
 

 

 

Självständigt arbete 15hp 

Kulturarv i marknadsföring 

En fallstudie av Kosta Glasbruk 

Författare: Birger Lindholm 

Handledare: Elisabeth Brandin 

Examinator: Kristina Tryselius 

Termin: HT 15 

Ämne: Kulturgeografi 

Nivå: G2E 

Kurskod: 2KG30E 



  

 

i 
 

Abstract 

In this case study I investigate the marketing material published in 2015 by Kosta 

Glasswork. The aim of this study was to see if and how history and heritage was used 

for marketing purpose in the cultural economy. I first researched the history of the 

Glasswork to get a contextual introduction to the place and company. The empirical 

material I used was brochures and webpages and I categorized the cultural references in 

different categories. I created four categories: historical references, the year 1742, 

industrial heritage and heritage and traditions. Theories focus on the cultural economy 

that play a great part in product and place marketing today. This includes cultural and 

historical references. There is also an example of influences of the post-industrial era. 

Former industrial regions can use industrial heritage to become a part of experience 

tourism and use the heritage as argument to visit and invest in the place. There are often 

references to the Glassworks history in their marketing material. The history in the 

advertising has a focus on the founders and the designers of the Glasswork. Kosta was 

the first glasswork in Sweden to employ a designer and the design traditions is often 

mentioned in the material. Kosta Glasswork was founded in 1742 and this year is often 

used in the marketing programme. Kosta Boda since 1742 is the logo of the company. 

The industrial heritage is casually mentioned, although the glasswork is defined as a 

national heritage. Kosta Glassworks role in creating the glassworks dominated region in 

southeast of Sweden, often called “the kingdom of Crystal” is also omitted in the 

advertising. Closures are not mentioned at all. My conclusion is that history and 

heritage play a great role in the marketing of Kosta Glasswork. Cultural references are 

almost in every brochure and article that the company produce. However, the history 

presented in their published material is not complete and in some cases not correct, in 

favour to the company. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Glas ingår i den småländska identiteten och än idag så framhävs Glasriket i 

turistmarknadsföring, trots att antalet verksamma bruk stadigt gått ner. Idag är det bara 

en spillra av vad det ursprungligen var. 1985 fanns 15 verksamma bruk i Glasriket, den 

region som omfattar Nybro, Lessebo, Uppvidinge och Emmaboda kommuner. 2013 

finns endast tre av dessa bruk kvar som verksamma (Rydh 1985, s. 10: Gustavsson 

2013, s. 7). Ekonomiska kriser har historiskt sett alltid drabbat glasburken hårt och i 

efterdyningarna av den senaste krisen lades de välkända bruken i Orrefors och Åfors 

ner. Ändå så lever begreppet Glasriket kvar inom turism och marknadsföring. 

Att anpassa verksamheten för turism är en naturlig del i glasproduktionen idag. Vid de 

glasbruk som är aktiva, men även vid de som bara har produktion sommartid eller 

agerar återförsäljare, förekommer satsningar som på olika sätt ska främja turismen. 

Detta är allra tydligast vid Kosta Glasbruk där det under den senaste tioårsperioden har 

uppförts outlets, hotell, restauranger, spaanläggning och stugby. Men även vid andra 

bruk så byggs restauranger, turistbyråer och stora utställningshallar för att marknadsföra 

orten och glaset. Arrangemang som hyttsill och att låta besökare ha möjlighet att gå in i 

hyttan och se arbetsprocessen är idag en självklarhet vid de småländska bruken. Denna 

kommersialisering av bruksmiljöerna har inte varit helt oproblematiskt. Till exempel har 

detta skett på bekostnad av flera kulturhistoriska kvarlevor, som resterna efter Kostas 

första hytta från 1742 (Åstrand 2007). I brukets logotype så finns året då bruket 

grundades men att bevara resterna eller undersöka dessa närmare från anläggningssåret 

verkar inte ha legat i brukets intresse (Sveriges Radio 2008). Vid Skrufs glasbruk revs 

den gamla disponentvillan för att kunna anlägga en parkeringsplats intill bruket (KUL-

projektet i Glasriket 2004). Ekonomiskt lönsamma företag och dess satsning för vinst 

och turism verkar stå i kontrast till bevarande av äldre miljöer. Detta trots att man inom 

turismen lyfter fram glasbruken som traditionsbärare. Denna spänning mellan bevarande 

och nysatsning med fokus vad som förmedlas i marknadsföringen tyckte jag vore 

intressant att studera. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se om och hur Kosta Glasbruk använder historia och 

kulturarv i marknadsföringen i den kulturella ekonomin. 

1.3 Frågeställningar 

Hur används historia och kulturarv i marknadsföringen? 

Vilken historisk och kulturell image av Kosta vill man förmedla? 

Vad i dess historia och kulturarv läggs det extra fokus på? 

2 Metod 
Jag har gjort en fallstudie på Kosta Glasbruk. Kosta är det största bruket i det så kallade 

Glasriket och har på de senaste åren genomgått stora förändringar i den fysiska miljön i 

form av att affärer och hotell byggts. Jag ska beskriva Kostas historia för att sedan gå 

igenom deras marknadsföringsmaterial från år 2015 för att se hur historia och 

kulturmiljö framhävs. Glasbruken har ofta tillskrivits och framhäver gärna sin roll som 

kulturbärare men det kan skapa motsättningar mot mer kommersiella satsningar. De 

kulturella och ekonomiska processer som jag ska studera är på olika sätt skapade av 

sociala interaktioner mellan människor. Bara termen kultur är tydligt socialt skapat 

mellan möten av människor. Denna subjektiva innebörd av social handling som jag 

avser fånga i mina beskrivningar av kulturprocesser ska tolkas utifrån ett mänskligt 

perspektiv istället för ett strikt positivistiskt naturvetenskapligt (Bryman 2002, s. 341). 

Jag går närmare in på de kvalitativa aspekterna då jag ser platser som en social 

konstruktion; olika sociala och kulturella processer har format olika platser. (a.a. s. 36-

38). Min studie går att placera in i den nya kulturens geografi, som ägnar studiet åt 

kulturprocesser med olika strukturella orsaker och till exempel hur kultur används inom 

ekonomin (Nayak och Jeffrey 2011, s. 117-119). 

Fallstudie är en detaljerad, empirisk beskrivning av speciella aspekter av ett fenomen 

normalt baserad på ett flertal datakällor (Bryman 2002 s.73-74). Det fall som denna 

studie grundar sig på är på olika sätt unikt i sin kontext: Kosta glasbruk är det äldsta, det 

största samt det mest utvecklade för turistsyften. I fallstudien så behöver man 

nödvändigtvis inte söka det fall som är mest representativt; det extrema eller unika fallet 

kan mycket väl studeras (Bryman 2002, s. 77). Yin (2006, s. 190) menar att en fallstudie 

måste vara viktig eller betydelsefull såtillvida att det enskilda studerade fallet är 
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ovanligt samt av allmänt intresse. Fallet Kosta är intressant att studera i sig men ska 

också betraktas utifrån vad bruken i Småland generellt har gått igenom. Att studera ett 

bruk och dess samhälle är en väldefinierad enhet som lämpar sig för en fallstudie. 

Fallstudier har blivit kritiserade för att det t.ex. inte går att generalisera från ett enda fall 

(Bryman 2002, s.77). Men i enighet med feminismens kritik gentemot objektiv kunskap 

så menar jag att det inte finns en generell objektiv sanning, utan flera. Att kunna 

generalisera till någon större odefinierad kunskapsbas är därför mindre viktigt (Nayak 

och Jeffrey 2011, s. 134). Även om mitt studieobjekt kanske är extremt i en småländsk 

bruksmiljökontext så finns det troligen andra industrimiljöer som i den postindustriella 

eran har genomgått turistomvandlingar på liknande sätt. Detta tänker jag mig finns såväl 

nationellt som internationell. Även om utslaget må vara extremt så speglar 

bakgrundshistorien och marknadsföringen av kultur något som jag menar att alla 

kulturhistoriska platser och besöksmål kan förhålla sig till på olika sätt. Dessutom i den 

kulturella ekonomi vi lever i så använder de flesta kulturella referenser i sin 

marknadsföring, så inte bara kulturarvsplatser eller besöksmål kan förhålla sig till 

resultatet. Fallet Kosta är på olika sätt exemplifierande. Kosta har inte varit en isolerad 

enhet utan följer utvecklingen på olika sätt. I bakgrunden till fallstudien så redogör jag 

kort om brukens ekonomiska utveckling generellt och genom detta så kan man se hur 

Kosta förhåller sig till den generella brukshistorien. 

2.1 Reabilitet och validitet 
Vad reliabilitet och validitet innebär för kvalitativa studier är kanske mindre relevant att 

tala om då dessa egentligen lämpar bättre för kvalitetsbedömningar av kvantitativa 

studier (Grønmo 2005, s. 228). Men det finns ändå kvalitetskriterier som utvecklats för 

kvalitativa studier och som är giltiga för denna studie: Stabilitet innebär att insamla och 

kontrollera det insamlade empirimaterialet flera gånger. Vid den kvalitativa 

innehållsanalysen av empirin i denna studie har detta genomgåtts flera gånger vid olika 

tillfällen för att se om utfallen blev detsamma (Grønmo 2005, s. 228-229). Den interna 

konsistensen är god då materialet passar ihop. Den externa konsistensen går ihop då 

andra relevanta uppgifter som insamlats in under studiens gång och som inte utgör det 

empiriska materialet bekräftar vad analysen av det empiriska materialet säger (a.a. s. 

229-230). Detta anger också att det insamlade datamaterialet är relevant i förhållande 

till studien. Jag menar på att datamaterialet i denna studie är tillförlitligt i förhållande till 

det jag vill studera, bilder av platser i marknadsföring. Den kommersiella bilden av en 
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plats där t.ex. historiebruk ges stor plats hade kanske inte kunnat användas som källa till 

historisk kunskap. Såsom Mels (2007, s. 42-43) menar så innebär företags historiebruk 

att man lyfter ut olika delar av historien som passar ens syfte och utelämnar andra. Men 

eftersom jag vill använda materialet för att studera bilden som sprids ut medialt är ett 

kommersiellt material relevant. 

2.2 Författarens position 

Jag har ingen personlig koppling till de småländska glasbruken och brukssamhällena. 

Inte heller har jag nära släkt som har arbetat i glasindustrin. Egentligen har jag inte 

reflekterat så mycket om glasbruken förut, det är faktiskt i samband med de senaste 

nedläggningarna som mitt intresse för glasriket har vaknat och växt. Som 

kulturmiljöstudent ser jag ofta kritiskt på förändringar och ingrepp i kulturhistoriska 

miljöer. Detta ska jag inte låta vara styrande i detta arbete, då jag ska betrakta helheten. 

