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Titel: Vad är ett värde värt? – en studie om hur fallföretaget Capellagården kan visa på de 
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Bakgrund: För ett företag kan det vara problematiskt att visa på sådana värden som inte går att 

mäta med siffror. Att värdera, samt definiera, sådana värden är komplext och värderas olika 

beroende på vem intressenten är. Ett företag har många intressenter, och samarbete med dessa 

är centralt för ett företags framgång. Ett företag formas i största mån utifrån de förutsättningar 

som finns i omvärlden, vilket gör att det är väsentligt att fokusera på just dessa delar. 

 

Syfte: Studiens syfte är att identifiera hur Capellagården själva uppfattar de värden de 

producerar samt hur de kan visa på dessa. Detta görs genom att jämföra med den bild av värde 

två av företagets intressenter har.   

 

Metod: Denna uppsats är genomförd enligt ett abduktivt angreppssätt där empiri och teori 

kopplats till varandra och finjusterats under arbetets gång. Den främsta empirin är insamlad 

genom intervjuer, och uppsatsens datainsamling är därför av kvalitativ art. 

 

Slutsats: Studiens resultat bekräftar att värde är ett svårdefinierat begrepp och att det värde som 

Capellagården producerar uppfattas olika av olika intressenter. Vidare har studien kunnat 

bekräfta att det är viktigt att vårda relationer samt att dessa kan bidra till ökade 

värdeupplevelser.   
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Title: What is a value worth? – a research about how Capellagården can show on the values 

they are producing 

 

Background: For a business it can be problematic to demonstrate such values that cannot be 

measured with numbers. To evaluate and define, such values are complex and are valued 

differently depending on who the stakeholder is. A company has many stakeholders, and the 

cooperation with them is crucial for business success. A company is formed by the largest extent 

based on the conditions that exist in the environment, which makes it essential for companies 

to focus on these parts. 

 

Purpose: The study aims to identify how Capellagården perceive the value they produce and 

how they can show them. This is done by comparing the image of the value of two of the 

company's stakeholders. 

 

Method: This thesis has been carried out according to an abductive research approach where 

empiricism and theory has been linked to each other during the work process. The primary 

empirical data is collected through interviews, and the research is therefore qualitative. 

 

Conclusion: The study's findings confirm that the value is an elusive concept, and also that the 

values Capellagården produces are perceived differently by different stakeholders. 

Furthermore, the study has been able to confirm that it is important to nurture relationships and 

that these may contribute to the increased value experiences. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs det valda forskningsområdet. Jag kommer börja med 

att presentera bakgrunden till området för att sedan komma fram till en 

problemdiskussion med syftet att skapa förståelse. Utifrån diskussionen kommer studiens 

frågeställning och dess syfte presenteras. Vidare framförs den målgrupp studien är tänkt 

att rikta sig till samt en modell över hur arbetet disponerats. Avslutningsvis presenteras 

en begreppsapparat med de centrala begrepp studien bygger på. 

 

1.1 Inledning till problemet  

I Vickleby på södra Öland ligger Capellagården, en organisation med många 

verksamhetsområden. Capellagården är en kursgård som består av 26 olika byggnader 

som medför betydande fasta kostnader, vilka i sin tur behöver täckas med intäkter. 

Verksamheten bildades år 1960 som en stiftelse med visionen ”att skapa en skola för 

hand och ande, en mötesplats för ungdom från hela landet, besjälade av en önskan att 

inom sitt hantverk förena skönhet och funktion” (Capellagården, u.å.). Capellagården är 

en fristående eftergymnasial internatskola som drivs av en ideell stiftelse, men ligger 

under Yrkeshögskolans förordningar. Utbildningar inom yrkeshögskolor uppstår 

generellt när det finns ett behov på arbetsmarknaden och utbildningen på dessa innefattas 

av mycket praktik. Att de uppstår när behovet finns leder till att innehåll och inriktning 

varierar och allt eftersom att arbetsmarknaden förändras, förändras även utbudet på 

utbildningarna (Yrkeshögskolan, 2014). Detta stämmer inte helt överens med 

Capellagården, som än idag erbjuder samma utbildningar som vid uppstarten 1960. Där 

det går att identifiera förändringar från den ursprungliga visionen är att Capellagården 

idag inte endast lockar ”ungdomar från hela landet” utan med tiden utvecklats till en 

mötesplats för såväl nationella som internationella studenter. Utöver detta attraherar 

Capellagården årligen mängder av besökare.  

 

Besökare lockas på grund av att Capellagården inte endast erbjuder utbildning, utan även 

utställningar, café och gårdsbutik – för att bara nämna några av de ben organisationen 

utgörs av1. Som redan klarlagts, men för att förtydliga, innebär det här att Capellagården 

                                                             
1 Vidare presentation av Capellagården görs i kapitel 2 – metod, samt kapitel 4 – empiri 
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inte endast lockar studenter utan även mängder av besökare varje år. Företaget arbetar 

därmed för att skapa ett värde för såväl studenter och turister, men även för intressenter 

som exempelvis kommun och andra aktörer. 

 

Värde är ett komplext begrepp som definieras olika beroende på situation och vem som 

tillfrågas. Enligt Nationalencyklopedin (2012c) är begreppets betydelse att något har ett 

värde eller är ett värde för någon. Någon kan i detta fall syftas till exempelvis en 

konsument. Värde varierar med kontext eller referensram och det finns därför ingen 

entydig definition av begreppet. Individer uppfattar värde olika och speciellt i komplexa 

sammanhang varierar betydelsen. Därmed är värde ett djupsinnigt och allmänspråkligt 

begrepp. När människor blir tillfrågade om vad ett värde är framkommer ofta olika svar; 

pengavärde, värdefulla föremål, människovärde eller värdefulla minnen (Andreasson & 

Winge, 2009). Värde och värdeskapande är ämnen som diskuteras och skapats teorier 

kring. Många forskare är, enligt Ravald (2008), överens om att ett värde uppstår vid 

användning eller i samband med användandet av en produkt, vilket även Grönroos (2004) 

bekräftar. Det är enligt detta konsumenterna, som i samverkan med företaget som 

producerat produkten, skapar värdet. Med andra ord skapas och levereras inte värde av 

en leverantör, utan uppstår i konsumentens värdeskapandeprocess (Grönroos, 2004; 

Ravald; 2008). Detta kan kopplas samman med emotionella värden. 

 

Förutom att definiera värde som emotionella, tydligare beskrivet som konsumentens 

känsla, beskriver Normann (2001) begreppet i ekonomiska termer. Normann (2001) 

menar att konceptet av värde relateras till ekonomisk produktivitet, som mäts av 

sambandet mellan input och output. Vidare menar Hartman (1967) genom Hedberg et al. 

(1999) att värden kan delas upp i inre-, yttre- och systemvärden. Hur dessa beskrivs, samt 

mäts, visas i följande tabell:  

 

Inre värden Beskrivning: emotionella och intellektuella (engagemang, attityder 

och relationer) 

Mäts genom: olika typer av skalor 

Yttre värden Beskrivning: praktiska och funktionella (effektivitet, produktivitet, 

marknadsandel, omsättning och nätverkskontakter) 

Mäts genom: nyckeltal 

Systemvärden Beskrivning: ökade intäkter och lägre kostnader 

Mäts genom: absoluta mått 
Figur 1.1. Inre-, yttre- och systemvärden utifrån Hedberg et al. (1999) 
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Tabellen beskriver inre värden som emotionella och intellektuella, vilket Andreasson och 

Winge (2009) bekräftar. De menar att även värderingar och normer kan vara en form av 

värde. Från ett företagsekonomiskt perspektiv kan värde definieras som ”aktiviteter som 

kunderna är beredda att betala för” (Carlsson, u.å.). Dessa aktiviteter är värdeskapande 

för företaget och kräver delaktighet och engagemang i organisationen för att kunna 

genomföras (Ekman & Nyholm, 2012).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Precis som både Grönroos (2004) och Ravald (2008) belyser uppstår värde först när 

produkten konsumeras av konsumenten. Detta leder till att företag kan stå inför en 

problematik att visa på de värden de anser sig skapa. De värden Hartman (1967) delar in 

begreppet värde i; inre-, yttre- samt systemvärden, kan kopplas till alla företag som 

erbjuder en vara eller tjänst. Capellagården är en komplex organisation som erbjuder 

produkter i form av både varor och tjänster. Det verksamhetsben de lutar sig emot mest 

är utbildningsenheten, men det finns vissa hinder inom denna del.  

 

Capellagårdens skola, som är en fristående internatskola, lyder under grunder och 

förutsättningar att de inte får fylla fler än 66 platser med studenter varje läsår. Det här 

innebär att de inte kan kalkylera med överintag2, som universitet kan göra. I sin tur leder 

detta till att om någon student gör ett avhopp blir det svårt att fylla upp den platsen, det 

kan endast ske precis början av terminen, – och skolan förlorar därmed intäkter i form av 

både statsbidrag och kursavgifter. Capellagården innehar bidrag från staten för sina 

studerande. Förutom detta får Capellagården även ett årligt bidrag från kommunen på 

300 000 kronor. Utöver detta tillkommer intäkter i form av kursavgifter samt kost och 

logi då studenterna bor på skolområdet. En möjlighet för att generera bättre resultat vore 

att få öka antagningssiffran, vilket idag är en omöjlighet för Capellagården då 

antagningskvoten regleras av Myndigheten för yrkeshögskolan3. Denna problematik har 

                                                             
2 Överintag betyder att skolan antar fler än vad som egentligen får plats för att man är säker på att en del 
av de antagna kommer tacka nej eller hoppa av utbildningen (Hämtad: 

www.su.se/medarbetare/studieadministration/antagningsinformation/utbildning-nya-webben [2015-06-

28]) 
3 Myndigheterna för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningens kvalitet, följer upp resultat 

samt gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning (Hämtad: 

http://www.myh.se/Om-oss [2015-04-13]) 
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lett till att organisationen satsat på andra resurser och därför bedriver andra verksamheter 

inom företaget, som till exempel utställningar, gårdsbutik, café, sommarkurser och 

plantskola (Capellagården, u.å.).  

 

De monetära värden, i form av kurs-, kost- samt logiavgifter, eleverna bidrar med till 

Capellagården är relativt enkla att visa på då de är fysiska. Mer problematiskt är att visa 

på de värden som inte går att mäta med siffror, de värden som bland annat skolans elever 

uppfattar. Som nämnt innan uppfattas ett värde olika beroende på situation samt vem som 

tillfrågas, vilket även är fallet för Capellagården. Eleverna är inte de enda intressenterna, 

utan även alla de besökare som årligen återkommer till gården har olika uppfattningar 

angående värde. Det är därför av vikt för Capellagården att, även om de inte kan påverka 

intressenterna, fokusera på att förmedla ett så positivt värde som möjligt. Något som 

enligt Capellagårdens VD Bodil Anjar (2015) inte lagts så stor vikt vid. Anjar menar att 

företaget inte arbetat aktivt med värdeskapande aktiviteter som förmedlas utåt. Detta har 

lett till att det råder delade meningar om det faktiska värdeutbytet mellan Capellagården 

och deras intressenter. 

 

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen har lett fram till följande frågeställning: 

  

Hur kan Capellagården visa på de värden de producerar?  

 

 Syfte 

Studiens syfte är att studera och analysera hur Capellagården själva uppfattar de värden 

de producerar samt hur de kan visa på dessa. Detta görs genom att jämföra med den bild 

av värde två av företagets intressenter har.   
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METOD

• Från inledning och problemdiskussion fortsätter uppsatsen med att 
presentera de metoder som använts för att få fram resultat som svarar 
på studiens frågeställning samt uppfyller syftet.

TEORI

• Efter metodpresentation presenteras de valda teorierna i en teoretisk 
referensram. De teorier som används är utifrån ett abduktivt arbetssätt
där teorier dels är valda utifrån empirin.

EMPIRI

• Den empiriska datainsamlingen ämnar presentera all data som kommit 
fram genom användandet av en kvalitativ metod. Studien bygger på 
sammanställningar av främst intervjuer med nyckelpersoner inom det 
valda området.

ANALYS

• I analys-delen analyseras empirin i förhållande till den teoretiska 
referensram uppsatsen förhåller sig till. Här granskas även de resultat 
uppsatsen kommit fram till.

SAMMAN-
FATTNING

• Avslutningsvis görs en slutdiskussion av uppsatsen där resultatet 
presenteras, samt även förslag till forsatt forskning.

Figur 1.2. Uppsatsens disposition 

1.4 Uppsatsens disposition 

Nedan följer en modell över hur uppsatsen disponerats. Detta underlättar för läsaren att 

följa arbetets gång och skapar en förståelse för de olika kapitlens innebörd. De rubriker 

som nämns är även de som övergripande kommer användas igenom uppsatsen.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer jag redogöra för de vetenskapliga grundantaganden studien 

förhåller sig till. Jag kommer att presentera hur jag gått tillväga för att samla in data 

samt presentera de intervjuobjekt som bidragit med den främsta informationen för att 

studien ska kunna uppfylla sitt syfte. För att möjliggöra för kritisk granskning av studiens 

genomförande och resultat är även ambitionen att belysa vilken inverkan valen av metod 

haft på studien.  

