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1. Regionalt uppdrag
The Glass Factory som regionalt centrum för glasets kulturarv och dess utveckling.
2. Bakgrund och verksamhet
The Glass Factory är Sveriges enda renodlade glas- och materialmuseum inom formområdet,
specialiserat på konsthantverk och design, som dessutom är kombinerat med en levande
glashytta. Museet har Skandinaviens mest omfattande konstglassamlingar och ett stort
pappersarkiv med en kvalitetssäkrad verksamhet.
Museets verksamhet omfattar glashistoriska utställningar, utställningar med samtida designers
och utövare, glasblåsningsshower, workshops, nationella och internationella samarbeten samt
samverkan med olika universitet och näringslivet. Dessutom samarrangemang och
sektorsövergripande allianser, inflytande från regionens invånare, kontinuerligt samarbete
med regionens skolor, olika föreningar, folkhögskolor och institutioner. Detta främjar allas
möjlighet till kulturupplevelser, bildning och skapande. Det gynnar även regionens tillväxt.
The Glass Factory är medlem i Svenskt Kulturarv, Sveriges Museer och ICOM.
The Glass Factory tillhör organisatoriskt Emmaboda kommuns
Bildningsförvaltning/Kulturavdelningen. Emmaboda kommun står för museets drift i form av
årliga verksamhetsmedel inklusive fyra tillsvidareanställningar på heltid (museichef,
pedagog/hot shop-ansvarig, dokumentationsansvarig/butik/hemsidan mm,
utställningstekniker, samt timanställd personal för reception/försäljning). The Glass Factory
omsätter ca tre och ett halvt miljoner per år.
Mot bakgrund av regionens glas- och formprofil och de strukturella förändringar som sker i
regionen är The Glass Factory en viktig regional utvecklingsfaktor inom glasområdet som
främjar regionens kulturutövning, innovativa utbildningsstrukturer, näringslivsutveckling och
regionens internationalisering.
3. The Glass Factorys vision
The Glass Factory är ett glasmuseum med Skandinaviens största konstglassamling och en
glashytta. The Glass Factory tillgängliggör och utvecklar regionens kulturarv och det svenska
glaset genom konstnärlig förnyelse, mångfald och kvalitet. The Glass Factory är en kreativ
mötesplats för konstnärer, designers, forskare, barn och ungdomar och det civila samhället
och är en nod för innovation i samarbete med regionens företag.



Ansvar för regionens glasarkiv och samlingar (i samarbete med andra aktörer) samt
tillgängliggörande genom utställningar och program.
Vara ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum – med kvalitetssäkrad verksamhet
och med fingret på pulsen.



Vara Sveriges enda renodlade glasmuseum, ett kunskapscentrum där det historiska ger
perspektiv åt samtiden.



Vara ett forum för en kvalitetssäkrad pedagogisk programverksamhet för barn och
ungdomar där ett levande kulturarv hela tiden används och utvecklas.
Vara en nod för utveckling av den glaspedagogiska verksamheten för länets barn och
unga samt skolorna.
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Vara en kreativ mötesplats för samverkan, delaktighet och experimentella processer.
The Glass Factory är en kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare.
Samarrangemang och interdisciplinära, sektorsövergripande allianser och inflytande
från besökarna ökar delaktigheten. Besökarna integreras och har möjlighet att pröva på
och undersöka hur det känns att arbeta med glas och att utveckla sin kreativa förmåga.



Vara 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.



Vara en nod för nätverksfrämjande och regionens internationalisering



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



Vara en nod för innovation i Glasriket i samarbete med regionens företag.



Vara 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





Vara en representant för regionens form- och kulturhistoria.
Vara ett forum för regionens utövare inom glaset.
Samordning för regional museal glasverksamhet.

3.1 Horisontella mål
The Glass Factory utgår ifrån en deltagandeansats i sin verksamhet. Genom att skapa
förutsättningar för olika aktörers delaktighet i verksamheten oavsett kön, ålder, utbildning,
funktionsnedsättning eller kulturell och etnisk bakgrund kommer olika personers
gemensamma erfarenheter och behov att utgöra grunden som skapar ett meningsfullt och
hållbart resultat som främjar nytänkande och mångfald. De olika utställningarna,
programmen och workshoparna främjar nytänkande kring glas och dess historia som hittills
har varit ett patriarkaliskt, hierarkiskt system med manliga brukspatroner och blåsare osv. I
sin verksamhet arbetar museet med olika deltagare från olika länder och med en hög andel
kvinnor. Museet arbetar på så sätt med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
4. Förutsättningar
4.1 Glasriketuppdraget
Inom Glasriketuppdraget har det producerats olika rapporter som har undersökt
Glasriketregionens förutsättningar för utveckling och tillväxt. I båda rapporter utpekas The
Glass Factory som en nod som har en viktig roll för Glasrikets framtida utveckling. I
rådgivningsrapporten ”Glasrikets utveckling-organisering utifrån en helhetssyn” av Magnus
Hultgren och Linus Owman, 2014 konstateras att The Glass Factory med sitt breda kontaktnät
är en av Glasrikets mest lämpliga aktörer för att skapa ”Mötesplats Glasriket”, ett forum för

1

The Glass Factory, Plandokument, s. 10
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regionens samlade aktörer som näringsliv, föreningsliv, kultur, evenemangs- och
besöksnäringen m.fl.2
Även i Glasriketuppdragets andra rapport, producerat av Tillväxtverket i Stockholm, pekas
The Glass Factory ut som en av Glasriketregionens viktigaste noder för utveckling och
tillväxt.
Styrgruppen beskriver The Glass Factory som en kreativ, experimentell nod för innovation:
Mötet i utvecklingen mellan det historiska och det nya samtida glaset har gjort TGF till en
kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare till Glasriket. Här utvecklas
ständigt nya innovationer och glasprodukter. TGF har blivit en mötesplats av rang för en
såväl nationell som internationell glasmarknad. Det finns också ett bra etablerat samarbete
med flera länder i Europa och TGF deltar framgångsrikt som svensk part i flera EUfinansierade samverkans- och utvecklingsprojekt inom glas och glasdesign. TGF expoterar
även glasutställningar till övriga Europa och USA.
Sammantaget ser styrgruppen TGF som en stark nod i Glasriket där fokus är och fortsatt bör
vara riktat mot den innovativa och ”lite laborerande utvecklingen” av glas och glasdesign.
TGF med sitt breda internationella nätverk är redan idag en naturlig mötesplats där
marknad, konstnärer och designers möts. Styrgruppen ser det angeläget att den samverkan
som redan påbörjats mellan TGF och Kompetenscentrum Pukeberg fortsatt kan utvecklas.
Dessa båda noder har tillsammans alla goda förutsättningar för att på ett innovativt sätt
stärka utvecklingen av Glasriket.3
Styrgruppen slår också fast att Glasriketuppdraget ska stötta The Glass Factory som aktiv
mötesplats mellan marknad, konstnärer och designers samt internationellt utbyte:
Styrgruppens förslag till åtgärder för forskning, utbildning och utveckling är:
att The Glass Factory (TGF) i Boda Glasbruk är en annan nod och framtida mötesplats i
Glasriket. Ett fortsatt glasrikeuppdrag bör stötta TGF som en kreativ nod/möteplats mellan
marknad, konstnärer och designers. TGF:s internationella samarbeten i syfte att skapa nya och
bredare marknader för glaskonstnärer, designers och andra aktörer ska fortsatt stöttas i syfte att
utveckla nytänkande och innovationer inom glas och närliggande branscher.4

Inom ram för Glasriketuppdraget har det startats ett projekt om Glasrikets arkiv och samlingar
i samarbete med Designarkivet, Kulturparken Småland, Linnéuniversitetet samt
Regionförbunden i Kalmar län och Kronobergs län för att skapa en nationell innovativ
plattform för glas i Sverige med ett nationellt uppdrag.

2

Hultgren, Magnus och Owman, Linus, Rådgivningsrapport “Glasrikets utveckling – organisering utifrån en
helhetssyn”, 20141030
3
Remmare, Per-Olof, Rapport från Glasriketuppdraget N2012/1667/RT, Länsstyrelsen i Kronobergs län, på
uppdrag av Glasriketuppdragets styrgrupp, 2014, s.52
4
Remmare, Per-Olof, Rapport från Glasriketuppdraget N2012/1667/RT, Länsstyrelsen i Kronobergs län, på
uppdrag av Glasriketuppdragets styrgrupp, 2014, s.55
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4.2 Strategiska allianser och samarbeten med regionala, nationella och internationella
institutioner
The Glass Factory samverkar med olika aktörer i regionen till exempel Designarkivet,
Riksglasskolan, Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum, Reaktor Sydost, Regionteatern,
Kulturbus, Virserums konsthall, olika hembygdsföreningar och folkhögskolor m.fl.
Museet har dessutom upparbetade relationer genom projekt, utställningar mm med Konstfack,
Glasakademin, Beckmans, IASPIS, Designarkivet i Pukeberg, Lidlab, Glasriket, Kalmar läns
museum, Kulturparken Småland, Svensk-amerikanska institutet, Tacoma museum of Glass,
Cirkus i Glasriket, Dunkers Kulturhus, Glasmuseet i Ebeltoft, Tacoma Museum of Glass,
National Glasscenter, Sunderland, Pilchuck School of Glass, Le Stanze del
Vetro5Linnéuniversitetet, Nationalmuseum, Millesgården mm, som stärker museets
varumärke nationellt som internationellt.
Under 2018 har The Glass Factory haft ett nära samarbete med Glasmuseet i Ebeltoft, Tacoma
Museum of Glass, USA, samt National Glass Center i Sunderland, UK för att producera den
internationalla samlingsutställningen ”Young Glass” som visar samtidsglas från hela världen.
En annan viktig samarbetspartner under år 2018 och 2019 är Ruskin Glass Center i
Stourbridge, UK samt British Crafts Council, London, UK, där The Glass Factory har
samverkat med British Glass Biennale for att skapa den svenska vandringsutställningen ”Boda
Builders” som ska visas i Stourbridge i England i augusti 2019 (22/8-28/9).
Under samma tidsperiod har The Glass Factory dessutom arbetat vidare med olika
internationella samarbetspartners.6
Under år 2018 har The Glass Factory i samband med Danmarks glasmuseum i Ebeltoft och
Finlands glasmuseum genomfört det första året av det nordiska projektet ”HandmadeScandinavian Glass starting all over”. Projektet har skett med finansiering från Nordiska
Kulturfonden samt Landstinget Kalmar Län. I samarbete med dessa institutioner har The
Glass Factory under år 2016 sökt och fått beviljat 850.000.- DK som kommer att genomföras
under år 2017 och 2018.
Under 2018 har The Glass Factory dessutom inlett ett samarbete med CERFAV i Frankrike,
som är det europeiska centret for innovation inom glas. Det planeras att inleda ett projekt om
virtual reality och glas 2018 och 2019.
Under 2017 inleddes också en samverkan med The Swedish American Institute i Minneapolis
kring en glassutställning kring craft i samverkan med Svensk Form och Hemslöjden som har
resulterat i tre utställningar 2018 med stort utbud av korresponderande programverksamhet.
4.3 Samarbetsavtal och strategidokument med Pukebergsområde
Under 2018 har The Glass Factory fortsatt att samverka med Pukebergsområdet. I augusti
2015 ingick The Glass Factory, Emmaboda kommun och Pukebergsområdet, Nybro kommun
en avsiktsförklaring, där båda noder ska stärka och komplettera varandra genom ett
kontinuerligt och långsiktigt, strategiskt samarbete.

