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1 Inledning 

Stenebyskolans rötter går tillbaka till 1934, då skolan grundas av Josef Andersson och 

Erland Borglund i Dals Långed. Skolan utbildar inom konst och hantverk med 

utgångspunkt i materialområdena trä, metall och textil. Verksamheten drivs idag i 

form av en stiftelse som bildades 1991 med Landstinget i Älvsborg och Bengtsfors 

kommun som huvudmän. Västra Götalandsregionen övertog landstinget i Älvsborgs 

åtaganden i stiftelsen i sambandet med den nya organisationen.  

Utbildningen vid Steneby anordnas av två skolor, på högskoleförberedande respektive 

högskolenivå. Där den förra drivs av stiftelsen och den senare av Göteborgs universitet 

genom institutionen för konsthantverk och design, HDK. 

Stiftelsens utbildningar vid Stenebyskolan omfattar högskoleförberedande samt 

yrkesförberedande utbildningar inom konsthantverk och design på 1-2 år. HDK – 

Högskolan för design och konsthantverk (Göteborgs universitet) bedriver utbildningar 

på högskolenivå (kandidat- och masterutbildningar). Utbildningarna som bedrivits av 

stiftelsen hade 95 elever under vårterminen 2013 och 102 elever under höstterminen 

2013. Stiftelsen erbjuder också sommarkurser som man tar betalt för. Under 

sommaren 2013 erbjöds tre stycken. Dessa arrangerades tillsammans med ABF och 

hade 27 deltagare.  

De högskoleförberedande utbildningarna som stiftelsen bedriver riktar sig främst till 

individer som har ambitioner att studera vidare på en design- eller konsthögskola. 

Från skolans sida beskriver man att utbildningsverksamheten till stor del är upplagd 

kring elevprojekt. Vid upplägget av utbildningarna har man strävat efter att lägga fokus 

på individuell kreativitet, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga. Utöver detta 

lyfter flera av de intervjuade att faktorer som eget ansvar och individuell utveckling är 

viktiga inslag i utbildningarna.  

Utbildningarna inkluderar även grundläggande företagsrelaterad kunskap för att 

underlätta övergången från utbildning till eget företagande. Det finns även ett 

samarbete kring starta eget-utbildningar tillsammans med Nyföretagarcentrum i Ed. 

Skolans verkstäder och elevarbetsplatser står till elevernas förfogande även efter 

lektionstid samt under helger. 

Västra Götalandsregionen har under hösten 2014 upphandlat en genomlysning av 

verksamheten vid Steneby. Enligt uppdragsbeskrivningen ska genomlysningen: 

Ge en tydligare bild över stiftelsens och högskolans verksamhet vid Steneby 

Synliggöra vad stiftelsens egen verksamhet genererar för kostnader och resultat 

Belysa vilka framtida utmaningar och ambitioner som finns. 
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Kontigo AB har, genom sitt ramavtal med Västra Götalandsregionen, upphandlats för 

att genomföra genomlysningen. Föreliggande rapport redovisar resultaten från detta 

uppdrag.  

Arbetet har genomförts under perioden september – november 2014. Denna rapport 

utgör tillsammans med den presentation som gjorts för uppdragsgivaren vår 

slutrapportering från uppdraget.  

1.1.1 Frågeställningar för genomlysningen 

Enligt det uppdrag som formulerats ska genomlysningen svara mot de tre syftena ovan. 

Västra Götalandsregionen har i förfrågningsunderlaget vidare specificerat ett antal 

frågeställningar som man önskar få besvarade. En sammanställning av dessa återfinns 

i tabell 1 nedan. Det är dessa specifika frågeställningar som legat till grund för 

genomlysningen och som Kontigo haft som mål att besvara i genomlysningen. Detta 

innebär till exempel att vi inte har haft i uppdrag att utvärdera verksamheten avseende 

exempelvis måluppfyllelse eller resultat. Frågeställningarna är indelade i fem teman 

(verksamhet, studenter, mervärde för regionen, Steneby i relation till andra 

utbildningar samt Stenebys koppling till den regionala utvecklingsstrategin VG 2020). 

Frågeställningarna är inte formulerade i en prioriteringsordning. 

Tabell 1 Genomlysningens frågeområden och frågor. Källa: Förfrågningsunderlag från 

VGR. 

Frågeområden och frågor 

1.Verksamhetens organisation, förutsättningar och resultat 

Hur förändras förutsättningarna för stiftelsen att bedriva sina utbildningar i 

samband med yrkeshögskolan? 

Bedrivs verksamheten på ett effektivt sätt utifrån de resurser (personal och 

ekonomi) som finns?  

Hur mycket av stiftelsens medel går till det som krävs för att ha Göteborgs 

Universitet där, och vilken är merkostnaden med att ha universitetsutbildningen på 

Steneby?  

Hur används stiftelsens medel? 

2. Studenternas syn på utbildningarna och nyttan av dem 

Vad händer med studenterna efter avslutad utbildning. Avser i första hand 

stiftelsens utbildningar. 
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Hur ser dagens studenter på utbildningarna, t.ex. för- och nackdelar med att 

utbildningarna är lokaliserade vid Steneby? 

Hur är intresset för utbildningarna utifrån söktryck? 

Hur ser den anpassade entreprenörskapsutbildning som stiftelsen erbjuder för 

studenter och yrkesverksamma inom området ut - omfattning och resultat? 

3. Regionalekonomiska mervärden och mervärden skapade genom utbildningarnas 

samverkan 

Vilken regionalekonomisk betydelse har verksamheten vid Steneby för närområdet 

(Dals Ed, Dalsland, Fyrbodal)?  

Hur ser samverkan ut mellan de utbildningar som finns vid Steneby? Vilken 

samverkan finns mellan universitets utbildningar vid Steneby och andra intuitioner 

vid Göteborgs Universitet 

Mervärden av samverkan med andra aktörer (näringsliv etc.) 

4. Stenebys position och kvalitet jämfört med liknande utbildningar  

Finns liknande utbildningar som stiftelsens utifrån verksamhet och resurser? 

Hur står sig Steneby?  

5 Verksamhetens betydelse för att uppnå uppsatta mål i VG 2020 

Bedöms verksamheten vid Steneby ligga i linje med inriktning och mål i VG2020? 

(Vilket/vilka områden i VG2020 och på vilket sätt?) 

Bedöms verksamheten bidra till att uppsatta mål i VG2020 uppnås? 

I VG2020 är jämställdhet, miljö, internationalisering och integration generella, 

prioriterade frågor - i vilken utsträckning berör verksamheten vid Steneby dessa 

och i så fall på vilket sätt? 
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2 Metod och genomförande  

Uppdraget har genomförts under perioden september till mitten av november 2014. 

Empirin hämtas från följande källor: 

Dokumentstudier: Västra Götalandsregionen och Stenebyskolan har bistått med 

underlagsmaterial som utifrån olika perspektiv belyser verksamheten. Det handlar t.ex. 

om projektansökningar, årsredovisningar, revisionsrapporter samt statistik rörande 

söktryck, studenter och alumniverksamhet. 

Intervjuer: Merparten av den empiri som genomlysningen bygger på har inhämtats 

genom 32 intervjuer med en rad olika aktörer och verksamheter. Intervjuer har 

genomförts med: 

• Företrädare för stiftelsen och för skolan samt ett urval av verksamma lärare. 

• Västra Götalandsregionen. 

• HDK-Steneby. 

• Ett urval av studenter vid Stenebyskolan.  

• Företagare och representanter för det företagsfrämjande systemet i 

närregionen. 

• Andra utbildningsanordnare med liknande inriktning. 

• Nationella aktörer (YH-myndigheten och Nämnden för hemslöjdsfrågor). 

Intervjuerna har i merparten genomförts som telefonintervjuer. En förteckning över 

intervjupersoner återfinns i slutet av rapporten. Inom ramen för uppdraget har 

projektteamet även besökt Stenebyskolan och där dels genomfört intervjuer dels fått en 

rundvisning på skolan. Vidare har ett antal informanter intervjuats vid flera tillfällen. 

En förteckning över intervjuade återfinns som bilaga.   

Analys av statistik: Inom ramen för genomlysningen har analys av två statistiska 

material genomförts: 

För att besvara frågor rörande de regionala mervärdena av verksamheten har en 

regionalekonomisk analys genomförts. I denna har vi belyst de regionalekonomiska 

värden som genereras av skolans verksamhet. Det handlar t.ex. om vilken 

sysselsättning och vilket skatteunderlag som verksamheten genererar samt hur detta 

påverkar konsumtion etc. Analysen har genomförts i rAps (regionalt prognos- och 

analyssystem). rAps är ett statistikverktyg som effekter av olika verksamheter.  
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För att på ett systematiskt sätt belysa var tidigare studenter återfinns idag (såväl 

geografiskt som när det gäller deras arbetsmarknadsstatus) har data baserade på 

personnummer inhämtats från Statistiska centralbyrån. Statistiken visar var två 

årskullar av elever befinner sig fyra år efter att man skrivits in vid Stenebyskolan.  

Enkät till före detta studenter vid skolan: som komplement till statistiken har 

även en webbenkät till före detta studenter vid skolan skickats ut. Den har skickats ut 

till samtliga av de e-postadresser som Stenebyskolan tagit fram (här ligger fokus på 

stiftelsens utbildningar). Totalt har enkäten skickats ut till strax över 600 studenter 

varav 236 besvarat enkäten, en svarsfrekvens på 39 procent1.  

2.1.1 Avgränsningar 

Som alltid när det gäller denna typ av studier – där en verksamhet ska beskrivas och 

belysas så ingående som möjligt – behöver en del avgränsningar göras.  

För det första har vi att förhålla oss till de tids- och kostnadsmässiga ramar som satts 

upp. Det är en förhållandevis stor mängd empiri som hanterats och uppdragets 

genomförandetid (och ekonomiska ramar) har satt ramarna för hur djupt denna har 

kunnat analyseras. Det har även inneburit att vi varit beroende av att intervjupersoner 

haft möjlighet att ställa upp på intervju vid de tidpunkter som vi haft möjliga. Då 

uppdraget har sträckt sig över det s.k. höstlovet har detta inneburit en utmaning i 

genomförandet.  

Vidare har vi valt att inte fördjupa oss i den pågående diskussionen mellan Göteborgs 

universitet och stiftelsen rörande hur verksamheterna ska organiseras framöver. I de 

fall vi gjort detta har det varit i samband med att vi belyst de konkreta frågeställningar 

som tagits upp i tabell 1 ovan.  

 

  

                                                           

1 Den låga svarsfrekvensen har olika förklaringar: 96 av e-postadresserna var inte längre aktuella (16 

%). 9 respondenter bad aktivt att bli borttagna från undersökningen. 26 respondenter påbörjade 

men avslutade inte enkäten. Resterande icke-svarande respondenter har inte besvarat enkäten 

och har heller inte angett skäl för att avstå trots två påminnelser efter det första utskicket. 
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3 Resultat från genomlysningen 

I detta kapitel redovisas resultatet från genomlysningen. Vi har valt att strukturera 

redovisningen utifrån de fem frågeområdena som presenterades i tabell 1. Innan vi 

presenterar resultatet från respektive frågeområde har vi valt att lyfta fram 

nedanstående tabell, där vi visar vad vi använt för empiri för respektive frågeområde. 

Tabell 2 Genomlysningens frågeområde och empiri. Källa: Förfrågningsunderlag från 

VGR/Kontigos undersökning 

Frågeområde och frågor Empiri 

1. Verksamhetens organisation, 

förutsättningar och resultat 

Baseras på intervjuer med lärare och 

ansvariga vid Steneby, samt på de 

underlagsmaterial som skolan bistått 

med. 

 

2. Studenternas syn på utbildningarna 

och nyttan av dem 

Avsnittet bygger på tre typer av 

källmaterial: individstatistik från SCB, 

enkätundersökning till f.d. studenter, 

samt intervjuer med nuvarande 

studenter. 

 

3. Regionalekonomiska mervärden och 

mervärden skapade genom 

utbildningarnas samverkan 

Data inhämtad från rAps, samt från 

intervjuer (aspekter som rör samverkan). 

4. Stenebys position och kvalitet jämfört 

med liknande utbildningar  

Intervjuer samt skriftligt 

underlagsmaterial 

5 Verksamhetens betydelse för att uppnå 

uppsatta mål i VG 2020 

Analys av resultatet från genomlysningen 

med underlagsmaterial rörande VG 

2020. 
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3.1 Verksamhetens organisation, förutsättningar och 

resultat 

I följande avsnitt kommer vi att belysa de frågeställningar som rör verksamhetens 

organisation, förutsättningar och resultat (se tabell 1).  

3.1.1 Hur förändras förutsättningarna för stiftelsen att bedriva 

sina utbildningar i samband med yrkeshögskolan? 

Stenebyskolans utbildningar har tidigare klassificerats som kompletterande 

utbildningar vilka reglerats genom särskild förordning. Denna förordning upphörde att 

gälla i december 2013 och det är ett antal nya lagrum som skolans 

utbildningsverksamhet idag har att förhålla sig till. Överföringen till de nya 

förordningarna pågår i skrivande stund genom att skolan har ansökt om att befintliga 

utbildningar som erbjuds ska godkännas inom ramen för de nya förordningarna. Dessa 

är följande: 

• Förordning (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och 

vissa andra utbildningar 

• Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 

• Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 

De två sistnämnda lagrummen ovan berör de utbildningar vid Steneby som överförs till 

yrkeshögskolan, dvs. de yrkesförberedande utbildningarna, medan det första 

lagrummet berör de högskoleförberedande utbildningarna. 

För att undersöka vilka konsekvenser överförandet av utbildningar till de nya 

förordningarna kan få för Stenebyskolan så har Kontigo genomfört två intervjuer med 

tjänstemän på Myndigheten för Yrkeshögskolan som är tillsynsmyndighet för dessa 

utbildningar. Resultatet från dessa intervjuer samt inspel från personal på Steneby 

ligger till grund för större delen av detta avsnitts resonemang. 

I och med överförandet till de nya lagrummen omfattas utbildningarna på Steneby av 

nya grundkrav. I de flesta fall är dessa krav inte märkbart högre ställda än vad som 

gällde under tidigare förordning, med undantag för de yrkesförberedande 

utbildningarna. Kraven för dessa utbildningar som integreras i YH är tydligare och mer 

strikta än vad som gäller för de högskoleförberedande. För de sistnämnda 

utbildningarna finns en del flexibilitet inbyggt i förordningen för att inte riskera 

utesluta vissa utbildningar. Kraven för båda typer av utbildningar har dock förtydligats 

generellt i jämförelse med tidigare gällande regler.  