Bruksmiljöer har liksom alla historiska miljöer genomgått förändringar genom åren, det 

vi idag vill låsa fast som historisk miljö har inte alltid sett ut så. De ändringar som idag 

genomförs och har genomförts vid Kosta Glasbruk kommer nog i framtiden att 

betraktas som del av den historiska miljön. 

En kritik mot fallstudien som metod är att den kan användas till att bekräfta forskarens 

förutfattade meningar. Eftersom en fallstudie kan använda sig av en stor mängd material 

kan forskaren styra över materialet och använda det som hen vill ha för att passa de 

egna tankarna eller tvetydiga bevis föra in studien på felaktigt spår (Yin 2014, s. 19-21: 

Merriam 1994, s. 47). I problembakgrunden angav jag Kosta som exempel på 

turistsatsningar och att dess negativa konsekvenser för kulturmiljö inte framhävs. Detta 

kan tolkas som min utsago som jag försöker bekräfta genom denna studie. I 

problembakgrunden var det inte mina funderingar utan jag hänvisade till en annan källa, 

i detta fall en artikel på sr.se. Vid insamlandet av empiriskt material ligger ingen 

skevhet då jag systematiskt samlat in allt material som varit tillgängligt och samtligt 

material redovisas. 
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2.3 Material 

Det marknadsföringsmaterial som ligger till grund för undersökningen var publicerat i 

skrift och på internet under 2015 alternativt utgivet tidigare men tillgängligt 2015. 

Använt material (se fullständiga källhänvisningar bland referenser) är: 

 desintationkosta.se 

 Glasriket Magasin 2015 

 glasriket.se 

 Jul i Kosta 2015 

 Karta över Glasriket 2015 

 Kosta Boda Produktkatalog 2015 

 kostaboda.se 

 kronoberg.guide/ 

 Småland 2015 

 Småland Your perfect guide to a beautiful Småland 2015 

 Smålandstid- mer att upptäcka 2015, 

 visitsmaland.se 

 Välkommen till Kosta-karta 

 

Att turistpublikationer och turistwebbsidor förekommer i granskningen förefaller rimligt 

då det är den mediala bilden som studerats. Att produktkataloger finns med kan 

inledningsvis tyckas märkligt. Dessa är inriktade på att marknadsföra och sälja en 

produkt, inte en plats. Men vad som egentligen är plats och produkt går kanske inte så 

lätt att skilja på. För att marknadsföra en plats är varumärken centrala som 

symbolvärden. Varumärken kopplat till platser handlar om att synliggöra platser och 

visa dess kvalitéer för att attrahera målgrupper (Aronsson 2007, s. 117-119). Platser kan 

alltså beskrivas som produkter och i produktkataloger förekommer ren 

platsmarknadsföring, förutom sådant som kopplas till produkter: I Kosta Bodas 

Huvudkatalog för år 2015 finns till exempel ett uppslag med reklam för Kosta Boda Art 

Hotel (s. 102-103). När jag granskat detta material har jag har jag tittat på hur historia 

och kulturarv framställs. Detta kan kategoriseras varför jag har valt att tematisera 

materialet utifrån teman jag märkt när materialet granskats. Temana är 

Historieförmedlande, Årtalet 1742, Hänvisning till miljön och Kulturarv och tradition. 
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Med Historieförmedlande har jag tittat på om och hur Kosta glasbruks och Kosta Bodas 

historia framställs i reklamsammananhang.  

Årtalet 1742 är året då bruket grundades och något som ofta förekommer i 

reklamsammanhang, inte minst då årtalet ingår i logotypen för företaget. Rent textuellt 

finns det ofta med men också bildligt, då med bild ifrån glashyttans gavel där logotypen 

och årtalet finns skyltat. 

Hänvisning till miljön är någon hänvisning till den fysiska bruksmiljön. Denna 

kulturmiljöaspekt går delvis in under kulturarv (se definitionen i teoretiska begrepp). 

Den fysiska miljön i Kosta har på olika sätt genomgått förändringar de senaste åren och 

därför hade det varit intressant att se enskilt hur den fysiska miljön framställs. 

Kulturarv och tradition, kan definieras som samma sak (återigen se definitionen längre 

fram) varför jag väljer att slå ihop dem som teman. 

Att kategorisera eller tematisera kvalitativa data är svårare än med kvantitativa data. 

Huvudfrågan jag har ställt mig vid kategoriseringen är: På vilka grunder kan datan bli 

indelad i de olika kategorierna? Jag har då tittat på vilka teman som tas upp och 

identifierat vad som är huvudfokus i texten eller bilden. I vissa fall har saker inte varit 

huvudfokus men har utmärkt sig såtillvida att jag valt att ta med dem i den kategorin 

ändå. Tolkning har varit en del i denna process, då det inte har varit helt självklart i 

vilken kategori som materialet ska hamna i. Jag är medveten om att när det gäller 

tolkning så finns ingen universell sanning. En annan person som gått igenom samma 

material hade mycket väl kunnat tematisera materialet annorlunda (Kitchin och Tate 

2000, s. 240-241). Jag har tittat både bildligt men oftast textuellt på vad som ingått. Jag 

har årtalet 1742 som en kategori, året då Kost Glasbruk grundades. I många fall 

förekommer att årtalet nämnts men ibland förekommer hänvisning som ”Glasbruket har 

legat här i 250 år”. Även fast årtalet inte nämns så syftar man ju indirekt på det. Ofta 

förekommer årtalet 1742 för sig, men ibland förekommer en kortare historik till. Jag har 

ändå valt att placera detta material i kategorin Årtalet 1742 med motiveringen att sådant 

som direkt är kopplat till anläggningsåret placeras där. Historik som tar upp 1742 men 

som nämner utvecklingen vidare placeras i Historiekategorin. En del material har varit 

lätt att tematisera, medan annat har varit en tolkningsfråga i vilken kategori det ska 

hamna, rent av kanske det kan passa i två stycken. I sådana fall har jag valt att ha 

samma material i två kategorier. 
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2.4 Källkritik 

Teoretiskt material är grundat på vetenskapligt material, referee granskat, med ett 

universitet eller annan auktoritet som utgivare. I bakgrundshistorien till fallstudien så 

ger jag Olof Nordström stort utrymme. Nordström var verksam som docent i geografi 

vid Lunds universitet och är den enda som med (kultur)geografisk synvinkel forskat och 

berört de småländska glasbruken. I den teoretiska delen ger jag utrymme för den kritik 

som företagsmonografier har fått. Ändå använder jag en sådan som källa i fallstudiens 

bakgrund. Den del som jag använder ur boken är författat av Nordström och är ren 

fakta, inte påverkat i den riktningen som kritikerna menar, att deras uppgift är att skapa 

ett monument över företaget (Ottosson 1999, s. 25). Hembygdslitteratur använder jag i 

ett fall och denna typ av litteratur har från vetenskapligt håll kritiserats för att vara 

deskriptivt och inte ha med jämförelser (Aronsson 1999, s. 44). I det fall jag använder 

hembygdslitteratur som källa så använder jag den deskriptiva informationen för att 

kunna sätta den i ett större sammanhang. I arkeologifallet i Kosta har den ansvariga 

arkeologen själv författat kapitlet i hembygdskriften. 

3 Teoretiskt ramverk plats, platsmarknadsföring och 
kulturarv 
 

3.1 Plats 
Vid globaliseringen förutspåddes att platser skulle få minskad betydelse 

(Christopherson, Garretsen och Martin 2008, s. 343). Detta har inte inträffat men platser 

har fått en annan betydelse, de speglar den globala situationen i det lokala, då det i allt 

större grad är en produkt av vad som sker i omvärlden (Massey 2004, s. 98). Detta har 

också att göra med den postindustriella epok som västvärlden nu befinner sig i. En plats 

idag, som igår kanske hade industriell produktion, måste idag både på en lokal och 

global arena tävla med andra platser om att locka till sig turister och investerare. Att då 

använda sig av den tidigare industrin, industriarvet, som ett argument att besöka eller 

investera i just den här platsen, markerar också ett trendbrott. Ekonomin genomgår en 

stor kulturalisering och den kulturella ekonomin kommer till uttryck bland annat i  

marknadsföring av varor, såsom en plats (Aronsson 2007, s. 32-33). 

 

Människan är en platsbunden varelse och platser är en del av vår existens och vår 

identitet (Ek och Hultman 2007, s. 13). Plats är ett grundläggande geografiskt begrepp 
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som kan ha olika innebörd: det kan till exempel dels vara en sak, t.ex. en plats att 

studera, men också ett sätt att studera världen. Man studerar då världen som en 

uppsättning platser (Cresswell 2014, s. 15). Olika geografer har ofta använt sig av 

begreppet plats men utan att närmare definiera det. John Agnew menar att en plats är tre 

saker: lokalisation, en plats där någonting händer och en känsla av plats (Agnew citerad 

i Cresswell 2014, s. 7). Plats som lokalisation menas den geografiska placeringen. Med 

plats där någonting äger rum så menas att den fysiska uppsättningen på platsen påverkar 

de sociala relationerna bland de som befinner sig där. En känsla av plats är de 

emotionella och subjektiva förbindelser människor har till en plats. Relaterat till detta är 

platsidentitet, något som enligt Relph refererar till tre olika komponenter; fysiska 

egenskaper och utseenden, observerbara aktiviteter eller föremål samt meningar och 

symboler (Relph 1976, s. 61). Identitet kan vara människors relation till en plats men 

även platsens personlighet. Identitet handlar om hur människor genom sina erfarenheter 

samlar och skapar en mening. Människors identitet har ofta en geografisk koppling till 

en plats som gör att man känner att man är del av en plats. 

3.1.1 Platsmarknadsföring och bilden av en plats 
Platsmarknadsföring handlar om att skapa och förmedla en viss (positiv) bild av en 

plats. Denna kommuniceras till företagare, turister, investerare, inflyttare och eller 

lokalbefolkningen. Den utförande aktören kan vara en turistorganisation, en kommun 

eller ett företag eller hotell, d.v.s., sådana som inte direkt eller nödvändigtvis är knutna 

till turistsektorn. I platsmarknadsföringen är varumärken centrala som symbolvärden. 

