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Sammanfattning 
 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, Ekonomistyrning, 2FE13E, VT 2014. 

Författare: Robin Arnefjord, Erik Davidsson & Alexander Persson 

Handledare/Examinator: Petter Boye 

Medbedömare: Jan Alpenberg 

Titel: Capellagården – Hur samarbeten och nätverk kan bidra till ökade intäkter 

 

Bakgrund: Capellagården är en fristående internatskola på södra Öland som likt många 

andra skolor av detta slag brottas med knappa resurser. Detta har lett till att 

Capellagården eftersökt alternativa sätt att effektivisera användningen av tillgängliga 

resurser samt genom nya samarbeten och nätverk hitta nya intäkter.  

Syfte: Syftet är att beskriva hur samarbeten och nätverk kan öka intäkterna för en skola 

som Capellagården. Detta görs i tre steg där vi inleder med att beskriva dagens situation 

för att sedan studera liknande skolor och slutligen identifiera utvecklingsmöjligheter. 

Metod: I studien så har vi använt oss av ett abduktivt angreppssätt samt en kvalitativ 

forskningsstrategi. Empirin har huvudsakligen hämtats från intervjuer med företrädare 

för tre hantverksskolor. 

Slutsats: Vi kan konstatera att Capellagården kan dra lärdom av andra skolors sätt att 

arbeta med samarbeten och nätverk för att öka intäkterna. Exempelvis genom att 

användning av benchmarking. Samarbetena leder också till synergieffekter i form av 

kompetens- samt resursdelning. Ett ökat kommunalt samarbete samt en utveckling av 

arbetet med studenternas nätverk hade stärkt skolan. 

Nyckelord: Samarbete, Nätverk, Knappa resurser, Hantverksskola, Yrkesförberedande 

utbildning, Synergi. 
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Abstract 
 

Bachelor Thesis Business Administration III, School of Economics at Linnaeus 

University of Växjö. Management Accounting, 2FE13E, Spring 2014. 

Authors: Robin Arnefjord, Erik Davidsson & Alexander Persson 

Examinator/Advisor: Petter Boye 

Second Examiner: Jan Alpenberg 

Title: Capellagården – How co-operation and networks can contribute to increased 

revenues 

 

Background: Capellagården is a stand-alone boarding school located in the southern 

part of Öland and like many other schools they struggle with scarce resources. This has 

led to that Capellagården have sought alternative ways to make the usage of available 

resources more effective as well as through new co-operations and networks find new 

revenue. 

Purpose: The purpose is to describe how co-operation and networks can help with the 

development of a school like Capellagården and increase revenues. This is done in three 

steps where we start with a description of the present-day situation then study similar 

schools and finally identify potential development opportunities. 

Method: We have used an abductive approach and a qualitative research strategy in this 

study. The empirical material has primarily been collected through interviews with 

relevant parties of three Craft schools.  

Conclusion: We can conclude that Capellagården can learn from the way other schools 

work with co-operation and networks to increase revenues. For example through the 

usage of benchmarking. Co-operations will also lead to synergy effects in the shape of 

sharing competence and resources. An increase in the municipal co-operation and a 

development of the students network would have strengthened the school. 

Key words: Co-operation, Network, Scarce resources, Crafts school, Occupational 

preparing education, Synergy. 
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1 Problemet med små resurser och behovet av större 

intäkter 
Här avser vi att ge en beskrivning av Capellagården för att ge läsaren en inblick i 

verksamheten. Vi för sedan en problemdiskussion med syfte att ge en förståelse för de 

problem samt möjligheter som finns i dagsläget. Det mynnar sedan ut i en 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis får läsaren information om 

målgrupp, samt en övergripande disposition. 

 

1.1 Capellagården och arvet från Carl Malmsten 
Stiftelsen Capellagården är en fristående internatskola med fokus på hantverk. Den 

ligger i Vickleby som tillhör Mörbylånga kommun med drygt 14 000 invånare på södra 

Öland och är en idyllisk plats för 

hantverksutbildningar (Morbylanga.se, 2014). 

Skolan grundades 1957 av Carl Malmsten med 

visionen att “skapa en skola för hand och ande, 

en mötesplats för ungdom från hela landet”. 

(Capellagården, 2014) Carl Malmsten var en 

möbeldesigner och en av de mest inflytelserika 

personerna inom svensk kultur på 

nittonhundratalet. Han hade en stor påverkan på den samtida samhällsdebatten, 

hemmiljö och offentlig miljö. Carl Malmstens idéer om hantverkets betydelse har fått en 

stor spridning genom de olika skolor och pedagogiska verksamheter som han startade 

och dessa är viktiga inom sina verksamhetsområden än idag. (Carlmalmsten.se, 2014) 

Stiftelsen har en styrelse på sju personer där Hans Ahlin är ordförande och skolan leds 

av rektor Bodil Anjar. (Capellagarden.se, 2014) En stiftelse bildas genom att egendom 

enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en 

självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. (Stiftelselag 1994:1220) Skolan har 

19 anställda men då många jobbar deltid så kan det räknas om till 14,5 tjänster. Enligt 

Bodil Anjar omsätter Capellagården cirka 15 miljoner och hade 2013 lyckats vända 

tidigare röda siffror till en vinst på 250 000 kr. 
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1.2 Problemdiskussion 
Capellagården arbetar efter Carl Malmstens vision att ”skapa en skola för hand och 

ande, en mötesplats för ungdom från hela landet”. (Carlmalmsten.se, 2014) Eftersom 

de är en stiftelse och fokus ligger på att utveckla utbildningen samt att låta den leva 

vidare istället för att behaga aktieägare så har de inte samma tryck på sig att vara 

vinstdrivande. Dock så krävs det ändå ekonomiska resurser för överlevnad samt 

vidareutveckling av utbildningen. Begränsade intäkter är något som Capellagården och 

många liknande skolor brottas med. Utöver att bara vara en skola så är Capellagården 

ett besöksmål för kulturturism i samband med sitt kulturarv. På grund av detta så fanns 

det en möjlighet att utveckla en mer kommersiell del för att stärka sin ekonomiska 

position. Skolans främsta intäkter kommer från statliga bidrag grundade på antalet 

elever. För närvarande verkar de under lagar och regler som begränsar deras möjlighet 

att ta in fler elever, vilket blir ett problem av ekonomisk karaktär då antalet elever 

påverkar flera olika intäktskällor. Exempelvis intäkter kopplade till kost och logi med 

flera. Detta innebär att skolan måste hitta alternativa sätt att utvecklas och öka 

intäkterna som inte är för resurskrävande. För att bättre kunna utnyttja och utöka dessa 

begränsade resurser kan organisationer välja flera olika strategier. Att inrikta sig på 

olika typer av samarbeten och nätverkande är ett av flera sätt att handskas med 

problemet. Ett exempel är att dela funktioner med andra aktörer som ger tillgång till 

ytterligare kompetens enligt Andersson och Larsson (2006). Det skapar även nya 

affärsmöjligheter då samarbetande parter tillsammans får en utökad kompentens- samt 

resursbas vilket leder till konkurrensfördelar. Därför är det intressant att undersöka vilka 

typer av intäkter samarbeten och nätverk kan skapa då det är av intresse ur både skolans, 

ortens och studenternas synvinklar. Skolans intresse ligger i att få alternativa intäkter 

och bredda sin kunskapsbas, för orten handlar det om ökad turism och inflyttning av fler 

personer till orten vilket i sin tur leder till ökade medel för kommunen. För studenten så 

handlar det om ett intresse då skolan växer vilket kan innebära en bättre 

karriärsmöjligheter i samband med att skolan exempelvis ökar sitt samarbete med 

näringslivet.  
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1.3 Problemformulering 
I problemdiskussionen konstaterar vi att samarbeten och nätverkande kan vara viktiga 

processer för en skola som vill utvecklas men begränsas av knappa resurser. I samband 

med detta finns flera aspekter att ta hänsyn till, exempelvis hur intäkter påverkas av 

samarbeten och nätverk, vilket leder till vår frågeställning: 

 

Vilka samarbeten och nätverk ingår Capellagården i samt hur kan samarbeten och 
nätverk bidra till ökade intäkter för Capellagården, givet deras begränsade resurser? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur samarbeten och nätverk kan bidra till ökade 

intäkter för en verksamhet likt Capellagårdens, där skolan är kärnverksamheten men det 

även finns andra grenar inom verksamheten. 

 

Detta delas upp i tre delsyften där vi: 

1. Beskriva Capellagårdens situation genom jämförande studier med liknande skolor 

2. Identifierar möjligheter till ökade intäkter 
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2 Metod 
Här inleder vi med att redogöra för våra förkunskaper i ämnet för att vidare diskutera 

de metoder vi arbetat utifrån i studien med stöd av teoretiska förklaringar. 

Avslutningsvis följer en diskussion kring etiska övervägande samt metod- och källkritik. 

 

2.1 Förförståelse 
Vi som är författare till detta arbete har studerat tre år på programmet Civilekonom i 

Växjö där det tredje året har varit fokuserat mot Controller. Under studiernas gång har 

vi plockat upp grundkunskap inom ekonomistyrning, organisationsteori samt 

marknadsföring som har hjälpt oss i den här uppsatsen. Som Gummesson (2000) 

berättar så refererar förförståelse till erfarenheter och kunskap om ett ämne som 

forskaren besitter innan en studie av det aktuella ämnet startar. En effekt av att besitta 

en viss förkunskap innan ett projekt startar är att forskaren ofta kan lista ett antal 

faktorer som kan kopplas till problemområdet samt att kunna värdera dessa och deras 

relevans utifrån de perspektiv man har. 

 

Därför har vi har även fördjupat oss inom olika teorier kring kulturella aspekter av 

kommersialisering och samarbeten under arbetets gång för att skapa en så god förståelse 

för ämnet som möjligt. Även om det är övervägande positivt med förkunskap så kan det 

finnas en risk att forskaren blir för partisk vilket ger negativ effekt på kreativitet och 

nytänkande i studien. (Gummesson, 2000) Med detta som bakgrund vill vi ge en bild av 

oss och den förkunskap som vi hade innan starten av just den här studien. 

 

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 
Som Bryman & Bell (2011) skriver så förekommer några olika angreppsätt när det 

handlar om att bedöma förhållandet mellan teori och empiri. Exempel på detta är 

deduktion, induktion och abduktion. Enligt Alvesson och Sköldeberg (2000) så innebär 

abduktion att forskaren kan hoppa mellan det deduktiva och induktiva sättet. Vi har i 

den här studien använt ett abduktivt angreppsätt där vi från början utgick från en 

grundläggande insamling av empiri från Capellagården. Utifrån den studerade vi 

relevanta teorier för vår frågeställning. I detta skede växlade vi sedan över till ett mer 

deduktivt angreppsätt när vi utifrån de nyligen behandlade teorierna samlade in 

ytterligare empiriskt material både från Capellagården och liknande skolor. Vi har sedan 
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studerat ytterligare teorier som lagts till i den teoretiska referensramen samt samlat in 

empiriskt material i takt med att förståelsen vuxit fram.  

 

2.3 Forskningsstrategi 
Vi har i första hand använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi när vi arbetade med 

den här studien. I kvalitativ metod ligger vikten på ord och en mer förstående strategi än 

förklarande som i fallet med kvantitativ. Enligt Bryman & Bell (2011) är den mer 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk i sin art. Därav lämpade sig en kvalitativ 

metod sig bäst då studien är en analys av endast ett fall, Capellagården. Syftet var att få 

förståelse för verksamheten och vilka utvecklingsmöjligheter de har gällande 

samarbeten och nätverk. Vi begränsade oss till ett specifikt fall och sökte inte någon 

större statistisk generalisering eller kvantifiering av data, utan mer en förståelse och 

tolkning av situationen. Vad som ska tilläggas är dock att vi använde oss av två 

liknande skolor för att kunna göra en jämförelse, men fokus låg fortfarande på 

Capellagårdens utvecklingsmöjligheter. 

 

2.4 Undersökningsdesign 
Med tanke på Capellagårdens unika karaktär och situation ansåg vi en fallstudie vara 

lämlig undersökningsdesign i den här uppsatsen. Detta stämmer även väl överens med 

ett av de kriterier som Yin (2006) tar upp som de vanligaste fallen för fallstudier. 

Syftet med det här arbetet var som vi skrivit i inledningen att analysera Capellagårdens 

samarbeten och nätverk. Som Yin (2006) skriver så utgör en fallstudie en empirisk 

undersökning av en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Det är en 

undersökningsdesign som har för avsikt att ge en detaljerad och ingående analys av ett 

enda fall. Ibland avser forskaren även studier av ett fåtal fall i jämförande syfte (Bryman 

& Bell, 2003).  
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2.5 Datainsamlingsmetoder 

För att få fram bra empirisk data till studien har vi valt att använda oss av personliga 

anteckningar, dokument, elektroniska källor, intervjuer och observationer. 

Vi började med att besöka Capellagården för att förstå deras verksamhet och för att få 

en inblick i hur de jobbade med stiftelsen. Första iakttagelsen var den speciella 

atmosfären runt gården och vi fick en känsla av att Capellagården stannat i tiden. Det 

kändes verkligen som det var något speciellt och ett kulturarv som skall bevaras. Enligt 

Riksantikvarieämbetets hemsida (raa.se, 2014) avser kulturarv både materiella som 

immateriella uttryck och omfattas av traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska 

lämningar arkiv- och föremålssamlingar samt kultur miljöer. Detta överförs från 

generation till generation (raa.se, 2014). Väl inne i Carl Malmstens gamla hus mötte vi 

verksamhetens rektor/VD Bodil Anjar, stiftelsens ordförande Hans Ahlin och 

ekonomiassistent Helena Persson. Vi började vårt studiebesök med en guidad tur genom 

verksamheten och fick ta del av de olika delarna som ingår i Capellagården. Hans Ahlin 

berättade om skolans olika områden: möbel- och inredningssnickeri, textil, keramik 

samt ekologisk trädgårdsutbildning. Hans Ahlin berättade också om skolans kapacitet 

och hur studenterna på skolan fick en egen arbetsbänk. Hans Ahlin fortsatte att berätta 

om studenterna som kommit från utlandet hittat hit till den lilla byn på Öland. Vi fick 

även under turens gång ta del av studenternas åsikter om hur det var att studera på 

skolan. Efter guidningen på gården fick vi en genomgång av verksamhetens rektor/VD 

som berättade om organisationens struktur. Under vistelsen på Capellagården fick vi en 

klarare bild av hur verksamheten fungerade och kom fram till potentiella 

frågeställningar som kunde vara intressanta att skriva fallstudie om. 

 

Vidare har material samlats in via telefonintervjuer med Renée Rudebrant från 

Sätergläntan samt Barbro Erlandsson Bratt från Stenebyskolan. Under studiens gång har 

vi haft god kontakt med Bodil Anjar om frågor och funderingar dykt upp. Frågorna som 

vi ställde i samband med intervjuerna har varit av en ostrukturerad karaktär. Under 

intervjuerna har vi spelat in samtalen för att så korrekt som möjligt kunna återge 

information som kan vara direkt avgörande i vår studie. De typer av frågor vi valde att 

använda under besöket på Capellagården var främst uppföljande- och sonderingsfrågor 

då vi inledningsvis fick en presentation. Efter presentationen av Bodil Anjar låg mycket 

fokus på att utveckla hennes presentation om något var oklart. I övriga intervjuer 

öppnades konversationen med en mer öppen fråga vilket sedan följdes av mer direkta 
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frågor för att få svar på eventuella saker som inte berörts. Uppföljningsfrågor ställdes 

om det var något som behövde förtydligas.  