 

2.1 Förförståelse 

Patel och Davidsson (2011) samt Gummesson (1991) menar att en forskares förkunskaper 

och personliga erfarenheter har betydelse för forskningsprojektet. Jag som författare har 

under mina tre år som student på ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar, 

kommit i kontakt med frågor som rör värde och värdeskapande. Med grund i mina tidigare 

kunskaper förstår jag komplexiteten gällande detta och har därför strävat efter att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt under arbetets gång. Detta belyser Gummesson (1991), som 

menar att det är av vikt att inte vara allt för bunden till förförståelsen, detta för att kunna 

använda den på ett sätt som gynnar studien.  

 

2.2 Forskningsansats 

Bland det första en forskare gör vid starten av en forskning är att välja vilket ämne som 

skall undersökas. Utifrån detta står forskaren sedan inför flera val beroende på vilket syfte 

forskningen utformar sig i, samt vilka resultat som önskas uppnås. En av uppgifterna 

forskaren av en uppsats har är att koppla teori till empiri, vilket gör att valet av ansats i 

en forskningsprocess är av stor vikt. Traditionellt sett utgörs detta av antingen ett 

deduktivt- eller induktivt arbetssätt. Vid användandet av den deduktiva ansatsen utgår 

forskaren från redan valda teorier och söker utifrån dessa för att ge mening till empirin. I 

motsats innebär användandet av den induktiva ansatsen att valet av teorier styrs av 

empirin (Merriam, 2009). Under min uppsatsprocess har jag valt att använda mig av en 

metod som har egenskaper från både den deduktiva och den induktiva ansatsen, vilket 

beskrivs som ett tredje angreppssätt – det abduktiva (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
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En av grundstenarna i den abduktiva ansatsen är enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

att under arbetets gång växla och relatera teori och empiri till varandra, samt justera de 

valda teorierna allt eftersom empirin växer fram. Vidare menar författarna att abduktion 

är den metod som främst används då forskningsstrategin utgörs av fallstudier, vilket är 

den strategi min undersökning har som grund. Jag har under arbetets gång haft ett nära 

samarbete med nyckelpersoner inom den organisation studien ämnar undersöka och har 

kontinuerligt omtolkat och finjusterat teori och empiri. Den främsta, och mest väsentliga, 

empirin samlades in några veckor in i arbetet, vilket bidrog till att jag vid tidpunkten för 

datainsamlingen redan klarlagt vissa av de teorier som skulle användas. 

 

En av abduktionens fördelar är enligt Patel och Davidsson (2011) att det inte låser 

forskaren i så hög grad, utan öppnar upp för att kunna använda både det induktiva och det 

deduktiva synsättet. Jag förhåller mig under vissa perioder mer till den induktiva ansatsen, 

och andra gånger mer till den deduktiva, vilket styrker mitt val av den abduktiva ansatsen 

ytterligare. Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att den främsta skillnaden 

mellan abduktion och de andra två forskningsansatserna är att abduktion även innefattar 

tolkning och förståelse. Datainsamlingen i denna uppsats är av både primär- och sekundär 

karaktär och karaktäriseras av att den kontinuerligt under arbetets gång analyseras och 

tolkas. 

 

2.3 Forskningsstrategi  

Det finns huvudsakligen två sätt att utföra en vetenskaplig studie, kvantitativt eller 

kvalitativt. Den distinkta skillnaden mellan dessa två är enligt Bryman och Bell (2013) 

att den kvantitativa metoden genererar resultat i form av siffror genom diverse mätningar 

medan kvalitativ forskning tydligast tenderar att vara mer intresserad av mjuka värden, 

så som ord eller tolkningar, vilket även styrks av Patel och Davidsson (2011). Denna 

studie är uppbyggd utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. 

 

 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning bygger på en kombination av olika datainsamlingsmetoder, 

exempelvis intervju och observation (Patel & Davidsson, 2011). Bryman och Bell (2013) 

menar att den kvalitativa metoden är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som 

tolkningsinriktad. Användandet av en kvalitativ metod karaktäriseras av interaktionen 
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mellan individer och bygger på sociala egenskaper (Bryman & Bell, 2013), vilket uppnås 

genom det tillvägagångssätt jag i första hand valt – intervjuer. 

 

 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Patel och Davidson (2011) att upptäcka och 

identifiera respondentens eller informantens uppfattning av organisationen, vilket jag 

uppnått genom att intervjua Capellagårdens VD tillika rektor, Bodil Anjar. Bryman och 

Bell (2013) understryker att kvalitativ forskning bygger på insamling, analys och tolkning 

av data. Detta styrks även av Ahrne och Svensson (2011) som menar att tyngdpunkten i 

den kvalitativa forskningsstrategin ligger i att förklara och förstå den sociala verkligheten 

utifrån individers liv under verkliga förhållanden. Vidare beskriver författarna att om 

ämnet som ska undersökas är komplext, det vill säga att det inte går att mäta, så är en 

kvalitativ forskningsstrategi att föredra.  

 

Capellagården är en komplex organisation och även det ämne studien berör, värde och 

värdeskapande, är svårdefinierat. Det kvalitativa tillvägagångssättet har gett mig som 

författare en djupare förståelse för verksamheten och hur ledningen ser på den, vilket är 

ett av de krav den kvalitativa forskningen bygger på. Merriam (2009) beskriver att fokus 

vid användandet av den kvalitativa metoden ligger i att förstå sambandet mellan hur en 

händelse påverkar, samt vad denna händelse ger för mening till involverade individer. På 

grund av detta intervjuades även ett par av företagets intressenter, vilka presenteras under 

2.5.1. 

 

2.4 Fallstudie 

Yin (2012) beskriver tre tillvägagångssätt för att genomföra en studie; tvärsnittsstudie, 

fallstudie och experiment. Denna studie är utformad utifrån en fallstudie, enligt Bryman 

och Bell (2011) en populär och väl användbar undersökningsdesign. En fallstudie kan 

vara till exempel en enskild organisation, en enskild plats, en person eller ett enskilt event 

(Bryman & Bell, 2011). Motivet till att jag valt att använda mig av en fallstudie är att 

studien ämnar undersöka ett specifikt företag. Det som karaktäriserar en fallstudie är att 

den oftast objektiveras av forskarens eget intresse, samt att den syftar till att ge en 

fördjupad belysning av det specifika ämnet.  
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 Fallföretag – Capellagården  

Det fallföretag jag valt att använda mig av är Capellagården i Vickleby på södra Öland. 

En första presentation gjordes redan i inledningen, där även problematikområdet belystes. 

Capellagården är en mångfasetterad verksamhet som på grund av sina olika 

verksamhetsområden är svår att differentiera. Verksamheten erbjuder konstnärliga 

hantverksutbildningar och utgörs av fyra 1-3-åriga huvudutbildningar; keramik, möbel- 

och inredningssnickeri, textil och trädgård. Inom dessa områden erbjuds även 

sommarkurser på 1-2 veckor, samt fördjupningskurser. På sommaren erbjuds även café, 

utställningar och trädgårdsbutik. Capellagården har med sina unika byggnader, som 

ursprungligen varit öländska bondgårdar, och den stora trädgården som finns runt om 

dessa utmärkt sig som en plats med en speciell miljö och atmosfär (Capellagården, u.å.). 

Utförligare beskrivning av fallföretaget görs i kapitel 4 – empirisk insamling.  

 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling kan vara av primär- eller sekundär karaktär. Primärkällor är 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, övriga källor är sekundära (Patel 

& Davidsson, 2011). Jag kommer i min studie använda mig av båda delarna, men fokus 

ligger på primärdata. Motivet till att använda både primär- och sekundärdata är för att 

kunna se problematiken utifrån olika perspektiv. 

 

 Primärdata  

I min studie används främst primärkällor, detta i form av personliga intervjuer. Tanken 

med intervjuer är att få en bredare insikt om en människas åsikter, tankar och erfarenheter 

(Smith, 2010). För att få olika infallsvinklar i uppsatsen strävade jag efter att hitta 

intervjupersoner med olika syn på Capellagårdens värdeskapande. Målet med urvalet av 

informanterna var att få fram en varierad empiri som skulle kunna ge nytta för studiens 

analys samt besvarandet av den aktuella frågeställningen.  

 

 Intervjuer 

För att ge en bred och generell bild av ämnet bör urvalet av intervjupersoner göras efter 

principen att de ska vara så olika varandra som möjligt. Jag har använt mig av subjektivt 

urval där jag handplockat informanterna. Subjektivt urval kan användas när man som 
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forskare redan i förväg har en viss kännedom om vad som ska studeras (Denscombe, 

2009). Tanken är att forskaren väljer de personer som anses besitta värdefull information 

för studien. Jag har valt att intervjua Bodil Anjar på Capellagården men även några av 

företagets intressenter;  

- Stefan Ahlgren, turismsamordnade på Ölands besöksnäring  

- Marlene Karlsson, före detta elev på Capellagården 

- Inga-Maj Nilsson, återkommande besökare till Capellagården.  

 

Anledningen till att välja dessa tre var för att få en uppfattning om hur några av 

Capellagårdens olika intressenter uppfattar det värde som företaget skapar, samt hur 

samarbetet med besöksnäringen ser ut. 

 

Intervjuer kan struktureras på olika sätt. Strukturerade intervjuer bygger på fasta, 

detaljerade frågor och svarsalternativ medan en intervju i form av samtal och diskussion 

kring problemområdet benämns som ostrukturerad, eller djupintervju (Denscombe, 

2009; Smith, 2010). Denscombe (2009) nämner även en tredje struktur; semistrukturerad. 

Semistrukturerade intervjuer består ofta av en färdig lista med ämnen och frågor som 

intervjun ska kretsa runt, men öppnar upp för informanten att föra fram egna idéer och 

tankar. Denna typ av struktur är mest förekommande i fallstudier (Yin, 2012), och är 

därför även den struktur jag använt mig av. Jag hade färdiga frågor men dessa fungerade 

endast som en mall och öppnade upp utrymme för mig som intervjuare att ställa 

följdfrågor, och för intervjuobjektet att prata mer om ämnen som denne anser intressanta.  

 

Jag är medveten om att studien skulle kunna generera ytterligare empiri som varit 

väsentlig för att svara på forskningsfrågan genom att intervjua andra intressenter. På 

grund av tidsbrist och ofullständig respons från dessa har det funnits begränsningar. Detta 

kommer tas i beaktande under arbetets gång, trots att jag anser att de intervjuobjekt som 

valts angett fullständig information för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

 Sekundärdata 

För att öka studiens trovärdighet har jag förutom intervjuer använt mig av sekundärdata, 

främst i form av artiklar och i enstaka fall elektroniska källor. Internet har använts främst 

som ett komplement för att bekräfta fakta men även för att hämta information till 
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företagspresentationen av den valda organisationen, som presenteras i empiri-avsnittet. 

Artiklar har jag använt mig av på grund av att de oftast är mer uppdaterade än litteratur, 

vilket gör att studiens innehåll blir så aktuellt som det kan bli. Det i sin tur skapar större 

tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet beskriver hur pass trovärdigt forskaren kan 

beskriva den sociala verklighet där forskningen utförts, samt hur väl utomstående 

personer kan acceptera denna beskrivning (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.6 Tolkning och analys av data 

Efter insamlingen av empiriskt material måste detta bearbetas och analyseras. Studiens 

frågeställning samt teoretiska ramverk ligger till grund för vilket av materialet som är av 

relevans att tolka (Svensson, 2012). Utifrån detta kan bearbetning av data delas in i tre 

kategorier; sortering, reducering samt argumentering (Rennstam & Wästerfors, 2012). 

Sortering innebär att forskaren ständigt strävar efter att upprätthålla ordning i det material 

som finns (Rennstam & Wästerfors, 2012). Jag har under uppsatsens gång granskat och 

läst de anteckningar, samt transkribering, som förts under datainsamlingen. På grund av 

att studien är utifrån ett abduktivt angreppssätt, där jag kopplat teori och empiri till 

varandra under uppsatsens gång, hade jag redan en föraning om hur materialet skulle 

tolkas. Reducering av materialet är av vikt på grund av att det i stort sätt är omöjligt för 

forskaren att inkludera allt insamlat material i studien. För att kunna presentera den 

relevanta delen av insamlat material är det viktigt att forskaren belyser det väsentliga 

(Rennstam & Wästerfors, 2012). Efter att jag samlat in allt det empiriska materialet jag 

ansåg vara nödvändigt började jag sortera för att lyfta fram det material som behövdes 

för att svara på frågeställningen. På grund av användningen av semistrukturerade 

intervjuer fick jag mer information än vad som behövdes för att uppfylla studiens syfte. 

Sortering skedde efter den teoretiska referensramen för att belysa aspekter och faktorer 

utifrån olika teoriperspektiv. För att nå fram till det väsentliga materialet började jag efter 

sorteringen att reducera materialet. Den sista kategorin är argumentation och innebär att 

all insamlad empiri måste kunna kopplas till teorin för att kunna argumentera för 

slutresultatet (Rennstam & Wästerfors, 2002).  
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2.7 Metod- och källkritik 

Källkritik handlar om att fastställa trovärdigheten och användbarheten av det insamlade 

materialet (Bryman & Bell, 2013). För att öka tillförlitligheten i uppsatsen har jag under 

arbetets gång försökt förhålla mig kritisk till insamlad data, både primär och sekundär. 