Varumärken kopplat till platser handlar om att synliggöra platser och visa dess kvalitéer 

för att attrahera målgrupper (Aronsson 2007, s. 117-119). Som i stort sett i all 

marknadsföring är det en positiv bild som ska förmedlas, antingen för att ersätta en 

negativ eller för att konstruera en helt ny. Denna kommuniceras främst till de som 

befinner sig utanför den kartografiska platsen i fråga (Ek och Hultman 2007, s. 28). Att 

marknadsföra en plats innebär i praktiken att konstruera en plats. Det kräver olika 

ställningstaganden kring vad som skall lyftas fram och vilken bild av platsen man vill 

förmedla (Braunerhielm 2006, s. 46-47). Att marknadsföra en plats i en eller flera bilder 

verkar vara ofrånkomligt. Image används också inom dessa sammanhang. Sillanpää 

använder image och bild som synonymer till varandra (Sillanpää. 2003, s. 55). Vad 

bilden av en plats består av undersöker Sillanpää (2002). Hon menar att den geografiska 

imagologin, bilden av en plats, består av fyra av varandra delvis överlappande delar: 
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Den empiriska verkligheten räknas faktorer som naturresurser, infrastruktur och 

världsekonomi (Sillanpää 2002, s. 66). 

Den litterära imagen eller mediala bilden är det som produceras för en viss målgrupp. 

Det kan vara exempelvis reseskildringar, tidningsartiklar och guideböcker som 

inspirerar andra att göra samma resa. Vad som sprids medialt eller litterärt spelar en 

viktig roll i formandet av en image (Sillanpää 2002, s. 104-105) 

Den symboliska imagen är förknippad med faktorer såsom identitet, statussymboler, 

rollmodeller, mode och trender. Symbolism är kopplat till landskapet men också till 

sociala koder (a.a. 176-178). 

Den emotionella imagen hänför sig till djupare känsloaspekter hos individen. En plats 

kan som redan nämnts vara en speciell känsla som förknippas med en plats. Nostalgi är 

ett relaterat känslo-begrepp (a.a. 189-190). 

Bilden av en plats definieras enligt Kotler, Asplund, Rein, och Heider (1999, s. 160) 

som en summa av tankar idéer och intryck som människor har av en plats. Bilder 

representerar en förenkling av ett stort antal associationer och bitar av information som 

är förknippade med en plats. De är i sin tur en produkt av att hjärnan försöker välja ut 

viktig information ur en stor del information om en plats. Men att tänka att en bild av en 

plats bara är en idé eller en tanke om en plats är att göra det för enkelt. En image av en 

plats innehåller en hel uppsättning tankar om en plats. Olika personer kan ha olika 

bilder av en plats till exempel Sicilien. Inte nödvändigtvis för att de har olika relationer 

med platsen utan för att de har olika bilder av det varma klimatet som de förknippar 

med Sicilien (Kotler, Haider och Rein 1993, s. 141). En image enligt definitionen, att ur 

en stor del välja ut en liten del information som får representera en plats och bli en del 

av dess image, påminner om stereotyper. Stereotyper är en högt satt image som är starkt 

förenklad och som inbegriper fördom till platsens för eller nackdel. En image, eller bild 

av en plats är mer personlig och kan variera mycket från person till person. Bilder har 

alltid varit av stort intresse hos säljare och köpare (Kotler m.fl. 1999, s. 160-161). 

Vilka är verktygen att kommunicera ut en image? Kotler m.fl. (1999, s. 169) listar upp 

ett antal kommunikationsstrategier för hur platsimagegörare kan nå ut och implementera 

sitt budskap: Slogans, teman och positioner, visuella symboler och events. Slogans är 

kort fras som sammanfattar en översiktlig vision av en plats som en imageskapare vill 

nå ut med. En variant på att marknadsföra platsen med en slogan, som vanligtvis är 

riktad mot en odefinierad allmänhet är att med en riktad marknadsföring, ett tema, nå en 
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viss målgrupp. Image positioner är en typ av slogan där den marknadsförda platsen 

positioneras, lokalt regionalt eller globalt. Målet med detta är att poängtera att just den 

här platsen är unik och enastående. Visuella symboler har stort värde i 

platsmarknadsföringen. Landmärken som man förknippar med vissa platser, 

permanentas i folks medvetande, genom till exempel broschyrer och souvenirer. Till 

exempel Kalmar slott är en visuell symbol för staden och regionen som ofta 

reproduceras i marknadsföringen. Events är också ett sätt att kommunicera ut en 

platsimage. Ett lyckat event kan marknadsföra en plats och en platsimage permanent. 

Eventen kan vara stora och små samt kan påverka en publik över lång tid (a.a. s. 169- 

171). 

3.1.2 Platsmarknadsföring och ekonomi 
I den globaliserade ekonomin blir det allt viktigare att utmärka en plats, region eller stat 

för att öka dess konkurrenskraft. Detta är vägledande inom politiken och kan ställas i 

relation till medborgarrättsrörelsers projekt för att skapa en trivsammare plats (Harvey 

2010, s. 232-234). För företag finns en stor vinning i att putsa upp bilden av en plats 

eller stat i marknadskonkurrerande syfte. Produktion av geografiska skillnader som 

bygger på historiska och kulturella aspekter, reproduceras också internationellt (Harvey 

2010, s. 243). En del platser är skapade som en kulturell resurs som platser för 

konsumtion medan andra platser återskapas eller manipuleras till att bli 

konsumtionsplatser. Konsumtionskultur är starkt förknippat med turism. Med 

konsumtion behöver man nödvändigtvis inte mena traditionella konsumtionsvaror, utan 

i turistsammanhang kan en kultur eller en plats bli konsumerade. Lokala kulturer är ofta 

föremål för turistindustrin. Ibland sker ett konstgjort bevarande av lokala kulturer och 

platser i syfte att skapa en turistattraktion. Manipulationer av lokal kulturell identitet 

kan också ske i turistgörande syfte. Ibland kan det finnas en vilja från de lokala att 

utföra hantverk eller traditionell livsstil för turister (Norton 2000, s. 302-308). Turism 

blir en svår kraft som kan förstöra en lokal kultur, trots att den lokala kulturen från 

början startade turismen. Men trots det ses ändå turism som en räddare bland annat 

inom kulturarvssektorn där man på lokalt plan försöker att ackumulera mervärde för ett 

bevarande av t.ex. historiska byggnader eller förindustriell produktion (Mitchell och 

Vanderwerf, 2010 s. 357). När historia och kulturarv används i marknadsföring så är det 

en typ av historiebruk. Historiebruk betyder i allmänhet att använda det förflutna i ett 

samtida sammanhang. Eftersom den fysiska miljön är en historisk kvarleva som 

kontinuerligt omformas, bland annat under inflyttande av olika historiebruk framstår en 
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självklar koppling mellan historiebruk och destinationsmarknadsföring. Historien 

används och iscensätts med kommersiella syften även fast ideella krafter ofta är 

inblandade. Detta får betydelse för vilka aspekter av historien som lyfts fram och hur 

det lyfts fram (Nilsson 2007, s. 79-81). 

Gårdagens platser för försörjning är idag platser för upplevelser. Flera industriregioner 

där järn och trä har stått som huvudnäring har de senaste fått åren minskad betydelse 

med ökande arbetslöshet som följd. Att då lyckas förvandla de gamla industrierna till 

kulturreservat kan generera inkomster och locka historieintresserade turister (Foghagen 

och Johansson 2007, s. 144). Detta behöver inte enbart syfta på en postindustriell fabrik 

som har fått en helt ny icke industriell verksamhet utan kan likaväl handla om en 

industri eller företag som breddar sin verksamhet för turister. Bondgårdar som låter 

turister åka efter en traktor ut i hagarna och titta på de betande djuren är ett exempel på 

hur en egentlig försörjning finns kvar men har breddats. I det postindustriella skedet så 

förändras produktionsvillkoren. Platser konkurrerar med varandra. Tids-rums 

kompressionen gör samtidigt att platser lättare kan nå ut med sin unicitet men detta kan 

även bli hotat när ökad konkurrens från andra platser kommer. De platser som har bäst 

chans att lyckas är de som har lättast att attrahera kapital och kreativitet. I formandet av 

en platsidentitet så har olika aktörer olika makt. Den aktör med mest makt är den som 

framgångsrikast kan förmedla sin image av en plats. Detta kan leda till olika 

konkurrerande bilder av en plats men den mäktigaste aktörens bild blir mer framskjuten 

än de andras (Foghagen och Johansson 2007, s. 144-145). Jakobsson (2009) beskriver 

närmare vad den postindustriella erans marknadsföring får för konsekvenser för 

industrimiljöer. Nya vägar har utvecklats för användande av industrimiljöer, särskilt 

med fokus på upplevelseindustrin och turismen. Jakobsson menar att om man vill 

marknadsföra en plats är det oundvikligt att försköna bilden av den. Han menar att detta 

är ett strategiskt val, platsmarknadsföringens mål är att de personer som 

marknadsföringen riktar sig till ska förknippa den unika platsen med något positivt. Det 

handlar om att väcka intresse, skapa nyfikenhet och de personer som marknadsföringen 

inriktar sig på ska få en positiv känsla. Då ökar chansen att flera åker till platsen 

(Jakobsson 2009, s. 30). 

En stads övergång från industriell till postindustriell är i någon mening en övergång från 

bilden av staden som en plats från produktion till en arena för konsumtion. Denna 

konsumtionsbild för företräde. Att försöka placera nya verksamheter där den tidigare 
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industriella produktionen fanns kan omvandla en ”tråkig” industristadsidentitet till en 

spännande plats för allmänheten, allra helst flärdfylld och exklusiv konsumtion. Detta 

sökande efter en postindustriell prägel, image och identitet har lett till en rad 

förnyelsestrategier. Upprustandet av bostadskvarter, utökandet av kulturutbud och 

anläggandet av multikulturella kvarter och andra alternativa livsstilar exponeras och 

marknadsförs, anläggandet av s.k. waterfronts samt att attrahera kapital, turister och 

boende genom arrangemang. Detta är alla exempel på förnyelsestrategier för en 

postindustriell stad eller ort. Detta leder till att forna industriorter i högre grad än förr 

representeras och marknadsförs som kommersiella produkter (Ek 2007, s. 95-96). 

3.2 Kulturell ekonomi 

Kultur och ekonomi har sina motsättningar och beröringspunkter. Nuförtiden är kultur 

och ekonomi ofta sammanflätade. Det finns enligt Aronsson två trender; ekonomisering 

av kultur och kulturalisering av ekonomin. Det första refererar till hur marknaden 

tränger in i kulturens rum, t.ex. företags sponsring av kultur i marknadsförings och 

legitimeringssyfte, vilket av den verksamma kulturarbetaren kan upplevas 

problematiskt. Andra exempel är hur kulturutövare tvingas bli egna företagare eller när 

kulturarv blir del i plats och produktmarknadsföring där vissa menar att det framställs 

ensidigt. Sammanfattningsvis kan man säga att detta handlar om kulturernas 

kommersialisering (Aronsson 2007, s. 16). Kulturalisering av ekonomin handlar om hur 

varor och tjänster blir kulturellt kodade Denna kodning handlar om hur kulturella 

symbolvärden byggs in i varor och tjänster (Aronsson 2007, s. 26). Företag arbetar hårt 

med symbolvärden som i första hand är riktat till hjärtat och sen till hjärnan. Företag 

kan använda en rad kulturella referenser som försäljningsargument; t.ex. historiska 

referenser eller sponsring av lokal sport och kultur. Den historia företagen hänvisar till 

är på olika sätt påverkad eller manipulerad till vad just företaget vill åstadkomma, och 

kanske utesluter andra aspekter av den historia man hänvisar till (Mels 2007, s. 42-43). 

