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Projektnamn 
Sommardesignkontoret
Ort 2012

När företag, kommuner och organisationer kommer i 
kontakt med designstudenter blir resultaten slående.  
I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas 
värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och 
studenter kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos 
riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 
har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesign-
kontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa 
miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommar-
designkontor består av studenter från högskolor och 
universitet med olika inriktning. Studenterna 
samarbetar i flera projekt och får arbeta med 
problembaserade uppdrag under sju intensiva 
sommarveckor. 

Glasrikeuppdraget är ett regeringsiniterat uppdrag 
startade 2012 och för länsstyrelserna i Kalmar samt 
Kronobergs län tillsammans med regionförbunden 
Region Kalmar och Region Södra Småland. Målet med 
uppdraget är att genomföra insatser för industriell 
utveckling och stärka besöksnäringen i Glasriket till och 
med 2014.

Sommardesignkontoret 2013 i Glasriket består av en 
grupp på sex studenter som studerar på olika 
universitets- och högskoleutbildningar med anknytning 
till design. Kompetenserna spänner sig från arkitektur 
till landskapsarkitektur, industridesign, teknisk design 
och design med inriktning på barnkultur.    

Den här rapporten beskriver kortfattat utgångspunkt 
och resultat av sommarens arbete.

www.svid.se

01 Om Sommar-   
     designkontoret
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02 Uppdrag -   
Desination Glasriket

Projektet för Sommardesignkontoret i Glasriket 2013 
har bestått av flera olika uppdrag som samlas under ett 
större, gemensamt, uppdrag - Destination Glasriket.
SVID har gett Sommardesignkontoret i uppdrag att titta 
på Destination Glasriket och på hur samarbeten på en 
regional nivå kan skapa förutsättningar för innovativa 
miljöer i glasrikets kommuner. Sommardeignkontoret 
har även fått uppdrag av de fyra kommuner som ingår i 
Glasriket; Emmaboda, Lessebo, Nybro -och 
Uppvidinge kommun, som förklaras mer ingående 
längre in i denna rapport.
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03 Arbetsprocessen Uppdraget med Destination Glasriket presenterades av 
SVID på det gamla brukskontoret i Boda Glasbruk i 
Emmaboda kommun i början av juni 2013. 
Representanter för de fyra kommunerna presenterade 
även sina uppdrag på plats i sin egen kommun, där 
även rundvisningar skedde i kommunerna och dess 
orter utifrån uppdraget.

Då projektet i stort handlar om hela Glasriket, kommer 
de olika uppdragen från kommunerna ses som delar i 
en större helhet. Lösningarna till varje kommunuppdrag 
kommer kunna appliceras även i alla andra kommuner 
i Glasriket.

Arbetsprocessen har bestått av studiebesök på olika 
företag och platser i Glasriket, som Emmaboda granit, 
Södras sågverk i Långasjö, BSweden, 
Handpappersbruket i Lessebo och olika glasbruk.
Besök har även skett på platser och destinationer 
utanför Glasriket, så som Astrid Lindgrens Värld i 
Vimmerby.
 
För skapa en bild och en känsla för Glasriket har även 
arbetsprocessen gått ut på att åka runt och uppleva 
och utforskat och olika glasbruksorter. Vissa platser 
kopplade till de olika uppdragen har återbesökt för att 
samla mer information och göra djupare analyser.  

Utifrån intryck och problem som identifierats i Glasriket 
formulerades en uppdragsbeskrivning för SVID för att 
jobba mot vissa mål under projektets gång. 

Under arbetets gång har även uppföljning skett med de 
olika uppdragsgivarna från kommunen. Detta för att 
informera om projektets framskridande och för att få 
feedback. Resultatet presenterades sedan för de olika 
uppdragsgivarna samt andra involverade i arbetet i en 
slutredovisning på brukskontoret i Boda Glasbruk.
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Glasriket är ett område i Småland som sedan 1740-
talet är känt för sitt munblåsta glas och sin 
väletablerade glasindustri. Idag finns 12 st glasbruk 
samt ett antal mindre företag kopplat till glas, som till 
exempel gravörer och glasmålare, kvar i Glasriket.
Nedläggningar av glasbruken är något som pågått 
under en längre tid. Senaste nedläggningen är den av 
Orrefors glasbruk, något som uppmärksammats i 
media den senaste tiden. Även i Åfors har hyttan 
nyligen lagts ner. 
AB Glasriket är den marknadsföringsorganistion vars 
syfte är att marknadsföra Glasriket utåt. De uppskattar 
att Glasriket har 1 miljon besökare varje år.
Glasriket består av fyra kommuner, som delas i två län, 
Kalmar och Kronoberg. Glasriket är även delat i två 
regioner, Region Kalmar och Region Södra Småland.
De olika indelningar i innebär en del problem i jobbet 
att samlas kring en gemensam bild för vad Glasriket 
ska vara och stå för. Glasriket och Småland har sedan 
länge varit ett starkt starkt varumärke men det dåliga 
samarbetet kommunerna emellan motverkar regionens 
utveckling.   

Destinationsdesign handlar om att arbeta både med 
vad som får människor att trivs på en plats, men också 
vad som får oss att vilja besöka just en specifik stad 
eller region. Genom destinationsdesign används 
designprocessen för att se hur design kan bidra till att 
utveckla attraktiva regioner, platser och miljöer för att 
leva, bygga, bo, besöka eller arbeta i. För att skapa 
dessa behövs ett samarbetskraftigt näringsliv men 
även design av offentliga tjänster.

04 Analys

4.1 Destinationsdesign
En destination: Ett geografiskt definerat 
område med naturliga och konstruerade 

attraktioner som lockar besökare. 
(Smith 1998)

“Ett rike är således ett nätverk av 
företag som samarbetar med till exempel 
gemensam marknadsföring för att stärka 
attraktionskraften. Det är väsentligt för 

ett medverkande företag att ställa sig 
frågan om vad som är det egentliga 

erbjudandet till kunden – är det själva 
produkten, upplevelsen eller både och?”

(Mossberg och Johansen 2006)
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En besökare i Glasriket varken märker eller bryr sig om 
att de olika kommungränserna. De möter då istället en 
avsaknad av samverkan mellan olika aktörer men även 
otydlighet och rörighet om vad Glasriket faktiskt är. 
Kommuner och andra aktörer inom Glasriket behöver 
enas kring ett gemensamt mål, en gemensam bild, 
som de kan förmedla både externt och internt. 

Illustrationen till höger visar på en tolkning av 
kundupplevelsemodellen (en modell som sätter kunden 
i centrum och beskriver interaktionerna med personal, 
andra kunder och rummet, med avsikt att öka 
förståelsen kring dessa), där även storytelling och då 
skapandet av en historia genomsyrar samtliga delar i 
kundens upplevelse. Modellen utgår från att en 
upplevelse är en process där personalen och andra 
kunder (social dimension) finns i upplevelserummet 
(kontext) där också produkter/souvenirer finns. När 
samtliga delar påverkar kundens sinnen uppfattar 
kunden de olika interaktionerna som mycket positiva 
vilket kan det resultera i en extraordinär upplevelse. 
Mossberg och Johansen (2006).

Kopplingen från kundupplevelsemodellen till hur en 
besökare upplever Glasriket är tydlig. Alla aktörer och 
interaktioner med aktörer eller rum som en “kund” 
möter under sitt besök i Glasriket påverkar helheten 
och kundens upplevelse, allt ifrån matupplevelser, 
skyltning, personliga möten och butiker.  I modellen 
ovan har en historia skapats baserat på vissa 
kärnvärden, något som även skulle kunna göras för 
Glasriket som destination, och frågan som bör 
besvaras nu är vilka värden som ska förmedlas då 
glastillverkningen inte längre kan vara det centrala. 

4.2 Kundupplevelsemodell
/Storytelling

Storytelling och kundens upplevelse
Mossberg, L. och E. N. Johansen (2006), Storytelling  
- Marknadsföring i upplevelseindustrin
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Många svenska ungdomar har på ett eller annat sätt 
blivit varse om Glasriket och vad det representerar. 
Antingen genom eget intresse men oftast genom sina 
föräldrar som har en djupare kunspap runt det svenska 
glaset och den kvalitet och hantverk som det 
representerar. En vas som ställdes vid fönstret som 
prydnad eller ett glas som gavs bort i komfrimations-
present med en historia som värnade om den historia, 
det hantverk och det värde som skapades i Glasriket. 
Dessa historier och värderingar har även vi i årets 
sommardesignkontor vuxit upp med, och det var detta 
vi hade med oss, 

Att besöka Glasriket visade sig vara en upplevelse som 
skulle motstrida många av våra förväntningarna. 
Många av de glasbruken som frodades förr var 
nedlagda och det hantverk som såldes 
kommunicerades med blandade budskap. Glas som 
produceras här förknippas med kvalitet men såldes 
tillsammans med förra årets julpapper för några kronor. 
Detta är ett slående exemplar av ett av de problem 
som uppstått. Istället för att tänka på att tjäna pengar 
på lång sikt strävar företagen på de snabba 
lösningarna som ger snabb men kortsiktig lönsamhet. 
Detta ger också ett billigt uttryck som motstrider tanken 
på det gedigna glashantverket.

Även om glasbruken fortfarande finns kvar och 
erbjuder högkvalitativt svenskt glas så har glasriket 
mycket mer än glaset att erbjuda. Kommunerna frodas 
av kreativa människor och företag, även mystiken och 
de vackra småländska skogarna är vida kända, vilket 
kan vändas till en styrka. 

4.3 Upplevelsen av 
      Glasriket 
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4.4 Skyltning

Ovan presenteras ett urval av skyltning irunt om  Glasriket. Vad signalerar man utåt? 
Skyltningen känns otydligt och förvirrande, ogenonomtänk, billig och ovårdad på många håll.
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4.5 Marknadsföring Glasriket marknadsför sig idag utåt sett som ett 
rike utav glas, eller “Kingdom of Crystals”, som den 
engelska översättningen förtydligar. Frågan är om 
en besökares förväntningar på detta rike uppfylls vid 
ett besök i Glasriket idag, där glastillverkningen inte 
längre finns och bruksorterna till stor del lamslagits av 
brukens nedläggningar. I marknadsföringen ges bilden 
av att det genuina hantverket finns kvar och det är 
det  besökare får uppleva. En bild som inte stämmer 
med verkligeheten idag där stor fokus ligger på handel 
och försäljning. Det genuina och varje glasbruks 
karaktär går också förlorad i takt med att alla orter/
museum/bruk säljer glas från samtliga glasbruk.

Att marknadsföringen är såpass riktad mot glas-
tillverkningen i dagens läge känns underligt. 
Historian kring glasbruken och dess industri är väl 
värd att marknadsföra och vara stolt över, men 
andra kärnvärden i Glasriket bör få ta större plats i 
marknadsföringen. Naturupplevelser, historien (både 
glastillverkningen och utvandrarbygden) och kultur 
är områden som kan lyftas fram både på de faktiska 
platserna och i marknadsföringen utåt. Det är viktigt att 
upplevelsen lever upp till besökarens förväntningar. 

På nästa sida visas förslag på hur Glasrikets nya 
marknadsföring kan se ut i form av vykort där fokus 
nu ligger på andra värden i Glasriket. Natur-
upplevelser, mångkultur, historier kring livet i en 
bruksort, konstnärer och kultur, för att nämna några 
exempel, har här tagit sin plats i Glasriket.  
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Die schöne Glasreich!

(Google translate) 
Här kommer en hälsning från glasriket! 
I förrgår var jag på karneval i skogen, 
kontrasten mellan sambamusiken 
och den småländska trollskogen var 
verkligen en häftig upplevelse! 
Träffade även Juanita från Lessebo som 
du ser längst fram på vykortet.Hon 
berättade för mig hur bra hon trivs här 
i Småland, de nya initiativ som hon 
startat (bland annat karnevalen) och hur 
hon, när hon fått nog av skogen, gärna 
besöker släktingarna i Köpenhamn. Det 
är ett nytt Glasrike min vän, natu-
rupplevelserna och mötena med lokal-
befolkningen har fått ta plats igen!

Tschüss! 
/ Frank

Zu meinen Freund Jürgen!

Deutschland 

Hej Kirsten!

Nu er jeg i Glasriket og kom til at tænke 
på dig, næste gang får du følje med 
hit du skulle elske de kreative miljøer 
og folket her. Under min uge har jeg 
mødt kunstnere fra hele verden som 
samledes her for at arbejde sammen. Jeg 
har også fået mig genfortalt historier fra 
glasværkens storhedstid, det handler 
om alt fra shejkar til bruge patroner og 
den ene historie er mere fascinerende end 
den anden! I morgen er jeg hjemme igen, 
men planlægger at gå her i slutnin-
gen af   juli igen, då er der en kunstner 
uge her i Boda Glasbruk og det skulle 
tilsyneladende være helt crazy!

Knus Ida

Kirsten Kirstensen

København

Framtida marknadsföring av Glasriket? 
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4.6 Regional samverkan Glasriket är en region med två olika län, fyra 
kommuner och en historia. En historia som under 
en längre tid drabbats av stora nerskärningar och 
där själva kärnan, glastillverkningen, inte längre kan 
vara det centrala. Vare sig för invånare eller för 
besökare. Historien visas även i stoltheten och det 
saknade samarbetet mellan kommunerna idag, 
bruksandan som ligger kvar där och gror. Å ena 
sidan ses bruksandan som något varje enskild 
kommun är stolt över, å andra sidan ses det som 
det stora hindret för framtida utveckling. Att alltid 
vänta på att någon annan ska ta nya initiativ lever 
kvar i hög grad. Därför är vägen nya samarbeten 
också långt. 

