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1. Inledning
Den 18/6 2011 öppnade The Glass Factory – Glasmuseet i Boda sina portar för besökarna.
Museet med sina 6 utställningar, varav två basutställningar och fyra tillfälliga utställningar,
samarbeta med Designhouse Stockholm som driver glashyttan Vet Hut samt Open-butiken i
samma byggnad som glasmuseet.

2. The Glass Factory –Glasmuseet i Boda

1



är ett upplevelsebaserad interaktivt glasmuseum – med fingret på pulsen.
Museet är ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad
verksamhet, beläget mitt i Glasriket.



är Sveriges enda renodlade glasmuseum – Ett kunskapscentrum där det historiska ger
perspektiv åt samtiden.
Museet har Sveriges mest omfattande konstglassamling som består av ca 40.000
föremål från olika glasbruk av ett 50-tal konstnärer som har arbetat i materialet glas.



är ett forum för en kvalitetssäkrad pedagogiskt programverksamhet för barn och
ungdomar där ett levande kulturarv som hela tiden används och utvecklas.



är en kreativ mötesplats för delaktighet och experimentella processer, där konstnärer,
designers och besökare träffas och samverkar. Samarrangemang och
sektorsövergripande allianser och inflytande från besökarna ökar delaktigheten.
Upplevelsen och besökaren står i centrum. Besökarna integreras och har möjlighet att
pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa
förmåga.



Glasmuseet är ett forum för internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet.
Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta
och experimentera i museets glashytta med materialet glas och hitta nya uttryck.



är ett forum för konstnärlig förnyelse och kvalitet som verkar för att utveckla det
svenska glaset och vidga begreppet glas.



är en regional utvecklingsfaktor.Genom sin roll som kreativ mötesplats för
glasområdets nationella och internationella aktörer verkar The Glass Factory för att
vara en vitaliserande kraft för framtidens Glasrike och dess glasproduktion. 1



är en representant för det regionala och nationella kulturhistoria.

The Glass Factory, Plandokument, s. 10
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3. Förutsättningar


Samling
Museets samling, regionens kulturarv, omfattar mer än 40.000 glasföremål (konst- och
bruksglas) och ca 60.000 arkivalier (ritningar, dagböcker, klipp mm), en kulturell skatt
som visar produktionen över fyra av de för svensk glaskonst mest betydelsefulla
glasbruken. En samling som inbjuder till varierande utställningar, samarbeten med
regionens befolkning, tvärvetenskapliga grepp och internationella samarbeten.



Faciliteter
Lokalen med glashytta och museum inom samma väggar inbjuder till en lång rad
aktiviteter där besökaren kan vara aktivt deltagande i produktionen av upplevelser. Det
ger utrymme för ett förverkligande av museets vision att vara ett kreativt forum för
samverkan, delaktighet, mångfald och experimentella processer.



Personalens kompetens och kontaktnät
Personalen har en lång erfarenhet av utställningsverksamhet, museipedagogik, publik
verksamhet, dokumentation och glas som konst och kulturarv som tillsammans med
ett brett kontaktnät skapar goda förutsättningar för en fortsatt kreativ verksamhet.
Museet har fyra stycken heltidsanställda, en museichef (utställningsproduktion,
marknadsföring, planering och genomförande av programverksamhet,
personalansvar), en utställningstekniker (utställningsbygge/städning, reception), en
museipedagog (program, pedagogiska program, visningar och events) och en
museiassistent (dokumentation/samlingar/museibutiken/reception).
Museet har en deltidsanställd person för städning och sommarpersonal.
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Konstnärsrådet
Konstnärsrådet och museets referensgrupp, bestående av fem kända svenska
glaskonstnärer med ett omfattande internationellt kontaktnät, är en påtaglig styrka för
museet då de utöver sitt kontaktnät, konstnärliga verksamhet även bidra med
utveckling och marknadsföring av verksamheten (som faddrar).



Strategiska allianser
Upparbetade relationer med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS,
Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kalmar läns museum, Smålands museum,
Amerikansk-svenska institutet, Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i
Glasriket, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet,
Nationalmuseum, mm, som stärker museets varumärke nationellt som internationellt.
Samarbeten skapar också förutsättningar för en bredare målgrupp. Exempelvis riktar
sig Designhouse Stockholm mot Open minded people with a mental age between 2545 years an with a high interest in functional and beautiful design objects with a
special Scandinavian touch 2 .

Designhouse Stockholm, Facts & Figures
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Glasriket
The Glass Factory har en styrka i at vara kopplat till starka varumärken som Glasriket
och Boda glasbruk.