Men inte bara för företag finns vinster av kulturell ekonomi utan även för platser och 

regionalpolitiska syften. I alla regionala utvecklingsprogram nämns kulturen som 

utvecklingsfaktor. Att satsa på kultur för att stärka den egna regionen eller platsen är 

man medveten om. Detta både för invånarna men också för potentiella inflyttare, ett rikt 

kulturutbud lockar unga människor och företagare. Kulturens roll som upplevelsenäring, 

livsmiljöprofilering, marknadsföring och kreativitets främjande framställs också i 

regionalpolitiska tillväxtprogram (Lindqvist, Månsson och Bergman 2013, s. 74-77). 
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3.3 Kulturarv och industriarv 

Kulturarv är ett begrepp som många använder idag. Själva ordet är gammalt men som 

begrepp är det nytt och det har växt fram i de senaste 20 årens kulturpolitik och 

forskning. Enligt Ronström (2009, s. 228-229) är kulturarv: 

 Både materiellt och immateriellt. 

 Bildningsgrund och grund för gemenskap. 

 Är värdefullt och på ett moraliskt plan tvingande (”Det måste bevaras”) 

 Knyter samman historia och identitet. 

 Upprättar ett band till historien. 

 Är expansivt och ändras över tid och är osäkert och obestämd. 

För att exemplifiera så kan det handla om en konkret kvarleva från gången tid som vi 

idag tycker är viktigt att spara, som en byggnad. Det kan också handla om immateriella 

saker som traditioner och värderingar. En äldre bruksanläggning är ett kulturarv men 

också arbetarnas föreställning om den och ortens identitet som bruksort. Vad som är 

kulturarv bestäms också utifrån tidens föreställningar. Nära knutet till kulturarv är 

industriarv som innefattar lämningar ifrån industrialismens tidevarv. Industriarvets 

uttryck finns såväl i materiella, exempelvis industribyggnader och maskiner, som även i 

immateriella, i form av minnen, händelser och traditioner. Alzén (1996) gör en liknande 

definition av begreppet industriarv som innefattar industrianläggningen med dess 

byggnader, produktionsutrustning med verktyg och maskiner, organisation och 

yrkeskunskaper samt sociala sammanhang (a.a. s. 17). 

Något som sedan 1900-talet ofta definieras som kulturarv och industriarv är 

brukssamhällen. Med brukssamhälle menas att en dominerande arbetsgivare på orten 

svarat för samhällets uppbyggnad och invånarnas försörjning. Patriarkal ordning har 

gett avtryck i såväl fysisk och social miljö. Bostaden var en förmån för de anställda på 

bruket och ens arbetsposition avspeglades i bostaden. Vanliga arbetare fick oftast bo i 

lägenheter medan arbetare med högre status hade eget hus. Bebyggelsen avspeglade 

brukssamhällets sociala och funktionella rumsliga organisering. En stor del i ändringen 

var när arbetare fick arrendera mark för att uppföra egna hem från 1910-talet och 

framåt. Bruksföretagen hade förutom i bostäder också engagemang i sociala 

inrättningar, såsom skola sjukstuga, kyrka, handelsbod, apotek men också anläggningar 

för rekreation. Karaktäristiskt för en bruksmiljö är att näringslivet domineras av en stor 

arbetsgivare som i huvudsak försörjer männen på orten. Kvinnornas uppgift är främst att 



  

 

14 

 

sköta familj och ansvara för vardagslivet. Först därefter kan de lönearbeta i t.ex. 

industrin (Jönsson-Brydsten 2008, s. 54-55). 

Traditionellt har historieskrivning och därigenom också kulturarv varit knutit till eliten. 

Dessa har definierat kulturarv och själva valt ut det som de velat spara. För industriarv 

och glasbrukens kulturarv har företagsledare stått för företagshistorien i t.ex. 

jubileumsskrifter. Dessa skrifter har till stor del haft som uppgift att skapa ett slags 

monument över företaget (Ottosson 1999, s. 25). Under 1900-talet har det dock skett en 

förskjutning i detta. I Glasriket samlade Nordiska Museet in arbetarminnen på 1940-

talet (Nordström 1995, s. 20). Men det största insamlandet av arbetarnas minnen och 

erfarenheter skedde under 1970-talet då den så kallade Grävrörelsen verkade. Det var 

arbetare som genom studiecirklar, företrädelsevis inom Arbetarnas Bildnings Förbund 

dokumenterade sin egen historia (Cserhalmi 2000 s. 15-16). Arbetarna kände att deras 

historia skulle skrivas och ”erövras” av dem själva, inte av akademiker eller historiker. 

Ett av de största dokumentationsprojekten inom den så kallade grävrörelsen skedde i 

Glasriket i slutet av 1970-talet och tidigt 1980-tal. Upprinnelsen var de omfattande 

nedläggningar och neddragningar glasindustrin hade upplevt under 1970-talet. 

Grävprojektet hade som syfte att dels att rädda jobben men också att dokumentera den 

kultur som höll på att försvinna. Mellan 1979-1984 skrev ett 30-tal grävcirklar på olika 

glasbruksorter 22 böcker om olika glasbrukssamhällen (Karlsson 2000, s. 143-148). 

4 Fallstudie Kosta Historisk Bakgrund 

4.1 Förindustriell epok 
Grunden till det nuvarande Glasriket är Kosta Glasbruk. Det anlades 1742 av 

landshövdingarna i Kronobergs och Kalmars län, Anders Koskull och Georg Bogislaus 

Staël von Holstein. Namnet på bruket bildades genom de första stavelserna i grundarnas 

efternamn Ko-Sta. Bruket anlades intill Kungsleden mellan Karlskrona och Stockholm. 

Här fanns stora skogar som kunde användas som bränsle, det fanns vattenkraft och 

kvartssten i markerna omkring. Kvarts behövdes i tillverkningsprocessen. Arbetskraften 

rekryterades från Tyskland (Nordström 1992, s. 16-18). Att ge tillstånd åt 

bruksetableringar där goda skogstillgångar fanns var enligt Nordström en medveten 

politik från de statliga myndigheterna (Nordström 1962, s. 29). De tyska arbetarna och 

deras ättlingar kom under lång tid att utgöra glasbrukens huvudsakliga arbetsstyrka 

(Nordström 1962, s. 35-36: 41). Redan år 1743 brann hyttan ner och en ny 

återuppfördes genast. 1758 uppfördes en herrgårdsliknande anläggning till disponenten. 
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Samtidigt började arbetarbostäder uppföras längs Kungsleden för glasblåsare. Då glas 

under denna tid var något exklusivt blev man som landsortsbruk tvunget att inrikta sig 

på målgrupper inom städerna och i slutet av 1700-talet hade Kosta försäljning genom 

kommissionärer i flertalet sydsvenska städer (Nordström 1962, s. 28). Glaspjäser var 

något exklusivt och sågs sällan hos bönderna som bodde omkring bruket (Nordström 

1952, s. 114). 1836- 38 så rivs den gamla hyttan och en ny större uppförs på andra sidan 

kungsvägen (den plats där hyttan ligger idag). Ett vattendrivet sliperi anläggs en bit 

ifrån hyttan (Anderbjörk 1966, s. 40-41). 1859 anlades ett nytt ångmaskinsdrivet sliperi 

intill glasbruket. Då kunde man överge de vattendrivna och slopa de tidskrävande 

transporterna mellan hyttan och sliperiet. 1869 flyttades en del av tillverkningen till 

Johanstorps glasbruk. Detta bruk hade anlagts då hyttan i Kosta inte kunde svara för alla 

beställningar och Johanstorp drevs tills 1880-talets slut. 

4.2 Industrialisering 
Från ca 1870 och framåt började flera bruk att anläggas kring Kosta. Glas hade tidigare 

betraktats som exklusivt men hade nu genom billigare tillverkningsmetod blivit 

tillgängligt för flera målgrupper (Nordström 1986, s. 7). Enklare tillverkningsmetod 

krävde inga förkunskaper varvid en inhemsk arbetsstyrka kunde läras upp. På 1880-talet 

blev glasbrukskoncentrationen till Småland ännu mera markant än tidigare och det är nu 

man kan börja tala om glasriket. Flera av dem som startade de nya bruken kom från 

Kosta och hade fått sin utbildning där. Sociala strukturer i hyttan och chans att bli sin 

egen chef motiverade till att lämna Kosta (Nordström 1962, s. 77-78). Denna expansion 

gick hand i hand med den småländska järnhanteringens nedläggning. Bruken i 

Bergslagen konkurrerade ut de småländska bruken. När sedan glasindustrin började 

expandera under samma tid så föll det sig naturligt att lägga glasbruk där det tidigare 

funnits järnbruk. Här samhällsstruktur som enkelt kunde omvandlas till 

glasbrukssamhälle (Krantz 2014, s. 63-69). 

Under denna tid när den småländska regionen verkligen blev ett ”glasrike ”och landet i 

övrigt upplevde en kraftig industrialisering stod Kosta inför en svår kris: Brukslokalerna 

var slitna och dess existens stod på spel. Bruksledningen beslutade att genomföra stora 

avverkningar i brukets skogar och för förädlingen av den uppfördes ett sågverk utanför 

Kosta. Sågverket fick elektriskt ljus och arbetarbostäder uppfördes, samhället började 

expandera. De äldre torpliknande arbetsbostäderna börjar kompletteras med kaserner, 

dvs. lägenhetshus (Nordström 1962, s. 110). Bruksbyggnaderna moderniserades och 
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exporten kommer igång. Något som också skulle få stor betydelse var den år 1889 

anlagda smalspåriga järnväg mellan Kosta och Lessebo. 1891 fick järnvägen tillstånd att 

bedriva allmän person och godstrafik. 1899 förlängs banan till Målerås (Welander 1988, 

s 12-13: 18-29). 1901 brann hyttan ner och en större i tegel och stål uppfördes året efter. 

Se fig. 2. Samtidigt uppfördes nytt sliperi intill.