5

http://lestanzedelvetro.org/
Samarbetspartners: Pro Materia, Brussels (BE) och Nationalmuseum Stockholm
CIAV - Centre International d’Art Verrier (FR), Vessel Gallery (UK), RCA - The Royal College of Art (UK),
CIRECA (Centre International de Recherche et d’Education Culturelle et Agrigole) - Domaine de Boisbuchet
(FR) with The Corning Museum of Glass and the GlassLab and ESADSE - École Supé¬rieure d’Art et de
Design de Saint-Étienne (FR), Şişecam glass factory, TR Cité du Design (FR), Verrerie de Saint-Just / SaintGobain Group (FR), Konstfack (SE), University College of Arts, Crafts and Design (SE), Riksglasskolan (SE)
and Örsjö Belysning (SE), Promovetro, kommunen i Venedig, The Glass Factory, Murano glasmuseum,
Finlands glasmuseum i Riihimäki, Spaniens glasmuseum och Portugals glasmuseum.
6
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Utpekade som två av Glasrikets viktigaste noder, har The Glass Factory i Emmaboda
kommun och Kompetenscenter Pukeberg i Nybro kommun för avsikt att utveckla ett
gemensamt innovativt samarbete i enlighet med var sitt profilområde för att stärka
utvecklingen i Glasriket.
Tillsammans ska vi ta fram en långsiktig strategi för att utveckla och stärka de olika
platsernas profiler inom glas och design genom:
- Utbildning och forskning i Kompetenscenter Pukeberg
- Museal och experimentell, konstnärlig verksamhet i The Glass Factory
- Samverkan kring kompetensutveckling, utställningar, projektverksamhet,
samlingar och arkiv.7
4.4 Besökare
Inom upplevelsesegmentet har The Glass Factory fått en ökning av besökare. Under 2018 har
The Glass Factory haft 24.000 betalande besökare. Genom museet dörrar inklusive museets
glasförsäljning har det gått 55.000 besökare. The Glass Factory har haft 9500 besökare under
15 år.
Tyska, holländska och danska besökare har ökat samt besökare från storstäderna som till
exempel Stockholm. Även besök av barnfamiljer har ökat, se statistikdokument.
4.5 Regionala och statliga bidrag, projekt
Under år 2018 har The Glass Factory sökt och fått beviljat bidrag för projekten ”Glass Tech”
(400.000.- från Statens Kulturråd, 130.000.- från Landstinget Kalmar län), ”New Glass 2.0”
(Leaderprogrammet, Tillväxtverket, Regionförbundet Kalmar län 1000.000.-), IASPIS
25.000.-, samt för projektet ”Barnens glasskola – innovativ workshop för barn med fokus på
det immateriella kulturarvet av Statens Kulturråd 400.000.- samt Landstinget Kalmar län
30.000.-).
4.6 Regionalt uppdrag, verksamhetsmedel
The Glass Factory har tilldelats ett regionalt uppdrag av Landstinget med verksamhetsmedel
på 800.000.- per år.
4.7 Swedish Glass Net (Glasrikets arkiv och samlingar)
Under år 2014-2015 gav Glasriketuppdragets styrelse uppdrag till företaget Cesspool, Peter
Englén och Claes Boman, att undersöka hur ett framtida nationellt uppdrag för Glasrikets
arkiv och samlingar skulle kunna se ut. I rapporten ”Förstudie kring Glasrikets arkiv och
samlingar inför ett framtida nationellt uppdrag” inventeras Glasriketaktörernas olika resurser
och behov inför ett nationellt uppdrag. Förstudien föreslår att ge det nationella uppdraget till
Kulturparken Småland, TGF och Designarkivet. Själva huvudmannaskap för ett eventuellt
nationellt uppdrag skulle gå till Kulturparken Småland i samarbete med The Glass Factory
och Designarkivet i Pukeberg. Kulturparken Småland skulle har ansvar för arkiv, samlingar
och samordning, The Glass Factory skulle vara ansvarig för glassamlingar, entreprenörskap
och levandegörande och Designarkivet för beforskning.8 Under 2017 har det skapats
nätverket Swedish Glass Net, där The Glass Factory i samarbete med de andra aktörerna
samverkar för att digitalisera Glasrikets samlingar från och med 2018. Regionerna finansierar
7