Samarbete med Designhouse Stockholm och glashyttan Vet Hut
The Glass Factory samarbetar med Designhouse Stockholm som är ett etablerat och
internationellt varumärke sedan 1992 med huvudsätet i Stockholm. Glasmuseet och
Designhouse Stockholm samarbetar kring olika events och konferenser och
marknadsföring (där Designhouse Stockholm har företagets internationella
marknadsföringskanaler som The Glass Factory har stor nytta av, t.ex Formex,
MOMA, Modern Museum of Art, där olika glasprodukter och föremål ställs ut mm).
Samarbete finns vidare genom sponsring och olika paketlösningar,
receptionskostnader och workshops mm i glashyttan.
Genom samarbetet med glashyttan Vet Hut har museet möjlighet att tillgodagöra sig
intäkterna från inträdet till glashyttan, samt möjlighet att hyra hyttan vid behov till en
låg kostnad.
Designhouse Stockholm har under perioden 20110618-20112031 dubblat sina intäkter
och kommer fortsätta att investera (t.ex har det köpts en ny glasugn mm).

3



En etablerad turistnäring
Kalmar län har under de senaste åren upplevt en stark turism. 2008-2009 ökade antalet
gästnätter inom länet med 23,3% vilket var klart över genomsnittet i landet. 3 Det finns
flera starka varumärken inom regionen såsom Glasriket, Astrid Lindgrens Värld och
Öland. Detta skapar möjlighet till en regional attraktivitet gentemot andra delar av
Sverige. Därutöver finns det flertalet campingplatser, vandrarhem, stugbyar samt
hotell (t.ex Kosta Art Hotell) som erbjuder ett brett omfång av
övernattningsmöjligheter i regionen. Detta kan främja en förlängning av de olika
målgruppernas stanntid i området. Genom ett samarbete med aktörer i området har
The Glass Factory möjlighet att ingå i olika paketlösningar och producera egna
paketerbjudanden.



Unik koncept
The Glass Factory är unik eftersom museet är Sveriges enda renodlade glasmuseum
som kan profilera sig hela vägen. Det finns möjlighet att så småningom söka nationellt
ansvar för glas i Sverige.



Glasrikets strukturomvandling
The Glass Factorys roll är speciellt viktig i samband med regionens och Glasrikets
strukturomvandling där museet presenterar en ny möjlighet att arbeta med glas, både
vad det gäller förmedlingen av glas som kulturarv och genom att stödja den framtida
utvecklingen av glaset genom samverkan med olika nationella och internationella
aktörer.

http://www.svd.se/nyheter/inriket/karv-turiststatistik-for-manga-regioner 3344373.svd (hämtat 20110820)
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4. Målbeskrivning 2011
 Målet för år 2011 var att med anställd personal av tre personer planera, marknadsföra,
rita och skapa ett nytt glasmuseum med 6 st kvalitetssäkrade utställningar, hemsida,
program, museibutik inför sommarsäsongen samt planering av höstprogram och
utställningar. Tidsramen var 6 månader för planeringen och en månad för
utställningsbygget. Besöksfrekvensestimering låg på fyrtiotusen besökare efter museet
färdigställande fr.o.m den 18/6 2011.

5. Verksamhet 2011
5.1 Planering av museets framtida utrymmen
Under våren 2011 har museets ansvarig skrivit en visionsberättelse med museets framtida
önskemål för verksamheten vad det gäller lokaler. Museets ansvarig har deltagit i varje
byggmöte tillsammans med de olika andra aktörerna som stod för själva planeringen och
utförandet av bygget.
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5.2. Planering av museets utställningar och framtida verksamhet
Under våren 2011 planerades dessutom museets framtida utställningar och verksamhet samt
de två basutställningarna och fyra tillfälliga utställningarna. Dessutom planerades programmet
till hösten 2011.
5.3. Logotype och hemsidan
Den grafiska byrån Hjärta Smärta producerade det framtida glasmuseets grafiska profil och
logotype och planerade formgivningen av hemsidan som sedan byggdes av företaget
Stunning, www.theglassfactory.se .
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5.4. Utställningar till öppningen 2011
Museets utställningar under sommaren och hösten 2011:


”Glasriket Forever” (basutställning)

9

Utställningen handlar om Glasrikets uppkomst, utveckling och framtid med föremål
från The Glass Factorys och Emmaboda kommuns samlingar (Kosta, Boda, Åfors och
Johansfors) och inlånade föremål från de övriga bruken. För utställningens ljuslådor
har museets personal också använt sig av The Glass Factorys omfattande
pappersarkivsmaterial som ritningar, foton och annat bildmaterial.


Barnens Glass Factory (basutställning)
Barnens Glass Factory är en utställning för barn som är byggd som en småländsk skog
med en glashytta som barn kan gå in i, testa med (låtsas)glasblåsning, elda ugnen,
packa, glas, klä ut sig till glasknalle och laga hyttsill mm.