Det negativa med att använda sekundärdata kan vara att informationen är inaktuell. Att 

använda mig av både primär och sekundär insamling har dock bidragit till att data har 

bekräftats av flera källor, och jag anser därför att studiens pålitlighet ökat.  

 

Att endast studera enstaka händelser eller enheter ifrågasätts då vissa källor menar att det 

är svårt att kontrollera informationen och att risken för att resultaten skall bli skeva eller 

snedvrida alltid finns (Bell, 2006). En annan kritik är att det inte går att generalisera 

resultaten från en fallstudie, trots att Denscombe (1998) genom Bell (2006, s. 21) menar 

att ”den utsträckning i vilken resultaten från en fallstudie kan generaliseras till andra 

liknande situationer eller fall är beroende av i vilken utsträckning det aktuella fallet 

liknar andra fall”. Merriam (1994) menar i sin tur att fallstudier kan bli antingen allt för 

detaljerade eller för simpla, vilket kan leda till att felaktiga slutsatser dras. Det är alltså 

därför av vikt att hitta en balans. Jag har strävat efter att skapa balans genom att intervjua 

objekt som kan bidra med olika synsätt på problematiken. Bent Flyvbjerg, dansk 

professor på Oxford University4, belyser i sin artikel ”Fem missförstånd om 

fallstudieforskning” (1998) att den konventionella uppfattningen om att fallstudier inte 

kan generaliseras och att dessa är godtyckliga och subjektiva, är en felaktig uppfattning. 

Enligt Flybjerg (1998) är fallstudier en tillräcklig metod för vissa forskningsuppgifter i 

samhällsvetenskaperna, vilket styrker mitt val av forskningsdesign.   

 

Vidare ifrågasätter Bryman och Bell (2013) validiteten och generaliseringen av en 

fallstudie och ställer frågan ”How can a single case possibly be representative so that it 

might yield findings that can be applied more generally to other cases?” (2013, s. 61). 

De menar att svaret på den frågan är, det kan de inte. Det är viktigt att förstå att 

användandet av en fallstudie är komplext och inte ska användas på andra, liknande fall. 

Målet med en fallstudie bör på grund av denna problematik koncentrera sig på det unika 

i ärendet samt att utveckla en djup förståelse för dess komplexitet. Då jag redan hade en 

                                                             
4 Information hämtad från: http://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Flyvbjerg [2015-05-07] 
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förståelse för ämnet är jag medveten om att jag kan ha påverkats av mina egna 

referensramar samt redan bekanta teorier.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan det vara svårt att uppnå total objektivitet, men mina 

egna erfarenheter skall inte på grund av detta lysa igenom under uppsatsens gång. Jag är 

även medveten om att studien hade kunnat generera andra resultat om jag valt att använda 

mig av andra tillvägagångsätt, men på grund av det intresseområde som fanns samt vad 

studien ämnar undersöka anser jag att de metoder och teorier som valts är relevanta för 

att svara på studiens frågeställning.  

 

Det finns tydliga meningsskiljaktigheter i valet av forskningsdesign och den kritik som 

jag tagit upp kommer jag att beakta med försiktighet under uppsatsens gång. Jag är även 

medveten om att de intervjuer jag genomfört kan verka subjektiva och det finns risk för 

att intervjupersoner ser utifrån organisationens bästa. Detta kommer tas i beräkning och 

jag kommer därför betrakta och analysera resultatet av intervjuerna utifrån ett objektivt 

synsätt. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som valts för att på bästa sätt kunna koppla empirin 

till vad studien syftar till att uppnå. Uppsatsen kretsar runt begreppet värdeskapande, 

därför kommer detta presenteras överskådligt för att sedan brytas ner och presenteras 

utifrån olika perspektiv. Intressenterna spelar en stor roll i värdeskapandet, och dessa 

presenteras i intressentmodellen. Avslutningsvis kommer en teoretisk modell presenteras 

för att visa på de samband som finns mellan de valda teorierna.  

 

3.1 Värdeskapande 

Från att ha setts som någonting som varit lagrat i en viss produkt, ses värde idag som 

någonting som uppkommer via relationen och interaktionen mellan konsumenten och 

företaget. Fokus ligger alltså på konsumenternas värdeskapande processer, och inte på 

själva produkten (Vargo & Lush, 2004). Att skapa kundvärde görs med hjälp av 

aktiviteter. Med aktiviteter menas det som företaget faktiskt gör för att designa, 

producera, marknadsföra, leverera samt ge service åt sina kunder (Bengtsson & Skärvad, 

2011). Gummesson (1998) menar att värdeskapande endast är möjligt när en vara eller 

tjänst är konsumerad, och att en osåld vara därför inte har något värde. Det är därför av 

vikt för företaget att erbjuda ett tillfälle för värdeskapande medan det i sin tur är upp till 

konsumenten att avgöra värdet, samt samskapa det. Beroende på hur samskapandet ser ut 

kan ett värde tillfredsställa specifika behov, en tillfredsställelse som det är upp till 

konsumenten själv att se värdet av (Gummesson, 1998).  

 

 Samspelet mellan kundvärde, produktattribut och aktivitet 

Vilka aktiviteter ett företag själva skall utföra respektive överlåta till andra är beslut en 

företagsledning behöver ta. Aktiviteter som ett företag själva väljer att utföra utgör 

företagets så kallade värdekedja, en modell ursprungligen utvecklad av Michael Porter 

(1995). Värdekedjan kan ses som en traditionell modell för värdeskapande. Den 

traditionella modellen är utifrån ett industriellt perspektiv, det vill säga att den följer en 

viss riktning och på grund av detta bäst beskrivs i så kallade värdekedjor. I en sådan 

värdekedja beskrivs värdet som en funktion av den nytta som uppstår genom produkten, 
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vilket i sin tur bryts ner av konsumenten vid användandet. I den traditionella modellen 

kan dessa hanterade värden mätas i monetära medel (Normann & Ramirez, 1998).  

 

För att tillgodose en slutkund använder Porter (1995) begreppet värdesystem för 

värdeskapande i flera samordnade värdekedjor. Värdekedjan kan användas för att 

analysera hur aktiviteter skapar kundvärde samt hur kostnads- och/eller 

differentieringsfördelar kan skapas. Sammantaget handlar det om att identifiera 

värdeskapande- respektive icke-värdeskapande aktiviteter (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

För att uppnå effektivt värdeskapande nämner Andersson och Larsson (2006) tre centrala 

begrepp; kundvärde, produktattribut och aktivitet. Förmågan att identifiera kundvärde, 

översätta dessa till produktattribut och med detta som grund konfigurera aktiviteter som 

genererar högt kundvärde till låg kostnad, är en central nyckel till konkurrenskraft. 

Följande modell visar samspelet mellan dessa tre begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det samskapande perspektivet 

Synen på värdeskapande har med tiden skiftats från det industriella perspektivet till ett 

mer samskapande. Till skillnad från till exempel Porters (1995) värdekedja, som är av 

den traditionella modellen, har det blivit allt vanligare att fokusera på utbytesprocesser 

och relationer. För att kunna skapa kundanpassade och konkurrenskraftiga värden för 

specifika behov lägger det samskapande perspektivet vikt vid att skapa relationer med 

konsumenterna (Vargo & Lush, 2004). Företag med detta synsätt har anammat en strategi 

där fokus läggs mer på själva systemen som skapar värde, istället för att använda en 

värdekedja med en bestämd mängd aktiviteter (Normann & Ramirez, 1998). Normann 

PRODUKT-
ATTRIBUT

AKTIVITET

KUNDVÄRDE

Figur 3.1. Samspelet mellan kundvärde, produktattribut och aktivitet (Andersson & Larsson, 2006, s. 221) 
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och Ramirez (1998) benämner produkter och tjänster för erbjudanden, med anledning av 

att det är svårt att urskilja vad som är vad. Att samproducera erbjudanden som innefattar 

konsumenter är, enligt Normann och Ramirez (1998), nyckeln till värdeskapande.  

 

 Värdekonstellationer och värdestjärnor 

Det samskapande synsättet kan beskrivas genom så kallade ”konstellationer”, där 

interaktion och samordning av värde ligger i fokus. Normann och Ramirez (1998) 

beskriver att aktörer som samlas för att samproducera ett värde kan ses som 

värdekonstellationer. Arbetsuppgifterna i värdeskapandet fördelas, i tid och rum och 

ibland även underförstått. Aktörerna har olika roller och det är när de interagerar med 

varandra som konstellationer skapas och värden produceras. Att se aktörers samarbete 

som en värdekonstellation öppnar upp möjligheter för att definiera relationer mellan 

aktörer samt hur omfördelning av aktiviteter ska ske (Normann & Ramirez, 1998). Till 

skillnad från det traditionella synsättet5, kan värden i det samskapande synsättet inte 

mätas i monetära medel. Enligt detta perspektiv växer värden fram under en tid för bägge 

parter, i och med att en relation utvecklas (Normann & Ramirez, 1998).  

 

Syftet bakom utformningen av en värdekonstellation är att skapa en attraktiv kombination 

för konsumenten. Detta sker när flera aktörer samverkar med varandra. I linje med den 

moderna eran av värdeskapande, beskriver Normann och Ramirez (1998) även så kallade 

”värdestjärnor”. Även utifrån detta perspektiv skapas värden genom samverkan. Synsättet 

innebär att aktörerna i samproduktion utför de aktiviteter som är rätt för dem, det vill säga 

aktiviteter som bidrar till ökat värdeskapande. Konstellationer eller värdestjärnor av 

denna typ bidrar till att nya verksamheter skapas som inte tidigare fanns, vilket i sin tur 

genererar att olika värden kan skapas (Normann & Ramirez, 1998; Hedberg et al., 1999). 

Normann (2001) menar att värdeskapande system av detta slag handlar om att skapa nya 

samordnade aktiviteter som resulterar i ny output, istället för att omfördela befintliga 

aktiviteter som traditionellt sett skapar effektivare outputs. En traditionell 

värdekonstellation eller värdestjärna kan beskrivas enligt följande modell;  

 

 

                                                             
5 Beskrivs på s. 17 
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3.2 Samarbete 

Precis som Normann och Ramirez (1998), talar även Håkansson och Snehota (1995) om 

vikten av samarbete. De menar att för att skapa mervärde och positiva effekter för 

samtliga inblandade aktörer är samarbete centralt. Andersson och Larsson (2006) nämner 

att relationer skapar olika möjligheter och menar att kontaktnät öppnar upp potential för 

nya affärer, skapar utbyte av kunskap och erfarenheter samt bidrar till resursfördelning, 

det vill säga gemensamma resurser som nyttjas ihop med andra aktörer. Håkansson och 

Snehota (1995) menar att affärsrelationer uppstår då anslutningar upprättas mellan de tre 

elementen aktiviteter, resurser samt aktörer. Aktiviteter utförs av aktörer, som även 

aktiverar resurser. Resurser uppkommer när aktörerna utvecklar förmågor och 

konsumeras i sin tur av aktiviteter. Samtidigt begränsar resurser omfattningen av de 

aktiviteter som utövas. Varje relation är unik i sin sammansättning och påträffas därför i 

olika delar, trots att varje element vanligtvis förekommer på något sätt i varje relation. 

För att nå ny och unik kapacitet anpassar aktörerna i ett nätverk sina aktiviteter, resurser 

och förbindelser med varandra. Det är sammankopplingen som skapar affärsrelationer – 

inte elementen i sig (Håkansson & Snehota, 1995).  

 

 Det resursbaserade synsättet 

Grant (2010) samt Lockett, Thompson och Morgenstern (2009) presenterar det 

resursbaserade synsättet, en teori baserad på ett företags förmåga att förhålla sig till de 

resurser som finns för att skapa konkurrensfördelar. Hållbara konkurrensfördelar byggs 

genom att företaget äger specifika resurser karaktäriserade av följande attribut; 

Figur 3.2. Värdekonstellation (Heberg et al., 1999, s. 21) 
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värdeskapande, ovanlig, svår eller omöjlig att kopiera och inte heller möjlig att substituera 

för en liknande resurs (Lockett, Thompson & Morgenstern, 2009).  

 

Från att ha fokuserat mer på det externa, fokuserar företag enligt Grant (2010) alltmer på 

de interna förhållandena. För att analysera vad som krävs för att skapa och bibehålla 

hållbara konkurrensfördelar är det i det resursbaserade synsättet resurserna som är 

utgångspunkten (Lockett, Thompson & Morgenstern, 2009). Resurserna kan sedan brytas 

ner i två delar; faktiska resurser och organisatorisk kapacitet (Grant, 2010). Resurs 

definieras som en observerbar tillgång som kan värderas och handlas med. En 

organisations kapacitet kan däremot inte värderas eller handlas med. Den är heller inte 

observerbar men kan vara användbar för att öka resursernas värde (De Sarbo, 2007). 

Enligt Grant (2010) är den specifika värdeskapande resursen viktig för att nå 

konkurrensfördelar men utan organisatorisk kapacitet att behandla resurser, är den 

faktiska resursen värdelös. Kopplingen mellan resurser och aktiviteter är förmågan att 

inom en organisation uppnå koordination och samarbete. Detta gör att nedbrytningen till 

faktiska resurser samt organisatorisk kapacitet blir essentiell (Grant, 2010). 