Fig. 2. Kosta bruksområde efter1902 med den nyuppförda hyttan. Till höger syns kontor 

med ångloket Kosta framför. Bild ifrån Tekniska Museet tillgängligt via Kringa.se. Fri 

licens. 

4.3 Konstnärlig utveckling, kris och expansion 
Kosta var det första bruket som knöt en konstnär till sig för att förnya produktionen. 

Detta skedde 1897 sedan bruket vid en utställning fått kritik att designen var 

slentrianmässig. Formgivarrekryteringen var början till en ny epok inom glasindustrin 

och konstglas och designat bruksglas kom i fokus (Nordström 1985, s. 14-18: Ernstell 

1996, s. 44-45). Under 1930-talets ekonomiska kris så avskedades flera glasarbetare, 

framför allt slipare, flera av dessa startar sedan egna företag. Andra världskriget var 

liksom för övriga glasindustrin en hård tid då exporten helt avstannade, men detta 

kompenserades å andra sidan genom att importen också avstannade. Kosta började 

under kriget att tillverka konservburkar som ersättning för plåtburkar (Nordström 1992, 

s. 34). 1948 lades järnvägen ner till Lessebo. 

Efterkrigstiden och i stort sett tiden fram till 1960-talets början innebar en stor 

ekonomisk framgång för glasindustrin, framför allt prydnads och konstglas 

efterfrågades, varvid formgivare blev naturligt att knyta till produktionen. Detta innebar 
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arbetskraftsproblem då det behövdes fler arbetare, något som en alltmer avbefolkad 

landsbygd inte kunde svara för. Detta löstes genom arbetskraftsinvandring men också 

genom att få de tidigare hemmafruarna i arbete.. Till Kosta kom arbetare ifrån bland 

annat Baltikum, Tyskland, Polen och Grekland (Nordström 1962, s.157-15: Holmér 

2009, s. 152-156 ). 1955 byggs moderna arbetarbostäder ritade av Bruno Mathson intill 

glasbruket. Mathson ritar även brukets utställningshall under samma tid. Bruket börjar 

experimentera och tillverkning av mosaik startas 1954. För detta byggs hyttan ut. 

Mosaiktillverkningen fanns kvar fram tills mitten av 1960-talet då denna 

utkonkurrerades av utländsk tillverkning. Sedan startas lamptillverkning i samma lokal. 

Produktionen fanns kvar tills 1977 då tillverkningen flyttades. I de gamla 

fabrikslokalerna startade istället sekundärförsäljning (I Glasriket Människan Miljön 

Framtiden 1982, s. 14). 

4.4 1960-70-tals krisen och dess följder 
På 1960-talet lanserades Glasriket som begrepp i turistmarknadsföringen av 

turistintendenten i Växjö Sven Erik Rydh. Syftet med begreppslansering av Glasriket 

var att göra trakten attraktiv som turistmål (Nordström 1995, s. 9). Från början avsågs 

hela Småland, senare kom brukskoncentrationen i Sydöstra Småland att avses (Krantz 

2014, s. 9). Att geografiskt peka ut detta rike är inte helt självklart, men Lessebo, 

Uppvidinge, Emmaboda, Nybro och kommuner kom senare att mera specifikt utpekas 

som Glasriket (Rydh 1985 s.4). Se fig. 1. för en karta över glasbruken.  
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Fig. 1. Glasrikets samtliga glasbruk, placerade efter Löf och Thor (1986). Grön 

markering markerar den nuvarande länsgränsen. Retuscherad av författaren i enighet 

med upphovsrätten för kartmaterialet. Karta ifrån Lantmäteriets Öppna Data. 

=Glasbruk, nedlagt. =Glasbruk, idag (2016) verksamt 

Vid mitten 1960-talet uppstod ekonomiska problem för glasbruken när importen av 

billigt maskintillverkat glas ökade samtidigt som de mindre svenska bruken saknade 

kapital att utveckla sig. En rad sammanslagningar och nedläggningar genomfördes. 

1963 slås Kosta Glasbruk samman med bruken i Boda och Åfors och namnet 

Åforsgruppen antas för brukskonstellationen. 1973 införlivas Johansfors Glasbruk i 

Åforsgruppen. 1975 säljs Åforsgruppen till Upsala-Ekeby som bland annat omfattar 

Rörstrands och Gefle Porslinsfabrik. Åforsgruppen får senare namnet Kosta Boda AB, 

1977 köps Skruf och Målerås och dess inkorporeras i Kosta Boda. 1978 är antalet 

anställda inom Kosta Boda 850 personer. 1977 invigs en ny kristallhytta i Kosta med ny 

glasugn, en så kallad kontinuerlig vanna (I Glasriket Människan Miljön Framtiden 

1982, s. 11-12). 1980 läggs Skruf Glasbruk ner och 1981 säljs Målerås till löntagare. 

1987 blir Kosta riksintresse för kulturmiljövården enligt Riksantikvarieämbetet. 1989 
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köper Orrefors glasbruk Kosta Boda AB och bildar Orrefors Kosta Boda. 1991 läggs 

Johansfors glasbruk ner (Gustavsson 2013, s. 62-63). 

4.5 2000 ekonomiska kris(er) 
Under 2000-talet har ändrade konsumtionsmönster och löne- och arbetsförhållanden 

påverkade glasbranschen hårt. Billigt importerat och handgjort glas från låglöneländer 

men också givetvis en ökande maskintillverkning av glas, varvid tekniken förfinats, har 

konkurrerat ut många svenska bruk (Krantz 2015, 136-137). 

2003 läggs centrallagret i Kosta ner och bolagets glasbruk i Boda läggs också ner. 2005 

var Orrefors Kosta Boda konkursmässigt, räddningen blev att bolaget köptes upp av 

New Wave Group. I februari 2006 börjar byggandet av Kosta Köpmanshus. I slutet av 

juli öppnar outletbutikerna mitt emot Glasshoppen i Kosta. Juleljus i Kosta startas. Det 

är ett evenemang med ett antal miljoner juleljus som lyser upp samhället och diverse 

aktiviteter såsom en julmarknad på bruksområdet. 2007 börjar ett hotell planeras i Kosta 

(Gustavsson 2013, s. 64). Detta hotell planeras från början invid Herrgården men man 

finner att på den plats där hotellet planeras så finner man resterna efter Kostas första 

hytta. För att undvika arkeologiska merkostnader och på grund av kulturmiljöskäl 

anläggs hotellet på en annan plats. En personalparkering och ett dike hade dock redan 

hunnit anläggas på området, varvid fornlämningen hade skadats (Åstrand 2007). Se fig. 

3. 

 

Fig. 3. Platsen för den äldsta hyttan. Till vänster skymtas herrgården. I mitten av bild 

syns det anlagda diket och till höger personalparkeringen. Foto författaren. 
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2008 köper New Wave Groups VD Torsten Jansson loss Herrgården i Kosta och flyttar 

in. Boda Glasbruk läggs definitivt ner och flera anställda på de övriga bruken varslas. 

64 avskedas från Kosta. För att få in mer pengar till New Wave Group annonseras att de 

stora historiska glassamlingarna från bolagets bruk ska säljas (Gustavsson 2013, s. 64-

65). 2009 går Emmaboda kommun in och köper samlingar och arkiv ifrån Boda Åfors 

och Kosta för 10 miljoner kronor för ett blivande museum. (Gustavsson 2013, s. 48). 

Den 27 juni 2009 invigs Kosta Boda Art Hotel, 100 ton glas i olika former pryder 

hotellet. 2012 annonser New Wave Group att Åfors och Orrefors ska läggas ner. 

Arbetsstyrkan i Kosta ska bantas, 130 av 240 varslas. År 2013 läggs bruken i Åfors och 

Orrefors definitivt ner (a.a. s. 65). 2015 kommer en fördjupad inventering över Kosta 

som förstudie för en eventuell byggnadsminnesförklaring av delar av bruksmiljön. 

Miljön är särpräglad ur både en regional och nationell synvinkel: T.ex. hyttan som ännu 

används är den näst äldsta i Kronobergs län och den äldsta som ännu används (Arén 

2014, s. 8). 

Idag finns fyra verksamma manuella glasbruk i Sverige, Kosta, Rejmyre, Målerås och 

Skruf. Dessa bruk omfattar all produktion, både tillverkning och efterbearbetning såsom 

slipning. Dessutom finns ett antal bruk med produktion utomlands och endast 

efterbearbetning i Sverige. På Kosta förekommer viss standardiserad tillverkning medan 

för de mindre småländska bruken är en standardiserad produktion nästan helt borta 

(Krantz, 2015 s. 136-137). Dessutom finns det ett antal glasverk där maskinell 

tillverkning förekommer som har gamla rötter t.ex. Limmared som tillverkar buteljglas, 

anlagt 1740 (Limmareds Glasmuseum u.å., Historik). Studioglashyttorna, små 

glashyttor som började anläggas från och med 1960-talets slut, fortsätter att öka i antal. 

Idag finns ett hundratal, varav ca 15 är belägna i Glasriket (Krantz 2015, s. 150-151). 

5 Platsmarknadsföring av Kosta Glasbruk 2015  

5.1 Historieförmedlande 
Den historia som förmedlas av kostaboda.se och glasriket.se gemensamt är den tidiga 

historien om hur Kosta grundades och hur bruket fick sitt namn. Sedan visar de olika 

vägar när framtiden beskrivs. Till bakgrundsbild av Kosta Järnvägsstation från ca 1900 

så redogörs historiken på kostaboda.se och de trycker på brukets tidiga exklusiva 

produktion: ” De första 150 åren tillverkades fint bruksglas här. Det var sådant som 

fönsterglas, buteljer och dricksglas men också glaskronor och liknande. Bland 

beställarna fanns kungligheter, adelsfamiljer och välbeställda handelsmän som hade 
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råd med det kostsamma glaset” (Kosta Boda, u.å. /historia). De nämner också om 

kritiken bruket fick vid Stockholmsutställningen 1897 och att design blev något som 

glasbruket kom att knyta till sig. Sen kopplas historia med nutid i formuleringen ”Då 

föddes idén att anställa egna formgivare. Den idén växte sig snabbt stark och är 

fortfarande själva grunden för brukets sätt att kontinuerligt utveckla sortimentet.” 

(Kosta Boda, u.å. /historia). Brukets roll som grund för Glasriket tas inte upp. Kosta 

Bodas historieskrivning tar upp hur den nuvarande konstellationen med Kosta Boda och 

1970-talets sammanslagningar: ”Dagens Kosta Boda är en sammanslagning av bruken i 

samhällena Kosta, Boda och Åfors. Från början kallades konstellationen AB 

Åforsgruppen och då ingick även Johansfors glasbruk. 1976 ändrades företagsnamnet 

till Kosta Boda AB. Sedan 1989 ingår Kosta Boda i Orrefors Kosta Boda AB”(Kosta 

Boda u.å. /om företaget). I produktkatalogen så förekommer också en kortare historik 

om Kostas designtradition över hur Kosta knöt en formgivare till sig och att detta lade 

grunden till det idag världsberömda svenska konstglaset och speciellt för Kosta och 

Kosta Boda (Orrefors Kosta Boda 2015 s. 84). 