Kraven som ställs på utbildningarna gäller exempelvis att utbildningarna måste 

bedrivas kursvis, att personalens behörighet för att bedriva utbildningarna måste 

beskrivas på ett tydligt sätt (gäller i synnerhet för YH) och att det tydliggörs hur man 
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under utbildningens gång erbjuder pedagogiskt stöd till de elever som är i behov av 

det. Urvalsprocessen för studerande är också mycket tydligare reglerad för YH-

utbildningar jämfört med de högskoleförberedande konst- och kulturutbildningarna. 

De krav som ställs på utbildningarna kommer enligt myndigheten att innebära en 

större administrativ börda för skolor som Steneby, då kraven på uppföljning, tillsyn 

och kontroll är mer utvecklade inom de nya regelverken. Förhoppningen från 

myndighetens sida är dock att detta bidrar till en bättre översyn av 

utbildningsverksamheten som omfattas av dessa regelverk samt att 

utbildningsanordnarnas kvalitets- och utvecklingsarbete stimuleras. Därtill kommer 

utbildningsanordnarna erbjudas mer stöd från myndigheten (jämfört med vad 

Skolverket erbjöd kompletterande utbildningar), t ex i form av IT-stöd som kommer 

att förenkla ansökningsprocesser och förändringar i utbildningar. 

En annan aspekt av de nya förordningarna är att de yrkesförberedande utbildningarna 

får examensbehörighet. Det har man inte haft tidigare. Detta utgör en betydande och 

viktig skillnad för dessa utbildningar både från personalens och myndighetens 

synvinkel.  

Ytterligare en viktig skillnad mot tidigare förordning är att de högskoleförberedande 

konst- och kulturutbildningarna blir studiestödsberättigade för personer under 20 år. 

Under tidigare förordning har man som studerande inte kunnat ansöka om CSN förrän 

från och med 20 års ålder om man läst någon av dessa utbildningar. Detta förändras 

alltså nu vilket torde göra livet lättare för studerande som väljer att söka till Stenebys 

utbildningar direkt efter gymnasiet och bör i sin tur göra det lättare för Steneby att 

locka nya studerande i denna åldersgrupp. 

Beslut från MYH gällande överföringen till nya regelverk förväntas i början av 2015 och 

gäller för max 5 år från juli 2015. När detta bemyndigande löper ut får skolan ansöka 

på nytt om att utbildningarna ska godkännas. Utifrån intervjuerna med personal på 

MYH och enligt hur regeringsuppdraget till myndigheten är formulerat ser Kontigo 

inga tecken på att någon befintlig utbildning på Steneby skulle riskera att inte 

överföras enligt plan. Regeringsuppdraget innebär i korthet att så länge utbildningarna 

uppfyller grundkraven så godkänns de. Någon konkurrensutsättning inom respektive 

utbildningsform sker inte i detta skede2. Men en sådan konkurrensutsättning kan inte 

uteslutas inför nästa ansökningsomgång. De yrkesförberedande utbildningarna på 

Steneby ryms därtill inom vad som kallas ”smala yrken”. Detta innebär undantag från 

de krav som rör efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket normalt ställs på YH-

utbildningar. För dessa smala YH-utbildningar ligger istället bevarande- och 

kulturarvsfrågor i fokus. 

                                                           

2 Överföring av kompletterande utbildningar till nya regelverk. Återrapportering 2014. Myndigheten 

för yrkeshögskolan. 
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I samband med överföringen kommer också ersättningsnivåerna till de utbildningar 

som har statsstöd vara detsamma som tidigare. Men en ny ersättningsmodell utifrån 

utbildningsanordnares faktiska kostnader kommer att tas fram för att gälla med start 

2016. 

I nuläget är det svårt att uttala sig om möjligheterna att få nya utbildningsplatser 

godkända eller om befintliga utbildningar kommer att kunna förlängas (till att bli 3-

åriga istället för 2-åriga t ex). Utrymmet för den typen av beslut beror enligt 

myndigheten på hur många kompletterande utbildningar som väljer att ansöka om 

överföring till de nya regelverken och därefter hur stort bemyndigandeutrymme som 

”blir över” inom respektive regelverk. Blir det resurser över kommer myndigheten att 

genomföra utlysningar för ytterligare ansökningar. 

Från ledningens och personalens sida ser man i stor utsträckning positivt på de nya 

förordningarna. Utgångspunkten i deras resonemang är att utbildningarna godkänns i 

nuvarande form med vissa förtydliganden. Det finns också förhoppningar om att det i 

och med de nya förordningarna ska finnas större möjligheter att bygga på befintliga 

yrkesförberedande utbildningar till treåriga YH-utbildningar. Något som man också 

ansökt om under 2014. Det finns emellertid också en viss osäkerhet kring hur 

myndigheten kommer att ställa sig till ansökningar av nya typer av utbildningar som 

skolan – utöver de som redan finns – skulle vilja erbjuda. Osäkerheten rörande 

myndighetens förhållningssätt kring nya utbildningar stärks möjligen av att 

Stenebyskolan fick avslag på de tre ansökningar om nya utbildningar som lämnades in 

under 2013.3 Ur ledningens och personalens perspektiv framstår det som mycket 

betydelsefullt att Stenebyskolan kan utveckla och beviljas utbildningsplatser inom nya 

utbildningar. Detta för att verksamheten ska kunna anpassa sitt utbud efter den 

efterfrågan som finns hos målgruppen och även att verksamheten kan förändras över 

tid. För att skolan ska kunna vara konkurrenskraftig och attraktiv för nya elever över 

tid är detta mycket viktigt. 

I och med övergången till ny förordning finns det jämfört med tidigare ett tydligare 

krav på att YH-utbildningar ska bedriva samverkan och utbyte med näringslivet eller 

verksamheter som generellt har hög relevans för dessa utbildningar. Detta förefaller 

dock ligga i linje med stiftarnas intentioner med verksamheten på Steneby. Inte minst 

ligger det väl i linje med det uppdrag som skolan har från Västra Götalandsregionen, 

nämligen att utveckla Steneby som en mötesplats och en central aktör i regionens 

utveckling.4 På så sätt finns det starka incitament för Stenebyskolan att driva sin 

verksamhet allt tydligare utifrån ett mål om att tillgängliggöra skolan, lokalerna och 

utrustningen för exempelvis företag. Vidare finns det starka incitament att verka för att 

stärka sin närvaro och synlighet i regionen generellt. 

                                                           

3 Årsredovisning Stiftelsen Steneby 2013. 

4 Se t.ex. tjänsteutlåtande RUN 610-0761-13 
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3.1.2 Bedrivs verksamheten på ett effektivt sätt utifrån de 

resurser (personal och ekonomi) som finns?  

Att besvara frågan om verksamheten bedrivs effektivt utifrån de resurser som finns är 

komplex. Frågan rymmer i sig en rad delfrågeställningar och dessa kan besvaras 

utifrån en rad perspektiv. Vi har inom ramen för denna genomlysning – där denna 

frågeställning är en bland många (vilket sätter ramarna för hur genomgående en 

frågeställning kan belysas) – valt att närma oss denna fråga utifrån två, i detta 

sammanhang, väl beprövade frågeställningar: gör man rätt saker respektive gör man 

saker rätt. Detta bygger på en tanke om effektivitet som varandes en funktion av i 

vilken grad man arbetar mot de mål som är uppsatta för en verksamhet samt i vilken 

utsträckning detta görs på ett resurseffektivt sätt.  

Rörande den första frågan – ”görs rätt saker?” – så handlar detta i hög grad om det 

som i utvärderingssammanhang benämns projekt- eller insatslogik. I korthet innebär 

att se på hur de resurser som satsas, de aktiviteter som genomförs och de resultat och 

effekter som förväntas hänger ihop. Insatslogiken besvarar m. a. o. frågan om hur de 

satsade resurserna är tänkta att leda till de önskade effekterna. I en utvärdering är det 

viktigt att ha en klar bild av den teoretiska insatslogiken. Det är mot denna bakgrund 

som det faktiska utfallet ”mäts” och värderas. I detta fall, där uppdraget handlar om en 

genomlysning har vi inte haft samma tydligt utvärderande ansats. Fokus har lagts på 

att besvara de uppställda frågorna, som i hög grad är av deskriptiv karaktär (dvs. 

svaren blir mer beskrivningar av ett förhållande). Vi menar dock att det finns ett en 

poäng med att göra en uppställning som beskriver Stenebyskolans ”insatslogik” och vi 

har i figuren nedan försökt ta fram en schematisk sådan. 

Figur 2. Schematisk ”insatslogik”. Källa: sammanställning av Kontigo. 
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Vi vill här poängtera att denna typ av figurer per definition alltid förenklar komplexa 

skeenden och fenomen. Vi är medvetna om att ovanstående figur innebär en kraftig 

förenkling av de faktiska förhållandena, men vi tror ändå att figuren kan fylla ett antal 

syften.  

För det första bidrar den – menar vi – till att förtydliga hur verksamheten är uppbyggd 

och vad som görs vid Steneby på en övergripande nivå (vilket är ett syfte med 

genomlysningen). För det andra kan den ligga till grund för den diskussion om 

effektivitet och hur resurser används och vilka värden som skapas. Detta är också en 

frågeställning för genomlysningen. Figuren är tänkt som ett flöde och ska ”läsas” från 

vänster till höger, där resurser från VGR och Bengtsfors kommun förs till stiftelsen 

Steneby som finansierar skolan. Skolans ansvar är att organisera och genomföra 

utbildningar inom de utvalda områdena samt sköta därtill hörande administration. 

Vidare har man att hantera lokaler, service och löpande underhåll kopplat till detta. 

Stiftelsen är även med och driver biblioteket i lokalsamhället och det kafé som 

återfinns. Som vi har förstått det så drivs detta på ideell basis, men där Stenebyskolan 

så att säga är en förutsättning för att kaféet ska finnas till. Förutom detta återfinns 

konsthallen där utställningar hålls, vilket bidrar såväl till besök utifrån som att 

möjliggöra kulturkonsumtion hos de boende i regionen.  

Utöver stiftelsens verksamhet bedriver Göteborgs universitet (genom HDK) 

utbildningar vid Steneby, och resurser tillkommer därmed genom universitet. Vi kan i 

vår genomlysning se att det sker utbyten mellan de båda huvudmännen i form av t ex 

gästföreläsningar där lärare från respektive del deltar i undervisningen. Det kan även 

tilläggas att de intervjuade som är verksamma vid skolan ser positivt på 

samlokaliseringen och den miljö som byggts upp vid Steneby – att det är en väsentlig 
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styrka för Steneby ur både HDK:s och stiftelsens perspektiv. Också flera av 

intervjupersonerna som inte är verksamma vid skolan framhåller detta. Till höger i 

figuren återfinns den tänkta outputen, det vill säga det som resurserna primärt ska 

bidra till att skapa. Vi menar att det är tre kategorier av studenter som kommer ”ut ur” 

Steneby: högskoleförberedda, yrkesförberedda och högskoleutbildade. Dessa individer 

går sedan vidare till antingen ytterligare studier (varav vissa i HDK illustreras genom 

pilen tillbaka till HDK) vid andra lärosäten och utbildningsanordnare, eller ut på 

arbetsmarknaden (antingen som företagare, anställda eller arbetslösa). Vi kommer 

längre fram i rapporten att belysa var de tidigare studenterna hamnar såväl avseende 

sysselsättningsstatus som geografi.  

Vi menar, för det andra, att uppställningen i figuren kan vara ett stöd för att diskutera 

huruvida man gör rätt saker, om insatslogiken så att säga håller ihop. Detta kan t.ex. 

göras genom att läsa figuren från höger till vänster istället. Där man börjar med att se 

till vilket det övergripande syftet med verksamheten är. Vi har i genomlysningen tolkat 

denna som att säkerställa att studenter ges en god utbildning inom de utvalda 

inriktningarna, och att utbildningarna säkerställer att de är förberedda för yrkesliv 

eller fortsatta studier. I den underlagsenkät som genomförts (mer om detta nedan) att 

verksamheten ges goda betyg avseende kompetens, pedagogik och studiemiljö. De 

intervjuerna som gjorts med personer utanför skolan och de dokument som gåtts 

igenom ger bilden av en välrenommerad skola som positionerar sig framkant inom 

sina områden (mer om detta nedan).  

Vi har i figuren valt att inkludera det pågående arbetet inom projektet Mötesplats 

Steneby (där regionen finansiering uppgår till 3 MSEK). Projektet ska bidra till att 

stärkta Stenebys roll för att det kringliggande regionala näringslivet, och vi ser det som 

ett ytterligare uppdrag utöver att vara utbildningsanordnare (även om detta intimt 

förknippat). Vi tiden för genomlysningen hade dock detta arbete inte kommit så pass 

långt att någon egentlig bedömning av detta kunnat göras. Vi kommer däremot 

återkomma till Stenebys kopplingar till det regionala näringslivet.  

Baserat genomlysningen är vår bild att Stenebyskolan utifrån de resurser man har och 

den verksamhet som bedrivs kan sägas göra rätt saker visavi sitt uppdrag på en 

övergripande nivå. Vi kan se att det finns områden där verksamheten kan fördjupas 

framförallt kring företagande och hur skolan kan bidra till att stärka entreprenörskap 

hos studenterna. Något som lyfts fram i enkäterna. Vidare indikerar intervjusvaren att 

verksamheten bedrivs i förhållandevis blygsam skala just nu. Vi kommer ha anledning 

att återkomma till detta längre fram i rapporten. 

Nästa fråga – om det som görs, görs på rätt sätt (här förstått som om resurserna 

används optimalt) är mer komplex och följaktligen svårare att besvara. Frågan 

kompliceras av flera faktorer. För det första att verksamheten bedrivs av två huvudmän 

(delvis i samarbete men också delvis fristående från varandra). Vidare har skolan 

funnits under en lång tid, på samma plats (1934). Detta bidrar naturligtvis till att 

verksamheten formas på ett visst sätt samt att den är djupt rotad i sin kontext. Vi 

menar också att den miljö som finns i mångt och mycket unik: man har stark 
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ekonomisk backning av regionen och Bengtsfors kommun; man bedriver verksamhet 

samlokaliserad med ett stort universitet, och man har ett unikt varumärke och en 

tradition inom sitt område. En sådan jämförelse kräver en mer djuplodande studie 

med enbart fokus på denna frågeställning.  

Vi har i detta avsnitt försökt att beskriva hur resurserna använts samt hur 

verksamhetens logik är uppbyggd. En del av denna fråga handlar om vilka resurser 

man har och hur de används på en övergripande nivå. Utifrån vår genomlysning kan 

ett antal områden identifieras, där flera pekar på att insatser kan göras för att bidra till 

en ökad effektivitet av resursanvändningen. Områden som framhållits och som vi ser 

bör belysas i detta sammanhang är: 

Samordning av inköp och gemensamma upphandlingar av framförallt material och 

tjänster för de olika utbildningarna. I dag sköts detta av respektive utbildningsansvarig 

och förefaller inte var samordnat i någon större utsträckning. Vi finner det troligt att en 

samordnat upphandlingsförfarande, gärna via ramavtal, bör kunna ge bättre priser. 