 

Engagemang, identitet och förtroende är processer som både begränsar och gör det 

möjligt för parterna att förhålla sig till varandra. Därmed är det ömsesidiga beroendet 

mellan parterna i en specifik situation inte alltid enkelt, och kan kanske aldrig heller bli. 

Parterna i relationen kan sträva efter olika angelägenheter, och resurser kan därmed vara 

av betydande karaktär för den ena parten, medan den andra parten inte värderar resursen 

lika högt. Det är när resurser sammanförs och kombineras som det skapas ett förhållande 

mellan parterna som men tiden kan bli både bred och djup. Om resurser och relationer 

mellan företag hanteras på ett korrekt sätt kan företaget utnyttja dem till sin egen fördel 

(Håkansson & Snehota, 1995). 

 

3.3 Intressentmodellen 
Att identifiera kopplingar med andra aktörer skapar möjligheter för företaget att samordna 

och optimera aktiviteter med andra företags värdekedjor, och på det sättet skapa 

konkurrensfördelar (Bengtsson & Skärvad, 2011). Ett företag består ofta av flera 

intressenter, som beskrivs som individer eller grupper som kan påverka ett företags 

handlande (Gray, Owen & Adams, 1996). Relationen mellan dessa beskrivs i 

intressentmodellen. Syftet med modellen är att ge förståelse för intressenternas relation 
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till varandra, tillgodose deras olika krav samt skapa balans mellan dessa (Forslund, 2009). 

Gray, Owen och Adams (1996) belyser att de involverade intressenterna är ömsesidigt 

beroende av varandra. Nedan presenteras ett generellt exempel på ett företags intressenter 

(Ax et al., 2005; Forslund, 2009): 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mäktigaste och mest inflytelserika intressenterna är oftast kunder, anställda, ägare, 

ideella organisationer, stat & kommun, konkurrenter, leverantörer samt media (Egels, 

2003). Modellen ovan visar även myndigheter och ett perspektiv som benämns som 

”övrigt”. Egels (2003) menar att intresset för intressentmodellen ökar i takt med att 

intresset för etiska frågor i näringslivet växer. Modellen behandlar vikten av varför 

företag ska ta hänsyn till sina intressenter. Intressenterna skiljer sig åt mellan olika 

företag, men centralt är dock alltid strävan efter balans och att uppfylla intressenternas 

krav (Ax et al., 2005; Forslund, 2009). Ägarna investerar likvida medel som de vill ha 

avkastning på, de anställda utför arbete och kräver för detta ett utbyte i form av lön. 

Kunderna betalar pengar och söker ett utbyte i form av ett värde, materiellt eller 

immateriellt. Långivarna lånar ut pengar och kräver ofta någon form av ränta. Stat & 

kommun kan erbjuda lokaler, mark eller andra möjligheter. I utbyte kräver de ofta att 

företaget sköter dessa delar, betalar skatt samt följer lagar och regler. Övriga intressenter 

kan erbjuda till exempel stöd, råd och utbildning i utbyte mot medlemsavgifter, eller andra 

utväxlingar (Forslund, 2009).  

 

Figur 3.3. Intressentmodellen tolkad utifrån Ax et al. (2005) och Forslund (2009) 
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3.4 Teoretisk överblick 

En organisation påverkas av både externa och interna faktorer. Strategiskt tänkande är en 

central nyckel för att förstå, samt arbeta utefter, de relationer som finns i ett företag. Ett 

företags intressenter är de som på något sätt är intresserade av verksamheten, och en av 

dessa är även ägarna själva. Sambandet visas i följande modell, där organisationen utgör 

kärnan. Utifrån detta identifieras de interna och externa faktorer som genom 

värdeskapande aktiviteter bidrar till att ett värde skapas. Ett värde kan vara av antingen 

fysisk eller icke-fysisk form. Grundtanken i följande modell med ovan valda teorier är att 

identifiera de samband som leder fram till det värdeskapande som inte går att ta på, det 

som är icke-fysiskt och komplext att både definiera och mäta. Smart strategiskt tänkande 

behöver nödvändigtvis inte betyda att ett företag tar tillvara på alla de resurser som finns. 

Det som är till vikt är att ta tillvara på rätt resurser, det vill säga de som kan generera 

lönsamhet för företaget. Detta görs genom att utnyttja både faktiska resurser och 

organisatorisk kapacitet. Utifrån resursutnyttjande kommer värdeskapande aktiviteter, 

som ett företag arbetar med för att skapa värden.  Modellen visar de teorier som använts 

och det samband som jag som författarna har dragit mellan dessa. Det finns kopplingar 

mellan teorierna och dessa dras samman med hjälp av pilarna i modellen, se nedan:  

 

Figur 3.4. Egenkonstruerad modell - "Teoretisk överblick" 
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4 Empirisk insamling 

I följande kapitel presenteras allt det empiriska material som samlats in. Den primära 

insamlingen har skett genom intervjuer, där en djupare intervju gjorts med det valda 

fallföretaget – Capellagården, som kapitlet syftar till att inledningsvis ge en 

företagspresentation av. Material från resterande intervjuer kommer även det 

presenteras. Sekundär insamling har skett främst i form av elektroniska källor samt 

aktuella tidningsartiklar.  

 

4.1 Företagspresentation Capellagården 

 

”Det är liv och rörelse året om på Capellagården i den lilla byn Vickleby 

på Öland. Här finns både kortare och längre utbildningar inom skapande 

verksamhet med inriktningarna textil, keramik, möbeltillverkning och 

trädgård. Dessutom ett rikt utbud av sommarkurser, konferensmöjligheter 

året om, upplevelseverksamhet samt ett naturnära kafé med ett utbud som 

till stor del baseras på egenodlade råvaror.”6 

 

Capellagården är en komplex organisation som är både en skola, och ett besöksmål för 

turister. Kärnverksamheten på Capellagården är utbildningsenheten, vilken är verksam 

året runt och är även den del som genererar mest intäkter. Utöver detta är gården ett 

attraktivt besöksmål. Många besökare upptäcker Capellagården av en slump och stannar 

till på grund av nyfikenhet. Gården är uppdelad i 26 byggnader som tillsammans bildar 

en inbjudande helhet (Anjar, 2015). I närheten, precis som på resten av Öland, erbjuds en 

fantastisk natur och Capellagården är belagt strax intill stora Alvaret, som är ett utav 

Ölands främsta besöksmål (Öland.com, 2013). Natur och kultur utmärker Öland som 

turistattraktion, vilket Bodil Anjar, VD och rektor på Capellagården, bekräftar. Hon 

menar att besökarna tycker att platsen är intressant, trädgården spännande samt att 

byggnadernas kulturhistoriska stämpel väcker nyfikenhet.  

                                                             
6 Citat hämtat från: http://www.naringsliv.se/tidningar/2014-4/kalmar-oland/utbildning/handens-arbete-i-
fokus/ [2015-05-07] 
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”Skola för gestaltande arbete”. Så lyder den vision som Carl Malmsten år 1960 bildade 

stiftelsen Capellagården med. Skolan erbjuder 1-3åriga utbildningar inom fyra 

huvudområden, som alla präglas av konstnärligt hantverk; Textil, Keramik, Möbel- och 

inredningssnickeri samt Trädgård. Utbildningarna på Capellagården är unika i sitt slag 

och karaktäriseras av en gedigen kunskap om materialen och deras olika förutsättningar 

(Anjar, 2015). Förutom skola bedriver Capellagården, som redan nämnt innan, andra 

verksamheter. Efter skolan är trädgårdsbutiken organisationens främsta intäktscenter, tätt 

följt av utställningar. Strax efter midsommar börjar turisterna komma till Öland, det är 

även då Capellagårdens sommarverksamhet startar. På sommaren erbjuds det 1-2 veckor 

långa sommarkurser, café, trädgårdsbutik samt guidade turer (Anjar, 2015).  

 

Verksamheten drivs av en ideell stiftelse som består av en ordförande, en vice ordförande, 

en sekreterare samt 5 ledamöter (Capellagården, u.å.). Det som är utmärkande för en 

stiftelse är att det finns ett klart avgränsat syfte, det vill säga en verksamhetsidé. I 

stiftelsen finns en styrelse, vars huvuduppgift är att se till att verksamhetsidén uppfylls. 

Vanligtvis har en stiftelse som bedriver ideell verksamhet en chef som utvecklar och leder 

verksamheten. Under denna finns även anställda och/eller frivilliga, vilket är beroende av 

verksamhetens storlek. En stiftelses ekonomiska resurser begränsar eller möjliggör hur 

många anställda de kan ha (Voluntaris, 2015). Capellagårdens organisation består av 

VD/rektor Bodil Anjar och hennes 19 anställda, fördelade på sammanlagt 14 

heltidstjänster. De flesta anställda utgörs av lärare inom de olika utbildningarna. 

Personalstyrkan utökas då sommarverksamheten inleds (Anjar, 2015).  

 

 Tre dimensioner av värde 

Ett värde har, enligt Anjar, olika dimensioner. Den första dimensionen är det ekonomiska, 

som oftast är det som är enklast att mäta då det består av siffror. En annan dimension är 

varumärkesbyggnaden, som innebär att man som företag får en chans att formulera och 

visa upp för besökare samt andra intresserade vad organisationen står för. En tredje aspekt 

är det värde som skapas för samhället. Anjar nämner att organisationen har kunnat urskilja 

en ökad tillväxt av kommersiella intäkter och att dessa inte endast består av monetära 

värden, i form av pengar, utan även av immateriella värden som är svåra att visa på.  
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 Värdefulla samarbeten  

Att samarbeta med andra aktörer är en av nycklarna till framgång och ett sätt att sprida 

sitt varumärke. Under åren har Capellagårdens samarbeten utvecklats och organisationen 

har identifierat samarbeten som fungerar bra och bidrar till en så kallad win-win situation, 

ett tillstånd som uppstår då båda parter känner sig tillfredsställda med situationens utfall7. 

Följande kommer de tre främsta samarbetspartnerna presenteras. 

 

 Bussresor 

Ett av de samarbeten Capellagården har är med olika bussbolag. Anjar berättar att de 

själva tagit kontakt med nära 400 bussbolag för att marknadsföra sig som ett besöksmål. 

Bussresor är startskottet för turistsäsongen och de första busslasterna kommer i maj. Fram 

till i början av juni består den främsta turismen av bussresor, som sedan tar en paus för 

att börja igen i september. Kort sagt skulle kunna sägas att turistsäsongen både börjas och 

avslutas med bussresor. De anordnade resorna är främst från södra Sverige men har även 

arrangerats från bland annat Dalarna, då är Capellagården ofta ett av besöksmålen på en 

flerdagarstur (Anjar, 2015).  

 

 Bo Pensionat 

Granne med Capellagården ligger Bo Pensionat, ett företag som erbjuder boende, mat och 

konferenser i en gemytlig miljö. Capellagården har 6 rum till uthyrning men när de får 

sina bussresebesök krävs ofta fler rum än så. Konferenser som Capellagården anordnar 

är ibland med övernattning och även då krävs ofta fler rum. Samarbetet med Bo Pensionat 

bidrar till att Capellagården kan erbjuda sina gäster boende-, samt lunchmöjligheter. En 

konferens kan exempelvis hållas i Capellagårdens lokaler, lunch och övernattning på Bo 

Pensionat och kvällsaktiviteter som erbjuds kan till exempel ske i Capellagårdens olika 

verkstäder (Anjar, 2015).  

 

 Westbergh Upplevelser 

Det tredje samarbetet Anjar nämner är Westberghs Upplevelser, ett samarbete som 

inleddes under 2014. Westbergh Upplevelser AB erbjuder kulturella och kulinariska 

äventyr i regionen Kalmar/Öland. Ett av de arrangemang som erbjuds är så kallade 

                                                             
7 Definition hämtad från: http://www.yourdictionary.com/win-win [2015-04-25] 
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matvandringar där vandring mellan olika platser sker. Längs vägen görs ett antal stopp 

för att smaka på öländska delikatesser och höra på kulturhistoria om platsen. En av dessa 

vandringar utgår från Capellagården (Westbergh, u.å.). För Capellagården innebär 

samarbetet att de får intäkter i form av att Westbergh Upplevelser betalar för att få 

använda deras parkering samt deras trädgårdsmöbler. Vidare är det gratis marknadsföring 

då många besökare får upp ögonen för gården och dess verksamhet (Anjar, 2015).  

 

 Marknadsföring 

Besökarna är otroligt viktiga för Capellagården och deras marknadsföring. Då 

organisationen inte har någon budget för marknadsföring sker den främsta sådan genom 

kanaler som inte kräver något finansiellt medel. Den främsta marknadsföringen sker 

enligt Anjar genom mun-till-mun, det vill säga att besökare pratar gott om Capellagården 

och därmed sprids ryktet om dem. Många elever på Capellagården har hört talas om 

skolan genom släkt och vänner (Anjar, 2015).  