Om Glasriket som en region ska kunna stärkas och 
förtydligas behövs nya samarbeten, initiativ, 
öppenhet och tro på att en förändring faktiskt är 
möjlig. Stoltheten för varje enskild ort och kommun 
gör att Glasriket gräver sin egen grav, bruksandan 
bör skalas upp och bli Glasriketsandan.

Utifrån arbetet med vårt projekt och de olika 
uppdragen vi har blivit tilldelade av kommunerna så 
ska vi försöka besvara frågeställningen vi fått av 
SVID. Efter varje enskilt uppdrag visas exempel på 
hur aktörer på den regionala nivån kan samverka 
för att skapa de förutsättningar som kommunerna 
behöver för skapa innovativa miljöer. Dessa 
sammarbeten och innovativa miljöer kan vara en 
del på lösningen hur en sammanhållen bild av 
Glasriket formas. 
      
Kan det bli för mycket samarbeten, nätverk, 
samverkansorganisationer och regionsindelningar?
Illustrationen till höger visar på de regionala 

indelningar som berör Glasriket idag. Förutom 
de två regionförbunden finns samarbetsorgan 
mellan olika aktörer (med olika intressen) inom 
Glasriket. Det är svårt att bena ut hur alla dessa  
indelningar och gränser hänger ihop (eller 
rättare sagt inte gör det), samt hur Glasriket som 
destination påverkas av detta.   

    !

Samarbete i ett nötskal?
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Småland
Framtida region?

Region Skåne
Kommer i framtiden inkludera delar av Glasriket?

Regionförbundet Kalmar /’
Kalmar län

Regionförbundet Södra småland / 
Kronobergs län

Glasriket

Uppvidinge

Lessebo Nybro

Emmaboda

Glasriket AB
KulTuren

Visit Småland
Mitt Småland 
Småland Turism
Träregion Småland
Partnerskap i Småland

Modell över indelningar och aktörer i Glasriket



Infarter
Uppvidinge kommun
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Uppdraget har utöver att arbeta med infarterna varit att 
se till de parker och centrala platser inne i Lenhovda 
och Åseda, som idag inte utnyttjar sin potential. Detta 
för att skapa en bättre boendemiljö för invånarna och ge 
ett bättre intryck av orterna utåt sett. 
Infarterna till tätorterna generellt i Glasriket är idag 
anonyma och otydliga vilket leder till att det är svårt för 
bilister att uppfatta att det finns en tätort där, vilken ort 
det är samt att den är en del av Glasriket. Syftet med 
vårt koncept är att förtydliga dessa oklarheter; att visa 
på hur orternas identitet och plats i Glasriket kan 
speglas genom utformningen av infarter.

Från uppdraget formulerades en brief över syftet och 
målet med arbetet. Under följande analysarbete växte 
flera frågeställningar fram kring hur ett koncept för 
infarter där olika orters karaktär och samtidigt 
tillhörighet till Glasriket kan speglas. Dessa 
frågeställningar och resultatet från analyserna låg som 
grund för brainstormandet kring vilka koncept som kan 
användas för att väcka nyfikenhet och uppmärksamhet 
hos bilisterna.

Då uppdraget delvis handlade om att se till outnyttjade 
centrala platser i tätorterna har angreppsättet för 
arbetet varit att koppla dessa två samman. Något som 
efter besök i tätorterna och analyser av infarterna, har 
setts som önskvärt.

5.1 Infarter 
      Uppvidinge

5.1.1 Uppdrag

5.1.2 Arbetsprocessen
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5.1.3 Analys

Anonymitet

Samhörighet?

Rastplatser

Infarterna till Glasrikets tätorter skiljer sig inte mycket 
från varandra idag. De alla karaktäriseras av att de 
omges av vacker småländsk skog och en känsla av 
mystik. Omgivningen är rogivande men samtidigt 
monotom. Anonymiteten tillsammans med höga 
hastighetsbegrönsningar gör att infarterna till tätorterna 
ofta kommer plötsligt och blir därmed otydliga. 

I Glasriket finns det runt 20 tät- och bruksorter, varav 
varje ort i minsta antal i alla fall har två infarter. Det 
leder till drygt 40 infarter som ska signalera en 
samhörighet men samtidigt sin egen identitet. Idag 
upplevs det finnas en viss “tävlan” mellan de större 
orterna och deras (som de själva ser det) centrala roll i 
Glasriket. Det är stora landsmärken i rondeller, slogans 
relaterade till glas, illustrationer, glasrikeportar med 
mera. Om man frånser vägverkets bruna vägskyltar 
som signalerar turistiskt intressanta besöksmål, är 
samhörigheten mellan orterna och Glasriket som helhet 
mycket svår att förstå.

De få rastplatser som finns längs med vägarna i 
Glasriket idag är i dåligt skick. Dels är det otydligt över 
att de finns, informationen bristfällig (vad är det man 
ska marknadsföra?) och omkringliggande närmiljö ger 
ett skräpigt intryck. Det finns bra exempel, till exempel 
Turistvägen i Norge, över hur rastplatser kan spegla 
olika orters identitet men ändå visa på samhörighet. Då 
både besökare och invånarnas resor i Glasriket till stor 
del sker med bil bör rastplatsernas utformning göras 
med större eftertänksamhet för att förmedla rätt bild av 
Glasriket. 

Nybro Norra och södra infart

Orrefors Norra och södra infart

Åsedas Västra och östra infart

Lenhovda Norra och södra infart
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Skyltningen vid infarterna är i regel röriga och otydliga. 
Det är svårt att veta vart fokus ska riktas och förutom 
vägskyltar är där allt ifrån reklam om nybakat bröd till 
stora företagsskyltar. Slumpmässig placering av mindre 
reklamskyltar ger ett skräpigt intryck och lockar inte 
förbipasserande bilister in till tätorten. Det blir även 
svårt för bilisterna att uppfatta om det är mer än en 
korsning till en bensinstation eller dylikt eller om det 
faktiskt finns en ort där. Flertalet skyltar, stolpar, och 
blomlådor är påkörda eller slitna vilket bidrar till det 
skräpiga intrycket.  

Då infarten är det första intrycket en besökare får till en 
tätort är det viktigt att infarten och dess omgivning 
representerar den bild man vill förmedla. 

Infart Lenhovda

Skyltning
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Centrala platser med 
potential 

Lokala värden 
Natur

Näringsliv

Järnvägsparken, Åseda
Outnyttjad plats med stor potential i centrala Åseda

Ett önskemål från Uppvidinge kommun var att se till de 
centrala platser i Åseda och Lenhovda som idag inte 
utnyttjar sin fulla potential. Båda orterna har centrala 
grönområden med goda möjligheter att där skapa nya 
mötesplatser. Mitt i Åseda finns idag ett outnyttjat 
grönområde på 4 hektar, Åseda Järnvägspark. 
Tågresan Smalspåret mellan Västervik och Växjö 
stannar i dagsläget inte i Åseda vilket gör att stationen 
och järnvägsspåret i området inte används. Det är fin 
park med stor potential och karaktär tack vare 
järnvägsspåren och dess läge i centrala Åseda.

Omgivningarna kring tätorterna i kommunen omges av 
småländsk natur. Enligt kommunens hemsida består 
hela 80 procent av kommunens yta av skog och det 
finns 231 sjöar som är större än en hektar. Möjligheten 
till nära naturupplevelser i kommunen är ett stort värde, 
både för turister och invånare. Det är dock inte turismen 
som är kommunens största styrka och fokus. 
Näringslivet i kommunen är starkt, både små och stora 
företag tar och ges plats. De största företagen finns 
inom tillverkningsindustrin, exempel på dessa är 
Profilgruppen (tillverkning av aluminiumprofiler) och 
Elitfönster (fönstertillverkning). Kommunen är även 
drabbat av tidigare nedläggningar i glasindustrin, något 
som de har hämtat sig ifrån bra. En syn på Uppvidinges 
näringsliv är att de har gjort den resa som andra 
kommuner nu står inför som följd av glasbrukens 
nedläggningar. 
 
 

Aluminiumprofil
Profilgruppen

Granhults Kyrka
Sveriges äldsta träkyrka (1220)



Funktionsanalys En funktionsanalys har genomförts för att lista de 
funktioner som behöver lösas. Detta är en metod för att 
sätta igång tankeverksamheten runt olika funktionella 
lösningar längre fram i processen. 
I funktionsanalysen listas även de målgrupper som anses 
ha ett intresse i produkten samt vilka funktioner dessa 
tycker har större vikt än andra. 

De värdeord som framstår som viktiga för flera aktörer är 
till exempel Maximera Säkerhet, Erbjuda Smidighet/
Enkelhet och Erbjuda Synlighet.
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Uppmuntra Engagemang Ö Ö Ö Ö

Kommunicera Riktning Ö Ö N Ö N N

Tydliggöra Identitet N N Ö N Ö N

Minimera Ekonomi N N N

Maximera Säkerhet Ö N N N N HF N

Väcka Nyfikenhet N Ö Ö Ö Ö Ö

Skapa Intresse N Ö Ö Ö Ö Ö

Erbjuda Smidighet N HF HF N Ö

Erbjuda Synlighet HF N N Ö N

Skapa Attraktivitet N N Ö N Ö N
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5.1.4 Konceptförslag

Sagan om älgtjuren Skutt och lilla prinsessan Tuvstarr av Helge Kjellin. Illustration: John Bauer.

“Ser du någon gång en blomma vid 
namn Tuvstarr vid en mörk tjärn långt 

in i en stilla skog så kan det vara en 
prinsessa du träffar.”



20
Destination Glasriket
Sommardesignkontoret
Glasriket 2013

Siktlinjer Likt John Bauers illustrationer bygger konceptet för 
infarterna på känslan av mystik. Mystik är 
sammankopplat med småländsk skog och natur 
vilket återspeglas längs med vägarna i Glasriket. 
Genom att öppna upp siktlinjer från de större 
bilvägarna in mot tätorterna vill vi väcka 
uppmärksamhet och nyfikenhet.  Att bilisterna 
plötsligt anar något i kulissen då öppningar i skogen 
har formats med jämna mellanrum innan korsningen. 

Koncept  
Koncept för hur mystik skapas genom siktlinjer och placering av ett objekt i kulissen

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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?

?

?

?

!

!

!

!

1 2 31 2 3

Målet är att bilisterna i god tid innan korsningen ska vara 
medveten om att den kommer samt att deras nyfikenhet 
gör att de väljer att svänga av in mot orten för att se vad 
som väckte deras intresse. 
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3
Koncept  
Steg 1 Tät och monoton skog omger vägen, så här är upplevelsen idag på många ställen längs med vägarna. Steg 2 Något händer i omgivningen, bilistens uppmärksamhet väcks. 
Steg 3 Ett landsmärke i fjärran väcker bilistens nyfikenhet och gör denne medveten om att det finns en ort där samt att det kommer en korsning längre fram.
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De centrala och i dagsläget outnyttjade platserna 
i både Åseda och Lenhovda är där ett landsmärke 
föreslås placeras. Placeringen sker där dels för 
att målet är att bilisterna ska besöka orten och 
inte bara köra förbi en infart med en uppseende-
väckande skylt eller skulptur, dels för att aktivera 
och skapa nya mötesplatser inne i tätorterna.  

Åseda Järnvägspark 

?

?

!

!?

!?

!
!

!

Åseda Järnvägspark Outnyttjad plats med stor potential i centrala Åseda

Siktlinjer Genom att öppna upp siktlinjer in mot Åseda väcks nyfikenhet hos bilisten 
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Sveriges äldsta träkyrka Endast tjugo minuter från Åseda och tio minuter från 
Lenhovda ligger Sveriges äldsta träkyrka, Granhults 
Kyrka. Kyrkan är en välbevarad medeltida kyrka från 
1220-talet, det finns endast ett tiotal träkyrkor från 
denna tid i hela landet.  Det är en kulturhistoriskt 
värdefull och intressant byggnad som idag inte 
marknadsförs. Konceptet för landsmärket i Åseda 
Järnvägspark är en tolkning av Granhults Kyrka, som 
ska visa på dess existens och historia.

Granhults kyrka från 1220, 
Foto från 1906, Granhults Hembygdförening, Uppvidinge kommun

Koncept 
Formen på landmärket utgår från Granhults Kyrka. Med förvrängda proportioner skapas en tolkning
av kyrkobyggnaden från 1220 talet. T.v. Granhults Kyrka, T.v. Tolkning av kyrkan, koncept 



Illustration

Illustration Åseda Järnvägspark Sveriges nyaste sträckmetallkyrka
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Materialval  - Illusion, transparens, kuliss, reflektion

Referensbilder

Referensbilder
Tempel för tvivel och hopp, Göteborg, Kent Karlsson / Observationstorn, terrain: Iloenhart&mayr / Konstinstallation, okänd / Stockholmsporten konceptförslag, BIG

Lokala material. 
 För att anknyta till Åsedas näringsliv och till ett av de större företagen i kommunen föreslås det att landmärket görs i sträckmetall av aluminium. Materialets flexibilitet och genomsiktlighet 
är önskvärd för att skapa känslan av en illusion på långt håll samt genomsiktlighet på marknivå.
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Utkikstorn

Utkikstorn Landmärket fungerar även som ett utkikstorn där plattformar och trappor inuti kyrkan leder besökarna högst upp i tornet och till vackra vyer över det 
småländska landskapet. På marknivå skapat ett rum som tack vare det transparenta materialet upplevs som en luftigt och genomsiktlig miljö att vistas i. 