Detta bör åtminstone utredas mer ingående (något som också lyfts fram av flera 

intervjuade). 

Hitta en gemensam och av båda parterna förankrad metod för att beräkna kostnader 

av samlokalisering. Här föreligger en otydlighet som riskerar att vara suboptimerande. 

I detta ligger även att investera i t.ex. elmätare som möjliggör att respektive aktörs 

faktiska förbrukning kan avläsas. Även att utveckla processerna för hur man fakturerar 

internt mellan HDK och Stiftelsen torde kunna öka transparensen (det kan i 

sammanhanget handla exempelvis om utbyte mellan organisationsgränserna, såväl när 

det gäller lärare som när det gäller andra resurser). Detta är bl.a. något som lyfts i den 

internrevision som Göteborgsuniversitet tagit fram rörande HDK verksamhet vid 

Steneby.  

Utred och ta ett samlat grepp på lokalanvändning och vilka skalfördelar och synergier 

som kan uppstå vid en samlokalisering av utbildningar i samma fysiska lokaler.  

Utred vilken beläggningsgrad som maskiner samt lokaler har och utred vilka 

möjligheter och vilket intresse som finns för att hyra ut dessa till det kringliggande 

näringslivet och till lokala kulturskapare?  

3.1.3 Hur mycket av stiftelsens medel går till det som krävs för att 

ha Göteborgs Universitet där, och vilken är merkostnaden med att 

ha universitetsutbildningen på Steneby?  

Den administrativa personalen på Steneby är anställd av stiftelsen, utom tjänsten som 

proprefekt vid HDK-Steneby. Den administrativa personalen utför dock 

arbetsuppgifter som relaterar till både stiftelsens och HDK:s utbildningar. De resurser 

som går till HDK-relaterade uppgifter ska normalt sett faktureras till HDK. Under 2013 

fakturerade också stiftelsen 313 000 kr till HDK för den här typen av sysslor. Men 

enligt uppgifter från Stenebyskolans ledning och HDK motsvarar detta inte det faktiska 
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arbete som tillägnas HDK-relaterade sysslor. Den verkliga tiden som lades ned på 

dessa sysslor motsvarade enligt uppgifter från stiftelsen snarare omkring 2,5 miljoner 

kronor.5 

I samband med att 70 högskoleplatser inom HDK förlades till Stenebyskolan år 1999 

minskades antalet utbildningsplatser inom stiftelsens regi från 111 till 90 platser. Men 

driftsbidraget från stiftarna minskade inte. Parallellt med detta har HDK:s finansiering 

och kostnader förändrats i samband med omorganiseringar. Tidigare gick till exempel 

statsbidraget för högskoleplatserna oavkortat till Stenebydelen av HDK:s utbildningar. 

Detta har dock förändrats från och med 2013 på så sätt att den delen av HDK som är 

förlagd till Steneby inte längre behandlas som en separat gren av HDK:s totala 

verksamhet, utan att medel fördelas på samma grunder som för samtliga av HDK:s 

utbildningar. Dessutom fick HDK-Steneby tidigare en slags rabatt på universitetets 

OH-kostnader som efter omorganiseringen inte längre finns kvar.  

I internrevisionen som genomfördes 2013 konstateras att det ovan beskrivna 

förhållandet inte har diskuterats i någon större omfattning mellan HDK och stiftelsen. 

De intervjuer som genomförts inom ramen för genomlysningen visar dock att 

diskussioner mellan de båda huvudmännen pågått under 2014 och har i skrivande 

stund lett fram till ett färdigt avtal vad gäller vilka tjänster som HDK avser att köpa av 

stiftelsen. Det exakta priset för dessa tjänster är dock ännu inte avtalat. Den frågan 

kommer att diskuteras under våren 2015 enligt uppgifter från HDK-Steneby. Det är 

Kontigos bedömning att det är synnerligen angeläget att tydliggöra resursfördelning 

och kostnader mellan de två huvudmännen i syfte att synliggöra de verkliga 

kostnaderna och stärka de två verksamheternas gemensamma och individuella 

organisering. Av det skälet är det positivt att en konstruktiv dialog pågår och att ett 

första avtal redan skrivits. 

Utifrån intervjuer med personal på HDK-Steneby kan Kontigo vidare konstatera att en 

översyn av kostnaderna för HDK:s verksamhet vid Steneby pågår, bland annat genom 

att man försöker finna samordnings- och effektiviseringsmöjligheter mellan de egna 

utbildningarna. Det faktum att HDK bedriver verksamhet både i Steneby och i 

Göteborg begränsar dock möjligheterna att effektivisera och samordna utbildningarna 

emellan. Man strävar också efter att locka fler studerande till HDK-Steneby genom att 

erbjuda fler utbildningsplatser. Detta kräver dock att GU centralt ansöker till 

utbildningsdepartementet om fler platser, något som bedöms ligga en bit framåt i 

tiden. Lokalkostnaderna ses också över i och med att hyresavtalet med stiftelsen ska 

förhandlas om.  

Oavsett vilken väg HDK-Steneby väljer att ta för att sänka sina kostnader så är det 

tydligt att detta innebär en stor utmaning för HDK:s verksamhet vid Steneby. 

Underskottet är i nuläget stort och antingen krävs omfattande besparingar och/eller 

                                                           

5 Beräkningar baserade på uppskattningar från Stenebyskolan. 



 

GENOMLYSNING: STENEBYSKOLAN 19 (58) 

 

ökade intäkter för att hålla verksamheten igång. Verksamhetens ekonomi och 

söktrycket lyfts fram som de viktigaste utmaningarna av de personer vid HDK som 

Kontigo intervjuat.  

I nuläget kan Kontigo inte dra några slutsatser om vilka förutsättningar som finns för 

att sänka kostnaderna för HDK:s del då den ekonomiska översynen pågår och befinner 

sig i ett tidigt skede. De åtgärdsförslag som nämnts ovan är i dagsläget ej omsatta i 

konkreta åtgärder utan samtliga möjligheter utreds fortfarande. Grundpremissen med 

dels det nya avtalet och dels översynen av kostnaderna för HDK-Steneby är dock att 

HDK ska betala för de tjänster som man använder sig av och som stiftelsen erbjuder, 

samt att den egna verksamheten vid Steneby ska bära sig ekonomiskt. 

 

3.1.4 Hur används stiftelsens medel? 

Stiftelsens intäkter uppgick år 2013 till drygt 30 miljoner kr. Statsbidraget och bidraget 

från VGR utgör de största intäktsposterna på 8,5 miljoner kr respektive 9,2 miljoner 

kr. Bengtsfors kommun bidrar med 2,4 miljoner kr. Övriga intäkter inkluderar 

matförsäljning (1,3 MSEK), materialförsäljning (527 tkr) och intäkter från 

beställningsuppdrag inom finsnickeri och restaurering (225 tkr). 

HDK-Steneby – vars verksamhet inte inkluderas i stiftelsens ekonomiska redovisning 

– har en annan ekonomisk situation. Den internrevision som genomfördes 2013 

konstaterar ett underskott i verksamheten på minst 2 miljoner kr. Underskottet 

kommer enligt källor på HDK under 2015 och 2016 att täckas upp av stöd från HDK 

centralt genom att kapital finns att tillgå för dessa år. Men bortom 2016 förväntas 

HDK-Stenebys kostnader och intäkter vara i balans. I internrevisionen 

rekommenderas också olika alternativ för att komma till rätta med underskottet, till 

exempel att öka anslaget, att minska på personalen, att göra en omförhandling av 

hyresavtalet med stiftelsen i Steneby etc. Det konstateras också i samma internrevision 

att universitetet bör ta ett större ansvar för den ekonomiska styrningen av HDK:s 

verksamhet vid Stenebyskolan. En stor andel av kostnaderna för verksamheten utgörs 

av personalkostnader (18,1 MSEK) samt lokal och fastighetskostnader (4,7 MSEK).  

Figur 1. Stiftelsens intäkter (överst) och kostnader (nederst) år 2013. Källa: 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 
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3.2 Studenternas syn på utbildningarna och nyttan av 

dem 

I detta avsnitt avser vi att belysa de frågeställningar som berör studenterna vid 

Steneby. Fokus ligger på studenter vid stiftelsens utbildningar (i enlighet med 

uppdrags förfrågan).  

3.2.1 Vad händer med studenterna efter avslutad utbildning?  

I tabellen nedan har individerna fördelats efter utbildningsinriktning (radvis) och 

sysselsättningsstatus (kolumnvis). Tabellen redovisar radprocent och visar hur stor 

andel av totalpopulationen inom varje utbildningsinriktning som återfinns inom 

respektive kategori. Tabellen ska utläsas enligt följande: av de individer som 

exempelvis läst utbildning med inriktning läder, skinn, päls återfinns 60 procent inom 

privatsektor fyra år efter inskrivning, 27 procent återfinns inom högskola och 13 

procent var inte sysselsatta eller i utbildning vid mätperioden. Sysselsättning mäts här 

utifrån den definition som används i RAMS, och bygger på att man ska nå upp till viss 
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inkomstnivå för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden6. Personer som arbetar i 

mycket begränsad omfattning (t ex till följd av en kort projektanställning) och som 

därför hamnar under den inkomstnivå som bestämts i RAMS klassificeras som ej 

sysselsatta. Det finns en annan begränsning i statistiken vad gäller personer som bor i 

Sverige men arbetar utomlands, exempelvis i Norge. Dessa klassificeras som ej 

sysselsatta i RAMS. Den gruppen är dock generellt liten och i gränsregioner omfattar 

dessa personer i snitt omkring 3-4 procent. Se även bilaga 2 för mer underlag kring 

statistiken.  

Tabell 3 Studenternas arbetsmarknadsstatus 4 år efter inskrivning vid Steneby, n=268, 

Källa: SCB 

 Ej Sysselsatt - 

Deltar ej i 

studier 

Deltar i 

studier 

Kommun Landstin

g 

Priva

t 

Statli

g 

Total

t 

Finsnickeri 25% 6% 6% 6% 56% 0% 100% 

Form o Design 15% 34% 13% 0% 38% 0% 100% 

Kläder 21% 55% 2% 2% 19% 0% 100% 

Läder Skinn Päls 13% 27% 0% 0% 60% 0% 100% 

Metallhantverk 16% 39% 6% 0% 38% 2% 100% 

Möbelrestaureri

ng 

9% 18% 9% 9% 55% 0% 100% 

Textil 21% 41% 7% 0% 31% 0% 100% 

Trähantverk 24% 17% 7% 0% 52% 0% 100% 

Yrkesinriktad 

Läder Skinn 

20% 40% 7% 0% 33% 0% 100% 

Totalt 18% 35% 7% 1% 38% 0% 100% 

 

                                                           

6 Alla som har någon inkomst från näringsverksamhet klassas som sysselsatta. Övriga 

måste nå upp till en modellbaserad inkomstnivå (endast inkomster/transfereringar till 

följd av arbete räknas och olika inkomstnivåer används för olika grupper som t ex kön, 

ålderskategorier, etc) för att räknas som sysselsatta. 
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Då det handlar om individdata är det av sekretesskäl inte möjligt att fördela statistiken 

efter årskull (detta eftersom det riskerar att bli för få individer i enskilda celler). Det är 

enligt uppgift från SCB heller inte möjligt att redovisa inkomster. Som vi kan se är 

ändå totalt nästan 40 procent av individerna företagare. Ungefär lika många har gått 

vidare till fortsatta studier. 

Går vi vidare och ser till var individerna återfinns geografiskt, fem år efter inskrivning 

vid Steneby, ser mönstret ut enligt nedan. Figuren nedan visar var i landet individerna 

återfinns (var de är mantalsskrivna). För att undvika sekretess så har vi här varit 

tvungna att föra samman kommuner i grupper. Diagrammet visar andel i populationen 

som återfinns i Bengtsfors, Dals-Ed eller Åmål, Göteborg, övriga Västra Götaland samt 

övriga riket. Gruppen ”okänd kommun” rymmer t.ex. personer med skyddad identitet 

eller personer som är utlandsboende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Var återfinns de inskrivna 4 år senare, n=268, Källa: SCB 
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Ur diagrammet kan vi bland annat se att ca 42 procent av de inskrivna återfinns inom 

Västra Götalandsregionen. Av dessa är 9 procent, motsvarande 23 personer i 

Bengtsfors, Dals-Eds eller Åmåls kommun meden 17 procent är skrivna i Göteborg och 

16 procent i övriga Västra Götaland (45 respektive 43 personer, exklusive tidigare 

nämnda kommuner). Bryter vi ned utbildningsinriktning på geografi framträder 

följande mönster. Som vi kan se är det framförallt de individer som studerat 

möbelrestaurering som finns kvar lokalt. Det som främst stannar kvar i Västra 

Götaland är de som studerat form och design. De, å andra sidan, som studerat läder, 

skinn och päls finns i större utsträckning i kommun utanför Västra Götaland. 
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Tabell 4 Studenternas geografiska hemvist 4 år efter inskrivning vid Steneby, n=268 

 Bengt

sfors 

Dals-Eds 

eller i Åmål 

Göteborg Övriga Västra 

Götalands län 

kommuner som 

inte ingår i 

grupp 1-4. 

Okänd 

kommun 

Totalt 

Finsnickeri 6% 0% 6% 24% 59% 6% 100% 

Form o 

Design 

6% 4% 38% 17% 32% 2% 100% 

Kläder 7% 0% 21% 17% 48% 7% 100% 

Läder Skinn 

Päls, mode 

0% 7% 0% 20% 67% 7% 100% 

Metall-

hantverk 

11% 3% 11% 14% 58% 3% 100% 

Möbelresta

urering 

27% 0% 0% 18% 55% 0% 100% 

Textil 0% 3% 17% 21% 52% 7% 100% 

Trä-

hantverk 

3% 0% 21% 3% 66% 7% 100% 

Tapetserare 

Läder 

7% 0% 7% 20% 60% 7% 100% 

Totalt 7% 2% 17% 16% 52% 5% 100% 

 

3.2.2 Hur ser dagens studenter på utbildningarna, t.ex. för- och 

nackdelar med att utbildningarna är lokaliserade vid Steneby?  

När det gäller hur man ser på Stenebyskolan kan först och främst slås fast att det är 

främst genom rekommendation som man fått kunskap om skolan. Den viktigaste 

kanalen till kännedom om Stenebyskolan anges av de svarande vara 

rekommendationer från vänner och bekanta följt av information från andra 

utbildningsanordnare eller att söka information via internet eller utbildningskatalog. 

