- och förändringsprocesser, organisering av ny verksamhet som även
inkluderar intressenter – offentliga verksamheter, näringsliv och social ekonomi
– utanför skolorna i det lokala närområdet och i samarbete med andra folkhög
skolor.
• Att det stärkta och utvecklade entreprenörskapet ska särskilt leda till ökad kom
petens – metodiskt och organisatoriskt – inom områdena hållbar utveckling och
kommunikation.
• Att deltagande folkhögskolor och medarbetare ökar sin kompetens i utveckling
och delaktighet i lokala nätverk för att skapa olika former av samarbeten inom
lokalsamhällenas ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling.
• Att medarbetare och deltagande folkhögskolor om medvetandegörs om möj
ligheter och kompetenskrav i fråga om kommunikation som digitalisering i sam
hällsutvecklingen leder till.
• Att projektet även ska resultera i ökad beredskap och förmåga att ta till vara möj
ligheter för att – som medarbetare och organisation – agera för att utveckla me
toder och strukturer för kommunikation i bred mening: i bemötanden, samar
beten med andra aktörer, IT-användning, användning av sociala medier, lokal-TV
och annan kommunikationsteknik.
• Att medarbetare och samverkande folkhögskolor därför under projektet ska sätta
i gång och aktivt delta i delprojekt som utvecklar och etablerar nya samarbeten,
former och strukturer för kommunikation
Dessa mål mäts vid projektets avslut i en enkät, men även genom en sammanvägning
av den formativa utvärderingens resultat utifrån projektets mål.

Det övergripande målet på kort sikt
* Att genomföra BAS-utbildningar – utifrån fokusgrupper – som samlar alla medar
betare och yrkesgrupper på folkhögskolorna (2011).
* – Målsättning för BAS I: Att samtliga medarbetare ska anse sig ha fått information,
fakta och inspiration etc som berikar och stärker den egna arbetssituationen, både på
kort och lång sikt.
* – Målsättning för BAS II: Att samtliga medarbetare ska anse sig ha fått fördjupade
kunskaper och insikter om det aktuella fokusområdet på ett sätt som berikar och
stärker den egna arbetssituationen, både på kort och lång sikt.
12

* Att i samverkan mellan folkhögskolorna genomföra Delprojekt som samlar yrkes
grupper respektive intressegrupper för gemensamma utbildningar och utvecklingsar
beten för gemensam kompetensutveckling (2012).
* Att samla medarbetare och skolledningar i delprojekt som både bidrar till kompe
tensutveckling och spridning av projektets erfarenheter och resultat (2013).
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3. Folkhögskolans
organisering och styrning
Folkhögskolan ska vara fri och frivillig.7 Det är en fri skolform som styrs av breda
målsättningar med få gemensamma regler. Folkhögskolan lyder inte under skollagen
och har heller inte någon ”egen” lagstiftning eller nationella läroplaner. Det betyder
emellertid inte att den är utom statlig eller annan styrning, För verksamheten på
folkhögskolan ansvarar den enskilda skolans egen styrelse. Vidare finns regler och rikt
linjer förknippade med de statliga bidragen till folkhögskolorna. Folkhögskolornas
bidrag följs upp av Folkbildningsrådet8 och det är folkbildningsrådets styrelse som
beslutar om fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna.9 Folkhögskolorna är
inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna
verksamhetsplaner. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser
man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika
typer av kurser med en mängd olika inriktningar och ämnesområden.

Medverkande folkhögskolor i projektet Folkhögskola 2.0
De medverkande folkhögskolorna skiljer sig åt på flera punkter; de har olika huvud
män och ägs och drivs på olika sätt, de varierar i storlek både vad gäller antalet med
arbetare, antalet deltagare och antalet kurser. Vidare är de ekonomiska förutsättnin
7 Det bekanta begreppet ”fritt och frivilligt” myntades av 1944 års folkbildningsutredning. Villkoren
för de statliga anslagen till folkhögskolorna har kontinuerligt förändrats där den senaste stora
förändringen kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning; den statligt stödda folkbildningen
blev målstyrd istället för regelstyrdhttp://www.folkbildning.se/Folkbildning/Vad-ar-folkbildning/
8 Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och
regeringen. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar
budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens
verksamhet. http://www.folkbildning.se/Folkbildningsradet/
9 Folkbildningsrådet arbetar även med vissa uppdrag från medlemmarna:
* Folkbildningsförbundet
* Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
* Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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garna olika skolorna emellan, detsamma gäller ledningsstruktur. Även pedagogiska
mål och värdegrunder och visioner skiljer sig åt mellan skolorna.
För ytterligare läsning:
Albins folkhögskola (Landskrona) http://www.albins.nu
Eslövs Folkhögskola (Eslöv) http://www.eslov.fhsk.se
Fridhems folkhögskola (Svalöv) http://fridhem.fhsk.se
Furuboda folkhögskola (Åhus) http://folkhogskola.furuboda.org
Glimåkra folkhögskola (Östra Göinge) http://www.glimnet.se
Glokala folkhögskolan (Malmö) http://www.glokala.se/content/
Hyllie parks folkhögskola (Malmö) http://hyllieparkfolkhogskola.se
Malmö Folkhögskola (Malmö) http://malmofolkhogskola.se
Munka Ljungby folkhögskola http://www.munkafolkhogskola.se
Skurups Folkhögskola (Skurup) http://www.skurupsfolkhogskola.se
Sundsgårdens folkhögskola (Helsingborg) http://www.sundsgarden.se
Önnestads folkhögskola (Kristianstad) http://onne.se
Österlens folkhögskola (Tomelilla) http://www.osterlen.fhsk.se
Hvilans folkhögskola (Åkarp) http://www.hvilan.se
Östra Grevies Folkhögskola (Östra Grevie) http://www.skurupsfolkhogskola.se
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4. Teoretiska begrepp och
utgångspunkter
Förändring
”Hur förändringen sker är ofta centralt för om den blir lyckad eller inte”10

Det arbete som projekt Folkhögskola 2.0 avser genomföra syftar till att komma till
rätta med ett antal identifierade problem som kräver ett förändrings- och förbättring
sarbete11 på de medverkande folkhögskolorna. Förbättringsarbete är ett begrepp som
fokuserar på verksamhetsförbättring och att ”utveckla verksamheten i en bestämd
riktning mot ett specifikt mål”.12 Att förbättra en skola handlar om att få lärarna och
berörda aktörer på skolan att följa nya riktlinjer, ändra pedagogik eller att anpassa sig
till ett nytt sätt att samspela med kolleger. Ett förbättringsarbete som kan bedömas
framgångsrikt måste efter ett tag omfatta flertalet berörda aktörer.13 Ett sådant arbete
beräknas ta mellan 5-8 år.14
Förändring och stabilitet är båda förekommande i alla organisationer. Förhållandet
mellan dessa två motpoler är inte helt enkelt. Att vara för mycket förändringsbenägen
är inte optimalt eftersom stabiliteten försvinner. Motsvarande förhållande för över
driven stabilitet är en risk att bli ”… tungrodda och inskränkte”.15 Vad är då en föränd
ring? I Johansson & Heide (2008) beskrivs sex olika dimensioner av en förändring.16
Man kan betrakta en förändring utifrån vilken grad av förändring det rör sig om, om
det är en diskursiv eller substantiell förändring, alltså vilken typ, om förändringen är
medveten eller inte samt under vilken tidsrymd förändringen pågår, det vill säga tids
horisont. Vidare kan en förändring betraktas utifrån var förändringsambitionen har
sitt ursprung samt slutligen hur förändringen sker, kontrollerat visavi framväxt efter
hand.

10
11
12
13
14
15
16

Andersson 2007
Blossing 2008, s. 11
Blossing 2008, s. 11-12 Ibid s. 11-12
Blossing 2008, s. 11-12
Blossing 2008, s. 12, 45
Johansson och Heide 2008, s. 16. Se även Cheney, Christensen, Zorn och Ganesh, 2004
Se även Cheney m fl. 2004
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Tidigare forskning visar att flertalet planerade förändringsinitiativ misslyckas17
och att det vanligtvis är den mänskliga faktorn som ligger bakom. Den huvudsakliga
orsaken till misslyckande är medlemmarnas motstånd, ett motstånd som anses bero
på ett antal tidigare förändringsförsök och som resulterar i BOHICA- mentaliteten
(Bend over Here It Comes Again)18. De som berörs av förändringen har i dessa fall
varit med om så många misslyckade förändringsförslag så att man inte längre tar dem
på allvar och inte aktivt arbetar för att förändringen ska lyckas. Inte bara medlem
marna kan utgöra ett hinder mot förändring, utan det gäller även ledningsgrupper
som inte sällan förutsätter ett motstånd bland de som berörs av förändringen19 och
som sådana måste de ”bekämpas”. Ett vanligt fel är vidare att tro att förändrings
processer kan styras utifrån ett uppifrån och ned perspektiv.20
För att kunna genomföra ett förändringsarbete där medarbetarna deltar, är det
av betydelse att inställningen till aktuell förändring kartläggs hos de som berörs av
förändringen21. Att undersöka vilken inställning till förändring som finns uppmärk
sammar behovet av information och kommunikation under en förändringsprocess,
då det ofta förekommer oro och osäkerhet över vad förändringarna ska leda till. För
att kunna hantera osäkerheten krävs information i stora mängder.22 För att delge
information krävs en god kommunikation.

Kommunikationens betydelse för förändringsprocesser
En god kommunikation är avgörande för lyckade förändringsprocesser.23 Ett van
ligt sätt att se på kommunikation är utifrån en uppifrån och ned process, och att
förändringar följer denna linje. Så fungerar det inte, istället är kommunikationen
beroende av hur mottagaren uppfattar och väljer att ta emot den information som
kommunikationen förmedlar. Detta innebär att det inte är ovanlig att ledningens
intentioner inte stämmer överens med det resultat som blir.24
Att kommunicera är således viktigt i en förändringsprocess, men inte bara att
kommunicera utan även hur man kommunicerar och får ut ett budskap är viktigt
för att lyckas med en förändring.25 Människor reagerar olika på förändringar26 och
har därmed olika behov av kommunikation. De som berörs av förändringar har även
17 Johansson och Heide 2008, s. 19 & 96. Se även Lewis och Seibold 1998; Barrett 2002,; Elving
2005; Lewis 2000 samt Tourish och Hargie 1998
18 Johansson och Heide 2008, s. 19
19 Johansson och Heide 2008, s. 19. Se även Balogun, 2006
20 Johansson och Heide 2008, s. 19
21 Johansson och Heide 2008, s. 75
22 Johansson och Heide 2008, s. 75-76
23 Johansson och Heide 2008, s. 19ff. Se även exempelvis Daly, Teague och Kitchen 2003, Kotter
1996, Beer och Nohria 2000
24 Johansson och Heide 2008, s. 20
25 Johansson och Heide s. 21. Se även Lewin 1951
26 Johansson och Heide 2008, s. 25
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olika inställning till förändringsprocesser och man kan skilja på de som redan är
positiva – ambassadörer och samarbetspartners, de som är neutrala (åskådare) samt
slutligen negativa (cyniker och sabotör). Ett vanligt fel man ofta gör är att fokusera
för mycket på de sistnämnda vilket kan resultera i att de redan positiva ändrar sin
åsikt om förändringarna. Tvärtemot vad som ofta tros behöver de som redan är posi
tiva stöd och bekräftelse för sin åsikt.27
För att tillmötesgå de olika behov av kommunikation som kan uppkomma är det
viktigt med en öppen kommunikation där medarbetarna får en sammanhållande
information som kan skapa en förståelse för det nya.28 Saknas en förståelse för det
nya kan det leda till att information sätts ihop på ett sätt som blir relevant för just
den medarbetaren och människor som fått samma information tolkar den på olika
sätt. Det handlar om att människor fungerar på olika sätt, att vi reagera olika på olika
händelser och att vi inte tolkar situationer och budskap likadant. I de fall det handlar
om en framtida förändring görs en bedömning av den berörde medarbetaren utifrån
tidigare erfarenheter som kan leda till att tolkning och uppfattning av en situation
kan skilja sig åt bland människor på en arbetsplats. Faktorer som kan påverka hur vi
tolkat situationer är exempelvis förändringens grund, hur relevant individen anser
förändringen är för den själv men även den berördes perspektiv på sitt arbete.29 Hur
budskap om förändring uppfattas påverkar i sin tur villigheten att medverka i kom
mande förändringsarbete.30
Om kommunikationen i en förändringsprocess ska lyckas beror således på flera
olika faktorer och omständigheter. En ytterligare förutsättning är att kommuni
cera informationen till rätt personer, till de som berörs eller till nyckelpersoner.
Förändringen måste vidare kommuniceras på ett sådant sätt så att de som omfattas
av den godkänner den.31 Viktigt är även vilket kommunikationsklimat som råder. Ett
tillåtande kommunikationsklimat på arbetsplatsen möjliggör förändring32 medan ett
icke tillåtande försvårar förändringar. Vidare är organisationsklimat även av betydelse
för kommunikationens möjligheter i en förändringsprocess. Organisationsklimat
handlar om den stämning som finns på arbetsplatsen, i vilken normer och värder
ingar ingår. Vilket organisationsklimat som råder påverkar hur medarbetarna tolkar
händelser; i de fall organisationsklimatet kan betecknas som en konstruktiv miljö
där ”idéer uppstår, utvecklas och genomförs” är förändringsbenägenheten i organi
sationen god33,34 medan motsvarande råder om organisationsklimat inte är en kon
struktiv miljö.
Det är vanligtvis ledningen på en arbetsplats som först har kännedom om framtida
förändringar. Tidigare forskning visar att kommunikation utifrån ledningsperspektiv
är av stor betydelse för den enskilda medarbetaren i förändringsprocessen. Det
27
28
29
30
31
32
33
34