Fredrik Nielsen feat. Fredrik Nielsen (tillfällig utställning)
18/6 2011 – 8/1 2012
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Fredrik Nielsen är en av samtidens främsta rebeller inom det svenska glaset. Med sina
pulserande, punkinspirerade arbeten tar han avstamp i popkulturens olika uttryck och
låter glaset samspela med bland annat musikvideor och graffitifreferenser.
Han arbetar med problematiseringen av det prestigeladdade begreppet och fenomenet
”konstglas” och utmanar den underförstådda hierarkin och autencitetsanspråket inom
konsten. Genom en slags branding sätter han sin egen ”stämpel” på andra redan
existerande arbeten som sedan visas i en ny kontext.
I samband med sitt ifrågasättande av konstglasbegreppet undersöker han också
konstnärens roll och dess betydelse för verkets definition. Fredrik Nielsen sätter bilden
av sig själv i centrum och låter den styra utformningen av hans arbeten. Hans
självdokumentation i form av egna videor och stillbilder integreras och återbrukas hela
tiden i hans installationer.


Statement World of no craft, Charles Stern
18/6 2011 – 19/10 2011
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Statementutställningen är ett av museets tre olika återkommande format, där The
Glass Factory väcker debatt kring viktiga frågor som berör glasets nya villkor. Det
svenska glaset befinner sig i en stark förändringsprocess, både vad gäller formgivning
och konstnärligt uttryck, och glasindustrins ramar som förändras radikalt just nu. Två
olika deltagare ur olika sammanhang t.ex. konstnärer, näringslivsidkare, författare och
intendenter har därför möjlighet att väcka debatt kring vissa aktuella teman två gånger
om året. Frågeställningar visualiseras bl.a. med en utställning där tankarna väcks till
liv med hjälp av föremål, projektioner och olika spännande experiment.
På hemsidan finns det dessutom möjlighet för besökaren att tycka till och lämna sitt
eget bidrag till debatten, som i slutet av utställningen tas upp i olika programpunkter,
t.ex ett seminarium, ett finissage eller en workshop och fungerar som en framtida
dokumentation för glasmuseet.
Inledningsprojektet var ett samarbete med Konstfackskolan i Stockholm, där Charles
Stern har valt att arbeta med den stillatigande sidan av arkivet på The Glass Factory.
Genom interaktion och animering blev hans arbete en hyllning till glasblåsarens
hantverk som står parallellt med formgivarens arbete. Betraktarens kontroll av
animeringen är ett sätt att identifiera sig med hantverket och framhäver materialets
sensibilitet, vilket ger en bild av glasblåsarens arbete.
Stern är nyfiken på behovet av både gammal och ny teknik. Mycket i det moderna
livet beskriver skiftningen mellan analog och digital verklighet. Musiken kommer från
filer, vänskaper upprätthålls via Facebook, våra minnen spelas in på ljussensorer och
visas i megapixels. Och ändå bakar vi bröd, arbetar på våra odlingslotter och gör-detsjälv-projekt på vår värdefulla fritid.
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I centrum för Sterns arbete finns paradoxen att använda ett digitalt medium för att föra
publiken närmare hantverket.


Hot Spot, Karl-Magnus Nilsson
18/6 2011 – 30/10 2011

Formatet Hot Spot är The Glass Factorys andra format som det allra senaste som det
svenska glaset har att erbjuda.
Först ute var Karl-Magnus Nilsson som med sina glasskulpturer på ett humoristiskt
sätt kommenterar sin samtid. Han undersöker olika mikrokosmos som cirkusen,
museet eller kuriosakabinettet och experimenterar med att kombinera olika föremål för
att skapa nya historier.
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Nilssons objekt ser ut att komma rakt ur en surrealistisk värld befolkad av
överdimensionerade mustascher, små fåglar som sitter på förlängda protesliknande
förbindelserör och olika kroppsdelar i stora genomskinliga glasburkar.


Kosta glasskolas avgångsutställning
18/6 2011 – 14/8 2011

Glasskolan i Kosta grundades år 1985 och har sedan dess utbildat studenter från
Sverige och de andra nordiska länderna. Avgångseleverna som ställde ut på museet
kom från Hantverksprogrammet och Nordiska programmet.
Hantverksprogrammet är en gymnasieutbildning där eleverna utöver glasblåsning
också läser kärnämnen. Nordiska programmet är en ren hantverksutbildning som pågår
i tre år.
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5.5. Utställningar under hösten 2011