Avsiktsförklaring mellan The Glass Factory och Pukebergsområdet, 20150828
Englén, Peter, Boman, Claes, Förstudie kring Glasrikets arkiv och samlingar inför ett framtida nationellt
uppdrag, 2015, Glasriketuppdraget, Länsstyrelsen i Kronoberg
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en processledartjänst som ska arbeta upp en struktur för hur nätverket ska jobba hållbart i
framtiden samt en plan för arbetet med samlingarna.
5. Verksamhet 2018
5.1 Utveckling av utställnings- och programverksamhet
Mot bakgrund av utvecklingen inom Glasriketregionen och fältet glas har The Glass Factory
fokuserat på sin utställningsproduktion med tillhörande program och aktiviteter för att främja
deltagandeprocessen och skapa innovation inom materialets praktik.
Under 2017 har The Glass Factory utvecklat tre fokusområden med tre olika format som
planera att genomföras fr.o.m 2017. Samtliga utställningsformat är återkommande och utgår
från kulturarvet, den historiska kunskapen och den samtida formkonsten för att förnya fältet
glas och skapa innovation och en hållbar utveckling för glasets praktik genom
interdisciplinära, interkulturella och internationella samarbeten. The Glass Factorys tre
fokusområden är:
1. The Glass Code (innovation genom historiska glassamlingar)
Detta utställningsformat med tillhörande programverksamhet utgår från
Glasriketregionens föremåls- och papperssamlingar samt andra nationella och
internationella samlingar. Detta format produceras mot bakgrunden av
Glasriketuppdragets fokus på arkiv och samlingar i samarbete med Linnéuniversitetet,
Kulturparken Småland, Designarkivet, Nationalmuseum och Riksarkivet.
Speciellt Glasriketregionen har ett stort antal glassamlingar som behöver
tillgängliggöras och utvecklas samt kommer att utgöra grund för innovation genom
samverkan med skolor och universitet m.fl.
Till utställningarna med utgångspunkt i dessa samlingar knyts seminarier,
produktionsworkshops i hyttan, workshops inom open space innovation för att
utveckla nya produkter och nätverk. Detta sker i samarbete med skolor i regionen samt
universitet som t.ex. Linnéuniversitetet, Beckmans, Konstfack, Royal College of Art,
Kungliga Danska Designhögskole och Berliner Kunsthochschule.
Under 2018 har The Glass Factory fokuserat på samlingar från 1980-talets decennier
Gunnar Cyréns verksamhet, en utställning om slipat glas (ett samverkansprojekt med
Corning Museum of Glass i USA, där The Glass Factory även deltog i Conrnings stora
seminarium om slipat glas), samt temautställningen ”Häxan, modern och vargen”. I
samband med utställningarna har det arrangerats produktionsworkshops i samarbete
med universitet, designers, konstnärer, utövare samt olika företag.
2. GlassLab (innovation genom forskning och interdisciplinär samverkan)
Detta utställningsformat med tillhörande programverksamhet fokuserar på forskning
och innovation genom interdisciplinär samverkan. Utställningar är experimentella och
belyser mötet mellan olika discipliner som till exempel film och glas, forskning inom
Smart glas och produktutveckling, kemi och formkonst inom glas eller nya digitala
teknologier mm. Detta sker i samverkan med Glasforskningsinstitutet (Glafo),
Glasakademin, Linnéuniversitetet, Borås textilhögskola, IASPIS och Konstfack,
British Crafts Council, University of Sunderland, National Glass Center, Finlands
glasmuseum i Riihimäki samt Alto Universitetet m.fl
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Genomförda aktiviteter under år 2018 var den fisnak utställning ”Under a glassy sky”,
”Art&Technology Lab”, ”På lunchrasten”, ett samverkansprojekt med Christina
Zetterlund, den interaktiva utställningen ”Abstractemption” Till utställningen har
knutits en workshop inom open-space innovation och ett internationellt seminarium.
3. Glass Net (innovation, nya businessmodeller genom internationella samarbeten
och nätverk)
Detta utställningsformat med tillhörande programverksamhet fokuserar på att skapa
internationella nätverk för fältet och praktiken glas. Det ska skapas en internationell
infrastruktur både för utövare som institutioner i Sverige. Resultatet blir en innovativ
samverkansstruktur samt möjligheten att i förlängningen utveckla nya kontaktmodeller
(t.ex för affärsutveckling) för utövare.
Till utställningarna knyts produktionsworkshops, seminarier, matchmaking workshops
för utövarna m.fl. The Glass Factorys samarbetspartners är Glasakademin, Danmarks
Glasmuseum i Ebeltoft, Finlands glasmuseum i Riihimäki, National Glass Center i
Sunderland, Tacoma museum of Glass i USA, DMBC Red House Glass Cone
Museum, Festival of Glass samt Beckmans och Linnéuniversitetet m.fl.
Den genomförda utställningen under år 2018 är: ”Young glass”( en jurybedömd
samlingsutställning med internationella, nyskapande konstnärer som arbetar inom
formkonstområdet med materialet glas) samt mindre hot spot utställningarna och
programpunkter, se nedan.
Alla tre utställningsformat håller högt konstnärlig kvalitet och skapar förnyelse och utveckling
inom glasets praktik genom olika perspektiv inom fältet. Utställningsformaten har en
geografisk spridning och främjar internationellt, interkulturellt och interdisciplinärt samarbete
samtidigt som det genom deltagande metoden har en stark lokal och regional förankring.
Alla utställningsformat har ett barn- och ungdomsperspektiv genom utställningarnas
utformning och programverksamhet.
Utställningar
18/11 2017-11/3 2018
Glass Net, Young glass, den jurybedömda vandringsutställningen
Visar över 60 internationella verk. I samarbete med Ebeltofts glasmuseum, National Glass
Center i Sunderland, Tacoma museum of Glass.
10/3-8/4
“Under a Glassy Sky”, den finska samtidskonstnären Riikka Haapasaari visar sina poetiska
filmer kring materialet och praktiken glas.
24/3-29/4
”Through the looking glass”, en fotoutställning med foton av fotograferna Jan Nordström,
Hans Runesson och Ove Ahlström som har dokumenterat Glasriket.
28/4-27/5
”Cyrén, Cyrén, Cyrén”, utställningen visar verk av tre generationer Cyrén: glaskonstnären
Gunnar Cyrén, designern Mårten Cyrén och samtidskonstnären Carl Cyrén som arbetar med
glas på ett nytt innovativt sätt.
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9/6-26/8
Examensutställningar ”Fire Work With Me”, en utställning från studenterna från
Konstfackskolan samt examensutställningen från Riksglasskolans studenter i Pukeberg.
16/6-10/3 2019
”Material world”, utställningen visar glasets utveckling under det expansiva1980-talet, ett
decennium då glaset förändrades och blev statussymbol, glasindustrin satsade på export,
studioglaset fick sitt genombrott på bred front, begreppet Glasriket lanserades och
kommercialiserades och glasets formspråk blev alltmer internationellt med geometriska
former och starka färger i rött, blått och grönt.
3/9 -31/12
Art&Technology Lab.
22/9-4/11 2018
”På lunchrasten”, en utställning om sölning och om att skriva designhistoria. Det handlar
om att uppmärksamma de många kunskaper som tillsammans formade det svenska glaset. På
lunchrasten är första gången den omfattande sölningskulturen visas och dokumenteras.
Utställningen har formats genom samtal med glasarbetare i olika åldrar.
22/9 2018 -24/2 2019
Ur samlingarna, ”Cutting Edge”, en utställning om slipat glas ur samlingarna från 1800talet fram tills nu.
20/10 ”Abstractemption, se & rör!” En permanent konstutställning om tillgänglighet och
funktionssätt. I den interaktiva utställningen finns ljudverk av röster som på olika språk
uppmanar publiken att ta på konsten samt uppmuntrar och ställer krav på besökarens
nyfikenhet och engagemang. Utställningen är producerad av craftisten Markus Emilsson.
.
24/11 2018-27/1 2019
”Häxan, modern och vargen”, en utställning med glas från konstnärerna Ann Wolff och
Ulrica Hydman-Vallien och deras berättande motivvärld.
Program
10/3 Artist Talk, Riikka Haapasaari berättar om sin konstnärliga praktik ochverksamhet.
24/3 Berättarkafé
”Through the looking glass”, olika fotografer berättar om hur de har speglat Glasriket
genom tiderna, med bl.a fotografen Hans Runesson, Inger Stjerna, Designarkivet.
Glashelgen ”Moonshine and boar”
27/4 Invigning av Glashelgen: ”BOOM!”, med konstnärerna Nina Westman, Ammy
Olofsson, Sara Lundkvist, Erika Kristofersson Bredberg och Matilda Kästel.
28/4 Demon i glashyttan, Peter Kuchinke, Tyskland, Amber Hauch, Murano.
Rasmus Nossbring, Hanna Hansdotter, Vidar Koksvik och Ned Cantrell, Peter Hermansson.
SM i glasblåsning,
29/4 Demo i glashyttan, Björn Friborg Pärlworkshop, Johanna Holub,
graveringsworkshop, Nancy Sutcliffe. Filmvisning av filmer ur arkiven, glasmålning/
Gravering, öppna ateljéer.
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19/5 ”Glasrikets historia tillhör alla”, föredrag med Peter Lejon och Björn Boode,
journalister och glassamlare.
16/6 Temadag ”An 80s story”, föredrag, av formhistorikern och teveprofilen Li Pamp.
Demo i glashyttan med bl.a formgivaren Ann Wåhlström och konstnären Nina Westman.
24-26/8 Workshop ”Söla historia”, i samband med utställningen ”På lunchrasten” genomför
konstnären Simon Klenell en workshop. Tillsammans med konstnärerna Markus Emilsson,
Rasmus Nossbring och Kristin Larsson undersöker han sölningen som begrepp och prövar
dess potential som konstnärlig metod.
3-6/10 ”Neon Relations”, David Ablon, Brooklyn Glass, Pat Collentine, Tesla Neon,
Eric Lynxwiler, Museum of Neon Art (MONA), LA. I samverkan med IASPIS.
20/10 ”Glasriket Glöder, Boda by night”, spännande hyttberättelser i glashyttan,
historisk mat och musik, spökrunda genom samhället.
22/10 Berättarkafé, ”Sölning efterlyses”. En kväll om sölning tillsammans
med Konst- och bruksglasföreningen. Arrangeras i samband med utställningen
”På lunchrasten”.
5/-11/11 Workshop 1, Glass Tech-Glass Hack, undersöker glas som ett interdisciplinärt
språk som förbinder vetenskap och konst. Forskare och glaskonstnärer samverkar
kring att skapa innovativa samverkansområden. I samverkan med British Crafts
Council.
24/11 Berättarkaffe ”Häxan, modern och vargen”, deltagare bl.a. Mailis Stensman,
konst- och glasexpert, författare, Eva Wängelin, Designarkivet.
3-9/12 Workshop 2, Glass Tech - Glass Hack, workshopserien undersöker glas som
ett interdisciplinärt språk som förbinder områdena vetenskap och konst.
8/12 Seminarium ”Glass Tech-Glass Hack”, med bl.a. Zoe Laughlin, Institute of
Making and Material Library, London.
15/12 Seminarium ”Glas-det immateriella kulturarvet”,
med bl.a. Dr. Katrin Holthaus, Gernheim Glashütte/Landesmuseum och Uta Lauren, Finnish
Glass museum.
5.2. Residency-verksamhet
Under 2018 har The Glass Factorys residensverksamhet gästats av bl.a Matthew Durran, Jerry
Li Kung, Jason Knight, Rui Sasaki, Maria Vallochova och Dr. Shelley James m.fl. samt tre
stipendiater från Konstfackskolan och Beckmans. Två residensprogram med IASPIS har
genomförts under mars och oktober 2018. Programmet ”Neon Relations” fokuserade på neon
och kopplades ihop med en neonkurs på The Glass Factory med bl.a konstnärerna Kevin
Killen (IR) och Michael Flechtner (USA), Pat Collentine (USA) och David Ablon (USA)
m.fl, se nedan. ”Neon Realations” fortsätter under år 2019 och kommer resultera i en neon
studio för svenska utövare på The Glass Factory. I samband med neonstudion har The Glass
Factory sökt och fått ett Fullbright stipendium som möjliggör att det kommer finnas en lärare i
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neon (Ben Orozco) från maj 2019 ( i 11 månader) som arrangerar workshops och residencies
under 2019.
5.3 Barn och unga: Glaspedagogik, estetiska läroprocesser i samarbete med länets
skolor
När vi idag talar om estetiska läroprocesser syftar det på tankar om lärande och pedagogik
som betonar ett helhetsperspektiv på människan där tänkande, kännande, görande och
reflekterande ses som lika viktiga delar. De estetiska läroprocesser som barn och unga erbjuds
ska rymma både lärande om estetiska språk som dans, bild, musik mm samt ett tillvaratagande
av den sinnliga och reflekterande potentialen inom det estetiska fältet för att skapa möjligheter
till lärande genom estetiskt arbete.
Arbete med estetiska läroprocesser innebär ett förhållningssätt till undervisning som drar in
personliga och historiska erfarenheter i gestaltad och symbolisk form i begreppsbildningen
och förståelsearbetet. Man använder bilder, musik, texter, gestaltningar och iscensättningar av
alla möjliga slag för att det ska kunna göras kopplingar mellan personliga erfarenheter och
föreställningar och andras förståelse av liknande sammanhang. Med hjälp av estetiska
kategorier som ljud, ljus, rytm, rörelse, form och färg, av konst och konstnärliga uttryck, gör
man erfarenheter tillgängliga så att man kan använda dem. Man medierar alltså sina
upplevelser, känslor, tankar och kunskaper så att de blir tillgängliga för en själv och för andra,
man ger dem form. Man försöker gestalta frågeställningar och utmaningar så att de blir
levande, perspektivrika och gripbara samt synliga och samtalsbara.
Estetiska läroprocesser stödjer konvergent lärande, divergent lärande, mediespecifikt
(konstnärligt) lärande och medieneutralt lärande (instrumentella läroprocesser). ESTOmetoden främjar måluppfyllelsen genom en flexibel undervisningsstrategi som möjliggör för
eleverna att lära sig på olika sätt, medan en mer begränsad och fast repertoar kan lämna vissa
elever utanför.
Estetiska läroprocessernas integrering i skolans verksamhet återfinns också i olika
internationella, nationella och regionala styrdokument. Såväl FN:s konvention om barnets
rättigheter som EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande betonar betydelsen av kreativa
uttryck vad gäller idéer, erfarenheter och känslor i olika medier (musik, scenkonst, litteratur
och visuella konstformer).
Estetiska läroprocesser betonas dessutom i de nationella kulturpolitiska målen samt i
läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet mm:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola respektive grundsärskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans. Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika
uttrycksmedel.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget
skapande hör till det som elevernas ska tillägna sig.
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Även i regionala styrdokument som RELEVANT, fokuseras det på de estetiska läroprocesser
betydelse.
Under år 2018 har The Glass Factory fortsatt att vidareutveckla sitt arbete med Estetiska
läroprocesser och dess implementering i skolorna. Här har The Glass Factory framförallt
arbetat med Teknikum i Växjö där det har genomförts olika workshops. Resultatet har varit att
lärarna har integrerat glas i olika ämnen samt har genomgått en praktisk workshop i
glashyttan. The Glass Factory kommer att fortsätta samverka med Teknikum i Växjö och
kommer även fortsätta att arbeta med skolorna i Emmaboda.
5.4. Barn och unga: Emmaboda kommuns Kulturgaranti
Under 2018 har the Glass Factory fortsatt att vidareutveckla Emmaboda kommuns
Kulturgaranti som sjösattes 2015 och garanterar ett kvalitetssäkrat utbud av kultur för barn
och unga i Emmaboda kommun. I Kulturgarantin ingår också The Glass Factorys verksamhet,
där barn och unga får möjlighet till regelbundna besök på The Glass Factory varje år (alla 5åringar samt elever från åk 3 och åk 7).
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6. Projekt 2018
6.1 Glass Tech och Glass Tech Hack

Genomförande
Under 2018 har Glass Tech Studion tagit form med ett Fab Lab, neonstudio samt en studio för
3 D printing med anslutande materialbibliotek. Det har skapats olika program- och
workshopformat för barn och unga samt utövare och marknadsföringsmaterial har tagits fram.
Det har även arrangeras olika workshops och konferenser där, i samarbete med nya
samarbetspartners, t.ex British Crafts Council, har genomförts interdisciplinära delprojekt. På
så sätt har projektet, som efter projekttiden kommer att ingå i The Glass Factorys verksamhet,
har främjat skapandet av helt nya möjligheter inom glas samt främjar innovativa konstnärskap
genom möjlighet till nya möten och samarbeten. Projektet ”Glass Tech” avser att skapa
långsiktiga effekter genom att utmana och skapa nya förutsättningar för att utveckla en
innovativ kontext som främjar utforskande gränsöverskridande processer och skapa nya
förutsättningar förutveckling och innovativ kontext som skapar nya förutsättningar för
utveckling och innovation i regionen som också har strategiskbetydelse på ett nationellt plan.
Genomförande av aktiviteter
 10/3-8/4 2018 Utställning ”Under a glassy sky”, den finska glaskonstnären
Riikka Haapasaari undersöker glasets interaktiva kvaliteer i form av film mm.
 10/3 Artist Talk, glaskonstnären Riikka Haapasaari berättar om glasets
materiella kvalitéer och hur hon har arbetat med dessa på ett nytt och
innovativt sätt.
 2/5-4/5 ”Neon Relations”, del 2, workshop med bl.a Jörg Hanowski
från Berlin (Ty), Philip Vaughan (US) och Meryl Pataky (US).
 27/4 Demo i glashyttan av BOOM!. Den kvinnoseparatistiska
konstnärsgruppen BOOM med medlemmarna Nina Westman, Sara Lundkvist,
Ammy Olofsson, Erika Kristoferson Bredberg och Matilda Kästel undersöker
olika tiders kulturhistoriska normer kring glas och teknik.
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3/9 Invigning av Art&Technology Lab (Fab Lab) med olika sommarworkshops
v.29 och v.30 (Glas och kemi)