Johansson och Heide 2008, s. 190-191
Johansson och Heide 2008, s. 25
Johansson och Heide 2008, s. 99 med hänvisning till Steven Tylor. Tylor 1999
Johansson och Heide 2008, s. 64. Se även Nystedt och Törestad, 1985
Johansson och Heide 2008, s. 24
Johansson och Heide 2008, s. 75
Johansson och Heide 2008, s. 56. Se även Prichard och Karasick 1973
Det ligger en skillnad i organisationsklimat och organisationskultur. Det senare är mer omfattande
och inkluderar även om bland annat insikter och identiteter. (not 5, s 56 Heide)
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handlar om ett behov av att förstå varför förändringen behövs, att förstå effekterna
av förändring, att minska eventuellt motstånd, att reducera osäkerhet samt att öka
involveringen och engagemanget för förändring.35,36 Ledningen har i och med det
en viktig roll vad gäller att kommunicera information till berörda medarbetare.
Medarbetarnas behov av en korrekt information från de som har vetskap om föränd
ringens innebörd, är av särskild betydelse för att den kommunikation som sker mel
lan de som berörs av förändringsprocessen ska bli riktig. Det är i denna informella
kommunikation som deltagarnas förståelse för förändringar sker37 och om kommu
nikationen mellan ledning och medarbetare inte fungerar har berörda medarbetare
ingen eller felaktiga antaganden att bygga denna kommunikation på. Ledarna har
således en viktig del i möjligheterna till förändring,

Ledaren
De ledare som varit aktuella i projekt 2.0 är i första hand rektorerna på respektive
folkhögskola, men även de personer som ingått i processledningsgruppen utgör le
dare i projektet. En del av rektorerna har därmed varit ledare både på sin folkhög
skola och för projektet. En positivt inställd ledare är viktig för att förändringar ska
kunna genomföras.38 Det betyder att förändring underlättas i de fall ledare är positivt
inställd till den förändring som ska genomföras och ledaren för ut detta positiva bud
skap i organisationen.. Är ledaren däremot på något vis tveksam till förändringen kan
detta överföras på medarbetarna och därmed försvåra de planerade förändringarna.39
För att förändring ska underlättas är det vidare viktigt att engagemang från med
arbetarna uppmuntras av bland annat chefer.40 Slutligen är det även viktigt att det
finns en god relation med en öppen kommunikation med förtroende för ledaren
mellan medarbetare och ledare.41 Detta betyder att rektorerna på folkhögskolorna
har en betydelsefull roll för förändringsprocesserna, det är rektorerna som tillhör le
darna och ledningen på skolorna. Nu är emellertid rektorernas roll, befogenheter och
reglering/styrning på folkhögskolor delvis en annan än i övriga skolväsendet, men en
del principiella likheter finns dock.

35 Johansson och Heide 2008, s. 25
36 8 steg till lyckad förändring s 26 Heide, denna och andra liknande modeller har fått kritik för att de
anses vara ryckta ur sitt sammanhang
37 Johansson och Heide 2008, s. 21
38 Johansson och Heide 2008, s. 57. Se även Ekvall 1990
39 Johansson och Heide 2008, s. 97-98. Se även Larsson och Tompkins 2005, s. 1479
40 Johansson och Heide 2008, s. 57. Se även Rogers 1994 och Ekvall 1990
41 Johansson och Heide 2008, s. 57
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Skolkultur
Att bedriva ett förändringsarbete på en skola kan ha sitt ursprung i inre och yttre
faktorer, detsamma gäller det faktiska arbetet och graden av involvering från andra.
I detta sammanhang talas om inre styrning, alltså den styrning av förändringsarbete
som sker internt på skolan. Internt på skolan finns en skolkultur.
Begreppet kultur kan förstås på många olika sätt, men handlar om ett system
bestående av en uppsättning gemensamma symboler och innebörder42
Kulturbegreppet kan förstås och användas på ett antal olika vis. I detta arbete
menar vi att kultur handlar om skolans personals arbetsumgänge och hur detta fram
kommer i olika strukturer.43 Utifrån detta begrepp kan olika skolor särskiljas uti
från sin förmåga att driva förbättringsarbete. Till de skolor som klarar av att driva
ett förbättringsarbete hör ”den samarbetande skolan” och den professionella skolan
medan särboskolan och den familjära skolan hör till de skolor med svårigheter att
bedriva förändringsarbete.44 Den samarbetande skolan och den professionella skolan
karakteriseras bland annat av ett utvecklingsinriktat ledarskap, framförhållning, en
tydlig och väl förankrad målinriktning samt samarbete och gemensamt ansvar för
yrkesmässiga problem. Detta är en arbetskultur som gynnar skolans förbättrings
processer.45
Utifrån ett ledningsperspektiv kan man vidare utskilja två olika förbättringskul
turer som gynnar en skolas förändringsarbete46 den systematiskt mål- och resultat
arbetande (drivande skolledning med tydliga mål, positiva lärare) samt den passivt organisationsinriktade – dvs. en ledning med mer passiv, styrning genom att
förändring/styrning ska komma underifrån. Kulturen påverkas av ledare genom att
understryka vad som är viktigt och inte.
Kultur och organisation är teoretiska begrepp som, parentetiskt sett i detta sam
manhang, ligger nära rättssociologins arbete med skilda begreppet normer i organi
sationer och olika kulturer. Att genomföra förändringar i organisationer kan också
beskrivas i termer av att åstadkomma förändringar av befintliga normer och/eller
att skapa nya normer i en aktuell organisation eller kultur (professionella och so
ciala normer). Normerna kan ligga till grund för ändringar av beteenden och hand
lingsmönster. Förväntningar spelar en stor roll i detta sammanhang. Vi går emel
lertid inte djupare in i dessa forskningsperspektiv i denna utvärderingsrapport och
använder inte dessa begrepp i vår kommande analys.

42 Alvesson 11ff
43 Blossing2008, s. 61
44 Blossing 2008, s. 61-62. Se Staessens 1993a, 1993b, Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, & Wallace,
2005
45 Blossing 2008, s. 61-63 Ibid s. 61-63
46 Blossing 2008, s. 62ff
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Projektets faser
Deltagarnas förhållningssätt till förändring beror som tidigare nämnts på ett antal
olika faktorer. En sådan faktor kan förändringsfasen utgöra. Exempelvis brukar nega
tiva inställningar minska ju längre in i förändringsprocessen man kommer på grund
av att de nya rollerna och uppgifterna utkristalliseras och att osäkerheten därmed
minskar.47
Ett förbättringsarbete kan beskrivas utifrån fyra olika förändringsfaser: initiering,
implementering, institutionalisering och spridning.48,49

Initiering
Den första fasen, initiering, kan beskrivas som en lärandefas där de aktörer som
berörs av förändringen får ta del av nya idéer och där en gemensam förståelse av det
nya skapas. Arbetet kring idéer och förståelse behöver pågå under en period om 1 – 2
år.50 För att undvika att skapa ett avstånd mellan de som vet och de som inte vet, är
det viktigt att berörda aktörer har en gemensam förståelse för vad det nya innebär.
De aktörer som har rollen av att presentera det nya har ofta varit varse om projektets
betydelse under längre tid än övriga medarbetare och har hunnit skapat sig ett bättre
utgångsläge rent kunskapsmässigt om vad det nya innebär. Detsamma måste ordnas
för övriga medarbetare, och det handlar enligt Blossing om att skapa ”en rik läran
demiljö”. Det finns olika strategier föra att skapa en rik lärandemiljö.51 Nämnas kan
lägesbedömning. En lägesbedömning kan göras på många olika sätt och omfatta olika
delar av skolans ”läge”, men handlar i det stora om att kartlägga skolans egna behov
i förhållande till de samhälleliga krav som finns. Lägesbedömning sätter skolans in
terna förhållande i ett vidare perspektiv och kan öka medarbetarnas förståelse för
olika förbättringsåtgärder.52
För att möjliggöra en rik lärandemiljö och skapa goda förutsättningar för en
förståelse av det nya kan det vara en fördel att använda flera olika strategier. Ett van
ligt fel som görs i förbättringsprocesser är att inte tillräckligt många tillvägagångssätt
används.53

47 Johansson och Heide 2008, s.68
48 Blossing 2008, s 12-13. Se även Miles, Ekholm & Vanderberghe 1987; Fullan 2001
49 Se även Johansson och Heide 2008 som talar om förändringshjulet – inom vilka planerade
förändringar äger rum. Förändringshjulet består av analys, förankring, genomförande och
konsolidering (182-183) och kan i mycket jämföras med de faser som Blossing arbetar med.
50 Blossing 2008, s. 13
51 Blossing 2008, s. 14-23
52 Blossing 2008, s. 15
53 Blossing 2008, s. 23
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Implementering
När förståelse för det nya skapats kan arbetat övergå i en implementeringsfas54 där
de nya idéerna kan prövas praktiskt. Detta är en fas där erfarenhetsutbyte kring de
nya idéerna och de nya arbetssätten är av betydelse. Fasen kan pågå under 3 – 5 år.
Det är nu idéerna ska omsättas i praktiken och det är nu som direkt påverkan på
olika medarbetare blir märkbart. Det är under denna fas som risken för konflikter är
störst.55 För att alla ska ha möjlighet att komma med och för att alla ska ha möjlighet
att förstå det nya är det viktigt att de personer som ansvarar för förbättringarna och
förändringarna inte lämnar de strategier som användes för rika lärandemiljöer under
initieringsfasen.56 Det gäller således att hålla fast vid de planer och strategier man
inledningsvis hade.

Institutionalisering
Skedet när implementering övergår i institutionalisering är när de nya arbetssätten
och de nya idéerna inte längre är nya utan uppfattas som rutin, det är så vi alltid
har gjort.57 Vidare har de olika konflikterna och diskussioner avtagit. Att nå institu
tionaliseringsfasen innebär att det nya ingår i organisationens budget, lokaler osv.58
Det nya betraktas inte längre som ett försök eller något som pågår vid sidan av den
ordinarie verksamheten, utan utgör alltså en naturlig del av vardagen.

Spridning
För att kunna sprida sitt arbete är det viktigt att dokumentera sitt arbete under hela
processen. Spridning av sin kunskap möjliggör återkoppling på det arbete man utför
– viktigt för hållbarheten och ytterligare förbättring.59

54
55
56
57
58
59

Blossing 2008, s. 23-39
Blossing 2008, s 23
Blossing 2008, s. 25
Blossing 2008, s. 12-13, 39
Blossing 2008, s. 39-40
Blossing 2008, 12-13, 40
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5. Metod och material
Utvärdering
De bakomliggande skälen till att utvärdera ett projekt kan vara många, exempelvis
att bedöma nyttan av projektet eller för att ge projektets uppdragsgivare informa
tion om uppsatta mål har nåtts eller inte. Utvärderingsresultaten kan användas som
underlag för att bland annat besluta om det utvärderade projektets vidareutveckling,
expansion eller avveckling.60
Utvärderingen som genomförts av projekt Folkhögskola 2.0 är en aktörsfokuserad
utvärdering, innebärande att vi bedömer processen och resultaten utifrån aktörernas
perspektiv. Aktörerna i vår utvärdering varierar på de olika deltagande skolorna och
har varierat under utvärderingens gång.
Den kunskap och information vi får och som utvärderingen bygger på är sålunda
utifrån deltagarnas perspektiv. Vi kan enbart uttala oss om de som valt att medverka i
enkäterna och intervjuerna, övriga medarbetare som projektet riktar sig till, och som
av olika anledningar valt att inte medverka i utvärderingen, kan vi inta uttala oss om.
De berättelser vi fått oss till dels kan visa i vilken riktning olika insatser måste ta för
att vidare utveckla projektets bakomliggande tankar. Utöver att agera vägvisare kan
(aktörs)utvärderingen även bidra med förklaringar till projektets slutresultat.61
Som utvärderare kan olika förhållningssätt antas; vid mötena med processled
ningsgruppen har vi utvärderare haft en mer aktiv roll i betydelsen att vi fört en
dialog med gruppen utifrån de resultat och de behov som vi ansåg vara viktiga för
Folkhögskola 2.0 i aktuellt läge. I andra sammanhang har vi valt att ha en mer dis
tanserad roll, exempelvis vid de olika stormöten vi medverkat i. Vid dessa senare
tillfällen har vi således agerat mer som observatör och granskare, något som vi vid
några tillfällen har behövt förtydliga för processledningsgruppen. De olika förhåll
ningssätten har både för- och nackdelar, exempelvis innebär ett distanserade förhåll
ningssätt och att inte medverka mer aktivt i projektet att vi kan ha blivit utestängda
från de berörda aktörernas mer subjektiva upplevelser, å andra sidan anses det lättare
att förhålla sig vetenskapligt kritisk.62

60 Rossi m.fl. 2004
61 Sandberg & Faugert 2007
62 Danermark & Kullberg 1999
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Metoder
Studien har använt olika kvantitativa och kvalitativa metoder – enkäter, intervjuer,
observationer samt textanalys av redan befintligt material. Vi har arbetat så för att
skapa en så rik bild som möjligt av Projektet Folkhögskola 2.0 för att analysera, tolka
och förstå skeendena under förändrings- och utvecklingsprojektet.
För processen och den formativa utvärderingen har framförallt enkäter och in
tervjuer används, men även till viss del observationer. Enkäterna har riktats till samt
liga berörda aktörer, intervjuer har riktats till rektorer och processledningsgruppen.
För resultatutvärderingen har, utöver enkäter, intervjuer och observationer även text
analys av redan befintligt material används.
Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts under utvärderingen.
Enkätundersökningen representerar den kvantitativa delen, medan intervjuer och
observationer representerar utvärderingens kvalitativa del. Så gör även de delar av en
käterna som består av frågor med öppna svarsalternativ. De kvantitativa data som vi
erhållit ur enkäterna har legat till grund för jämförelse mellan olika undersöknings
enheter, men även för de intervjuer som genomförts. De kvalitativa intervjuerna har
använts för att skapa en fördjupad förståelse för den bild av deltagarnas uppfattning
som vi erhållit från enkäterna.