Statement, Industrial Intervention, Folkform
22/10 2011 – 5/2 2012

Folkform är en svensk konstnärs- och formgivarduo bestående av Anna Holmquist och
Chandra Ahlsell. Tillsammans med Maxim Velcovsky, en av Tjeckiens främsta
samtida formgivare, utförde Folkform en serie materialexperiment i glas i olika
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workshops för att undersöka traditionella tjeckiska hantverkstekniker. De färdiga,
nytillverkade objekten visades i en utställning på The Glass Factory.
Projektet är ett samarbete med Färgfabriken i Stockholm och Iaspis. Formgivarduon
Folkform arbetar med den dynamiska kollisionen mellan det massproducerade och det
handgjorda, där hantverket möter industrin och maskinen möter handen. Hur kan vi
skapa nya uttryck genom kombinationen av det handgjorda glaset och
maskinslipningen? Kan något nytt skapas när traditionellt hantverk kombineras med
en existerande industriell tillverkningsprocess? Glasobjekten i utställningen är
resultatet av när såväl traditionell dekorslipning som högteknologisk robotslipning
möts i ett och samma föremål.
Kunskaperna om de traditionella dekorslipningsteknikerna är på väg att försvinna i
Sverige, och vad händer när de gör det? Kommer produktionen att flytta någon
annanstans? Kommer det i slutändan bara att handla om varumärket?
Folkform vill att deras produkter bär med sig en del av själen och historien från den
plats där de har tillverkats. När produktionen flyttas utomlands blir den plötsligt
mycket abstrakt, och människor slutar att uppskatta hantverket bakom tillverkningen.
Folkform vill berätta hela historien om hur produkten tillverkades, och av vem, det är
nyckeln till föremålens inneboende berättelser.


Hot Spot Helena Kågebrand
12/11 2011 – 26/2 2012

Helena Kågebrand, utbildad på Gerrit Rietveld Akademin i Amsterdam, är skulptör
och använder glas som sitt främsta uttrycksmedel.
16

Kågebrand arbetar med kroppen som utgångspunkt. Redan tidigt fokuserade hon på
lampworktekniken för att skapa skulpturer som delvis anknyter till medicinska
instrument för att penetrera kroppen med, delvis påminner om specifika mänskliga
organ som äggledare eller lungor.
Ofta går det inte att säga var organen slutar och de medicinska instrumenten börjar.
Skulpturerna är metalliskt-vackra, kalla, pseudovetenskapliga och ser nästan ut som
om de var desinficerade.
Ibland tillför Kågebrands känsliga teckningar under eller bredvid objektet på väggen
som påminner om blodkärl eller komplexa maskinkonstruktioner.


The Glass Factory Lab, Alex Mirutziu
20/8 2011 – 3/9 2011
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The Glass Factory Lab är glasmuseets tredje format . Museet verkar för att
sammanföra olika aktörer från olika discipliner för att skapa konstnärlig förnyelse och
interdisciplinära experimentella samarbeten. Genom nationella och internationella
utbyten skall konstformen glas fördjupas, utvecklas och stärkas.
Ett konstnärsråd bestående av fem svenska konstnärer med internationella kontakter
initierar fem projekt per år med internationell karaktär. Projekten har anknytning till
museets hytta och sätter spår i museets övriga program- och/eller
utställningsverksamhet.
The Glass Factory Lab inleddes med ett Artist-in-residency-projekt med den rumänske
samtidskonstnären Alex Mirutziu. Projektet har initierats av Åsa Jungnelius, som
arbetar med skulptur, installationer och bruksföremål med glas som dominerande
material. Hennes ämnen är ofta kön, genus, makt, materialets värde, konsumtion och
kulturella och klasstyrda urvalsprinciper. Hon är också verksam konstnär och
formgivare på Kosta Boda.


The Glass Factory Lab, Jim Butler
10/9 2011 – 26/2 2012

Den andra delen i formatet The Glass Factory Lab under 2011var ett artist-inresidency-projekt med den amerikanske målaren och skulptören Jim Butler, ett projekt
initierat av konstnären Fredrik Nielsen.
Jim Butler är intresserad av olika typer av perception och hur man kan uttrycka
känslor genom olika fysiska material.
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5.6. Program
 Sommar- och höstprogram 2011
Förutom utställningsöppningar med olika programpunkter har glasmuseet även haft
olika program som har genererat många besökare:
 3/7, 17/7 och 24/7 Glasworkshop med Fredrik Nielsen
 9/7 Workshop för barn och ungdomar i samarbete med Smålands museum
 19/10 Landsbygdskonferensen
 22/10 Glasets helg
 v. 42-44 Höstlovsaktiviteter med workshops, visningar, lekar, pyssel mm,
 3/10 Blow on! Blåsardagen, ett samarbete med Kulturskolan, konsert i hyttan, 5/11
Alsboafton, för hela familjen, glasblåsning, familjevisning, spökpyssel, tillverkning av
glasshalsband, vuxenvisningar, glasmålning mm.
 27/11 Julmarknad fokus på glas, mat, musik, glasworkshop, samtidigt öppnar också
magasinet i källaren med allt glas och utställningen (Hall of Fame) i gången med en
stor mängd fantastiskt glas.
5.7. Andra samarbeten
Under 2011 har museet samarbetat med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS,
Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kalmar läns museum, Smålands museum,
Amerikansk-svenska institutet, Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i
Glasriket, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet,
Nationalmuseum, Kosta hembygdsförening, Algutsboda hembygdsförening mm.
5.8. Dokumentation och samling
Under hösten 2011 har det byggts upp hyllor i glaskällaren och hela Kostasamlingen har gåtts
genom och ordnats kronologiskt och efter formgivare/konstnär. Under julmarknaden har
sedan glaskällaren öppnats för visning av publik, vilket har varit väldigt uppskattat. Till
visningarna kom över 400 besökare.
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5.9. Anställning av museipedagog och pedagogisk verksamhet
Under augusti 2011 anställdes en museipedagog som började med att utveckla en pedagogisk
infrastruktur och initiera samarbeten med olika skolor. Under hösten 2011 arrangerade The
Glass Factory har ett Skapande-skola-projekt med Bjubäcksskolan år 4-6 samt ett Skapandeskola-projekt med skola år 3 från Nybro kommun.
6. Skapande och genomförande av program och paketlösningar
Under 2011 har The Glass Factory också kunnat erbjuda olika program- och paketlösningar.
Det har dessutom inletts ett samarbete med Kosta Boda Art Hotel för att kunna erbjuda
gemensamma upplevelsepaket.