Plattformer och trappor inuti kyrkan leder besökaren 
upp i kyrktornen och till utkiksvyer över det omgivande 
småländska landskapet. Då materialvalet och kyrkans 
form ska förmedla transparens upplevs rummet på 
marknivå som en luftig och genomsiktlig miljö, men 
ändå avgränsande och intimt vilket skapar en ny 
mötesplats. Rummet inom kyrkans väggar kan tänkas 
användas för utomhusfester, möten, utställningar, 
konserter med mera.
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Skisser / alternativ

Skisser av andra förslag till utkikstorn. Med koppling till näringslivet i kommunen dess tillverkningsindustri och material. Fönster, glas, trä, aluminium, utkikstorn, siktlinjer 
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Konceptet som presenterats bygger på en mer 
långsiktig investering, där då både en central 
mötesplats och ett identitetsskapande infart tas fram. 
För att effekten av siktlinjerna ska nå önskat resultat 
krävs undersökningar av omgivande vegetation och 
topografi, detta för att kunna kartlägga var lämpliga 
siktlinjer i skogen bör skapas. Landskapsarkitekter och 
andra experter inom området bör komma in i ett tidigt 
skede av planeringsprocessen. Utformningen av 
landmärket kräver eftertänksamhet och detaljarbete 
kring exempelvis materialval. Det är viktigt att tänka på 
den mänskliga skalan och hur det höga landmärket 
upplevs på marknivå. 

För att skapa engagemang hos invånarna och koppla 
till lokala värden bör en dialog föras med företag, 
invånare och andra aktörer i kommunen. Detta  även 
för att få idéer om hur man kan spegla orten och dess 
historia i landmärket (till exempel genom materialval). 
 
Vid infarterna finns det dock en hel del saker som kan 
göras redan idag. Bilderna till höger visar på hur man 
genom till exempel effektfull belysning, gallring av skog 
och målning av asfaltsytor kan väcka uppmärksamhet. 
Dessa är också ingrepp som lättare kan appliceras för 
samtliga infarter i Glasriket och då visa på dess 
samhörighet. Exempel på åtgärder som kan göras nu:

Samordnad och enhetlig skyltning
Effektfull belysning
Gallring av skog för skapa mystik
Plantera träd i utstickande färger (t.ex. Silverpil, 
Blodlönn, Rödbladig Björk)
Måla Glasrikets infarter i en viss färg/-er
Vattenspeglar
Unika rastplatser (t.ex. Nasjonale turistveger, Norge)

5.1.5  Rekommendationer 
för fortsatt arbete

 

 
På kort sikt

Exempel på snabba åtgärder för infarterna i Glasriket Högst upp Effektfulla illusioner 
skapas genom belysning. Mitten Genom gallring av skog skapa vackra och mystiska  
omgivningar kring infarterna. Längst ner Skapa samörighet genom att måla infarterna  
i en viss färg/-er.
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5.1.6 Regionala aktörer Hur kan de regionala aktörerna stötta en 
upprustning av infarterna i Glasriket samt se till 
hur orternas centrala platser kan utvecklas? 
 
Det finns ett antal regionala aktörer som har  
identifierats och kan hjälpa kommunerna i dess arbete. 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket kan kopplas 
in i ett tidigt skede av projektet tillsammans med 
skogsägare för att se till att den småländska skogen 
kommer till fulla rätt längs med vägarna i Glasriket. 
Trafikverket bör ta sitt ansvar och se till att skyltning 
och föremål som placerats i samband med korsningen 
är enhetliga samt i bra skick. Det finns en del väg-
skyltar idag som skapar förrvirring kring Glasrikets 
bruk och orter (till exempelskyltas orten Boda Glasbruk 
som “Boda” längs med riksväg 25). Trafikverket 
ansvarar även för rastplatserna i Sverige och bör 
tillsammans med Glasrikets regionala aktörer se till 
hur ett enhetligt koncept för rastplatserna i Glasriket 
kan tas fram. För att visa på lokala värden längs vid 
infarter/vägarna bör Länsstyrelserna för Kronobergs 
och Kalmar Län formulera upphandlingar som gynnar 
lokala företag och produkter från Glasriket. Detta 
gynnar både miljön och underlättar för kommunerna 
att få in lokala produkter och material på plats.  

!



Metod för deltagandeprocess
Nybro kommun
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5.2 Metod för  
deltagande- 
process - Nybro

5.2.1 Uppdrag 

Nybro kommun gav i uppdrag att arbeta med området 
kring glasbruket i Pukeberg, i form av att skapa 
mötesplatser i utomhusmiljön för de olika verksamma 
aktörerna på platsen.

Efter att ha tittat närmare på uppdraget och Nybro 
kommun visade det sig dock att det finns andra 
fokusområden med större behov av förändring. I 
Pukeberg finns det en problematik i och med att den del 
av Linnéuniversitetets designutbildning som varit 
stationerad på platsen ska flyttas. Designutbildningen 
har bland annat kommit till att fungera som en 
samlingspunkt där näringsliv och aktörer i kommunen 
har samverkat. En viktig del i arbetet med inte bara 
Pukeberg, utan även Nybro som kommun, är att skapa 
samverkan och engagemang hos de berörda aktörerna 
i kommunen. Då är det inte bara näringslivet som är en 
viktig del utan framförallt kommunens invånare. 
Arbetsättet för att skapa engagemang är något som 
även kan appliceras på Glasriket som region, vilket 
också är en anledning till att detta tillvägagångsätt valts 
i arbetet med Nybro kommun, då det visar på varierade 
arbetsmetoder och insatser i utvecklingen av regionen 
Glasriket.

Fokus för Nybro kommun har därför varit att ta fram en 
metod för hur man kan involvera invånarna i design-
processen och visa på kreativa metoder för att skapa 
engagemang. En metod som mycket såväl kan 
användas för att forma utemiljön i Pukeberg, förutsatt 
att det är där invånarna själva önskar en förändring. 
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“People have the 
right to 

participation. 
Designers have a 

social responsibility 
to people.

Everyone is an 
expert at 

something.
Participation 

creates ownership 
of the product or 

outcome.”
www.participateindesign.org

Det finns en mängd anledningar till varför det är en bra 
idé att använda sig av invånarna vid utvecklingen av en 
kommun och dess utomhusmiljöer. Dessa inkluderar 
följande punkter;

Identifiering
Utgå från vad som faktiskt behöver förändras utifrån ett 
användarperspektiv.

Demokratiskt
Att göra alla delaktiga är ett steg mot ett mer 
demokratiskt samhälle.

Engagemang
Engagera invånare och öka deras självkänsla, ökar 
även deras ansvarskänsla. 

Empowerment
Skapa större mening, tillhörighet mellan miljön och 
invånarna. 

Kvantitet lika med kvalitet
Fler hjärnor är fler idéer, fler idéer ger bättre resultat. 
Detta kunskapsutbyte uppmuntrar alla människor att 
vara kreativa och skapar förutsättningar för en positiv 
utveckling.

5.2.2  Deltagande  
 som process
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En av många “Crowdfunding-sidor”, där folk har möjlighet att få sina projekt 
finansierade av folk som tycker deras projekt är intressanta och spännande. 

www.kickstarer.com 

För att metoden med invånardeltagande skall anses 
lyckad krävs det att idéerna som ramlar in i slutändan 
genomförs. Det innebär självklart att pengar, projekten 
och initiativen inte kommer att bli fysiska resultat utan 
finansiering.

Kommunkassan
Det är viktigt att från början inse att det krävs 
satsningar från kommunen även när det gäller pengar 
för att få de kreativa processerna att resultera i fysiska 
resultat. En deltagarprocess kan på många sätt vara 
en ekonomiskt bra affär men kräver ändå ett visst 
kapital för att komma igång och drivas.

Crowdfunding / sourcing
Ett alternativt sätt att få folk att bidra till att finansiera  
projekt eller initiativ som de själva skulle vilja se  
realiserade.

Stipendier / bidrag
Det finns ett stort antal stipendier/bidrag att söka från 
olika myndigheter eller organisationer vilka är avsatta 
för genomförande av intressanta projekt. 

Finansiering
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Ett initiaitv som uppmuntrar kreativa 
samarbeten för att hantera och 
hitta lösningar i urbana områden. 
Initierades i Kuala Lumpur 2011. 

www.betterciti.es/projects 

Fokus under processen ligger på att få invånarna så delaktiga 
som möjlig. Men för att det ska vara möjligt krävs att ett flertal 
andra människor med andra perspektiv och expertis är 
involverade för att få detta att fungera.  

Invånare
Invånarna är den enskilt viktigaste aktören för att få denna 
metod att fungera. De är också invånarna som är de 
huvudsakliga användarna av sådant som metoden kommer 
resultera i. Invånaren är viktigt att få involverad i så många steg 
som möjligt och till så hög grad som möjligt.

Kommunen
Om invånaren är viktigast så kommer kommunen inte långt 
efter. För att få bollen i rullning krävs det ett initiativ från den 
aktör som har möjlighet att fungera som “spindeln i nätet”.
Det finns under kommunen andra organisationer som är viktiga 
att involvera i deltagandeprocessen, såsom skolor och 
föreningar.

Experter 
Erfarenhet och kunskap krävs för att vägleda samt genomföra 
de idéer som kommer fram under processen.
 - Byråer
 - Organisationer
 - Frilansare

Företag
Lokalt förankrade företag kan vara nödvändiga att ha med för att 
kunna genomföra och finansiera framtagna  förslag.

Akademin
Här finns mycket kunskap och engagemang som är värdefullt att 
ta till vara på. 
 - Lärare/ Professorer
 - Doktorander
 - Studenter

Aktörer
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5.2.3 Konceptförslag För att Nybro som kommun ska kunna utvecklas på 
bästa sätt har kommunen behov av att ta reda på vilka 
åtgärder som behöver vidtas samt prioritera bland 
dessa. Konceptförslaget visar därför på hur detta kan 
genomföras på ett så demokratiskt, hållbart och 
effektivt sätt som möjligt och samtidigt påvisa styrkorna 
med en deltagandeprocess. 

På följande sidor kommer ni få redovisat de olika steg 
som krävs för att genomföra en deltagarprocess. Detta 
på en nivå som är generell, dels för att syftet med 
metoden är att idéer, förslag och resultat ska komma 
från invånarna. Men även för att den skall gå att 
applicera i andra sammanhang och kommuner än 
Nybro, ett fokus på helheten som återfinns i alla 
uppdrag som presenteras i denna rapport.
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 GE DIN 
IDÉ NU! 

En strategi för hur man kan applicera 
en deltagarmetod i din kommun
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STEGEN 
1. Idéstadiet
 a. Idéinsamling
 b. Hitta tema
 c. Utveckla tema
2. Gör nu!
3. Långsiktiga förslag
 a. Konceptförslag
 b. Val av koncept
 c. Genomförande
4. Uppföljning / Fortsättning

I D É S TA D I E T

TEMA

KON-
CEPT

URVAL

GÖR NU LÅNGSIKTIGA FÖRSLAG
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Ett initiativ i staden Christchurch på Nya 
Zeeland som efter en devasterande jord-

bävning vände sig till befolkningen för att få in 
idéer för hur staden skulle byggas upp igen. 

www.nvinteractive.co.nz/
our-work/share-an-idea

Det första steget har som mål att identifiera problem, få fram 
idéer och förslag på lösningar samt skapa ett engagemang. För 
att lyckas med detta krävs det att man påbörjar arbetet på bred 
front med så många intressenter involverade som möjligt. 

För att kunna identifiera problem samt utvecklingsmöjligheter 
inom kommunen finns det inga som är bättre än brukarna själva. 
Den kompetens och kunskap som dessa människor besitter bör 
användas och ses som den största tillgången. Kommer alla i 
kommunen med bara varsin idé har vi 20.000 idéer! Ett bra 
utgångsläge när det gäller att utveckla kommunens framtid.
För att få idéinsamlingen att fungera krävs dock att fler aktörer 
blir involverade, såsom webbdesigners och reklamare, men även 
företag och organisationer kan komma till nytta. 

Vi har valt att dela in detta stycke i tre subkategorier;
A. Idéinsamling
B. Hitta tema
C. Utveckla tema

1. Idéstadiet
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  A. Idé-  insamling
Tidsaspekt
Ca. 6 - 8 veckor 
Det ska vara tydligt för invånarna att det är en kampanj för 
insamling av idéer under en begränsad tidsperiod. 

Vem
Experter inom tjänstedesign och grafisk formgivning anlitas för att ta 
fram en grafisk profil samt för att utveckla metoderna för insamling 
av idéer tillsammans med kommunen. Kommunen ser till att 
metoderna genomförs och att idéerna samlas in. 