Enkäter
Vi har genomfört enkätundersökningar med samtliga berörda medarbetare vid 5
tillfällen. De fyra första har projektets process i fokus medan den femte och sista har
projektets resultat i fokus. Enkäterna (se bilaga 1) innehåller en del återkommande
frågor, men det förekommer även specifika frågor för respektive enkät.

Bearbetning av enkäterna
Enkäterna innehåller frågor med både fasta och öppna svarsalternativ och har därmed
också analyserats på olika sätt. Frågorna med fasta svarsalternativ har analyserats
kvantitativt. För att bearbeta svaren har enkätverktyget Easyresearch använts, och
olika körningar i programmet har genomförts. De resultat vi erhållit har analyserats
i förhållande till projektets mål, men även utifrån processens behov. De frågor som
haft öppna svarsalternativ är oftast följdfrågor på frågorna med fasta svarsalternativ
och syftar till att ge en djupare förståelse för respondenternas svar. De öppna svaren
har analyserats kvalitativ. Utvärderarna har läst de öppna svaren för att finna tendens
er i förhållande till projektets mål. I analysen har initierings- och implementerings
fasen utgjort utgångspunkt för redogörelse och förståelse.
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Intervjuer
Vi har genomfört intervjuer med samtliga rektorer som deltagit under hela projekt
tiden, samt en intervju med en av de rektorer som valt att hoppa av projektet innan
projektets slut. Vidare har vi även intervjuat processledningsgruppen, både i grupp
och enskilt.63 Under intervjuerna har vi utgått från en intervjumall som varit gemen
sam för samtliga intervjuer.

Bearbetning av intervjuerna
Intervjuerna har spelats in och analyserats kvalitativt. I analysen av materialet har
initierings- och implementeringsfasen varit utgångspunkt. I analysen har vidare be
greppen förändring, kommunikation, makt och normer varit centrala.

Observationer
Utvärderarna har medverkat vid gemensamma aktiviteter som riktat sig till samt
liga medarbetare.64 På dessa aktiviteter har utvärderarna observerat framförallt pro
cessledningens arbete utifrån betydelsen för process, men även övriga medarbetares
upplevelse av aktuell tillställning har observerats. Utvärderarna har även medverkat
vid ambassadörsträffar65 och gjort observationer vid dessa tillfällen. Slutligen har
observationer av processledningsgruppens arbete och dynamik skett under samtliga
möten som utvärderarna haft med processledningsgruppen.66

Bearbetning av observationer
Under observationerna har processen varit i fokus, och vi har sökt efter händelser och
agerande som på olika sätt kan öka vår förståelse för hur arbetet i projekt Folkhögskola
2.0 fungerar, förmedlas och tas emot. För att skapa en helhet och en bredare förståelse
för projektets arbete har vi därefter jämfört den information som vi erhållit under
observationerna med det material vi erhållit från enkäter och intervjuer.

63 Under processtarten slutade Eva-Maria Mörner i processledningen och ersattes av Birgitta Göransson
Iliste. Båda har intervjuats.
64 Se nedan
65 Se nedan
66 Se nedan
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Redan befintligt material
• Ansökan till ESF-rådet (2010-10-19)
• Avstämningsrapport (2011-08-14)

Urval
Medarbetare
På folkhögskolorna arbetar ett antal medarbetare med olika yrkesinriktning. Projektets
direkta målgrupp är samtliga medarbetare som arbetar varaktigt på de deltagande
folkhögskolorna.67 Den budget som finns var ursprungligen beräknad utifrån 400
medarbetare men räknades om efter de avhopp som skedde.
Förutom den direkta målgruppen räknar projektet även indirekta målgrupper
vilka utgörs av deltagare, lokalsamhälle i form av offentliga verksamheter, näringsliv,
social ekonomi samt nätverkskontakter inom regionen. Dessa grupper berörs inte i
utvärderingen.
Fyra folkhögskolor har av olika anledningar valt att hoppa av projektet under
projekttiden. Det är Eslöv, Malmö, Östra Grevie och Skurup. Skolorna har hoppat
av vid följande tidpunkter:
Eslöv. Avhopp 2012-01-02, Eslöv hade totalt 4 medarbetare registrerade
Östra Grevie. 2012-01-12, Östra Grevie hade total 28 medarbetare aktiva
Skurup. 2012-03-27. Skurup hade anmält att samtliga 58 i personalen deltog i
Mobiliseringsträff men hade under Genomförandefasen enbart 3-4 medarbetare
Malmö. 2012-03-19. Malmö hade 19 medarbetare registrerade

Processledningsgrupp
Processledningsgruppen består av två (tidigare tre) rektorer, en kommunikatör och
en (projektledare) administratör.
Kommunikatören har tidigare arbetat med Glokala folkhögskola och tillfrågades
av Håkan Larsson. När det gäller (projektledare) administratören utgjordes den först
av Eva-Maria Mörner som så att säga var med från början och skrev ansökan. EvaMaria Mörner har kopplingar till Glokala folkhögskola. När Eva-Maria Mörner
valde att sluta sitt arbete i projektet sommaren 2011, tillfrågades Birgitta Göransson
Iliste, som vid tiden var anställd på Glokala folkhögskola.
67 Medarbetare som är tillfälligt anställda finns ej medtagna.
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Ambassadörer
Det har varit upp till varje skola att själv bestämma på vilket sätt ambassadörerna
ska utses och vem som ska utses. De deltagande skolorna i projektet har emellertid
gått tillväga på samma sätt då rektorn har utsett ambassadör. Vem som blivit am
bassadör skiljer sig dock åt. Medan flertalet av ambassadörerna enbart har rollen
som ambassadör förekommer det även att rektor och ambassadör är samma person.
Ambassadörens uppgift har varit att vara kommunikationslänk mellan processled
ningsgrupp och övriga medarbetare.

Bortfall
Det finns olika typer av bortfall, och bortfall kan analyseras på olika sätt. Internt
bortfall är då inte alla variabler kan mätas,68 exempelvis då en respondent väjer att
inte besvara vissa frågor i enkäten. Extern bortfall är då individer som ingår i urvalet
väljer att inte medverka alls. Externt bortfall kan uppstå då respondenterna inte går
att få tag i men även då en utvald person väljer att inte delta.69
Av de som valt att delta i enkät- och eller intervjuundersökningen har flertalet
besvarat samtliga frågor som har fasta svarsalternativ och det interna bortfallet för
denna del är därmed inte stort. För de frågor som har öppna svarsalternativ och utgör
fördjupningsfrågor på de fasta svarsalternativen är det interna bortfallet något större.
Vi bedömer emellertid att detta bortfall inte påverkar resultatet i stort. När det gäller
det externa bortfallet är det mer omfattande för enkäterna. Samtliga tillfrågade har
däremot medverkat i intervjuerna.

Svarsfrekvens för enkäterna

Antal medarbetare utifrån
e-postadresser
Ej kontaktbara
Totalt antal medarbetare
Svarande
Procentandel svarande medarbetare

Enkät 1
september
2011

Enkät 2
december
2011

Enkät 3
juni
2012

Enkät 4
december
2012

Enkät 5
juni
2013

503
34
469
243
52 %

541
47
494
206
42 %

405
9
396
165
42 %

405
30
375
106
28 %

406
41
365
128
35 %

68 Rosengren & Arvidsson 2002, s. 133
69 Det externa bortfallet är enligt Rosengren och Arvidsson idag större än vad det var ”för något eller
några decennier sedan”. Anledningen kan enligt nämnda författare härledas till människors tidsbrist
samt till att människor inte längre ser det som sin plikt att medverka. Rosengren och Arvidsson
2002, s. 135
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Bortfall kan analyseras på olika sätt. Ett sätt är att genomföra kvalitativa bortfalls
analyser innebärande att de personer som inte besvarat enkäten men som ingår i ur
valsgruppen kontaktas.70 Detta förfaringssätt har vi inte bedömt som genomförbart
eftersom vi inte har kunskap om vem som inte besvarat enkäten. För att kringgå
detta hade vi fått skicka ut en ny förfrågan till samtliga berörda medarbetare, vilket
vi har bedömt skulle kunna påverka enkättröttheten i negativ bemärkelse.
Ett annat sätt att analysera bortfallet är att undersöka huruvida det finns en ge
mensam nämnare bland de som valt att inte besvara enkäterna. En sådan analys
skulle till exempel kunna göras genom att undersöka tillhörande folkhögskola och
ålder på medarbetare som inte besvarat enkäten.71 Av ovan nämnda skäl har vi valt
att inte göra en sådan analys.

Operationalisering – att mäta för att besvara
måluppfyllelse
Huruvida projektet leder till måluppfyllelse på lång sikt kan vi bara delvis redogöra
för. Vi utgår från att samverkan bland berörda parter, med ökad tillit som följd, är en
förutsättning för den långsiktiga måluppfyllelsen, detsamma gäller måluppfyllelse av
de medellånga målen. Huruvida samverkan med ökad tillit uppkommit genom 2.0
mäts via en analys av det resultat som process- och resultatutvärderingen ger. Kan vi
ur våra utvärderingar utläsa att samarbete sker, att tilliten ökar samt att en kompe
tenshöjning skett bland medarbetarna, antar vi att möjligheterna för att nå det lång
siktiga målet ökar.72 Huruvida projektet leder till måluppfyllelse på medellång sikt
har kartlagts huvudsakligen genom den resultatutvärdering som skett i juni 2013. I
denna enkät efterfrågas specifikt de medellånga målen. Vad gäller målen på kort sikt
handlar det om att kartlägga vilka basutbildningar, delprojekt och storsamlingar som
genomförts samt utifrån de genomförda enkäterna undersöka hur många som del
tagit i dessa sammankomster/utbildningar samt deltagarnas upplevelse av de utifrån
ett kunskapsperspektiv. För att kunna besvara dessa frågeställningar har vi använt
olika metoder och undersökningsmaterial.

70 Lindgren 2004, s. 215
71 Se Lindgren 2004, s. 213, för en strukturjämförelse på brottsoffer som inte medverkat i enkätstudier.
72 Se exempelvis Heide 2008, s.57.
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Etiska överväganden
I forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns
vägledning för hur en god forskning ska bedrivas.73 Individskyddskravet är en viktig
del i vetenskapsrådets krav på god forskning, och preciseras i fyra krav på forsknin
gen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forsknin
gen så att den aktuella forskningsuppgiftens syfte är tydligt. Vidare ska uppgifts
lämnaren informeras om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för deras
deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att bryta sin medverkan.
Samtyckeskravet innebär att medarbetare i en undersökning har rätt att själv bestämma
över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”74. Avslutningsvis,
föreskriver nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in om enskilda personer en
dast får användas för forskningsändamål.
I det informationsbrev som skickats ut till deltagarna inför enkäterna har vi ut
värderare varit tydliga med att det är vi utvärderare som ansvarar för enkäten så att
ingen koppling till respektive arbetsplats kan misstänkas. Vidare har vi meddelat att
ingen information i enkäter eller intervjuer kommer kunna härledas till en specifik
person samt att alla uppgifter kommer vara konfidentiella. Privata data som kan
identifiera undersökningspersonerna har därför inte redovisats. Medverkan i en
käterna och intervjuerna har varit frivilliga, vilket informerats om under inledningen
av intervjuerna samt i enkäterna
I utvärderingen av projekt Folkhögskola 2.0 har vi sålunda följt de principer som
getts ut av vetenskapsrådet. Vi har dock stött på en händelse av etisk karaktär som
bör redogöras för. Att arbeta med och träffa en grupp människor under lång tid
skapar vissa band. Vi utvärderare har träffat processledningsgruppen ett antal gånger,
och har vid några tillfällen upplevt att gränsen mellan utvärderare och medarbetare
utifrån processledningsgruppens perspektiv suddats ut. Vid dessa tillfällen har vi ut
värderare fått ta upp detta för förtydligande så att inga missförstånd om vår objektiva
opartiska roll som utvärderare misstolkas. Detta är inget som vi anser ha påverkat
utvärderingens resultat.

Empirisk framställning
Processen som utvärderats och det material som samlats in är omfattande. Detta
avsnitt inleds med en översiktlig redogörelse för det material som finns tillgängligt.
73 Vetenskapsrådet 2002, s.6
74 Ibid, s 12
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Därefter genomförs en analys av material relevant för utvärderingens syfte utifrån
initierings- och implementeringsfas där även övriga teoretiska begrepp blir aktuella.