 

De dokument som vi fick ta del av om Capellagården var administrativa dokument. Vi 

förde också anteckningar under vårt studiebesök på Capellagården. Som Yin (2006) 

skriver så finns det både för- och nackdelar med olika datainsamlingsmetoder. Målet 

med att använda sig av många olika källor är att de ska komplettera varandra, vilket 

leder till en mer tillförlitlig fallstudie. 

 

Teoretisk datainsamling har gjorts där vi tagit del av litteratur, vetenskapliga artiklar 

samt annan sekundär data. Vi har valt att använda oss av många litterära verk och 

vetenskapliga artiklar för att skapa trovärdighet i det som skrivs. Detta eftersom 

vetenskapliga artiklar har blivit granskade och därför oftast anses vara trovärdiga källor. 

 

2.6 Urval 
Av de tre metoder som icke-sannolikhetsurval bygger på valde vi att använda oss av en 

form av bekvämlighetsurval och snöbollsurval, det vill säga vi valde själva ut de 

personer som skulle bli intervjuade och som skulle delta i vår studie. Detta urval gjorde 

vi för att vi ansåg att det är VD/rektor Bodil Anjar och ordförande för styrelsen Hans 

Ahlin som har störst inblick i hur Capellagården fungerar. Det ledde också vidare till att 

vi intervjuade rektorn för Sätergläntan samt koordinator/konsthallsansvarig för 

Stenebyskolan. Dessa valde vi då vi ansåg att även de hade bra insyn i respektive skolas 

samarbeten. Skolorna valdes efter granskning av nätverket FRIKS (Fria Konstnärliga 

och Hanvertverksinriktade Utbildningar) där dessa skolor liknade varandra i skolform 

samt att alla låg på mindre ort. Vidare så har Sätergläntan en liknande omsättning 

medan Steneby är något större vilket gör den intressant i utvecklingssyfte.  

 

En risk med att göra bekvämlighetsurval är såklart att det kan bli en ganska smal och 

vinklad bild av det forskaren undersöker då inte hela populationen tas i beaktning 

(Bryman & Bell, 2003). Vi bedömde att det i vårt fall var svårt att undvika då det inte 

fanns så många relevanta intervjuobjekt som passade in i vår studie. 
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2.7 Kvalitetskriterier 
Som Yin (2006) skriver i sin bok så finns det fyra vanligt förekommande kriterier för att 

bedöma kvaliteten på utformningen av en empirisk studie. Dessa fyra utgörs av 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. 

 

I studien så använde vi oss av flera olika källor vid insamling av teori och empiri för att 

kunna säkerställa arbetets begreppsvaliditet. Vi valde dels att kontakta personer inom 

Capellagården och de andra skolorna med positioner som hade en inblick i 

verksamheternas samarbeten och nätverk. Vi har under studiens gång låtit 

respondenterna granska delar av det empiriska innehållet för att ytterligare stärka 

begreppsvaliditeten. Under analysen försökte vi genom det insamlade materialet 

formulera förklaringar av olika företeelser för att på så sätt öka den interna validiteten i 

studien. Studien innehåller delvis en analytisk generalisering i ett försök att säkerställa 

en viss extern validitet. Vi undersökte endast ett företag och dess förutsättningar men 

hoppas att de resultat vi kommer fram till går att använda i andra fall gällande skolors 

möjligheter till utveckling av samarbeten och nätverk. Under arbetets gång gjordes även 

en dokumentation av tillvägagångssätten gällande intervjuer och observationer för att 

säkerställa reliabiliteten i arbetet. 

 

2.8 Etiska överväganden 
I den här studien har vi hela tiden haft en god kontakt med de inblandade personerna på 

Capellagården samt de andra skolorna och informerat om syftet med studien och dess 

olika moment. Eftersom Capellagården är en ganska liten verksamhet och endast ett 

fåtal undersökningspersoner har det underlättat möjligheten att få en närmare relation 

och högre tillförlitlighet mellan de inblandade. 

 

Etiska överväganden är något som är viktigt att ta hänsyn till inom all forskning. Därför 

har diverse etiska regler och riktlinjer arbetats fram från olika samarbetsorganisationer 

som exempelvis American Academy of Management och Market Research Society. 

Bryman & Bell (2011) hänvisar  till fem principer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera de inblandade i 

undersökningen om dess syfte och även ge information vilka moment som ingår. Detta 
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har vi gjort löpande under arbetets gång samt en förklaring av idén med arbetet innan vi 

påbörjade studien. Samtyckeskravet handlar bland annat om att deltagarna i 

undersökningen ska veta om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när så 

önskas. Detta krav har uppfylts i samband med intervjuerna. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet trycker på hantering av personuppgifter och att dessa ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. I den här studien förekommer inga känsligare 

personuppgifter än namn, arbetstitel samt organisation. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter och data som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet och inget annat. Till sist så har vi falska förespeglingar som 

handlar om att forskaren inte får luras eller ge vilseledande information om 

undersökningen till undersökningspersonerna. Under studiens gång har vi haft en god 

dialog med de inblandande och varit tydliga med studiens mål.  

 

 

2.9 Metod- och källkritik 
En kritik mot den kvalitativa metoden är en brist på objektivitet, undersökaren är alltså 

subjektiv i den forskning som bedrivs (Bryman & Bell, 2011). Den information vi tagit 

del av är vinklad eftersom det är rektor Bodil Anjar som berättar om situationen för oss. 

Vad som är viktigt att lyfta fram är dock att informationen främst innefattar en 

beskrivning av organisationen och dess samarbeten. Vi anser att den fakta som vi tagit 

del av inte varit av känsligt ursprung samtidigt som Bodil Anjar varit öppen med att 

svara på relaterade frågor vilket ytterligare stärker vårt förtroende för henne som källa. 

Vidare så anser Bryman och Bell (2011) att kvalitativa forskningsresultat ofta är svåra 

att generalisera utöver den situation i vilken den producerades. Detta är något som vi 

noterat när vi bedrivit forskning om Capellagården då fallet är unikt och vi väljer att gå 

på djupet vilket medför att den generella aspekten reduceras. Självfallet så blir dock 

vissa slutsatser och resultat aktuella i generella sammanhang.  

 

Vårt första möte med Bodil Anjar kan liknas vid en presentation alternativt en 

ostrukturerad intervju då utrymme gavs för diverse frågor under tidens gång. Som 

författare använde vi oss av både inspelning samt anteckningar som metoder för att 

säkerställa att vi kunde ta del av all information på ett korrekt sätt. För att utnyttja det 

faktum att vi är tre författare så tog två av oss anteckningar samtidigt som en tredje mer 

fokuserade på det som sades. Under presentationens gång ställdes frågor för att få en 
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utvecklande beskrivning om det uppstod några oklarheter. Inspelningen har använts för 

att noggrant kunna analysera det som sagts och varit till hjälp då vi kan gå igenom 

informationen vid upprepade tillfällen. Ytterligare källor som vi använt oss av har 

hämtats i huvudsak från högskolebiblioteket. Den litteratur vi har tagit del av har främst 

hämtats från vanligt förekommande förlag och böcker som ofta används inom 

företagsekonomisk forskning. Vidare så har vi försökt att använda oss av aktuella 

artiklar som hämtats från databaser via högskolans bibliotek. Främst har dessa varit 

“peer reviewed” vilket innebär att dessa vetenskapliga artiklar blivit vetenskapligt 

granskade innan de publicerats och blivit tillgängliga för oss.  
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen lyfts relevanta teorier kring resurser och synergier följt 

av värdeskapande. Detta leder vidare in på samarbeten och nätverk och kapitlet 

avslutas med teorier kring styrmedel i en organisation.  

 

3.1 Resurser 
Det resursbaserade perspektivet introducerades av Wernerfelt (1984) och ser företag 

som en samling resurser. Becerra (2008) menar att resurser inte bara är unika utan också 

kontextberoende. Med det menas att samma resurs kan ge olika mycket avkastning 

beroende på vilket företag som använder den eller vilka andra resurser den kombineras 

med. Becerra (2008) tar upp ett exempel med en världsledande hjärtkirurg. Jobbar hon 

eller han på ett litet sjukhus med knappa resurser kommer inte kirurgens kompetens att 

fullt utnyttjas. På ett stort sjukhus med modern teknik och andra experter inom 

närliggande områden så kommer kirurgens kompetens kunna nyttjas fullt ut. 

 

Konkurrensfördelar är ett centralt begrepp inom teorin eftersom detta är vad som oftast 

eftersträvas att uppnå med hjälp av sina resurser (Jansson, 2012). Barney (1991) menar 

att ett företag har uppnått konkurrensfördelar: “when it is implementing a value creating 

strategy not simultaneously being implemented by any current or potential 

competitors”. Jansson (2012) menar att denna definition är lite för vid och företag måste 

ha en förståelse för vilka olika strategier som kan skapa konkurrensfördelar. 

 

Jansson (2012) utgår från Porters klassiska verk Competitive Strategy för att förklara 

hur företag kan skapa konkurrensfördelar. Porter (1980) slår fast att det framförallt finns 

två strategier, Kostnadsledande position och Differentiering. Jansson (2012) lägger till 

ytterligare två strategier, Hög inre effektivitet och Relaterad diversifierad tillväxt.  

 

Barney (1991) ger denna definition av vad som kan anses vara en resurs: 

 

“Firm resources include all assets, capabilities, organizational processes, firm 

attributes, information, knowledge, etc controlled by a firm that enable the firm to 

conceive of and implement strategies that improves its efficiency and effectiveness” 

 



 

 12 

Vidare så menar Barney (1991) att för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar så måste 

en resurs vara: 

• värdefull 

• ovanlig 

• svår att imitera 

• sakna substitut 

 

3.1.1 Företagsledningen - en resurs med särställning 

Företagsledningen är den resurs som som använder den eller de andra resurserna i 

företaget för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Därför så är företagsledningens 

skicklighet en förutsättning för att alla typer av konkurrensfördelar skall skapas. 

(Jansson, 2012) 

 

3.1.2 Att kombinera resurser 

Många forskare har lyft fram företagets förmåga att kombinera resurser som en viktig 

del i att skapa konkurrensfördelar. Trots att många forskare tagit upp detta så finns det 

få förslag på hur resurser rent teoretiskt kan kombineras. (Jansson, 2012)  Enligt 

Andersen et. al (1957) så kan resurser som kombineras bli bättre tillsammans än vad de 

är enskilt då de kan utnyttjas bättre. Det kan också öppna upp för nya möjligheter som 

tidigare inte varit möjliga då det även innefattar en delning av kompetens i form av 

ledningssynergier. 

 

3.1.3 Turism och Kommersiella värden  
Det finns idag en trend som visar på en mer inhemsk och lokalt upplevelsebaserad 

kulturkonsumtion. Kulturarv har blivit mer kommersiella, vilket kan leda till 

motsättningar men även möjligheter eftersom fler människor fått upp ögonen för det. 

Kulturturism har funnits i hundratals år men det är först de senaste decennierna som det 

identifierats som en specifik turismmarknad. Den här tydliga nishningen inom turism 

har dock lett till vissa motsättningar mellan turismnäringen och kulturarvssektorn i fråga 

om värderingen av kultur och kulturarv. Inom kulturarvsdebatten finns det en viss oro 

och motsättning mot kommersialisering av kulturarv där tonvikten framförallt läggs på 

det sätt som kulturarv och identiteter kan användas för att marknadsföra lokalsamhällen. 

Det kan leda till att den kulturella diversifieringen kvävs och lokalbefolkningen 

identifierar sig med den enkla och stereotypa bilden av kultur. Men det måste vägas upp 
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mot de positiva aspekterna som turismindustrin bidragit med till kulturarv, som ökad 

uppmärksamhet och attraktion. (Braunerhielm, 2006) 

 

Ett problem som kan uppstå är att kulturarvet i sig kommer lite ur fokus när det skapas 

mer produkter eller platser kring det för att tillfredställa konsumenternas behov av 

service i form av exempelvis mat, boende och upplevelser. Men det hela handlar om en 

balansgång mellan kommersielisering och bevarande av kulturarvet. 

Kommersialiseringen är som sagt också en nödvändighet för att lyfta fram och få mer 

uppmärksamhet. En populär turismdestination kan på sikt inte bara locka nya besökare 

utan även nya företag och befolkning till orten. En plats med brett kulturliv och ett 

attraktivt föreningsliv kan i sin tur skapa nya typer av värden för en turismdestination. 

(Braunerhielm, 2006) 

 

3.1.4 Kommersialism och kultur 

Det finns hinder mellan kultur och kommersialism. Ett sådant hinder är bland annat 

bristen på motivation att betala inträde när attraktionen får statligt bidrag. Enligt 

entreprenörerna som intervjuats i “Kreativa affärer” (2005) har många inom kultur och 

upplevelsebranschen blivit så kallade ofrivilliga företagare. De har tvingats bli 

företagare för att överleva och är egentligen bara intresserad av den kulturella sidan. 

Enligt Boye och Sandberg (2005) tenderar studenter från kreativa utbildningar att ha 

bristande kunskap om affärer och är inte så bra på marknadsföra sig vilket kan ställa till 

bekymmer. 

 

En verksamhetsledare inom K-märkt berättar för Boye och Sandberg (2005) att en 

viktig del är att förstå vad besökarna och kunderna vill ha och att lära känna sin 

målgrupp. Det är viktigt att kombinationen mellan intäkterna och kulturen stämmer 

överens samt att den inte upplevs störande. Det krävs att besökarna ska ha en trevlig 

upplevelse och inte uppfatta det kulturella som alltför kommersialliserat. Den kulturella 

platsen har som mål att dra nytta av situationen utan att fokuset på det kommersiella ska 

överskugga kulturarvet. Det är många som saknar de ekonomiska förutsättningar som 

krävs för att kunna ta risker vilket gör det svårt för att genomföra långsiktiga satsningar. 

Det krävs även uthållighet i verksamheten för att få långsiktiga koncept att gå ihop. 

(Boye & Sandberg, 2005) 
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3.2 Synergi 
Begreppet kommer från det grekiska ordet ”synergos” vilket betyder ”att arbeta 

tillsammans” (Holtström, 2009). Ett klassiskt utryck för synergi är ”one plus one-

equals-three” (Andersen et al. 1957). Enligt Holtström (2009) finns det olika sorters 

synergier:  

 

1. Försäljningssynergi - innebär gemensam distribution, försäljningsadministration, 

gemensamma lager och inlåsningseffekter mot kunder. Försäljningssynergier skapar 

också affärsutveckling genom olika kombinationer av funktioner. Sammanslagning av 

bolag leder till bättre förhandlingsposition och med marknadsmakt kan de styra 

prisbilden mot kunder. 

 

2. Operativ synergi - har med skalfördelar i en verksamhet att göra. Bland annat handlar det 

om att utnyttja ökade inköpsvolymer för att uppnå bättre inköpspriser. Det kan också 

handla om synergi på kostnadssidan, det vill säga minska kostnader genom att 

exempelvis dela funktioner.  

 

3. Investeringssynergi - har med infrastrukturella funktioner att göra och rör gemensamma 

anläggningars utnyttjande samt överföring av kunskap. Det kan vara kunskap och 

resultat kring forskning och utveckling mellan olika enheter för ett mer effektivt 

utnyttjande. Det kan ibland vara svårt att urskilja operativ synergi och 

investeringssyergi. Operativ synergi bygger mer på att effektivisera befintliga strukturer 

medan investeringssynergi bygger på hur nutida och framtida strukturer ska organiseras 

och användas. 