På glasriket.se är historiken om Kosta Boda inledningsvis nästan identisk med Kosta 

Bodas egna. Det handlar om hur bruket grundades och hur det fick sitt namn, samt 

varför det anlades just där de anlades. Det redogörs för brukets tidiga exklusiva 

produktion och om Kostas roll som ”moderbruk” för Glasriket samt hur formgivare 

knöts till produktionen i slutet av 1800-talet. Arbetarnas situation ges stort utrymme och 

arbetarbostäder diskuteras: ”Här i Kosta uppfördes de första arbetarbostäderna redan 

på 1750-talet. Många av dem finns kvar idag, och du kan se dem på båda sidor om 

norra infartsvägen. Under 1800-talet bodde 3 eller 4 familjer i dessa små stugor! De 

hade bara ett rum v/ar med spis i rummet och ett skafferi var i den gemensamma 

förstugan. Familjerna hade 1 rum oavsett hur många barn man hade. Därtill utökades 

ofta familjerna under veckorna med hyttpojkar och kostkarlar som bidrog till 

matpengar. Det är mycket svårt att föreställa sig hur detta såg ut för oss idag, med den 

bostadsstandard som utvecklats i Sverige under 1900-talet.” (AB Glasriket u.å. 

/historia-kosta-boda). I Jul i Kosta så redogör under rubriken Historien om Kosta en 

representant ifrån Ekeberga Hembygdsförening (den socken och hembygdsförening som 

Kosta tillhör) för glasbrukets tidiga historia, hur bruket kom att hamna just där och 

varför det fick sitt namn. Alltså den återkommande historiken som nämnts ovan. En bild 
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som föreställer en interiör finns också från hyttan ca 1900 med glasugn och arbetare i 

anslutning till artikeln (Karlsson 2015, s. 10). 

5.2 Årtalet 1742 
Kosta Glasbruk anlades 1742 och i brukets logotype så ingår detta: Kosta Boda Since 

1742. På den östra gaveln av glashyttan finns brukets äldre logotype i form av namnet 

Kosta i snirklig stil, med krona över och årtalet under. Se fig. 4. Bilder på logotypen på 

gaveln återkommer ofta i marknadsföringen. 

 

Fig. 4. Östra gaveln på hyttan. Foto författaren. 

På kostaboda.se så kan man läsa om företaget. Introduktionen berättar om Kosta Boda 

som småländsk design företag med högkvalitativ produktion. Introduktionsavsnittet 

avslutas med: ”Vi är Nordens största glasbruksgrupp med en historia som sträcker sig 

tillbaka till 1742.” (Kosta Boda, u.å. Om företaget). Vidare kan man läsa om Kosta 

Boda: ” Teknik och känsla har förfinats i hjärtat av Smålands skogar ända sedan 1742” 

(Kosta Boda u.å. Om-kosta-boda). 

På glasriket.se kan man läsa om de verksamma bruken och om Kosta idag kan man läsa: 

”Att stå bredvid ugnarna i Kosta och se glaset ta form är ett skådespel. Ett stycke 

drama som spelats upp alltsedan den första ugnen togs i bruk 1742. Sedan dess har 

glasblåsarna bemästrat den flytande glasmassan och förfinat hantverket från 

generation till generation .” (Rydström, Malm, Barreng, Bock-Schröder och Tillberg 

u.å. glasbruken/kosta). Samma historik återfinns på andra sidor såsom visitsmaland.se 

och kronobergsguiden, (visitsmåland, u.å. Se och göra/ om Kosta glasbruk) (Gota 

Media 2014 Kronobergsguiden/ Kosta Glasbruk). I kartan över Glasriket finns vid sidan 
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av kartan över glasriket korta informationstexter över glashyttorna. Den över Kosta 

lyder: ”Sveriges äldsta glasbruk med en lång design tradition. Konstglasutställning, 

bruksshoppar, glasblåsning, guidning, beläget intill Kosta Outlet med försäljning av 

mode, skor och sport.” (AB Glasriket 2015). Bilden till texten är gaveln på hyttan med 

texten ”Kosta 1742”. Bilden på gaveln förekommer också i kartan över Kosta. På 

visitsmaland.se kan man om Kosta Glasbruk läsa: ”Kosta glasbruk är idag Sveriges 

äldsta verksamma glasbruk. Här har ugnarna varit igång sedan 1742.” (Rydström, 

Malm, Barreng, Bock-Schröder och Tillberg u.å. /glasriket/kosta). På 

destinationkosta.se. står det om glasbruket står ”I Kosta ligger Sveriges äldsta 

verksamma glasbruk, världskänt för dess kreativa glaskonst.”(Orrefors Kosta Event u.å. 

/hem). För turistmaterial som riktar sig till utländska turister sprids samma bild ”The 

glassworks at Kosta were established in 1742 and is the oldest glassworks still in use in 

Sweden” (Smålands Turism AB, AB Destination Småland och Regionförbundet i 

Kalmar Län Småland 2015, s. 21). I Hallgren och Jarnewing finns en kort historik över 

Glasriket. Den inleds med förklaringen att Glasriket inte bara är en småländsk 

turistattraktion utan en världsattraktion. Detta följs sedan av ”Här har de envisa 

smålänningarna och de kreativa konstnärerna skapat världens vackraste glas sedan 

1742” (2015, s. 49). 

5.3 Hänvisning till bruksmiljön 
På kostaboda.se finns följande att läsa om glasbruket: ”Hjärtat i verksamheten finns på 

glasbruket i Kosta. Genuin bruksmiljö med närhet till såväl hantverket som 

formgivarna. Vid vårt bruk bedriver vi även en omfattande turism- och 

upplevelseverksamhet som årligen lockar över en miljon besökare.” (Kosta Boda u.å. 

/om företaget). På visitsmaland.se kan man förutom Glasbruket läsa om andra 

sevärdheter i Kosta. Om Kosta Art Gallery, lokaliserat bland annat i Bruno Mathsons 

utställningshall från 1950-talet på bruksområdet står det följande: ”På bruksområdet 

hittar du även utställningshallen Kosta Boda Art Gallery där du har möjlighet att 

beskåda glaskonst i sin rätta miljö i aktuella utställningar.” (Rydström, Malm, Barreng, 

Bock-Schröder och Tillberg u.å. kosta-erbjuder nagonting for alla). I broschyren om Jul 

i Kosta, så kan man läsa om hyttsillen: En småländsk tradition som serveras i unik miljö 

på Kosta Glascenter. Det är en oförglömlig kväll i hyttan med klassisk hyttsillmeny, 

underhållning och glasblåsning. På vår julhyttsill dukar vi även upp julens 

delikatesser.” (Orrefors Kosta Event 2015, s.15). 
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5.4 Kulturarv och tradition 

På destinationkosta.se finns en kortare introduktion till Glasbruket: ”Här på norra 

Europas största glasbruk sker tillverkning för varumärkena Orrefors och Kosta Boda 

av 100-tals stolta glasblåsare, slipare, handmålare, synare och konstnärer. Hantverket 

sprakar och bankar, gnistrar och prunkar av ugnarnas värme. Ett svenskt kulturarv som 

vi stolt upprätthåller och bjuder in dig till.”(Orrefors Kosta Event u.å. Destination 

Kosta /Upplevelser/ Kosta Glasbruk). Vidare på destinationkosta.se står det om 

glasbruket står ”I Kosta ligger Sveriges äldsta verksamma glasbruk, världskänt för dess 

kreativa glaskonst.”(Orrefors Kosta Event u.å. /hem). I kartan över Glasriket lyder 

informationstexten över Kosta: ”Sveriges äldsta glasbruk med en lång design tradition. 

Konstglasutställning, bruksshoppar, glasblåsning, guidning, beläget intill Kosta Outlet 

med försäljning av mode, skor och sport.” (AB Glasriket 2015). 

Reklam för Kosta Boda Art Hotel förekommer i olika former. I Glasriket AB (2015 s.2) 

Smålands Turism, AB Destination Småland och Regionförbundet i Kalmar Län (2015 s. 

67) och Hallgren och Jarnewing (2015 s. 43). finns samma reklamannons: Det finns 

bilder på en glasugn, med texten The Heritage, bild ifrån hotellets lobby med texten The 

Design och bild på hotellets pool med texten The Hotel samt under de tre bilderna The 

Experience. I Partnerskap Småland (2015 s. 45) presenteras glashotellet enligt följande: 

”Glas, glas glas-det konstfulla hotellet i Kosta tar vara på ortens traditioner och ger 

dem ny skepnad. Här är allt inspirerat av glaskonsten. Spa-anläggningen, restaurangen 

och baren helt i glas. Allt håller hög klass.” Samma mening finns i Hallgren och 

Jarnewing (2015 s. 37) men traditionen poängteras extra: ”Glashotellet i Kosta tar vara 

på ortens gedigna glastradition och tar ut svängarna rejält, med högt i tak.” 

I Kosta Boda Huvudkatalog (Orrefors Kosta Boda 2015, s 96) till bakgrundsbild av 

glasarbetare framför en glasugn står det: ”På Kosta Glasbruk är tillverkning av 

förstklassigt glas en tradition som sträcker sig mer än tvåhundrafemtio år tillbaka i 

tiden. Tillverkning av konstglas sker manuellt genom ett unikt samarbete mellan 

konstnären och skickliga arbetare”. På glasriket.se så poängteras också brukets 

glastradition: ”Den förste formgivaren som knöts till Kosta var Gunnar G:son 

Wennerberg, 1898 och allt sedan dess har ett stort antal konstnärer och formgivare 

berikat brukets glastradition.” (AB Glasriket, u.å. formgivare & produkter/kosta boda). 

Kosta Boda Art Gallery presenteras med en kort introduktion till brukets kreativa 

historia: ”Kosta Boda har en lång tradition av att producera konstglas i världsklass och 
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ryktet om Kosta Boda som det kreativa, konstnärliga och utmanande har spridit sig 

långt utanför Sveriges gränser.” (AB Glasriket u.å. kosta-boda-art-gallery). 