Processledningsgruppen
Utvärderarna ha träffat processledningsgruppen ca 12 gånger. Varje träff har varat
i ungefär tre timmar och vanligtvis förlagts till Rättssociologiska institutionen vid
Lunds universitet, Lund. Mötena har haft olika fokus beroende på var i processen
som projektet befunnit sig. Under hösten 2011 var fokus huvudsakligen på pro
cessens eftersläpning och behov av att komma ifatt den tidsplanering som fanns.
Vid mötena förmedlades behov av kommunikation och information om kommande
aktiviteter men även om en förståelse för projektet som identifierats i enkätsvaren.
Under 2012, medan de självständiga grupperna arbetade, var fokus huvudsakligen
på struktur, ledning och organisation. Processledningen var vid denna tidpunkt i fas
med projektet och behövde nu istället formalisera och fastslå arbetsformer och en
arbetsfördelning som fungerade. Detta behov fanns både internt inom processled
ningsgruppen, men även externt i förhållande till övriga medarbetare, rektorsgrupp
osv. Våren 2013 riktades blickarna fram, mot projektavslutet och hur den kunskap
som projektet samlat på sig skulle kunna föras vidare och tas tillvara även efter det att
projektet avslutats (se vidare om detta under Avslutningsvis s. 57 ff).
Utöver träffar har även en gruppintervju genomförts med processledningsgrup
pen. Detta gjordes i maj 2013, och intervjun hade fokus på både process och re
sultat samt även samspelet i gruppen. Intervjun spelades in för att utvärderarna i
efterhand skulle kunna lyssna igenom relevanta delar. Hela processledningsgruppen
medverkade i den gruppintervjun men vi valde att även genomföra en gruppintervju
med enbart projektets kommunikatör och projektledare. Denna intervju övergick
därefter i enskilda intervjuer. Därmed har vi kunnat studera det samspel som varit
mellan dessa aktörer, men även gett dem möjlighet att ge sin version av projektet
utan att känna påverkan från någon annan.
Deltagarna i processledningsgruppen har även intervjuats enskilt vid två tillfäl
len. Ett första tillfälle var under internatet på Backagården, hösten 2011. Detta var
en turbulent tid i projektet när processledningsgruppen kände osäkerhet kring sin
organisation och upplevde att man inte var i fas med projektet. Den andra intervjun
genomfördes vid projektets slut och hade projektets hela process i fokus..

Intervjuer med rektorer
Samtliga rektorer som arbetar på de folkhögskolor som deltagit under projektets hela
tid har intervjuats, samt en av de rektorer som valt att hoppa av. Intervjuerna har
genomförts enskilt på respektive rektors folkhögskola.
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Ambassadörsträffar
Utvärderarna har medverkat på två ambassadörsträffar. Utvärderarna har dels deltagit
som observatör men även vid ett av tillfällena redogjort för enkätresultat. Vid ob
servationstillfället informerades samtliga ambassadörer om att en utvärderare med
verkade. Med ambassadörerna har även en enkät genomförts.

”Storträffar”
Ett antal storträffar har genomförts. Utvärderarna har medverkat vid 4 av dessa
Kickoff, Kristianstad augusti 2011, Internat Backagården, oktober 2011, Furuboda
oktober 2012 (medverkat under delar av dagen) samt Framtidsdagen i Malmö, maj
2013.

Rektorsmöten (med återkoppling)
Utvärderarna har slutligen även medverkat på rektorsmöten. Rektorsmöten för de
rektorer som medverkar i projektet har hållits varje månad under terminerna och vi
utvärderare har medverkat vid 4 tillfällen.

Enkät medarbetare
Vid fem tillfällen har enkäter genomförts. Inför utskicken har kontaktuppgifter från
processledningen erhållits. Enkäterna har skickats ut i september 2011, december
2011, juni 2012, december 2012 samt juni 2013. Vid varje tillfälle har två påmin
nelser skickats ut. Se mer om dessa i bilaga 1.
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6. Analys av empiriskt
material
För att fullt uppnå syftet med projekt Folkhögskola 2.0 förutsätter vi att vissa
förändringar på respektive folkhögskola måste ske.75 Detsamma gäller synen på och
sättet man väljer att samarbeta på folkhögskolorna emellan.76 Det handlar således om
att förändra ett redan invant beteende.

Initieringsfasen
Redogörelsen utgår från initieringsfasen och implementeringsfasen och redovisas
separat. Ett resultat från utvärderingen är dock att de olika faserna inte på ett en
kelt sätt kan separeras. När implementeringsfasen inleddes arbetade exempelvis pro
cessledningsgruppen ännu med förutsättningarna för en lyckad initieringsfas. De
olika faserna gå därmed ihop men för tydlighetens skull redovisas de separat i den
redogörelse som följer.
Projekt Folkhögskola 2.0:s arbete inleddes under ansökningsfasen där personer
med ledande positioner från folkhögskolorna i Skåne deltog. Grunden till ansö
kan var att vissa problem av gränsöverskridande karaktär hade identifierats samt att
samarbete mellan folkhögskolorna ansågs vara avgörande för att klara av att lösa
dessa problem. Glokala folkhögskola var drivande under denna fas men även per
soner från andra folkhögskolor närvarade vid det förarbete som pågick. Glokala in
bjöd ett antal rektorer under 2009 för att påbörja arbetet med ansökan till ESF.
Vid dessa inledande möten inbjöds samtliga folkhögskolor i Skåne. Inte alla med
verkade, kärntruppen bestod vanligtvis av rektorerna från Glokala folkhögskola,
Önnestads folkhögskola, Hvilans folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola, Österlens
folkhögskola, Sundsgårdens folkhögskola, Fridhems folkhögskola och Malmö
folkhögskola. Denna grupp träffades flera gånger under 2009 och 2010 inklusive
ett tvådagars internat på Fridhems folkhögskola. Under denna period var Eva-Maria
Mörner en aktiv deltagare och pådrivare av ansökan. Eva-Maria anpassade ansö
75 Se Blossing 2008, s. 11
76 Se Blossing 2008, s. 12
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kan så den passade de former ESF krävde och fick gruppen att komma överens om
en gemensam riktning. En stor del av arbetet under denna period handlade om
att diskutera de varierande förutsättningarna för deltagande som de olika folkhög
skolorna hade i form av anställningsformer, kompetensutvecklingsansvar, formerna
för projektet, olika bakgrunder i form av gamla respektive nya skolor med därtill
hörande kulturer, strukturer och organisationer. Under denna fas var huvudsakli
gen sålunda personer med ledande ställning involverade i projektet. Det var rek
torer från folkhögskolorna som arbetade med ansökan, och det var rektorerna som
identifierade problemområden och godkände ansökan innan den sändes in till ESF.
Slutförandet av ansökan skedde under sommaren 2010 och genomfördes av EvaMaria Mörner. Ansökan förankrades inte fullt ut bland samtliga rektorer eftersom
den färdiga slutprodukten inte behandlades innan den skickades in.
ESF beviljade medel till en mobiliseringsfas som pågick under februari 2011 –
maj 2011. Under denna period var tanken att projektidén skulle spridas på de olika
deltagande folkhögskolorna och genom det skapa förankring och fördjupning av
projektidén. Mobiliseringsfasen och dess process har inte utvärderats, men utifrån
den avstämningsrapport som processledningsgruppen lämnade in finns dokumen
terad kunskap om vilket arbete som genomförts. Arbetet under mobiliseringsfas
en har bestått av: processledningsträffar, informationsträffar för ambassadörerna,
veckoinformation till skolornas rektorer, enkäter till samtliga medarbetare samt en
specifik enkät till skolledarna. Under mobiliseringsfasen genomfördes även informa
tionsbesök på de folkhögskolor som önskade det, medan övriga folkhögskolor skötte
informationen om projektet själva. I de fall informationsmötena hölls av processled
ningsgruppen var det Anna Oscarsson (kommunikatör) och Eva-Maria Mörner som
skötte de fysiska träffarna på respektive folkhögskola. De olika folkhögskolorna har
således fått information om projektet under mobiliseringsfasen.
Vidare har det under mobiliseringsfasen skett dialog i rektorsgrupp, rådgörande
samtal med andra projekt, förberedande arbete för utbildningarna, konstruktion av
hemsida och informationsmaterial, upphandling av tjänster samt planering av en
KICK OFF och internat. Slutligen har även inledande kontakter med oss utvärdera
re genomförts.

Faktorer som hindrar eller underlättar
genomförandeprocessen under initieringsfasen
Det arbete som utförts under projektets mobiliseringsfas har således varit en del av
initieringsfasen med syfte att medarbetarna, det vill säga personer som beröras av det
nya, får ta del av nya idéer och en möjlighet att skapa en förståelse för det nya som
komma ska.77
77 Se Blossing 2008
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Resultatet från vår processutvärdering tyder på att medarbetarna vid tiden för pro
jektstart inte var i fas med projektet eller med de personer som aktivt arbetat med
mobiliseringsfasen. Ett stort antal medarbetare var osäkra på förväntningar, mål osv
och hade behövt fler möjligheter att skapa en förståelse för det nya:
Hela projektet kändes som ett stort frågetecken från början. Jag tror inte att vare sig
projektledningen eller rektorer visste riktigt vad det skulle gå ut på. Vi som ska jobba
med det borde bord ha gjorts delaktiga redan från början! (Enkät 1)
Information om mål och syfte med fortbildningsprocessen har varit obefintlig från
start och under projektets första två till tre månader. Detta har skapat förvirring, osäk
erhet och bristande motivation. (Enkät 1)

Utvärderingens resultat tyder således på att det saknades en gemensam förståelse för
projektets syfte och mål när projektet inleddes, något som är vanligt då de olika ak
törerna i ett projekt inte är i fas med varandra.78 Projektets inledande fas varade ca 4
månader, medan Blossing anser att en sådan period beräknas behövas pågå under 1-2
år.79 Det kan vara en av anledningarna till att deltagarna, men även processlednings
gruppen inte var i fas när projektet inleddes hösten 2011. Gruppen som arbetat med
ansökan hade varit insatt under en längre tid än övriga medarbetare, och även om
ett omfattande arbete pågått för att underlätta en förståelse för projektet under mo
biliseringsfasen, hade övriga medarbetare inte på ett tillräckligt sätt blivit införstådda
med projektet och dess idéer.
I augusti 2011 hölls en kickoff på Sommarlust i Kristianstad. Kickoffen i augusti
kan sägas tillhöra initieringsfasen eftersom den var grunden till det nya, och det
arbete som skulle pågå under påföljande år. Som ovan nämnts visar utvärderingens
resultat att det vid tiden för kickoffen fortfarande var ett antal medarbetare som
inte hade förståelse för det nya. Kickoffen skulle i detta perspektiv kunnat utgöra
en viktig grund för förståelsen av det fortsatta arbetat i projekt folkhögskola 2.0.
Förutsättningarna var goda eftersom deltagandet var högt, och representanter från
samtliga folkhögskolor fanns närvarande. Kickoffen levde emellertid inte riktigt upp
till dessa krav och förväntningar vilket medförde att projektets nästa fas, implemen
teringsfasen/genomförandefasens, inleddes med en stor osäkerhet bland deltagarna.
Starten i Kristianstad var inte speciellt givande. Jag ville få mer konkret information.
(Enkät 1)
Det kändes helt främmande att vara i Kristianstad. Alldeles för spektakulärt och långt
ifrån det uppdrag vi har som utbildare, jag kände mig ej delaktig även om jag älskar
mitt yrke och trivs jättebra på mitt jobb. (Enkät 1)

Deltagarna hade inte tillräcklig kunskap om vad projektet handlade om, hur centrala
begrepp såsom entreprenörskap definierades och vilken betydelse det hade för den
78 Johansson och Heide 2008, s. 25
79 Blossing 2008, s. 13
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enskilde medarbetaren. Inte heller fanns en förståelse för vad som förväntades av
deltagarna själva – vilka krav fanns, samt hur praktiska frågor skulle lösas.
(Enkätfråga: För att kunna delta i projektet behöver jag…)
Ökad tydlighet och transparens från ledningen – vilka resurser finns? Hur fördelas de?
Hur ser den översiktliga planen ut? Vilka är målet? (Enkät 2)

Projekt Folkhögskola 2.0 är ett projekt som initierats uppifrån, det vill säga, det är
ett initiativ som kommer från personer med ledande positioner (rektorer) på respek
tive skola. Hela förarbetet med problemidentifiering och formulering och projekt
skapande har huvudsakligen skötts av personer med ledande positioner alternativt
”externa” personer (Eva-Maria). Under mobiliseringsfasen, alltså först efter det att
detta förarbete var gjort, involverades medarbetarna på ett mer aktivt sätt genom sin
medverkan i enkäter samt att ambassadörerna utsågs och blev mer aktiva.
För att skapa goda förutsättningar för förändringsprocesser, måste en öppen kom
munikation förekomma för att undvika egna tolkningar och förståelser av projek
tet.80 Det rådde vid denna tidpunkt en osäkerhet bland deltagarna om projektets
innebörd men även en rädsla och osäkerhet för vilka förändringar och följder projek
tet skulle komma att innebära för den enskilde. Som en följd av detta fanns det ett
stort behov av en tydlig kommunikation om projektets innehåll och betydelse bland
berörda medarbetare.81
Förutsättningarna för att projektet skulle övergå i en lyckad implementeringsfas
kan därmed vid denna tid sägas vara ringa. Utifrån enkäterna som genomfördes un
der implementeringsfasen framgår en skillnad i skolornas förutsättningar, där nästan
90 % av skolledarna ansåg att arbetstider utgjorde problem för projektets framgång.
Motsvarande siffra för svårigheten att förena projektaktiviteter med ordinarie verk
samhetsplanering var ca 60 %.
Det har varit lite oklart vad det ska leda till och framförallt hur mycket tid det kommer
att ta. Det finns inte så mycket utrymme tids/arbetsmässigt för ett projekt om det ska
vara meningsfullt – vi har häcken full som det är! (Enkät 2)