 

4. Ledningssynergi - har med kunskap och erfarenhet att göra. Det ligger stort fokus på 

företagsledningen och hur de utnyttjar sin kompetens. Ledningssynergi kan 

kompletteras med företagskulturer, möjlighet till karriär och bredare syn på vilken 

kunskap och kompetens som utnyttjas eller delas mellan olika funktioner och 

verksamheter.  
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3.3 Framgångsfaktorer i kreativa kluster  
Enligt Boye och Sandberg finns det ett antal framgångsfaktorer i kreativa kluster. En av 

dessa är att lyckas få ekonomiskt stöd vid formandet av ett utvecklingsarbete. Andra 

framgångsfaktorer som de lyfter är: 

 

1. Utvecklande av en specifik resurs- och kompetensbas 

2. Socialt kapital som stödjer kreativa näringar 

3. Utveckla och applicera entreprenöriella förmågor och erfarenheter för att bemöta 

möjligheter och utmaningar. 

 

3.3.1 Viktiga resurser och kompetenser 

En viktig faktor i en regional utvecklingsprocess är hur offentliga organisationer och 

företag förhåller sig till om platsen är en strategisk resurs. Detta kan vara en bidragande 

faktor för ökad tillväxt. Det krävs att det finns relevanta resurser och kompetenser bland 

företag och organisationer runt om i regionen. Ett alternativ är att ha en mötesplats där 

företag och organisationer kan mötas, upptäcka samt matcha de resurser och 

kompetenser som finns. För att utveckla konkurrenskraftiga koncept för regionens 

kreativa näring krävs det kompletterande resurser och kompetenser. Ett väl fungerande 

samarbete kan möjliggöra synergier och värdeskapande konstellationer vilket kan leda 

till fler besökare. (Boye & Sandberg, 2005) 

 

3.3.2 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet i regionen har en stor betydelse för tillväxt. Det krävs bland annat 

en mötesplats där socialt kapital bygger på öppenhet, nya perspektiv och idéer, nya 

personer, nya grupperingar och ett slopat konkurrenstänkande. Detta leder till mervärde 

för alla. Med flera upprepande möten och gemensamma aktiviteter byggs det upp ett 

förtroende och tydliggör var företagen konkurrerar och var de samarbetar. Att skapa ett 

koncept utifrån socialt kapital handlar om att gå ett steg längre och utveckla en 

gemensam bild som leder till förmåga för samarbete. Det handlar alltså om att uppnå ett 

gemensamt värde. En relation skapar oftast ekonomiska fördelar och vilka fördelar som 

skapas beror bland annat på relationens karaktär och produktivitet. Utgångspunkten i 

relationsskapande är att parterna ska uppnå ett gemensamt mål. (Boye & Sandberg, 

2005) 
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3.4 Värdeskapande 
Att skapa värde genom aktiviteter är en grundläggande byggsten i en verksamhet. 

Affärer är praxis i ekonomin, då värdeskapande innebär att använda knappa resurser för 

att skapa värde. Tillgångar är en ansamling av värdeskapande aktiviteter. Desto mer 

effektiv aktiviteten blir desto mer värdefull är tillgången i framtiden. (Normann & 

Ramirez, 1998) 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) strävar företag efter att ständigt förbättra sin 

verksamhet i olika aspeker. Det kan exempelvis vara att reducera kostnader, förbättra 

sin service mot kunder och öka tillfredsställelsen bland medarbetarna. Vidare menar de 

att företag betraktas som en värdekedja eller process i det praktiska förbättringsarbetet.  
  
Enligt samma författare kan processer delas in i operativa-, stöd- respektive 

ledningsprocesser. Operativa processer är processer som tillför värde till företagets 

varor och tjänster ur ett kundperspektiv. Några exempel på sådana processer är 

försäljningsprocess, leveransprocess och kundserviceprocess. De operativa processerna 

benämns ofta som kärnan i företaget. Stödprocesser är processer som tillhandahåller 

resurser till operativa processerna. De operativa processerna skulle inte kunna utföras 

utan stödprocesserna och man säger att de indirekt skapar kundvärde. Exempel på 

stödprocesser är rekryteringsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen och reperations- och 

underhållsprocessen. Ledningsprocesser är processer som syftar till att planera, styra 

och följa upp företagets processer. De är av administrativ karaktär och kan inkludera 

strategiprocesser, budgeteringsprocesser och marknadsanalysprocesser. (Ax, Johansson 

och Kullvén, 2010) Vidare så kan aktiviteter delas in i värdeskapande och icke-

värdeskapande aktiviteter, positiva och negativa aktiviteter. Även här ses 

värdeskapandet ur ett kundperspektiv. Exempel på värdeskapande aktiviteter i ett 

tjänsteföretag är att en restaurang tar emot gästerna när de kommer, ger förslag på vin 

till maten och serverar maten. Icke-värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som ur ett 

kundperspektiv inte skapar värde. Kunderna värderar detta negativt och är inte villiga 

att betala för detta vilket i så fall endast innebär kostnader. 

För att förbättra processer och aktiviteter i syfte att höja kundvärdet finns det olika 

förbättringsstrategier som kan utföras. Det kan vara att eliminera eller reducera icke-

värdeskapande aktiveter och är en självklar strävan bland företagen. Ett annat sätt att gå 

tillväga är att förbättra aktiviteter och det kan ske i flera anseenden exempelvis genom 
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kostnader, tidsåtgång, kvalitet och produktivitet men det kan också vara miljö och 

personal relaterat. (Ax, Johansson och Kullvén, 2010) 

 

Enligt Porter (1980) kan endast konkurrenskraft behållas genom ständiga förbättringar 

och effektiviseringar som involverar hela värdesystemet. Den nya 

informationsteknologin har gjort det lättare för företag att få information om sin 

verksamhet och därefter samordna interna och externa aktiviteter vilket leder till nya 

affärsmöjligheter (Normann & Ramirez, 1998). 

 

Normann och Ramirez (1998) förklarar att en service, eller något av värde för en kund, 

är skapat genom en samling aktiviteter av olika aktörer som sedan gjorts tillgänglig för 

att leverantören ska kunna erbjuda detta till kunden. Vidare diskuteras också hur 

ekonomiska aktörer inte längre bara relaterar till varandra som den originella 

värdekedjan förklarar. Det är mer komplext än bara en köp- och säljrelation som är det 

underliggande i en värdekedja. Istället för att det läggs till värde vid varje steg så går ett 

antal aktörer ihop och skapar värdet tillsammans genom olika former av co-productive 

relationships som det benämns i texten. Värdet skapas alltså igenom att aktörer arbetar 

tillsammans och det går därför att dela upp hur de väljer att dela upp arbetsbördan i 

relationen. (Normann & Ramirez, 1998) 

 

3.5 Samarbete och nätverk 
Ett samarbete mellan två aktörer kan leda till mervärde och positiva effekter för de 

inblandade. Tanken är att samarbetet ska vara konkurrenskraftig för de involverade 

aktörerna.  Det gäller också att ett samarbete är noggrant utformat effektivitet och att 

aktörerna "talar samma språk" för att få full kapacitet. (Håkansson & Snehota, 1995) 

Enligt Gummeson (2002) kan en relation definieras som en kontakt mellan två aktörer 

som leder till interaktion. Vidare kan detta vara grund till ett nätverk. Starka 

affärsrelationer kan leda till bättre affärsprocesser, förbättrade kommunikationer, 

engagemang, förtroende, långsiktighet samt samarbete. 

 

Enligt Håkansson och Snehota (1995) är en relation tidskrävande under tiden den växer 

sig stark. Vidare berättar Håkansson och Snehota (1995) att det finns tre faktorer som är 

av speciell betydelse för att upprätta en relation: 
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1. Aktivitet: en relations skapas av aktiviteter som förenar parterna. 

2. Resurser: då en relation utvecklas kan den ansluta flera olika resurser och 

kontrolleras av de olika parterna vilket sammanlänkar aktiviteterna som skapas.  

3. Aktör: En relation binder samman aktörerna på en marknad. 

 

Enligt Åberg (2006) är en definition av företagsnätverk när ett antal företag samverkar 

för att spara eller tjäna pengar. Åberg (2006) förklarar vidare att ett företagsnätverk kan 

delas upp i två delar, varav en är affärsgivande nätverk. Detta innebär att företag 

arrangerar möten och samverkar som indirekt kan leda till affärer. Affärerna genomförs 

då oftast enskilt. (Åberg, 2006) Att bygga upp ett kontaktnät runt en verksamhet är en 

central aktivitet i alla utvecklingsinitiativ. Det krävs mycket tid och engagemang för att 

upprätthålla ett kontaktnät och det är viktigt att identifiera nyckelaktörerna. Ett lokalt 

nätverk kan ha stora fördelar då det innebär kortare kommunikationsväg mellan 

aktörerna. Skulle denna kommunikationsväg vara för lång skulle den bli för 

tidskrävande att hantera. En företagsledare berättar för Boye och Sandberg (2005) att 

det krävs flera företagsledare som går samman för att skapa ett erbjudande som kan 

attrahera besökare. 

 

Har företag ett brett och gott kontaktnät leder det till att erfarenhetsutbyten kan göras för 

att hjälpa varandra. Det kan vara att företagen skapar en mötesplats antingen fysiskt 

(möten på bestämt ställe) eller elektroniskt (via Internet). Detta gör att företagen träffas 

och lär känna varandra och på så sätt kan hjälpa varandra på traven. Genom att 

sammanföra företag i nätverk kan synergier uppnås. (Boye & Sandberg, 2005) 

 

Andersson och Larsson (2006) talar om tre olika möjligheter som skapas med 

kontaktnät och mötesplatser: 

1. Potential för nya affärer 

2. Utbyte av kunskaper och erfarenheter  

3. Resursdelning - gemensamma resurser som nyttjas ihop med andra företag. 

 

Utveckling av gemensamma intressen leder ofta till bredare och oförutsägbara 

evenemang som kan locka fler människor. En kombination av museum, 

historieberättelse och ett rollspel gör det intressant för besökaren och lära ut sitt intresse 

till besökarna. (Andersson & Larsson, 2006) 
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3.6 Styrmedel 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) finns det tre slag av styrmedel, formella 

styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. De formella 

styrmedel är mest förknippade med ekonomistyrning som exempelvis budgetering, 

prestationsmätning och benchmarking. En av Benchmarkings begreppförklaring är 

enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) riktmärkning och innebär när företag sätter sin 

verksamhet i relation till andra liknande organisationer för att göra jämförelser. Det 

andra styrmedlet är organisationsstruktur men det är inget vi kommer att behandla då vi 

kommer att fokusera på de andra två styrmedlen. Det tredje slaget av styrmedel som 

behandlas i av Ax, Johansson och Kullvén (2010) är mindre formaliserad styrning. 

Enligt författarna handlar detta om mjukare styrmedel som bland annat innefattar 

lärande och företagskultur. Företagskulturen beskrivs som en organisations inre liv och 

berör personalen i deras agerande. Bland annat så påverkas hur beslut tas, hur 

atmosfären på en plats ska upplevas samt den historia som finns på en plats. 

Företagskulturen är även en viktig aspekt när det kommer till att motivera anställda.   

Lärande handlar om när en individ eller en grupp människor förändrar sitt beteende med 

hjälp av erfarenhet eller genom resultat av samspel med omgivningen. Samspelet kan 

vara genom utbyte av kunskap med andra i sin omgivning enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2010). 
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4 De studerade skolornas verksamheter och nätverk 
Här redogör vi för den information vi tagit del av genom olika intervjuer, litteratur 

samt elektroniska källor. Inledningsvis beskrivs Capellagården och dess delar utförligt 

för att sedan beskriva de liknande verksamheterna, Sätergläntan och Steneby.  

 

 

4.1 Capellagårdens verksamhet 
Bodil Anjar, som är rektor, berättar att Capellagården delar in sin verksamhet i vad hon 

kallar tre ben. Dessa är skola, boende/kök och den kommersiella verksamheten. De 

strävar också efter att vara “en skola i tiden” som Bodil Anjar uttrycker det. Med det 

menar hon att även om de ska bevara den gamla och historiska känslan på 

Capellagården är det viktigt att vara modern i vissa aspekter, exempelvis kring 

utbildningen. 

 
 

4.1.1 Skolverksamhet 

Möbel och Inredningssnickeri 

Inriktningen möbel och inredningssnickeri har för närvarande 18 antagna av de totala 66 

studenterna på Capellagården. Varje år har Capellagården intag för sex nybörjarplatser 

på denna treåriga utbildning. Enligt Helena Persson fick skolan 40 ansökningar vilket 

innebär att det fanns cirka sex ansökningar per intagning under föregående år, det visar 

på en hög konkurrens om platserna.  

 

Utbildningen utgår från det svenska möbelhantverkets tradition. Från denna 

vidareutvecklas och anpassas material samt funktion till de krav som ställs i det 

moderna samhället. Det huvudsakliga målet är att skapa en personlig yrkesidentitet och 

innefattar en utvecklad skicklighetsnivå samt en tilltro till den egna förmågan. 

Studenten är efter utbildning förberedd att gå ut i yrkeslivet och har en god grund för 

fortsatt utbildning inom formgivning och produktutveckling. (Morgondagens 

konsthantverkare, 2014) 
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Textil 

Inriktningen textil har för närvarande 16 antagna av de totala 66 studenter på 

Capellagården berättar Helena Persson. Årligen så finns det närmare två ansökningar 

per ledig plats på utbildningen. Den sträcker sig över två år. Utbildningen grundar sig i 

ett konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt till det textila materialet. Enligt 

Bodil Anjar så arbetar studenterna främst praktiskt men kompletterar med teoretiska 

uppgifter för att utveckla färdigheter och kunskaper. Efter utbildningen har studenten en 

bred kompetens inom textil och en god grund för fortsatta studier inom textilt hantverk, 

konst och konsthantverk (Morgondagens konsthantverkare, 2014). 

 

Keramik 

Inriktningen keramik har i dagsläget 18 studerande och har likt textilutbildningen cirka 

två ansökande per ledig plats berättar Helena Persson. Utbildningen är ettårig med en 

påbyggnadsutbildning på ytterligare ett år. Den har även likt de andra sin grund i ett 

konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt. Undervisningen sker i form av 

kortare teoretiska och praktiska övningar som sedan utvecklas till större och längre 

projekt. Bodil Anjar berättar att en stor vikt läggs på samtalet mellan lärare och 

studerande om praktiska, konstnärliga och filosofiska frågeställningar som rör den 

keramiska konsten. Vidare så berättar Hans Ahlin att verkstaden är välutrustad och varje 

student har en egen fast arbetsplats under sin studietid. 

 

Trädgård 

Enligt Bodil Anjar har trädgårdsinriktningen 14 studerande och det är ett högt tryck på 

varje intagningsplats då det finns närmare fem ansökningar per ledig plats. Inom denna 

utbildning finns det ett ekologiskt fokus som Capellagården är stolta över lyfta fram. 

Utbildningen har ett annat schema än de andra då den följer en växtsäsong från början 

av februari till slutet av november. Lärarna anknyter det praktiska arbetet till relevant 

teori beroende på vilken årstid som det handlar om berättar Bodil Anjar. Capellagårdens 

trädgårdsodling är även KRAV-certifierad vilket innebär att den är producerad i hänsyn 

till naturen, klimatet, djuren och människorna (Morgondagens konsthantverkare, 2014). 
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Sommarkurser  

Under sommarmånaderna (jun - aug) tillhandahåller Capellagården ett antal kortare 

sommarkurser inom diverse olika ämnen som är ungefär två veckor långa. Enligt Bodil 

Anjar handlar det om närmare 180 deltagare totalt, cirka 30-40 deltagare i veckan. Inför 

2014 har de fått lite över 200 ansökningar berättar Helena Persson. Dessa sommarkurser 

är till största del inom de fyra områden som det normalt bedrivs undervisning i på 

skolan, det vill säga möbler, textil, keramik och trädgård. Vidare finns det även en 

fristående skrivarkurs som startades för något år sedan. Tanken med dessa 

sommarkurser är att de ska vara lite mer “hobbybetonade”. Det syns även i 

åldersspannet bland deltagarna som sträcker sig från 16 till 82 år med en medelålder på 

45 år berättar Bodil Anjar. I jämförelse med de ordinarie utbildningarna där 

medelåldern är runt 25 år. Det är även många som går dessa sommarkurser för att känna 

på om de vill bli hantverkare och senare utbilda sig mer genom de ordinarie 

utbildningarna. I dagsläget får Capellagården 500 000 kronor i statsbidrag för dessa 

sommarkurser. Detta är vad de maximalt kan få eftersom andra fristående kurser som 

exempelvis skrivarkursen inte berättigar till något mer bidrag berättar Bodil Anjar. 