3/10-6/10 ”Neon Relations”, del 3, workshop med bl.a David Ablon, Brooklyn Glass,
Pat Collentine, Tesla Neon, Eric Lynxwiler, Museum of Neon Art (MONA), LA, Hans
Frode, neonkonstnär, New York.
5/11-11/11 Workshop 1 “Glass tech-Glass Hack” workshops, life making events,
streaming i glashyttan som undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som
förbinder vetenskap och konst. Forskare och glaskonstnärer samverkar kring att skapa
innovativa samverkansområden. I samverkan med British Crafts Council. I samverkan
med Matthew Durran.
3/12-9/12 Workshop 2 ”Glass Tech-Glass Hack”, workshops, life making events,
streaming i glashyttan som undersöker glas som ett interdisciplinärt språk som
förbinder vetenskap och konst. Forskare och glaskonstnärer samverkar kring att skapa
innovativa samverkansområden. I samverkan med British Crafts Council. I samverkan
med Matthew Durran. Deltagande konstnärer, forskare och Fab lab och it-specialister:
Dr Zoe Laughlin,director of Institute of Making och Material Library, London, UK,
Dr Anne Brodie, konstnär och biolog, Dr Shelley James, konstnär och biogenetiker,
and Professor Andrea Streit, biogenetiker, Centre for Craniofacial & Regenerative
Biology, Dental Institute, King’s College London, UK, artists Louis Thompson och
Emma Baker, London Glass Blowing, designer Alex Currie och Märta Louise
Karlsson (HDK), fotograf Rodderik Morris, Getty Images, Jan Klingler, designer,
Konstfack, Jason Knight och Michaela Vallochova-Jacobsen, Fab Lab specialister,
London/Köpenhamn och Ulf Ogenbrand, it-specialist för interaktiv life making events
och streaming, för mer info se bifogat program
8/12 seminarium och demo i glashyttan: Dr Zoe Laughlin ”Performing Matter,
Objecting Stuff” Materials perform. Stuff is constantly getting up to things. Matter is
doing all of the time, at varying scales of time and space, in order to exist and generate
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the world of objects. Dr Anne Brodie “Boundary : a real or imagined line that marks
the edge or limit of something” Brodies talk explains the connection between working
with glass and a key artists residency in the Antarctic: how the experience influenced
future Welcome trust funded projects working with scientists and created a lasting
relationship with the British Antarctic Survey. She will talk about the connection
between the projects and her current new start up business Brink, working with
Antarctic Light data. Dr Shelley James and Professor Andrea Streit “Resonant spaces:
conversations in glass and sound”. Glass artist Dr Shelley James and Neurobiologist
Professor Andrea Streit will discuss the process and show work in progress from their
experiments that combine glass, 3D printing and light to explore the impact of sound
on the fragile hair cells of the inner ear. They will review the potential and problems
posed by working at a distance and compare this experience with other collaborative
projects, se bifogat program.
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Projektets syfte, mål och resultat

Projektet har nått sitt syfte och sina mål för år 2018 genom att genom olika aktiviteter lägga
grund till en verksamhetsstruktur med olika format för utövare och barn och unga som främjar
den interdisciplinära samverkan mellan glas och vetenskap med ett Fab Lab och ett
materialbibliotek som grund. Samtliga planerade mål har nåtts.
Mål: 1. Ökning av regionens internationalisering genom samverkan med olika väletablerade
institutioner, se ovan.
Mål 2.Ökning av nya innovativa produkter och verk för glas (t.ex arbetet med
interdisciplinärt smart glass genom forskning mm). Under projektfasen 2018 har det
utvecklats olika prototyper med biomedicinsk inriktning som kan vara väldigt intressanta för
bl.a företag med mer tid för fortsatt utveckling.
Mål 3.Stärkning av The Glass Factorys roll som nod för utvecklingen av Glasriket (se rapport
från Glasriketuppdraget). Genom Glass tech-projektet har The Glass Factory etablerats som
ett regionalt och nationellt centrum för glasinnovation med många internationella
samarbetspartners.
Mål 4.Ökad samverkan och nätverk med andra akademiska institutioner har nåtts under 2018.
Det finns en samverkan med British Crafts Council, London Glasblowing, HDK, Institute of
Making, London, Malmö Universitet, Roskilde Universitet, Linneuniversitetet,
Kunsthochschule Berlin Weissensee, CERVAV samt, Centre for Craniofacial & Regenerative
Biology, Dental Institute, King’s College London och Brooklyn Glass. Detta medförde under
2018 också en ökning av professionell konstnärlig kunskapsproduktion (Mål 5)
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Mål 6 Flera unga utövare stannar kvar i regionen och etablerar sig här. Under 2018 har det
etablerats 4 nya konstnärer i Boda: Peter Kuchinke, Anja Potts, Kirsten Storesund Vikingstad
och Mikael Jacobsson.
Mål 7 Flera etableringar av olika glasrelaterade utbildningar i regionen. Detta är en av The
Glass Factorys viktgaste målen. Efter möten och samtal med Linnéuniversitetets rektor m.fl.
Under början av januari har The Glass Factory skickat in ett förslag för en Glass techutbildning i samverkan med Linneuniversitetet till prefekten på Linnéuniversitetet Marie
Sterte som är positiv till förslaget. The Glass Factory hoppas att kunna starta utbildningen
under år 2019 i Boda.
Alla aktiviteter har genomförts enligt tids-och aktivitetsplan. Under 2019 har The Glass
Factory fokuserta på glass och kemiska innovationer samt nya användningsområden för glas.
The Glass Factory har dessutom under 2018 producerat flera Glass tech format i form av
masterclasses, workshops för utövare, workshops för barn och unga och utbildningar bl.a i
samarbete med Linnéuniversitetet som planeras genomföras från och med 2019. Dessutom
har The Glass Factory färdigställt sitt Glass Tech Studio/Fab Lab med materialbibliotek som
kommer erbjuda olika workshopformat till utövare, studenter/universitet samt skolor i sin
löpande verksamhet.
Arbetet med projektet har huvudsakligen utförts i arbetsgruppen där det för olika workshop
format har tagits in olika samarbetspartner med olika expertiser för att utveckla varje specifikt
program. Referensgruppen har fungerat som en pool för dessa expertiser. Detta gäller också
för projektets framtida ekonomiska hållbarhet och finansering, när den from 2019 kommer att
ingå i The Glass Factorys ordinarie verksamhet med externa kunder.
The Glass Factory kommer årligen utvärdera Glass tech formaten för att hela tiden kunna
kvalitetssäkra programmet på ett effektivt sätt. Genom sin fokus på mångfald, jämlikhet och
internationalism har projektet främjat dessa aspekter och deras tillämpning i fältet och
praktiken glas.
Genom att The Glass Factory from 2019 kan erbjuda olika Glass tech format (workshops,
utbildningar etc) främjas en hållbar professionell konstnärlig kunskapsproduktion samt en
ökning av kontakten mellan konstnärerna och industrierna och verkstäderna i nätverket i
regionens postindustriella kontext genom en ny samverkansmodell. Projektet främjar
dessutom en innovativ, interdisciplinär produktutveckling genom arbete och utbyte med
internationella universitet, där glas och forskning kopplas ihop.
Projektets styrka har varit att den var både teoretiskt och praktiskt och de praktiska testformat
som workshops och seminarier mm har hjälpt mycket att utveckla de slutgiltiga formaten som
ska träda i kraft from 2019, samt lett till väldigt konkreta resultat, t.ex utvecklingen av en
Glass Tech-utbildning i samverkan med Linnéuniversitetet och andra universitet.
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Målgrupper
Den huvudsakliga målgruppen för projektet var nationella och internationella
konstnärer/utövare, konstnärligt yrkesliv och studenter samt barn och unga/skolan. Projektet
har utgått ifrån regionens profil, utpekad av Glasriketuppdragets rapporter, där forskning
kring glas och dess material och förutsättningar ska kombineras med konstnärlig utveckling.
Genom målgruppen som var delaktig i hela projektprocessen har Glass Tech-strukturen fått en
innovativ profil som baserar på materialutveckling kring nya tekniker och forskning, vilket är
specifikt för just The Glass Factory.
Efter projekttiden ingår Glass tech-formaten (masterclasses, workshops, utbildningar ect) i
The Glass Factorys ordninarie verksamhet, finansierade av bl.a deltagande universitetet samt
företag, utövare och skolor. Det är planerat att vissa av samarbetspartners även i den framtida
verksamheten kommer att ingå i en referensgrupp för samverkan på regional, nationell och
internationell nivå.
Samarbete med nationella och internationella samarbetspartners
Befintliga och planerade samarbetspartners var uppdelade i arbetsgrupp och referensgrupp.
Arbetsgruppen hade ett utformande och beslutande uppdrag och möttes regelbundet i olika
konstellationer. The Glass Factory utgjorde kärnan i arbetsgruppen med Brooklyn Glass,
Malmö Universitet och Kunsthochschule Berlin Weissensee som närmaste samarbetspartner.
Andra samarbetspartner i arbetsgruppen är representanter från Linnéuniversitetet, CERVAV,
universitetet i Lissabon, Royal College of Art, Konstfack samt Glafo. Under 2018 har det
genomförts olika nätverksmöten, både analoga eller via skype. Det har dessutom genomförts
enskilda möten med lika aktörer kring delprojekten.
Referensgruppen hade ett rådgivande uppdrag och bestod av representanter från regionala,
nationella och internationella institutioner, digitala och analoga möten i olika konstellationer.
Referensgruppens samarbetspartners var: CERVAV, Vicarte, Portugal, Glasakademin,
Riihimäki Glasmuseum, Finland, Glasmuseet i Ebeltoft, Danmark, Glasmuseum Frauenau,
Corning Museum of Glass, USA, Kungliga Danska Designhögskole, Royal College of Art,
Berliner Kunsthochschule Weissensee, Textilhögskolan, Borås (först februari 2019),
Riksglasskolan, Pukebergsområdet/LidLab, Linnéuniversitetet. Med referensgruppen har det
genomförts olika digitala möten kring olika delprojekt och utvecklingsområden.
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Samarbetet med engelska samarbetspartner är speciellt viktigt i projektet. Redan tidigt har
The British Crafts Council och olika andra institutioner främjat interdisciplinära innovativa
samarbeten kring glas, likt Sverige har gjort vad det gäller Smart-textiles i Borås-området som
är ett lämpligt exempel för det framtida innovativa, arbetet med interaktivt glas i
Glasriketregionen. Samarbetet med England har påbörjats under 2017 andra hälft och kommer
fortsätta att vara viktigt för den fortsatta Glass Tech verksamheten.
Fortsatt samverkan
Från den 15/3-17/3 2019 arrangerar The Glass Factory en ny workshopserie och konferens om
samverkan mellan vetenskap och glas. Inbjudna samverkanspartners är bl.a Dr. Jane Cook,
Chief Scientist, Corning Museum of Glass, Dr. John Sunderland, arkeolog, Professor Brain
Sutton, X-ray crystallographer working in the Randall Centre for Cell and Molecular
Biophysics at King’s College London, Dr. Mattias Rang, fysiker och forskare på Natural
Science Section of the School for Spiritual Science in Dornach, Schweiz, Dr. Shelley James,
biogenetiker, Nora Löbe, konstnär, Karin Petterson, konstnär. I oktober 2019 planeras nästa
seminarium som en del av den kontinuerliga verksamheten.