De kompletterande intervjuer vi genomfört med studenter ger samma resultat. Efter 

att de tagit reda på mer om skolan, så upplevdes det som ett naturligt val för att 

fördjupa sina kunskaper inom deras respektive intresseområden. Genomgående för 

intervjuerna är att de svarande upplevde att skolan var välrenommerad. En av de 

intervjuade studenterna uttryckte det enligt följande: 
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”Jag kolla inte upp nåt annat. Skolan var så omtalad och jag hade bara hört bra saker 

om den. Det är väldigt många studenter som innan de har gått till Beckmans och Borås 

gått på Steneby [.,] Jag sökte hit för att få större chans att komma in på de skolor jag 

vill komma in på sen.” 

Figur 5. Hur har de svarande fått kunskap om Steneby? n=242 

 

I enkäten har de svarande också fått ange hur viktiga vissa faktorer varit när man valde 

att läsa vid Steneby. Detta för att skapa en bild av vad som styrt deras val och vad som 

gjort Steneby attraktivt. Svaren har angetts på en lickert-skala mellan 1 och 5, där 5 är 

högsta värde. I tabellen nedan redovisas det genomsnittliga värdet för respektive faktor 

i enkäten. 

Tabell 5 När du valde att läsa vid Steneby - hur viktiga var nedanstående faktorer för 

dig? n = 240 

 Utbildningarnas inriktning och kvalitet 4,8 

 Skolans rykte/varumärke 4,0 

 Rekommendationer från andra 3,9 

 Skolans kontakt med näringsliv och övriga samarbetspartners 2,8 

Skolans geografiska läge 2,4 

 

Tar vi hänsyn för de statistiska felmarginalerna kan konstateras att de båda översta 

alternativen (utbildningarnas inriktning och kvalitet samt rekommendationer från 

andra) är statistiskt skiljt från de två nedersta alternativen i tabellen. Det vill säga, 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Blev rekommenderad av arbetsgivare

Genom annons eller annan information från
Stenebyskolan eller Göteborgs universitet

Annat, nämligen:

Sökte själv information via Internet,
utbildningskatalog eller motsvarande

Blev rekommenderad skolan från en annan
utbildningsanordnare (t ex från folkhögskola

eller gymnasium)

Blev rekommenderad skolan av en vän/bekant
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inriktningen på utbildningen tillsammans med att skolan har ett gott varumärke och 

rykte statistiskt sett varit de två viktigaste faktorerna för de svarande i valet av 

utbildningsanordnare. 

Vi har i enkäten dels låtit de svarande ange sin nuvarande status på arbetsmarknaden 

och vilken utsträckning den kunskap som de fått vid Steneby bidragit till att de fått 

jobb eller startat företag, dels i vilken utsträckning deras nuvarande sysselsättning 

speglar deras utbildningsinriktning.  

Ser vi till de svarandes arbetsmarknadsstatus så anger strax över hälften att de är 

studerande. Detta ligger helt i linje med det förväntade, då flera av utbildningarna vid 

Steneby är just studieförberedande. En femtedel anger att de är anställda och 11 

procent anger att de är företagare. Arbetslösheten förefaller vara något lägre inom 

denna grupp än vad som är giltigt i stort (6 procent av de svarande). 

 

Figur 6 Sysselsättning idag, n=240 

 

De svarande som angett att de i dagsläget är anställda har fått följdfrågan i vilken 

utsträckning de upplever att utbildningen vid Steneby bidragit till att de i dag har jobb. 

Av dessa anger 27 procent att utbildningen definitivt bidragit till jobb och 42 procent 

anger att den delvis bidragit. Strax under en tredjedel (31 procent) anger att 

utbildningen inte bidragit till att de idag har jobb. 

De svarande som är anställda har även fått ange om deras utbildning är relevant för de 

arbetsuppgifter de idag har. Knappa hälften (46 procent) anger att utbildningen är 

”ganska”(23 procent) eller ”mycket” (23 procent) relevant för de arbetsuppgifter de har 

idag har. Något fler – 54 procent – anger ”Mycket lite” eller ”Ganska lite” (29 

respektive 25 procent) på samma fråga.  

Anställd
20%

Egen företagare
11%

Studerande
56%

Arbetssökande
6%

Vill ej svara
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Gruppen egenföretagare har på samma sätt angett i vilken utsträckning man driver 

företag inom sitt utbildningsområde. Vi kan här konstatera att nära 96 procent av de 

som är företagare anger att deras utbildning stämmer väl eller mycket väl ihop med 

deras utbildning.  

Vi kan vidare se att av de 235 som besvarade om de skulle rekommendera någon annan 

att läsa vid Stenebyskolan uppgav 98 procent svaret ”ja”. Detta är ett mycket gott betyg 

för skolan. 

Intervjusvaren ligger i linje med denna nöjdhet. Generellt förefaller de svarande vara 

nöjda med kvaliteten på undervisningen. I intervjuerna har tillgång och nivå på 

utrustning och material diskuterats där verkstäderna och utrustningen ges goda 

omdömen och flera svarande menar att det är bättre än på andra skolor (åtminstone 

att det är deras intryck att det är så, bör tilläggas). Lärartätheten bedöms som bra och 

likaså kompetensen hos lärare, framförallt avseende de fackmässiga kunskaperna. Ett 

par intervjuade menar att den pedagogiska kompetensen kan vara något lägre dock. En 

intervjuad formulerar det enligt följande: 

”Jag tycker det är högt engagemang överlag så bemöts man av lärare som brinner av 

att vara här o tycker det är roligt att göra det de gör. Ibland kan jag tycka att deras 

sakkunskap och kompetens är större än deras pedagogiska kunskaper.” 

Vårt samlade intryck är dock att de svarande upplever att utbildningarna håller god 

kvalitet och nivå, som väl möter deras förväntningar.  

I intervjuerna har de svarande vidare dels fått reflektera kring Steneby som studiemiljö 

och hur väl den bidrar till att de utvecklas inom sina områden samt dels kring skolans 

miljö i termer av geografiskt läge och lokaler. Det geografiska läget, som får sägas vara 

ett av de mer utmärkande dragen för Stenebyskolan ses som positivt hos de svarande. 

En viss källkritik kan möjligen göras här då det är rimligt att anta att de skett en 

selektionsprocess i den bemärkelsen att de som inte kan tänka sig att flytta till Dals 

Långed sannolikt inte väljer en utbildning vid Stenebyskolan. 

Stenebyskolan är lokaliserad till en plats som kommunikationsmässigt är tämligen 

isolerad där den ligger. Vad gäller lärar- och elevrekrytering medför detta förstås en 

särskild utmaning. Samtidigt framhåller flera av de individer som intervjuats att det på 

samma gång är en styrka för skolan. Detta eftersom det gör att de elever som söker till 

skolan särskilt motiverade och skapar möjlighet till total fokusering på uppgiften.  

De fördelar som de intervjuade ser med det geografiska läget är framförallt att det 

bidrar till ett ökat fokus på utbildningen. En intervjuad anger att:  

”]Från början] tveksam om jag ville flytta ut i skogen men efter blivit mer insatt i 

skolan och vad den innebär så var det inget problem. Nu är jag glad för skolans läge [..] 

Jag tror man får ut mer av sin utbildning tack vare dess läge – att den inte ligger mitt i 

en stad”.  



 

GENOMLYSNING: STENEBYSKOLAN 28 (58) 

 

Det är dock flera som menar att förbindelserna med omvärlden i form av 

kollektivtrafik gärna kan förbättras, något som skulle göra läget ännu mer attraktivt. 

3.2.3 Hur är intresset för utbildningarna utifrån söktryck? 

Stenebyskolan sammanställer själva en detaljerad statistik över såväl antalet sökande 

och söktryck som var tidigare studenter tar vägen. Man genomför även en omfattande 

uppföljning av studenternas syn på utbildningen i en återkommande enkät, kan 

tilläggas. Gällande söktryck har vi utifrån data som Stenebyskolan sammanställt tagit 

fram nedanstående diagram. Diagrammet visar genomsnittligt antal sökande per 

utbildningsplats för stiftelsen respektive HDK:s utbildningar vid Steneby. Som synes 

följer kurvorna varandra förhållandevis tätt. I diagrammet finns en även en trendlinje 

som indikerar trenden för stiftelsens utbildning. Motsvarande linje för institutionens 

utbildningar visar en något brantare lutning.  

Figur 7. Söktryck mellan läsåren 2000/01 – 2014/15 (antal sökande per 

utbildningsplats). Källa: Stenebyskolan. 

 

Vi kan konstatera att skolan har haft ett över tid förhållandevis jämt söktryck, dock 

med variationer. Den långsiktiga trenden över en 15-årsperiod är svagt sluttande. Det 

har dock skett ett brant fall de senaste 3 åren (om än från höga nivåer). Även om 

trenden är vikande så har man inte nått de låga nivåer som återfinns under läsåren 

2007,2008 och 2009 som förefaller vara bottenår.  

Det sjunkande antalet ansökningar till utbildningarna har lyfts som en utmaning av 

många, men bedöms av samma personer också vara något som flera utbildningar med 
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liknande inriktning kämpar med. För att locka fler studerande genomförs skolbesök 

vid strategiskt utvalda gymnasieskolor och kontakt upprätthålls med lärare vid dessa 

skolor. Det har också gjorts insatser för att utveckla hemsidan för att via den kanalen 

nå ut bättre till potentiella elever. 

3.2.4 Hur ser den anpassade entreprenörskapsutbildning som 

stiftelsen erbjuder för studenter och yrkesverksamma inom 

området ut - omfattning och resultat? 

En entreprenörskapsutbildning genomförs i samarbete med Nyföretagarcentrum i Ed. 

Utbildningen är riktad mot möbelsnickeri och restaurerare (de utbildningar som drivs 

vid Karlsgärde). Enligt uppgift har utbildningarna genomförts de senaste två åren och 

har tillkommit på initiativ av Stenbyskolan, som tog kontakt med Nyföretagarcentrum. 

Den första utbildningen genomfördes enligt uppgift 2012 och sedan i har ett ytterligare 

utbildningstillfälle genomförts 2014. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och är 

utformad som en starta-eget kurs. Deltagare får genom kursen grundläggande kunskap 

om företagande (såsom att ta fram en affärsplan, kunskap om regelverk kring skatt och 

moms etc.). Enligt NFC så är tanken att deltagarna ska få ”grunderna i alla bitar” som 

rör företagande och entreprenörskap. Kursen omfattar ca 30 undervisningstimmar och 

har de senaste tillfällena haft omkring 15 deltagare. Enligt NFC har man från deras sida 

ingen strukturerad uppföljning av hur de studenterna som gått utbildningen lyckats. 

Man menar att: ”vår roll tar slut efter utbildningen och vi får inte reda på om de 

faktiskt startar upp. Det är upp till dem om de vill stanna kvar och få ytterligare 

rådgivning [även efter att de eventuellt startat företag, vår anm.]” .  

De resultat från utbildningen som pekas ut är – enligt vårt intryck – av ad hoc-karaktär 

(dvs. ingen systematisk uppföljning görs).  Från NFC:s sida bedömer man att inga av 

de studenter som gått starta-eget utbildningen har stannat i regionen (i detta fall avses 

kommunerna runt Steneby; inte hela Västra Götaland nota bene) men att det är en 

uppstart på gång i Bengtsfors, som är kopplat till entreprenörskapsutbildningen. Enligt 

NFC går många antingen vidare till annan utbildning och andra flyttar från orten. 

Vidare menar man att det har gått för kort tid för att avgöra resultatet från 

utbildningen. 

 

3.3 Regionalekonomiska mervärden och mervärden 

skapade genom utbildningarnas samverkan 

För att belysa vilka regionalekonomiska mervärden som Stenebyskolan skapar har vi 

inom ramen för genomlysningen genomfört en regionalekonomisk analys av skolans 

betydelse. För att på ett bra sätt kunna beskriva de regionalekonomiska värdena av 

verksamheten vid Steneby tror vi att man har uppfattningen om det regionala 

sammanhang som skolan återfinns inom. I bilaga 1 i slutet av rapporten återfinns en 
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beskrivning av de stora dragen i regionens utveckling de senaste 10-15 åren. Denna kan 

vara av värde att ta del av för att för att få en bra förståelse av Stenebys 

regionalekonomiska påverkan.  

3.3.1 Vilken regionalekonomisk betydelse har verksamheten vid 

Steneby för kommunerna i pendlingsregionen?  

För att på ett evidensbaserat sätt visa på effekterna av Stenebyskolans närvaro i 

Bengtsfors kommun har en modell som beskriver regionalekonomin utan 

Stenebyskolan (utredningsalternativ UA) respektive ett alternativt scenario som visar 

befolkning, sysselsättning och inkomster i kommunen med Stenebyskolan 

(referensalternativ RA) tagits fram.  

Modellen har tagits fram genom att använda den regionalekonomiska analys- och 

prognosmodellen rAps. Modelltekniskt har skolans sysselsatta och studenter 

omvandlats till 70 heltidsekvivalenter i regionen.  Antalet satt för att genom modellen 

skatta den konsumtion som anställda och studenter bidrar till.  Detta för att vi så 

korrekt som möjligt ska kunna fånga in de direkta effekterna av skolans närvaro7.  

Resultatet från analysen redovisas i tabellerna nedan. Den direkta 

sysselsättningseffekten i UA (ett Bengtsfors utan skolan) jämfört med RA (ett 

Bengtsfors med skolan) är minus 70 sysselsatta.  När den direkta sysselsättningen 

minskar leder detta i sin tur, till minskad efterfrågan på leveranser från företag i 

kommunen och en minskad konsumtion från hushållen. Effekten på antalet sysselsatta 

i pendlingsregionen blir i modellen ytterligare en minskning på åtta personer. 

Sysselsättningsmultiplikatorn blir 1,11 (-78/-70). 

Tabell 6 Direkt och indirekta sysselsättningseffekter av Stenebyskolan Källa: 

beräkningar av Kontigo 

Direkt effekt, antal sysselsatta -70 

Indirekt effekt, antal sysselsatta -8 

Total effekt, antal sysselsatta -78 

Sysselsättningsmultiplikator 1.11 

 

                                                           

7 Modellen bygger på en rimlighetsbedömning vad gäller olika personers konsumtion och 

utgår t ex från att en studerande inte bidrar till alls lika stor konsumtion lokalt som en 

heltidsanställd lärare eller motsvarande. Därför blir antalet ”sysselsatta” lägre än det 

absoluta antalet anställda och studerande vid Stenebyskolan. 
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För kommunen blir den modellberäknade effekten på arbetsmarknaden att efterfrågan 

på arbetskraft i pendlingsregionen minskar med 78 personer i UA jämfört med RA. 