Utöver statsbidraget så ger sommarkurserna ett resultat på cirka 100 000 kronor. Sedan 

Bodil Anjar tog över som rektor på skolan så har det hänt mycket kring just 

sommarkurserna samt fortbildning och hon berättar om en uppåtgående trend.  

 

Bodil Anjar berättar om en nyhet som tillkommer sommaren 2014 vilken innebär att det 

kommer hållas en kortkurs under tre dagar i silversmide med en lokal silversmed från 

Vickleby. Själva utbildningen kommer då hållas utanför Capellagården i den lokala 

silversmedjan, men deltagarna kommer att bo och äta på skolan. 

 

Fortbildning 

Det förekommer även en del fortbildningskurser på Capellagården. De har en av 

Sveriges mest kända keramiker just nu, Kennet Williamsson, som lärare på deltid. Han 

har bland annat hållit en helgkurs för ett antal keramiker under våren. Den här 

verksamheten är blygsam än så länge men det är något som Bodil Anjar ser potential i 

och vill få att växa. De som utbildar sig hos Capellagården och sedan arbetar inom 

keramik, textil eller möbelsnickeri har en tuff bransch där det är önskvärt med 

utveckling och fortbildning. Bodil Anjar ser även att arkitektfirmor skulle kunna vara en 

potentiell storkund med arkitekter som vill fortbilda sig. De har haft en del arkitekter 



 

 23 

som gått utbildningarna och även studenter som gått utbildningarna som för att sedan gå 

vidare och bli arkitekter.  

 

Överintag 

Till skillnad från ett vanligt universitet eller högskola så kan inte Capellagården göra ett 

överintag av studenter. De är tvingade att hålla sig till sitt maximala antal till följd av 

den förordning (Förordning 2009:130) de ligger under. Ett överintag innebär att 

universitet och högskolor får ta in fler studenter än vad de får statligt bidrag för, då det 

förekommer mycket avhopp i början av studietiden (lnu.se, 2013). Problemet som då 

uppstår är att de inte har någon buffert av studenter. Har de 16 platser får de alltså bara 

ta in 16 studenter det året. Hoppar någon av så kan de inte ersätta den studenten och går 

då miste om både bidrag samt intäkter från kursavgift, kost och logi.  

 

4.1.2 Boende/kök 

Eftersom skolan ligger relativt långt från någon större ort har Capellagården valt att 

erbjuda studenter både studentrum och ett kök som i sin tur erbjuder helpension. Detta 

är för att serva sina studenter samt att skapa en positiv atmosfär där studenterna kommer 

närmare varandra på skolan berättar Bodil Anjar. 

 

På Capellagården finns det ett 50-tal studentrum tillgängliga att hyra och priset ligger på 

mellan 1500 kronor och 2300 kronor beroende på storlek. Priset är baserat på att 

rummen är gamla och små, vidare vill Capellagården hålla ett lågt pris så att studenterna 

inte behöver ta ut extra CSN-lån för att kunna bo på skolan och ta del av atmosfären. 

Jämfört med föregående år så har Capellagården tappat några boende till privatpersoner 

som hyr ut rum eller gårdshus i byn förklarar Bodil Anjar. Detta betyder att 

Capellagården har fem tomma rum det här läsåret jämfört med föregående då det var 

full täckningsgrad.  

 

Vad gäller köket så är det obligatoriskt för alla personer som bor på skolan att ha 

helpension och detta innebär att det dagligen serveras 55 frukostar och middagar samt 

80 luncher per dag. För personer som inte bor på skolan är det endast obligatoriskt att 

betala för lunch, detta innefattar även lärare. Enligt Bodil Anjar hade köket klarat en 

kapacitet på 100 måltider per tillfälle vilket innebär att det finns lite utrymme för 

expansion. 
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4.1.3 Övriga kommersiella delar 

Hos Capellagården kan även en kommersiell aspekt noteras som innefattar olika 

förgreningar runt skolverksamheten vars syfte är att öka intäkterna samt marknadsföra 

och visa upp Capellagården. Skolan använder denna marknadsföring för att skapa 

ytterligare intresse för sina utbildningar. Denna kommersiella del har för avsikt att ge 

välbehövliga intäkter till Capellagården då skolan enligt Bodil Anjar har en ansträngd 

ekonomi. De har dessutom 26 fastigheter i renoveringsbehov vilket skapar ytterligare 

behov av extra intäkter. Vidare bidrar exempelvis konstutställningar, rundvandringar, 

kaféverksamhet och gårdsbutik till att stärka den kulturella bilden av skolan. 

Capellagården är ett av de större besöksmålen på södra Öland där kultur och natur är det 

som främst lockar besökare.  

 

Plantskola  

En av de kommersiella delarna som Capellagården har är en plantskola. Plantskolan har 

öppet från långfredagen till slutet av september, skördefestens slut. Den bidrar till 

intäkterna genom att 2013 omsatta cirka 1 miljon kronor vilket gav ett resultat på 50 

000 kronor. Plantskolan säljer endast de växter som trädgårdsutbildningen har jobbat 

med på skolan och medför att inga av växterna går till spillo. Detta medför att 

Capellagården förmedlar sitt budskap om ekologiskt tänk. Det är också ett sätt för 

studenterna på trädgårdsutbildningen att lära sig driva och jobba på en plantskola vilket 

blir en merit att ta med sig ut i arbetslivet förklarar Bodil Anjar.  

 

Utställningar 

Capellagården har också två utställningshallar, Norrlängan och Ateljén, där de visar upp 

studenternas verk. Bodil Anjar berättar dock att Ateljén används som bildsal under 

terminstid. Varje år arrangeras en sommarutställning där studenterna inom de olika 

områdena får ställa ut ett till två verk som skapats. I anslutning till utställningen finns en 

butik som säljer studentkonstverk med syftet att visa upp Capellagården och dra in 

pengar. Under föregående år innebar utställningen en ungefärlig omsättning på 300 000 

kronor med ett resultat på 50 000 kronor.  
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Butik & Kafé 

Bodil Anjar berättar att i butiken som Capellagården 

driver säljs mestadels varor som tillverkats på skolan. 

Det handlar om allt från matlagningsprodukter till växter 

från trädgårdsutbildningen. Över 400 olika sorter av 

krydd- medicinal och andra kulturväxter odlas för 

försäljning. I butiken finns även en mängd andra 

trädgårdsprodukter som olika téer, oljor, kryddor, 

örtsalter och liknande. De driver även ett sommarkafé 

som en del av verksamheten med syftet att skapa 

mervärde för de som kommer på besök eller går en 

sommarkurs.  

 

Guidade turer  

Det arrangeras guidade turer på Capellagården med syfte att öka intäkter samt låta 

besökare ta del av den rika historia som finns på platsen. Detta är en ny del av 

verksamheten som under föregående år lockade närmare 500 besökare vilket innebar 

intäkter på cirka 30 000 kronor. Det medför inte några direkta särkostnader då det 

huvudsakligen är rektor Bodil Anjar eller Helena Persson som håller i turerna. 

Capellagården har för avsikt att utveckla de guidade turerna under sommaren 2014 då 

det även kommer att införas en lite lyxigare variant som bland annat kommer innefatta 

ett besök i Carl Malmstens gamla lägenhet. Priserna ligger på 60 kronor för den vanliga 

och 100 kronor för den lyxigare varianten. Bodil Anjar berättar att detta är ett stort 

pensionärsnöje på orten och något som uppskattas är introduktionen om Carl Malmsten 

för att skapa en positiv atmosfär runt besöket.  
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Samarbeten och nätverk 

Capellagården har ett antal samarbeten i dagsläget för att bättre kunna utnyttja 

möjligheterna som finns runt den huvudsakliga verksamheten. Enligt Bodil Anjar 

eftersöks för närvarande alternativ som kan gynna båda parter samtidigt som det bidrar 

till att skapa en bra och trivsam atmosfär runt kulturarvet Capellagården. 

 

1. Bussbolag 

I dagsläget har Capellagården samarbeten med ett antal bussbolag som är verksamma i 

regionen. Detta innebär fler besökare för Capellagården och ökade intäkter. Detta är 

något som är relativt nytt och något som Bodil Anjar hoppas kunna utveckla vidare. I 

dagsläget så kommer bussbolaget med besökare och betalar för både parkering och en 

guidad tur kring området. Vidare leder detta besök även till att varje individ 

uppskattningsvis spenderar 50 kronor i Capellagårdens kafé berättar Bodil Anjar.  

 

2. Westbergs upplevelser 

Sommaren 2014 inleds ett nytt samarbete med Westbergs upplevelser och det kommer 

att anordnas matvandringar på Öland och Stora Alvaret. Samarbetet innebär att 

Westbergs upplevelser betalar för att få använda Capellagårdens varumärke samt 

område och därefter stå för egen aktivitet. Vissa av Westbergs upplevelser kommer att 

utgå från Capellagården. Hon betalar för att använda Capellagårdens resurser samt 

rätten att ge en guidad tur på området förklarar Bodil Anjar. Westbergs Upplevelser och 

Capellagården har i dagsläget ett avtal baserat på antal deltagare vilket innebär att 

Capellagården får mer betalt om Westberg lyckas få med sig fler deltagare.  

 

3. Bo Pensionat 

Capellagården har idag ett samarbete med Bo Pensionat som ligger precis bredvid 

skolan. Under terminstiderna när studenterna bor i lägenheterna så finns det möjlighet 

för andra gäster att bo på pensionatet. Capellagården bistår med konferenslokaler och 

företagen som kommer på besök kan även ta del av kreativa övningar som att dreja. 

Helena Persson berättar att det förra året var värd för två större konferenser vilket 

innebar ett resultat på cirka 5000 kronor per grupp. Än så länge har det endast varit på 

prov för att se hur samarbetet fungerar med Bo Pensionat men det är något som Bodil 

Anjar vill utveckla i framtiden. Capellagården eftersträvar att nischa sig mot grupper 

med ett stort intresse för kultur och natur då atmosfären bäst möter dessa kravbilder. 
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4. Marknadsföringssamarbeten 

Capellagården har även ett marknadsföringssamarbete med Öland Roots festivalen. 

Samarbetet innebär att Capellagården kommer att medverka på festivalen med ett 

informationstält och en liten workshop. Syftet med detta samarbete är att informera 

besökarna på Öland Roots festivalen om studierna på Capellagården. Enligt Bodil Anjar 

är de också medarrangörer på Ölands skördefest där slutstationen är Capellagården. Ett 

annat evenemang är Öland spirar där utställning görs av gamla studenter från 

Capellagården. 

 

5. FRIKS 

Capellagården ingår i ett nätverk med andra skolor som ligger under samma förordning 

som Capellagården. I nätverket ingår ett tiotal liknande skolor och nätverket går under 

namnet FRIKS (Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar). 

Skolverksamheten på Capellagården har dessutom två samarbetsavtal med andra skolor 

utomlands. En av skolorna ligger i Toyama i Japan och den andra är Redwood College i 

Kalifornien, USA. Avtalet innebär att studenter som går på Capellagården har möjlighet 

att studera utomlands och tvärtom. Just nu har Capellagården en student som studerar i 

Japan och kommer skicka ytterligare en student i höst. Än så länge är det studenter 

inom träutbildningen som har möjlighet att studera utomlands. 

 

6. Kommunal företagsförening 

Capellagården är inte med i någon företagsgrupp men deltar i kommunens 

företagsförening. Enligt Bodil Anjar är kommunens företagsförening nyttiga att delta i 

då skolan får ett kontaktnät och personalen får kompetensutveckling under de föredrag 

som de andra företagen har. I företagsföreningen gör Capellagården marknadsföring om 

deras verksamhet och att det finns möjlighet att hyra konferenslokaler. 

Företagsföreningen har resulterat i att fem företag går in och sponsrar 

sommarutställningen på Capellagården mot att de får synas i katalogen. 

 

7. Capellagårdens vänner 

Capellagårdens vänner är en ideell en förening för de som vill vara med och stötta 

Capellagården och dess verksamhet. Föreningen är en fristående förening där skolan 

sitter med i styrelsen och tanken är att de ska hjälpa varandra. Eftersom det är en ideell 
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förening så kan de varje år arrangera ett lotteri som ger cirka 40 000 kronor i intäkter. 

Dessa intäkter kan de sedan använda för att ge stipendier. Capellagårdens vänner 

fungerar som en stödförening till verksamheten där skolan kan söka intäkter till olika 

projekt. Enligt Bodil Anjar arrangerar skolan också utställningar. Efter utbildningen på 

Capellagården har studenterna möjlighet att hyra in sig i verkstaden på skolan mot en 

reducerad hyra. Capellagården hjälper studenterna med coaching från 

näringslivskontoret i Mörbylånga kommun där ett starta eget-program finns. Där kan de 

få hjälp att skapa affärsplaner och få kontakt med rätt personer inom näringslivet. Idag 

har Capellagården en student som går detta program och ytterligare tre kommer att börja 

till hösten. Bodil Anjar berättar vidare att Capellagården har inneburit att ett 30-tal nya 

företag flyttat till eller grundats i Mörbylånga kommun. 

 

Webbutik 

Helena Persson berättar att Capellagården kommer öppna en webbutik under hösten 

2014 som kommer att sälja de produkter som trädgårdsbutiken erbjuder samt även 

enstaka verk av studenter på skolan. Detta för att nå ut till de personer som vill ta del av 

de produkter som butiken säljer men inte har möjlighet att åka till Öland varje gång. I 

butiken återfinns olika Capellaprodukter i form av temuggar, brickor samt böcker. 

Exempel på produkter från trädgårdsbutiken är oljor, te, vinäger och örtsalter. 

 

Marknadsföring 

Marknadsföringen hos Capellagården är i dagsläget begränsad då Bodil Anjar berättar 

att de använder sig av sociala medier och andra former av gratis marknadsföring. Vidare 

berättar Helena Persson att marknadsföring också sker i form av hemsidan samt att det 

skickas ut broschyrer till intressenter på estetiska utbildningar i landet för att sprida 

namnet Capellagården. De tidigare och nuvarande studenterna används även som 

ambassadörer för skolan samt ombeds komma med förslag på hur skolan ska nå 

potentiella studenter. Tidigare använde Capellagården sig av hemsidan, Studentrum som 

är en erkänd hemsida för att se vilka utbildningar som finns i Sverige. Bodil Anjar 

ansåg dock att det inte gav så mycket då tjänsten inte motiverade kostnaden. I sommar 

kommer Country Living göra ett reportage om Capellagårdens trädgård. Country Living 

är en välkänd tidning inom bland annat trädgård och inredning. Ett ännu större reportage 

är planerat under 2015 berättar Bodil Anjar.  
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Capellagården har enligt Bodil Anjar ett gott samarbete med både lokalradion och 

barometern vilket innebär att skolan både syns och hörs för allmänheten. Genom att 

studenter från Capellagården ställer ut på diverse mässor får skolan ytterligare 

uppmärksamhet inom de olika aktuella branscherna. Ett gott exempel är att stora företag 

som IKEA visat intresse för en bordsdesign gjord av en av studenterna på 

möbelsnickeri. Detta ökar Capellagårdens rykte och anseende i relevanta kretsar berättar 

Hans Ahlin. 