Interkulturella perspektiv mm.
Projektet har utgått ifrån en deltagandeansats. Genom att ha skapat förutsättningar för
målgruppernas och olika andra aktörers delaktighet i projektet oavsett kön, ålder, utbildning,
funktionsnedsättning eller kulturell och etnisk bakgrund har olika personers gemensamma
erfarenheter och behov utgjort grunden som skapat ett meningsfullt och hållbart resultat som
främjar nytänkande och mångfald. Projektet ”Glass tech har också främjat nytänkande
disciplinerna emellan genom att glaskonstnärer och forskare har samverkat både i en teoretisk
del som en praktisk del i hyttan. Speciellt för forskarna har detta varit en oväntad erfarenhet
som öppnar upp för fler framtida interdisciplinära samarbeten.
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Målgruppens könsuppdelning har varit fler kvinnor än män 60 procent kvinnor, 40 procent
män.
Projeket ”Glass Tech” har främjat dessutom nytänkande kring glas och dess historia som
hittills har varit ett patriarkaliskt, hierarkiskt system med manliga brukspatroner och blåsare
osv. I projektet arbetar museet med olika deltagare ur olika länder med en hög andel kvinnor
och arbetar på så sätt med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
6.2. Handmade - Scandinavian Glass starting all over
Projektet ”Scandinavian Glass Starting all over” är ett två-årigt samarbetsprojekt där The
Glass Factory samverkar med Danmarks glasmuseum i Ebeltoft, Finlands glasmuseum i
Riihimäki samt S12 i Norge. I samarbete med partnerna har det sökts och beviljats medel från
Nordiska kulturfondens specialprogram ”Handmade”, 850.000.- Dk (för två år) samt de olika
ländernas Regionförbund mm.
Projektet utgår från placemaking-metoden där glascentra och museer blir inkubatorer för
utveckling av glaset inom formområdet samt hitta nya businessmodeller för utövare och
företag. Projektet har introducerats på Danish Design Week.
Mot bakgrunden av glasfältets paradigmskifte i bl.a annat Norden startades projektet
"Handmade-Scandinavian Glass starting all over" för att hitta nya innovativa metoder för
glasets praktik samt för att använda placemaking-metoden och museernas nätverk för stödja,
främja och utveckla utövarnas möjligheter och skapa förnyelse inom glaset. Projektet är ett
samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. De tre
museiinstitutioner The Glass Factory, Boda Sverige, Ebeltofts Glasmuseum, Ebeltoft,
Danmark och Finlands Glasmuseum i Riihimäki har innan projektet startat nätverket
Scandinavian Network och planerat och genomfört flera projekt tillsammans inom det
nätverket. I samband med att museernas roll har förändrats sedan 2000-talets början, vill dessa
tre museiinstitutioner undersöker hur regionala museer kan fungera som platser för regional
hållbar utveckling. Dessutom fokuserar projektet på hur man kan kombinera handgjorda
glastekniker med nya innovativa tekniker och nyheter som 3-d-printing, smart glass-tekniker,
kemiska innovationer inom glas samt nya strukturer och businessmodeller för utövarna. I
projektet ingår olika format som en vandringsutställning, innovativa workshops,
residensprogram och seminarier mm. Projektet har initierats av The Glass Factory, Ebeltofts
Glasmuseum och Finlands Glasmuseum och är ett samarbete med Nordiska Kulturfondens
program "Handmade".
Genom projektet har det utvecklats en metod för att utveckla de olika platserna i Nordens
Glasriketregioner för att främja utvecklingen av glasfältet och dess praktik. De tre
institutionella platser ska fungera som inkubatorer för att främja utövarnas praktik och dess
utveckling. Det har lett till en hållbar struktur för tillväxt och innovation inom handgjort glass
i regionerna. Vandringsutställningen med anknytande innovativa workshops på The Glass
Factory har kunnat erbjuda olika interdisciplinära, innovativa format för utövare samt har
stärkt det nordiska nätverket och dess utvecklingsarbete.
Alla aktiviteter har genomförts enligt tids-och aktivitetsplan. Under 2018 har The Glass
Factory fokusera på katalog- och föreläsningsarbete, seminarierna samt organisation av det
framtida nordiska nätverket.
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6.3. New Glass 2.0
Projektet ”New Glass 2.0” är en fortsättning av förstudien ”New Glass” där The Glass Factory
undersökte möjligheten att matchmaka designers och företag genom olika productionworkshop-modeller, där det producerades prototyper. Förstudien genomfördes i samarbete
med Glasriketuppdraget, Tillväxtverket, Regionförbundet Kalmar län samt Emmaboda och
Nybro kommun och visade mycket framgångsrika resultat där några av prototyperna kom i
produktion i regionen. ”New Glass 2.0” bygger på en fortsättning av denna framgångrika
businessmodell och finansieras under 2017 och 2018 av Leader, Tillväxtverket,
Regionförbundet Kalmar län samt Emmaboda kommun, Karlskrona kommun och Nybro mm.
Projektets verksamhet under år 2018 har varit framgångsrikt i alla fem delprojekt. Modell och
metod för produktutveckling samt framtagningen av produkter har gjorts genom inledande
möten, workshops och productionworkshops. Företagens behov har inventerats och mötts i
matchningsprocessen med formgivare. Företagen har matchats med formgivare. Företagen
som har valts ut är både småskaliga företag som har kopplats ihop med en känd designer eller
större företag som har kopplats ihop med en yngre, nyskapande designer. Productionworkshops har genomförts. Kontrakt för företagen och formgivare har tagits fram, se bifogat.
Marknadföringsmaterial har tagits fram, olika workshops i affärsutveckling har genomförts
efter NABC-modellen. Underleverantörer har knutits till projektet och produktionen av
prototyperna har påbörjats.
Nätverksmöten:
24/1 Möte med arbetsgruppen
24/1 Möte med Susanne Persson, näringslivsutvecklare, Pukeberg, Nybro Kommun
30/1 Möte projektgrupp
5/2 Möte projektgrupp
16/2 Möte projektgrupp
5/3 Möte projektgrupp
2/5 Möte projektgrupp
15/5 Möte projektgrupp
21/6 Möte med Lena Danielsson, Leader Sydost
22/6 Telefonmöte med Region Blekinge
17/7 Möte med produkfotograf Mattias Tiderman
27/7 Möte med Susanne Stockman om affärsutvecklingsworkshopen
10/8 Möte med Lena Danielsson, Leader Sydost
21/8 Möte med Lena Danielsson, Leader Sydost
23/8 Projektgruppsmöte
4/9 Möte med Baltzar Widding-Persson, Art Glass Alta Vista (dsitribution och försäljning)
6/10 Möte med Baltzar Widding-Persson, Art Glass Alta Vista (distribution och försäljning)
10/10 Möte med Karlskrona kommun
23/10 Möte med projektgruppen
23/10 Möte med Ann-Christin Bayard, LidLab
19/11 Möte med Pia Holgersson, näringslivschef, Karlskrona kommun
23/11 Möte med Åhléns, Huvudkontoret
Delprojekt 3, år 2017
Under år 2018 blev det en fortsättning med delprojektet 3, där Kyrkeby Bränneri
http://kyrkeby.com/ och Mats Theselius gjorde om flaskdesignen och en ny grafiker (Anders
Ljungman) togs in för formgivingen av etiketten. Han inspirerades av tidsperioden från 1700-
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talets slut (1771 grundades Kyrkeby Bränneri) i sin design samt lyckades förena Mats
Theselius rena design av flaskan med Kyrkeby Bränneris krav på storytellning. Den första av
de två planerande flaskorna i limiterad upplaga presenterades sedan på Spritmuseet i
Stockholm för pressen, vilket blev väldigt lyckat. Under våren 2019 kommer denna limiterade
spritflaska produceras i limiterad upplaga, 200 st detta år, för att sedan säljas till restauranger
mm.
I delprojektet ingår även en ”massproducerad” flaska som man kan producera 50 st flaskor i
timmen av och hålla ett produktionspris av 20 SEK. Denna flaska kommer att produceras
innan september 2019 i en första upplaga av 6000 st och kommer att finnas på Systembolaget
till julförsäljningen 2019. I samband med denna andra flaska har det ingått en hel del
forskning i projektet om hur man med dagens verktyg och löner kan producera så många
flaskor som möjligt under en timme. Syftet har varit att kunna återigon hitta en väg att
producera flaskor i Sverige, en kunskap som har försvunnit i Sverige redan på 1920-talet då
flaskor började produceras i andra länder. I samband med delprojektet har det tagits fram
forskning om produktionsprocessen samt byggts nya verktyg mm för att kunna revolutionera
flaskproduktionsprocessen.
Resultat
 Produktion av 200 st flaskor i limiterad upplaga som säljs till restauranger mm
 Produktion av 6000 st flaskor som kommer att säljas på Systembolaget innan jul 2019
 Uppfinning av ny produktionsmetod för flaskor som kan användas av andra aktörer
och ger möjlighet att producera flaskor i Glasriketregionen
 Uppfinning av nya verktyg för manuell flaskproduktion som kan användas av fler
aktörer och ger möjlighet att producera flaskor i Glasriket
Möten och workshops
7/2 Möte med Mats Theselius (återkoppling kring formproduktion)
16/2 Möte med Mats Theselius och Kyrkeby Bränneri (visning av Kyrkeby Bränneri samt alla
dess berättelse)
15/6 Möte med Jens Johannisson, Kyrkeby Bränneri (genomgång av nya ritningar och
feedback från bränneriet)
10/10 Möte med Kyrkeby Bränneri (storytellning)
18/10 Möte med Mats Theselius (möte om korkar)
20/10 10 Möte med Kyrkeby Bränneri, Mats Theselius och Helen Ericsson, Sprithistoriska
Museet (möte om lanseringen av flaskan på Sprithistoriska, planering av eventet)
27/10 Möte med Anders Ljungman, grafiker (uppdrags pitch)
14/11 Styrelsemöte Kyrkeby (produktionsuppdrag läggs med deadlines för produktion)
16/11 Möte med Mats Theselius, Anders Ljungman (produktionsmöte, samt idéer kring
storytelling)
22/1 2019 Styrelsemöte Kyrkeby (avstämning kring lanseringen av flaskan under
Möbelmässan på Spritmuseet)
21/1-27/1 Production workshop av prototypen
24/1 Möte Elvessons korkfabrik (materialprov av korkar mm)
25/1 Möte med Mats Theselius (korkar)
30/1-2/2 Tillverkning av prototypen (tillverkning av etiketter, tryck mm)
4/2 Fylla flaskor för lansering på Spritmuseet
5/2-6/2 Grafiskt arbete med etiketten
7/2 Pressvisning och lansering av flaskan på Spritmuseet
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Delprojekt 4, år 2017
20/8 Möte med Susanna Bondesson (Susannas Station, deltagande företag 2017) om framtida
produktion
27/8 Möte med Susannas station (förslag för produktion och royality)
Resultat
 Produktion av 200 st som ska finnas på företaget webbutik och affär
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Delprojekt 1-5, år 2018
Delprojekt 1: Inledning
I delprojektet 1, år 2018 har Packhuset i Kalmar
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/kalmar/clarion-collection-hotelpackhuset/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=regularpictures , som tillhör till hotelkedjan Clarion Hotels, matchas ihop med formgivaren Ingegerd
Råman https://orrefors.se/formgivare/ingegerd-raman/ . Chefen för Packhuset Anna-Lena
Bergvall såg ett nytt kundsegment för hotellet eftersom alltfler kunder efterfrågade produkter i
hotellet. Packhuset blev intresserat av att skapa ett eget varumärke med mindre interaktiva
produkter som fanns på hotellet och samtidigt kunde förvärvas av kunden efter uppehållet.
Efter en workshop om möjliga produkter framkom att hotellet var intresserad av interaktiva
produkter i smartglas, t.ex en lampa som samtidigt kunde ladda mobiltelefonen. Till projektet
värvades sedan den kända formgivaren Ingegerd Råman som var van att både arbeta i glas och
med olika arkitekter, bl.a Gert Wingårdh. Hon åtog sig uppgiften och hotellet blev så
intresserad att man utvidgade samarbetet nationellt till hela Clarion Hotel kedjan i Sverige
genom möten med Sverigechefen Rickard Svartvik.
Resultat
 Produktion av 2 st olika lampor för all Clarion Hotel i Sverige
 Utveckling av nya metoder inom Smart glass för framtida produktutevckling
Möten och workshops
24/4 Möte Clarion Hotells (Intromöte, bollning av idéer)
21/5 Möte med Anna-Lena Bergvall, Packhuset (pitchning av produkt, val av formgivare)
30/5 Möte med Anna-Lena Bergvall (produktrange bestäms)
7/6 Möte Ingegerd Råman (Intromöte, pitch av uppdraget)
3/8 Möte med Packhuset och Ingegerd Råman (Idépitch)
6/8 Möte med Packhuset och Ingegerd Råman (spaning och enkla skisser)
22/11 Möte med Ingegerd Råman (produktionsskisser)
5/12 Materialprov och återkoppling på skisser
10/12 Slutgiltiga skisser och diskussion av tekniska lösningar kring den interaktiva delen
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Delprojekt 2: Give-aways
I delprojekt 2, år 2018, har företaget Kährs https://www.kahrs.com/sv-se/ matchas med
formgivaren Tillie Burden http://tillieburden.com/ . I ett tidigt stadium av projektet tog
projektledaren kontakt med Kährs tidigare chefsdesigner Emmanuel Lidberg på
Huvudkontoret i Malmö. Planen var att inventera glasets kvalitéer vad det gäller hållbarhet
som golv eller väggmoduler mm och utveckla produkter i glas för en framtida kollektion i
samverkan med Kährs produktutvecklingsteam. Efter sommaren 2018 bytte dock
chefdesignern jobb och det tog ett halvt år innan det kom en ny chefsdesigner som först var på
plats i januari 2019. På det sättet har planen med utvecklingen av väggmoduler mm legat på is
och delprojektet har fokuserat på ett annat produktsegment, nämligen give-aways för
företaget. Företaget var i stort behov att i samband med en ny imagekampagn ta fram nya
give-aways som motsvarade miljpolicyn in företaget och var framtagna bara för Kährs. Till
projektet kopplades designern Tillie Burden som är specialiserad på skog och träd i sitt
formspråk. Företaget efterfrågade produkter i fyra olika prisklasser. Ett give-away för 20 SEK
för goodiebags, ett give-away för 300 SEK för större goodiebags, ett give away med funktion
för VIP-kunder för 900 SEK och en lyxgåva för speciellt viktiga kunder (t.ex Dubai) för högst
3000 SEK. Tillie Burden utvecklade olika prototyper: en stämpel med logga i form av en
träskiva i glas, mindre skulpturer i form av träd som collectables, en vas i form av en trästam i
glas och ett skulpterat glasverk under hösten 2018. Sedan kopplades grafikern Pernilla Fridh
in för att ta fram grafiken med storytelling för förpackningen som var mycket viktigt för
Kährs att kunna kommunicera.
Resultat
 Framtagning och produktion av fyra olika produkter
 Företagets huvudsäte ligger i Nybro, men företaget är internationellt med många olika
säten i olika länder, vilket betyder att projektet kommer leda fram till en omfattande
produktion.
3/5 Möte med Kährs chefsdesigner Emmanuel Lidberg, Huvudkontoret, Malmö
22/5 Möte med Kährs produktutvecklingsteam
24/8 Möte med Tillie Burden, Bruce Uhler, miljöambassadör, och Helen Johansson,
kommunikationsansvarig
14/9 Möte med Tillie Burden, Helen Johansson och Bruce Uhler
8/11 Möte med Kährs, presentation av skisserna
26/11 Möte med grafiker Pernilla Fridh angående förpackningarna
30/11 Möte med Kährs om grafiska förslag
9/1 2019 Möte kring Pernillas grafiska förslag, ny idé
21/1 Återkoppling grafiskt förslag
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Delprojekt 3: badrumsinredningar
I delprojektet 3, år 2018, har företaget Duobad http://www.duobad.com/ matchas ihop med
formgivare Erika Lagerbielke http://www.erikalagerbielke.se/ . Det regionala företaget
Duobad producerar högkvalitativa badrum. Badrum där materialet glas ingår en en ny,
innovativ produkt som har en stor marknad, eftersom kundsegmenetet är stort och spenderar
mycket pengar på denna typ av inredning. Både badrum och kök har blivit något av en
statussymbol vilket gör det till en utmärkt produkt för att använda regionalt producerat glas.
Företaget hade en speciell önskan att samverka med formgivaren Erika Lagerbielke på grund
av hennes arbete på Oreefors glasbruk och den avskalade och eleganta estetiken i hennes
formspråk. Erika Lagerbielke var väldigt positiv till dett samarbete eftersom det gav henne
möjlighet att få arbeta med planglas som hon alltid hade velat arbeta med men aldrig haft
tillfälle till. Underleverantörer som kopplades till projektet var Gemax glas från Uppvidinge
samt Ledenergy från Emmaboda. Företaget Duobad hade tidigare samverkat med Kosta Boda
för att skapa gjutna diskhon, men productionstiden och leveranstiden visade sig vara för lång,
så i projektet New Glass 2.0 var utgångspunkten att arbeta med planglas istället där både
produktions- och leveranstiden är relativt korta och kostnanderna mindre.
Resultat
 Framtagning och produktion av ett helt nytt produktsegment vad det gäller
badrumsinredning i olika variationer och färger
 Företaget Duobad kan addera nya produkter i glas till sitt varumärke
 Fler produktionsuppdrag för Gemax och Ledenergy
 Fler uppdrag till formgivaren Erika Lagerbielke
18/4 Intromöte med Duobad, Niklas Hult och Lars Carlsson
28/5 Möte med Duobad, inventering av ösnkemål och företagets behov
5/6 Möte med Duobad, inventering av formgivare och urval av formgivare
12/6 Möte med Duobad och Erika Lagerbielke
29/8 Möte med Erika Lagerbielke och Duobad, idéspaning
6/11 Möte med Erika Lagerbielke, Duobad, Gemax (Patrick Bjuringer), Ledenergy Nordic
AB (Igal Yaffe)
7/1 2019 Skisser färdiga, presentation av skisserna, synpunkter, feedback
4/3 Färgprover färdiga, feedback
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Delprojekt 4: Småskalig produktion närproducerad
I delprojektet 4, år 2018, matchades företaget 2002 och formgivare Anna-Linda Gabriel
http://www.anna-lindagabriel.com/ . Fokus av delprojektet låg på närproducerade produkter
och småskalig produktion med hög kvaitet.
Delprojektet resulterade i att det startades ett nytt företag med fokus på högkvalitativa
snickeriprodukter i kombination med glas. Produkternas målgrupp är kunde som lägger vikt
på högkvalitativ inredning. Det producerades prototyper i form av bord och möbler i trä med
gjutna glasinlägg och på metallställning. Formgivaren Anna-Linda Gabriel producerade
specialskisserna samt de tekniska skisserna för glasgjutningen.
Resultat:
 Uppkomsten av ett nytt företag
 Framtagning och produktion av nya produkter som kombinerar glas och andra material
6/2 Möte med formgivare Anna-Linda Gabriel
31/5 Möte med företaget 2002
4/12 Möte Anna-Linda och 2002, skisser färdiga
6/3 2019 Production workshop
Delprojekt 5: Samverkan och distribuering
I delrpojektet 5, år 2018, matchades företaget Hos oss http://www.cafehososs.se/ med
formgivaren Markus Emilsson http://www.markusemilsson.se/ . Det regionala företaget Hos
oss, som startade som restaurang i Pukeberg, Nybro 2015. Företaget har upptäckt ett nytt
intressant produktsegment (likande Packhuset/Clarion Hotels) där kunde efterfrågan inte bara
mat utan även vill förvärva delar av restauranginredningen, t.ex glas mm. Företaget Hos oss
var intresserad av att skapa ett egent varumärke av vissa produkter som till exempel tårtfat
som tillsammans med speciella bakelser efter egent recept, kan förvärvas av kunden som äter
på restaurangen. Hos oss var också intresserad av storytelling kring platsen Pukeberg samt ett
launchevent för produkten. Företaget valde formgivare Markus Emilsson som också är känd
att arbeta med storytelling samt internativa processer, där han integrerar målgruppen i
produktutvecklingsprocessen. I delprojektet arrangerades därför många möten och workshops
där olika målgrupper deltog och kunde påverka. Det togs fram ett tårtfat i två storlekar med en
förpackning som kommunicerar företagets och platsens historia samt företagets speciella
bakelserecept. Produkten kommer att säljas och distribueras på restaurangen Hos oss i
Pukeberg samt på Svenssons i Lammhult. Produktion Målerås glasbruk.
I samband med launchen av produkten under Glaskonsthelgen 2018, skapas eventet ”Den
stora bakfesten” den 26/4, där olika kundsegment bjuds in.
Resultat:
 Framtagning och produktion av två nya produkter
 Framtagning och produktion av 2 förpackningar med grafisk formgivning och
storytelling
 Framtagning av ny modell för samverkan och distribution
30/1 Intromöte med företaget Hos oss
12/2 Möte med förtaget Hos oss och formgivare Markus Emilsson, idéspaning för produkt
26/2 Möte med Markus Emilsson, feedback och återkoppling
4/3 Möte med Markus Emilsson, feedback och återkoppling
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24/5 Workshop Hos oss, distribution, framtagning av affärsmodell
11/6 Workshop med Markus Emilsson och Hos oss, framtagning av produktionsmodell samt
försäljningsmodell
26/6 Möte Hos oss, underleverantörer
20/7 Möte Hos oss presentation av skisserna
16/8 Möte Hos oss, återkoppling på skisserna
19/8 Möte hos oss, presentation av prototypritningarna, samt förslag på underleverantörer
20-24/8 Production workshops, produktion av prototyp
8/11 Möte med underleverantörer, Målerås mm
9/11 Möte med grafiker Pernilla Fridh kring förpackningarna
17/12 Möte kring lanseringen av produkten på Glashelgen, vilken slags event? Vilka
aktiviteter mm?
21/12 Möte med Pernilla Fridh kring grafiska skisser och idéer av förpackningen
14/1 Möte kring loggor, förpackning, fotograf, event, produktion, volym mm
28/1 Möte kring event Glashelgen, ”den stora bakfesten”
13/2 Program och marknadsföring av eventet i restaurang Hos oss
26/4 Launch av produkten; event ”Den stora bakfesten”
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Workshops och föreläsningar inom affärsutveckling
I samband med projektet New Glass 2.0 arrangerade The Glassw factory olika workshops och
föreläsningar i affärsutveckling i samarbete med olika aktörer, företag och organisationer.
8/3 Samverkan med Pukeberg, Maja föreläser om kulturella, kreativa näringar i samarbete
med LidLab, kompetenscentrum Pukeberg
19/3 Möte med Emmaboda bygdens konstföreningar, föredrag om kulturella kreativa näringar
och projektet New Glass 2.0
24/3 Föredrag om projektet New Glass 2.0 och affärsutveckling , Algutsboda
hembygdsförening
11/4 Möte med Landsbygdsministern, redovisning av projektet New Glass 2.0
4/6 Redovisning av projektet för Region Södra Sverige
15/6 Redovisning av projektet för leader Sydost
19/6 Föredrag om KKN och projektet New Glass 2.0 för Rotary Nybro i Pukeberg
30/7 Föredrag om projekt New Glass 2.0 för Linnéuniversitetets entreprenörlinje
10/8 Föredrag om projektet New Glass 2.0 för Skånes Kulturförvaltning
14/8 Föredrag om projektet Leader Sydost styrelse
3/10 Föredrag om projektet New Glass 2.0 för Nybro Energi
5/11 Workshop i affärsutveckling med Susanne Stockman
9/11 Föredrag om KKN och projekt New Glass 2.0 på Regiondagarna i Borgholm
19/11 Workshop i affärsutveckling med Susanne Stockman
19/11-1/12 Individuella workshops i affärsutveckling med Susanne Stockman
21/11 Föredrag om KKN och projektet New Glass 2.0 på Blekinge Tekniska Högskola i
Karlshamn
30/11 Draknäste, workshop del 3 om affärsutveckling med Susanne Stockman
3/12 Föredrag om KKN och projektet New Glass 2.0, Landshövding Karl-Magnus Liljeqvist,
Kalmar län
11/12 Föredrag om KKN och projektet New Glass 2.0 för CSO
14/1 Föredrag om KKn och projektet New Glass 2.0 på Nämndsdagen i Emmaboda