 

På grund av den bristande budgeten är strategisk marknadsföring nödvändig. Att få 

publicitet i tidningar och magasin är en gratis marknadsföringskanal och någonting som 

Capellagården strävar efter. Anjar nämner att en tidningsartikel ofta kan leda till att en 

annan tidning vill göra en intervju, men att journalister å andra sidan inte vill bli 

påverkade. Det är inte endast i lokaltidningar artiklar publiceras, utan även i magasin som 

exempelvis Lantliv Trädgård8, där Capellagården under våren 2014 var med på ett 6-

sidorsuppslag. Genom åren anser sig Capellagården ha haft tur med reportage i olika 

tidningar, något som har bidragit till en bredare dragningskraft bland både studenter och 

turister (Anjar, 2015).   

 

Ett samarbete Capellagården har, men som kan ses mer som en marknadsföringskanal är 

Öland Roots, en festival som årligen drar runt 5 000 ungdomar. Detta är enligt Anjar en 

otroligt bra chans att marknadsföra Capellagårdens utbildningar till ungdomar som redan 

har en uppfattning om Öland. Förutom de nämnda marknadsföringsstrategierna har 

Capellagården tagit fram ett antal broschyrer, vilka finns att hitta på bland annat Ölands 

                                                             
8 Lantliv grundades 1999 och är Sveriges första och största country living-magasin. Produceras av de 

främsta fotograferna, stylisterna och skribenterna i Sverige (Hämtad: 
http://sverigestidskrifter.se/tidskrifter/211-lantliv [2015-04-27]) 
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turistbyrå och runtom hos andra aktörer på ön. Bland dessa innehåller en broschyr 

information om utbildningsverksamheten, en annan innehåller information om 

sommarverksamheterna och en tredje information om sommarkurser. Utöver detta har för 

i år även en gemensam broschyr för konst- och kulturföretag på Öland tagits fram. Detta 

har ingenting men besöksnäringen att göra utan det är ett enskilt arbete som de 

involverade företagen i dagsläget strävar efter att förmedla utåt (Anjar, 2015). Anjar säger 

att var och en arbetar för sig själv och att tanken med projektet är att besökarna ska finna 

information om andra företag när de besöker ett företag, och på det viset både hitta och 

besöka fler platser.  

 

4.2 Destinationen Öland 

För att marknadsföra sig utåt har Capellagården har ett nära samarbete med Ölands 

besöksnäring, vars huvuduppgift är att samordna och marknadsföra aktörerna på Öland. 

Att alla aktörer samarbetar är nödvändigt för att kunna marknadsföra destinationen i 

helhet. Detta är idag ett problem för destinationen Öland. I en artikel som går att läsa i 

lokaltidningen Barometern den 21 mars 2015 ifrågasätts det vem som ska ha 

huvudansvaret för turism-frågan på Öland. Stefan Ahlgren (2015) som turismsamordnare 

på Öland säger att det ännu inte är bestämt vem som ska äga frågan. Ahlgrens 

huvuduppgift är att sälja in turismnätverket till företaget på Öland och därmed samla in 

pengar till marknadsföring av Öland som destination. Capellagården är med i 

turismnätverket men enligt Anjar är det oklart vad samarbetet egentligen innebär. Anjar 

nämner att hon ”försökte vara solidarisk” när hon valde att gå med i nätverket men att 

arbetet har varit svårt.  

 

Att samarbetet hittills varit svårt bekräftas av Ahlgren, som belyser att det är 

problematiskt att samla in pengar. I dagsläget har organisationen 85 medlemsföretag, en 

siffra som minskat från 2014 då nätverket hade 139 medlemmar. Det som har förändrats 

är att det idag finns en ingångsavgift på 200 kronor. Turismnätverket, som är relativt 

nystartat, har inte riktigt kommit igång och Ahlgren säger att han förstår företagen som 

med osäkerhet investerar likvida medel och blir tvungna att förlita sig på att deras satsade 

pengar förvaltas väl av styrelsen. För att öka säkerheten hos företagen måste det finns en 

organisation som folk känner till, med en tydlig marknadsplan och aktiviteter som följer 

denna (Ahlgren, 2015).  
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 ”Turismen en svår nöt att knäcka” 

Så lyder rubriken på den artikel som skrevs i Barometern den 21 april 2015. Artikeln tar 

upp problematiken om vem som ska ha huvudansvaret för besöksnäringen. Enligt en 

tidigare utredning tydde det på att de två kommunerna på Öland, Mörbylånga och 

Borgholm, skulle betala och stå för en turistorganisation. Det diskuterades om 

kommunerna skulle lägga mer pengar på marknadsföring, något som turistbyråns chef 

Henrik Yngvesson menade skulle ske tillsammans med den, vid tillfället, obefintliga 

turistorganisationen. Ämnet turism har länge varit en fråga som diskuterats på Öland och 

hittills har inga klara svar kunnat tas fram. Det främsta fokuset har legat på att finna 

resurser, i form av likvida medel, till marknadsföring av destinationen (Hedman, 2015).  

 

Som svar till artikeln den 21 april skriver Magnus Bremefors (2015), ordförande Ölands 

Turismnätverk, en krönika i Barometern den 25 april 2015. Problemet, enligt honom, är 

att det satsas för lite på turismen i relation till hur mycket näringen bidrar till 

kommunerna. Han nämner siffror som 131 miljoner kronor och menar att det var vad de 

båda kommunerna på Öland under år 2013 tjänade på turismen, siffror som även Ahlgren 

(2015) bekräftar. I utbyte satsades cirka 4 miljoner kronor, en summa som är långt ifrån 

det kommunerna får i intäkter. Den största intäktskällan kommunerna har är att folk väljer 

att bosätta sig och arbeta i kommunen. För detta får kommunerna intäkter i form av 

statsbidrag, pengar som används till att bland annat förbättra gator, höja standarden på 

utbildningar, utveckla kultur, sköta natur och så vidare. Detta är förutsättningar som enligt 

Bremefors (2015) enbart gäller om intäktsmöjligheterna finns och ökar. Lantbrukare, 

besöksnäring samt kommunerna – alla måste samarbeta. Det behövs kunder som vill 

betala för lantbrukarens produkter, besökare som vill bo, shoppa och äta och för 

kommunerna behövs det människor som väljer just deras kommun att bo och arbeta i 

(Bremefors, 2015).  

 

Utveckling av Öland som destination, och även som ett attraktivt område för nya 

satsningar och etableringar är nödvändigt för inte bara turismen, utan för Öland som 

helhet. Det är här problematiken ligger. Bremefors (2015) belyser att det i dagens läge 

inte finns någon övergripande marknadsföring och att den utveckling som skulle kunna 

ske, den existerar inte. Anjar (2015) nämner att ansvarsfrågan är svårbegriplig och att det 

varken finns några gemensamma resurser eller gemensamma mässor. Ölands turistbyrå 
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är en träffpunkt och har en betydande roll för turismen, här talas det gott om destinationen 

och broschyrer för samtliga turistföretag går att finna på byrån (Anjar, 2015). För att få 

fart på varumärket Öland krävs ett samarbete samtliga aktörer emellan; kommunerna 

måste äga sina egna intäktsmöjligheter samt kontrollera dessa och företagen måste 

samarbeta och vara med och satsa pengar för att marknadsföra destinationen. 

Sammanfattningsvis måste det finnas en nära dialog mellan näring, organisationer och 

föreningar, som alla skapar förutsättningar för en positiv framtid (Bremefors, 2015). 

Bremefors skriver; ”att satsa på turism är ingen kostnad. Det är en investering”. 

 

Ahlgren säger att det är viktigt att kommunen går före då det trots allt är de som är de 

stora vinnarna när det gäller turismen. Kommunerna har redan tagit det principiella 

beslutet att satsa på det nya turismnätverket, det som är utmaningen nu är att arbeta vidare 

med ett förslag som kan bidra till utvecklingen. För detta har kommunen fått en punktlista 

att arbeta efter där 1) är att rekrytera två nya tjänster som ska fokusera på turismfrågan 

och 2) medan detta görs finns ett antal funktioner som måste fungera. Det måste till 

exempel vara klart vad det är som ska utvecklas, vad det finns för budget samt vad som 

ska marknadsföras (Ahlgren, 2015). Ahlgren tror att det i framtiden kommer bildas ett 

aktiebolag som driver turismfrågorna och framförallt den stora frågan, vem som ska ha 

ansvaret.  

 

4.3 Capellagården utifrån en besökares ögon  

Capellagården har många intressenter, bland annat alla de besökare som årligen besöker 

gården. En av dem är Inga-Maj Nilsson, som hörde talas om Capellagården när hon var 

nyutexaminerad arbetsterapeut på 60-talet. På den tiden hade hon många 

konstnärsintresserade vänner och visste på grund av det att den konstnärliga biten var en 

av Capellagårdens verksamheter. Idag vet Nilsson (2015) att Capellagården även erbjuder 

många olika slöjdinriktningar samt odlingar. Vidare nämner hon att det ”handlar om att 

förädla växter, ta tillvara på alla material, utveckla de bästa produkterna utifrån 

grundvärde och samtidigt ta tillvara på deras värde”. Ett värde enligt Nilsson är att känna 

att hon fått en upplevelse med sig i minnet. Andra värden som Capellagården enligt henne 

förmedlar till besökare är en fin upplevelse som ger inspiration till utveckling. Även 

glädje och fridfullhet är värden som Nilsson nämner. En av anledningarna till att Nilsson 

besökt Capellagården är för att få njuta av vackra ting i vacker miljö, ord som hon själv 
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beskriver besöket med. Vidare berättar hon att när hon åker till Öland passar hon på att 

besöka även andra platser, vilket gör besöket på Capellagården till en av många 

aktiviteter.  Värden i fysisk form, det vill säga som går att ta på och som ofta förknippas 

med monetära värden, är enligt Nilsson sådant som går att handlas i trädgårdsbutiken. Det 

är dock inga större summor det rör sig om, utan för Nilsson har det inneburit att hon någon 

gång köpt någon liten krydda. Därmed har besöket på Capellagården inte inneburit några 

större utgifter för Nilsson, men hon har därmed fått med sig ett värde i form av njutning 

– något hon uppskattar högt.  

 

4.4 Capellagården utifrån en elevs ögon 

Alla de elever som studerar, eller har studerat på Capellagården, är också betydande 

intressenter för företaget. En före detta student är Marlene Karlsson, som studerade den 

ekologiska grönsaksodlingsutbildningen under 2012. Karlsson (2015) nämner sitt 

studieår som ”en boost för den personliga utvecklingen” och menar att hon under sin 

studietid lärde sig mycket om sig själv och sitt tankesätt. Då Karlsson är bosatt i närheten 

av Öland pendlade hon till och från skolan varje dag, vilket hon var nästan ensam om. 

Nästintill alla de studerande bor i de elevhem skolan erbjuder. Den utbildning Karlsson 

gick sträckte sig mellan mars fram till jul, vilket innebar att de studerande befann sig på 

Capellagården även över sommaren, bortsett från två lediga veckor. Under sommaren fick 

studentera vara delaktiga även i besöksnäringen. Det erbjuds bland annat guidade turer, 

vilket många elever blev tillfrågade om att vara delaktiga i. Även utställningar från de 

olika verkstäderna är en stor del av Capellagårdens sommarverksamhet. Det var främst 

detta Karlsson märkte att besökarna ville uppleva. Att handla ekologiska grönsaker och 

plantor i trädgårdsbutiken var en annan angelägenhet. 

Karlsson hörde talas om Capellagården för cirka 20 år sedan, då på grund av att hon hade 

en vän som studerade textilutbildningen. Hon var många gånger och besökte sin vän och 

fastnade för den idylliska grönskan, lugnet och omgivningen. Dock var det inte förrän 

2011 som Karlsson tog beslutet att själv börja studera, ett beslut som visade sig uppfylla 

alla de förväntningar som fanns, och lite till. Det som fick Karlsson att välja 

Capellagården var platsen, samt att den utbildning hon var intresserad av hade stort fokus 

på ekologisk odling.   
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Karlsson definierar det värde hon upplevde på Capellagården som ”en känsla av att man 

kan odla giftfritt, samt den ekologiska mångfald och hållbarhet som blir följen av det. 

För mig är det värdefullt att kunna överföra detta til familjen och veta att man gjort gott 

inför framtiden.” Karlsson har endast trädgården att relatera till men menar att mycket av 

det som för henne skapade det största värdet var de inspirerande lärarna. De lärde bland 

annat ut vikten av ekologisk mångfald i odling, vilka som vinner på ekologisk odlande – 

djur, människor och natur, samt att det är ok att misslyckas. På Capellagården fanns inte 

så mycket regler. Att inte vara rädd för att testa nya saker var en av grundpelarna i 

utbildningen och eleverna uppmuntrades att gå sin egen väg. Karlsson beskriver 

Capellagården som ”lite flummigt och bohemiskt, man skulle kunna säga att det är rätt 

så alternativt – men det är ju tydligen inne nu.” Enligt henne befinner sig alltså 

Capellagården helt rätt i tiden med sina utbildningar, då främst trädgårdsutbildningen och 

den ekologiska grönsaksodlingen. Människor är idag alltmer medvetna om vad de handlar 

och förbrukar, vilket har lett till att ekologiskt tänkande har blivit ett vanligare inslag i 

samhället (Karlsson, 2015).  