 

4.2 Liknande skolor 
 

4.2.1 Sätergläntan 

Sätergläntan grundades 1922 och är en skola som liknar Capellagården ganska mycket i 

sin verksamhet och storlek. De omsätter ungefär 15 miljoner och har cirka 20 anställda. 

Skolan är belägen vid Insjön som ligger i Dalarna och har enligt sin hemsida traditionen 

som grund inom sina utbildningar i slöjdens folkliga tekniker väv, sömnad, trä, smide 

och stickning. Undervisningen sker i en traditionell miljö där skolan äger alla fastigheter 

som används. Precis som Capellagården så handlar det mycket om att bevara det 

kulturarv som finns inom hantverket och få det att leva vidare. Sätergläntan ligger även 

under samma förordning som Capellagården vilket gör att de har samma problem med 

förbudet av överintag. Just nu har de 58 platser på skolan. Detta är något som 

Sätergläntan vill utöka men har hittills fått avslag på. Studenterna på skolan har tillgång 

till ett referensbibliotek med studiesamling där de kan studera olika material som äldre 

textiler och träföremål för att inspireras och ta lärdom av. Detta bibliotek har ingen 

anknytning eller koppling med det kommunala biblioteket. Utbudet av korta kurser är 

stort hos Sätergläntan och de har ett 80-tal sommarkurser att välja bland. Renée 

Rudebrant berättar att vid dessa kurser är nästan alla lärare inhyrda, men det kan 

förekomma att även fast personal håller i någon kurs ibland. Inhyrda lärare förekommer 

även vid vissa av de ordinarie utbildningarna. Skolan har ett sommarkafé under 

perioden juni-augusti precis som Capellagården. Köket och kaféet har en ekologisk 

inriktning med närproducerade varor och en känsla av rustik. Sätergläntans sommarkafé 

skiljer sig dock lite från Capellagårdens då de även har ett galleri i samband med kaféet. 

Butiken erbjuder diverse slöjdlitteratur, verktyg, material och ett urval av slöjd som 

exempelvis egenproducerat handvävt linne. De har dessutom en fungerande, men 

simpel, webbutik. 
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Eftersom de bedriver utbildning i första hand så är det främst kring detta som eventuella 

framtida samarbeten skulle kunna kretsa. Det arbetas på ett eventuellt framtida 

samarbete med Leksands folkhögskola som då skulle handla om paketering av kurser. 

Generellt så tror Renée Rudebrant att nätverkande är viktigt även om det inte framgår så 

tydligt i Sätergläntans verksamhet. Vidare berättar Renée Rudebrant att Sätergläntan är 

med i FRIKS, en lokal företagsgrupp samt Siljans turism. De har dessutom en 

stödförening som heter Sätergläntans vänner som får in intäkter via bland annat 

medlemsavgifter och kan sedan hjälpa skolan med bidrag till olika projekt eller genom 

att ge ut stipendier till studenter (sätergläntan.se, 2014). Siljans turism är skolan med i 

på grund av sina sommarkurser då detta kan hjälpa dem med marknadsföringen av 

kurserna. Renée Rudebrant lägger till att indirekt skulle detta likväl kunna gynna de 

ordinarie utbildningarna även om det är av en mindre magnitud. 

 

För att marknadsföra skolan så använder Sätergläntan sig i första hand av word of 

mouth, utskick via folkhögskolorna samt sociala medier som exempelvis Facebook. 

Varje år under vecka 32 så arrangeras dessutom ett större evenemang med olika teman. 

Förra året hade de något som kallades för en “täljfest” och under 2014 kommer det vara 

ett broderisymposium. Utöver detta så förekommer även vårutställningar och öppet hus 

med jämna mellanrum. Den unika utbildningen inom slöjd och hantverk lockar många 

internationella studenter. Flera nationer så som USA, Tyskland och Japan finns 

representerade bland studenterna och det finns dessutom ett högt tryck från Danmark 

berättar Renée Rudebrant.  

 

Renée Rudebrant berättar att Sätergläntan Hemslöjdens Gård även kan ses som ett 

besöksmål för turism och då är det främst sommarkaféet och butiken som lockar. De är 

också kända för sina korta kurser under sommarhalvåret inom diverse slöjdtekniker. 

Studenternas slutarbeten visas upp under en vårutställning. Under resterande delen av 

året bedrivs ingen speciell verksamhet för utställningar på skolan. 
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4.2.2 Steneby 

Stenebyskolan grundades 1929 och är belägen i Dals Långed, Bengtsfors kommun. 

Orten har 2400 invånare och ett rikt kulturutbud i form av gallerier och verksamma 

konstnärer. Skolan grundades av Erland Borglund efter mycket förankring i det 

Malmstenska slöjdförbundets arbete. Skolan är alltså skapad ur Carl Malmstens åsikter 

och tankesätt berättar Barbro Erlandsson Bratt. 

 

Steneby är paraplynamnet för verksamheten och inom denna så finns det en 

högskoleförberedande del samt en universitetsdel i samarbete med HDK (Högskolan för 

design och konsthantverk) på Göteborgs universitet. Båda delarna berör utbildning inom 

konstverksamhet och design med materialen trä, metall och textil. Skolan har totalt plats 

för 170 personer fördelat mellan de två olika delarna. Som de andra två skolorna, 

Capellagården och Sätergläntan, ligger Steneby också under den förordning som 

förbjuder överintag. På skolan finns det 53 anställda och omsättningen ligger på 

omkring 47 miljoner kronor. Den delen som ligger under stiftelsen har en omsättning på 

omkring 30 miljoner av dessa 47 miljoner kronor. Utöver de som jobbar på skolan så tas 

lärare in utifrån för att leda vissa kurser om de söker en speciell kompetens. 

 

De yrkesinriktade utbildningarna finsnickeri, möbelrestaurering och tapetsering jobbar 

hela tiden med skarpa projekt. Det är budgeterat i deras utbildning att de ska få in ett 

visst antal arbeten och studenterna slipper därmed att betala en kursavgift. För att 

studenterna ska få tag i uppdrag krävs det en kontakt med yrkeslivet inom sina olika 

inriktningar. Exempel på kunder kan vara antikhandlare för möbelsnickeri, för 

inriktningen finsnickeri kan det handla om att skapa prototyper till arkitekter. Skolan 

samarbetar även med utövare inom de branscher som är relevanta och det kommer 

personer från arbetslivet för att berätta och visa hur det fungerar ekonomiskt. Vidare så 

jobbar Steneby med bland annat kommunen och kyrkan för att hjälpa till i projekt och 

skapa nya alternativ till betongsuggor, sittplatser samt minnesplatser. 

 

Barbro Erlandsson Bratt berättar mycket om hur Steneby vill lägga vikt på att jobba 

med studentens nätverk. Skolan försöker aktivt koppla sina utbildningar till arbetslivet 

för att studenterna ska få uppleva hur det fungerar samtidigt som de skapar egna 

kontakter som kommer vara nyttiga när utbildningen är slutförd. Steneby värdesätter att 

studenterna ska ha ett eget nätverk och en bas att utgå från. Ett exempel är att 
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studenterna som läser textil får besöka Dramaten bland annat för att komma i kontakt 

med näringslivet och se hur framtiden inom branschen ser ut.   

 

Steneby har också jobbat med att skapa internationella samarbeten genom en designer 

bosatt i New York. Designern ska komma till skolan och med hjälp av studenterna inom 

smide skapa möbler av delarna från en gammal smedja. Studenterna får också 

möjligheten att åka och besöka ett universitet i Tokyo som precis har varit på besök hos 

Steneby. Där kommer studenterna att få besöka utbildningen och träffa företagare för att 

se hur de jobbar i Japan. Vidare så jobbar skolan även med lärarutbyten i världen där 

Steneby för närvarande har en gästlärare från Philadelphia.   

 

Steneby stiftelse finns med i nätverket FRIKS. Barbro Erlandsson Bratt berättar också 

att Steneby är intresserade av att ha mer samarbete med skolorna men att tiden ofta inte 

räcker till. Hon berättar vidare att den egna skolverksamheten tar upp mycket tid så det 

krävs att de åsidosätter tid och planerar vilka samarbeten som är möjliga att genomföra. 

Genom FRIKS så diskuterar skolorna problem som de möter och hur det ser ut på 

marknaden. Barbro Erlandsson Bratt vill dock klargöra att trots att skolorna kan ses som 

konkurrenter i vissa aspekter så handlar det i slutändan om att studenten ska hamna rätt. 

Mötesplats Steneby är skapat från medel av Bengtsfors kommun och region samt deras 

näringsliv. Dessa ser Steneby som en kreativ plats och har undersökt hur detta kan vara 

med att få närområdet att bli en mer kreativ plats för att hjälpa andra näringar och 

företagare. Tanken är att samarbetet ska öka synligheten lokalt även för andra aktörer 

som inte är utbildningar. Målet är att öka intresset för orten och hoppas att den kreativa 

miljön spiller över på andra branscher. Barbro Erlandsson Bratt anser att om Dalsland 

blir mer synligt så gynnas per automatik andra näringar i närområdet. En anledning till 

att skolan har fått detta tillskott på tre miljoner kronor årligen är att Steneby lockar 170 

unga människor till en region som präglas av äldre och personer som flyttar från orten. 

 

Resurser som används i verksamheten omfattar välutrustade verkstäder, omfattningen 

och formatet på dessa är i vissa fall extrema enligt Barbro Erlandsson Bratt. Bland annat 

byggdes två av dessa på 90-talet vilket talar för att de är modernt utformade. Smedjan 

som finns på skolan har ingen motsvarighet i norra Europa enligt vissa och inte i 

världen enligt andra berättar Barbro Erlandsson Bratt. Platsen som skolan ligger på är 

förklaringen till varför byggnaderna ser ut som de gör, hade skolan legat i en större stad 
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så hade det inte funnits möjlighet att ha dem i detta omfång. Vidare så berättar Barbro 

Erlandsson Bratt att Steneby har en kunnig personal. Barbro Erlandsson Bratt anser 

Steneby ha ett gott varumärke inom sina områden. På skolan finns det också ett internat 

med 40 platser samt ett kök som arbetar miljömedvetet och strävar efter att använda 

närodlade råvaror. 

 

Värdeskapande aktiviteter på Steneby är enligt Barbro Erlandsson Bratt de 

sommarkurser som Steneby har, samarbetet med kommunen som resulterat i ett 

bibliotek samt öppna föreläsningar. Då sommarkurserna i dagsläget inte är så stora i 

omfång, 35-40 deltagare totalt, så handlar det egentligen om ett nollresultat här. Vidare 

så har skolan en konsthall där konstnärer ställer ut sina verk, Steneby tar ut en provision 

för sålda produkter men annars är det ingen intäkt i samband med detta. Steneby har 

även en mindre butik i samband med biblioteket som säljer vissa verk av studenterna, 

även här får Steneby en provision där huvudintäkten går till studenten. Barbro 

Erlandsson Bratt berättare vidare att Steneby inte jobbar aktivt med att bli ett turistmål 

då de inte vill tappa fokus från skolverksamheten som är det centrala i verksamheten. 

De besök som främst är intressanta är de som handlar om eventuella studenter. Vidare 

så förklarar Barbro Erlandsson Bratt att de inte haft resurser eller möjligheter att göra 

sig mer kommersiella hittills, det krävs större insatser för att göra detta på rätt sätt. 

Steneby har bland annat inget eget kafé vilket stödjer uttalandet om att fokus inte ligger 

på det kommersiella, men detta är något som skulle vara intressant i framtiden. 

 

Efter utbildningens så finns det i dagsläget inget speciellt stöd för studenterna som vill 

starta eget, Steneby är dock intresserade av att ha kontakt med alumner och öppnar för 

att de ska besöka skolan och föreläsa vad som hänt efter utbildningen. Två mil från 

skolan finns det en grupp gamla studenter som etablerade sig för tolv år sedan, de kallas 

Not Quite och har olika typer av verkstäder där studenter eller tidigare studenter kan 

vara deltagare. De fångar i dagsläget upp många av de studenter som tycker det kan vara 

bra att ta ett mindre steg ut i näringslivet.   
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5 Analys av presenterad teori och empiri 
Här inleder vi med en jämförande analys av  de olika resurserna i skolornas 

verksamheter. Nästa steg i analysen omfattar en kartläggning och analys av de 

värdeskapande processerna, fokus ligger här på Capellagården. Slutligen förs en 

diskussion kring de samarbeten och nätverk som återfinns i de olika verksamheterna. 

 

5.1 Värdekonstellationer 

 
Figur 1. Capellagårdens värdekonstellation kring trädgårdsutbildningen. Hur delarna hänger hänger 

ihop. 

 

Trädgårdsutbildning - Plantskola - Kök - Guidade turer - Trädgårdsbutik 

En stor del av de kommersiella delarna på Capellagården hänger ihop med 

trädgårdsutbildningen. Först och främst finns plantskolan som säljer en del av de plantor 

och växter som studenterna på trädgårdsutbildningen odlar. Där får även studenterna 

möjlighet att arbeta för plantskolan och på så sätt skaffa sig erfarenhet inom företagande 

och entreprenörskap vilket ger ett stort mervärde till utbildningen. Även under de 

guidade turerna så kommer trädgården i fokus där besökarna får se det arbete som pågår 

i trädgården. Köket är kopplat till trädgårdsutbildningen genom att de får ekologiskt 

odlade grönsaker levererade till sig av studenterna för matlagning. Trädgårdsbutiken har 
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en självklar koppling till trädgårdsutbildningen då dess produkter produceras genom 

trädgårdsutbildningen. När webbutiken öppnar blir även den integrerad med trädgård 

eftersom tanken är att försäljning av produkterna ska fortsätta även efter att 

trädgårdsbutiken stänger ner under vinterhalvåret.  

 

 
Figur 2. Capellagårdens värdekonstellation kring kring webbutik. Hur de olika delarna hänger ihop. 

 

Webbutik - Möbel - Keramik - Textil - Trädgårdsbutik 

I webbutiken som öppnar under hösten kommer en koppling finnas till de olika 

utbildningarna. Detta eftersom butiken kommer ställa ut en del av studenternas verk till 

försäljning, exempelvis möbler och liknande. Webbutiken är även direkt kopplad till 

trädgårdsbutiken eftersom tanken är en “året runt”-försäljning av trädgårdsbutikens 

sortiment som endast har öppet under sommarhalvåret. 
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Figur 3. Capellagårdens värdekonstellation kring samarbeten. Hur de olika delarna hänger ihop. 

 

Samarbeten - Guidade turer - Utställningar - Boende - Lokalt näringsliv 

Capellagården har idag samarbeten med bussbolag vilket ger extra guidade turer på 

området. Detta för att marknadsföra sitt budskap och visa upp sin skola och trädgård. 

Besökarna som går de guidade turerna har även möjlighet till en fika på Capellagårdens 

kafé vilket brukar vara populärt. Samarbeten kan också kopplas till utställningar som 

arrangeras i Capellagårdens två ateljéer där utställare får hyra in sig. Detta är dock 

fortfarande i utvecklingsstadiet. Capellagården har idag ett samarbete med Bo Pensionat 

som hyr ut rum till de som går sommarkurser på Capellagården. Samarbetet innebär 

också att Bo Pensionat kan erbjuda sina gäster konferenslokaler på Capellagården. 
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5.2 Kartläggning av hantverksskolornas resurser 

 
Figur 4. Sammanfattningsbild över hantverksskolornas resurser. 