Förslagslåda
- En hemsida/forum för insamling av idéer. Denna sida bör ej ligga  
under kommunens hemsida, t.ex. www.gedinide.nu
- Interaktiv skärm, markera på kartan var din idé tar form och hur, se 
andras idéer, kommentera på andras förslag, gilla andras förslag
- Åka runt med (glass) idébilen; En idé, en glass!
- Idételefonkiosk,  prata in din idé, lyssna på andras idéer
- Enkät på korvgubbens servett
- Facebook, twitter, Instagram
- Förslagsträd/Julgran
- Evenemang
- Del av befintligt evenemang
- Involvera aktörer i kommunen t.ex. kiosk, pizzeria, restauranger m.fl. 

Varför
Syftet är här att samla in så många idéer som möjligt och därigenom 
skapa en öppen dialog mellan invånare och aktörer. Detta är första 
steget där problem men även potential börjar identifieras. 

Hur
För att få ett stort medborgarengagemang krävs kreativa metoder där 
så många idéer som möjligt samlas in. Det är viktigt att varje invånare 
känner att de vill och har möjlighet att bidra med just sin idé. Detta 
görs genom att ha en tydlig grafisk profil samt synliga och tillgängliga 
kanaler (både digitala och fysiska) ut till invånarna.

www.betterciti.es/projects/postphone/

www.ideas-city.org/festival
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  B.      Hitta tema  
Tidsaspekt
Ca. 1-3 veckor
Snabbt genomförande

Vem
I detta steg behövs någon som objektivt klarar av att sortera 
resultatet från förra steget i teman. Detta kan ske under tiden 
förslagen fortfarande samlas in och sammanställs sedan.

Varför 
Utifrån den första idéinsamlingen identifieras och smalnas 
arbetsområden av för att sedan kunna få fram mer konkreta 
förslag/problem. När det första steget, idéinsamling, har 
genomförts samlas alla idéer och kategoriseras utefter teman 
som kan uttydas från invånarnas önskemål/visioner. På så sätt 
går det enklare att utskönja vad som är viktigt och vilken 
prioriteringsordning som gäller. 

Hur
Kategoriseringen ska vara objektiv och teman formuleras så att 
de visar på en riktning snarare än att vara uteslutande.

Ex. på teman
-“Tomma platser”

-“Utemiljöer”
-“Förnyelsebara resurser”

-“Mötesplatser”
-“Trafik”

http://www.strategy.co.nz/our-work/share-an-idea
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Tidsaspekt
Ca 6-8 veckor
Pågår konstant under avsatt genomförandetid med olika 
lanseringar av aktiviteter samt organiserade workshops i skolor, 
arbetsplatser etc. Borde genomföras i samband med befintliga 
evenemang, t.ex. stadsfestivaler, karnevaler, marknader för att 
ytterligare öka exponeringen. Ju fler som blir medvetna om 
satsningen desto fler/bättre idéer kommer in. 

Varför
Genom att smalna av fokus från det stora till det specifika går det 
att skapa mer direkta och intressanta idéer. 

Hur
Detta steg liknar i mångt och mycket första då det handlar om att 
samla in så många bra och varierade idéer som möjligt. Därför 
går det att använda sig av många liknande kanaler såsom 
hemsida, interaktiva skärmar med mera, fast man ser till att de är 
mer fokuserade runt de teman som valts ut. Skillnaden ligger i 
möjligheten att med hjälp av till exempel fysiska modeller, riktade 
workshops komma djupare in i vad invånarna har för idéer och 
tankar. Det är här viktigt att nå ut till en så stor del av 
befolkningen som möjligt där olika åldrar, kön, etniciteter blir 
representerade. Det är även viktigt att de olika  grupperna möts i 
de olika aktiviteterna.

   C.  
Utveckla 

 tema 

 2. www.cipast.org/cipast.php?section=1013

Workshop
En workshop börjar generellt med en kritisk analysfas 

baserad på folks egna erfarenheter på ämnet. Efter detta 
blir deltagarna tillfrågade att vara visionära i sina försök att 

hitta lösningar till problemen. Sista fasen involverar 
förberedelser för ett projektförslag.

En workshop skapar debat och dialog, en dialog som 
kommer fortsätta utanför workshoppen. Band knyts vilket 
kan leda till vidare engagemang, utöver själva resultatet 

från workshoppen. 

Exempel
- Skräddarsydda workshops för förslagsvis skolor och dagis, 
arbetsplatser, organisationer etc.
- Fysiska modeller över valda områden/teman att ha på 
utställning eller som workshopunderlag
- Brainstorming/idéregn
- Bikupan
www.metodbanken.se/2011/03/28/bikupa/#more-805
-  Watch it! En sida med metoder för workshops 
http://watchitmalmolund.se/workshop-kit/#asiktstwistern1
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2.   nu!   Gör
Tidsaspekt
Kortare uppdrag/insatser med snabba resultat. 

Vem
En variation mellan kontrakterade designers, för att visa 
på potential och säkerställa resultat, samt uppmuntrande 
till initiativtagande från invånarna själva. 

Varför
Efter två steg av idéinsamling och identifiering av olika 
teman bör en del av informationen översättas så snabbt 
som möjligt till fysiska resultat. Här är syftet att snabbt 
visa att idéerna kommer att användas och på så sätt 
skapa förtroende hos befolkningen samt säkra fortsatt 
engagemang. Detta involverar allt från enklare insatser 
såsom uppstädning, sanering till temporära installationer. 
Det senare är även något som är tänkt att visa 
potentialen och uppmuntra till fantasifullt tänkande hos 
kommunens invånare. 

Hur
Identifiera aktörer som kan/är lämpliga att genomföra 
förslaget och genomföra det. Uppmuntra invånare att ta 
egna initiativ. Kontraktera aktiva designers och ge 
specifika uppdrag som kan genomföras inom en snar 
framtid. 
Kan skapa en egen avgrening inom hela initiativet. 
Uppkomsten av sidor där folk till exempel kan gå 
samman och genomföra idéer tillsammans.

Exempel på åtgärder
Att göra en väggmålning, bygga ett interaktivt konstverk eller 
öppna en temporär publik mötesplats är alla bra alternativ på 
snabba små accelererande åtgärder, som lätt skapar ringar på 
vattnet. 

Ett spinn-off initiativ från “Share an 
idea” i Christchurch. Fungerar som ett 
forum där folk har idéer samt genomför 
dessa på tomma platser i staden.

3. www.gapfiller.org.nz/
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www.greatergoodstudio.com

Många av de förslag som lämnats in kommer inte gå att 
genomföra utan vidare analys och behöver då vara en del 
av en längre designprocess.  

Denna designprocess har vi valt att dela in i 
subkategorie:

A. Konceptförslag
B. Val av koncept
C. Genomförande

 Långsiktiga 3.  förslag
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Tidsaspekt
Detta är ett steg där resultaten varieriar stort i omfång 
och därmed också i tidsåtgång. Snabba små insatser 
varvas här med längre omdaningar av exempelvis vägar 
och/eller större publika platser. 

Vem
Här är många aktörer välkommna för att få så stor bred 
som möjligt på förslag och idéer. Mixen mellan experters 
erfarenhet och lekmäns entusiasm kan skapa de allra 
mest oväntade och spännande resultat!

Varför
Det extensiva material som samlats in kan vara svårt att 
omsätta till förslag. Här finns det fog för att med hjälp av 
så många kanaler som möjligt, samtidigt som invånarnas 
engagemang bibehålls, även använda sig av 
yrkeskunnigas expertis. 

A.      Koncept-förslag  Hur
Det finns flera olika sätt att omsätta det som samlats in 
till designförslag. Här följer några exempel;

Kontraktera expertis
Här handlar det om att på mer eller mindre vanligt vis 
anlita alltifrån erfarna arkitektkontor till att kontakta SVID 
för uppstart av Sommardesignkontor. Det finns även 
andra intressenter att starta upp samarbete med, såsom 
företag där deras expertis kan komma till nytta.

Tävlingar
Tävlingar kan vara ett spännande sätt att få många 
människor från många olika bakgrunder engagerade och 
intresserade. Oavsett om det är en inbjuden tävling för 
internationellt erkända byråer eller en helt öppen, för vem 
som helst att delta i, skapar det en grund för nya 
spännande förslag.

Crowdsourcing
Ett sätt att attrahera både experter och lekmän. Genom 
att öppna upp och dela ut material över ett visst problem 
och bjuda in alla att bidra med sin tid och begåvning kan 
man på så sätt nå fram till en lösning. 

Akademin 
Universiteten och dess expertis i form av proffesorer, 
doktorander och inte minst studenter är en källa av 
kunskap som är ovärderlig i dessa sammanhang. Vare 
sig det handlar om att involvera en kurs eller skapa 
möjligheter för doktorsavhandligar eller X-jobb finns 
engagemang och kunskap i överflöd. Närvaron av både 
Pukeberg och Linnéuniversitet gör detta ännu mer 
angeläget att utnyttja. 

www.markandunderline.wordpress.com

En studenttävling arrangerad för att få 

in idéer på hur existerande värden i 

stadsmiljöer kan lyftas fram. Riktad mot 

designstudenter under sommaren 2013.
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C .   Genom- förande
Tidsaspekt
Helt beroende på projektens omfattning. Ny väggmålning kan 
gå snabbt medan ett nytt aktivitetscentrum tar längre tid.

Vem
Här är det viktigt att aktören är väl anpassad till uppdraget som 
skall genomföras. Är det stor komplexitet involverad kan en mer 
erfaren aktör vara att föredra men samtidigt är det viktigt att inte 
bortse från invånarnas kunskaper och engagemang. 

Varför
Det är här invånarna belönas med skönare utomhusmiljöer, fler 
aktivetesområden, kreativa mötesplatser m.m. Allt utifrån deras 
egna idéer och tankar! 

Tidsaspekt 
1-3 månader
I direkt anslutning till avslutad idéframtagande

Vem
Återigen krävs det att man använder sig av både expertis 
men även övriga med mer platsspecifik kunskap. 

Varför
Det kommer krävas ett urval av projekt som väljs ut för 
realisering. Det finns inte möjlighet att ta tag i all de idéer 
och projektförslag som kommer att komma fram. Det är 
därför viktigt att även detta steg sköts så demokratiskt 
som möjligt med så stor involvering av invånarna som 
möjligt.

Hur
Ur det material som tas fram i föregående punkt krävs det 
att det bästa väljs ut för att sedan genomföras. Här är det, 
liksom i alla föregående steg, viktigt att invånarna 
återigen får vara delaktiga i så stor utsträckning som 
möjligt. Det kan även vara nyttigt att använda sig av 
expertis såsom jurymedlemmar etc.

B.   Val av       koncept 
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4.             Uppföljning/
Fortsättning 

Tidsaspekt
Ett ständigt pågående arbete utan tydligt slut. Utvecklingen av 
kommunen stannar aldrig av!

Vem
Kommunen har, som under många av de andra stegen, yttersta 
ansvaret för att detta genomförs. 

Varför
Efter att alla steg genomförts och resultatet av allt arbete går att 
beskåda i form av fysiska resultat är det viktigt att inte luta sig 
tillbaka och anse sig färdig. Det engagemang som uppbådats 
från invånarna är viktigt att bibehålla och respektera. Att ta reda 
på om satsingarna fallit väl ut eller om det finns mer att uträtta är 
en viktig del för att ständigt se till att kommunen utvecklas. Det är 
även viktigt att inse styrkan i att många uppmuntras vara 
involverade i dessa initiativ och att de ges möjlighet till det.

Hur
Många av kanalerna som krävs för att nå ut till invånarna borde 
vid det här laget vara etablerade och bör således anvädas även i 
detta steg. Beprövade metoder som enkäter och frågeformulär är 
andra effektiva sätt att samla in information.
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I D É S TA D I E T

TEMA

KON-
CEPT

URVAL

GÖR NU LÅNGSIKTIGA FÖRSLAG

Få in förslag från invånarna i en ort/stad/kommun
och identifiera sådant som är i behov av 
förändring utifrån ett användar perspektiv 

Samla in idéer utifrån en allmän frågställning

Identifiera ett tema utifrån idéerna

A

1

2
3

B

C

A

B

C

Utveckla idéer runt temat

Fortsätt utveckla idéer som kräver 
mer omfattande arbete

Arbeta fram olika koncept kring en idé

Välj ut ett koncept att genomföra

Utveckla och genomflör det valda konceptet

Genomför enklare idéer 

4 Uppföljning och ev. fortsättning av resultatet

Systemkarta som sammanfattar metoden



49
Destination Glasriket
Sommardesignkontoret
Glasriket 2013

Även om denna metod som presenterats utgår från att i 
så hög grad som möjligt involvera och engagera 
invånarna är det inte ett obetydligt arbete som behöver 
utföras bakom kulisserna. Steget från att besluta om att 
påbörja denna process till att se färdiga resultat kan 
verka lång och omständig med många steg att klättra 
förbi. Det är en process som kräver engagemang inte 
bara från en av aktörerna utan av alla samt kan vara 
tidskrävande, liksom alla processer som ämnar agera 
demokratiserande. 