Skolprogram
The Glass Factory erbjuder skolprogram om glasbrukens och glaset historia, sagor i
sägner i Glasriket, småländsk historia i barnperspektiv samt konst- och designhistoria.
Heldagsprogram skräddarsys. Skolprogrammen erbjöds och har marknadsförts till
skolorna i regionen.
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Skapande och marknadsföring av olika paket och erbjudanden för företag,
föreningar och barnfamiljer
The Glass Factory erbjuder följande paketlösningar, se även bilaga: Barnkalas på The
Glass Factory, Höstlovskul för barn och ungdomar, Myssöndag på The Glass Factory
för hela familjen, Blås ditt eget glas på The Glass Factory, Weekend på The Glass
Factory
Olika paketlösningar marknadsförades genom bl.a utskick till 70 bussföretag, ca 150
konstföreningar, Glasriket Abs bokningssystem, ett 200-tal personliga kontakter, ca
100 pensionärsföreningar och annonsering mm.
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7. Konsultverksamhet
 Konsultarvoden för The Glass Factorys personal
Under 2011 har The Glass Factorys personal erbjudit följande konsulttjänster:




Museichef
Föredrag på Millesgården tillsammans med Nationalmuseum, (20111116)
Utställningstext, (20110712)
European Glass Context, (2012)



Utställningstekniker
Konsulttjänster åt andra avdelningar





Museipedagog
Samarbete med Vissefjärda skola kring samtidskonst
Samarbete med Bjurbäcksskolans år 7
Samarbete med Vilhelm Mobergs gymnasium




Dokumentations- och butiksansvarig
Glasfrågor
Utlån av föremål

8. Museibutik och planering och konceptarbete av museets butik inför 2012
Under hösten 2011 har museibutikens sortiment och målgrupp undersöks och nya koncept för
museibutiken har utvecklats, se nedan.

9. Regionala och statliga bidrag
The Glass Factory har sökt och fått bidrag för marknadsföring (130.000.-) från
Regionförbundet. Museet har även haft intäkter genom Kulturrådets bidrag till Skapande
skola.
Vidare har The Glass Factory sökt bidrag utvecklingsbidrag (i samarbete med Cirkus i
Glasriket), bidrag för kulturell verksamhet från Regionförbundet samt bidrag för
internationella samarbeten från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Iaspis. Besked om dessa
bidrag lämnas under året 2012.
10. Besökare
The Glass Factory har haft 22.934 besökare under perioden 18/6 2011 – 20111231.
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11. Nedslag i media
The Glass Factory har haft ett väldigt bra genomslag i både den regionala och nationella och
internationella pressen:

DN
FORM
Tv-inslag
Radio
Östran
Barometern
Smålandsposten
Emmaboda Tidning
Nybro Tidning
HeminredningsTidningar
(Residency, Hus +Hem,
Antikvärlden
SP, Blekinge tidning
Ledarartikeln neues Glas
Reportage i Konstperspektiv
International Designscout
Tysk Riksteve