Efter utbildningen tog Karlsson med sig mycket av det ekologiska tankesättet. För henne 

fokus legat på personlig utveckling och att ha ett öppnare synsätt för miljön – framför allt 

i hemmet. Att gå på second hand och att tänka efter både innan handling och förbrukning 

sker har blivit en självklar del av vardagen och något som även familjen fått ta del av 

(Karlsson, 2015).  

På grund av den attraktiva miljön och det lugn som infinner sig över Capellagården har 

Karlsson många gånger talat varmt om organisationen. ”Att ha studerat här är en väldigt 

bra referens, speciellt med tanke på att Capellagården har skapat sig ett varumärke även 

internationellt.” Karlsson nämner att Capellagården är ett starkt varumärke i bland annat 

Japan, vilket äver Anjar bekräftar. I alla organisationer finns det saker som inte fungerar, 

men för Karlsson överväger allt det positiva. Hon skulle utan tvekan rekommendera andra 

att studera på Capellagården. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet genom att koppla det till den teoretiska 

referensramen. Materialet kommer att diskuteras och sättas i relation till varandra för 

att ge läsaren en tydligare bild som sedan leder in på slutresultatet, som presenteras i 

nästkommande kapitel. 

 

5.1 Capellagårdens verksamhet  

För att förstå organisationen Capellagården är det främst väsentligt att identifiera vilken 

typ av verksamhet de är. Capellagården är en komplex organisation med många 

resursermöjligheter, vilka de utnyttjat och därför står på flera ben. Av dessa är 

skolverksamheten det primära. På grund av problematiken gällande hur många studenter 

skolan får anta varje år, 66 stycken, och att de inte får räkna med överintag, har 

verksamheten satsat på att utnyttja andra resurser. Håkansson och Snehota (1995) pratar 

om vikten resurser och menar att dessa uppkommer när aktörerna utvecklar förmågor. 

Resurser som sammanförs och kombineras kan skapa djupa relationer (Håkansson & 

Snehota, 1995), vilket gör att det oftast är positivt att som företag koncentrera sig på att 

utveckla resursmöjligheter. Detta gör att ny och unik kapacitet skapas och tas tillvara på. 

Inom organisationen är skolan den främsta intäktskällan men det finns en tydlig gräns för 

hur mycket intäkterna därifrån kan uppgå till. Redan innan studiens start angav Anjar 

(2015) att anledningen till att organisationen satsat på att utnyttja andra resurser än skolan, 

är på grund av det tak som finns för intäkterna från skolverksamheten. De flesta studenter 

väljer, enligt Anjar, att bo på skolan och verksamheten får till följd av detta intäkter i form 

av boende- och matkostnader. Om skolan endast kan anta 66 elever kan heller inte kost- 

och logikostnaderna öka. 

Natur och kultur är viktiga inslag i Ölands besöksnäring och Capellagården har med sin 

genuina omgivning många konkurrensfördelar. Enligt Bengtsson och Skärvad (2011) 

uppnås konkurrensfördelar genom samordning och optimering. Att Capellagården valt att 

satsa på andra resurser än skolan gör att det är problematiskt att skapa sig en bild av vad 

verksamheten vill förmedla, vilket bekräftas av Anjar. Bengtsson och Skärvad (2011) 

nämner att företaget måste analysera det interna i företaget för att kunna dela upp 

aktiviteter i primär- och sekundäraktiviteter. Är det strategiskt smart att utveckla 
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verksamheten utifrån alla de resurser som finns eller borde fokus istället ligga på det som 

genererar mest intäkter? Skapar alla så kallade ”värdeskapande aktiviteter” värde?  

 

5.2 Värdeskapande 

Bengtsson och Skärvad (2011), samt Vargo och Lush (2004), beskriver att kundvärde 

skapas med hjälp av aktiviteter, det vill säga sådant som företaget gör för att producera, 

marknadsföra och leverera service till sina kunder. Att satsa på alla identifierade resurser 

har ifrågasatts om det verkligen genererar bättre lönsamhet, eller om det i vissa fall kostar 

mer än vad det gör nytta. För att se ett samband i de aktiviteter ett företag utför för att 

skapa ekonomiskt värde kan Porters (1995) värdekedja användas. Värdekedjan är 

användbar för att identifiera värdeskapande- samt icke-värdeskapande aktiviteter samt 

analysera hur dessa skapar kundvärde (Bengtsson & Skärvad, 2011). För att kunna 

analysera Capellagårdens värdeskapande presenteras i följande tabell de värden som 

skapas gentemot intressenterna. Tabellen visar värden som kan appliceras i en traditionell 

värdekedja, men även sådana värden som inte går att mäta med i finansiella medel.  

UPPFATTADE VÄRDEN  
 
CAPELLAGÅRDEN 

Olika dimensioner:  
1) Monetära värden 
2) Varumärkesbyggnad  
3) Värde som skapas för samhället 

 
INTRESSENTER 

Elev:  
- Vikten att lära om ekologisk mångfald, hållbarheten som är 

följden av detta, en lugn miljö, personlig utveckling 
Besökare: 

- Fin upplevelse att ta med sig i minnet, njutning 
Figur 5.1. Uppfattade  värden 

 

Monetära värden 

Det första värdet modellen beskriver är det ekonomiska (Anjar, 2015). Anjar menar att 

ett värde har olika dimensioner där det monetära är nummer ett. Porters (1995) värdekedja 

är en väl användbar modell som kan användas för att mäta ekonomiska värden. Då dessa 

värden oftast är de som är enklast att visa på är det mer intressant att analysera de värden 

som ej går att mäta i finansiella medel. Utifrån intervjuerna med Nilsson (2015) samt 

Karlsson (2015), som båda är intressenter till Capellagården, blir det tydligt att värden 

definieras olika. Skillnaden mellan de värden Nilsson och Karlsson upplever att 
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Capellagården förmedlar kan bero på de skilda relationer de har till företaget. 

Gummesson (1998) talar om vikten av att som företag erbjuda tillfällen för värdeskapande 

medan det är upp till konsumenten att avgöra värdet. Karlsson, som varit elev på skolan 

uppfattar värde utifrån ett utbildningsperspektiv. För henne var det väsentligt att få ett 

värdeutbyte då hon investerat likvida medel för att utbildas och få erfarenhet. På ett sätt 

kan dessa värden, i form av likvida medel, kopplas till den ekonomiska dimension Anjar 

nämner. För Capellagården handlar det inte endast om att erbjuda en fin miljö, utan för 

att gå runt som verksamhet behöver de även generera intäkter. Detta bidrog Karlsson till 

på grund av den summa hon betalade för sin utbildning, inklusive att Capellagården får 

statliga bidrag för varje studerande. Som Anjar nämner väljer de flesta studenter att bo på 

skolområdet, vilket är en stor intäktskälla då studenterna betalar för kost och logi. 

Karlsson var dock en av dem som på grund av att hon bodde ganska nära Öland, inte 

bidrog med några sådana summor. Vidare nämner hon att de flesta av hennes 

klasskamrater bodde på Capellagården, och även att de studerande som bor på gården 

betalar för den kost som erbjuds. Följaktligen innebär detta att Capellagården genererar 

högre intäkter från eleverna än endast kostnaden för utbildningen. Den första 

dimensionen, den monetära, är därför en väsentlig del för företaget. Men är det den 

viktigaste? 

 

Icke-monetära värden 

Bengtsson och Skärvad (2011) beskriver att aktiviteter är det som företaget faktiskt gör 

för att designa, marknadsföra, leverera och ge service åt sina kunder. Till skillnad från 

Karlsson bidrar inte besökaren Nilsson med några speciella intäkter till Capellagården. 

Som besökare upplever hon njutning, samt att besöket blir en ”fin upplevelse att ta med 

sig i minnet”.  Det gemensamma värdet som både Karlsson, Nilsson och Anjar nämner 

är att platsen är speciell och ”inger ett lugn för sinnet”. Andersson och Larsson (2006)  

nämner att effektivt värdeskapande uppnås genom att identifiera kundvärde, översätta 

dessa till produktattribut och med detta som grund konfigurera aktiviteter som genererar 

högt kundvärde.  

 

Värden genom varumärkesbyggnad 

Utifrån organisationens perspektiv skapas, genom den andra dimensionen Anjar nämner, 

värden genom varumärkesbyggnad. Både Nilsson och Karlsson har fått kännedom om 
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Capellagården genom mun-till-mun-metoden, vilket Anjar nämner som den främsta 

marknadsföringskanalen. Nilsson berättar att hon talat gott om Capellagården många 

gånger och styrker därmed det Anjar säger. Då Capellagården inte har någon budget för 

marknadsföring är mun-till-mun-metoden en viktig kanal. Trots att besökare som Nilsson 

kanske inte bidrar med så stora intäkter till Capellagården, kan det bidra till både fler 

besökare och studerande. Mun-till-mun-metoden är en effektiv metod som fungerar 

särskilt bra i sådana sammanhang där organisationen är komplex och svår att 

marknadsföra på andra sätt. Genom media, främst lokaltidningar och nischade magasin, 

sker annan värdefull marknadsföring. Detta är marknadsföring som Capellagården själva 

arbetar för, och alltså inte något som sker i samverkan med andra. Överlag är 

marknadsföring en central nyckel för att förmedla de värden som önskas. 

 

 Värdekonstellationer 

Normann och Ramirez (1998) beskriver att samproducering av ett värde kan ses som 

konstellationer, eller värdestjärnor, där fokus är att skapa värden genom samverkan. 

Capellagården kan ses som en organisation bestående av flera verksamheter. Dels är det 

skolan som är statlig och dels sidoverksamheter, så som sommarkurser, café, 

trädgårdsbutik, guidade turer etc. Dessa delar kan betraktas som olika aktörer med en 

relation till varandra. Normann och Ramirez (1998) menar att aktörer har olika roller och 

det är när interaktion sker som konstellationer skapas och värden produceras. Även 

Håkansson och Snehota (1995) belyser vikten av interaktion och menar att den sociala 

relationen spelar en central roll. I följande konstellation presenteras de verksamhetsben 

som identifierats hos Capellagården, och även den koppling de har till varandra. 

 

Figur 5.2. Värdekonstellation Capellagården 
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Utifrån konstellationen är det alla delar som tillsammans skapar det största värdet för 

Capellagården. Organisationen har byggts upp kring skolverksamheten och utan denna 

hade heller inte de andra verksamhetsbenen satts i bruk. Sommarkurserna är en del av 

utbildningsverksamheten, i trädgårdsbutiken säljs bland annat alster tillverkat av eleverna 

och de guidade turerna innehåller guidningar bland de olika verkstäderna. Anjar nämner 

att Capellagården erbjuder konferenser och att kvällsaktiviteter inkluderade i dessa kan 

innehålla exempelvis drejning i keramikverkstaden. Detta bidrar till att skolan spelar en 

central del i alla relationer. Att skapa en attraktiv kombination för konsumenten är enligt 

Normann och Ramirez (1998) syftet med värdekonstellationer.  

I Capellagårdens fall utgörs hela konstellationen av egna delar inom verksamheten, detta 

på grund av komplexiteten gällande organisationens olika verksamhetsben. Normann och 

Ramirez (1998) talar om svårigheten att skilja på produkter och tjänster, och använder 

istället definitionen erbjudande. För en komplex organisation som Capellagården blir 

detta relevant och deras erbjudanden innefattar allt från tjänster såsom utbildning till 

produkter som exempelvis plantor, vilket säljs i trädgårdsbutiken. Normann och Ramirez 

(1998) menar att nyckeln till värdeskapande är att samproducera erbjudanden som 

innefattar konsumenter, vilket Capellagården tagit vara på. Många av Capellagårdens 

erbjudanden är en samproduktion av interna aktiviteter, men precis som Håkansson och 

Snehota (1995) säger är det för ett företag centralt att utveckla en samordnad 

verksamhetsstruktur för att nå en effektiv produktionsnivå. Capellagården producerar 

erbjudanden främst bestående av tjänster, vilket görs genom flera aktiviteter. Att 

nätverka, och därmed länka aktiviteter mellan företag, är väsentligt för att producera ett 

unikt erbjudande. Utbyte av resurser parter emellan bidrar till effektivitet och ökad 

produktivitet. Följaktligen bör relationer mellan företag hanteras på ett korrekt sätt för att 

företaget skall kunna utnyttja dem till sin fördel (Håkansson & Snehota, 1995). 

Capellagården har identifierat ett antal aktörer som de inlett samarbete med (Anjar, 2015). 

 

 Samarbeten 

Organisationer befinner sig i olika miljöer och har därför olika utgångspunkter, vilket gör 

att företags förutsättningar för att bedriva strategisk planering varierar (Bengtsson & 

Skärvad, 2011). Analysering av Capellagårdens verksamhet visar tydligt på att företaget 

tagit tillvara på de resurser som finns och varit öppna för att exempelvis samarbeten ska 

ske. Trots att samarbetena till stor del vuxit fram och inte alltid varit så planerade (Anjar, 
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2015) tyder det ändå på att Capellagården är medvetna om vikten av att nätverka. De har 

även tagit vara på identifierade resurser och utnyttjat dessa. Enligt den information Anjar 

delger har organisationen förutom de samarbeten de har idag, sett till de relationer med 

intressenter som skulle kunna leda till fler utvecklade resurser. Trots vård av relationer är 

det ömsesidiga beroendet inte alltid enkelt (Håkansson & Snehota, 1995), vilket kan 

kopplas samman till de relationer Capellagården utvecklat, där Anjar nämner bland annat 

relationen till kommunen. Anjar anser att relationen är ”bra men att samarbetet ändå 

skulle kunna bli bättre”, vilket visar på ett samarbete som skulle kunna utvecklas.  