Med detta sagt är det inte en metod som har som mål 
att vara utdragen utan snarare har alla förutsättningar 
för att leverera snabba resultat om genomförandet sker 
på ett smart sätt. Möjligheter till att identifiera problem 
och sätta in snabba lösningar är stor, särskilt om flera 
aktörer blir involverade och jobbar mot samma mål. 
Potentialen att denna process genererar “spinn-off” 
initiativ är dessutom överhängande och något som inte 
skall underskattas.
Metoden ska också ses som något levande och allt 
eftersom den används kan justeringar göras, och 
exempelvis idéer på insamlingsmetoder fyllas på, för att 
nå ett så bra resultat som möjligt.

I verkligheten kommer även många av de steg 
presenterats i metoden att löpa parallellt och interagera 
med varandra snarare än stoppa upp varandra. 
Liknelsen med en rullande snöboll som börjar smått och 
långsamt men efter hand genrerar momentum och 
växer sig större passar väl in här för att beskriva hur en 
deltagarprocess har potentialen att väcka gator, torg 
samt hela kommuner till liv!

5.2.4 Rekomendationer
         för fortsatt arbete
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Metoden som presenterats i detta arbete kan, som 
tidigare poängteras, tillämpas både för en ort, en 
kommun eller med ett större perspektiv över hela 
Glasriket. För att detta ska kunna ske krävs samverkan 
mellan länsstyrelserna och regionförbunden samt nära 
samarbete med de aktörer som kan tänkas bli 
involverade i processen (exempelvis 
designorganisationer som SVID samt universitets- och 
forskningsverksamhet). Även aktörer som blir berörda i 
specifika projektet, exempelvis Trafikverket, bör kopplas 
in. De regionala aktörerna är även viktiga när metoden 
används i en mindre skala, där då länsstyrelserna och 
regionerna kan gå in och stötta olika projekt med 
finansiering då kommunen inte har möjlighet till detta. 

!
5.2.5 Regionala aktörer
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Exempel på deltagande initiativ / kontor

www.participateindesign.org/about/participatory-design/
www.cipast.org/cipast.php?section=1013
www.nvinteractive.co.nz/our-work/share-an-idea
www.gapfiller.org.nz/
www.betterciti.es/projects/postphone
www.greatergoodstudio.com

Crowdfunding/Sourcing
www.kickstarer.com
www.designingchicago.com/

Tävlingsexempel
www.arkitekt.se/tavlingar

www.deathbyarchitecture.com

www.markandunderline.wordpress.com

5.2.6 Referenslista
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Identitet
Lessebo kommun
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Vad är Lessebo och vad gör Lessebo unikt?
Målet är att formulera en identitet som förstärker och 
förtydligar kommunen och de fyra orterna, både för 
dess invånare samt besökare. Detta genom att 
identifiera och belysa de positiva värdena för Lessebo 
och genom det skapa stolthet hos invånarna och göra 
dem till ambassadörer för sin kommun. Målet är också 
att visa på de möjligheterna som finns i kommunen för 
att ge inspiration till kommunens utveckling.

Uppdraget är att skapa en positiv extern och intern bild 
av kommunen och de fyra orterna Lessebo, 
Hovmantorp, Skruv och Kosta. 

5.3 Identitet 
      Lessebo

5.3.1 Uppdrag ?
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5.3.2 Arbetsprocess Projektet inleddes med ett möte i Bruno Mathssons 
glashus i Kosta, där representanter från Lessebo 
kommun presenterade uppdraget samt 
bakgrundsinformation om kommunen.
Efter detta formulerades en uppdragsbeskrivning samt 
de mål som man ville uppnå med projektet.
Då fokus låg på att hitta de positiva värdena med 
Lessebo så genomfördes en bakgrundsundersökning 
där bland annat SCB:s medborgarundersökning som 
hade genomförts under våren 2013, analyserades. Det 
utfördes även en workshop hos kommunen för att få 
idéer och tankar från några invånare. 

För att bilda en uppfattning om kommunen sett utifrån 
gjordes även besök på olika platser i kommunen. För 
att representera de positiva värdena som fanns så 
bildades identiteter för kommunens fyra orter. Det togs 
även fram visionsbilder över orten Lessebo samt en 
karta över hela kommunen som kan användas som 
intern och extern marknadsföring. Även ett förslag på 
en ny kommunslogan, som bättre speglar den nya 
bilden av Lessebo, lades fram.

Under hela arbetets gång har en dialog förts med 
kommunen för att få hjälp med frågor och hålla dem 
uppdaterade. Konceptet presenterades sedan på en 
slutredovisning där uppdragsgivarna var närvarande.

?
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5.2.3 Analys Lessebo kommun tillhör Kronobergs Län och har 8100 
invånare. Kommunen är en del av det Småländska 
Glasriket och är placerad mellan Växjö -och Nybro 
kommun. I kommunen finns fyra orter, Lessebo, 
Hovmantorp, Skruv och Kosta och i varje ort finns 
service i form av skola, mataffärer, apotek och gym.
Både i Lessebo och Hovmantorp stannar persontågen 
på Kust-till-Kust banan som går mellan Göteborg och 
Kalmar och Öresundståget som går mellan Kalmar och 
Köpenhamn. Från Lessebo station tar det drygt 30 
minuter till Växjö och 50 minuter till Kalmar. 
Köpenhamn ligger ca 3 timmar bort och i varje 
destination finns även flygplats.
Med bil tar man sig mellan Lessebo och Hovmantorp 
på riksväg 25. Från Lessebo går väg 838 mot Kosta, 
och i Skruv möts tre av riksvägarna. Med Länstrafiken 
är det möjligt att resa till Växjö samt mellan Lessebo 
och Kosta. 
I Kosta och Skruv finns glashyttor som fortfarande är i 
bruk. Kosta har även ett glascenter samt outletbutiker, 
bland annat för varumärke Kosta Boda. På orten ligger 
även Kosta Boda Art Hotel som fick stora turismpriset 
2012. I Kommunen finns även andra verksamheter och 
företag, så som Lessebo bruk AB, som driver 
handpappersbruk på orten, Hessle Trä och K-produkter 
Service AB.

År 2012 antogs en ny vision för Lessebo kommun, där 
det bland annat står att Lessebo är “en kommun med 
engagerade och stolta invånare och med ett kreativt 
näringsliv. en kommun som man vill bo, verka i och 
besöka“. Man vill med visionen öka kommunens 
attraktivitet och vara en en kommun med fokus på barn 
-och ungdomsfamiljer med stolta och engagerade 
invånare. Detta ska kommunen uppnå genom att bland 
annat verka för attraktiva bostäder, goda 

Kommunens vision

kommunikationer till omliggande regioner, användning 
och utveckling av sin närhet, småskalighet samt 
möjlighet till god service, mer lättilgänglig än i staden. 
Kommunen vill även  skapa tillväxt, vara ett spännande 
besöksmål och nyttja läget i en expansiv region genom 
att exempelvis nyttja närheten till Växjö och läget i en 
expansiv region som motor för utveckling, samverkan 
mellan skola och näringsliv, stimulera näringslivet (både 
nyetablering och utveckling) samt vidareutveckla 
Glasriket som region.
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Lessebo Kommuns slogan Lite förnuftigare, lite 
vänligare används tillsammans med kommunens 
logotyp både externt och internt, för utomstående och 
invårare på kommunens hemsidan och i trycksaker, så 
som kalender och nyhetsblad. Den har även en 
påverkan internt inom kommunverksamheten.
Lite förnuftigare, lite vänligare säger egentligen inte 
speciellt mycket - vem är det man jämför sig med?
Användningen av lite signalerar också något försiktigt 
och lågmält, att man inte vågar ta plats och visa vem 
man är och vad man står för. 
När uppdraget presenterades i början av projektet 
användes frasen “konsten att trolla med knäna“ som 
underrubrik. Detta gav ett intryck av att man inte har 
någonting att lyfta fram och erbjuda i kommunen. Att 
man måste kämpa och arbeta med någonting som inte 
finns. Efter presentationen var det även svårt att få ett 
grepp om vad kommunen egentligen ville och vilken 
vision som eftersträvades.

Samtidigt finns det sådant som visar på att man är mån 
om sina invånare och deras åsikter, samt försöker 
engagera och involvera dem. Exempelvis Kommun 
Nytt, som är ett nyhetsbrev som skickas ut två gånger 
per år, där boende i kommunen får information om vad 
som hänt i kommunen, allmännyttiga tips samt 
information om olika tjänster att ta del av. 
Man försöker även lyfta fram att det finns saker att 
uppleva i och runt kommunen och uppmuntrar till att 
hitta sina egna smultronställen.
Varje år ges även en kommunkalender ut med bilder 
inskickade av boende i kommunen. Den innehåller 
även ett brev från kommunalrådet samt 
samhällsnformation. 

Extern och intern bild av 
kommunen idag
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SCBs
Medborgarundersökning

Undersökningen var uppdelad i två delar. I avsnittet Att 
bo och leva i kommunen framgick det att invånarna är 
nöjda med kommunikationen i kommunen, så som 
tillgång till cykel- och gångvägar, kollektivtrafik, 
förbindelser längre resor, möjlighet att transportera sig 
med bil. Det som invånarna var minst nöjda med var 
fritidsmöjligheter. I delen kring kommunens verksamhet 
är invånarna mest nöjda med älderomsorg, renhållning 
och motionsanläggningar, men även här sådant som rör 
kommunikation, i form gator och vägar. Längst ner kom 
satsning på kultur och miljöarbete. 

För att lättare kunna identifiera vad som skulle kunna 
lyftas fram i kommunen och i de fyra orterna, men 
framförallt för att skapa en diskussion för att få en bild 
av hur kommunen ser på sig själva, anordnades en 
workshop. Deltagarna bestod av fem kvinnor i åldrarna 
30 – 40, varav fyra anställda på kommunen, som bott 
på olika platser i kommunen under olika lång tid – från 
att ha bott i kommunen hela livet till att vara nyinflyttad.
I workshopen användes kartor över de fyra orterna 
samt över kommunen. Varje deltagare fick en 
uppsättning lappar med ord och meningar, exempelvis 
bästa platsen, en vän på besök, skäms över och 
smultronställe, som sedan skulle placeras ut på valfri 
plats på kartorna. Workshoppen innehöll även 
kompletterande frågor och samtal kring kommunen. 

Av utplacering av de olika lapparna på kartan gick det 
bland annat se att området kring fiskecampen och 
sjöarna i Skruv sågs som den bästa platsen av flera 
deltagare, även lappar med naturupplevelse och 
vackraste platsen placerades här. Som vackraste 
platsen sågs också båthamnen och strandpromenaden 
i Hovmantorp. Det som de flesta var stolta över var 

Workshop
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handpappersbruket i Lessebo, samtidigt som stationen i 
Lessebo var det ställe de flesta skämdes för eller ansåg 
som fulast. Till Kosta, med shopping i fokus ville 
deltagarna ta en vän på besök. En ledig dag pekades ut 
både inne i kommunen, med Gökaskratt och dess 
lekplats i Hovmantorp, men även Växjö dit man gärna 
åkte med tåg över dagen. Annat som pekades ut 
utanför orterna på kommunkartan var bland annat 
Strömbergshyttan, som ansågs vara en plats med 
potential. Ljuder socken sågs som historiskt intressant 
och smultronställe där några även pekade ut Vida mer 
specifikt. Knapelid med utsiktsplats över sjön Rottnen 
pekades först ut av majoriteten som vackraste platsen, 
men en diskussion uppkom om denna plats verkligen 
låg inom kommungränsen. När det framgick att den i 
själva verket låg i Tingsryds kommun togs lapparna 
snabbt bort. Detta kan tolkas på två sätt, antingen att 
platsen inte borde lyftas fram pågrund av att den låg 
utanför kommunen, eller att det berodde på upplägget 
av workshopen begränsades till att endast peka ut 
platser inom gränsen.

Genom aktiviteten i workshopen kom en naturlig 
diskussion kring vad som finns att erbjuda i kommunen, 
deltagarna fick även upp ögonen för platser som de inte 
tidigare varit på i och med de andra deltagares val av 
placering. Det som framgick i samtalet runt workshopen 
var bland annat att det i Lessebo fanns planer på att 
ordna bostäder för studenter vid Linnéuniversitetet, 
vilket efterföljdes av diskussion kring hurvida det finns 
någonting på orten som kan locka dit studenter. I 
Lessebo fanns även planer på att arbeta mer med 
integration av invandrare genom att ta tillvara på olika 
kompetenser som människor besitter. 
Från en av deltagarna som var nyinflyttad i Lessebo 
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fanns önskemål om en karta över kommunen med olika 
utflyktsmål och aktiviteter utpekade, då det varit svårt 
att få information om vad som finns i kommunen. 
Samma deltagare menade också att det funnits vissa 
problem att få kontakt i samhället som nyinflyttad. 
I diskussionen under workshopen framgick också att 
det finns fördelaktigt boende i kommunen, både med 
låga huspriser i jämförelse med exempelvis Växjö, men 
även fina och naturnära tomter. En del i workshopen 
var även att beskriva de olika orterna. Enligt deltagarna 
var Lessebo stället som hade det mesta man kan 
behöva, så som klädaffärer, vård, service och järn –och 
bygghandel. Kulturskolan lyftes även fram som en 
styrka. Skruv beskrevs som orten med 
naturupplevelser, men även historia och landsbygd. I 
personifiering av de två andra orterna framgick inte 
något specifikt under samtalet.
 