Uppföljning av projektets verksamhet
Projektet uppnådda resultat under år 2 är väldigt konkreta. I alla delprojekt har det skrivits
kontrakt för att företagen ska producera de framkomna prototyperna som produkter i
Glasriketsregionen vilket har skapat fler arbetstillfällen redan 2018. Genom projektet har det
också startats ett nytt företag med två designer i regionen. Även intresset för nya produkter i
glas har ökat bland fler företag, ett viktigt segment att arbetar med har visat sig vara lampglas
och inredning (t.ex badrum).
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Projektets mål och syfte
Projektet har nått följande mål och syften under 2017 och 2018:
 Ökning konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i nystartade
(design)företag och företag i uppstart. Unga designer som arbetar med glas i
kombination med andra material som trä, sten, metall mm breddar sin kompetens och
kan ta bredare uppdrag (t.ex företag Anna-Linda Gabriel, Tillie Burden, Markus
Emilsson).
 Fler unga designers stannar kvar i regionen och etablera sig här (t.ex Kirsten
Storesund Vikingstad, Tillie Burden).
 Ökning av konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för befintliga
företag i Glasriketregionen och Leaderområdet sydost, gäller designintensivaföretag
och företag i kulturell och kreativ näring. Långsiktigt ökning av slutförsäljning genom
nya produkter (brännvinsflaska, lampor, inredningsdetaljer mm).
 Ökning av konkurrenskraft och skapa förutsättningar för tillväxt för
underleverantörers försäljning/ökning av deras ordrar. Spin-off-effekterna för företag
som arbetar med efterbearbetning och kalla tekniker, t.ex planglas (t.ex Glasteknik),
slipning (t.ex Bergdala slipning, Ledenergy) m.fl.
 Ökning av försäljning för slutproducenter och underleverantörer av andra material
(sten, metall, trä, t.ex Svenssons i Lammhult mm) som används i kombination med
glas
 Genom The Glass Factorys stora kontaktnät både internationellt nationellt i våra större
städer skapas en länk/förmedlingstjänst mellan stad och landsbygd. Det kommer att ge
nya samarbeten och fler kommer att få upp ögonen på vår kreativa bygd. Innovativa
arbetssätt och metoder som spiller över på de produkter som skapas. Projektet har
redan genererat fler kunder till bygden bl.a Åhléns som vill göra en exklusiv
glasproduktion för Stockholmsbutikerna, made i Glasriket.