 

Skolornas varumärke 

Capellagårdens varumärke bygger delvis på bevarandet av Carl Malmstens kulturarv 

och att “skapa en skola för hand och ande, en mötesplats för ungdom från hela landet” 

(capellagården.se, 2014). De strävar också efter att vara “en skola i tiden” som Bodil 

Anjar uttrycker det. Med det menar hon att även om de ska bevara den gamla och 

historiska känslan på Capellagården så är det viktigt att vara modern i vissa aspekter, 

kring utbildningen exempelvis. Trots att kärnverksamheten är utbildningarna så 

kommer de kommersiella delarna mycket i fokus då skolan även i stor utsträckning 

jobbar mot att vara ett besöksmål på södra Öland för kulturintresserade människor. 

Capellagården är också känt för sina sommarkurser inom hantverk samt ett starkt fokus 

på miljöhänsyn med en KRAV-certifierad trädgårdsodling. De har även ett kök som, i 

den utsträckning det går, endast jobbar med ekologiska varor som exempelvis grönsaker 

från den egna odlingen. Den internationella prägeln är också stor då skolan har en del 

samarbetsavtal med internationella skolor och flertalet internationella studenter går på 

skolan. Varumärket består även av en hög kompetens och kvalité på utbildningarna.  

 

Stenebys varumärke är mer grundat i de ordinarie utbildningarna och kreativitet men 

kommer även från samma tankesätt och åsikter som Carl Malmsten hade för 

Capellagården. Filosofin kring utbildningarna påminner därför om varandra. Steneby 
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har däremot inte alls samma fokus mot kommersialism och turism som Capellagården, 

utan väljer istället att fokusera på utbildningarna och får ett annat varumärke i och med 

sitt samarbete med Göteborgs universitet och HDK. Den internationella prägeln finns 

även här. Både i form av internationella studenter men även internationella lärare som 

bjuds in och samarbeten med internationella skolor som skapas i form av exempelvis 

studiebesök. Moderna verkstäder och en unik smedja är andra ting som bygger upp 

varumärket Steneby. 

 

Sätergläntans varumärke bygger precis som Capellagården mycket på bevarande av 

kulturarv och tradition. I Sätergläntans fall handlar det framförallt om bevarandet av 

slöjdens folkliga tekniker. De är också ett besöksmål likt Capellagården, men vi 

uppfattar det som att de inte valt att fokusera lika mycket på turismen som de gör i 

Vickleby. Den ekologiska filosofin är stark i likhet med Capellagården men 

Sätergläntans varumärke grundar sig främst i en stark sommarkursverksamhet med gott 

rykte. Precis som de två andra skolorna finns det en internationell prägel även hos 

Sätergläntan med internationella studenter. 

 

Uppenbarligen finns det ett internationellt intresse för svenska hantverksutbildningar 

idag med tanke på att alla tre skolor som vi undersökt på har internationella samarbeten. 

Vi kan också se ett tydligt ekologiskt tänk hos alla tre skolor, även om det är mer tydligt 

hos Capellagården och Sätergläntan. Dessa är också de två skolorna som har störst 

fokus på turism och bevarande av kulturarv.  

 

Utbildningsverksamhet & Personal 

Capellagårdens utbildningsverksamhet består av de fyra yrkesförberedande 

hantverksutbildningarna: möbel- och inredningssnickeri, textil, keramik samt en 

ekologisk trädgårdsutbildning. Utbildningarna pågår under en tidsperiod mellan ett till 

tre års tid. Capellagården har idag cirka 66 studenter som går på skolans utbildningar. 

För att skolan ska fungera har de totalt 19 anställda där merparten utgörs av lärare till de 

olika utbildningarna. Enligt Bodil Anjar besitter personalen hög kunskap och kompetens 

inom sina respektive områden. Ett exempel på detta är den välkända keramikern Kennet 

Williamsson. 

 



 

 39 

Steneby skiljer sig från de andra genom att de inte bara har en högskoleförberedande del 

utan även en universitetsdel som går under Göteborgs universitet och HDK. Steneby 

erbjuder både ett- och tvååriga trä-, metall- samt textilutbildningar. Under 

universitetsutbildningen erbjuder Steneby tre kandidatutbildningar och en 

masterutbildning. De högskoleförberedande utbildningarna och 

universitetsutbildningarna fokuserar både på konst och design. Steneby har idag cirka 

70 stycken studenter inom universitetsdelen och 100 stycken i anknytning till den 

högskoleförberedande delen. De arbetar mycket med att hitta personal och framförallt 

lärare från utlandet. Just nu har de exempelvis en lärare från samarbetsskolan i 

Philadelphia på besök.  

 

Sätergläntan ger, precis som Capellagården, yrkesförberedande utbildningar inom slöjd 

och hantverk. De kan idag erbjuda 58 platser till studenter. Det är ett högt tryck från 

utländska studenter som vill studera på skolan men majoriteten är ändå svenska säger 

Renée Rudebrant. Säterglätan har cirka 20 stycken anställda och hyr in mycket personal 

på konsultbasis till föreläsningar, framförallt till kortkurser men även en del 

terminskurser.   

 

Ser vi till likheterna mellan skolorna är de alla yrkesförberedande hantverksutbildningar 

samt att mycket fokus ligger på personalen. Utifrån teorin från Boye och Sandberg 

(2005) bör skolorna satsa mycket på resurser och kompetens för att nå de enskilt 

uppställda framgångsfaktorerna. Extra viktigt är det i detta fall då skolorna ligger på 

mindre ort. Därmed är det viktigt att kompetensen bland personalen är hög och 

utbildningarna differentierade för att konkurrera mot andra skolor i större städer. Det är 

endast Steneby som erbjuder universitetsutbildning till sina studenter som går under 

Göteborgs universitet och HDK. Det märks tydligt att Steneby är en större skola då de 

har mer än dubbla antalet studenter och personal än vad Capellagården respektive 

Sätergläntan har. En risk med att hyra in mycket personal på konsultbasis som 

Sätergläntan gör är att förstahandsvalet kanske inte alltid är tillgänglig. Därmed kan 

kvalitén variera från år till år. Capellagården satsar mycket på att ha sin personal 

anställd men hyr även de in lärare ibland för att berika utbildningen med ytterligare 

kompetens och nya synsätt.   
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Byggnader 

Capellagården äger fastigheter där flertalet är i behov av renovering. Stiftelsen har bland 

annat flera lärosalar, boende för studenterna, två utställningslokaler, ett snickeri, en 

matsal, en byggnad för lärare samt en modern verkstad för keramik där varje student har 

en egen arbetsbänk. Skolan har sina byggnader tätt byggda kring boendet på skolan 

vilket innebär att studenterna mest rör sig mellan de olika byggnaderna vilket skapar en 

tydlig gemenskap. Känslan är att det gamla lever kvar även om skolan strävar efter att 

hålla utbildningen modern. Detta är något som även Sätergläntan jobbar med då de 

också har en stark koppling till det gamla. Stenebyskolan skiljer sig lite då skolan har 

kopplingar till Göteborgs universitet och HDK samt att skolan har ett större stöd än de 

andra skolorna från kommun och landsting. Det ökade stödet innebär att skolan har haft 

möjligheter att investera mer pengar i sina lokaler och därför är dessa mer modernt 

utformade. 

 

Steneby har enligt egen utsago fantastiska verkstäder där två byggts under 90-talet 

vilket innebär att de är modernt utformade. Till skillnad från Capellagården så är inte 

byggnaderna i behov av underhåll. Barbro Erlandsson Bratt lägger särskilt fokus på 

smedjan som enligt flera saknar motsvarighet i norra Europa och enligt andra finns det 

ingen på samma nivå i världen. Varför lokalerna är så bra förklaras med att de ligger på 

en avlägsen plats och därför kan bygga större lokaler, något som inte varit möjligt om 

skolan legat i en stad där det inte finns samma möjligheter. Då skolan har svårigheter att 

konkurrera med en större stad i många aspekter så krävs det att det finns kunniga lärare 

och bra lokaler. I en större stad finns exempelvis närhet till mycket och en skola ute på 

landet kanske inte lockar lika mycket på grund av det. Detta är något som Steneby har 

jobbat hårt för att klara av och det visar sig i de fina lokaler skolan fått till förfogande 

genom investeringar. Capellagården och Sätergläntan möter även de samma motgångar. 

Vidare så finns det även boende för studenter samt en byggnad innehållande bibliotek 

på Steneby. Utöver dessa finns flertalet andra byggnader för utbildningarna. 

 

Sätergläntan äger alla sina lokaler själva, däribland både utbildningssalar och matsal. 

Vidare har skolan enligt Renée Rudebrant välutrustade verkstäder som lämpar sig för 

skolans olika utbildningar. På skolans områden så finns det en lokal innehållande ett 

referensbibliotek som tillhandahåller gamla textil- och träprodukter som studenterna kan 

studera. När det gäller byggnader så är skolan lik Capellagården då båda har äldre 
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byggnader med fokus på det gamla och att atmosfären ska vittna om en tydlig 

hemslöjdsmiljö.  

 

Butik och Kafé 

Capellagårdens butik säljer varor som tillverkats i verksamheten. Detta omfattar allt 

från matlagningsprodukter, keramik och konstverk som säljs i samband med 

utställningar. Det drivs även ett kafé som fungerar som ett komplement till de besökare 

under sommaren som vill ta en fika under sitt besök på Capellagården. Här serveras det 

kaffe och kakor som bakats på plats, något som även görs på Sätergläntan. Enligt 

Braunerhielm (2006) så finns det några positiva aspekter med som turismindustrin gett 

till kulturarven, däribland en ökad uppmärksamhet och attraktion. Detta syns på både 

Capellagården och Sätergläntan då båda skolorna är kända för sina butiker och kaféer 

som lockar besökare under sommarmånaderna.  

 

Steneby har en butik i samma lokal som biblioteket och säljer vissa konstverk som 

studenterna skapat. Steneby har ett litet fokus på den kommersiella verksamheten runt 

skolverksamheten till skillnad från Capellagården och Sätergläntan. De objekt som säljs 

tas endast en provision för där resten av intäkten går till studenten. De produkter som 

säljs i butiken har före de placerats ut till försäljning granskats med målet att bedöma 

kvalitén. Steneby saknar till skillnad från de andra skolorna ett eget kafé då skolan 

enligt Barbro Erlandsson Bratt inte haft resurser för att starta och driva ett sådant. 

Visserligen finns det ett utomstående kafé som ligger i närområdet och har öppet på 

helger vilket hjälper till att komplementera upplevelsen på Steneby. 

 

Sätergläntan har en butik där det säljs slöjdlitteratur, verktyg och redskap för olika 

tekniker. Det finns stora likheter mellan butiken här och den som Capellagården har då 

båda säljer mycket produkter som tillverkats i samband med utbildningen. Kunder kan 

exempelvis köpa slöjd av hög kvalité samt egenproducerat handvävt linne i Säterglätans 

butik. Det finns även andra produkter som rör slöjd och används i 

utbildningsverksamheten. Vidare så finns det också en webbutik där kunder kan köpa 

samma produkter som säljs i butiken. Under sommaren drivs ett sommarkafé där gäster 

dagligen kan äta hembakade pajer, kakor och smörgåsar. I samband med detta finns det 

ett även ett galleri. 
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5.3 Starka sidor hos skolorna 
Som Porter (1980) säger så finns det flera olika strategier för att skapa 

konkurrensfördelar. Alla tre skolor utnyttjar sina unika sidor vilket tydligt pekar på en 

differentieringsstrategi. De lägger tryck på att framhäva sina unika kompetenser och 

resurser inom de områden som de verkar, exempelvis Steneby som lyfter fram sin 

smedja eller Capellagården som har en modern keramikverkstad. Capellagårdens starka 

fokus på kulturarvet och de Malmstenska ideologierna innebär att de har ett unikt rykte 

inom hantverksbranschen.  

 

När det handlar om resurser är det viktigt att komma ihåg hur dessa ofta är 

kontextberoende som Becerra (2008) nämner. Det innebär att exempelvis Steneby som 

har en unik smedja bättre kan utnyttja en lärare med hög kompetens inom smide än vad 

Sätergläntan skulle kunna då deras resurs inte är lika avancerad. På samma sätt så kan 

en duktig lärares kompetens inom keramik bättre utnyttjas till fullo på Capellagården 

där keramikverkstaden är modern. Barney (1991) menar att för att en resurs ska skapa 

varaktiga konkurrensfördelar så måste den vara värdefull, ovanlig, svår att imitera och 

sakna substitut. Capellagårdens kulturarv är exempel på en varaktig konkurrensfördel 

då detta är något unikt. Keramikverkstaden på Capellagården eller smedjan på Steneby 

kan ses som konkurrensfördelar men är dock inte svåra att imitera vilket gör dem mer 

kortsiktiga i sitt slag.  

 

En viktig resurs enligt Jansson (2012) är ledningen som med hjälp sin kompetens kan 

använda övriga resurser på bästa sätt för att skapa konkurrensfördelar. Ett exempel är 

hur Bodil Anjar fått fart på sommarkursverksamheten vilket är en av anledningarna till 

att Capellagården lyckats vända röda siffror till svarta. Med stöd av Holtströms (2009) 

teorier kan detta ses som en typ av ledningssynergi då företagsledningen, i det här fallet 

Bodil Anjar, med hjälp av sin kompetens kunnat få ut mer av resurserna i verksamheten. 

Ett starkt ledarskap kan få något som från början inte ser ut att vara mycket för världen 

att vändas till något bra. 

Enligt Boye och Sandberg (2005) så är en viktig faktor i en regional utvecklingsprocess 

den geografiska platsen och huruvida den ses som en strategisk resurs. Det kan vara en 

bidragande faktor till ökad tillväxt. Ser vi till de olika skolorna så kan det utläsas att alla 

ligger på mindre orter vilket har gjort det möjligt att utveckla bra verkstäder för att 

främja nivån på utbildningarna. Två konkreta exempel på detta är Capellagårdens 
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keramikverkstad och Stenebys smedja. Här har intervjuobjekten uttalat sig och 

konstaterat att om de legat i en större stad hade verkstäder och byggnader av denna 

magnitud varit svåra att utveckla då situationen med kostnaderna varit annorlunda och 

sannolikt högre. På så vis har alltså platsen som skolorna legat på varit avgörande. 

Ytterligare exempel kan vara regionen, vad det finns omkring verksamheten, som kan 

ha en positiv effekt. Capellagården ligger i en region med mycket kultur- och 

naturturism vilket de kan dra nytta av.  

 

5.4 Hantverksskolornas värdeskapande aktiviteter

 
Figur 5. Sammanfattningsbild över skolornas värdeskapande aktiviteter. 
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Kortkurser/sommarkurser 

Alla skolor vi undersökt bedriver kortare kurser i olika omfång inom de olika områden 

som skolornas ordinarie utbildningar berör. Sätergläntan är den skolan som lägger störst 

fokus på detta då de årligen har närmare 80 stycken. Capellagården har också en stor 

verksamhet kring sommarkurser men inte i lika stort omfång som Sätergläntan. Steneby 

har valt att skära ner sin verksamhet för sommarkurser och istället lägga större fokus på 

de ordinarie utbildningarna då resurserna helt enkelt inte räckte till. De har inte för 

avsikt att tjäna några större pengar på dessa kurser, men tycker ändå att det är en viktig 

del som skapar värde för skolan. Om en skola väljer att fokusera mycket på 

sommarkurser, som Sätergläntan, krävs det mycket planering och resurser som då 

försvinner från den ordinarie utbildningsverksamheten. Detta kan ses som en nackdel 

men måste vägas mot de värden som skapas i form av intäkter eller exempelvis ökad 

exponering. Tittar vi på det andra sidan av myntet, det vill säga Steneby, så blir frågan 

de ställer sig om det är lönsamt att lägga tid och pengar på sommarkurser i sådan liten 

skala. Ytterligare en fråga som de får ställa sig är om det ger tillräckligt mycket värde 

för skolan i jämförelse med den tid och kraft som läggs ner på planering. Steneby verkar 

som sagt göra bedömningen att det ändå ger tillräckligt med värde för skolan även om 

det inte ger några större intäkter i dagsläget. I Capellagårdens fall ser det ut som de 

bedömer att sommarkurserna är av stort värde då det skett en utveckling de senaste åren 

och det är i dagsläget en central aktivitet i verksamheten. De gör också ett bra resultat 

på sina sommarkurser vilket ökar incitamenten att bedriva denna aktivitet.  