Detsamma gäller de förväntningar deltagarna hade med projektet. Medan medar
betarna ansåg att de hade störst möjligheter att bredda sig inom kommunikation,
efterfrågade skolledarna entreprenörskap, ett område som medarbetarna kopp
lade samman med möjligheter att söka nya arbeten. Följaktligen rådde en brist på
förståelse mellan projektets berörda medarbetare och ett mer proaktivt agerande för
att underlätta genomförandet från ledningshåll med en tydligare kommunikation
hade kunnat underlätta det fortsatta arbetet. För att lyckas genomföra förändringar
är kommunikationen om vad förändringarna innebär viktigt.82 Det är ytterst alltid
mottagarna som bestämmer hur budskapet ska tolkas. I enkätsvaren kan utläsas att
den information som når fram till berörda medarbetare inte är entydig och inte ger
tydliga besked om vad som ska hända inom ramen för projektet:
80 Se Johansson och Heide 2008, s. 25
81 Se Johansson och Heide 2008, s. 75-76
82 Se Johansson och Heide 2008
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Allmänt virrigt och informationen är fel eller kommer inte fram. (Enkät 2)

Utifrån utvärderingens resultat kan konstateras att initieringsfasen inte skapat den
förståelse för det nya som behövs för att kunna genomföra varaktiga förändringar.
Sammantaget kan konstateras att hinder för genomförandeprocessen under initier
ingsfasen har utgjorts av deltagarnas olika förväntningar med sitt deltagande, delta
garnas olika förutsättningar för att delta, otillräckliga insatser för att tydliggöra och
skapa möjligheter för deltagarna att medverka, men även för att skapa en förståelse
för det nya samt framförallt en bristande kommunikation mellan ledningsgrupp och
medarbetare.
Nästa steg i förändringsprocess är implementeringsfasen. Denna fas ska inträda när
en förståelse för det nya skapats.83

Implementeringsfas
Under implementeringsfasen prövas de nya idéerna praktiskt och erfarenhetsutbyte
kring de nya idéerna och nya arbetssättet är av betydelse.84 Till implementeringsfasen
under projekt Folkhögskola 2.0 räknar vi genomförandefasen – det vill säga de bas
utbildningar/kurser och gemensamma aktiviteter som genomfördes efter kickoffen
i augusti 2011. Under implementeringsfasen utkristalliserades tidigt en del problem
för deltagarna, dessa kommer redogöras för nedan under faktorer som hindrar eller
underlättar genomförandeprocessen under implementeringsfasen.

Faktorer som hindrar eller underlättar
genomförandeprocessen under implementeringsfasen
Projektet vände sig ursprungligen till ca 400 mottagare. Utvärderingen visar att pro
jektet inte nådde detta mål och alltså inte kan bedömas som framgångsrikt ur detta
perspektiv.85 Anledningarna till att projektet inte nådde fler aktörer är fler:
Antalet medarbetare på respektive skolor skiljer sig åt, detsamma gäller de ur
valsprinciper för medverkan de olika skolorna använt. Medan vissa skolor erbjudit
samtliga medarbetare på skolorna att delta, har andra skolor valt ut vissa grupper.
Enkäterna som genomförts inom ramen för projektet har haft en överlag sjunkande
svarsfrekvens även om några skolor ökade sitt deltagande mellan första och andra
enkättillfället och svarsfrekvensen ökade något vid sista enkättillfället. Likaså har
83 Se Blossing 2008, s 23-39
84 Se Blossing 2008, s. 23-39
85 Se Blossing 2008, s. 12
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deltagandet vid de gemensamma aktiviteterna varit sjunkande. Detta kan tolkas som
ett minskat intresse från deltagarnas sida, men vi har under implementeringsfasen/
genomförandefasen funnit att det finns tre grupper av medarbetare:
• De medarbetare som vill delta i projektet och gör det.
• De medarbetare som vill vara med i projektet men inte kan på grund av olika
hinder på arbetsplatsen.
• De medarbetare som inte vill vara med i projektet på grund av ointresse och/eller
är omotiverade.
De medarbetare som vill delta och har gjort det upplevde inga eller små hinder i den
egna verksamheten för deltagande i projektet. I enkät nummer två efterfrågades vad
medarbetaren behöver för att kunna delta i projektet:
Inget. Jag är på! (Enkät 2)

Den grupp som ville vara med men inte kunde, upplevde däremot större hinder på
sin arbetsplats exempelvis vad gällde problem med att få vikarier. Problemen grundar
sig i tjänstens utformning, svårigheter att ändra den ordinarie verksamheten, samt
en känsla av att bli lämnad ensam när det ska ordnas med delaktighet – exempelvis
beskrev några medarbetare att de fick ta tjänstledigt för att delta.
(Enkätfråga: Vad behöver du för att kunna delta?)
Att min arbetsgivare löser problemet med ekonomisk ersättning och vikarier för att jag
överhuvudtaget ska kunna delta! (Enkät 2)
Det slutar nog här eftersom vi behöver ta tjänstledigt för att delta. (Enkät 2)

Den grupp som inte ville delta på grund av ointresse har upplevt att det inte fanns
något i de tre fokusområdena som var av nytta för dem i sitt arbete. I denna grupp
finns även en inte oväsentlig del som inom projektets gång eller snart därefter skulle
gå i pension och därför inte kände att det var meningsfullt att delta i kompetenshö
jande verksamhet.
Jag har tagit ställning till att inte ingå mer på något aktivt sätt. Jag närmar mig pen
sionsålder. (Enkät 2)

Det totala antalet medarbetare har sålunda inte nått upp till den målgrupp som pro
jektet riktade sig till. Däremot har det totala antalet aktiviteter och sammankomster
varit omfattande: ca 26 träffar hösten 2011, ca 70 träffar våren 2012, ca 60 träffar
hösten 2012. Utöver dessa träffar har ett antal storträffar genomförts. Bland an
nat: Kickoffen i Kristianstad med 313 medarbetare samlade, Backagården med 263
medarbetare samlade, den gemensamma terminsuppstarten på Sundsgården där 136
medarbetare närvarade samt den central heldagskonferens på Furuboda med 132
deltagande medarbetare. Dessa storträffar har av ett antal medarbetare beskrivits som
de viktiga händelserna i projektet och att det är då man förstår att man ingår i ett
sammanhang, att man ingår i något större. Det går således att urskilja hinder och
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möjligheter utifrån tre olika grupper där möjligheter, hinder eller vilja att delta är
avgörande.
När det gäller medarbetare på de olika aktiviteter som arrangerats inom ramen
för Folkhögskola 2.0 måste man emellertid gå utanför dem för att på ett rättvist sätt
bedöma projektets omfattning. Det har framkommit att medarbetare deltagit i ak
tiviteter som har sitt ursprung i Folkhögskola 2.0, men som inte registrerats som en
aktivitet inom projektet.

Figur 2. Har du deltagit eller deltar du i aktiviteter som har sitt ursprung i 2.0 men som inte registrerats
som en aktivitet inom projektet? (antal svarande 122)

Det går även att urskilja faktorer som hindrar eller underlättar genomförandeproces
sen utifrån de olika medarbetargrupperna:

Ledningen av projektet
Rektorerna har inte någon aktiv ledningsroll i projektet eftersom den från början
planerade styrgruppen avvecklades, men bör stå med bland ledningen eftersom de
indirekt utövar ledning över projektet då de är ledare på respektive skolor.
I den ledande verksamheten har svårigheter med besluts- och ansvarsfrågor iden
tifierats, och framförallt under den inledande fasen av projektet rådde en osäkerhet
om vem som förväntades fatta beslut och därefter genomföra dem. Detta förhållande
gällde för både ledningsgruppen internt, men även i rektorsgruppen. I ansökan står
Folkbildningsföreningen i Malmö som ägare av projektet, men en tydligare diskus
sion kring vad det egentligen innebar sakandes inledningsvis. Detta ledde till en
oklar roll- och ansvarsfördelning. Vid internatet i Backagården ställdes frågan om
det ekonomiska ansvaret till processledningsgruppen, men flera rektorer ansåg att
det svar som gavs var otydligt.
Resultaten från intervjuerna visar vidare att processledningen inte upplevts vara
i fas med projektet under framförallt projektets första del, det första halvåret, vilket
påverkat rektorernas syn på och upplevelse av projektet. Detta visas genom att det
inledningsvis rått osäkerhet kring vilken roll den enskilda rektorn har, vad man
förväntas göra samt förhållandet mellan rektor och processledningsgrupp men även
genom att det rått en osäkerhet kring det ekonomiska ansvaret. I intervjuerna med
rektorerna har vidare framkommit olika bilder av det ideala ledarskapet. Emedan en
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del av rektorerna upplevt den friare styrning som användes som väldigt positivt, har
andra uttryckt missnöje med ett sådant ledarskap och istället önskat betydligt tydli
gare struktur och ramar.
Vidare har de olika centrala begreppens definition och betydelse för den egna
verksamheten inte tydliggjorts för ledarna, och en oklarhet över begreppsdefinitioner
har identifierats. En oklarhet i ledningsgruppen om vad olika centrala begrepp be
tyder medför en otydlighet i kommunikationen mellan ledning och medarbetare,
och bidrar till en svårighet att skapa en förståelse för det nya. Centrala begrepp har
således inte kommunicerats på ett tydligt sätt varken internt eller extern. Avsaknad
av fullt ut fungerande kommunikativa rutiner var större under projektets inledande
delar för att minska efter hand som projektet pågick.
Avslutningsvis har en tydlig målfokus inte alltid varit närvarande bland de ledande
personerna i projektet.
Utvärderingens resultat visar därmed att de olika ledande personerna varken under
mobiliseringsfasen eller genomförandefasen i tillräcklig utsträckning har fokuserat på
målet eller ens varit säkra på vad projektmålet är. Att skapa en förståelse för projek
tet, för deltagande, eller de olika delprojektens utbildningar osv. kan därmed för
svåras eftersom deltagarna inte förstår varför hen ska delta, vilket syfte det tjänar.
Deltagande i projektet känns inte meningsfullt eftersom förståelse för projektets
olika delar i relation till målet saknas. Ledningens betydelsefulla kommunikation86
har brustit i denna del, och ledarna har inte kunnat uppfylla deltagarnas behov av
meningsskapande och deltagande. Röst från medarbetare, enkät nummer 5:
Projektet har vuxit med tiden, men den allt för otydliga målbeskrivningen från början
har stört processen. Det har förmodligen också bidragit till att flera skolor hoppade av
istället för att satsa lite extra.

Emellertid har ambassadörerna efter hand fått en mer framträdande roll när de gäller
att skapa förståelse för projektet, detta haltade dock inledningsvis.

Ambassadörerna
Inledningsvis förekom en osäkerhet kring mandat i förhållande till rektor.
Ambassadörerna har enligt projektbeskrivningen en informerande roll och ska agera
länk mellan projekt och medarbetare. Bland ambassadörerna förekom därför också
en osäkerhet på sin uppgift, samt oro och bekymmer för om och hur man skulle
kunna klara av en odefinierad och otydlig roll. Inte alla ambassadörer kände att det
var meningsfullt eftersom man inte så att säga hittat sin plats i projektet. En ytterli
gare omständighet, och vanligt förekommande, var att ambassadörerna kände ambition och vilja för att genomföra projektet på ett bra och tillfredsställande sätt, men
att verklighet på den egna skolan inte medgav denna höga ambition.
86 Johansson och Heide 2008, s. 57
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Medarbetarna
Ett stort problem som identifierades redan under mobiliseringsfasen var de olika
förutsättningar som medarbetare från olika skolor upplevde. Medarbetarna har
olika typer av tjänster vilket bland annat inneburit problem när aktiveter lagts ut
på skollov. Eftersom vissa medarbetare har lov när eleverna har lov har detta inte
fungerat optimalt. Vidare arbetar berörda medarbetare inte alltid på samma dyg
nstider. Exempelvis finns det medarbetare som arbetar heldygn, och ska en person
som arbetar på det sättet medverka vid en aktivitet blir det tungt rent ekonomisk för
skolan. Vidare har bristande intresse och en känsla av att projektet inte är meningsfullt identifierats som ett hinder av medarbetarna. Detta hänger till viss del samma
med en avsaknad av tydliga definitioner och den frånvaron av tillräcklig informa
tion som rådde vid projektstart. Utvärderingens resultat visar att medarbetaren känt
osäkerhet inför arbetet eftersom en kunskap och förståelse för det nya inte finns. I de
fall det finns en osäkerhet om vad projektet handlar om kan en känsla av utanförskap
skapa, och som en följd av det ett mindre engagemang från medarbetarens sida.
Medarbetarna har under mobiliseringsfasen medverkat i självstyrande grupper.
Dessa grupper skapades under internatet i oktober 2011, och utgick från ämne och
kompetenser som medarbetarna efterfrågade. Alla önskade områden resulterade inte
i grupper, och bland de grupper som skapades har inte alla grupper klarat av att
fungera fullt ut hela vägen. Utvärderingens resultat visar att det har saknats tillräcklig kompetens för att leda dessa självstyrande grupper. Den processledningskurs
som erbjöds kom för sent enligt berörda medarbetare.
Vidare har olika mål, förväntningar och behov bland medarbetarna utgjort
en svårighet i genomförandet av projektet. Att utgå från medarbetarnas mål och
förväntningarna handlar dels om att kartlägga huruvida det finns en kunskap om
vad som förväntas av dem i projektet, dels om att kartlägga medarbetarnas egna mål
och förväntningar med sitt deltagande, men även att undersöka vilka personer som
medarbetarna har förväntningar på. Det vill säga:
– Vad förväntas jag göra?
– Vad vill jag ha ut av det?
– Vem förväntar jag mig ska styra projektet framåt?