För att få en uppfattning om hur kommunen upplevs av 
utomstående har olika turer och besöks gjorts i trakten.
Bland annat har besök gjorts på Allhallen i Hovmantorp 
och Lessebos pappersbruk.Intrycket av Hovmantorp 
var vid första anblick lågmält och öde med till exempel 
slitna skyltar. Vid besöket på Allhallen och lite vidare 
efterforskning visar det sig dock att orten har mycket på 
gång i form av olika aktiviteter, främst inom sport, och 
ett starkt föreningsliv. De har även karneval vart trejde 
år som går genom samhället. Dessa aktiviteter syns 
dock inte utåt sett. 
Med sitt läge precis vid rottnen kan de erbjuda båthamn 
med seglingsmöjligheter i anslutning direkt till 

Rundturer
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samhället. Vattnet kan även skymtas från de centrala 
delarna, men skulle kunna lyftas fram bättre. Vyn över 
vattnet är något som dock exponeras väl för 
förbipasserande tågresenärer. Tågstationen ger dock 
ett mindre attraktivt uttryck vilket drar ner upplevelsen 
av orten, som i övrigt  ger ett välskött uttryck. Stationen 
i Lessebo är dock i än värre skick, som även 
poängterades under workshopen. Med öde byggnader 
och trasig skylt. Då detta på många sätt är ansiktet utåt 
för en ort, det vill säga det första besökare och 
förbipasserande möts av och även det invånarna 
kommer hem tlll, är det en viktig plats att ta hand om. 
En plats med potential att bli något bra och med 
möjlighet att lyfta fram orten. Med bil upplevs Lessebo 
som en genomfartsort med en väg som går rakt igenom 
samhället, där det första man möts av är en rondell. 
Gatan upp från stationen ger heller inget positivt intryck 
och det skulle kunna göras något mer med.
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Inne i samhället möts man av både utbud av 
affärer och torghandel, om än i liten skala, men 
även av röda huslängor ett stenkast från centrum 
som ger en idyllisk känsla. Centralt finns även en 
park med en scen, en plats som också har 
potential att utvecklas till något mer.

Samhället i Skruv ger ett ganska anonymt intryck, 
utanför de centrala delarna ligger hyttan som 
fortfarande har igång en viss produktion, samt en 
shopp med lokalproducerat glas. I orten finns även 
ett gammal bryggeri som gjorts om till museum. 
Detta är dock endast öppet vid särskild förfrågan 
och bidrar till en känsla av ett sovande samhälle. 
Badsjön och Laxsjön erbjuder både bad och fiske,  
där det även finns vandringsleder. Skruv med 
omnejd som naturupplevelse skulle dock kunna 
utvecklas och lyftas fram bättre i orten. 

I Kosta rör det sig mer människor än i övriga orter, 
men orten präglas också av sina outletbutiker med 
glas från flera håll i glasriket, men även andra 
märken och produkter, som drar mycket turister till 
orten. Området runt outletområdet har relativt 
mycket att erbjuda, både events och upplevelser 
som glascirkus, shopping och design, men ger 
inget positivt intryck utåt. Överallt är det skyltar 
med outlet och rea som signalerar om något billigt 
istället för något med hög kvalitet. Bruno 
Mathssons glashus ligger bara ett stenkast bort 
men detta lyfts inte fram någonstans. Kosta som 
ort i övrigt har varit svårare att få en uppfattning om 
och ter sig likt Skruv ganska anonymt.  

Lessebo tågstation



Handpappersbruket i Lessebo Scenen i Lessebo

Gamla storgatan, Lessebo

Bostadsområde i centrala Lessebo

Lessebo tågstation
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Tågstationen i Skruv

Badsjön i Skruv



Exempel på skyltning i Kosta
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För att en kommunslogan skall kunna användas som ett 
motto i marknadsföring både för invånarna och 
kommunen men även utåt sett så måste den inte bara 
spegla kommunen men även ge en positiv bild av vad 
kommunen har att erbjuda eller ge en vision som kan 
strävas efter.

Då en av dom framträdande positiva egenskaperna 
med Lessebo enligt invånarna och kommunen själva 
var att det var lätt att ta sig till olika platser i kommunen 
och även till dom lite större städerna såsom Växjö och 
Kalmar, gjordes kommunens slogan om till Lessebo 
kommun: Lätt att komma hem. Detta för att inte bara 
spegla att det är lätt att ta sig ifrån Lessebo men att det 
är lika lätt att komma hem till Lessebo. Denna slogan 
speglar även den vision som kommunen vill ha att 
erbjuda småskalighet och närhet som inte finns i dom 
större städerna, alltså en plats att bosätta sig på. Där 
husen är billigare än i till exempel Växjö och stor del av 
invånarna pendlar för arbete så är Lessebo där det är 
lätt att komma hem till. Detta är inte bara en ny slogan 
utan ett helt nytt tankesätt som ser till vad kommunen 
har att erbjuda.

Detta är som sagt också en vision som man behöver 
jobba med, då kommunikationen också behöver 
utvecklas mer för att göra det lättare att komma hem. 
Det behöver även jobbas med första intrycken när man 
kommer till orterna i kommunen så att infarter speglar 
orterna och lockar in besökare samt som till exempel att 
alla tågstationer i kommunen ser representativa ut och 
trevlig att komma hem till.  

5.3.4 Konceptförslag

Slogan Lessebo Kommun 
LÄTT ATT KOMMA HEM
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Ortsidentiteter Varje ort i Lessebo kommun har olika identiteter och 
kvaliteér som behövs lyftas fram, utvecklas och 
kommuniceras utåt. Baserat på workshoppen och de 
allmänna intrycken ger dessa identiteter ett fokus och 
bidrar till att det unika i varje ort bör belysa. Det är 
viktigt att inte marknadsföra alla orter på samma sätt för 
att synliggöra de möjligheter som redan finns. För att 
visa på detta togs korta beskrivande meningar om varje 
ort fram som fångar ortens identiteter.
Dessa identiteter  är något att jobba vidare och utveckla 
mer, som till exempel att det i Hovmantorp kan satsas 
mer på att hålla fler idrottsläger som lockar ungdomar 
från hela Sverige, eller i Skruv ordna fler vandringsleder 
och satsa mer på olika sorters utomhusaktiviteter och 
naturupplevelser.

Lessebo - Är idyllen i staden där all 
nödvändig service finns inom räckhåll 
och där kultur och mångfald är i 
centrum.
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Kosta - Är där shopping 
och design lockar turister 
för att lära sig om 
glashistoria hos en av dom 
starkaste varumärkena.

Hovmantorp - Är liv och rörelse där sport 
och föreningar bildar gemenskap.  
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Skruv - Är natur och rekreation där 
dom omkringliggande områdena 
berättar om historia kring 
utvandrarbygden  
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Visionsbilder Visionsbilder togs fram för att ge en bild av de 
möjligheter som finns i orten Lessebo samt för att 
uppmuntra till idètänkande om vad som skulle kunna 
bli. Platserna till visionsbilderna valdes för att det var 
intressanta platser med potential, samt att de är 
kopplade till den nya identiteten i Lessebo.

Bilderna kan användas som en intern marknadsföring 
för att skapa diskussioner hos invånarna om vad de vill 
se ska hända i sin ort. Bilderna kan användas som de 
visionsbilder de är för att ingjuta den känsla som 
eftersträvas i framtiden. Liknande bilder skulle kunna 
skapas för alla orterna i Lessebo kommun för att spegla 
de identiteter och visioner som återfinns där. De skulle 
även kunna användas som extern reklam då de 
förmedlar den känsla som dessutom ska speglas utåt.      



Visionsbild över utomhuscenen i Lessebo, en plats för flera olika kulturyttringar



Lessebo tågstation, en plats att komma hem till



Radhus i centrala Lessebo, en plats för gemenskap mellan hushållen



Lessebo - Let at komme hiem. Exempel på extern marknadsföring på Köpenhamns tågstation
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En karta över kommunen togs fram för att ge en bild av 
hela kommunen och återigen belysa det som finns. 
Även för att illustrera de olika identiteterna för orterna 
som tagits fram och ge förslag på vad  som skulle 
kunna utvecklas. Denna karta skulle kunna bli ämnet 
till en hemsida där invånarna involveras för att peka ut 
deras egna smultronställen och även hitta andras, i stil 
med det som man uppmuntrade i Kommun Nytt. Detta 
så att det blir ett gemensamt projekt där de positiva 
egenskaperna hos kommun en lyftes fram. Den skulle 
också kunna användas på samma sätt men som en 
aktivitetskarta där olika event som sker i kommunen 
belyses på samma ställe. Det skulle även kunna bli ett 
bildmaterial som man skickar till nyinflyttade till 
kommunen för att upplyfta det som finns i sin 
omgivning som en turistkarta fast för kommunens 
invånare.

Upplevelsekarta
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Interkativ karta över platser i Lessebo
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Interaktiv karta över Lessebo som visar exempel på naturupplevelser
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För att jobba vidare med identiteten i Lessebo behövs 
det arbetas vidare med den visionen som den nya 
sloganen ger, att vända på sitt tankesätt och se till det 
som redan finns i kommunen. 

Workshops allt likt det som utfördes i projektet skulle 
kunna användas i en större skala, där fler invånare är 
involverade. Att kommunen ordnar en workshop i varje 
ort eller en större gemensam för hela Lessebo kommun 
för att samla tankar och idéer om vad invånarna tycker 
om olika platser och var dem tycker att det finns 
potential för utveckling. Även ett ytterligare steg för att 
skapa diskussion hos invånarna är att fler visionsbilder 
tas fram över platser på orterna som behöver 
förändring och att till exempel dessa bilder sedan sätts 
upp på offentliga platser till allmän beskådan. Så att 
det syns att kommunen vill göra en förändring och vill 
involvera invånarna i det arbetet.

Vid fortsatta arbeten med dessa saker samt till 
exempel kartan är det viktigt att en ny grafisk profil tas 
fram för Lessebo så att man får ett enhetligt intryck och 
sammanhang, där arbetet som beskrivs i denna 
rapport kan användas som underlag. 

5.3.4  Rekommendationer 
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!
Arbete med identitet är viktigt inte bara för Lessebo utan 
även övriga kommuner i Glasriket. Samtidigt som det är 
viktigt med en homogen bild av Glasriket, är det viktigt att 
lyfta fram det unika i de olika orterna och kommunerna, 
detta för att skapa ett intresse att åka runt och upptäcka 
olika platser. Identiteten hos en ort är även viktig för 
invånarna i orten. Det blir ett sätt att känna tillhörighet, 
gemenskap och stolthet, särskilt om invånarna själva kan 
vara med och forma identiteten. 

Det regionala aktörer kan bidra med är att ta initiativ till 
att se till att utveckling och förtydliga de olika 
kommunerna och dess orter, genom att se till exempelvis 
hur utemiljöer kan spegla ortens identitet. För 
tågstationerna krävs exempelvis att de olika aktörerna 
som verkar på platsen, som Banverket, SJ och 
stationsägarna samverkar och inser vikten av en levande 
och attraktiv station. 
För att kommunikationen i och från kommunen men även 
i hela glasriket med lokaltrafiken skall kunna bli bättre så 
måste länstrafiken i Kronoberg och Kalmar län samverka 
med varandra och med de berörda kommunerna för att 
resenären inte skall hindras från att resa mellan 
länsgränserna. Om kommunen vill satsa på att ha 
studentbostäder i Lessebo så måste även ett samarbete 
med den regionala aktören Linnéuniversitetet startas. 
Detta för att  skapa en miljö som är anpassad för 
studenterna och för att kunna marknadsföra sig till 
Linnéuniversitetets studenter. 

5.3.5 Regionala aktörer 
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Utemiljö
Emmaboda kommun
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En återkommande förfrågan från uppdragsgivarna har 
varit önskan om en högre kvalitet på tätorternas 
utemiljöer och skapandet av nya mötesplatser. Att en 
attraktiv utemiljö bättre skall spegla de aktiviteter som 
finns på platsen samt öka invånarnas stolthet och ansvar 
över området. Både i Boda Glasbruk och i Pukeberg har 
önskemål om detta framförts.

Efter Emmaboda Kommuns önskemål fokuserar det här 
projektet på den centrala delen av Boda Glasbruk där ett 
nytt gestaltningsförslag för hur en attraktiv utemiljö som 
speglar ortens identitet och historia kan skapas. Målet är 
att skapa en attraktiv utemiljö där engagemang och 
naturliga mötesplatser skapas för både invånare och 
besökare. Där Glass Factory’s kreativa verksamhet 
speglas och utemiljön lever upp till besökarnas 
förväntningar.

5.4 Utemiljö 
      Emmaboda/ 
     Boda Glasbruk      

5.4.1 Uppdrag

Boda Glasbruk Boulevard - 
Gemenskap, miljö och kreativitet



85
Destination Glasriket
Sommardesignkontoret
Glasriket 2013

5.4.2 Arbetsprocess Efter att fått uppdraget beskrivet av Emmaboda kommun 
uppkom tankarna på hur utemiljön kring Glass Factory 
skulle ta form. Genom studiebesök hämtades inspiration 
om material och företag som skulle kunna användas till 
utformningen av utomhusmiljön. 

En klarare bild av Boda Glasbruk uppkom efter en rundtur 
med två ortens invånare, Dennis och Gilbert. De 
berättade om orten i stort och hur historien har sett ut. På 
det lokala bibloteket insamlades mer information om 
Glasriket.