Minskningen balanseras av anpassning nedåt av arbetskraftsutbudet med 13 personer 

(dvs. personer som, enligt modellen, upphör med att stå till arbetsmarknadens 

förfogande). Ytterligare 16 personer återfinns i andra kommuner och slutar att pendla 

in till Bengtsfors. Enligt modellen beräknas den största delen av de tidigare anställda 

bli arbetslösa (56 stycken) och 5 personer hittar nya jobb och pendlar ut. Den ökade 

arbetslösheten ger en kommunen en kompensation genom arbetslöshetsstöd på 14,2 

miljoner kronor. 

Tabell 7 Stenebyskolans effekter på arbetsmarknaden Källa: beräkningar av Kontigo 

Minskad efterfrågan på arbetskraft i Bengtsfors kommun -78 

  

Balansering av utbudet av arbetskraft i 

Bengtsfors kommun 

 

Minskat utbud (utslagning) 13 

Minskad inpendling 16 

Ökad arbetslöshet 54 

Ökad utpendling -5 

Totalt 78 

  

Balans 0 

  

Ökar arbetslöshetsstöd 14.2 

 

Om Stenebyskolan tas bort från Bengtsfors kommun – ett tankeexperiment som här 

görs enbart för att belysa effekterna i modellen – så minskar det den samlade 

förvärvsinkomsten i kommunen med 24,2 miljoner kronor per år. Utöver detta 

minskar förvärvsinkomsterna i de övriga kommunerna i pendlingsregionen med 6,2 

miljoner kronor per år. Stenebyskolan generar därmed modellberäknade 

förvärvsinkomster i pendlingsregionen på 30,5 miljoner kronor per år.  

I tankeexperimentet att ta bort skolan ur den regionala ekonomin måste även hänsyn 

tas till att den inkomstminskning som en borttagen skola ger upphov till delvis 
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kompenseras genom att arbetslöshetsstödet ökar med 14,2 miljoner kronor per år. 

Nettominskningen för regionen blir därmed 10 miljoner kronor. Effekten på 

kommunernas skatteinkomster beräknas bli 3,3 miljoner kronor mindre per år i UA 

jämfört med RA. 

Tabell 8 Effekter av ett borttaget Steneby, Källa: beräkningar av Kontigo 

Minskade förvärvsinkomster i Bengtsfors -24.2524 

Minskade förvärvsinkomster i inpendlings- kommunerna -6.25869 

Minskade förvärvsinkomster totalt i pendlingsregionen -30.5111 

Ökad A-kassa per arbetslös i pendlingsregionen 14.2 

Nettominskning av inkomster i pendlingsregionen -10.0524 

Kommunens skatteintäkter -3.3 

 

Vi kan på detta sätt skatta vilken regional ekonomiskt värde Stenebyskolan ger upphov 

till genom direkta effekter och indirekta effekter på arbetsmarknaden och på 

skatteunderlaget.  

Utöver detta finns ett antal ickemonetära värden som vi inte har möjlighet att skatta 

värdet av kvantitativt och inte heller haft möjlighet att belysa mer ingående än genom 

det som framkommer ur intervjuer och dokumentstudier. Vi vill ändå kort peka på 

dessa värden: 

Varumärket Stenebyskolan. Vår genomlysning visar att skolan är välrenommerad 

och attraherar studenter från hela Sverige. Intervjuer med företrädare för andra skolor 

ger vid handen att Stenebyskolan räknas som att höra till de topprankade 

utbildningsinstitutionerna inom sina områden. Det finns vidare ett uppbyggt kapital i 

det varumärke som skolan byggt upp allt sedan starten på 1930-talet. Ett värde som 

regionen – kanske primärt kommunen men även den större regionen – bör gynnas av.  

Skolans betydelse för Bengtsfors kommun och lokalsamhället. Skolan är en 

stor arbetsgivare i det lokala samhället, den bidrar till underlag för konsumtion och är 

en viktig faktor för ett levande samhälle i Dals Långed.  

Stenebyskolan som kompetensnod och kreativ miljö. Stenebyskolan är unik 

genom sin samlokalisering med Göteborgs universitet. Den kreativa miljö som detta 

bidragit till att skapa utgör ett strukturkapital i sig som är värt att lyfta fram som ett 

mervärde.  

Regionutvecklingsnämnden i VGR har därtill avsatt utvecklingsmedel för Steneby från 

2014 i syfte att skolan ska bli bättre på att synliggöra det värde som skapas i miljön 
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samt att dessa värden tillgängliggörs av andra aktörer i regionen. På så sätt ska skolan 

bidra ytterligare till regionens utveckling. Detta kan exempelvis ske genom aktiviteter 

och projekt som länkar samman skolans kompetensområden och företag inom 

relaterade branscher. Eller genom att nya perspektiv från exempelvis designområdet 

nyttiggörs för traditionella tillverkningsföretag. 

3.3.2 Mervärden skapade genom samverkan?  

I förfrågningsunderlaget skulle också genomlysningen fokusera på om andra 

mervärden än de rent regionalekonomiska kan tänkas föreligga, bl.a. samverkan 

mellan utbildningsinstitutionerna (eller för den delen mellan Steneby och andra 

aktörer).  

För och främst kan vi konstatera att det genomförs ett antal aktiviteter för att dra nytta 

av den samlokalisering med Göteborgs universitet som existerar, bl.a. genom att 

erbjuda gästföreläsningar med jämna mellanrum. Detta för att erbjuda ytterligare 

infallsvinklar och inspiration åt Stenebystudenterna. Detta lyfts för övrigt fram som 

något positivt av flera av de intervjuade studenterna och de intervjuade lärarna. En 

intervjuad student beskriver detta som att: 

”Ja det sker [utbyte mellan stiftelsen och HDK; vår anm.]. Vi får ta del av vissa av deras 

föreläsningar. Häromdagen hade vi t.ex. en workshop med en lärare som jobbar på 

högskolan. Det sker också ett visst utbyte av rådfrågning och utrustning och mellan 

elever och lärare om man har funderingar kring något. Det är så nära till 

möbelavdelningen på högskolan så träffar man elever som gör det vi gör men på ett 

annat sätt. Så visst sker utbyte av lärare och kompetens på högskolan. Men tycker den 

biten kunde vara större, det hade varit spännande att ta en större del av vad de gör på 

högskolan.” 

Ett annat liknande exempel på ett mer informellt utbyte som kan illustrera hur miljön 

kan bidra till kunskapsutbyte uttrycks av en annan student:  

” [...] eftersom jag bor i kollektiv med två som går på HDK och de är väldigt kul. Vi har 

kontakt med lärarna, vi hade föreläsning med högskolans textilutbildning, och en 

gemensam föreläsning förra veckan, så nästan ingen separation alls. Alla är på samma 

område. När det är så litet så blir det väldigt socialt, alla umgås med varandra. Då blir 

det mycket prat om varandras utbildningar.”  

Stenebyskolan har ett tydligt uppdrag från sina stiftare att samverka med HDK-

Steneby i olika typer av sammanhang. Det gör man på olika sätt. Större 

gästföreläsningar och seminarier arrangeras ofta gemensamt och under 2013 

arrangerades ett projekt på två månader – ”Artist in Residence” – där Paul Heinen 

bjöds in till skolan för att arbeta, genomföra workshops och seminarier som riktade sig 

till elever på både HDK och stiftelsens utbildningar. Den nya CNC-fräsen på 

Karlsgärde är också ett resultat av samverkan mellan stiftelsen och HDK. Själva 
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inköpet av maskinen bekostades av HDK/GU, emedan kringinvesteringar gjordes av 

stiftelsen. 

Steneby bibliotek är också en viktig samverkansfråga för stiftelsen och HDK. 

Biblioteket uppges av personalen vara högt värderat av elever som går på både HDK 

och stiftelsens utbildningar och det finns ett tydligt mervärde i att stiftelsens elever får 

tillgång till ett högskolebibliotek inom ramen för sina högskole- eller 

yrkesförberedande utbildningar. Biblioteket genomför också olika kulturaktiviteter 

som är öppna för allmänheten. Öppettiderna för allmänheten generellt är dock 

begränsade. Biblioteket fungerar även som service- och informationspunkt för turister. 

I Steneby konsthall arrangeras flera utställningar årligen vilka inkluderar 

examensarbeten från elever vid skolan. Andra skolor arrangerar också utställningar i 

Konsthallen och föreläsningarna som hålls är öppna för allmänheten. Under 2014 

kunde dock inte HDK:s elever medverka i lika stor utsträckning som tidigare då 

resurser inte fanns för att genomföra examensutställningar både i Steneby och i 

Göteborg. Eleverna fick välja och de flesta valde då att visa upp sina examensarbeten i 

Göteborg. Inför 2015 finns det planer på att finna en lösning där stiftelsen och HDK-

Steneby bekostar examensuppvisningen gemensamt8. 

Steneby Exhibit arrangeras årligen av Stenebyskolan och HDK gemensamt, där 

studerande får visa upp ett urval av projekt för familj, vänner och en intresserad 

allmänhet.  

De yrkesinriktade utbildningarna kring finsnickeri, möbelrestaurering och tapetsering 

(läder, skinn, päls) bedrivs till stor del genom skarpa beställningsuppdrag från externa 

kunder (företag, privatpersoner och offentliga institutioner). Också en sorts 

betydelsefull samverkan. Det är också viktigt att understryka att samtliga av 

intervjupersonerna i Kontigos undersökning anser att samlokaliseringen med HDK på 

flera sätt gynnar Stenebyskolan som helhet, att det stärker varumärket. Flera personer 

menar att närvaron av högskolans utbildningar höjer anseendet för hela skolan, borgar 

för kvalitet och bidrar till att skolan blir mer attraktiv för elever. Få liknande skolor kan 

hävda en snarlik koppling mellan yrkes- och högskoleförberedande utbildningar samt 

högskoleutbildningar inom konsthantverk och design. I det avseendet är Steneby unikt 

i Sverige. Det värde som HDK:s och stiftelsens verksamhet skapar genom att vara 

samlokaliserade till Steneby bör synliggöras och diskuteras i samband med att resurser 

och kostnader fördelas mellan verksamheterna, något som också framhålls i 

internrevisionen. 

När det gäller samverkan kan konstateras att utbildningarna inom möbelsnickeri och 

restaurering har en tradition av nära samarbete med det lokala näringslivet, men också 

                                                           

8 I praktiken skulle det innebära att stiftelsen stöttar HDK-Steneby med resurser för 

möjligheten att delta vid just detta tillfälle. 
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bredare än så. Utbildningarna inkluderar en stor andel ”skarpa” uppdrag från kunder 

runtom i landet vad gäller tillverkning och restaurering av möbler.  

Att man fokuserar på beställningsjobb knutna till utbildningarna är inte särskilt vanligt 

inom den här typen av utbildningar. Enligt personalen tillför detta ett stort mervärde 

då utbildningen i praktiken fungerar som en förberedelse för ett yrkesliv som 

exempelvis anställd möbelsnickare eller egen företagare. Grundläggande 

företagsrelaterade kunskaper lärs ut i samband med dessa utbildningar och ett 

samarbete finns även med Nyföretagarcentrum kring starta eget-utbildningar för dessa 

elever.  

HDK-Steneby ligger vidare bakom den investering på 2,2 miljoner kr som gjorts i en 

CNC-fräs i syfte att höja konkurrens- och attraktionskraften för utbildningar inom 

möbeltillverkning, inredningssnickeri och möbeldesign (Karlsgärde). Stiftelsen har gått 

in och mött detta med egna investeringar i relaterade anläggningar. Från skolans sida 

menar man att investeringarna kan betraktas som ett led i en övergripande satsning för 

att få Stenebys utbildningar och utbildningsmiljö att bli mer attraktiva för det 

omkringliggande näringslivet. Tanken är att maskinen ska kunna hyras ut till lokala 

företag inom tillverkning och hantverk för att möjliggöra nya och effektiva 

produktionsmetoder. Än så länge har dock den möjligheten inte realiserats då 

maskinens inkörningsperiod förknippats med omfattande problem. 

Utbytet med det lokala näringslivet bland de övriga av stiftelsens utbildningar verkar 

dock vara relativt underutvecklat. Kontigo bedömer att det här finns 

utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom att man tar tillvara det arbetssätt som lärs 

ut på skolan och som möjligen kan bidra med nya infallsvinklar för problemlösning 

eller produktutveckling hos företagen. Liknande satsningar som bedrivits exempelvis i 

Skåne av SVID har gett goda resultat vad gäller att utveckla verkstadsföretags 

verksamheter genom att arbeta mer med design. Det finns säkerligen också lärdomar 

att dra av de yrkesförberedande utbildningarnas verksamhet vad gäller projektarbeten 

för skarpa kunder och de starta eget-utbildningar man genomfört. I och med det 

uppdrag som skolan har fått för att utveckla Steneby som mötesplats och till att bli en 

aktiv, uppsökande aktör i regionen, så finns det också tydliga incitament för detta.  

HDK och stiftelsens utbildningar samsas delvis om lokaler och personal och en 

förhållandevis tät dialog förefaller finnas mellan lärare på stiftelsens respektive HDK:s 

utbildningar. Det utbytet framförs av flera intervjupersoner som mycket värdefullt och 

stimulerande. Även mellan elever från de båda institutionerna finns det ett tätt utbyte 

och det faktum att många av föreläsningarna på HDK är öppna gör att stiftelsens elever 

får tillgång till ett utbud som de normalt endast skulle haft tillgång till via en 

högskoleutbildning. Det utbyte som förekommer mellan stiftelsens och HDK:s 

utbildningar är inte formaliserat i någon större utsträckning, utan det mesta förefaller 

bygga på personliga kontakter, spontana samtal och viss spridning av information 

(rörande t ex föreläsningar). Den formaliserade, institutionsöverskridande verksamhet 

som sker berör framför allt administrativa uppgifter och i samband med särskilda 

evenemang som t ex gästföreläsningar.  
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Åtgärder har nyligen vidtagits för att ytterligare utveckla samarbetet mellan de båda 

huvudmännen, t ex i form av den identitetsgrupp som bildats och där HDK-Steneby 

och stiftelsen Stenebyskolan arbetar med en gemensam marknadsföringsstrategi för 

skolan, men också hur respektive huvudman ska profilera sig för att skapa ett attraktivt 

helhetserbjudande. På personalsidan har de båda huvudmännen också inlett 

diskussioner för hur en ökad formalisering av utbyte kan ske och för att stimulera 

kompetensöverföring och stärkt sammanhållning mellan personal på HDK-Steneby 

och stiftelsens utbildningar.  

3.4 Stenebys position och kvalitet jämfört med liknande 

utbildningar 

Som antytts på andra ställen i denna rapport så kännetecknas Stenebyskolan av en 

unik historia. Sammantaget gör detta att vår bedömning av att jämförelser mellan 

Stenebyskolan och andra lärosäten, genom exempelvis ekonomiska nyckeltal, inte helt 

enkelt låter sig göras.  