6 Analys 
I efterdyningarna av den senaste krisen var Kosta Boda 2005 konkursmässigt. Bolaget 

köptes upp och den nya ägaren satsade på att omvandla Kosta glasbruk för turism, i en 

större skala än vad som tidigare hade gjorts. Detta ser jag som en brytpunkt till en 

upplevelsebaserad industri, där visserligen glaset är en del av denna industri, men inte 

huvudfokus. De kommande satsningar som pågått och pågår markerar än mer ett skifte 

mot ett postindustriellt brukssamhälle: brukets verksamhet och storlek minskar, medan 

affärer och turistsatsningar ökar. Glasbruken har naturligtvis, alltid haft en kommersiell 

tanke, men det detta har blivit allt starkare. På 2000-talet hade detta utvecklat sig till en 

rad butiker och har idag blivit en arena för konsumtion. Detta är något som Ek (2007, s. 

95-96) menar är utmärkande för postindustriella orter; bilden av platsen har gått över 

från produktion till konsumtion. I marknadsföringen av Kosta blir detta tydligt, även om 

mitt fokus har varit på representationen av historia och kulturarv. Historia, tradition och 

kulturarv blir en del i försäljningsargumenten, något som är typiskt i den kulturella 

ekonomin (Aronsson 2007, s. 26: 32-33). I Huvudkatalogen för 2015 förekommer 

denna formulering: ”På Kosta Glasbruk är tillverkning av förstklassigt glas en tradition 

som sträcker sig mer än tvåhundrafemtio år tillbaka i tiden. Tillverkning av konstglas 

sker manuellt genom ett unikt samarbete mellan konstnären och skickliga arbetare.” 

(Orrefors Kosta Boda 2015, s 96). Produktionen ges en historisk bakgrund samtidigt 

som den markeras som unik och med denna historiska referens ges kulturell tyngd åt 

produktionen. Dagens produktion blir kulturellt kodad. Men inte bara Kosta produktion 

utan även produkten Kosta blir kulturellt kodad på en rad olika sätt. Historia och 

kulturarv genomsyrar Kosta marknadsföring: Både genom rena historieavsnitt men 

också som referenser i logotyper och bilder. Kotler, Asplund, Rein, och Heider (1999 s. 

160) menar att ska man marknadsföra en plats måste man välja ut de bilder som ska 

marknadsföra och representera platsen. I det marknadsföringsmaterial jag studerat ifrån 

2015 är bilderna man försöker att nå ut med designtraditionen och året 1742. 

 

Att tidigare industriella orter försöker få en ny image, förknippad med konsumtion, lyx 

och upplevelser är en tydlig del i en postindustriell kulturell ekonomi (Ek 2007, s. 95-

96). I min studie har jag enskilt studerat hur historia och kulturarv marknadsförs, men 
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även om jag tittat på detta kan jag på olika sätt se hur företaget försöker använda det 

historiska arvet i enighet med det den nya postindustriella imagen. På 1700-talet och 

fram till 1800-talets slut var glaset något exklusivt (Nordström 1962, s. 28). Alla bruk 

som fanns då var på olika sätt knutna till eliten, både i form av ägande och att dessa 

utgjorde kunderna. I Kostas marknadsföring poängterar man brukets tidiga exklusiva 

produktion (Kosta Boda, u.å. /historia). Det är riktigt att det var så men alla andra bruk i 

Sverige hade vid denna tid samma kundgrupp, inte enbart Kosta. Att hänvisa till 

designtraditionen och brukets tidiga rekrytering av en formgivare menar jag också är ett 

sätt att göra historien passande för dagens syften. I Hallgren och Jarnewing (2015 s. 37) 

presenteras glashotellet enligt följande: ”Glashotellet i Kosta tar vara på ortens gedigna 

glastradition och tar ut svängarna rejält, med högt i tak.” Detta blir en tydlig koppling 

mellan det förflutna och dagens situation samtidigt som historien hålls levande och ges 

nytt kommersiellt innehåll. 

 

År 1742 är ständigt förekommande både rent bildligt i form av bilden på hyttgaveln 

men också genom många textuella referenser. Meningar såsom ” Teknik och känsla har 

förfinats i hjärtat av Smålands skogar ända sedan 1742” (Kosta Boda u.å. Om-kosta-

boda) förekommer i olika versioner. Förut 2006 hade man en fysisk koppling till årtalet 

genom att de arkeologiska lämningarna och det kompletta bruksarkivet fanns kvar. 

Detta tillsammans med brukets historiska glassamling med alster ifrån Kostas hela 

produktionstid. Brukslämningarna skadades vid byggnationerna av Kosta Outlet 2006 

och samlingarna och arkivet såldes för att få in pengar till Kosta Boda 2009 (Åstrand 

2007: Gustavsson 2013, s. 64-65). Historien om grundandet 1742 är ändå viktigt i 

företagets historieskrivning och årtalet är ständigt återkommande. 1742 är centralt men i 

en rad publikationer och webbsidor så poängteras också att Kosta är det äldsta 

verksamma glasbruket (AB Glasriket 2015: Rydström, Malm, Barreng, Bock-Schröder 

och Tillberg u.å. /glasriket/kosta: Orrefors Kosta Event u.å. /hem). Detta är en 

modifikation av sanningen. Limmareds Glasbruk grundades 1740, alltså två år tidigare, 

och är idag ett maskinellt bruk (Limmareds Glasmuseum u.å. Historik). Kosta är idag 

alltså det äldsta verksamma manuella glasbruket (Krantz 2015, s. 136-137). 

 

Kotler, Asplund, Rein, och Heider (1999, s. 160) menar att vid marknadsföringen av en 

plats så ska man förenkla och välja ut den information som man vill förmedla. Detta blir 

sedan bilden imagen, som får representera platsen. Sillanpää (2002) har utarbetat har 
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utarbetat en modell för geografisk image, med fyra olika bitar, empirisk. litterär, 

symbolisk, emotionell, som kan användas för att skapa en image för Kosta utifrån vad 

jag sätt i empirimaterial. 

 Den empiriska bilden är att det är en genuin, bruksmiljö. 

 Den mediala bilden av Kosta är ett bruk grundat 1742 med lång designtradition. 

 Den symboliska imagen är glashotellet och gaveln på hyttan med årtalet. 

 Den emotionella bilden talar om designtraditionen. 

 

Om dessa bilder sammanvägs så blir bilden av Kosta: Kosta bruk grundat 1742, har 

genuin bruksmiljö och en lång designtradition, ett årtal på en gavel samt ett glashotell. 

Kotler m.fl. (1999, s. 169) listar upp ett antal kommunikationsstrategier som kan 

användas för att sprida ut en platsimage: Slogans, teman och positioner, visuella 

symboler och events. Flera av dessa finns i det empiriska materialet. 

Med tema så menas en riktad marknadsföring och i Kostafallet så är detta en 

definitionsfråga: Turistmaterial görs ju mot en turistpublik men inte en speciell 

definierad sådan. Den marknadsföring som förekommer i produktkataloger är som jag 

ser det mer inriktad på de som har intresse och kapital att konsumera deras produkter 

men också platsen Kosta. Den visuella symbolen för Kosta är glasbruket och mera 

specifikt den gavel på glashyttan där texten Kosta finns. Detta landmärke återkommer 

ständigt i marknadsföringsmaterialet. Glashotellet är också en symbol för orten, fast inte 

lika tydlig i empirimaterial. Jul i Kosta är en stor julmarknad på bruksområdet med dess 

butiker som företaget försöker att kommunicera ut och som ger en julimage åt bruket. 

Detta permanentar också Kosta i eventsammanhang. 

 

Foghagen och Johansson (2007, s. 144-145). menar att den med mest makt är den som 

framgångsrikt kan nå ut med sin bild, I Kosta finns ingen konkurrerande verksamhet, 

utan Kosta Boda kan ensam förmedla sin egen bild. Detta får till konsekvens att 

negativa bilder och associationer enkelt kan utelämnas. Ek och Hultman (2007,  s. 28) 

menar att i platsmarknadsföring, liksom i all marknadsföring så är det en positiv bild 

som ska förmedlas och därför blir det kanske naturligt att utelämna vissa negativa delar. 

I empirimaterialet utelämnas även sådant som jag menar kunde användas i positivt syfte 

för att marknadsföra Kosta. Något som är förvånande i marknadsföringen är att Kostas 

roll som moderbruk och grund för glasindustrin i Småland inte betonas kraftigare. Bara 

på glasriket.se tas moderbruksrollen upp (AB Glasriket u.å. /historia-kosta-boda). Detta 
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är förvånande av flera anledningar. Kosta använder sig annars av en rad historiska 

referenser. Kulturella referenser är i övrigt en väsentlig del i marknadsföringen av varor 

och tjänster i den kulturella ekonomin idag (Aronsson 2007, s. 32-33) I Kosta finns en 

geografisk plats där man kan peka på; här startade Glasriket, något som både nationellt 

och internationellt är ett inarbetat turistfenomen. Frånvaron av moderbruksrollen kan 

som sagt inte förklaras utifrån teorin, bakgrunden, eller empirin i övrigt. 

 

Något som också är förvånande är att miljön inte får större del i marknadsföringen. Det 

är en gammal, särpräglad bruksmiljö som är definierad som ett riksintresse för 

kulturmiljövården. Den nuvarande produktionen finns i Kronobergs läns äldsta 

fungerande hytta och den har funnits i samma lokal sedan 1902 (Arén 2014, s. 8). Detta 

skulle kunna vara en kulturmiljöaspekt att ta upp i marknadsföringen. Jag har i 

materialet bara funnit tre referenser till bruksmiljön: ”Genuin bruksmiljö” (Kosta Boda 

u.å. /om företaget) ”beskåda glaskonst i sin rätta miljö” (Rydström, Malm, Barreng, 

Bock-Schröder och Tillberg u.å. kosta-erbjuder nagonting for alla) och ”unik miljö på 

Kosta Glascenter” (Orrefors Kosta Event 2015, s.15). Genom att inte ta upp 

bruksmiljön och berätta mera den så kanske man slipper problematisera sina egna 

nybyggnationer på området, något som visuellt har ändrat det. Kulturarvsaspekten 

generellt är frånvarande, något som jag också tycker är märkligt att man inte definierar 

sig, miljön, eller verksamheten som kulturarv oftare. Aronsson (2007, s. 16) menar att 

kulturarv blir en stor del i marknadsföringen av en plats. Designarvet kan klassificeras 

som ett kulturarv men varför företaget inte tydligt vill poängtera designarvet som ett 

kulturarv förstår jag inte. Kosta definierar företaget som ett ”svenskt 

kulturarv”(Orrefors Kosta Event u.å. Destination Kosta /Upplevelser/ Kosta Glasbruk). 

Genom att definiera företaget som kulturarv, så förblir ändringarna av miljön och 

kanske framför allt utförsäljningen av samlingar och arkiv logiska: det är ekonomiska 

satsningar för att rädda företaget, rädda kulturarvet. Allt är en fråga om hur man väljer 

att definiera kulturarv. 