Genom att få synpunkter från ortsbefolkning samt 
inventering av området kunde uppdraget konkritiseras. 
Olika slags analyser togs fram, till exempel SWOT-
analyser, solstudier och en kartläggning av aktörer. 

Efter analysen utarbetades ett koncept som kunde 
kopplas till fler glasbruksorter men också som skulle vara 
specifikt för Boda Glasbruk. Konceptet tog även form 
utifrån önskemål om att platsen skulle kopplas samman 
och spegla glasfactorys verksamhet. Inspiration togs 
bland annat från litteratur, resor i Småland och Glass 
Factorys glassamling. Gruppen skissade vidare och 
utarbetat material samlades ihop. Detta resulterade i ett 
konceptförslag på hur området kan utvecklas för att bli en 
hållbar och trevlig miljö under lång tid där mötesplatser 
för både invånare och besökare skapas.
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P

2.

3.

4.

Analys över barriärer i Boda Glabruk

1. Barriär markerade av gata, parkeringsbjälkar, skyltning och planteringskärl.

2. Barriär markerad av gata, parkering, träd och växtkärl.

3. Barriär markerad av gata, staket och buskage.

4. Barriär markerad av gata, gräsmatta, staket och skyltning. 

1.

Boda Glasbruks centrala del ser idag nedgånget och 
tråkigt ut. Asfaltsytor täcker huvuddelen av området och 
på dess ytor är bord, stolar, blomlådor, flaggor och 
skyltar utplacerade utefter vad som ger bilden av att 
vara slumpmässigt. Utanför Glass Factory är det en 
stor parkeringsyta som avskärmar själva byggnaden. 

Området är spretigt, de olika aktörerna på plats (Hönsa 
Lotta, the Glass Factory och Sliperiet i södra delen) är 
helt separerade från varandra. Tydliga gränser är 
dragna mellan dessa i form av parkering, 
parkeringsbjälkar, planteringskärl, bilväg och staket, 
detta skapa både fysiska och psykiska barriärer som 
hindrar till spontana besök hos de olika områdena eller 
aktörerna. Det finns fina men i dagsläget outnyttjade 
grönytor, främst runt den gamla krafstationen med 
texten “Välkommen till Boda”, grönytorna är dock inte 
tillgängliga på grund av staket och häckar som återigen 
skapar nya barriärer i området. På kvällen upplevs 
området som mörkt och otryggt då det inte är tillräckligt 
med gatubelysning. 

Det finns ett uttalat problem med hastighets-
begränsningen genom den central delen av Boda 
glasbruk. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h men få 
bilister håller detta då det inte finns några farthinder 
eller indikationer som tvingar bilisterna att sakta in.  

5.4.3 Analys

Boda Glasbruk
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Gifter i mark Genemsamt för utemiljöerna kring glasbruken är att 
miljöproblemen är stora. Tio av landets tjugotvå mest 
förorenande platser ligger kring glasbruken. Under 
glasindustriernas tid har stora mängder glasskross 
kastats ut på deponier i naturen kring glasbruken. Glas 
som innehåller höga halter av bly, arsenik, kadmium och 
fossila/oljebaserade ämnen. På vissa platser har 
arsenikhalterna i marken visat sig vara så höga att de kan 
utgöra en direkt livsfara för barn som kommer i kontakt 
med jorden. 

Områdena kring glasbruken ser ofta nedgångna och 
röriga ut. Utemiljöerna förmedlar inte känslan om 
bruksorternas historia och dess hantverk, något som 
“kingdom of glass” vill förmedla till besökare. För att 
Glasriket ska bli attraktivt och kunna uttvecklas på lång 
sikt måste man se över och göra någonting åt 
utemiljöerna kring glasbruken. Större (och nödvändiga) 
ingrepp kräver dock att marken saneras från gifterna, 
något som ingen verkar vara villig att ta ansvar för då det 
medför stora kostnader. 

I Boda glasbruk finns två gamla glasdeponier. Dels en 
mindre öster om glasgrukskontoret samt även en större 
deponi som användes fram till 1976, sydväst om 
glasbruket i närheten av Hagbyån. Detta område har 
bedömt som ett riskklass 2 område, det finns alltså en 
mycket hög risk för att giftiga ämnen skadar naturen och 
sprids vidare ut med grundvattnet. 

Landets mest förorenade platser 
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Enligt Naturvårdsverket finns det idag ca 80 000 
misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Ofta 
saneras mark genom att jord schaktas bort från det 
förorenade området, renas och ersätts med ren jord. 
Detta är väldigt kostsamt och inte många är villiga att 
göra detta. Ett billigare och långsammare alternativ är 
fytoremediering. Det går långsammare men är mycket 
mer kostnadeffektivt.

Fytoremediering är saneringsmetoder som sker med 
hjälp av växter för att ta upp föroreningar i mark och 
vatten. Metoden sker genom växternas fysiologiska, 
biologiska och kemiska processer. Processerna drivs 
av solenergi, vilket gör att metoden är helt biologisk och 
därför positiv ur miljöhänsyn. Reningsmetoden sker 
direkt på plats i jämförelse med då jordvolymer 
schaktas bort, vilket gör det billigare och mer estetisk 
tilltalande.
 
Under begreppet finns flera processer som renar 
fororenad mark. Genom exempelvis fytoextraxtion tar 
växter upp metaller från jorden via sina rötter eller skott 
vilka sedan skördas. Genom fytodegradering 
maganiserar växterna organiska föreningar från 
vatteneller jord och omvandlar dem till ofarliga 
biprodukter.

Det positiva med fytoremediering jämfört med borförsel 
av vatten- och jordmassor är att det är en mer 
dynamiskt metod. Genom att rena direkt på plats så 
bevarar man det ekologisk- och biologiska systemet. 
Fotoremidering går även att kombinera med andra 
saneringsmetoder på plats, som t.ex; bioremediering, 
separation och koncentration. 

Fytoremediering Ytterligare fördelar är att det succesivt går skapa en 
attraktiv design och en utökad plantering för framtida 
bruk av platsen. 

Fytoremediering började utforskas under 1900-talet, 
framför allt under 1950-talet i samband med rening av 
radioaktivt förorenad mark. Det är dock först under den 
senare delen av 1900-talet som metoden har fått 
genomslagskraft välden över i olika konkreta projekt i 
välden. I Sverige har metoden ännu inte slagit igenom 
men forskning pågår och genom att vidga vyerna ut i 
världen kan man se att metoden fungerar. 

Spring Valley, Washington, USA: Ett gammalt militärt 
område där kemiska lösningar testades under andra 
väldskriget. Området på 2,5 km2 var väldigt förorenat 
med arsenik. Men hjälp av ormbunkarna Pteris vittata, 
P. multifida och P.cretica lyckades tillräckligt stor mängd 
arsenik tas upp för att ingen efterbehandling längre 
krävs enligt de mål som sattes upp för 
saneringsprocessen. 

Landschaftspark Duisig-Nord, Rhur-distriktet, 
Tyskland: I detta gamla industrilandskap har det 
jobbats intensivt med att återanvända, utveckla och 
forma otillgänglig mark som är förgiftad för att kunna 
tillgängligöra den för allmänheten. De gamla industriella 
strukturerna med fabriker har behållits för att tydliggöra 
historien. Utifrån den stommen har en spännande 
aktivitetspark byggts upp. Rening av marken har 
integrerats i designen genom stora fält med 
giftextrahernade växter. Växtmaterialet är noga utvalt 
utifrån de ämnen som hittats i marken. Fälten har 
lämnats för att utvecklas i sin egen takt för att spridas 
och ta upp så mycket gift som möjligt.  
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Kadmium-absorberande växter 
1. Salix viminalis / Korgvide

2. Achillea millefolim / Röllika
3. Brassica oleracea / Åkerkol

Arsenik-absorberande 
ormbunkar

1. Pteris vittata,
2. Pteris cretica

3. Pteris multifida

Bly-absorberande växter
1. Nicotina glauca / Vildtobak

2. Populus / Poppel (flera olika sorter)
3. Zea mays / Majs

4. Phacelia tanacetifolia benth 
/ Honungsfacelia

5. Brassica junceall / Brun senap
6. Salix viminalis / Korgvide 

7. Helianthus annuus / Solros

Olje-absorberande växter
1. Convolvulus arvensis L. / Åkervinda

2. Amaranthus retroflexus L. / Svinamarant
3. Poa sp. / Gröe

4. Polygonum aviculare L. / Trampört

Fytoremedieriande växter
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5.4.4 Konceptförslag

Så ett frö

Eftersom miljöproblemn med förorenad mark är ett 
problem och ett hinder för en snabb omvandling av 
platsen så krävs det en mer dynamisk utveckling under 
en längre tid. Fokus ligger på att rena jorden och att 
bryta upp barriärer för att skapa en gemensam torgyta, 
en boulevard i Boda glasbruk. 

Boda Glasbruk är idag en konstnärlig och kreativ plats 
även om det inte märks utåt. Därför använde vi oss av 
glas i en konstnärlig process för att få fram ett 
designförlag som kan speglar ortens kreativitet. 
Samtidigt ville vi koppla ihop de olika aktörerna och få 
in fytoremediering. Inspirationer kom från olika mönster 
som vi fann i glasföremål på Glass Factory. Vi 
placerade ut en glasskiva på en karta över Boda och 
märkte ut punkter där fytoremedierand plantor idag kan 
planteras ut. Därefter slog vi på punkterna med en spik 
och hammare. Detta gjorde att glaset gick sönder och 
sprickbildningar uppstod i mellan punkterna. 

Utifrån sprickorna uppstod vår designidé. Sprickorna 
kopplar samman området i ett mer enhetlig uttryck men 
bryter samtidigt upp barriärer. Sprickorna kan också 
liknas vid de jordrenande växternas rötter som sprid 
över tid. I de olika ytorna som uppstår mellan sprickorna 
placerar vi in olika material och funktioner. Prickorna 
bryter upp den tråkiga asfaltsöknen i spännande 
variationer i både vertikal och horisontal riktning. 
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1: Belys skorsten
2: Belys tegel fasad
3: Belys framsida
4: Belys, skriv glasbruk
5:  Blomlådor för traifik

10:  Öppna upp
11: Ta bort P-brädor
12: Målning väggen

6: Flytta buskage, klipp ner 
 syren som döljer skylt.
 Ta bort staket
7:  Ny gångväg
8:  Plantera fytoremedierande   
 växter, beskär träd
9:  Plantera fytoremiderande   
  växter

Vad som går göra 
redan idag
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På lång sikt Identifiering av målområden för plantering av 
fytoremedierande växter och områden som bör 
kopplas ihop. Mål och huvudområden väljs ut.

Spricksystem genereras genom att slå 
en spik genom en glasskiva. Sprickorna 
sprider sig ut från intresseområdena och 
skapar ett sammanhängande nätverk. 
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De jordrenande växterna sprider sig över området i form 
av fler planteringar över tid. Planteringsprocessen ska 
fungera som en lärande process där olika grupper, t.ex. 
skolklasser eller samhällsföreningar får plantera 
växterna och lära sig om dess renande egenskaper. En 
fytoremideringspaviljong med information om platsen 
och den pågående reningsprocessen placeras ut på 
området för att besökare och invånare ska kunna ta del 
av vad som händer i området. Boda Glasbruk skulle på 
så sätt kunna bli en plats för forskning och lärande. 
Även som den plats där fytoremideingsmetoden blev 
erkänd i Sverige! 

På lång sikt Ombyggnation av området påbörjas. Nivåskillnader 
skapas utifrån mönstret och fytoremiderande växter 
börjar planteras. 



Ljugarbänk/trappa

Café Glass Factory

Gångfartsområde
med varierande 
stensättning 

Fytoremedierings-
paviljong

Klättervägg på
baksidan av
eltornet

Torgyta med 
variationer i höjder, 
fytordemierande 
planteringar och
stensättning. 

Utomhus-
servering

Öppnare torg-
yta med mesta-
dels stensättning

Boda Glasbruk Boulevard - Ett torgområde för att skapa mötesplatser Tidigare barriärer bryts upp med hjälp utav det nya mark-
mönstret. En spännande och kreativ plats med växlingar mellan hårda ytor och jordrenande planteringar i olika vinklar.   

Planskiss
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En lekfull plats som markerar orten och 
Glass Factorys kreativa verksamhet. 
Variationer och växlingar i marknivå 
skapar spänning och rörelse. 
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Strålkastare från 
Zero i Pukeberg.

Gammaldags gatubelysning ger 
ett mer gediget uttryck

Varierad stenläggning från Emmaboda granit

Måla asfalten - Ett snabbt sätt att liva upp!

Lekfulla utomhusmöbler. Design: Jeppe Hein

Referenser
och tips

Placera ut glas i utom-
husmiljön/naturen -
Transjöhyttan
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Sommar Höst

VinterVår

Växtliget vacker året om
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Ett lättskött planteringsförslag med mestadels 
fytoremiderande växter i varierande färger och höjder. 
Planteringen är även vacker året om eftersom växterna 
förändras dynamisk och har olika kvalitéer under de 
olika årstiderna. 