 

Enligt Normann och Ramierez (1998) är det viktigt att skapa värde genom aktiviteter i 

en verksamhet. Enligt teorin är det en viktig aspekt att använda knappa resurser för att 

skapa värde och desto mer effektiv aktiviteten är desto mer värdefull är den i framtiden 

(Normann & Ramirez, 1998). Ser vi till Capellagården och Sätergläntan som har 

kortkurser/sommarkurser och har resurser som inte utnyttjas på sommaren kan dessa 

användas för att skapa värde. Då ingen använder studentrummen på sommaren står 

dessa tomma och kan därför utnyttjas av kursdeltagarna. Detta är även ett sätt att 

marknadsföra skolan och få ytterligare intäkter. 
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Benchmarking 

Eftersom Capellagården har ett större fokus på bevarande av kulturarv och 

kommersialisering än de andra skolorna så har de utvecklat ett antal affärsrelationer 

med externa aktörer vilka kan ses som en form av värdeskapande processer. Enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2010) kan en verksamhet delas in i olika processer som i sin tur 

är uppbyggda av aktiviteter. Den operativa processen är verksamhetens kärna och i 

Capellagårdens fall är det skolverksamheten och turistnäringen. Dessa delar är i sin tur 

uppbyggda av olika aktiviteter för att processerna ska fungera. Aktiviteterna är till för 

att skapa värde för kunden som i sin tur innebär värdeskapande för Capellagården. 

Capellagården använder sig som vi kunnat se i den här studien av benchmarking samt 

lärande som olika styrmedel för att öka samarbeten och nätverkande med externa 

aktörer. Samarbetet med FRIKS och de andra skolorna är kanske det tydligaste 

exemplet när det kommer till just lärande där man drar lärdom av de andra skolorna och 

får inspiration till hur Capellagården själva kan förbättra sina samarbeten. Vi 

återkommer till just detta lite längre ner i analysen. Benchmarking kommer till 

användning inom flera olika områden och Capellagården verkar vara medvetna om vad 

som händer inom liknande skolor och i branschen som helhet. Detta kan även ha sin 

förklaring i att det är en nischad verksamhet som bedrivs vilket underlättar arbetet med 

att hålla koll på konkurrenter och utvecklingen inom den egna branschen. Jämförelsen 

med de andra skolorna är tydlig även om de självklart också är unika på många sätt. 

Internetbutiken och det framtida biblioteket är exempel på delar av verksamheten där 

Capellagården tagit efter lösningar som fungerat bra för andra. 

 

 

Guidade turer och bussbolag  

Samarbetet med bussbolagen är en process ämnad att generera intäkter för att stödja de 

operativa processerna, turistnäringen och skolverksamheten. Enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2010) kan en aktivitet elimineras om den har höga kostnader eller är 

tidskrävande. Ser vi till samarbetet med bussbolagen så medför det varken höga 

kostnader eller är särskilt tidskrävande. Kostnaderna som uppkommer vid 

arrangemanget med bussbolagen är endast personalkostnader för de guidade turerna. 

Enligt Bodil används de resurser som finns på plats och använder befintlig personal. Det 

medför att kostnaderna inte är så höga då de inte behöver hyra in anställda eller lära ut 

historian om Capellagården. Det skapas även intresse och synlighet för verksamheten 
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och utomstående kan besöka platsen samt att det är en del av marknadsföringsprojekt 

för både skolan och den kommersiella verksamheten som enligt Braunerhielm (2006) är 

en positiv aspekt. Vidare kan besökare även handla i Capellagårdens fik och butik vilket 

skapar ytterligare värden för Capellagården. För bussbolagen är det ett värdeskapande 

att kunna erbjuda att åka till Capellagården för sina resenärer. Ur kundperspektivet är 

det den guidade turen som är värdet. Det innebär att de guidade turerna är en 

värdeskapande aktivitet för både Capellagården, bussbolagen och kunderna. Själva 

kärnverksamheten, skolan, påverkas inte så mycket av besökarna utan det handlar mer 

om lokalerna och miljön. 
 

Med hjälp av ett samarbete som detta skapas både en operativ och en 

försäljningssynergi som gynnar båda parter. Capellagården behöver inte marknadsföra 

sina guidade turer i samma utsträckning, utan bussbolagen tar en del av detta vilket 

innebär minskade marknadsföringskostnader. Som Holtström (2009) säger skapar 

försäljningssynergier en affärsutveckling genom kombinationer av olika funktioner. I 

det här fallet kombineras bussbolagets resor med Capellagårdens funktion som 

besöksmål.    
 

Boye och Sandberg (2005) påpekar vikten av att ha en bra balans i kombinationen 

mellan intäkter och exponering av kulturen så att det inte känns störande för de personer 

som besöker platsen. Med andra ord är det viktigt att se över sina avgifter så att dessa 

känns rimliga för besökarna. Det kan bli ett störande moment om besökarna tvingas 

betala små avgifter lite här och där, då kan det vara bättre att erbjuda något form av 

paketerbjudande. Exempelvis att betala en entréavgift som täcker flera aktiviteter. Med 

hjälp av turistindustrin bidrar de till kulturarvet som får ökad uppmärksamhet och 

attraktion (Braunerhielm, 2006). Det är viktigt att påpeka de negativa aspekter som 

Braunerhielm (2006) lyfter, om det blir för kommersiellt så kan den kulturella 

diversifieringen kvävas och lokalbefolkningen identifierar sig med den enkla och 

stereotypa bilden av kultur. 
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Matvandring 

Westbergs upplevelser är en del av att öka den operativa processen som är riktad till 

turistnäringen. Denna aktivitet är till för att locka besökare till Capellagården och hålla 

matvandringar på Öland. Detta samarbete infördes 2014 och innebär att Westbergs 

upplevelser kommer att använda Capellagårdens varumärke mot en avgift för att göra 

sina aktiviteter. Den värdeskapande aktiviteten för kunden är själva besöket och den 

guidade turen som Westbergs upplevelser får hålla på Capellagården. Själva samarbetet 

är litet i omfång men innebär ändå en liten intäkt för Capellagården för att egentligen 

inte göra något mer än att låna ut en liten del av området vilket är Westbergs 

Upplevelsers värde då de har en startpunkt på vandringen. Samarbetet innebär inte 

några höga kostnader eller tidsåtgång. Värdet som uppstår för Capellagården förutom 

intäkterna är att verksamheten syns mer utåt och det hjälper till att stärka atmosfären. 
 

Det skapas också en försäljningssynergi precis som i fallet med Bussbolaget. 

Samarbetet innebär att Westbergs upplevelser får ta del och använda delar av 

Capellagårdens resurser. Avgiften är baserad på antalet deltagare vilket innebär att 

Capellagården får högre intäkter om det är fler som deltar. Enligt Håkansson och 

Snehota (1995) ska ett samarbete vara noggrant utformat och att aktörerna “talar samma 

språk” för att nå full kapacitet. Detta görs mellan Westbergs upplevelser och 

Capellagården i form att avtalet är baserat på antalet deltagare vilket medför att ingen 

går förlorande ur samarbetet om deltagarantalet skulle svika. Det syns tydligt att de 

använt de tre faktorer som Håkansson och Snehota (1995) beskriver för att upprätta ett 

samarbete. Dessa är aktivitet, resurs och aktör. Det skapas en aktivitet som förenar 

parterna då Westbergs upplevelser kan göra matvandringar på Stora Alvaret med hjälp 

av att de kan använda Capellagårdens varumärke. Även resurserna som de delar leder 

till en relation och sammanlänkade aktiviteter. Aktörsfaktorn innebär att en relation 

binder samman aktörer på en marknad. I Capellagården och Westbergs upplevelsers fall 

knyter det ihop det rika kulturarvet, upplevelsebranschen och matupplevelser till ett 

paket.    
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Bo Pensionat 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) så kan Bo pensionat ses som en stödprocess 

till skolans operativa processer. Detta samarbete innebär en boplats för personer som 

väljer att genomföra en sommarutbildning samt öppnar möjligheter för att bedriva 

konferenser på området. Detta samarbete kan anses som en värdeskapande process ur 

både kundernas samt Capellagårdens perspektiv. För kunderna skapas värdet i form av 

att det blir en plats att bo på där de kan ta del av kulturarvet som finns på 

Capellagården. Vidare så skapas värden i form av att deltagare på sommarkurser eller 

konferenser har en möjlighet att få måltider serverade. Med hänvisning till Holtströms 

(2009) teorier skapas här en operativ synergieffekt då verksamheterna kombinerar sina 

funktioner. Här kombineras Capellagårdens besökare med Bo pensionats lokaler och 

resurser. För Capellagården så innebär detta samarbete ytterligare marknadsföring utåt, 

en möjlighet till att fler boende och serverade måltider utan att behöva låsa egna 

resurser i en investering. Det största värdet vi ser med detta samarbete är möjligheten 

till ett utvecklande av konferenser. I dagsläget så anordnas dessa inte i så stor 

utsträckning enligt Anjar men det finns potential till utveckling. 
 

Jansson (2012) säger i sin avhandling att det är många forskare som lyfter fram en 

kombination av resurser som en viktig faktor när det gäller att skapa 

konkurrensfördelar. Normann och Ramirez (1998) beskriver att värden skapas igenom 

att aktörer samarbetar med varandra. 
 
 

Bibliotek 

Steneby är idag den enda skolan med ett utvecklat bibliotek som både innehåller 

kommunens filialbibliotek samt skolans referensbibliotek. Här kan studenterna ta del av 

allt från skönlitteratur, barnböcker och kurslitteratur. Sätergläntan har endast ett 

referensbibliotek där studenter kan ta del av relevant kurslitteratur. På Capellagården 

fungerar det som det gör på Sätergläntan då de också har ett referensbibliotek, 

visserligen för de i dagsläget samtal med kommunen om att utveckla sitt bibliotek och 

inkludera kommunens filialbibliotek. Om detta skulle bli fallet kan det innebära fler 

besökare till Capellagården. Vilket i sin tur kan innebära högre intäkter på andra delar 

av skolan som exempelvis kök, kafé och butik. Vidare så skulle det också innebära ett 

ökat värde för studenterna då dessa kan ta del av andra böcker under fritiden utöver den 

kompetenshöjande litteratur som hör till utbildningen.  
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Evenemang 

Capellagården har marknadsföringssamarbeten med olika evenemang på Öland, Öland 

Roots, Ölands Spirar och Skördefesten är några exempel. Dessa samarbeten är en 

stödprocess då de befinner sig på de olika evenemangen för att marknadsföra sin 

kärnprocess, skolan och locka nya framtida studenter. De marknadsför också den 

idylliska platsen som Bodil Anjar själv beskriver Capellagården. För kunden är det en 

icke-värdeskapande aktivitet då de inte får något värde av själva marknadsföringen. 

Kunden får dock en inblick över Capellagården och dess verksamhet men är inte 

beredda att betala för det. Det skapas alltså inget direkt kundvärde. 

Marknadsföringssamarbetena är en tidskrävande aktivitet men något Capellagården 

väljer att genomföra på grund av evenemangens magnitud. Vidare så är skördefesten en 

viktig del av utbildningen då skolan får möjlighet att visa upp sina odlingar och vad 

man jobbar med i sin trädgård för allmänheten. Just Skördefesten innebär även vissa 

intäkter i form av försäljning av produkter som skapats på Capellagården. 
 

På de olika evenemangen står de och informerar om sin verksamhet samt anordnar en 

liten workshop. Under Skördefesten är de med aktivt och är ofta slutstation för turen 

runt Öland. Enligt Normann och Ramirez (1998) är evenemang en värdeskapande 

aktivitet som skapar intresse och syns utåt för Capellagården. Det går att marknadsföra 

sin verksamhet på olika sätt med syftet att synas och nå ut till potentiella studenter andra 

intressenter. Sättet som Capellagården väljer att marknadsföra sig på är individuellt men 

handlar om att nå samma mål. 

 

 

Utställningar 

Skolorna använder studenternas verk för att visa upp på olika utställningar och det är 

bara omfattningen som skiljer skolorna åt. Capellagården har två utställningshallar 

varav en även fungerar som en undervisningssal. Den andra utställningshallen används 

för att visa upp både studenters och utomståendes verk. Sätergläntan har ingen speciell 

utställningsverksamhet utan anordnar varje år en vårutställning där studenternas 

slutarbeten ställs ut. Steneby bedriver också en utställningshall där skolan samverkar 

med lokala aktörer och är öppen för allmänheten. Bra utställare leder ofta till bra 

marknadsföring för skolan säger Barbro Erlandsson Bratt. Att ha en utställningshall är 

något som ger mervärde i form av marknadsföring för skolan och dess utbildningar. Det 
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skapar också ett intresse för de besökare som tar del av utställningen och de får en 

inblick i vad som skapas på skolans utbildningar.  

 

5.5  Samarbete och nätverk 
FRIKS är ett nätverk som Capellagården och de flesta liknande skolorna är medlemmar 

i. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) är nätverket till för att hjälpa varandra i 

form av informationsutbyte och berätta om hur de går tillväga för lösa olika problem. 

Samarbetet inom FRIKS kan ses som en ledningsprocess där målet är att utbyta kunskap 

och lära sig av omgivningen. Det är en icke-värdeskapande aktivitet då kunden inte får 

något värde. Men trots detta är nätverket viktigt för skolan och Capellagården då de kan 

få hjälp att hantera situationer av liknande organisationer vilket är en värdeskapande 

aktivitet och kan tolkas som ett lärande styrmedel. Det kan också ses som en 

ledningssynergi då tidigare erfarenhet kan hjälpa andra som står inför liknande problem. 

Det som diskuteras är bland annat problemlösningar, antagning samt övriga 

administrativa svårigheter med liknande verksamheter. 
 

Trots att skolorna är konkurrenter är de måna om att studenterna hamnar rätt. Enligt 

Boye och Sandberg (2005) kan ett kontaktnät även ses som ett utvecklingsinitiativ där 

förmågan att hjälpa varandra är ett sätt för alla inblandade parter att utvecklas. Som 

Andersson och Larsson (2006) tar upp talas det om tre möjligheter som skapas med 

hjälp av ett nätverk, det kan leda till potentiella affärer, utbyte av kunskap och 

erfarenhet samt resursdelning.   

 

Capellagården är med i den kommunala företagsföreningen. Detta kan ses som en 

ledningsprocess vilken eleverna på skolan kan gynnas av. Det skapas ett värde för 

eleverna då det blir en bättre kontakt med potentiella arbetsgivare. Utifrån skolans 

elever och Capellagården är det en värdeskapande aktivitet. Dock är inte eleverna 

villiga att betala för detta, utan det ingår i skolan. Då besökarna inte har något med detta 

att göra så påverkas inte de om Capellagården är med i kommunal företagsföreningen 

eller inte. Capellagården utnyttjar också företagsgruppen för att marknadsföra 

verksamheten och att det finns möjlighet att hyra konferenslokaler vilket skapar 

ytterligare värde. Medlemskapet i företagsföreningen har också medfört att lokala 

företag gått in och sponsrat sommarutställningar. Detta är ett värde som Capellagården 

inte hade haft utan medlemskap i kommunala företagsgruppen.  
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Capellagården och Steneby arbetar aktivt med att hjälpa studenterna knyta nya 

kontakter och nätverk. Det skiljer sig sedan hur skolorna har valt att implementera detta 

önskemål i samband med studenternas utbildning. Ser vi till Steneby så arbetar skolan 

aktivt med att knyta studenterna till sina respektive branscher under utbildningens gång 

i form av olika utbyten, samarbeten, föreläsningar och annan kontakt med näringslivet. 