3.4.1 Finns liknande utbildningar som stiftelsens utifrån 

verksamhet och resurser? 

Med det föregående i åtanke så kan vi konstatera att det finns andra utbildningar som 

liknar Steneby avseende verksamhet och resurser. Det är ett antal 

utbildningsanordnare som återkommer när de intervjuade ombeds peka ut vilka de 

menar är relevant att jämföra Steneby med. Dessa är: 

Capellagården 

Nyckelviksskolan  

Sätersgläntan  

Handarbetets Vänner 

Carl Malmstenskolan 

Textilhögskolan i Borås 

Bäckmans  

Konstfack 

För stiftelsens utbildningar är det framför allt de förstnämnda fyra 

utbildningsanordnarna som är jämförbara. Övriga bedriver utbildning på högskolenivå 

och är i första hand relevanta för HDK-Stenebys del. Kontigo har strävat efter att samla 

in uppgifter i form av årsredovisningar från de fyra förstnämnda aktörerna samt från 

Carl Malmstenskolan. Intervjuer har också genomförts med representanter för 

Capellagården, Carl Malmstensskolan, FRIKS och Nämnden för hemslöjdsfrågor för 

att dels ge en bild av andra utbildningsaktörers verksamhet och dels för att få andra 

aktörers bild av verksamheten vid Stenebyskolan. Vad gäller årsredovisningar och 

uppgifter om nyckeltal som elever per lärare och liknande har Kontigo dock inte fått in 
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information från Nyckelviksskolan, Sätersgläntan och Handarbetets vänner. 

Representanter för dessa utbildningsanordnare har helt enkelt inte velat lämna ut den 

typen av information. Detta begränsar förstås möjligheterna att göra jämförelser, men 

vi gör trots allt detta för de anordnare vi har lyckats få in uppgifter ifrån.  

Stiftelsen Capellagården bedriver utbildningar inom möbel, textil, keramik och 

trädgård på Öland. Skolan har idag 68 utbildningsplatser och ca 200 elever, om 

sommarkurser räknas in. Antalet anställda vid skolan uppgår i medeltal till 20 

personer. Utöver att de rent organisatoriskt finns likheter mellan Capellagården och 

Stenebyskolan i det att båda är stiftelser som bedriver utbildning inom områdena 

möbel och textil, ses andra likheter som gör en jämförelse relevant. Skolorna är båda 

belägna på förhållandevis avskilda platser och erbjuder därmed liknande 

förutsättningar för eleverna med kollektivt boende, tillgänglighet till verkstäderna och 

en miljö som i hög grad bygger närheten till natur och kultur. Capellagåren är heller 

inte kopplat till någon högskola och kan därför inte erbjuda högre studier.  

Carl Malmstenskolan startades, liksom Stenebyskolan, under 1900-talets första hälft 

och har på senare år blivit en del av Linköpings universitet under intuitionen för 

ekonomisk och industriell utveckling. Man har idag 63 utbildningsplatser, fördelat på 4 

program och tre årskurser. Antalet sysselsatta vid skolan uppgår till Motsvarande 8 

heltidstjänster samt en administrativ personal plus vissa resurser från LIU. Vid skolan 

erbjuds fyra kandidatutbildningar: Möbeldesign, Möbelsnickeri, Möbeltapetsering 

samt Möbelkonservering. De är främst de två förstnämnda programmen som 

intervjupersonen menar konkurrerar med HDK:s möbeldesignutbildning vid Steneby.  

3.4.2 Hur står sig Steneby? 

Om vi försöker att göra en bedömning så kan konstateras att vi ur intervjuerna kan 

utläsa framför allt två aspekter. 

När det gäller Capellagården framhålls att utbildningen såväl har samarbete som 

finansiering från regionen. Arbetet med det kringliggande näringslivet sker framförallt 

genom kommunens näringslivskontor, ofta med fokus på de företag som finns i 

regionen som är avknoppningar från skolan. Man genomför fortutbildningar för elever 

som vill stanna kvar på Öland, samt plockar gästlärare och gästföreläsare från företag 

som bedöms vara intressanta för eleverna. 

När det gäller Carl Malmstenskolan framhålls att den i större utsträckning vilar på en 

vetenskaplig snarare än konstnärlig grund, med mer fokus på materialteknik än det 

rent konstnärliga. Detta gör att man inte upplever sig konkurrerar om samma typ av 

elever som Steneby. Vad gäller kontakt med näringsliv framhålls att Carl 

Malmstenskolan verkar på en nationell arena snarare än en regional. Vidare framhålls 

att skolan har en stor mängd skapande projekt inom kurserna. Som exempel nämns ett 

samarbetsprojekt med renoveringsföretaget Lammhult samt ett nära utbyte med 

museer där eleverna på konserveringsprogrammet får handledning av museernas egna 

konservatorer. 
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I detta sammanhang kan tilläggas att framtida samarbeten har diskuterats mellan 

aktörerna, men i dagsläget finns inget formellt utbyte strukturerat. Capellagården och 

Stiftelsen Stenebyskolan ingår i samma rektorsnätverk, FRIKS och träffas därmed ett 

par gånger om året för att bland annat diskutera utbildning. 

Både Capellagården och Carl Malmstenskolan benämner, i likhet med Stenebyskolan, 

studentrekrytering som den största utmaningen framöver. Intervjupersonen hos Carl 

Malmstenskolan pekar på det sjunkande intresset för design i allmänhet som den 

största anledningen till svårigheterna med att behålla söktrycket uppe. 

Intervjupersonen hos Capellagården påpekar även att det råder en konkurrensnackdel 

för dem som stiftelser i och med den kursavgift de tvingas belägga studenterna. En stor 

utmaning, menar hon, är att motivera för eleverna att välja dem av kvalitativa skäl. 

Båda skolor nämner behållningen av en hög utbildningsnivå som en framtida 

utmaning. Vad som är orsakerna bakom minskningen kan vi här bara spekulera i, men 

ytterst handlar det säkerligen om – framförallt ungdomars – preferenser och intressen 

och hur väl skolan lyckas synliggöra sig och vara attraktiv. Den bild vi tycker oss ur det 

underlag som tagits fram inom ramen för genomlysningen är dock inte, som nämndes 

ovan, specifikt för Steneby. Detta är en utmaning som Steneby delar med andra 

utbildningsanordnare – eller konkurrenter om man så vill – inom detta område.  

Intervjuer genomfördes också med representanter för Nämnden för hemslöjdsfrågor 

och FRIKS. Där lyfts framför allt samlokaliseringen med HDK fram som en styrka för 

skolan och något som är unikt i landet bland liknande skolor. Kombinationen av 

teoretiska, praktiska, högskole- och yrkesförberedande utbildningar påpekas också 

som en styrka. Stenebyskolan bedöms av intervjupersonerna vara en av de bästa i 

landet bland liknande utbildningsanordnare (i absoluta toppen vad gäller utbildningar 

på förberedande nivå) och lyfts fram som en mycket attraktiv skola för studerande 

inom konsthantverk och design på förberedande och högskolenivå. Överlag är det 

samarbetet och samlokaliseringen mellan HDK och stiftelsens utbildningar som 

bedöms vara Stenebys stora styrka. Detta lyfts fram av en intervjuperson mot 

bakgrund av ”den rådande trenden inom utbildningsväsendet där tvärvetenskaplighet 

och större sammanblandning mellan teori och praktik blir allt viktigare”9. 

3.4.3 Kostnader i jämförelse med andra utbildningsanordnare 

Som nämndes inledningsvis i detta kapital är det svårt att genom nyckeltal och 

liknande göra raka jämförelser mellan Stenebyskolan och andra liknande aktörer. 

Kontigo har dock strävat efter att göra just den här typen av jämförelser mellan de 

aktörer vi har lyckats samla in uppgifter ifrån. Det rör sig då om Capellagården, Carl 

Malmstensskolan och Steneby. 

                                                           

9 Intervju med representant för NMH. 
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Inledningsvis kan Kontigo konstatera att intäktsstrukturen inte är jämförbar mellan de 

tre skolorna. Capellagården redovisar inte sina intäkter i separata poster som är 

jämförbara med Stenebyskolans. Carl Malmstensskolan är en del av Linköpings 

universitet och eftersom universitetet är skolans främsta finansiär är det svårt att göra 

några direkta jämförelser med Stenebyskolan som får sin främsta finansiering från 

stat, region och kommun samt hyresintäkter. 

När det gäller kostnadsstrukturen är de tre skolorna dock intressanta att jämföra. På 

Stenebyskolan och Capellagården utgör personalen den överlägset största 

kostnadsposten och står för ungefär sextio procent av de totala kostnaderna. På Carl 

Malmstensskolan utgör personalkostnaderna däremot endast 36 procent av de totala 

kostnaderna. En mindre del av skillnaden förklaras av redovisningstekniska skillnader 

mellan skolorna; på Carl Malmstensskolan redovisas en del av personalkostnaderna 

under övriga externa kostnader. Carl Malmstensskolan lägger däremot mer pengar än 

Steneby på övriga externa kostnader – som ledningskostnader, rekryteringskostnader, 

systemkostnader (IT-system, etc), support inom teknik och kostnader för verkstadstid. 

De har också högre lokalkostnader. Stenebyskolan ligger lägre än båda de andra 

skolorna när de gäller övriga externa kostnader, även om en del av Capellagårdens 

externa kostnader sannolikt utgörs av lokalkostnader som de inte specificerar separat.  

Det är svårt att se några uppenbara skäl till att Stenebyskolan har ett lägre 

kostnadsläge när det gäller denna utgiftspost. Möjligen talar detta till skolans fördel 

när det gäller ekonomisk effektivitet eftersom dessa kostnader i huvudsak är 

administrativa kostnader som åtminstone inte direkt påverkar kvaliteten på 

undervisningen.  

Figur 8. Kostnadsjämförelse utifrån andel av totala kostnader 2013. Källa: 

Årsredovisningar. 

 

Stenebyskolan sticker också ut genom lägre kostnader för råvaror och förnödenheter. 

Att Carl Malmstensskolan har högre kostnader för material och maskiner till 

verksamheten är inte förvånande med tanke på utbildningarnas inriktning på trä och 
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möbler som kräver såväl investeringar i maskiner och relativt höga löpande 

materialkostnader. Capellagården har däremot ett kursutbud som i stora drag liknar 

Stenebyskolans, dock med ett större fokus på keramik och trädgård. Vi ser alltså inga 

uppenbara förklaringar till varför kostnaderna för råvaror och förnödenheter är så 

mycket lägre på Stenebyskolan. 

Stenebyskolan har däremot betydligt högre kostnader för avskrivningar av 

anläggningstillgångar än de bägge andra skolorna med; ungefär tre gånger högre än 

Capellagården och nästan dubbelt så höga som Carl Malmstensskolan. Med sin relativt 

teknikintensiva verksamhet skulle man kunna förvänta sig att Carl Malmsten skulle ha 

högre kostnader än de bägge andra skolorna. Det kan naturligtvis finnas skäl till att 

kostnaderna för denna post är högre på Steneby; nyare material och anläggningar gör 

att värdet skrivs av i en snabbare takt och kostnaderna blir också högre om skolan äger 

en större del av sina anläggningar och sin utrustning själv. Det är dock intressant att 

uppmärksamma denna post, och eventuellt göra en framtida analys i vad skillnaden 

jämfört med de andra skolorna beror på. 

De totala kostnaderna för Capellagården uppgår till 14,6 miljoner för 2013, 18,7 mkr 

för Carl Malmstensskolan och 30,8 mkr för Stenebyskolan. Detta ger en kostnad per 

elev enligt Tabell 9. Troligen förklaras en stor del av Stenebyskolans högre 

kostnadsläge per elev med det låga antalet elever per anställd. Siffran ska dock tolkas 

med försiktighet eftersom antalet anställda inte redovisas i antal heltidstjänster utan 

det totala antalet anställda som kan ha olika tjänstgöringsgrad. Kostnaden per elev 

förklarar dock inte hela skillnaden i kostnadsläge per elev mellan Stenebyskolan och 

Capellagården.  

 

Tabell 9. Jämförelse mellan skolornas kostnader och anställda utifrån antalet elever år 

2013. Årsredovisningar. 

 Antal heltidsstuderande Kostnader per elev Antal elever per 
anställd 
 

Capellagården 

 

68 148 000 3,4 

Carl 

Malmstensskolan 

 

63 297 000 4,5 

Stenebyskolan 

 

98,5 312 000 2,6 
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3.5 Verksamhetens betydelse för att uppnå uppsatta 

mål i VG 2020 

I detta avsnitt försöker vi att koppla verksamheten vid Stenebyskolan till den regionala 

utvecklingsstrategin (Västra Götaland 2020). Vi har här ställt den bild av 

verksamheterna vid Steneby som vi får fram ur genomlysningen mot de mål som tas 

upp i Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 

2014-2020 (RUP). Vi har försökt att sammanfatta de tre frågorna som utifrån 

förfrågningsunderlagets önskemål varit vägledande i vår genomlysning, nämligen: 

Bedöms verksamheten vid Steneby ligga i linje med inriktning och mål i VG2020?  

Bedöms verksamheten bidra till att uppsatta mål i VG2020 uppnås? 

I VG2020 är jämställdhet, miljö, internationalisering och integration generella, 

prioriterade frågor - i vilken utsträckning berör verksamheten vid Steneby 

dessa och i så fall på vilket sätt? 

Sammanställningen redovisas i tabellen nedan. Det samlade resultatet redovisas 

sedan. I det följande har vi brutit upp de fyra områdena i VGR 202o, nämligen:  

En ledande kunskapsregion 

En region för alla 

En region där vi tar globalt ansvar 

En region som syns och engagerar 

När det gäller huruvida Stenebyskolan bidrar till att VGR ska utvecklas till en ledande 

kunskapsregion kan nedanstående konstateras. 

 

Tabell 10– En ledande kunskapsregion 

Områden i VG2020 Kommentarer 

 

Ett gott klimat för kreativitet, 

entreprenörskap och företagande 

1. Stimulera ökat entreprenörskap 

och intraprenörskap 

 

Vi bedömer att Stenebyskolan i hög grad bidrar 

till detta mål när det gäller alla tre punkter. 

Framför allt bedömer Kontigo att de 

yrkesförberedande utbildningarna bidrar till 

målen genom sitt starka entreprenörskapsfokus 
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2. Skapa starka förutsättningar för 

att förverkliga idéer och starta 

företag 

3. Främja utvecklingen av 

konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag 

och utbyte med näringslivet. Även arbetssättet 

med fokus på skarpa uppdrag bidrar till målen.  