 

 Capellagårdens resurser 

Grant (2010) samt Lockett, Thompson och Morgenstern (2009) menar att hållbara 

konkurrensfördelar byggs genom företagets specifika resurser. På grund av 

Capellagårdens geografiska läge, dess omgivning samt speciella byggnader, innehar 

verksamheten många specifika resurser. Det resursbaserade synsättet, som Grant (2010) 

samt Lockett, Thompson och Morgenstern (2009) presenterar, sätter företagets resurser i 

fokus. Dessa bryts sedan ned i faktiska resurser och organisatorisk kapacitet. I följande 

modell redogörs de faktiska resurser respektive den organisatoriska kapacitet som 

identifierats hos Capellagården.  

 

Figur 5.3. Capellagårdens faktiska resurser samt organisatorisk kapacitet 

 

Liksom Grant (2010) säger, är det för ett företag av vikt att fokusera på bägge delar. Utan 

organisatorisk kapacitet att behandla resurser, är den faktiska resursen värdelös (Grant, 

2010). Capellagården har utnyttjat den organisatoriska kapaciteten och utifrån denna 

byggt faktiska resurser som bidrar till intäkter till företaget. Utifrån ett värdeperspektiv 

kan det konstateras att de värden den före detta eleven Karlsson nämner placeras under 

faktiska resurser. Till skillnad från detta nämner besökaren Nilsson värden som kan 
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kategoriseras under organisatorisk kapacitet. Capellagården uppfyller därmed både 

Karlssons och Nilssons förväntningar, fast på skilda sätt.   

 

5.3 Intressenter 

Intressentmodellen beskriver ett företags intressenter, det vill säga aktörer som av olika 

anledningar är intresserade av företaget (Ax et al., 2005; Forslund, 2009).  Ax et al., 

(2005) samt Forslund (2009) belyser att intressenter skiljer sig åt mellan olika företag. 

Författarna menar även att för att uppnå balans i företaget är det väsentligt att sträva efter 

att uppfylla samtliga intressenters krav. Följande modell visar Capellagårdens 

identifierade intressenter, följt av en beskrivning av dess relationer till varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ägare/Stiftelse 

Ax et al. (2005) samt Forslund (2009) beskriver att ägarnas intresse i intressentmodellen 

är att de investerar likvida medel som de vill ha avkastning på. Capellagården drivs av en 

ideell stiftelse. Stiftelser kan inte ha några delägare (Voluntaris, 2015) vilket gör att 

ägarna i intressentmodellen byts ut mot stiftelsen. Capellagårdens stiftelse består av en 

ordförande, en vice ordförande, en sekreterare samt fem ledamöter. Dessa kan ses som 

ägarna av organisationen. Verksamheten är komplex och utgörs inte bara av 

utbildningsenheten, vilket gör att det är viktigt att det finns någon inom organisation med 

Figur 5.4. Capellagårdens intressenter 



 5 Analys

 

 
39 

 

en tydlig ledarroll. Trots att ideella stiftelser inte har några delägare finns det ofta en chef, 

en roll som Bodil Anjar (2015) har, då hon benämner sig själv som både VD och rektor. 

 

 Myndigheter 

Skolverksamheten är beroende av stat och myndigheter. Skolan får årliga bidrag för att 

utbilda elever, men de lyder även under förutsättningar att de inte får anta fler än 66 

studerande per läsår (Yrkeshögskolan, 2015). Detta gör att så länge ansökningssiffrorna 

är högre än 66 är myndigheterna en intressent som inte behöver så mycket fokus.  Är 

skolan säkra på att de varje läsår kan fylla platserna erhåller de även de möjliga bidrag de 

kan få. 

 

 Elever 

De studerande på Capellagården, både aktiva och alumni, är betydande intressenter för 

organisationen. Många av de elever som utbildats i någon av Capellagårdens utbildningar 

väljer att starta egna företag. Vissa av dem stannar kvar på Öland och bosätter sig (Anjar, 

2015). För kommunens del innebär det här intäkter i form av utjämningsbidrag. Karlsson 

var en av de studenter som inte bodde på skolan, men nämner att hon var en av få. De 

flesta elever valde att bo på skolområdet, något som enligt Karlsson var både positivt och 

negativt. Det lugn, och den gemenskap, som infann sig efter skoltid hade ett stort värde 

för eleverna. Det negativa är att man som elev på skolan är tvungen att köpa de måltider 

som erbjuds, vilket innebär relativt stora utgifter (Karlsson, 2015). Anjar säger att kost- 

och logi är en av de stora intäkterna, vilket tydligt visar på att Capellagården behöver de 

intäkter måltiderna genererar. Karlsson menar att det finns problem i alla företag, men att 

det positiva som Capellagården gav till studenterna överväger det negativa. Relationen 

mellan skolan och eleverna är troligtvis den viktigaste, med tanke på att 

skolverksamheten är det primära benet organisationen utgörs av.  

 

 Besökare 

Kunderna som beskrivs i originalmodellen av intressenterna utgörs här av besökarna. 

Turismen på Öland bidrar till Capellagårdens intäkter, främst under sommarhalvåret. 

Anjar nämner att turistsäsongen börjar efter midsommar och sträcker sig till slutet av juli. 

Både innan och efter detta kommer många bussresenärer på arrangerade resor för att 
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besöka gården. För besökaren Nilsson handlar besöket på Capellagården om att få en 

inspirerande upplevelse. Vidare nämner Nilsson att det inte är några större summor som 

hon spenderat vid sina besök på Capellagården. Capellagården, som till stor del är en 

kommersiell verksamhet, har enligt Anjar svårt att ta betalt för att besökare ska få komma 

in på gården och ta del av natur- samt kulturupplevelserna. Att gå runt bland plantagen 

och verkstäderna kostar i dagsläget ingenting, vilket gör att många besökare kan ta del av 

det Capellagården har att erbjuda utan att spendera någonting. Därmed förmedlas ett 

immateriellt värde som kanske är större än det som företaget får tillbaka i fysiskt värde, 

det vill säga i pengar. Nilsson nämner att de summor hon spenderat på Capellagården 

varit i trädgårdsbutiken, där hon handlat ”någon liten krydda”. För Nilsson är det största 

värdet glädje och fridfullhet – något som Capellagården inte kan räkna med i sin 

intäktsmodell. Dock håller Anjar med om dessa värden, då hon menar att det hon fått höra 

av besökarna är att platsen är intressant, trädgården spännande samt att byggnaderna 

väcker ett intresse på grund den kulturhistoriska stämpeln.   

 

 Ölands turismnätverk 

Besökarna har en relation till besöksnäringen, som är en central intressent i 

Capellagårdens intressentmodell. Det som lockar besökare till Öland är främst dess natur 

och kultur, något som Anjar, Ahlgren och Bremefors (2015) bekräftar. Ölands 

turismnätverk strävar efter att samla alla aktörer på ön för att marknadsföra dessa 

gemensamt utåt. Capellagården har ett starkt varumärke som etablerat sig inte bara 

nationellt, utan även internationellt. Både Anjar och Karlsson nämner att varumärket är 

särskilt stort i Japan. För att nå ut till fler besökare krävs ett samarbete aktörer emellan, 

där har turismnätverket en central funktion. Vid intervjun med Anjar går det att urskilja 

att oavsett vilket verksamhetsben hon pratar om relateras det, ibland omedvetet, tillbaka 

till besöksnäringen.  

 

 Kommunen 

Mörbylånga kommun är en annan av Capellagårdens intressenter. Även här kommer 

turismnätverket in, där Ahlgren arbetar som samordnare. Istället för att kommunerna ger 

bidrag till enskilda aktörer fungerar nätverket som en samordnare där kommunerna 

räknas bidra med en viss summa. Denna summa ska gå till bland annat marknadsföringen 

av destinationen i helhet (Ahlgren, 2015). Som nämnt har arbetet med detta har inte riktigt 
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kommit igång och därför kvarstår ännu problematiken att Capellagården inte anser att de 

får tillräckligt mycket i utbyte för de värden de anser sig producera. 

 

 Media 

Då Capellagården inte har någon specifik budget för marknadsföring är media den största 

marknadsföringskanalen (Anjar, 2015). Organisationen arbetar för att finna de 

kostnadsfria kanalerna och strävar därför efter att få publicering, både i lokala 

dagstidningar och internationella magasin. Anjar (2015) nämner även att de själva tar 

kontakt med media för bland annat presskonferenser etc. Detta gör att media är en 

betydande intressent för företaget, och precis som alla relationer är relationen mellan 

Capellagården och media viktig att vårda.  

 

5.4 Sammanfattning 

Bremefors (2015) diskuterar i sin krönika att det krävs ett samarbete alla aktörer emellan, 

vilket Ahlgren instämmer i. Både Bremefors (2015) och Ahlgren nämner dock att det är 

av vikt att de två kommunerna, Borgholm och Mörbylånga, tar täten och visar vägen. Det 

som är väsentligt i detta arbete är att kommunerna börjar se satsningen på turismen som 

en investering, inte som en kostnad. I slutändan handlar det om att kunna producera och 

leverera ett värde gentemot kunden/besökaren. Värdeskapande har gått från att vara lagrat 

i en viss produkt till att ske när konsument och företag interagerar med varandra (Vargo 

& Lush, 2004). Detta gör att för företag som erbjuder tjänster blir värdeskapandet en 

relevant fråga. Tjänster är erbjudanden som är möjliga att värdera, men hur värderingen 

ska ske är inte lika tydlig som när en vara framställs.  

 

Norman och Ramirez (1998) presenterar värdekonstellationer och värdestjärnor, med 

samverkan som huvudfokus. Författarna menar att värden i denna typ av system skapas 

genom samordnade aktiviteter som resulterar i ny output. I en klassisk värdekedja, som 

exempelvis Porters (1995) består värdekedjan av input, transformation och output 

(Bengtsson & Skärvad, 2011). Grundidén med den traditionella värdekedjan är att 

beskriva ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som företaget utför för att skapa värde 

(Bokföringstips, 2010). I motsats till denna modell kan Capellagården beskrivas som en 

värdestjärna där dels företaget, men även dess partners, kunder samt kunders kunder 
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tillsammans bidrar med olika inputs9. Dessa förvandlas sedan i en värdeskapande process 

för att kunna skapa nya och effektivare outputs. Trots att Capellagården är unik med sin 

genuina miljö, sina kulturhistoriska byggnader samt utmärkande utbildningsmöjligheter, 

är det inte endast detta som bidragit till konkurrensfördelar. Även de samarbeten 

Capellagården utvecklat bidrar till att nya resurser skapas och effektivare outputs blir 

möjliga. Engagemang och förtroende är centrala faktorer som alla parter i ett samarbete 

behöver inge. 

 

Sammanfattningsvis har analysen fokuserat på att studera ett fåtal av Capellagårdens 

intressenter, vilka värden som skapas för dessa samt vilka samarbeten företaget ingått. 

Analysen har även behandlat de värden som Capellagården själva anser sig skapa och 

skillnaden mellan dessa och de uppfattningar två av intressenterna har. Att möta 

intressenternas krav gör Capellagården genom lyhördhet och medvetenhet. Samarbeten 

fokuseras det på genom att fokusera på de resurser som finns. Därmed finns det en tydlig 

koppling mellan intressenterna, samarbetspartnerna samt de resurser som uppstår till följd 

av detta. I följande kapitel kommer dessa resonemang bearbetas ytterligare för att 

slutligen leda in på studiens slutresultat.  

 

 

 

 

                                                             
9 Se figur 3.2. Värdekonstellation, s. 19 
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6 Sammanfattning och slutsats 

Det sjätte, och sista kapitlet, syftar till att presentera studiens slutsats. Resonemanget som 

fördes i kapitel fem kommer att bearbetas ytterligare i linje med att studiens syfte samt 

frågeställning kommer att besvaras. Det teoretiska bidraget kommer presenteras och 

kopplas till analysen. Vidare kommer även identifierade förslag till fortsatt forskning 

klargöras. 

 

 

I uppsatsens inledande kapitel presenterades problematiken runt Capellagården och det 

värde de anser sig skapa för sina intressenter. Även svårigheter med att differentiera 

verksamheten presenterades. Studiens resultat har bekräftat att detta är diffust och 

problematiskt att definiera. De resurser Capellagården identifierat och satsat på har lett 

till att det runt kärnverksamheten skolan utvecklats många sidoverksamheter.  

 

6.1 Besvarandet av frågeställningen 

Uppsatsens syfte var att analysera hur Capellagården själva uppfattar de värde de 

producerar samt hur de visar på dessa. Detta skulle uppnås genom att jämföra med den 

bild av värde två av företagets intressenter hade. Utifrån detta formulerades 

frågeställningen; Hur kan Capellagården visa på de värden de producerar?  