Fokus ligger på att studenterna efter avslutad utbildning ska ha ett relevant nätverk och 

en bas att utgå ifrån när de senare ska gå ut i arbetslivet.  

 

Capellagården jobbar istället mer efter slutförd utbildning där det handlar om ett slags 

inkubationsstadie där skolan hjälper till i kontakten med kommunal starta eget-hjälp och 

andra relevanta kontakter som kan hjälpa till med exempelvis bokföring, e-handel eller 

liknande. Möjligheten för studenter att hyra en verkstad och maskiner ger också stöd i 

inledningen av deras yrkesmässiga karriär. Enligt Boye och Sandberg (2005) tenderar 

ofta studenter från kreativa utbildningar ha bristande kunskap om affärer. Här kan vi se 

att de nätverk som skolorna arbetar med fyller en funktion och avser underlätta 

övergången mellan studierna och arbetslivet. 

 

Capellagårdens vänner kan ses som en stödprocess till Capellagården då det fungerar 

som en fristående organisation där skolan kan söka bidrag till investeringar och 

liknande. Föreningen arrangerar årligen ett lotteri som inbringar närmare 40 000 kronor 

som används till stipendier. Capellagårdens vänner är en värdeskapande aktivitet för 

Capellagården då det leder till monetära bidrag som kan användas för att utveckla 

skolans olika projekt. Det skapar även indirekt ett värde till eleverna då skolans 

investeringar påverkar elevernas utbildning. De projekt som Capellagården använder 

bidragen till handlar ofta om att någon inriktning på skolan får en injektion vilket kan 

leda till att kompetensen höjs inom detta område. 
 

Ytterligare värden som detta samarbete innebär är att Capellagården knyts närmare till 

orten och på så vis syns skolan bättre och kan även användas för att reflektera 

kulturskatten som finns i Mörbylånga. Det är svårt att uppskatta den finansiella delen av 

ett sådant värde men det bör ändå anses som en viktig del av verksamheten. 
 

Både Capellagårdens och Sätergläntans stödföreningar, eller vänner som de kallar sig, 

ger viktig support till sina skolor i form av bidrag och stipendier. De kan också ses som 

ett bra sätt för skolorna att hålla kvar kontakten med sina alumner genom att dessa blir 
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medlemmar och stödjer sin gamla skola. Det skulle på det sättet kunna utvecklas till en 

slags mötesplats för gamla och nya studenter, där de nuvarande studenterna kan 

kontakta tidigare studenter för att få tips och råd. De äldre studenterna kan genom detta 

nätverk sprida sina verk eller erfarenheter genom exempelvis att gästföreläsa eller 

informera om utställningar. Som Boye och Sandberg (2005) beskriver i sin rapport så 

kan ett lokalt nätverk ha stora fördelar då det innebär kortare kommunikationsväg 

mellan aktörerna. Ett brett och gott kontaktnät leder till att erfarenhetsutbyten kan göras 

och synergier kan uppnås (Boye & Sandberg, 2005). Det är kanske svårt att se någon 

tydlig synergieffekt av det här nätverket i form av att de två insatserna tillsammans 

skapar ett större värde än vad de skulle göra enskilt. Men det är ändå värdeskapande för 

båda parter. Skolorna får ekonomiskt stöd och föreningen får välbefinnande av att 

hjälpa skolan och dess studenter. Det stödjer även skolornas syn på vikten av nätverk.   

 

Mötesplats Steneby är en långsiktig satsning av Bengtfors kommun och regionen runt 

Steneby.  Stenebyskolan ses som en kreativ plats och målet med satsningen är att få 

närområdet att bli mer kreativt i hopp om att gynna andra näringar och företagare. Som 

vi tidigare nämnt pekar Boye och Sandberg (2005) på att ett brett och gott kontaktnät 

som innebär erfarenhetsutbyten och att parterna hjälper varandra. Ett exempel på detta 

är att studenterna på Steneby arbetar tillsammans med andra näringar, likt projektet där 

de arbetar med kommunen med syftet att skapa ett mer konstnärligt alternativ till 

betongsuggor. Detta knyter samman skolan och orten på kreativt sätt. Som Boye och 

Sandberg (2005) skriver så kan en mötesplats också innebära möjligheter till nya affärer 

som gynnar både företagen och orten. Det kan också leda till en tillväxt för regionen 

men det krävs att mötesplatsen bygger på öppenhet, nya perspektiv och idéer samt att 

slopa konkurrenstänkandet. Ett nätverk innebär också att de kan matcha de resurser och 

kompetenser som finns. Braunerhielm (2006) menar att det även skapar chans till 

marknadsföra lokalsamhället om det finns mycket aktivitet i området. En populär 

turistdestination kan leda till nya besökare. Det blir värdeskapande då nya företag och 

befolkning etablerar sig i regionen. Vilket också är målet med Mötesplats Steneby. 

Braunerhielm (2006) forsätter med att förklara hur ett brett kulturliv och ett attraktivt 

föreningsliv kan skapa nya värden för orten. Motivationen till det ökade ekonomiska 

stödet förklaras genom målsättningen att Stenebys kreativa miljö ska spilla över på 

andra lokala verksamheter.  
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6 Slutsats 
I slutsatsen utgår vi ifrån de huvudskliga resultat som framkommit efter analysen. Här 

har vi för avsikt att besvara vår frågeställningen och även lämna förslag på vad som 

skulle kunna förändras i Capellagårdens verksamhet avseende samarbeten samt vad 

detta skulle kunna innebära. Detta följs upp med en diskussion kring studiens bidrag, 

begränsningar samt förslag på vidare studier baserat på resultatet av vår studie. 

 

6.1 Capellagårdens samarbeten 
Under insamlingen av det empiriska materialet konstaterar vi att Capellagården i 

dagsläget har sju stycken huvudsakliga samarbeten: 

• Bussbolag 

• Westbergs upplevelser 

• Bo Pensionat 

• Marknadsföringssamarbeten (Öland Roots, Ölands skördefest, Öland spirar) 

• FRIKS 

• Kommunal Företagsförening 

• Capellagårdens vänner 
 

6.2 Samarbetenas och nätverkens bidrag till ökade intäkter 

Under arbetet med den här studien har det framgått att Capellagården och de andra 

undersökta skolorna verkar helt eller delvis i stiftelseform. Vi har även upptäckt att 

skolorna har olika resurser och förutsättningar, exempelvis kommunstöd, läge, 

kulturarv, varumärke. Detta har gjort att de hanterar situationen med begränsade 

resurser på olika sätt. På Capellagården finns ett tydligt fokus på den kommersiella 

verksamheten så som butik, café och turismverksamhet, hos Steneby ligger det ett större 

fokus på de huvudsakliga utbildningarna och Sätergläntans fokus är på sommarkurser. 

Återgår vi till hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna så har undersökningen 

visat att Steneby har ett starkt kommun- och regionstöd, cirka tre miljoner extra årligen, 

vilket har inneburit möjligheten att utveckla vad som kallas Mötesplats Steneby. Vi har 

lyckats identifiera två anledningar till att de har ett starkt kommunstöd. Den ena är att 

Steneby lockar 170 unga människor till en region som präglas av migration samt en 

äldre befolkning. Den andra är att de ses som en kreativ plats, något som kommunen 

hoppas ska smitta av sig på det lokala näringslivet. Not Quite, det vill säga den grupp 
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som fungerar lite som en språngbräda ut i näringslivet, är ett bra exempel där det tydligt 

går att se hur kreativiteten spridit sig från Steneby och lett till att en organisation 

skapats, som i sin tur får människor att stanna kvar i kommunen. Vi anser att dessa 

punkter är något som även Capellagården kan peka på för att få kommunen och andra 

att bättre förstå skolans värde för regionen. Utöver det har Capellagården inneburit att 

ett 30-tal företag flyttat till eller grundats i Mörbylånga kommun vilket ytterligare borde 

visa på ett ökat värde för kommunen eftersom ett växande näringsliv i sin tur kan leda 

till ökad befolkning. Ett sätt att knyta Capellagården till kommunen på ett bättre sätt 

skulle då kunna vara att göra ett projekt som liknar Mötesplats Steneby. De skulle 

igenom detta förhoppningsvis kunna uppnå synergieffekter som kan gynna både det 

lokala näringslivet och kommunen. Ett första steg till att bygga upp relationen skulle 

kunna vara att bjuda in till kommunmöten på Capellagården.  
 

De tre skolorna uttrycker vikten av nätverkande för studenterna inom relevanta områden 

för att lättare kunna ta steget ut i arbetslivet. Även här skiljer sig arbetssättet mellan 

skolorna. Steneby har ett tydligare fokus på att arbeta med nätverkande under 

utbildningens gång och Capellagården har istället en mer distinkt plan för hur de hjälper 

sina elever efter avslutad utbildning. Anledningen till att Steneby har ett större 

nätverkande under utbildningen kan förklaras av att de jobbar mer med projekt och 

samarbeten kopplade till näringslivet. I Capellagårdens fall har de en bra kontakt med 

näringslivskontoret och deras starta eget-hjälp samt möjligheten att hyra ut 

verkstadslokal, verktyg och liknande till studenter. Vad som är viktigt att ta hänsyn till i 

utvärderingen av de olika sätten att bemöta situationen är vad framtida företag 

värdesätter och har användning för. Dessutom är det också viktigt att se till studentens 

behov av kontakter om de istället väljer att starta eget. Det handlar om att skapa högst 

framtida värde för studenten i form av kontakter och förberedelser inför arbetslivet. 

Båda skolorna lyckas enligt oss med att skapa dessa värden men för att kunna avgöra 

vilket sätt som är det främsta skulle det krävas fortsatta studier. Utifrån vår analys så 

anser vi att en kombination av att knyta kontakter under utbildningen samt att ge den 

form av stöd efter utbildningen som Capellagården jobbar med förmodligen skulle vara 

ännu bättre. Om Capellagården skulle öka nätverkandet under utbildningen genom fler 

projekt och samverkan med näringslivet skulle det kunna innebära positiva värden för 

både studenter och det lokala näringslivet. Här kan vi också dra en koppling tillbaka till 

slutsatsen om samarbete med kommunen och se ett ökat värde för regionen som helhet. 

I den här studien identifierar vi ett par styrmedel som används för att utveckla 
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samarbeten och nätverk. Här tycker vi att det finns en utvecklingspotential om skolan i 

framtiden skulle välja att ha detta som ett mer uttalat mål för verksamheten. I sådana fall 

kan exempelvis en policy utformas med tydligare fokus på ökade 

samarbeten/nätverkande för att bättre nå ut med sin strategi inom och utom 

organisationen. I analysen kommer vi också fram till att benchmarking är ett styrmedel 

som Capellagården använder sig av då skolan anammat framgångsrika aktiviteter från 

sina konkurrenter och systerskolor. Sommarkurser och butik är exempel på sådana 

aktiviteter.  

 

6.3 Teoretiska och praktiska implikationer 
Vi har i den här studien inte funnit några specifika tillägg till de teorier som använts, 

utan istället mer bekräftat vissa antaganden. Exempelvis så har Braunerhielms (2006) 

antaganden gällande hur kulturarv och identiteter kan användas för att marknadsföra 

lokalsamhällen visat sig i projektet som kallas Mötesplats Steneby. Här har kommunen 

sett ett värde i skolan och ökat sitt ekonomiska stöd för att ytterligare knyta orten och 

skolan till varandra. Ytterligare teori som stärks i samband med detta är Boye och 

Sandbergs (2005) teorier om fördelarna med ett lokalt nätverk. Capellagårdens 

samarbete med kommun, lokala silversmedja, Bo Pensionat med flera stärker denna 

bild. Studiens praktiska bidrag består av en kartläggning av de berörda skolorna. 

Dessutom ny forskning som belyser vikten av kontakterna med aktuella branscher och 

lokalt näringsliv för studenter och skola som berörs på olika sätt. Ytterligare ett bidrag 

är underlag för framtida forskning inom området. 

 

6.4 Studiens begränsningar  
Då vi i den här studien endast jämför Capellagården med två av ett tiotal andra liknande 

skolor i Sverige så finns det en risk att vi gått miste om fler idéer och exempel på hur 

arbetet med samarbete och nätverk skulle kunna gå till. Studien gjordes även under en 

begränsad tidsperiod vilket inneburit att några områden som exempelvis Mötesplats 

Steneby inte berörts lika djupt som vi hade önskat. Eftersom det projektet ännu är i en 

inledande fas så skulle det varit intressant att göra en uppföljning för att se vad det 

verkligen resulterar i med tiden. 
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6.5 Förslag på vidare studier 
I samband med studien så har ett intressant problem vuxit fram som i stor grad påverkar 

den typen av skolor vi undersökt. Det handlar om problemet med överintag som alla de 

tre skolorna vi undersökt begränsas av. Varför får inte dessa skolor likt ett vanligt 

universitet göra ett överintag utan tvingas hålla sig till sitt av staten givna antal? Ett 

överintag hade inneburit att skolorna hade kunnat ta in fler studenter än det antal som de 

får statligt bidrag för. Då det förekommer avhopp i början av studietiden och med tanke 

på att det enligt de vi intervjuat inte går att hoppa på en utbildning efter att den startat så 

hade detta försäkrat om att utbildningarna är fulla varje år. Ett avhopp idag innebär en 

utebliven plats och ett missat statsbidrag. En framtida studie hade vidare kunnat 

klargöra och förhoppningsvis förändra situationen så att den här typen av skolor 

behandlas likt universiteten vad gäller antagningsregler.  
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Metod  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Nätverk och samarbete 

• Kan Ni beskriva Er verksamhet? 

• Känner Ni till Capellagården? 

• Hur tolkar Ni samarbeten?  

• Vad har Ni för samarbeten i dagsläget? 

• Har Ni några andra samarbeten i dagsläget som berör utbildningar och nätverk 

för både skola och elever? 

• Vad känner Ni att samarbeten ger Er i dag, vilket syfte har de eventuella 

samarbetena? (Exempel: öka intäkter, marknadsföring, resursdelning) 

• Har Ni några nya samarbeten på gång? 

• Finns det några samarbeten Ni saknar men gärna hade sett i framtiden? 

• Hur ser Ni på samarbete med liknande skolor?  

• Har Ni något informationsutbyte med andra skolor? 

 

Generella frågor 

• Vilka resurser använder Ni i Er verksamhet? (Exempel: varumärke där 

Capellagården har Carl Malmsten, kulturarv, byggnader, personal osv.) 

• Vad har Ni för värdeskapande aktiviteter? (Exempel: guidade turer, bussbolag, 

bibliotek, skolverksamheten) 

• Vilka tillgångar har Ni? (Exempel: lokaler och konsthall osv.) 

• Hur fungerar det med biblioteket, är det kommunen som bidragit med detta 

igenom ett samarbete eller hur fungerar detta? 

• Konsthallar – hyr ni ut dessa eller bjuder ni in folk? Hur ser intäkterna ut här? 

• Skulle du anse att Ni är ett turistmål? Dvs, har Ni folk som åker för att endast 

besöka och titta på Er verksamhet? Finns det intressen kring skolans 

verksamhet? 

• Hur stora är ni sett till omsättning, antal anställda och antal elever? 

• Hur hittar studenterna er? Vilka är era kommunikationsvägar? 

 