Övriga utbildningar bidrar främst genom att 

arbetssättet betonar den egna drivkraften och 

kreativiteten. Företagarperspektivet är dock 

svagare i dessa utbildningar. 

 

Internationell konkurrenskraft 

genom regional kraftsamling kring 

styrkeområden 

1. Attrahera fler studenter och 

forskare och öka utbytet med 

omvärlden 

2. Positionera internationellt 

konkurrenskraftiga forsknings- och 

innovationsmiljöer 

3. Utveckla test- och 

demonstrationsarenor där nya idéer 

omsätts till praktik 

4. Stimulera internationella allianser 

och samarbeten inom forskning och 

innovation 

5. Stärka den stödjande 

infrastrukturen för en ledande 

kunskapsregion 

 

Vi bedömer att Stenebyskolan bidrar till punkt 

1. Kanske inte i lika stor utsträckning till punkt 

2, 3 4 och 5. 

Utbildningarna på Steneby attraherar i sig 

studerande och forskarutbildade samtidigt som 

utbildningarna har ett tydligt perspektiv 

gentemot omvärlden. Flera utbildningar 

rekryterar internationellt genom mässor och 

liknande och ser den kritiska massan som en 

internationell rekrytering av elever och lärare 

innebär som avgörande för skolans fortsatta 

överlevnad. 
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När det gäller det andra området, en region för alla, kan konstateras att Stenebyskolan 

bidrar enligt tabellen. 

Tabell 11 – En region för alla 

Områden i VG2020 Kommentarer 

 

Bryta utanförskap och segregation 

och stärka kopplingarna mellan 

utbildning och arbetsliv 

1. Skapa en sammanhållen arena för 

ungas möjligheter till praktik, 

ferieplatser, mentorer 

2. Kraftsamling på ökad samverkan 

mellan eftergymnasial utbildning 

och arbetslivet 

3. Främja ett arbetsliv som aktivt 

engagerar sig för barn och ungdom 

4. Lösa urbana utmaningar i de 

större städerna 

 

Stenebyskolan bedöms bidra till punkt 1 och 

2. 

På Steneby arbetar man aktivt med 

samverkan mellan de båda huvudmännen 

HDK och stiftelsen. Det finns på flera av 

utbildningarna tydligt fokus på att eleverna 

ska kunna gå direkt från utbildning till 

arbetsliv, eller från skolan till en högre 

utbildning som leder till sysselsättning inom 

området.  

De lärare som är aktiva på skolan bedöms i 

stor utsträckning vara aktivt engagerade inom 

sina respektive områden och har, till viss del 

mot bakgrund av det låga antalet elever per 

lärare, möjligheter att agera som både lärare 

och mentor åt sina elever. 

Den nya satsningen kring Mötesplats Steneby 

bedöms innebära ett arbete för att stärka 

skolans bidrag till samverkan mellan 

utbildning och arbetsliv. 

 

Livslångt lärande för ökad 

delaktighet och konkurrenskraft  

1. Fler ska bedriva eftergymnasiala 

studier och avhoppen från skolan 

ska minska  

 

Stenebyskolan bidrar i viss utsträckning till 

punkt 1 och 3. Inom sitt fält också till 4. 

Utbildningarna bidrar direkt till punkt 1 på så 

sätt att de är högskole- respektive 

yrkesförberedande. Studieplatserna erbjuder 

möjlighet för dem som har ett särskilt intresse 



 

GENOMLYSNING: STENEBYSKOLAN 44 (58) 

 

 

Beträffande nedanstående område kan konstateras att Stenebyskolan i viss 

utsträckning bidrar till detta. 

Tabell 12– En region där vi alla tar globalt ansvar 

2. Förkorta och förenkla vägen till 

arbetsmarknaden genom 

vägledning och validering  

3. Effektiv kompetensförsörjning 

och livslångt lärande i företag och 

organisationer  

4. Utveckla samordning inom 

utbildningssystemet för att möta 

framtidens kompetensbehov  

av att vidareutbilda sig inom konst och 

hantverk. 

Vad gäller punkt 3 och 4 bidrar de 

yrkesinriktade utbildningarna direkt till 

kompetensförsörjning inom respektive 

bransch. Samarbetet dels mellan HDK och 

stiftelsen samt engagemanget i FRIKS på 

nationell nivå bidrar till samordning inom 

utbildningssystemet. 

 

Tillgång till kommunikation för 

arbete, utbildning och livskvalitet  

1. Investera i transportinfrastruktur 

som driver regional och nationell 

utveckling  

2. Bygga ut en kollektivtrafik som är 

ett föredöme när det gäller kvalitet 

och hållbarhet  

3. Bidra till en IT-infrastruktur med 

hög kvalitet för alla och som 

främjar hållbarhet  

4. Utveckla en regional framtidsbild 

som stödjer hållbar utveckling i 

Västra Götaland  

 

Stenebyskolan bidrar inte direkt till detta 

område. 

Områden i VG2020 Kommentarer 
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Ett resurseffektivt samhälle med minskad 

klimatpåverkan  

1. Göra offentlig sektor i Västra Götaland 

ledande på utveckling av hållbara 

lösningar  

2. Genomföra fler breda 

överenskommelser för hållbar utveckling 

i Västra Götaland  

3. Göra Västra Götaland till modell för 

hållbar landsbygdsutveckling och 

samspel stad/land  

4. Utveckla miljölösningar med ambition 

att påverka globalt via affärsdriven 

miljöutveckling  

 

Stenebyskolan bidrar i viss utsträckning 

till främst punkt 3. 

Stenebyskolans lokalisering och 

samspelet med närregionen utgör i sig 

en slags modell för hållbar 

landsbygdsutveckling. Stora delar av 

Dalsland kan karakteriseras som 

landsbygd och skolan bedöms vara en 

viktig attraktionsfaktor för Dals Långed 

och Bengtsfors kommun.  

Utbildningsinstitutioner och en utbildad 

befolkning spelar en viktig roll i en 

regions hållbara utveckling generellt. På 

så sätt kan skolans närvaro och 

utveckling sägas bidra till utvecklingen i 

närområdet. 

Skolan utgör också en miljö för samspel 

mellan stad och land genom att flera av 

lärarna och vissa av eleverna är bosatta i 

andra delar av regionen och pendlar till 

skolan. 

 

Hållbar konsumtion som driver ansvar, 

utveckling och innovationer  

1. Driva frågan om resurseffektiv 

konsumtion och kommunicera hållbara 

värderingar  

2. Samverka kring inköp som driver 

hållbar utveckling, innovation och lokal 

utveckling  

 

Utbildningarna vid Steneby bedrivs 

samtliga utifrån ett medvetet 

hållbarhetsperspektiv och särskilda 

seminarier och/eller delar av kurser 

består av moment som handlar om 

exempelvis hållbar konsumtion, hållbar 

produktion och cirkulär ekonomi. Inom 

t ex Kläder och Textil diskuteras hållbar 

konsumtion i stor utsträckning. 
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Beträffande det fjärde huvudområdet i VGR 2020 så kan konstateras att 

Stenebyskolans verksamhet ligger i linje med inriktningen. 

Tabell 13– En region som syns och engagerar 

Områden i VG2020 Kommentarer 

 

En ledande kulturregion och 

ett rikt kulturliv med fokus på 

barn, unga och delaktighet  

1. Främja en aktiv och 

nyskapande kulturregion för 

alla i hela Västra Götaland  

2. Utveckla Västra Götaland 

som en plats där unga möts, 

främja ungdomskultur. 

 

Här bedömer vi att Stenebyskolan bidrar i stor 

utsträckning, såväl punkt 1 och punkt 2 (i synnerhet 

vad gäller att unga ska mötas). 

Utbildningarna vid Steneby lägger naturligt stort 

fokus på kultur och kulturarv genom inriktningen 

på konst och hantverk. Skolans aktiva 

förhållningssätt vad gäller att utveckla 

utbildningarna i linje med rådande trender inom 

respektive område bidrar till att hålla dem aktuella 

och nyskapande. 

Stenebyskolans lokalisering må vara en utmaning 

vad gäller att locka fler elever till skolan, men 

samtidigt bedömer Kontigo att den utgör en viktig 

miljö för de unga som ändå söker sig hit. Det finns 

stora möjligheter att möta andra unga och 

stimulera varandras intressen. Skolans höga 

tillgänglighet, med t ex generösa öppettider vad 

gäller verkstäder och liknande, möjliggör för de 

unga att mötas även utanför lektionstid på basis av 

eget intresse och drivkraft. Elevboendet och de 

gemensamma uppehållslokalerna bidrar också till 

att främja möten. 
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Sammantaget menar Kontigo att verksamheten vid Steneby bedöms ligga i linje med 

inriktning och mål för flera delar av VG2020. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 

att kopplingar kan ses till områdena 1.1 ”Ett gott klimat för kreativitet, 

entreprenörskap och företagande” t.ex. kring att stärka möjligheter för SME och för att 

skapa förutsättningar till att förverkliga idéer och starta företag. Denna koppling 

förstärkts sannolikt genom arbetet inom ramen för ”Mötesplats Steneby”. 

Genom Mötesplats Steneby har skolan möjligheter 

att stärka detta perspektiv ytterligare. 

 

Ökat utbyte med och 

påverkan på omvärlden  

1. Öka närvaro och påverkan 

nationellt och internationellt  

2. Satsa på internationell 

mötesindustri, evenemang 

och på att stärka 

besöksnäringen  

3. Riva gränshinder och öka 

samverkan med Norge, 

etablera region 

Oslo/Göteborg/Öresund  

4. Driva offensiva insatser för 

att etablera nya arbetsplatser i 

Västra Götaland 

 

Tydliga kopplingar till verksamheten kan ses, i 

synnerhet inom punkt 1 och 2. 

Elev- och personalrekryteringen till skolan är idag 

internationellt präglad. Primärt har detta varit en 

utveckling som motiverats för att nå ett större 

underlag, men det har också varit nödvändigt för 

Steneby att bli allt mer aktiv internationellt för att 

göra skolan attraktiv generellt. Många elever har 

som ambition att studera vidare utomlands efter 

utbildning vid Steneby och då är det förstås centralt 

att utbildningarna är internationellt gångbara och 

relevanta.  

Skolan bedriver också flera aktiviteter för att 

synliggöra verksamheten internationellt, t ex 

genom närvaro på internationella mässor på de 

områden man är verksam inom. Genom den 

specifika aktiviteten ”Artist in residence” knyter 

man tillfälligt till sig internationellt 

välrenommerade verksamma inom de olika 

utbildningsområdena som får möjlighet att sätta sin 

prägel på utbildningsverksamheten under en tid 

och bidra med inspiration till elever och lärare. 

Genom de olika internationellt präglade 

aktiviteterna och på det sätt man rekryterar elever 

och personal bedömer Kontigo att Steneby tydligt 

bidrar till utbyte med omvärlden. 
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Kopplingar kan också ses, framför allt när det gäller att kraftsamla för att öka 

samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet. Delvis menar vi också att 

Stenebyskolan ligger i linje med VG2020 när det gäller kompetensförsörjning. 

När det gäller att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra 

Götaland samt att öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt bidrar 

Stenebyskolan i viss mån. De finns, menar vi, fog för att säga att Stenebys varumärke, 

bidrar till att attrahera individer och skolans närvaro vid mässor och internationella 

utbyten attraherar studenter. Så långt vi kan se så bedöms verksamheten vid Steneby 

bidra till att flera av de uppsatta målen i VG2020 uppnås. 
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4 Sammanfattande bild av Kontigos 

genomlysning 

Föreliggande rapport syftar till att samla resultaten från den genomlysning av 

Stenebyskolans verksamhet som Kontigo genomfört hösten 2014. Genomlysningen har 

skett utifrån fem perspektiv i enlighet med det som efterfrågas i uppdragsbeskrivning, 

nämligen att belysa:  

Verksamhetens organisation, förutsättningar och resultat 

Studenternas syn på utbildningarna och nyttan av dem 

Regionalekonomiska mervärden och mervärden skapade genom utbildningarnas 
samverkan 

Stenebys position och kvalitet jämfört med liknande utbildningar  

Verksamhetens betydelse för att uppnå uppsatta mål i VG 2020 

 

För att besvara dessa frågor har vi arbetat utifrån en kombination av metoder och 

källmaterial. Tyngdpunkten avseende empiri ligger på kvalitativa intervjuer som 

kompletterats med dels ekonomisk statisk, dels med en sammanställning av 

registerdata från SCB. Vidare har en omfattande enkät till före detta studenter 

genomförts. Sammantaget har detta gett ett rikt empiriskt material för att besvara de 

uppställda frågeställningarna. Följande övergripande slutsatser kan dras.  

Vid Stenebyskolan bedrivs en rad utbildningar inom utformning och gestaltning med 

fokus på trä, textil och metall. Under vårterminen 2013 hade Skolan 95 elever och 

höstterminen 103. Stiftelsen erbjuder även avgiftsbelagda sommarkurser som haft ett 

30-tal deltagare.  

I vår empiri kan vi se att skolan är välrenommerad och att den betraktas tillhöra bland 

de bästa inom sina ämnesområden. Såväl intervjuer med kringliggande aktörer och 

andra utbildningsanordnare som de enkätsvar som inkommit indikerar att 

utbildningarna håller hög standard. Skolans rykte och kvaliteten på undervisningen 

pekas ut som viktiga faktorer för att välja Steneby. I synnerhet enkätresultatet visar på 

detta.  

Stiftelsens intäkter uppgick föregående år till ca 30 MSEK, där bidragen från stiftarna 

uppgår till ca 10 MSEK. Västra Götalandsregionen står för 8,5 MSEK och Bengtsfors 

kommun för 2,4 MSEK. Statsbidraget uppgick till 9,2 MSEK. Personalkostnader utgör 

den enskilt största utgiftsposten, närmare bestämt cirka 60 procent av utgifterna. 

Den regionalekonomiska analysen ger vid handen att skolan skapar direkta och 

indirekta sysselsättningseffekter motsvarande cirka 78 heltidsekvivalenter 

(heltidssysselsatta individer). Detta ger ett tillskott i förvärvsinkomst till kommunen 

och pendlingskommunerna motsvarande cirka 30,5 MSEK. Om vi tar hänsyn till 



 

GENOMLYSNING: STENEBYSKOLAN 50 (58) 

 

statliga transfereringar så är nettoeffekten av kommunernas skatteintäkter ca 3,3 

MSEK.  

Verksamheten bedrivs samlokaliserad med Göteborgs universitet. Något som 

merparten av de vi intervjuat ser som positivt. Denna samlokalisering anses bidra till 

att stärka kunskapsmiljön. De utbyten som sker mellan stiftelsens utbildningar och 

högskoledelen – genom gästföreläsningar och de gemensamma aktiviteter som bedrivs 

men också genom det informella utbyte som sker mellan studenter genom att de både 

arbetar och lever tillsammans – stärker också miljön som en kompetensnod.  