September 2011
I enkäten som genomfördes efter kickoffen på Sommarlust i Kristianstad ställdes
frågan om deltagarna visste vad som förväntades av dem i projektet? (09-2011) I
detta svar framkom att 12 % att de svarande inte visste det medan något fler, 45 %,
ansåg att de ”till viss del” visste vad som förväntades av dem.87 Resterande visste alltså
87 Dessa 137 ombads förtydliga detta, och följande svar framkom:
Aktivt deltagande/deltagande utan fokus på resultat
Aktivt deltagande/deltagande + resultat
Fortfarande luddigt och otydligt
Övrigt
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inte vad som förväntades av dem. Vid denna tid hade basutbildningarna börjat, och
deltagarna förväntades delta i dem.

November 2011
I enkäten som skickades ut i november samma år efterfrågades medarbetarnas egna
förväntningar med projektet. Efter att ha kartlagt en viss osäkerhetskänsla rörande
projektet i september, skulle medarbetarnas egen förväntan alltså kartläggas. Precis
som när det gäller förutsättningar visade det sig att medarbetarnas förväntningar
skiljde sig mycket åt när det gällde:
• ”Att lära mig mer”
• ”Jag hoppas kunna delta”
• ”Knyta nya kontakter”
När det gäller de personer som medarbetarna har störst förväntningar på så är det vid
samtliga tillfällen störst förväntningar på processledningsgruppen.
Vilka behov medarbetarna har för att kunna delta i projektet har efterfrågats vid
två tillfällen; december 2011 samt juni 2012.88 ”Tonen” i svaren kan uppfattas som
mer negativa vid det andra tillfället. Där anger också ett antal medarbetare att de inte
längre är med. En medarbetare uttrycker en önskan om att den egna folkhögskolan
ska hoppa av.
Precis som för övriga faktorer skiljer sig behoven åt mellan medarbetarna. Från
enkätsvaren har dock följande behov utkristalliserats som egna behovsgrupper:
Tydlighet, information, relevans, faktiska möjligheter till deltagande samt känsla av
delaktighet. Medarbeterna saknar en tydlighet vad gäller vad som ska hända i pro
jektet, när saker ska hända, vad som förväntas av dem osv. Detta hänger samma
med avsaknad av information om projektet i stort och smått. Med koppling till det
som tidigare skrivit om avsaknad av målfokus för ledningen kan antas att det spiller
över på övriga medarbetare. Vidare saknas en känsla av relevans, projektet upplevs
inte beröra den egna arbetssituationen och medarbetaren kan inte koppla betydelsen
av delaktighet till den egna arbetssituationen. Slutligen behövs en faktisk möjlighet
att närvara. Som tidigare angivits har de olika skolorna löst sitt deltagande på olika
sätt, något som påverkar den enskilde medarbetarens möjlighet att närvara vid olika
arrangemang och kurser. Det upplevs som svårt att kombinera en ordinarie verksam
heten med det som händer i projekt Folkhögskola 2.0.
”Det slutar nog här eftersom vi måste ta tjänstledigt för att delta” (Enkät 2)
Nytt tänk/nya insikter/utveckling som får effekter på skolans verksamhet och pedagogik
Ledningsperspektiv
Öka kompetensen/fåfortbildning
Öka kompetensen – vilket får effekt på skolans framtid
Engagemang
88 2011 besvarade 126 frågan – 2012 besvarade 89 frågan
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Det är inte alla som är negativt inställda utan det förekommer även positiva svar där
medarbetaren är tillfreds med situationen och väl inne i projektet.
Ytterligare ett hinder som identifierades under denna fas var avstånd mel
lan folkhögskolorna. Deltagarna upplevde att det tog för lång tid att ta sig mellan
folkhögskolorna för att delta vid gemensamma aktiviteter. Det geografiska avståndet
kan därmed sägas utgöra ett hinder för samverkan. Tiden det tar att förflytta sig
mellan sin egen skola och en annan kan upplevas som för lång när man har mycket
”vardagligt arbete” på den egna skolan som väntar på att utföras.
Vidare finns det som tidigare nämnt de som inte vill delta på grund av en nära
förestående pension.

Rektorerna
Rektorerna är en viktig grupp för att förändringsprocessen ska kunna genom
föras. De är ledarna på sin skola, och har ett formellt mandat att företräda skolan
i rektorsgruppen. En positiv och entusiasmerande ledare som har kunskap om vad
förändringsarbetet innebär är viktigt för att kunna påverka och informera deltagar
na som berörs av projektet.89 Precis som med ambassadörerna har rektorerna gett
uttryck för en något oklar ansvarsfördelning och en känsla av otydlighet. Frågor
rörande projektägarskap, ekonomiskt ansvar och rektorsgruppens roll i förhållande
till process
ledningen var under projektets inledningsfas vanligt förekommande.
Det otydliga ansvarsområdet gäller således både projektet i stort men även inom
projektet. Inledningsvis fanns en styrgrupp bestående av rektorerna från respektive
folkhögskola, en grupp som senare avvecklades efter beslut i rektorsgruppen.
Ett förhållande som uppkommit som ett hinder (men som även kan utgöra fördel)
är att det bland folkhögskolorna och bland rektorerna finns ”allianser” och samar
beten från förr. Man är så att säga van att samarbeta med vissa folkhögskolor, men
vet hur de fungerar och man har tillit till dem. I sådana fall fungerar samarbetet ofta
mycket smidigare och mer friktionsfritt.90 Tillit och förtroende är centralt för att
våga samarbeta, m.m., och det är även viktigt för förmågan att hantera uppkomna
problem. Folkhögskolorna har olika förutsättningar, olika bakgrund och olika kul
turer och normer för hur olika förhållanden ska hanteras, diskuteras och lösas vilket
kan påverka möjligheterna för samarbete och förändring.
Sammantaget betyder ovan sagda att folkhögskolans rektorer har en betydelsefull
roll för förändringsprocesserna. I projekt Folkhögskola 2.0 har det visat sig att de
personer som medarbetarna har störst förväntningar på emellertid är processledningsgruppen. Detta kan betyda att processledningsgruppen ses som ledare för projektet,
men även på att det har rått oklarheter i hur mycket respektive rektor kan bestämma
och leda på den egna skolan i just det här projektet.
Det är sålunda ett stort antal faktorer som hindrar genomförandeprocessen som
utvärderingen kartlagt och förtydligat. En del av dessa faktorer var kända efter mo
89 Johansson och Heide 2008, s. 57. Se även Ekvall 1990
90 Johansson och Heide 2008, s. 57ff
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biliseringsfasen och beskrevs i den rapport som utkom innan genomförandefasen in
leddes i september 2011. Rapporten har distribuerats till deltagande folkhögskolors
rektorer, men utifrån vår utvärdering har denna rapport inte diskuterats eller använts
i det fortsatta arbetet med projekt folkhögskola 2.0.91
En återkommande beståndsdel i projektet, eller avsaknad av den, har kommuni
kation varit, och kräver en egen del i detta avsnitt.

Kommunikation
Den förändringsprocess som Folkhögskola 2.0 innebär kräver kontinuerlig fungerande
kommunikation.92 En fungerande kommunikation innebär att mottagare förstår
budskapet. Det är alltid mottagaren som bestämmer budskapets innebörd och de
som sänder ut budskapet måste därför vara varse om att budskapet når fram, tas
emot och förstås av de som berörs.93 Budskapet måste också vara sammanhängande
så att deltagarna inte själv måste fylla det med innehåll.
I projekt Folkhögskola 2.0 har en förhållandevis stor del av medarbetarna som
besvarat enkäterna varit missnöjda med kommunikationen och informationen om
Folkhögskola 2.0. Det förekommer att medarbetarna upplevt att de har fått olika svar
beroende på vem som tillfrågas och egna tolkningar har därmed getts utrymme. Så är
fallet exempelvis med betydelsen av centrala begrepp såsom entreprenörskap och dess
innebörd för medarbetarnas framtid. Medarbetarna har uppfattat entreprenörskap
som detsamma som att söka nytt arbete, en förändring som medarbetarna känner
osäkerhet inför, inte är beredda på och inte vill delta i.94
För att ledningen ska kunna förklara varför förändringen behövs och reducera
osäkerhet måste en tydlighet i kommunikationen råda och ledningen måste vara
kompetent nog att berätta för och entusiasmera sina medarbetare.95
Förutsättningarna för den enskilde medarbetaren har således inte varit optimal när
det gäller att skapa sig en enhetlig och förståelig bild av projektet, förändringarna och
sin egen del i detta.
Inledningsvis en mycket luddig och ostrukturerad bild av projektet innebar. (Enkät 3)
Jag tycker det kommer vilseledande om hur/vad som går. Alla förändringar med det
ekonomiska vad vi får göra och ej göra. Det sätter ned glädjen i gruppen och skapar
nedstämdhet och oro. All ny information vore det bra om det kan komma till alla.
(Enkät 3)
91
92
93
94
95
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Se Johansson och Heide 2008, s. 75-76
Se Johansson och Heide 19ff
Se Johansson och Heide s. 20ff, 35
Johansson och Heide 2008, s. 64. Se även Nystedt och Törestad 1985
Johansson och Heide 2008, s. 25. ”8 steg till lyckad förändring” på s 26 i Heide, där denna och
andra liknande modeller har fått kritik för att de anses vara rykta ur sitt sammanhang.

Som tidigare nämnts identifierades olika grupper av medarbetare ganska tidigt i pro
jektet – de som ville och de som av olika anledningar inte ville delta. Fler diskus
sioner har förts om hur detta ska hanteras. Ska man ”ge upp” de som inte vill eller
ska man försöka få dem med sig i projektet? Heide menar här att det är viktigt att
fokusera på dem som redan är positiva för att ge dem stöd och bekräfta deras åsikt.96
Ambassadörerna visade sig få en allt mer utkristalliserad och tydlig roll, detsamma
gäller Anna och Brigitta i processledningen. Detta påverkade troligtvis den allt mer
positiva bilden av en fungerande kommunikation som enkäterna visade.97 Mellan
enkät nummer tre och fyra ökade exempelvis andelen deltagarna som angett att
kommunikationen fungerat bra med ca 20 procentenheter, och motsvarande siffra
för de som ansett att kommunikation fungerat mycket bra är ca 7 procentenheter.

Det som har underlättat…
De storträffar som varit har uppfattats positivt och bra. Medarbetare har angett att
det är dessa träffar som gör projektet och att det är vid dessa tillfällen man känner att
man ingå i en gemenskap. Medarbetarna har känt att något positiv hänt och valt att
fortsätta medverka. Positiva upplevelser av sådan art har troligtvis påverkat projektet
i positiv riktning;. Även de olika basutbildningarna och självstyrande grupperna har
lett till att människor har träffats, att nya ansikten börjar kännas igen och att ny
fikenhet kan uppstå. Medarbetare har under projektet samarbetet och verkat över de
vanliga gränserna, vilket upplevs positivt. I samband med detta arbete över gränserna
uppstår en kommunikation horisontellt, det vill säga underifrån som kan bygga sig
stark i ett framtida samarbete. Den eventuella rädsla och osäkerhet som kan finnas i
förändringsarbete kan också minska med dessa möten, det okända är inte så okänt
längre och medarbetarna kan känna tillförsikt inför nya framtida samarbetsmöten.
Ett passande citat kan avsluta detta avsnitt om de olika mötesplatserna och mötena:
Rektorsdialogen har varit bra. Öppen och informativ. Tidigare fanns en osäkerhet om
kring beslutsprocessen och ekonomin, men dessa saker känner jag är utredda och vi går
vidare med förtroende. (Intervju med rektor)