nedslag
5
4
11
6
60-tal
7
8
6

30-tal
5
1
1
2
2

12. Artikelserie ”The Glass Factorys Familyalbum” i Emmaboda tidning
Museet Dokumentationsansvarig Emma Karlsson tillgängliggör pappersarkivets material som
foton, brev och ritning genom att skriva en artikelserie i Emmaboda tidningen som belyser
olika aspekter om hur glas och glastillverkning har påverkat regionen livet av regionens
befolkning.
13. Utnämnd till ”Årets Nykomling” av Svensk Form och tidningen FORM
Under hösten 2011 blev The Glass Factory – Glasmuseet i Boda utnämnd till ”Årets
Nykomling” av den nationella institutionen Svensk Form och den nationella designtidningen
FORM.
14. Utnämnd till att vara den ansvariga institution som representerar Sverige på
European Glass Context 2012
Under hösten 2011 blev The Glass Factory – Glasmuseet i Boda utnämnd till att vara den
ansvariga nationella institution som representerar Sverige på European Glass Context 2012,
den största europeiska tilldragelsen inom glas som finns idag.
15. Inskriven i länets Kulturplan som prioriteringsområde för Regionförbundet
Under hösten 2011 lyckades the Glass Factory – Glasmuseet i Boda även bli inskriven i den
nya regionala kulturplanen som regionalt prioriteringsområde.
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16. Utveckling och framtida mål
 Regionala och statliga bidrag
The Glass Factory har ansökt om ett länsuppdrag och anges i regionens nya kulturplan
som ett av Regionförbundets viktigaste fokusområden. Genom sin starka profil och ett
kulturarv som har stor nationell betydelse har The Glass Factory goda möjligheter att
till olika bidrag, som skulle underlätta kommunens ekonomiska åtaganden. För detta
är det viktigt med ett gemensamt politiskt arbete och en fokus på verksamhetens
styrkor.


Lokal och regional utvecklingsfaktor
Genom museets samarbete med annat näringsliv, framförallt Designhouse Stockholm,
samarbeten med regionens skolor samt internationella samarbeten / utbyten och
samarbeten med olika design- och glasutbildningar kommer regionen påverkas och
utvecklas.

17. Strategiska lösningar och utvecklingsmetoder 2012
17.1 Marknadsföring


Inventering av målgrupper
Under perioden 20110618-20112031 bestod The Glass Factorys målgrupper
huvudsakligen av följande grupper:







WHOPS (Wealthy Healthy Older People), ca 50%
Barnfamiljer (från Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner Blekinge, Skåne,
Kronoberg, Kalmar)
Barnfamiljer från Tyskland och Danmark
Designintresserade personer från storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö)
Glasintresserade personer (region Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar)
Turister, allmänt (Tyskland, Danmark, Polen, USA)



Praktikplats
The Glass Factory utvecklar samarbeten t.ex inom marknadsföring med t.ex
Linnéuniversitetet, som har bl.a utbildningar inom ekonomi, turism, kulturledning
samt kommunikationsvetenskap. Att erbjuda en praktikplats med möjlighet att göra
sitt examensarbete (t.ex en app för glasmuseet) i samarbete med museet är ett sätt att
främja de regionala kompetenser och därmed blir en angelägenhet för regionen.



Utveckling av hemsidan
Hemsidan uppdateras under maj 2012 med en engelskspråkig version så att
internationella turister har möjlighet att hitta rätt information de söker via nätet och
planlägger nästa års semester. Det pågår dessutom ett arbete med olika
samarbetspartners för att öka länkarna på hemsidan för att öka sannolikheten att
personer ur målgrupperna hittar information om verksamheten.



Marknadsföringsresa för jounalister från nationella tidskrifter/tidningar
Den 5/6 2012 bjuder Designhouse Stockholm ett 30-tal journalister från de största
tidskrifter/tidningar på en resa från Stockholm till Boda glasbruk för att marknadsföra
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museet och den nya glashyttan Vet Hut som ett nytt sätt att arbeta med det nya glaset
och bemöta Glasrikets strukturomvandling.

18. Metoder för att utveckla varumärket ytterligare


Fortsatt kontinuerlig dialog med regionens invånare
Aktivering av besökaren är en del av The Glass Factory´s vision (att skapa samverkan
i regionen). Just nu skriver The Glass Factory en pågående artikelserie i Emmaboda
Tidning där museet publicerar historiska bilder och berättar historien kring dessa.
Reaktionerna har varit väldigt positiva och många från regionen hör av sig och lämnat
sina minnen.
Museets arbete med olika av regionens aktörer för att visa de fantastiska glasskatterna
som finns i Glasrikebefolkningen samlingar, Theglassfactory@home var väldigt
framgångsrika. Även de fyra berättarkaféer som arrangerades i samband med
utställningen har engagerat ett stort antal människor från hela regionen och har
fungerat som ett forum mellan regionens aktörer (t.ex de olika bruken) och främjat
samarbetet mellan dem.



Utveckling av Barnens Glass Factory under hösten 2012
Under hösten 2012 kommer Barnens Glass Factory utvecklas av museets pedagog
Gabriella Eriksson. På hemsidan kommer museet att skapa ett Barnens Glass Factory.
Här kan man låta besökaren på museet designa sitt eget glas (t.ex genom teckning eller
lera), varefter det fotograferas och läggs upp på hemsidan. På så sätt kan barnen vara
del av utställningsverksamheten och få känna på att vara designer samt få
uppmärksamhet för sitt alster. Detta kan även locka föräldrar att besöka sidan varpå de
kan få information om verksamhetens andra aktiviteter.
Slutligen kan man välja ut ett av alternativen och låta Vet Huts glasblåsare få tillverka
ett exemplar. Här finns det även möjlighet till viral spridning4 .