En hållbar modell för utveckling av regionen genom produktion av innovativa
produkter har skapats. En arbetsmodell för tidig marknadskontakt har skapats. 10
företag har genomfört affärsutvecklingsprogam/utbildning. 20 företag har medverkat i
produktion workshops. 15 företag ska ha medverkat i nätverksaktiviteter. 30 nya
prototyper har producerats.
Ett nytt företag har startats. Minst ett nytt arbetstillfälle har skapats. Grunde har lagts
för 10 företag ska få bestående samarbeten med nya företag. Medverkande företag har
ökat sin designintensitet och skapat tillväxt genom nya produkter och målgrupper.
En innovativ produktion för utvecklingen av Glasriketregionen genom matchmakingmodellen och processbaserat samarbete har skapats som även kan användas i andra
områden och inom andra branscher och material.

Projektets målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen var designers/formgivare främst solo och mikroföretag samt
små- medelstora (design)företag sk. SME som är producerande, distribuerande i
Glasriketregionen samt i Lederområde Sydost. Denna målgrupp har projektet nått och visat
hur open-source modellen med production-workshops med en förmedlingstruktur kan öppna
upp nya möjligheter och affärsmodeller samt generera utveckling av företag.
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Aktivitetsplan
rekrytering av 5 deltagande företag, inventering
av behov
introduktionsworkshops, nätverksträffar
produktionsworkshops, test innov. vägar möter
marknad, produktion och pitch
marknadsföringsmaterial, framtagning av
företagskontrakt och formgivarkontrakt
planering och genomförande av struktur och
productionworkshops med nätverksmöten,
underleverantörer mfl, inledande samtal med
nästa års företag, utbildningar, workshops,
seminarier i affärsutveckling
Genomförande av production-workshops, samt
föredrag/workshop om grafisk formgivning