Med fokus på resultat
För att bedöma huruvida arbetet nått upp till projektets olika syften har som tidigare
nämnts flera olika tillvägagångssätt använts. Dels har de resultat som framkommit
96 Johansson och Heide 2008, s.190-191
97 Johansson och Heide 2008, s. 24
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under den formativa utvärderingen och redogjorts för ovan, använts. Dels har en
särskild enkät med fokus på resultat använts (se enkät 5, bilaga). Det övergripande
målet för projektet vid projektet slut är specificerade i ansökan och handlar om att
på olika sätt stärka medarbetaren genom ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt, att
stärkas i sin förmåga att delta i samverkans- och förändringsprocesser, och att detta
ska leda till ökad kompetens inom områdena hållbar utveckling och kommunika
tion. Detta avser stärka medarbetarna och folkhögskolorna i olika former av samar
beten. Vidare är ett syfte att folkhögskolan ska medvetandegöras om digitalisering
och avslutningsvis påbörja ett samarbete folkhögskolorna emellan.
Enkäten visar att dessa delar har uppfyllts i större eller mindre utsträckning; ex
empelvis anser en stor del av de svarande att man har ökat sin förmåga att samverka
med andra folkhögskolor medan ungefär hälften av de svarande anser att de ökat sin
förmåga att delta i förändringsarbete. När det gäller förhållandet mellan kommuni
kation, entreprenörskap och hållbar utveckling anser medarbetarna i störst utsträck
ning att de ökat sin kompetens inom fokusområdet kommunikation. När det gäller
samverkan med det omgivande lokalsamhället är det betydligt mindre andel av de
svarande medarbetarna som anser sig ha ökat denna kompetensen, medan en något
större andel anser att man ökat förmågan när det gäller kommunikation som digi
talisering. Medarbetarna har således i olika stor utsträckning ansett att de på något
vis blivit stärkta i sin förmåga och kompetens när det gäller 2.0:s resultat. För att ge
en rättvis bild av projektet och dess effekter måste än en gång de aktiviteter som inte
räknas in i 2.0 men som på något vis skett inom ramen för projekt ändå räknas in.
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Uppsummering med en
blick framåt!
Projekt Folkhögskola 2.0 är och har hela tiden varit ett på många sätt mycket om
fattande projekt. Det har ett brett övergripande syfte som spänner över flera olika
områden, det är aktörer från flera olika skolor inblandade i ledningsarbetet, det berör
ett stort antal medarbetare från olika yrkeskategorier och det pågår under flera år.
Det är ett utvecklingsprojekt som är och har varit en djärv och framtidsinriktad
satsning. Vi har i texten ovan försökt skapa en förståelse för projekt dels utifrån pro
cessen och dels utifrån det avslutande resultatet.
Det är ett omfattande förändringsarbete som folkhögskolorna måste genomgå
för att slutligen hamna där, för att slutligen kunna säga att vi har uppnått projektets
olika syften. Innan implementeringsfasen övergår i en institutionaliseringsfas där det
nya inte längre betraktas som ett försök eller något som pågår vid sidan av den or
dinarie verksamheten, krävs det lite mer arbete. För att nå dit där det nya utgör en
naturlig del av vardagen krävs att de nya arbetssätten och de nya idéerna inte längre
är nya utan uppfattas som rutin, att konflikter och diskussioner avtagit och att det
nya ingår i organisationens budget, lokaler osv.
Vad vi utvärderare kan konstatera är att projekt Folkhögskola 2.0 har nått en god
bit på vägen, att man har tagit de första viktiga stegen mot ett ökat samarbete och
mot en större förståelse för varandra. Förändringsprocessen har bara inletts, och för
att kunna fortsätta i samma positiva riktning är det av stor vikt att vara varse om, och
ta hänsyn till, en del omständigheter som under utvärderingen visat sig vara särskilt
viktigt för det fortsatta arbetet.
Vi utgår från några centrala begrepp som utkristalliserats som särskilt viktiga för
att förstå de förutsättningar som finns för att gå vidare med samverkan; kultur, makt,
förväntningar, struktur, tydlighet, kommunikation samt korrekt fokus. Först av allt
kommer tydligheten. I ett projekt av denna storlek, eller i vilket projekt som helst är
det av stor vikt att det råder tydlighet om vad som gäller, när saker och ting händer
samt vem som ansvarar för det. Det är också viktigt att vara tydlig i projektstarten.
När Folkhögskola 2.0 startade var det ännu många frågetecken bland de som förvän
tades delta. De som under lång tid arbetet med projektets ansökan och planering
var längre komna i medvetandegörandet av vad projektet egentligen betyder, en
förståelse för det nya som emellertid inte överfördes till övriga medarbetare.
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Det är också av stor vikt att det finns strukturer som mäktar med att hantera ett pro
jekt av denna storlek. Strukturen involverar de olika ansvarsområden och beslutsvä
gar som måste finnas och vara tydliga i ett projekt. Detta för att kunna skapa de
laktighet och en känsla av öppenhet och entusiasm. En god struktur är viktigt även
för att ledningen och deltagarna ska var i fas med projektet, att hämta in det man
eventuellt förlorar vid en dålig start tar tid och kraft och kan försvaga förtroendet för
ledningen men även för projektet som sådant.
En god kommunikation är också A och O för att det fortsatta samarbetet ska
kunna fortgår. För att så många som möjligt ska få en chans att försöka vara med
och förstå det nya måste det kommuniceras ofta om väsentliga delar i projektet, och
kommuniceras på olika sätt och på olika nivåer. Deltagarna som berörs av projektet
tar emot kommunikationen på sitt eget sätt och kan i samma budskap finna olika
betydelser.
Vidare är det även av stor betydelse att ta hänsyn till de olika kulturer som ex
isterar på folkhögskolorna. Man är på folkhögskolorna vana att göra vissa saker på
ett visst sätt och att vissa saker är rätt och andra fel. Det är också viktigt att upp
märksamma de olika lednings- och möteskulturerna som finns. Varje folkhögskola
är unik och består av en uppsättning medarbetare och eldare med vanligtvis skilda
bakgrunder. I detta sammanhang är det viktigt att ett ömsesidigt förtroende/tillit
börjat byggas upp, För att samverkan ska kunna ske är tillit mellan de samverkande
aktörerna viktigt. För att skapa tillit måste man tro på att övriga medarbetare vill
samverka och gör det på ett ärligt sätt. Detta är inte helt enkelt om man utgår ifrån
att folkhögskolorna till viss del konkurrerar om samma studenter. Detta har varit ett
frågetecken i flera diskussioner där olika åsikter förekommer; medan en del anser att
folkhögskolorna i Skåne inte konkurrerar anser andra att man gör det. De deltagande
folkhögskolorna kommer från olika kulturer där man är van att göra på ett visst sätt.
Om man ska förändra eller skapa nya normer för beteendeändringar så vet vi i
ett rättssociologiskt perspektiv att det krävs åtminstone tre aspekter (essenser) som
måste uppfyllas: den sociala reproduktionen (och här kommer kommunikationens
stora betydelse in så som vi noterat ovan); tydliga handlingsanvisningar (handlings
direktiv – och tydligheten igen); samt att det finns klara förväntningar som man
som individ känner av från sin sociala omgivning (socialt tryck och förväntanstryck)
på att man ska handla på ett särskilt sätt i givna situationer. Nya normer byggs upp
efterhand och kan avläsas i institutionaliseringsfasen. Detta går vi inte djupare in på
här men det kan vara värt att beakta vid fortsatta projekt med förändringsambitioner
över lite längre tid.
Detta har betydelse, något som även makt visat sig ha. Hur man betraktar varan
dra utifrån ett konkurrensperspektiv skiljer sig åt mellan folkhögskolornas rektorer.
Medan vissa anser att man inte konkurrerar anser andra att man gör det. I det förtro
endeskapande arbete som är viktigt för att samverkan ska komma till stånd kan en
sådan oenighet vara ett aber.
Som ovan redogjorts för har projektet berört många medarbetare, vissa mer posi
tivt inställda till projektet än andra. En del av de som medverkat i utvärderingens
enkäter och intervjuer har under projektets gång redogjort för en positiv förändring
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vad gäller sin kompetens och förmåga inom projektets fokusområden och ser posi
tivt på det framtida samarbetet folkhögskolorna emellan. I enlighet med Johansson
och Heide är det i detta läge viktigt att ge de redan positiva medarbetarna stöd och
uppmuntran samt bekräftelse för sin åsikt så att inte dessa medarbetare går förlorade
vad gäller deras positiva inställning.98 Det handlar om att lägga fokus på det som har
verkan.

Avslutningsvis…
Folkhögskola 2.0 har naturligt nog inte – på den korta tid som stått till buds – lyckats
undanröja alla de hinder som identifierades redan under mobiliseringsfasen, och
kan inte heller sägas ha nått fullt upp till alla de omfattande mål som projektet
syftade till. Men – och det finner vi vara mycket viktigt – utvärderingen har visat att
förutsättningarna att nå målen fullt ut efter fortsatt samarbete måste anses stärkta
om:
• nätverk, och ökad förståelse för varandras olikheter, är en grund för fortsatt sam
verkan, samt
• att samverkan är synnerligen viktig för att kunna stärka folkhögskolornas möj
ligheter att vara medskapande i utmaningen att möta framtidens krav på föränd
ring och vidareutveckling.
Det avslutande Framtidsseminariet i Malmö (2013-05-15) var ett på flera sätt in
tressant av tydligt avslutande inslag i hela utvecklingsprojektet. Utvärderarna redo
visade vid det seminariet sina preliminära slutsatser och reflektioner om projektet
Folkhögskola 2.0. Det lärande av projektet som i olika aktiviteter och reflektions
inslag visades upp under dagen av de deltagande medarbetarna med skilda bak
grunder och ledarna vid de deltagande folkhögskolorna – liksom kanske framför allt
de avslutande reflektionerna av två av projektledningsgruppens deltagare under hela
projekttiden – var i utvärderarnas perspektiv synnerligen intressanta och framtidsin
riktade.
Det lärande som också framför allt kom till klart uttryck denna dag var att projekt
ledningsgruppen på stort allvar hade tagit sig an det viktiga och starkt framåtsyftande
framtidsarbetet efter ett konstruktivt men intensivt arbetsmöte mellan projektled
ningsgruppen och utvärderarna den 15 mars 2013 i Lund. Detta fokuserande arbete
mot ett klart projektavslut och mot framtiden inleddes av projektledningsgruppen
redan i Lund den 21 januari 2013 och dessförinnan i Malmö den 18 december 2012.
Detta lärande och reflektionsprocesserna den 15 maj 2013 på Framtidsseminariet i
Malmö redovisas fördjupat i projektets egen slutrapport och med en egenutvärdering
med slutreflektioner.
98 Johansson och Heide 2008, s. 190-191
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Genom arbetet med och medverkan i kompetensutvecklingsprojekt Folkhögskola
2.0 kan således många beståndsdelar till den viktiga grunden för det fortsatta arbe
tet med folkhögskolorna, som en drivande aktör på utbildningsområdet samt som
mötesplats och kunskapscentra, således sägas vara lagd. Nu bär det högst sannolikt
vidare framåt och då måhända i de nya samarbetsformer som har signalerats under
avslutningsperioderna.
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Bilaga 1: Resultatredovisning
enkäterna

Under utvärderingens gång har genomförts 5 olika enkäter som har varit nätbaserade.
I nedanstående redovisas och kommenteras resultaten från dessa 5 enkättillfällen.

Enkät 1: Genomförd september 2011
Resultaten visar att det vid projektets start i september 2011 rådde stor osäkerhet bland
medarbetarna över projektets mål, vision samt vad som förväntades av dem själva.
Av de svarande var det 172 st, dvs. 71 %, som deltagit på Kick-offen i Kristianstad.

Figur 3. Medverkade du på Kick-offen i Kristianstad (Antal svarande 243)

När det gäller medarbetarnas kännedom om projektets vision vid denna tid var det ca
30 % av de som besvarat enkäten som ansåg att de hade kännedom om den, knappt
60 % gjorde det till vis del medan 12 % svarade att de inte kände till visionen.
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Figur 4. Känner du till Folkhögskola 2.0:s vision? (Antal svarande 241)

Ungefär samma svarsförhållande blev det när projektets mål efterfrågades. Av de
svarande (241 st) svarade ca 25 % att de kände till målet, medan nästa 60 % svarade
till viss del och drygt 15 % svarade att de inte kände till projektets mål.

Figur 5. Vet du vilka mål projektet har? (Antal svarande 241)

Vid förfrågan om medarbetaren visste vad som förväntades av hen i projektet visade
det sig att enbart ca 13 % av de svarande fullt ut hade vetskap om det. 45 % visste
till viss del vad som förväntades av dem.

Figur 6. Vet du vad som förväntas av dig i projektet? (Antal svarande 241)

Av de som visste eller till viss del visste (137 st) vad som förväntades av dem i projek
tet varierade de efterföljande svaren. Medan vissa ansåg att deltagande/engagemang
utan egentligt fokus på resultat var viktigast ansåg andra att resultat och ökad kom
petens för en själv var i fokus. Andra ansåg att ökad kompetens utifrån skolperspektiv
var i fokus (alltså att den egna kompetensen var viktig för att skolans totala kom
petens i framtiden skulle öka) medan andra beskrev en framtidsvision där nytt kan
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sägas vara ledordet. Det handlade om nytt tänkande, nya insikter, utveckling osv.,
förhållanden som får effekter på skolans verksamhet och pedagogik
I enkäten efterfrågades även vilka förväntningar medarbetaren har på sin medver
kan i projektet. (fråga 6, öppen fråga).
Den största svarsgruppen hade fokus på ökad kunskap/insikt/idéer/inspiration
(30 %), medan något färre förväntade sig ökad samverkan (24 %). En nästan lika
stor andel hade inte så stora förväntningar. Det förekom även de som angav att de
ville medverka i projektet för att kunna tillföra kunskap och erfarenhet, men ville
alltså dela med sig av den egna kompetensen.

Enkät 2: Genomförd december 2011 – januari 2012
Denna enkät fokuserades på hur medarbetaren upplevde kommunikationen i pro
jektet, vilka behov medarbetaren hade för att optimera deltagandet i projektet, samt
medarbetarens förväntningar.
Av de som besvarade enkäten hade ca 90 % (183 st av 206 svarande) medverkat på
de utbildningar som genomfördes under ht 2011.

Figur 7. Har du medverkat på de utbildningar som genomförts under hösten? (Antal svarande 206)

Av de som svarat att de inte medverkat på någon utbildning var det nästan hälften
(9) som angav att det inte fungerade på grund av att det inte gick att kombinera med
den ordinarie tjänsten.
Kommunikationen under projektet har varit central i flera av enkäterna. Vid den
na tid ansåg över hälften av de svarande att kommunikationen inte fungerade bra.
5 % av de svarande ansåg att den fungerade mycket bra.
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Figur 8. Hur upplever du att kommunikationen om vad som händer i Folkhögskola 2.0 fungerat under
hösten 2011, där 1 står för mycket dåligt och 4 för mycket bra? (Antal svarande 187)

Medarbetarna ansåg att det förekom flera problem vad gäller kommunikationen,
bland annat att informationen om vad som skulle hända inte kom i tid och inte var
tillräckligt tydlig, att projektets syfte och mål inte kommunicerats samt att kommu
nikationen kring strukturen var otydlig(ex upplägg av kurser osv.).
Ht 2011 var det viktigt att kartlägga vilket behov medarbetarna hade för att de på
bästa sätt skulle känna att de kunde ta del av och vara delaktig i projektet Folkhögskola
2.0 framöver? En majoritet av deltagarna angav att det behövdes tid och möjlighet
där tid syftar på att medarbetaren redan har full sysselsättning inom ramen för sin
tjänst, medan möjlighet handlar om att skolledare och processledning måste agera så
att vikarier kan sättas in, att deltagarna på skolan inte blir lidande när personalen är
iväg på utbildning och att överhuvudtaget inte den ordinarie verksamheter eller den
enskilde personalen drabbas negativt. Det uttrycks även ett behov av meningsfullhet
där medarbetaren vid tiden för enkäten inte kände att det fanns några kurser som
kändes relevanta, att man inte förstod syftet med projektet och inte hade hittat sin
plats i det. Det förekom även ett behov av struktur och tydlighet. Medarbetarna
saknade tydlig information om vilka beslutandeordningar som gäller, vem som gör
vad i projektet samt vad som kommer att hända.
De olika personerna i projektet har olika förväntningar på sig. Vid denna tidpunkt
hade medarbetarna högst förväntningar på processledningen följt av ambassadörerna,
medan lägst förväntningar var på rektorerna.