Tävling
Under år 2012 skapar The Glass Factory tävlingar genom att lägga upp bilder med en
tillhörande fråga på hemsida eller facebookgrupp, där publiken får gissa konstnären
eller bruket eller berätta sin historia kring bilden mm. Detta skapa en dialog med eller
mellan besökare, samt är en kunskapsgenererande aktivitet. Eventuellt kan man införa
ett pris till det första rätta svaret, t.ex gratis inträde till museet samt 10% rabatt i
museishopen. Rabatterade priser samt tävlingar är ofta två strategier som är
lyckosamma för att generera uppmärksamhet och försäljning.



Bodagruppen, produktion av folder och hemsida för Boda glasbruk
Under september 2011 har det skapats en Bodagrupp som är en arbetsgrupp där alla
lokala näringslivsidkare och andra aktörer är med för att samarbeta och att gemensamt
marknadsföra Boda glasbruk som helhet och varje enskild verksamhet. Deltagarna är

4

Dobele, Angela, David Toleman and Michael Beverland (2005): Controlled infection! Spreading the brand
message through viral marketing, Business Horizons, vol. 48, s. 143-149
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personal från The Glass Factory och OPEN, Luffarmuseet, Samhällsföreningen, Boda
värdshus, Röda stugan, Vandrarhemmet och Lars Larsson. I de olika paketen som The
Glass Factory har skapat ingår samtliga näringslivsidkare i Boda vad det gäller mat,
kaffe och övernattning. I samarbete med Luffarmuseet erbjuder The Glass Factory
dessutom olika paket för bussresenärer som vill se båda museer.
Till säsongen 2012 kommer gruppen att skapa en digital portal / hemsida där alla
verksamheter presenteras med sina öppettider och en kort verksamhetsbeskrivning.
Till glashelgen 2012 (28-29/4) produceras det dessutom en gemensam folder där alla
aktörer presenteras med sina verksamheter och öppettider.


Fortsatt samarbete med glas- och designutbildningar
The Glass Factory har idag ett samarbete med Beckmans, Linnéuniversitetet och
Konstfack i Stockholm, glasskolorna i Orrefors och Kosta samt Pilchuck. Ett
samarbete med olika utbildningar inom design och glas främjar och stärker The Glass
Factorys varumärke regionalt och nationellt.



Höstsalong för glaskonstnärer i regionen
The Glass Factory planerar att anordna en höstsalong för alla glaskonstnärer och
glasformgivare i regionen.



European Glass Context
The Glass Factory är ansvarsinstitutionen för European Glass Context, Europas största
glasbiennal. Museichefen har valts ut av den internationella styrelsen att vara
representant för Sverige.



Utveckling av ”The Glass Factory Shop” och ”The Glass Factory Gallery”
Museibutikens sortiment har utvärderats under hösten 2011. Personer som köpte i
museibutiken var mest barnfamiljer och turister och designintresserade personer. De
mest sålda produkter i museibutiken under sommaren var böcker, mindre souvenirer
(som glasdjur, ögon i glas) och sekundaglas från Orrefors Kosta Boda. När det gäller
glaset såldes det mindre bruksprodukter som vaser, skålar, ljusstakar och dricksglas
men även Åsa Jungnelius nagellackskulpturer.
En ökning av omsättningen kan nås genom en anpassning av sortimentet till
fokusgruppen barnfamiljer och turister/bussresenärer samt en utveckling av en ny
”samlar-kundkrets” som är benägen att förvärva mer kostsamma objekt. Under 2012
kommer museet att öppna ”The Glass Factory Shop” med ett nytt sortiment prisvärt
bruksglas från olika studioglaskonstnärer. Samtidigt öppnas också ”The Glass Factory
Gallery” med konstglas som marknadsförs via nätet. Möjligheterna för
konstglasförsäljningen ökar dessutom genom att glaskonstnären Peter Hermansson har
öppnat sin ateljé i Boda som har en upparbetat kundkrets som regelbundet besöker
konstnären och museets Gallery.



Ökning av visningsfrekvens genom ny pedagog
I slutet av augusti 2011 tillträdde The Glass Factorys nya pedagog. Hennes uppgift är
att arbeta med att skapa och marknadsföra pedagogiska program som vänder sig mot
regionens skolor och olika upplevelsepaket som vänder sig till bussresenärer och –
företag.
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Visningsfrekvensen har ökat och under hösten ligger visningsfrekvensen på 3-4
visningar per vecka. Kostnaden för en visning, max 30 personer är 600.- + inträde
(grupprabatt på inträde 10.- per person när gruppantalet överstiger 10 personer).
Dessutom kommer ett ökat samarbete med Kosta Art Hotell som har planerats under
2011 leder till en ökning av visningsfrekvensen under 2012.