20180101

20180630

20180101

20180630

20180101

20180831

20180831

20181231

20180831

20181231

Indikatorer
Indikator

nya företag

Totalt
1

Antal kvinnor
4

Antal män
1

workshops
exponeringstillfällen
företag
protoyper

14
4
15
6

30
60
40

30
60
40

Ekonomi
Projektets ekonomiska utfall följer planen, Kostnaden för köp av tjänst blev lite högre och
kostnaden för personal något lägre på grund av att personal önskade olika anställningsformer
(anställning vs konsulttjänst). Projektet har även gått över budget eftersom projektet har varit
mer personalkrävande än planerat eftersom själva produktutvecklingsprocessen har tagit
längre tid för att få ett konkret resultat.
Jämnställdhet
Projektet New Glass 2.0 har arbetat med lika stor antal män som kvinnor, både vad det gäller
företag som deltagande underleverantörer. The Glass Factory har under projektet fokuserat
särkskilt på att bryta de traditionella hierarkierna i Glasriketregionen för att främja ett nytt,
innovativt klimat som får speciellt mindre företag av växa inom glasbranschen, vilket har
lyckats i projektet New Glass 2.0.
Resultat
Projektet har uppnått alla mål och resultat för perioden 2018.
Projektet kommuniceras digitalt på de olika aktörernas hemsidor samt genom att det har tagits
fram marknadsföringsmaterial i form av foldrar med info om projektet, tidsplan samt de olika
delprojekten. Arbetet med en film om projektet har påbörjats. Vissa delmoment av projektet
har annonserats i olika tidningar.
Projektets resultat under år 2 (2018) har varit väldigt konkreta. Vissa av prototyperna som har
producerats under projektets gång har redan börjat producerats t.ex Ingegerd Råmans
beslysningsglas för Clarion hotels som introducera ett helt nytt markndassegment till hotel,
där hotellets egna produkter med egent varumärke säljs i samband med hotelupplevelsen.
Projektet har uppmärksammats även internationellt och har gett upphov till att andra
internationella museer t.ex Finlands glasmuseum i Riihimäki ska påbörja ett arbete med
näringsliv och samverka med olika företag kring produktutveckling. Några av New Glass 2.0s
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resultat visas även på utställningen "Handmade-Scandinavian Glass starting all over" den
30/9, som är en vandringsutställning som turnerar hela Skandinavien. Projektet har
marknadsförts på en rad olika seminarier och workshops, se listan ovan och lett till fler
samarbeten, t.ex samverkan med Blekinge Tekniska Högskolan som är planerat under 2019.
Projektets relevans för hållbar utveckling
Genom att skapa en framgångsrik metod för att matchmaka företag med formgivare och på så
sätt skapa nya produkter i glas som kan produceras i Glasriketregionen har projektet stor
relevans för regionens framtid och hållbara utveckling. På grund av paradigmskiftet av den
manuella glasindustrin behövdes det konkreta lösningar för att återuppliva en innovativ
produktion i regionen som även skapar fler arbetstillfällen och öka sysselsättningen i
regionen. Genom projektets väldigt konkreta resultat som är konkreta produkter, redo att
produceras, säljas och distribueras har projektet lyckats med att ha en stor relevans för hållbar
utveckling. Den innovativa open-source metoden med production workshops mm kan också
användas på andra områden som behöver utvecklas, både vad det gäller industrin i den
postindustriella kontexten eller i konst och designsammanhang. Den konkreta metoden leder
till en väldigt konkret affärsmodell och främjar näringslivet på ett väldigt konkret sätt.
Tillvaratagande av projektets resultat på lång sikt
Efter projektet New Glass 2.0 är slutfört kommer The Glass Factory att använda open source
metoden med matchmakingworkshops, förmedlingsstrukturen samt productionworkshop att
integrera den i museets businessmodell för att fortsätta arbeta med den. Museet kommer
erbjuda paketlösningar för företag att köpa ett prototyppaket där museet inventera företagets
behov av ny produkt, matchmaka företaget med en formgivare och producera prototypen.
Eftersom det finns en stor efterfrågan efter sådana möjligheter blir denna metod en bra och
lämplig businessmodell för The Glass Factory som även i fortsättningen gynnar regionens
näringslivsutveckling.
6.4. Neon Relations/IASPIS
Under 2017 har The Glass Factory inlett ett samarbete med IASPIS kring neon och dess
konstnärliga praktik. Det har genomförts en workshop samt föreläsningsserie 30/11 2017-3/12
2017. Projektet kommer att fortsätta under 2018 vid två tillfällen.
Inom glasfältet är neontekniken en teknik och ett uttryck som alltfler konstnärer vill arbeta
med. Det finns en stor efterfrågan och ett stort intresse bland unga samtida konstnärer att ta
upp denna teknik i sitt konstnärskap som arbetar med glas i sin praktik. I Sverige finns det
begränsade möjligheter att experimentera med denna teknik på grund av bristande kunskap
kring tekniken samt inga möjlighet att kunna testa tekniken. Detta gör att många svenska
konstnärer som idag vill arbeta med neon, får söka sig till USA etc för att kunna utöva sitt
konstnärskap.
Skapandet av ett hållbart forum för samtida svenska konstnärer inom neon skulle främja:
 Skapandet av en hållbar arena för olika utövare som är intresserade av att arbeta med
neon
 konstnärers möjligheter att utvecklas inom sitt konstnärskap och sin praktik
 att genom nationella och internationella utbyten experimentera med ny kunskap kring
neon
 att genom nationella och internationella utbyten hitta nya samarbeten kring neon
Genom samverkan med Iaspisprogrammet möjliggörs inbjudan av internationella
neonkonstnärer/hantverkare som kan förmedla erfarenhet och kunskap till sverigebaserade
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utövare genom en workshopserie och seminarium förlagt till The Glass Factory under hösten
2017.
6.5 Produktion av vandringsutställningen ”Walk the line”
Under 2018 har The Glass Factory producerat vandringsutställningen ”Walk the line” om
innovativt svenskt glas med scenografisk gestaltning. Samarbetspartnern är Dunkers kulturhus
i Helsingborg. Deltagande konstnärer: Ingalena Klenell, Frida Fjellman, Karl-Magnus
Nilsson, Nina Westman, Fredrik Nielsen, Birgitta Ahlin, Sirkka Lehtonen, Ditte Johansson,
Terese William Waenerlund, Åsa Jungnelius.
6.6. ”Collab Nationalmuseum”
Under 2017 har The Glass Factory samverkat med Nationalmuseum Stockholm och
arrangerat olika production workshops för att producera tre ljuskronor för Nationalmuseums
nya inredning. I samband med Nationalmuseums ombyggnad fick The Glass Factory
uppdraget att producera ljuskronorna för Nationalmuseums nya restaurang som ska öppna
hösten 2018. För detta har Nationalmuseum och projektgruppen Omvägar valt olika
producerande samarbetspartners samt olika formgivare. Under vecka 35 samlades
delprojektets formgivare till en glasworkshop på The Glass Factory för att producera
prototyperna till lampskärmarna för de tre framtida ljuskronorna.
Deltagande formgivare är: Matti Klenell, Katja Pettersson, Simon Klenell, Åsa Jungnelius,
Ludvig Löfgren, Stina Löfgren, Gabriella Gustafson, Monica Backström, Mattias Ståhlbom
och Carina Seth Andersson.
6.7 Glasrikets arkiv och samlingar
Inom ram för Glasriketuppdraget har det startats ett projekt om Glasrikets arkiv och samlingar
i samarbete med Designarkivet, Kulturparken Småland, Linnéuniversitetet samt
Regionförbunden i Kalmar län och Kronobergs län för att skapa en nationell innovativ
plattform för glas i Sverige med ett nationellt uppdrag.
2018 inledde The Glass Factory dessutom ett samarbete med Glasmuseet i Frauenau kring
platsen och samlingarna som påbörjas i maj 2019 genom en konferens där The Glass Factory
deltar med ett föredrag.
6.8. British Glass Biennale, Craft Bowl, Belgiskt glasmuseum Glazen Huis
2018 har The Glass Factory blivit inbjuden att samverka med Ruskin Glass Center i
Stourbridge (GB) och British Crafts Council för att producera den svenska
vandringsutställningen ”Boda Builders” för formatet British Glass Biennale 2019 (22/8-28/9
2019). Utställningen handlar om placemaking inom glasfältet och dess påverkan på utövarnas
praktik.
2017 tog The American Swedish Institute kontakt med the Glass Factory för att ge uppdraget
att curera och organisera en glasutställning till institutets stora format Craft Bowl (19/1 20188/8 2018). Under 2018 visades utställningen om Bertil Vallien som blev framgångsrikt och
drog 20.000 besökare. I september samma år deltog The Glass Factory i samverkan med The
American Swedish Institute på en konferens på Corning Museum of Glass genom ett
vetenskapligt föredrag om invandring och glasslipning, producerat av Dr. Lars Hansson från
The Glass Factory.
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2018 blev The Glass Factory också kontaktat av det belgiska glasmuseet Glazen Huis och fick
uppdraget att producera en utställning om svenskt glas med tygndpunkt på 1960/70-talen och
den samtida situationen i Glasriket. Utställningen visas på Glazen Huis den 6/4 2019-3/10
2019.
6.9. Barnens glasskola – innovativ workshopcenter för barn
2018 sökte och fick The Glass Factory medel för projektet ”Barnens glasskola – innovativ
workshopcenter för barn och unga med fokus på immateriellt kulturarv”. Inom ram för
projektet "Barnens glasskola-innovativ workshop center för barn och unga med
fokus på det immateriella kulturarvet ska det skapas ett glascenter för barn och unga med en
hållbar verksamhet där det arrangeras workshops, utställningar, föredrag och kurser med
temat glas som immateriellt kulturarv. Det är av stor vikt att göra projektet nu då de utövare,
glashantverkarna, som besitter detta immateriella kulturarv åldras. Det immateriella
kulturarvet inom fältet glas har i flera europeiska länder, däribland Tyskland, klassats som
UNESCO kulturarv. 2018 är det kulturarvets år i Europa. Även regeringens proposition för
kulturarvspolitik 2016/17:116 som antogs av riksdagen i början av 2017 framhålls det
immateriella kulturarvet.
Projektet innehåller praktisk kunskapsutveckling, utställning, konsthantverkshistorisk
forskning samt inventering av behovet av en metodutveckling för det framtida arbetet med det
immateriella kulturarvet.
7. Budget
The Glass Factory samanställning 2017
Rradbudg(T)

Kst

Kst(T)

Utfall

Ack. budget

Avvikelse budget-utfall

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

16258 Regionförbundet Formuppdrag
-808 000,00
16258 Regionförbundet Formuppdrag
433 273,73
16258 Regionförbundet Formuppdrag
416 293,31
16258 Regionförbundet Formuppdrag
41 567,04

0,00
0,00
0,00
0,00

808 000,00
-433 273,73
-416 293,31
-41 567,04

Övriga kostnader

16293 Kristallmuseum
16293

44 599,89
44 599,89

0,00
0,00

-44 599,89
-44 599,89

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

16295 Glasmuseum Boda
16295 Glasmuseum Boda
16295 Glasmuseum Boda
16295 Glasmuseum Boda

-1 479 033,01
2 644 142,29
1 323 728,54
2 488 837,82

-1 000 000,00
2 526 000,00
1 000 000,00
2 526 000,00

479 033,01
-118 142,29
-323 728,54
37 162,18

Övriga kostnader

16298 Museishop Glasmuseum Boda
-491 606,30
16298 Museishop Glasmuseum Boda
289 614,00
-201 992,30

-500 000,00
400 000,00
-100 000,00

-8 393,70
110 386,00
101 992,30

Resultat The Glass Factor 2017 ex. projekt 2 331 445,41

2 426 000,00

94 554,59

Resultat The Glass Factor 2017 inkl. formuppdrag 2 373 012,45

2 426 000,00

52 987,55
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The Glass Factory samanställning 2017

Rradbudg(T)

Kst

Kst(T)

Intäkter
Övriga kostnader

16251 Projekt Neon Relations
16251 Projekt Neon Relations
16251 Projekt Neon Relations

Utfall
-90 000,00
85 441,34
-4 558,66

Ack. budget Avvikelse budget-utfall
0,00
0,00
0,00

90 000,00
-85 441,34
4 558,66

Intäkter
16252 Projekt Glass Tech
Personalkostnader 16252 Projekt Glass Tech
Övriga kostnader 16252 Projekt Glass Tech
16252 Projekt Glass Tech

-627 540,72
241 177,28
386 363,44
0,00

0,00 627 540,72
0,00 -241 177,28
0,00 -386 363,44
0,00
0,00

Intäkter
16253 Projekt Hand made
Personalkostnader 16253 Projekt Hand made
Övriga kostnader 16253 Projekt Hand made
16253 Projekt Hand made

-309 635,82
12 080,73
297 555,09
0,00

0,00 309 635,82
0,00 -12 080,73
0,00 -297 555,09
0,00
0,00

Övriga kostnader

16259 Integrationsprojekt "Hej"
16259 Integrationsprojekt "Hej"

Intäkter
16265 New Glass Projekt
Personalkostnader 16265 New Glass Projekt
Övriga kostnader 16265 New Glass Projekt
16265 New Glass Projekt
Intäkter
Övriga kostnader

16267 Boda Air
16267 Boda Air
16267 Boda Air

Resultat The Glass Factor 2017 inkl. projekt

-1 034,00
-1 034,00
-909 575,68
485 866,16
423 709,52
0,00

0,00
0,00

1 034,00
1 034,00

0,00 909 575,68
0,00 -485 866,16
0,00 -423 709,52
0,00
0,00

-30 000,00
29 121,69
-878,31

0,00
0,00
0,00

30 000,00
-29 121,69
878,31

-6 470,97

0,00

6 470,97
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