Vi ser emellertid också att flera av de svarande menar att det föreligger en viss 

otydlighet i hur verksamheten är organiserad och hur avgränsningen mellan HDK:s 

verksamhet och stiftelsens utbildningar ser ut. Detta gäller för hur kostnader för 

gemensam administration fördelas exempelvis. Den internrevision som Göteborgs 

universitet låtit ta fram rörande hur kostnader ska fördelas och räknas fram visar på 

något otydliga överenskommelser mellan GU och Stiftelsen. Från administrationen vid 

Steneby pekas på att detta sköts utifrån ett pragmatiskt synsätt – med studenterna och 

verksamhetens bästa för ögonen – och att praxis som idag finns är ett resultat av att 

man arbetat i en form av konsensus (om än inte fullt ut kodifierad). Vårt intryck från 

genomlysningen är att ett arbete pågår med lösa den ovan beskrivna utmaningen. 

Konkret uttrycks detta genom det avtal som nyligen tecknats mellan HDK och 

stiftelsen om vilken typ av tjänster som HDK vill köpa. Kostnaderna för dessa tjänster 

är dock ännu inte förhandlade. 

Vidare pekar ett antal intervjuade på att det faktum att man delar på administrativa 

resurser leder till en viss otydlighet. Man pekar också på risker med att man i det 

administrativa arbetet blir för uppdelad. 

Skolans geografiska läge hamnar ofta i fokus i de intervjuer som genomförts. Hos de 

studenter som läses vid skolan idag pekar man på fördelar med detta, då det ger en 

”ostörd” miljö och bidrar till att man som student kan fokusera fullt ut på sin 

utbildning (även på sin ”fritid”). Det är dock rimligt att anta att det de som är 

avskräckta av läget inte heller söker sig till skolan.  

Det är framförallt tre utmaningar som återkommer i de intervjuer vi genomfört. Det 

handlar om områden som av flera bedömare – såväl inom skolan som av aktörer 

utanför – pekats ut som områden som behöver beaktas när man går vidare med att 

driva och utveckla verksamheten.  

Den första utmaningen ligger i en otydlighet kring organisation och gränsdragningen 

mellan HDK respektive Stiftelsens verksamhet. Denna tar sig uttryck på flera sätt och 

har varit ett återkommande tema i de intervjuer som genomförts med verksamma vid 

skolan. Vi kan för det första konstatera att det genomgående har varit svårt för de 

svarande att beskriva hur verksamheten är organiserad. Den beskrivs ofta som att vara 

komplex och förhållandevis svår att beskriva. Detta är i sig inte ett problem, men vi ser 

det som en indikation på att det finns ett behov av att renodla och förtydliga 
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verksamhetens uppbyggnad ytterligare, för att öka transparensen. För det andra pekar 

flera av de svarande inom skolan på att den uppdelning mellan HDK och Stiftelsen som 

gjorts avseende administration och ledning upplevs bidra till en otydlighet rörande 

ansvar och rollfördelning. Svarande pekar t.ex. på de omorganisationer inom HDK – 

där verksamheten vid Steneby organisatoriskt ”flyttats runt” – har tagit tid och energi 

från skolans ledning. Andra menar att det är svårt att balansera ett delat ledarskap 

mellan HDK och Stenebyskolan. Flera menar att det är svårt att se att den uppdelning 

av rektorstjänsten mellan HDK och Steneby som positiv, snarare att den riskerar att 

vara suboptimal. För det tredje – vilket även är kopplat till den pågående dialogen 

mellan Göteborgsuniversitet och Stiftelsen Steneby – är det svårt att på ett tydligt sätt 

se hur uppdelningen mellan HDK:s verksamhet och Stiftelsens verksamhet görs vad 

det gäller kostnader för verksamheten. I den interna revision som GU låtit göra pekas 

på att de beräkningar som görs inte förefaller vara prövade i, som det skrivs ”någon 

egentlig diskussion och/eller förhandling med universitet”. Vi har inte utifrån 

genomlysningen fått anledning att ifrågasätta de beräkningar som görs av stiftelsen. 

Inte heller finner vi skäl att ifrågasätta att verksamheten bedrivs utifrån, som det 

utrycks, ”ett pragmatiskt synsätt där man söker arbeta för att tillhandahålla bästa 

möjliga utbildning för studenterna”. Vi menar dock att det finns ett behov av att 

förtydliga, renodla och i högre grad strukturera formerna för samverkan med 

universitetet än vad som idag är fallet.  

Den andra utmaningen som framkommit handlar om att utveckla och bibehålla 

skolans attraktivitet och varumärke. En utmaning som Stenebyskolan delar med en rad 

andra konstnärs- och hantverksutbildningar. Vi kan dock se att förutsättningar för 

skolan att lyckas med detta är goda. Genomlysningen pekar på att Stenebyskolan är väl 

sedd och genomgående beskrivs i positiva ordalag, såväl av före detta studenter som av 

andra skolor. Också de verksamma vid skolan är positiva. Man har haft ett 

förhållandevis stabilt söktryck, även om en svagt sluttande trend kan ses. En utmaning 

i detta sammanhang handlar sannolikt om att kontinuerligt arbeta för att hitta nya 

vägar att sprida kunskap om skolan och att attrahera studenter. En väg framåt skulle 

kunna vara att ytterligare utveckla alumniverksamheten. Vi kan i enkätsvaren se att 

den enskilt största ”kanalen” rörande kännedom om skolan är via rekommendationer 

från vänner, bekanta och tidigare studenter. Att utveckla ett alumninätverk och förmå 

dessa att verka som ”ambassadörer” för skolan skulle sannolikt ge en god avkastning i 

relation till insatsen om krävs.  

Den tredje utmaningen handlar om att utveckla utbytet med kringliggande näringsliv 

och utveckla insatser för entreprenörskap. Ett statistiskt säkerställt resultat ur enkäten 

är att skolans förmåga att förbereda för företagande ges ett lågt betyg. Detta har delvis 

sannolikt sin förklaring i att detta inte är ett fokus för de högskoleförberedande 

utbildningarna. Samtidigt så skiljer sig inte svaren åt mellan de som läst 

yrkesförberedande respektive högskoleförberedande utbildningar i enkäten. Bilden av 

att detta område behöver utvecklas förstärks också i intervjuerna där flera svarande – 

såväl inom skolan som utanför skolan – menar att detta område borde utvecklas 

ytterligare. De insatser som planeras inom ramen för projektet ”Mötesplats Steneby” 

menar vi därför förefaller ligga rätt avseende prioritering. Arbetet har dock inte 
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kommit tillräckligt långt vid tidpunkten för genomlysningen för att vi ska kunna 

bedöma detta mer ingående. 

Slutligen kan konstateras att vi finner att skolans inriktning och verksamhet ligger i 

linje med inriktning och flera av de mål som pekas ut i VG2020. Enligt den bedömning 

vi gör i synnerhet avseende områdena ”En ledande kunskapsregion” och ”En region 

som syns och engagerar”. 
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5 Bilaga 1. Intervjuade  

Stenebyskolan 

Dag Bjaaland, utbildningsledare 

Per-Erik Bryntesson, biträdande rektor 

Sören Hellqvist, metallhantverk smide smyckeskonst 

Jeff Kaller, rektor (samt proprefekt för HDK-Steneby) 

Carl Kullgren, vice ordförande, stiftelsen Steneby (Bengtsfors kommun) 

Olof Paulsson, möbelrestaurering 

Sara Rudin, projektledare Mötesplats Steneby 

Samir Saba, finsnickeri 

Kajsa Schönborg, form design/textil inriktning 

Anita Sjölind, kläder 

Bijan Zainali, ordförande, stiftelsen Steneby (VGR) 

HDK 

Jeanette Johansson, administrativ chef, HDK 

Otto Samuelsson, chef för institutionskollegiet, HDK-Steneby 

Övriga 

Bodil Anjar, rektor, Capellagården 

Cecilia Berg, vd, Bengtsfors utvecklings AB 

Johanna Djurberg, ordförande, FRIKS 

Göran Fock, regionutvecklare, VGR 

Emma Svensk Gunillasson, Myndigheten för yrkeshögskolan 

Maria Leijonhielm, institutionsadministratör, Carl Malmstenskolan 

Marie Morin, Myndigheten för yrkeshögskolan 

Anette Palmqvist, rådgivare, Nyföretagarcentrum Väst (Ed) 

Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Kerstin Sannebro, näringslivssekreterare, Bengtsfors utvecklings AB 

Lennart Walldén, projektkoordinator kreativa näringar, Innovatum 

 

Intervjuer med representanter för tre företag som vill vara anonyma 

Intervjuer med fem studerande som vill vara anonyma 
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6 Bilaga 2. Enkätundersökning och 

RAMS-data  

6.1 Enkät 

För att få en uppfattning av hur studenterna vid Stenebyskolan upplevde sina studier 

och vilken nytta de upplever sig ha haft av utbildningen har det inom ramen för 

genomlysningen genomförts en enkät till f.d. studenter. Stenebyskolan har 

tillhandahållit kontaktuppgifter till studenter som varit inskrivna vid Stenbyskolan 

under perioden 2005-2014. Totalt har 604 personer kontaktats via e-post och ombetts 

delta i en webbaserad enkät rörande deras studier vid Stenebyskolan. Av dessa har 240 

enkäter besvarats, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent. Bortfallsanalysen visar 

inte på att det föreligger något systematiskt bortfall vad det gäller t.ex. kön eller 

årskull, i den mån detta är möjligt att kontrollera. Det inre bortfallet – att man valt att 

inte fullfölja enkäten uppgår som mest till ett par procent och vi bedömer inte att detta 

påverkar svaren i någon betydande utsträckning. 

Merparten av de svarande anger att det läst vid Stiftelsens utbildningar, vilket anges av 

nära 90 procent av de svarande (se figur 1 nedan). Det har varit möjligt att ange flera 

alternativ som svar på frågan – och 25 svarande anger att de läst både vid Stiftelsen 

och HDK.  

 De svarande återfinns inom en rad olika utbildningsinriktningar, med tyngdpunkt 

inom Kläder (20 %) Form, design – textilinriktning (22 %) samt 

metallhantverk/Smide/smyckeskonst (25 %) .  

Figur. Vid vilken eller vilka delar av Stenebyskolan läste du? n= 247 
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6.2 RAMS-data 

Den data som beställts från SCB omfattar uppgifter om sysselsättningsstatus och 

geografisk hemvist för nära 270 individer, som studerat vid Stenebyskolan. 

Undersökningspopulationen rymmer individer som skrevs in vid Steneby mellan åren 

2005-2008 och uppgifterna avser var man befinner sig fem år senare. Uppgifterna är 

hämtade den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och hämtas via 

personnummer för individerna. Den officiella avgränsningen av förvärvsarbetande i 

RAMS innebär att alla som utfört ett inkomstbringande arbete minst en timme under 

en mätvecka ska betraktas som förvärvsarbetande. Detta är ett internationellt 

vedertaget sätt att mäta sysselsättning på.10  

 

                                                           

10 Se även http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/ för mer 

information om mätmetoder och källkritik. 

Stenebyskolan

Både HDK och Stiftelsen

Enbart HDK

Vet ej/ Vill ej svara
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7 Bilaga 3. Befolknings-och 

sysselsättningsutvecklingen i ett 

regionalt perspektiv  

Detta avsnitt fungerar som ingång till den regionalekonomiska analysen. Den beskriver 

regionen som Steneby återfinns inom och hur denna har utvecklats.  

I hela Fyrbodalsregi0nen har både befolkningen och sysselsättningen ökat i ett 

historiskt perspektiv. Antalet invånare har ökat med 26 000 personer mellan 1967 och 

2012 vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på drygt 560 personer per år.  

En titt i pendlingsstatistiken visar att det finns tre pendlingsregioner i Fyrbodal. Den 

största är Trollhättans pendlingsregion som har drygt 200 000 invånare. Bengtsfors 

och Strömstad pendlingsregion är betydligt mindre med omkring 25 000 invånare 

vardera.  

I diagrammen nedan visar befolkningsutvecklingen grafiskt. I diagrammet till höger 

kan man se att Bengtsfors pendlingsregion redan i början av 1980-talet började en lång 

period med minskande folkmängd. De två övriga pendlingsregionerna har haft en 

växande folkmängd. Skillnaden i befolkningstillväxt mellan Bengtsfors 

pendlingsregion och de två övriga pendlingsregionerna har ökat över tid. 

 

 

Statistiken över sysselsättningen omfattar en kortare period och redovisas här mellan 

1993 och 2012. Under den perioden ökade antalet förvärvsarbetande dagbefolkning i 
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hela Fyrbodalsregionen med lite drygt 500 personer per år i genomsnitt. Strömstads 

pendlingsregion har haft den snabbaste relativa sysselsättningstillväxten och 

Bengtsfors pendlingsregion har haft den svagaste sysselsättningstillväxten. I absoluta 

tal har sysselsättningen i Bengtsfors pendlingsregion minskat med omkring 45 

personer per år i genomsnitt per år mellan 1993 och 2012.  

 

Inom Bengtsfors pendlingsregion är det Dals-Eds kommun som har haft den 

gynnsammaste utvecklingen av såväl befolkning som sysselsättning. Sedan i början av 

1990-talet har befolkningen minskat i samtliga kommuner. När det gäller 

sysselsättningsutvecklingen är bilden splittrad. Under hela 1990-talet och fram till 

2012 har Dals-Eds kommun haft en trendmässig ökning av antalet sysselsatt 

dagbefolkning samtidigt som Bengtsfors kommun har haft en minskande trend. 
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Av ovanstående beskrivning går det att dra två slutsatser. Den första är att den norra 

delen av Fyrbodalsregionen (Bengtsfors pendlingsregion) har haft en sämre utveckling 

av befolkning och sysselsättning än den övriga delen av regionen. Den andra slutsatsen 

är att i den största delen av regionen (Trollhättans pendlingsregion) finns det en 

samvariation mellan befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. I de två övriga 

pendlingsregionerna har antalet invånare minskat. När det gäller 

sysselsättningsutvecklingen har den mera tjänstedominerande pendlingsregionen 

Strömstad haft en positiv sysselsättningstillväxt samtidigt som den industritunga 

Bengtsforsregionen har haft en minskande sysselsättning.  

Att stimulera regionalekonomin i Bengtsfors kommun genom lokaliseringen av 

Stenebyskolan kan vara en av flera åtgärder som kan förväntas dämpa den negativa 

utvecklingen. I nästa avsnitt ska de regionalekonomiska effekterna av Stenebyskolans 

närvaro i Bengtsfors kommun analyseras. 
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