 

Historieberättandet av Kosta Boda är som sagt historien om företagsledare och designer. 

Historieberättande ur ett arbetarperspektiv, dvs. om de som är och var i produktionen 

finns det kanske inte utrymme för. Såsom Jakobsson (2009 s. 30) menar är det alltid ett 

ställningstagande kring vad som ska lyftas fram och att det är oundvikligt att försköna. 

Därför är det kanske inte just arbetarminnen som man vill lyfta fram. Marknadsföring 



  

 

29 

 

ska som tidigare påpekats sprida en positiv bild, något som inte ligger så lång ifrån 

innebörden av företagsmonografierna som skulle skapa ett monument över företaget 

(Ottosson 1999, s. 25). Därför vill man kanske lyfta fram andra perspektiv än 

arbetarnas. Ett förvånande undantag i empirin är glasriket.se som ger arbetarna och 

arbetarbostäderna stort utrymme i historien om Kosta. I historiken på kostaboda.se tar 

man upp om hur Kosta Boda konstellationen tog sin början och hur den senare knöt till 

sig andra bruk, ex. Johansfors. I denna historik lyfter man ständigt bort nedläggningar, 

t.ex. att Kosta Boda lade ner Johansfors. Denna selektiva historiebeskrivning är lättare 

att förklara. Mels (2007, s. 42-43) och Nilsson (2007, s. 79- 81) menar att historia i 

kommersiella sammanhang blir på olika sätt påverkade av företaget; de kan välja vilka 

delar de vill lyfta fram och utesluta. Detta blir tydligt i Kostas marknadsföring. 

Nedläggningar skapar nog negativa associationer och ger en dålig image. 

 

Det kan tyckas något överdrivet att jag lägger så stor vikt vid arbetena vid resterna av 

den gamla hyttan. En miljö kan aldrig låsas fast i ett skede som sen fullt ut bevaras 

oförändrad. Kosta är definierat som riksintresse för kulturmiljövården och omfattar 

byggnader och lämningar ifrån 1742 och fram tills idag, allt visar på utvecklingen. Även 

Glashotellet och Kosta Outlet är ett led i utvecklingen och att då låsa fast sig vid några 

lämningar kan tyckas något irrelevant. Men kulturmiljöstudent som jag är tycker jag att 

det finns poäng med att lyfta fram ändringar i den fysiska miljön. Dessutom så menar 

jag att det finns en motsättning med Kosta Bodas marknadsföring och deras agerande  

rent fysiskt. Kanske ännu starkare i denna argumentation är försäljningen av 

bruksarkivet och glassamlingarna som verkligen visar att visar att Kosta Boda 

prioriterar annat än sin historia och kopplingen till det ständigt närvarande årtalet 1742. 

 

7 Slutsats: 
Syftet med denna studie var att se om och hur Kosta Glasbruk använder historia och 

kulturarv i sin marknadsföring i den kulturella ekonomin. 

Kosta Glasbruk marknadsförs med en rad historiska referenser, de två som oftast 

förekommer är grundningsåret 1742 och designtraditionen. Grundningsåret 1742 

återupprepas ofta, både som en del i företagets logotype och som hänvisningar rent 

bildligt till hyttan i Kosta. Designtraditionen pekar man också tydligt på och gör ofta 

kopplingen mellan historia och nutid; då liksom nu är designen en viktig komponent i 
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bruket. Den kulturhistoriskt intressanta bruksmiljön får dock inte någon stor del i 

marknadsföringen. Kostas roll som grund för Glasriket får inte heller del i 

försäljningsarbetet av Kostas image. Allt får inte plats i paketeringen av Kosta som 

kommersiell produkt. Kulturarv och historia spelar en stor del i lanseringen och 

försäljningen av produkten Kosta, men företaget är selektivt med vilka fakta och 

referenser som ska ingå i marknadsföringen och bland är det inte ens fakta som 

presenteras, utan manipulation av historien. 

8 Diskussion 
När jag på internet sökt runt bland material, sådant som inte kunde redovisas som 

empiri, så stötte jag på en tidningsartikel som handlade om att sommaren 2015 hade 

Kosta Boda firande den 26 juli för att det var då år 1742 som de första glasugnarna 

tändes (Fyrverkerier och festligheter på Kosta, Smålandsposten 2015-07-24). Om detta 

ingått i empirin, att jag även analyserat tidningsartiklar från 2015, så hade det inte gett 

ett annat resultat utan bara förstärkt den bild som redan har framträtt. Detsamma med 

vad som skrivs i företagets jubileumsskrift från 1992. Där poängterar man att 

bruksarkivet är det enda kompletta glasbruksarkiv i Småland och att det välordnade och 

sorterade arkivet är unikt (Fogelberg 1992 s. 243). 

I min ursprungliga tanke ingick att intervjua någon representant ifrån Kosta Boda såsom 

marknadsföringsansvarig. Detta för att få reda på om det som jag sett i empirimaterialet 

stämmer med vad som de vill nå ut med och få reda på bakomliggande orsaker till 

kulturella referenser. Detta hade kunnat tillföra en intressant aspekt nämligen vad som 

finns bakom den officiella versionen som sprids medialt. T.ex. om varför de inte 

använder kulturmiljön mera? På grund av sjukdomar och tidsbrist kunde någon intervju 

inte genomföras. 

9 Sammanfattning 
I den Småländska glasregionen, ofta benämnd Glasriket, ligger Kosta Glasbruk. Bruket 

har en lång historia och mycket har hänt sedan bruket startades 1742. De senaste åren 

har mycket hänt kring bruket, hotell och affärer har byggts upp. I byggnadsarbetet har 

arkeologiska lämningar av det äldsta bruket skadats. För att få mer pengar till företaget 

bakom bruket, Kosta Boda, så såldes de historiska glassamlingarna och bruksarkivet för 

några år sedan. Ändå så menar man i marknadsföringen att glasbruken är kulturbärare 

och glasbruken själva marknadsför sig med en rad kulturella och historiska referenser. 
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Denna motsättning tyckte jag vore intressant att studera och jag valde en fallstudie på 

Kosta Glasbruk med syfte att se hur bruket i dagens kulturella ekonomi marknadsför 

sig. 

 

I Glasriket sker vid alla bruk en anpassning för en mer kulturekonomiskt betonad 

turism, med fokus på upplevelser. Detta kan ses som ett led i den postindustriella 

ekonomin där fokus är på konsumtion och upplevelseproduktion. Kosta är det bruket 

som gått längst i denna anpassning men även om mitt valda fall är extremt så kan det 

vara intressant att studera just därför. Fallstudier har blivit utsatta för en del kritik. T.ex. 

att det inte går att göra några generaliseringsanspråk utifrån ett enda fall. Detta är 

naturligtvis riktigt men marknadsföring med kultur är något som alla platser och företag 

använder. Därför menar jag att många kan förhålla sig till både bakgrundshistorien och 

kunskapsanspråken som görs. Kultur är en subjektiv och socialt skapad term, därför var 

det naturligt för mig att välja en kvalitativt inriktad ansats. Jag ville som sagt studera 

marknadsföringsmaterial från Kosta med fokus på hur kulturarv och historia används 

och framställs. Jag valde material publicerat och tillgängligt från år 2015. Materialet 

bestod av broschyrer, kartor och internetsidor. Jag valde att tematisera fynden i 

materialet i fyra kategorier: Historieberättande, Årtalet 1742, Hänvisning till 

bruksmiljön och Kulturarv och Tradition. De två sistnämnda kategorierna kan delvis gå 

in i varandra, men eftersom bruket har genomfört ändringar i den fysiska miljön så 

tyckte jag det kunde vara intressant att enskilt se hur den fysiska miljön presenterades. 

Kategoriseringen gick till så att vad som vad huvudfokus i materialet hamnade i den 

kategorin. Ibland har tolkning varit en del i kategoriseringen då det inte alltid varit helt 

självklart i vilken kategori materialet skulle hamna i. 

Efter studiet av materialet kan man se att det är huvudfokus på kategorierna 1742 samt 

Kulturarv och tradition. Anläggningsåret 1742 återfinns ofta, både som en del i Kosta 

Bodas logotype men också rent bildligt. Texten ”Kosta 1742” finns i vita bokstäver på 

en av Kostas glashyttas gavlar och bild på denna gavel återfinns ofta när bruket nämns 

eller marknadsförs. Anläggningsåret är alltså ständigt närvarande. I Kulturarv och 

tradition så är det ett fokus på brukets designtradition. Kosta var det första glasbruk i 

Sverige att anställa en formgivare och referenser till detta samt sammankoppling med 

dagens situation, när det idag i glasbranschen också i övrigt är ett fokus på exklusiv och 

spännande design. I brukets historieberättande och när brukets historia berättas så är det 

ett fokus på grundarna och formgivarna, alltså indirekt referenser till 1742 och design 
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igen. Dessa historiska och kulturella referenser ger bruket en kulturell tyngd och 

används som försäljningsargument. Produkterna blir kulturellt kodade, något som är 

typiskt i den kulturella ekonomin som är en stor del i marknadsföring av produkter och 

platser. 

 

Det finns tomrum i mitt undersökta material som är värda att ta upp. I 

historieberättandet utesluts negativa saker såsom nedläggningar. Bara bruksfusioner 

nämns, men inte om vad som sedan hände med dem. Detta är inte så förvånande då 

nedläggningar ger negativa associationer och i platsmarknadsföringen så sprids ofta en 

positiv bild av en plats. Kostas roll som grund för Glasriket, tas bara upp förbigående i 

en källa. Detta är förvånande att man inte trycker mera på sin roll som grundare av 

Glasriket och jag kan inte se någon förklaring till frånvaron av detta, något som säkert 

annars hade kunnat framhäva platsen och dess historia i ett positivt avseende i 

marknadsföringen. Bruksmiljön nämns också bara förbigående och får ingen stor plats i 

marknadsföringen. Detta menar jag på också är förvånande. Kosta bruksmiljö är 

definierad och utpekad som riksintresse för kulturmiljövården och detta hade också 

kunnat framhäva platsen Kostas kulturella unicitet. Men det är kanske också ett sätt att 

slippa problematisera sina egna ändringar av området, som på olika sätt visuellt 

omdanat det. Slutligen kan man säga att i Kosta Glasbruks marknadsföring så spelar 

kulturarv och historia en stor roll. Men det är inte hela historien som presenteras, utan 

bara vissa positiva fakta. Detsamma med kulturarvet men det verkar som att man i detta 

fall också utelämnar även fakta som hade gynnat dem. Allt verkar inte få plats i 

paketeringen av platsen Kosta till den kommersiella produkten Kosta. 
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