Samarbeten med regionens skolor och skapande av en pedagogisk infrastruktur
The Glass Factorys nya pedagog, som bl.a under 2012 kommer fortsätta att arbeta med
att skapa en pedagogisk infrastruktur för att arbeta aktivt med regionens skolor som
dessutom kan leda till en ökning av barnfamiljer som besöker glasmuseet. Enligt en
engelsk undersökning om vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen bakom
barnfamiljers museibesök var resultatet att det i allt högre grad var barnen i familjen.
Studien visar också att beslut om utflykter sker gemensamt mellan barn och föräldrar.
Detta understryker betydelsen att skapa ett museum som är attraktivt för barn. 5
Museipedagog Gabriella Eriksson har inlett ett samarbete med Regionförbundets
projekt Kultur och Skola, ett projekt som undersöka hur kulturinstitutioner och skolor
kan samarbetar på ett nytt sätt. 6
Museipedagogen samarbetar dessutom med Kulturgruppen inom Emmaboda
kommuns skolor och kommer att föreslå Skapande-skola-projekt för skolorna. Det
finns möjlighet att skapa ett komplett skolprogram för kommens skolor med ett
särskilt program varje år. Redan tidigare har The Glass Factory arbetat pedagogisk, då
i samarbete med Kalmar läns museum (inom ram för Skapande skola) och Smålands
museum i Växjö.



Ökning av antalet events i samarbete med Designhouse Stockholms OPEN,
hyttan och den nya sliparverkstaden
Det är först nu som The Glass Factory och OPEN har möjlighet att börja arbeta med
att skapa och erbjuda större events, som t.ex Landsbygdskonferensen mm, där museet
erbjuder mat, workshops, musik och en glasshow.
Genom den nya sliparverkstaden som inhyses i museibyggnaden och bemannas av en
egen företagare finns det möjlighet för museet att kunna erbjuda olika workshops, ökar
antalet besökare som vill tittar på slipning samt minskar kostnaderna för lokalhyror.



Groupons
Groupons (Group-Coupongs) 7 är en strategi, där man erbjuder rabatterade
dagsgällande presentkort via internetplattformer. Fördelen med denna strategi är att
det inte är någon extra kostnad för marknadsföringen. Exempelvis i The Glass
Factory´s fall blir priset för en visning 300.- istället för 600.-, där sedan
grouponplattformen tar en avgift för försäljningen, ofta 50%. Då man via medlemskap
på plattformen kan avgränsa området från vilket man vill ta emot rabatter (se Kalmar)

5

Kai-Lin Wu, Kirsten Holmes & John Tribe (2010), Where do you want to go today? An analysis of family
group decisions to visit museum
6
Där finns det möjlighet för Emmaboda kommun att söka medel för kulturfortbildning till lärarna om det kan
attrahera lärare från hela länet. En lämplig plats för detta kan vara The Glass Factory.
7
www.goupong.se
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är det ett sätt att effektivisera marknadsföringen. Detta kan vara en möjlig framtida
strategi för att nå grupper som är tveksamma till ett besök, men kan göra
överväganden om priset är rabatterat.


Hyttsill
From januari 2012 kan The Glass Factory erbjuda genuint hyttsillsevenemang i
museets glashytta. Detta sker i samarbete med Luffarmuseet och Designhouse
Stockholm.

19. Avslutning
Målsättningen för 2011, att öppna Sveriges enda renodlade upplevelsebaserade glasmuseum
med en kvalitetssäkrad verksamhet med hjälp av tre anställda har nåtts. Glasmuseet har
dessutom nått målet med att utveckla olika internationella samarbeten samt göra museet känd
som nationell institution för det svenska glaset. The Glass Factory blev utnämnd till Årets
nykomling av Svensk Form och tidningen FORM samt blev den svenska institution som fick
representera Sverige i arbetet med European Glass Context 2012.
De internationella samarbeten har dessutom lett till varierande internationella samarbeten
2012 med bl. a Tacoma Museum of Glass och med ”The American-Swedish Institute”.
Samtidigt har glasmuseet under 2011 också format sin roll som forum i Glasriket där alla
aktörer kan träffas och samverkar kring viktiga frågor som berör Glasriket och glaset. Detta
har märkts i arbetet med utställningen The Glass Factory @ home och dess olika
berättarkaféer under våren 2012.
The Glass Factory – Glasmuseet i Boda har dessutom lyckats att bli inskriven i den regionala
kulturplan som prioriteringsområde för Regionförbundet Kalmar län.
Med hjälp av en mycket utåtriktad verksamhet med olika paketlösningar som riktar sig mot
målgrupper som barnfamiljer, bussresenärer och en glasintresserad allmänhet, pedagogiska
program och ett ökat samarbete med skolorna samt ett ökat samarbete med Designhouse
Stockholm och andra aktörer i Boda kring större events och evenemang, finns det dessutom
möjlighet att öka besöksantalet ännu mer och få in bidrag från olika sponsorer. Genom
politiskt arbete finns det dessutom möjlighet att få statusen som regional institution med ett
länsuppdrag och regionalt verksamhetsbidrag.
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