 

Jag har identifierat företagets intressenter för att skapa en bild av vilka dessa var samt för 

att kunna urskilja vilken roll de två intressenterna som ingått i studien, besökaren och 

eleven, hade i intressentmodellen. Detta presenterades i intressentmodellen i kapitel 510.  

 

Den största enheten är skolan och den identifierade huvudintressenten här är eleverna, 

vilket gör att valet av Karlsson som intervjuobjekt visat sig vara högst väsentligt. De 

värden som Karlsson upplevde är av vikt för Capellagården att ta tillvara på och försöka 

möta. Anjar nämner själv att det inte lagts någon vikt på att arbeta med värdeskapande 

aktiviteter som förmedlas utåt. Studien kan dock bekräfta att det borde läggas mer fokus 

på just detta. För att förstärka de värden intressenterna uppfattar borde mer fokus läggas 

på att sträva efter att förmedla ett starkare värde utåt.  

                                                             
10 Se s. 38  
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 Värdet av ett värde 

Hur ett värde definieras är olika från individ och situation. I tabellen ”definitionen av ett 

värde”11 presenterades beskrivningen av ett värde utifrån Capellagårdens perspektiv. För 

företaget handlade det om 3 olika dimensioner, där den första berörde fysiska värden, det 

vill säga värden som kan mätas i monetära medel. Den andra dimensionen handlade om 

varumärkesbyggnaden medan den tredje dimensionen behandlade de värden som skapas 

för samhället. För att utvecklas som företag krävs både öppenhet och lyhördhet. Det är 

väsentligt för företaget att kunna möta intressenternas krav, vilket gör att det är av vikt 

att vara medveten om hur intressenterna uppfattar de värden organisationen, enligt sig 

själva, skapar. Det har varit problematiskt att differentiera Capellagården, på grund av 

den mångfasetterade verksamhet de bedriver, vilket kan ha varit en bidragande faktor till 

att det brustit i förmedlingsprocessen av de värden de anser sig producera. 

 

Nilsson, återkommande besökare, berättar att det hon strävar efter att uppfylla med sina 

besök är att hämta inspiration, samt få en fridfylld och glädjefull stund. På det sätt 

förmedlar Capellagården ett värde som är omätbart i pengar men värdefullt för besökaren. 

För den före detta studenten Karlsson var det största värdet den personliga utveckling hon 

upplevde under sin studietid. Ett annat värde Karlsson nämner är givetvis allt det hon 

lärde sig under sitt år på Capellagården – vikten av ekologisk mångfald och hållbarheten 

som blir till följd av detta. I linje med Nilsson nämner Karlsson även det lugn som vilar 

över platsen. Detta är en av de saker där Anjar instämmer då hon beskriver den bild hon 

tror att besökare har av Capellagården. Utifrån analysen kan det konstateras att de värden 

som Capellagården anser sig producera uppfattas olika av intressenterna. Genom de 

kvalitativa intervjuer som gjorts har studien kunnat påvisa att trots att definitionerna på 

värde skiljer sig, grundar de sig i liknande värderingar. 

 

Att besökare inte bidrar med lika mycket intäkter som studerande var från uppsatsens 

början en föraning som fanns. Utifrån analysen kan detta bekräftas, men det framkommer 

även att besökarna har en viktig roll för Capellagårdens varumärkesbyggnad. Den främsta 

marknadsföringen, som sker mun-till-mun, är en av de effektivaste 

marknadsföringskanalerna och något som besökarna bidrar till. Att besökarna i sig kanske 

inte genererar så höga intäkter betyder inte att de inte är en viktig intressent. Tvärtom har 

                                                             
11 Hittas på s. 33 
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analysen påvisat att besökarna har en viktig roll i och med marknadsföringen av 

Capellagården, och att vård av denna relation är viktig.  

 

 Värdeskapande aktiviteter 

Identifikation av värdekedjans aktiviteter har gjorts löpande under uppsatsens gång. 

Förutom skolverksamheten erbjuder Capellagården även trädgårdsbutik, plantskola, 

sommarkurser, café, konferenser och guidade turer.  

 

Den värdekonstellation som presenterades i kapitel fem12 visar de samband som finns 

mellan företagets olika verksamheter. Skolan utgör kärnan i konstellationen och kopplat 

till denna finns de andra identifierade resurserna. Även samarbete med andra aktörer är 

en faktor för att utvecklas som företag. De tre mest centrala samarbetena som 

Capellagården har är bussresor, Bo Pensionat samt Westbergh Upplevelser. Samtliga 

samarbeten gynnar Capellagården, och gör att möjligheterna för att utföra fler 

värdeskapande aktiviteter ökar. Dessa ökar även värdet för flertalet intressenter, 

exempelvis pensionatet. På grund av pensionatet kan gästerna erbjudas logi och kost, och 

därmed få ett längre besök som gynnar Capellagården, och givetvis också pensionatet. 

Samma fungerar för konferenser, där konferensgäster kan erbjudas helhetspaket. Bo 

Pensionat står för kost och logi, medan Capellagården kan stå för till exempel fika och 

kvällsaktiviteter, och givetvis en autentisk miljö. 

 

Sammanfattningsvis handlar det i första hand om samverkan och att skapa ett värde som 

möter intressenternas krav. Studien har resulterat i att skapa ytterligare förståelse för 

Capellagårdens samarbeten och relationer till intressenter. Jag har i denna uppsats snarare 

kunna bekräfta redan existerande kunskap, dock fokuserat ur Capellagårdens perspektiv. 

De förkunskaper jag hade inom området har bidragit till att klarläggande har kunnat göras 

utifrån ett bredare perspektiv. Ett steg i Capellagårdens utveckling är att fokusera på redan 

existerande resurser, men även på de resurser som uppstår i samverkan med intressenter. 

En sådan resurs som inte fokuserats så mycket på är turismnätverket, där både Anjar och 

Ahlgren nämner att arbetet varit problematiskt. Om detta arbete blir fungerande kommer 

det förmodligen gynna alla aktörer på ön, och kommunen blir även delaktig. Därav ligger 

fokus i dagsläget på att utveckla ett fungerande strategiarbete. 

                                                             
12 Se s. 35 
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6.2 Teoretiskt bidrag 
Den teoretiska referensramen i kapitel 3 avslutades med en egenkonstruerad modell för 

att visa på teoriernas samband: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Egenkonstruerad modell – ”Teoretisk överblick” 

 

Under uppsatsens gång har dessa samband kunnat bekräftas. Precis som alla företag, 

påverkas Capellagården värdeskapande av både inre och yttre faktorer. Studien har 

identifierat de externa faktorerna – intressenterna och omgivningen. För att förstå och 

utveckla de relationer som finns är samarbete och nätverkande en central faktor, vilket 

Capellagården är medvetna om. De interna faktorerna påverkas av de resurser företaget 

har. Capellagården har tagit vara på de resurser som finns och genom värdeskapande 

aktiviteter omvandlat detta till värden, som i sin tur förmedlas till intressenterna. 

Sambandet mellan de externa faktorerna och värdeskapande aktiviteter är i modellen 

obefintlig, dock har studien påvisat att även externa relationer bidrar till värdeskapande 

genom att passera organisationen, omvandlas till resurser och därmed tas tillvara på 

genom värdeskapande aktiviteter. 

 

6.3 Framtida forskning 
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Generellt har tidigare har forskning inom värdeskapande gjorts i rätt så stor utsträckning. 

Definitionen värde är inget nytt fenomen, och inte heller att begreppet är komplext och 

svårdefinierat. Den här uppsatsen har fokuserat på ett fallföretag, som så många andra 

företag står inför problematiken att förmedla ett värde som uppfyller intressenternas krav. 

Samverkan är ett annat fokusområde som forskats en del runt, intressant vore att forska 

vidare kring ämnet resurser, för att identifiera och analysera om/hur det gynnar ett företag 

att satsa på alla de resurser som finns. Inom besöksnäringsdelen har uppsatsen påvisat att 

80-90 % av alla Ölandsturister åker norrut. Hur företagen på södra Öland skulle påverkas 

av att destinationen arbetade för att attrahera flera besökare att åka söderut är ett område 

som skulle vara intressant att analysera.  

 

Intressenterna är en betydande del för en organisations utveckling och jag har i denna 

uppsats fokuserat på 4 av intressenterna; ägarna, besöksnäringen, besökarna samt de 

studerande. På grund av de utvalda intressenterna fick studien en medveten inriktning. 

Under uppsatsens gång har jag försökt hålla ett objektiv synsätt men är medveten om att 

studien har kunnat generera andra slutresultat om jag istället valt att fokusera på 

ytterligare intressenter. Att fokusera på problemet utifrån kommunens perspektiv vore 

därför intressant att forska vidare runt. Anledningen till att jag nämner just kommunen är 

för att uppsatsen påvisat att den problematik som finns mellan Capellagården och 

kommunen egentligen inte ligger i relationen, utan påverkas av de begränsningar som 

kommunen har angående att fördela bidrag. Studiens fokusområde är diffust men 

intressant, och på grund av komplexitet kan området förmodligen diskuteras utifrån olika 

perspektiv i oändlighet.  
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 Bilaga 1 - Intervjumall 

 

 
 

 

 

Bilaga 1 – Intervjumall Capellagården 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Hur ser organisationen ut? 

3. Vad har ni för omsättning? 

 

Värdeskapande 

4. Hur skulle du definiera värde?  

5. Vad är ett värde för er på Capellagården? Är det pengar eller rykte? 

6. Vad tycker ni att ni förmedlar för värde till kommunen? 

7. Hur tror du att ni skulle kunna visa på de icke-monetära värden ni anser er 

skapa? 

Samarbete 

1. Hur ser er marknadsföring ut? Marknadsför ni er själva eller hjälper kommunen 

till med det? 

2. Hur ser ert samarbete ut med kommunen? Anser ni att det är bra/dåligt? Finns 

det några förändringar/förbättringar som skulle kunna göras? 

3. Vad skulle ett samarbete med kommunen kunna innebära? 

4. Ni får ju ett bidrag av kommunen varje år, anser ni att detta är tillräcklig? 

5. Jobbar ni med någon modell för att visa de värdeskapande aktiviteter ni utför? 

Turism 

6. Ni är ju en skola, men även ett besöksmål för turister. När drar turistsäsongen 

igång? 

7. Skolan är ert främsta intäktscenter, men efter det – vilket är då det främsta 

intäktscentret? 

8. Har ni några samarbetspartner? Hur ser dessa samarbeten ut?  

9. Är ni med i Ölands turismnätverk? Om nej, varför inte? Om ja, vad innebär det 

för er?   



 Bilaga 2 - Intervjumall 

 

 
 

 

 

Bilaga 2 – Intervjumall Ölands besöksnäring 

 

1. Vilka är dina uppgifter som turistsamordnare? 

2. Anser du att du har ett svårt jobb?  

3. När du möter företag, anser du att det finns någon skillnad i bemötandet mellan 

stora och små företag? 

4. Jag undersöker värdeskapande och hur småföretagare kan visa på det värde de 

skapar, inte minst för kommunerna. Anser du att det finns en problematik i utbytet 

mellan kommunerna och aktörerna?  

5. Hur ser ert samarbete med kommunerna ut?  

6. Vem ska ansvaret ligga på? 

7. Många företag bidrar till ett ökat invånarantal då många jobbar och bor, och därför 

skriver sig i kommunerna. Anser du att kommunerna ser att detta värde kommer 

från småaktörerna? 

8. Har ni någon modell ni jobbar efter när det handlar om värdeskapande? 

9. Hur kan företagen visa på de värden de skapar för kommunerna? 

10. Kan företagen få någon sorts kompensation för de värden de skapar? 

11. Till sist, vad är framtidsvisionen för Ölands Turismnätverk? 



 Bilaga 3 - Intervjumall 

 

 
 

 

 

Bilaga 3 – Intervjumall besökare Capellagården 

 

1. Hur hörde du talas om Capellagården? 

2. Vad fick dig att besöka Capellagården? 

3. Fann du något annat som du inte redan visste om Capellagården när du besökte det? 

4. Visste du att Capellagården bedriver olika verksamheter? 

5. Vilka verksamheter har du hört talas om? 

6. Åkte du till Öland för att endast besöka Capellagården, eller hade du även något 

annat syftek,m? 

7. Spenderade du några pengar under ditt besök på Capellagården? 

8. Har du pratat vidare om Capellagården? 

9. Vad är ett värde för dig? 

 



 Bilaga 4 - Intervjumall 

 

 
 

 

 

Bilaga 4 – Intervjumall före detta elev Capellagården 

 

Bakgrund  

1. När var du elev på Capellagården?  

2. Vilken utbildning gick du? 

3. Bodde du på skolan eller pendlade du?  

4. Var du på skolan även över sommaren?  

5. Hur hörde du talas om Capellagården?   

6. Vad fick dig att välja Capellagården?  

 

Värde 

7. Hur skulle du definiera ett värde?  

8. Vad anser du att Capellagården förmedlade för värde till er som studerande?  

9. Vilket värde anser du att Capellagården ville förmedla utåt? 

10. Capellagården är ju främst en skola, men årligen kommer mängder med turister. 

Hur stor del skulle du säga att Capellagården är ett besöksmål för turister?  

11. Vad har du fått med dig efter dina studier på Capellagården?  

12. Skulle du rekommendera andra att studera på Capellagården?  

 

 

 

 