Figur 9. Hur är dina förväntningar när det gäller projekt Folkhögskola 2.0 på följande personer, där 1
står för lägst förväntningar och 4 för högst. (Antal svarande 178)
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När det gäller medarbetarens egen medverkan i projektet har flertalet svarande
förväntningar som ligger i mellanskiktet och varken är mycket stora eller mycket små.

Figur 10. Hur är dina förväntningar på din egen medverkan i projekt Folkhögskola 2.0, där 1 står för
lägst och 4 för högst förväntningar. (Antal svarande 175)

Enkät 3: Genomförd juni 2012
I denna enkät fokuserades medarbetarens fortsatta behovet för att optimera deltagan
det, hinder för medverkan, kommunikation samt förväntningar.
Av de som besvarade enkäten (165st) var det 70 % som medverkat i någon studie
grupp under våren 2012.

Figur 11. Har du medverkat i någon studiegrupp under våren 2012? (Antal svarande 165)

De som inte deltagit i någon utbildning under våren 2012 har som anledning för
det i störst utsträckning angett att det har varit en fråga om tid. Deltagarna har för
mycket att göra, man kan inte prioritera utbildning som ligger utanför den ordinarie
verksamheten på grund av att eleverna på den egna skolan därmed blir lidande. Ett
annat förhållandevis vanligt svar är att medarbetaren inte funnit något som känts
meningsfullt eller intressant. Medarbetarna har sålunda inte kunnat koppla den ut
bildning som studiegrupperna och 2.0 erbjudit till det behov som finns inom ramen
för det egna arbetet.
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Av de som deltagit i någon utbildning angav drygt 60 % mycket höga eller höga
förväntningar på sitt deltagande. 14 % hade mycket låga förväntningar på sitt delta
gande.

Figur 12. Vad hade du själv för förväntningar på ditt deltagande i studiegrupp, där 1 står för lägst
förväntningar och 4 för högst förväntningar. (Antal svarande 157)

Drygt 60 % av de svarande ansåg att deras förväntningar uppfylldes. Med utgångs
punkt i medarbetarnas angivna förväntningar så kan konstateras att de som från
början hade högre förväntningar är nöjda i något större utsträckning än de som hade
lägre förväntningar.

Figur 13. Har ditt deltagande motsvarat dessa förväntningar? (Antal svarande 157)

Kommunikation i projektet utgjorde återigen en del av enkäten. Denna gång var
frågan hur medarbetaren upplevt att kommunikationen om vad som händer i
Folkhögskola 2.0 fungerat under våren 2012? Flertalet respondenter har svarat ”mel
lanvarianterna”, varken mycket bra eller mycket dåligt.
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Figur 14. Hur upplever du att kommunikationen o vad som händer i Folkhögskola 2.0 fungerat under
våren 2012, där 1 står för mycket dåligt och 4 för mycket bra. (Antal svarande 157)

De som ansett att kommunikationen fungerat bra eller mycket bra upplevde att am
bassadörerna gjort ett bra arbete med kommunikationen, samt att Anna och Birgittas
mailut skick och information fungerat bra. De som angett att kommunikationen
inte fungerat har pekat på svårigheterna i att få en entydig bild för vilka strukturer
och ordningar som gäller. Dessa medarbetare har upplevt att informationen varierat
beroende på vem man frågar. Vidare har medarbetare även gett uttryck för att det
funnits problem i att få en helhetsbild över vad projektet handlar om. När det gäller
sättet att kommunicera information på är alla inte nöjda med att få mail eller att
behöva gå in på hemsidan för att få information.
I juni 2012 hade projektet pågått i ungefär ett år. En enkätfråga rörde vilket behov
medarbetaren hade i det läget för att på bästa sätt kunna ta del av och vara delaktig
i projektet Folkhögskola 2.0 framöver. Frågan hade öppet svarsalternativ, och utifrån
den genomläsning av svaren som gjorts kan vissa teman skönjas: Det vanligast före
kommande svaret var att det behövdes tid och möjlighet för att delta. (19 st) följt av
behovet av intressanta grupper och en känsla av meningsfullhet (10 st) samt bättre
information och kommunikation om vad som hände i projektet (10 st). Vidare var
det flera som uttryckte behovet av en bättre organisation och struktur (6 st).
Förväntningarna på rektor, ambassadör och processledningen hade vid denna
tidpunkt ändrat sig något i förhållande till föregående enkät. Förväntningarna på
processledningen och ambassadörerna hade minskat och även skillnaden mellan
förväntningarna på de två grupperna detsamma. När det gäller rektorerna var de
kvar på nästan exakt samma bild.
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Figur 15. Hur är dina förväntningar när det gäller projekt Folkhögskola 2.0 på följande personer, där 1
står för mycket låga och 4 för mycket höga. (Antal svarande 152)

Deltagarna hade inte bara förväntningar på sig själva och på de centrala grupper
na i projektet, utan kände även mer eller mindre förväntningar från andra om sitt
deltagande. Varifrån de upplevda förväntningarna kommer varierar en del. I störst
utsträckning har förväntningar om deltaganden från processledningen (38,3 %)
angivits, tätt följt av den egna folkhögskolans rektor (31,2 %). Förväntningar om
deltagande från ambassadörerna och ledningsgruppen från den egna folkhögskolan
upplevs också förhållande vis höga.

Enkät 4: Genomfördes december 2012
Den fjärde enkäten hade deltagarnas upplevelse av projektet under hösten 2012 i fokus.
Av de som besvarade frågan angav 77 % att de medverkat i någon studiegrupp
eller annat arrangemang ordnat av Folkhögskola 2.0 under hösten 2012. 23 % hade
inte deltagit i någon studiegrupp eller av Folkhögskola 2.0 ordnat arrangemang. Av de
som deltagit i någon aktivitet hade drygt 80 % höga eller mycket höga förväntningar
på deltagandet, således en högre andel än vid föregående enkät där motsvarande siffra
var drygt 60 %.
Vid frågan om de förväntningar som fanns uppfylldes, ansåg 77,5 % att de så
gjordes. Utifrån vilka förväntningar som fanns kan konstateras att de som hade högst
förväntningar i lägst utsträckning upplevde att dessa uppfylldes,

62

Figur 16. Har ditt deltagande motsvarat dina förväntningar? (Antal svarande 80)

Kommunikationen under hösten 2012 har av ca 75 % de svarande upplevts fungera
bra eller mycket bra. Om det jämförs med enkäten som besvarades ett halvår tidigare
kan en ökad andel nöjda medarbetare ses. Andelen deltagarna som angett att kommu
nikationen fungerat bra har ökat med ca 20 procentenheter, och motsvarande siffra
för de som ansett att kommunikation fungerat mycket bra är ca 7 procentenheter.

Figur 17. Hur upplever du att kommunikation om vad som händer i Folkhögskola 2.0 fungerat under
hösten 2012 där 1 stå för mycket dåligt och 4 för mycket bra. (Antal svarande 103)

När förväntningarna på rektorer, ambassadörer och processledning efterfrågades för
tredje gången (tidigare i två enkäter) visade det sig att förväntningarna ökat på pro
cessledningen; medan medarbetare med mycket höga förväntningar minskat något.
Totalt hade förväntningar på processledningen således ökat sedan föregående enkät.
För ambassadörerna hade förväntningarna totalt sett minskat, detsamma gäller för
rektorerna.
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Figur 18. Under hösten 2012 – hur har dina förväntningar varit när det gäller projekt Folkhögskola
2.0 på nämnda personer, där 1 står för mycket låga förväntningar och 4 för mycket höga förväntningar.
(Antal svarande 103)

Enkät 5: juni 2013
Av de som besvarade enkäten har huvuddelen angett att de medverkat vid en gemen
sam aktivitet en eller flera gånger. Detta är högre andel än både för delprojekten och
baskurserna. I minst utsträckning har de svarande medverkat på någon loka/regional
aktivitet.
För att uppnå ökad beredskap inför framtidens olika krav har ett ökat entre
prenöriellt förhållningssätt och med det en ökad kompetens – metodiskt och organi
satoriskt – inom områdena hållbar utveckling och kommunikation bland personalen
bedömts vara betydelsefullt,
Med utgångspunkt i de tre fokusområdena hållbar utveckling, kommunikation
och entreprenörskap har de svarande i störst utsträckning angett att de under sin
medverkan i projekt Folkhögskola 2.0 erhållit ökat kompetens inom kommunikation
följt av hållbar utveckling. I minst utsträckning har de svarande angett att man ökat
sin kunskap inom entreprenörskap.

Figur 19. Upplever du att du under din medverkan i projekt Folkhögskola 2.0 har erhållit ökad
kompetens inom nämnda områden? (Antal svarande 125)

Detta kan sättas i relation till de problem och den osäkerhet som rört definition och
betydelse av de centrala begreppen där störst osäkerhet har rått för begreppet entre
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prenörskap. Det har även varit en skillnad i hur olika medarbetare förstått begreppet.
Detta framkom redan under mobiliseringsfasen och har således kvarstått under hela
projekttiden.
För att stärka folkhögskolorna inför framtiden har vidare en förstärkning av med
arbetarnas förmåga och ökad arbetsglädje i att delta i samverkans- och förändrings
processer bedömts vara viktigt. Samverkan berör inte enbart andra folkhögskolor
utan riktar sig även till intressenter utanför folkhögskolorna. Av de svarande har
nästan 70 % angett att de under sin medverkan i projekt 2.0 har ökat sin förmåga att
samverka med andra folkhögskolor, medan motsvarande siffra för andra intressenter
utanför folkhögskolan är knappt 30 %.
Att uppnå de mål som 2.0 angett innebär ett förändringsarbete. Ett av målen med
2.0 var att stärkas i förmågan och känna ökad glädje inför att delta förändrings
processer. När det gäller förmågan att delta i förändringsprocessen på den egna skolan
anser ca hälften av de svarande att de ökat denna förmåga. En av utgångspunkterna
för Folkhögskola 2.0 och den enkät som skickades in var en tro på att samverkan
mellan folkhögskolorna behövs för att kunna möta framtiden krav. Utvärderingen
har visat på ett antal hinder och möjligheter för ett framtida samarbete, och vid en
direkt fråga om hur medarbetaren bedömer möjligheterna för ett framtida samarbete
mellan folkskolorna ska fortsätta som en följd av 2.0 har knappt 40 % angett att de
bedömer möjligheterna som mycket stor eller stora. Ca 40 % av de svarande är tvek
samma medan ca 15 % bedömer möjligheterna som små. 8 % vet ej.
Medarbetarnas upplevelser av projektet varierar, något som framkommit i både
enkäter, intervjuer och observationer. Vid projektets slut efterfrågades specifikt
den totala upplevelsen av delaktigheten i projektet. Knappt 30 % var positiva el
ler mycket positiva medan ca 50% upplevt en varierande upplevelse; ibland positiv
ibland negativ. Ca 20 % har angett att man upplevt delaktigheten i Folkhögskola 2.0
som negativ eller meningslös.
Medarbetarna har även genom projektet förväntats öka sin kompetens vad gäller
utveckling och delaktighet i lokala nätverk för att skapa olika former av samarbeten
inom lokalsamhällenas ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling. Deltagarnas
möjligheter att skapa olika former av samarbete inom lokalsamhällenas ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling har utgjort ett av Folkhögskola 2.0:s mål. Ca
25 % av de svarande har angett att en sådan ökning skett, medan ca 65 % svarat att
man inte upplevt någon ökad möjlighet inom detta område.
Ytterligare ett mål angivet inom projekt 2.0 innebär att medarbetare och deltagan
de folkhögskolor medvetandegörs om möjligheter och kompetenskrav i fråga om kommunikation som digitalisering i samhällsutvecklingen leder till. Ca 45 % av de svarande
har angett att de medvetandegjorts om vilka möjligheter och kompetenskrav i fråga
om kommunikation som digitalisering i samhällsutvecklingen leder till. Vad gäller
kommunikation har även en ökad kompetens i att utveckla metoder och strukturer
för kommunikation utgjort ett mål. Ca 45 % av de svarande har angett att de absolut
eller till viss del ökat sin kompetens, medan drygt 50 % angett att man knappt eller
inte alls gjort så.
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Folkhögskola 2.0
– ett kompetensutvecklingsprojekt
Extern utvärdering
Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt i Skåne inom ramen
för Europeiska socialfondens programområde 1. Projektet är på många
sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett, övergripande syfte som
spänner över flera områden. I projektet är aktörer från flera folkhögskolor
inblandade i ledningsarbetet och det berör ett stort antal medarbetare från
olika yrkeskategorier. Projektet har pågått under flera år.
I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till
föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande
44 folkhögskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland annat staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet.
Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa folkhögskolor studerar cirka
3000 kursdeltagare och antalet lärare och annan personal är ungefär drygt
700.
Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och
medarbetare från dessa skånska folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i
Malmö är projektägare. De deltagande folkhögskolorna har vid ett antal
träffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkhögskolorna har samt
vilka prioriteringar i samverkansprojektet som behöver göras.
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