Träd
1. Salix viminalis / Korgvide
2. Acer palmatum “Atropurpureum” / Blodlönn

Annueller 
3. Brassica napus / Raps
4. Phacelia tanacetifolia benth / Honungsfacelia
5. Brassica junceall / Brun senap 
6. Brassica oleracea / Åkerkol 

Perenner
7. Polygonum aviculare / Trampört
8. Convolvulus arvensis L. / Åkervinda
9. Amaranthus retroflexus L. / Svinamarant
10. Achillea millefolim / Röllika 
11. Lupinus alba / Vit lupin
12. Nicotina glauca / Vildtobak

Gräs
13. Glyceria maxima / Jättegröe
14. Miscanthus sinensis ‘Flamingo’ / Glansmiskantus
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Planteringsförslag -
växtförteckning över Boda 
Glasbruk Boulevard
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”Fytoremediering – Ett hållbart sätt att 
tillgängliggöra mark?”
 Jennie Kind 2012-05-23
Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap
Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, 
Landskapsarkitektprogrammet
http://stud.epsilon.slu.se/4584/1/kind_j_120802.pdf

Jordläkande växter -Växters kapacitet att med 
fytoremediering rena förorenad mark med exempel och 
förslag för Ockelbo järnvägsstation”
Karin Olsson 2011
Examensarbete, högskolenivå, 15 hp
Biologi Examensarbete B, 15 hp
Högskolan i Gävle, Trädgårdsmästarprogrammet
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:471141/
FULLTEXT01.pdf
Tillgänglig; 2013-08-26

De Cheuvel fotoredemieringspark 
 www.decheuvel.nl

Landschaftspark Duisburg-Nord 
www.landschaftspark.se

From Brownfield to Greenfield - A field guide to 
phytoredemiation
http://ht.ly/aKNL7
http://www.kickstarter.com/projects/1205934734/field-
guide-to-phytoremediation

Rekommenderad läsning 
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5.4.5  Rekommendationer 
för fortsatt arbete 

För att jobba vidare med utomhusmiljön i Boda Glasbruk 
så krävs en mer utvecklad design som bygger på 
konceptet med fytoredemierande växter och uppbrytning 
av barriärer. Det krävs en mer detaljerad plan som visar 
hur och när platsen ska omvandlas. Det vore även bra att 
titta närmare på specifikt material som ska användas till 
platsen.

För att få igång och kunna använda sig av den 
fytoremediernade metoden krävs det mer kunskap inom 
ämnet. Planerare, forskare designer och de boende på 
orten bör gå ihop i ett större sammarbete för att driva på 
utvecklingen. Forskare och kunniga bör kopplas in tidigt i 
projektet för att planera upp processen och lära ut 
metoden till grupper som är intresserade att ta del av 
reningsarbetet. Det vore även bra att informera om denna 
relativt okända saneringsmetoden till den större 
allmänheten för att skapa vidare intresse och 
engagemang. 

För göra orten mer attraktivt och trivsamt bör man även 
titta närmare på sträckorna mellan riksvägarna och den 
centrala delen. Dessa borde utvecklas med mer kreativa 
lösningar som tydligör orten. För att koppla ihop flera 
områden inom Boda Glasbruk som t.ex. badplatsen, 
idrottplatsen och även biblioteket  skulle en design på 
större skala vara bra att arbeta vidare med.  
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För att underlätta kreativa omstrukturering av vägar 
måste Länsstyrelsen och Trafikverket samarbeta med 
kommunerna. Länsstyrelsen och Trafikverket kan 
underlätta för kommunerna genom att det konsekvent 
förs dialoger mellan olika aktörer som t.ex. planerare, 
designers och arkitekter.

För att kunna skapa attraktiva miljöer som håller på lång 
sikt måste Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vara 
klara med vad som är problemen med den förgiftade 
marken. Det är viktigt att göra allmänheten informerade 
om detta. Dessa aktörer skulle även kunna starta initiativ 
för att involvera offentligheten i reningen av miljön kring 
glasbruken. Detta skulle kunna vara olika grupper, till 
exempel skolklasser eller samhällsföreningar som får 
information och handledning i odlandet av 
fytoremedierande växter. Detta skulle också kunna ske i 
ett samarbete mellan kommun, länstyrelse, 
naturvårdsverk och forskare. Länstyrelsen kan hjälpa 
kommunen genom att ge stöd åt sanering och forskning 
kring alternativa metoder för att sanera marken.  

Lokala producenter Länstyrelsen borde försöka stödja 
kommunerna att använda sig av lokala producenter. Att 
få in lokala material i en utomhusmiljö skulle stärka 
samarbetet mellan lokala/regionala företagare inom olika 
branscher. Utomhusmiljön skulle på så sätt bli mer unik 
eftersom den berättar en historia om lokal/regional 
industri/företagsamhet. Länstyrelsen och beslutande 
organ skulle kunna hjälpa kommunerna genom att 
påverka och ge förslag till politiken/regeringen för hur 
upphandlingslagen ska kunna gynna mindre lokala 
företagare och industrier. 

5.4.56  Regional samarbeten

!
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Målet med projektet har varit att identifiera olika 
regionala aktörer och visa på möjlig samverkan 
mellan dessa och kommunerna. Detta för att skapa 
förutsättningar för innovativa miljöer i regionen 
Glasriket. Upplägget för det här arbetet och 
anledningen till att alla projekt är samlade i en 
rapport, är för att trycka på hur viktig attityden och 
samverkan mellan kommunerna i Glasriket är. Alla 
aktörer, både privata, kommunala och regionala, 
måste arbeta mot samma mål och vara väl 
införstådda om vilken bild Glasriket ska förmedla. 
Något som inte uppfylls idag då det dels finns en 
känsla av rädsla för konkurrens och dels en 
spretighet kring vilken bild man vill förmedla.
 
Under arbetets gång har vi identifierat ett antal olika 
regional aktörer och samarbeten som skulle vara 
bra för en kreativ utveckling av Glasriket. 
Exempelvis skulle ett samarbete mellan 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommunen 
kunna leda till att någonting görs åt problematiken 
med den förorenade marken runt glasbruksorterna. 
För att skapa spännande infarter och tydliggöra 
orterna utifrånsett borde Naturvårdsverket och 
Trafikverket samlas i ett större samarbete med 
kommunerna. Ett annat exempel på samarbete som 
borde förbättras är det som rör utnyttjandet av de 
lokala företagen och industrierna. Länstyrelsen och 
regionsförbunden borde stötta kommunerna kring 
lagen om offentlig upphandling. Genom detta kan 
kommerna använda sig av lokala material och 
kunskaper i större omfattning. Sådana samarbeten 
och stöd åt kommunerna skulle göra Glasriket 
betydligt mer geniunt, sammanhållet och tilltalande.

06 Slutsats   
Regional samverkan 
Destination Glasriket

Både Glasriket Småland har länge varit ett starka 
varumärken. För att skapa en ett sammanhållande 
Glasrike bör därför de fyra kommunerna gå ihop till 
en gemensam region. De många olika uppdelningar 
och gränser som finns idag motverkar tydligheten 
och förutsättningarna för samarbete parterna 
emellan. Att tänka inåtriktat och endast inom 
kommunernas gränser är rent av skadligt för arbetet 
om en sammanhållen bild om vad Glasriket är och 
ska vara i framtiden. En sammanslagen region skulle 
bland annat skapa smidigare förbindelser med 
kollektivtrafik, vilket kan leda till fler möten mellan 
olika människor över kommungränserna. Med en 
Smålandsregion samlas den administrativa biten och 
kommunerna kan lättare konversera. Ett större, 
samlat regionförbund skulle även stötta kommunerna 
att skapa forum för kontinuerligt möten kring 
diskussioner om gemensamma aktiviteter och 
projekt.
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Arbetet har riktat sig till att få fram ett heltäckande 
grepp och bild över Glasriket-regionen. Eftersom det 
finns en problematik gällande samarbetet 
mellan bland annat kommunerna i Glasriket så har 
en gemensam rapport för dessa tagits fram. De olika 
uppdrag som rapporter behandlar riktar sig 
inte enbart till varje enskild kommun utan ska ses 
som en helhet och ett sammanhållet ramverk för 
fortsatt arbete. Uppdragen, deras arbetsmetoder 
och koncept går att applicera på alla kommuner. Att 
t.ex. utemiljön har just behandlats i Boda Glasbruk är 
snarare ett exempel på hur det går att jobba än en 
direkt riktad lösning till Emmaboda kommun. 

Från Sveriges Industridesigners (SVID) har 
uppdraget varit att arbeta fram sätt för hur aktörer på 
deny regionala nivån kan samarbeta, för att skapa 
förutsättningar för kreativa och innovativa miljöer/
möten inom glasrikets kommuner. Genom arbetet på 
att ta fram lösningar på kommunernas uppdrag 
olika exempel och sätt diskuterats för hur sådana 
samarbeten skulle kunna se ut.
 
I Glasriket upplevs de offentliga utemiljöerna ofta 
splittrade, nedgångna och trista. I Boda Glasbruk 
(Emmaboda kommun) har lösningar och ett koncept 
arbetats fram för att skapa en attraktiv utemiljö. 
Utemiljön ska ge upphov till möten, skapa 
engagemang och spegla den berörda orten. 
     

För att visa hur kommunernas identiteter och 
självförtroende kan stärkas skapades bland annat en 
ny identitet med hjälp av en ny slogan och 
visionsbilder för Lessebo kommun. Dessa ska agera 
som ett medium för att höja den genomgående 
självkänslan genom att behandla områden med ett 
redan 
existerande värde, men med en annan vinkel. 

För att visa hur tydligare och intressantare infarter till 
orterna i Glasriket kan göras exemplifierades ett 
koncept i Uppvidinge kommun. Det handlar både 
om att kombinera funktionen att tydliggöra orten 
utifrån sett och att utveckla grönområden inne i 
orterna.

Rapporten ska fungera som en verktygslåda för 
kommunerna och inspirera till nya tillvägagångssätt 
för att arbeta med samhället. Den ska även fungera 
som ett diskussionsunderlag att samlas kring för att 
ge upphov till bättre samarbete kommunerna 
emellan.

07 Sammanfattning
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Ella Järlehag
Norrlänning som har ett hjärta 
som slår för design och teknik. 
Gillar MTB, fjällvandringar och 
kluriga hållfasthetsberäkningar. 
Är själverkänd allätare som inte äter 
champinjoner, mögelost, broccoli, 
tonfisk, sill, saffran, frukt, kokt vatten...   

Erika Lindmark
Pitebo som brinner för design med en 
vinkling mot de yngre åldrarna. Vegetar-
ian som trotts sina matvanor ställt till 
det förvånansvärt lite under de många 
måltiderna (passning till vår “allätare”)
Är också loppisfantast och skriker 
till så fort en loppisskylt svischar 
förbi i bilfönstret, vilket är ganska 
ofta i den Småländska myllan.  

Daniel Hegestrand 
Smålänning i laget som varit den ende 
som kunnat kommunicera regelrätt 
med lokalbefolkningen. På Munchkin 
manér är skadeglädjen hög och det är 
inte långt ifrån skratt. Om du undrar var 
han har tagit vägen sitter han med stor 
sannolikhet och skissar på brukskontoret. 
Just det, han är snart en fullfjädrad 
industridesigner från Jönköping!

Fredrik Hellström 
Blivande landskapsarkitekt från 
Uppsala som har ett stort intresse för 
arkitektoniska element och kvällsbad. 
Lagets bokmal som gillar att låna fler 
böcker på två månader än vad som var 
fysiskt möjligt att ta sig igenom. Utgör 
ena halvan av SDK Glasrikets cirkusduo 
och dyker från sjuan om man ber snällt

Hanna Johansson
Soon to be arkitekt/ingenjör från 
Göteborg som har provat på det mesta 
som går inom formgivningens tecken. 
Utgör den andra halvan av SDK 
Glasrikets cirkusduo med målet att kunna 
stå på händer längre än Fredrik. Oförtjänt 
kallad storfuskare i sällskapsspel.

Mathias Holmberg
Blivande arkitekt från Göteborg 
med många bollar i luften. Planerar 
svensexor på sin fritid (nummer lämnas 
ut på begäran) och spenderade goda 
timmar i Boda åt att springa och 
simma och springa och simma och... 

Handledare
Dag Holmgren, Professor i Industriell 
Design på Tekniska Högskolan i 
Jönköping med mottot “Ingen kan bli bäst 
på egen hand. De bästa prestationerna 
kommer ur teamarbete”. Som pensionär 
gör han bara sådant som är roligt, 
som att hålla i Sommardeisngkontor. 

dag@dhdesign.se
tel. 0705 30 21 90
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Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet 
att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag och 
kommuner. 

Glasriket är ett område i småland som består av fyra stycken kommuner; Emmaboda, Lessebo, 
Nybro och Uppvidinge. Detta område är känt för sin etablerade glasindustri sedan många år tillbaka 
och idag finns ungefär 12 stycken aktiva glasbruk kvar. Nedläggningar av glasbruken är något som 
pågått under en längre tid i Glasriket där den senaste nedläggningen är den av Orrefors och Åfors 
glasbruk, något som uppmärksammats i media den senaste tiden.   

Projektet för Sommardesignkontoret i Glasriket 2013 består av flera olika uppdrag som givits av dom 
olika kommunerna och har samlas under det större uppdraget - Destination Glasriket. Detta uppdrag 
handlar i stora drag om hur regionala samarbeten kan skapa förutsättningar för innovativa miljöer i 
de fyra kommunerna i Glasriket. Detta projekt sammanfattas i denna rapport som beskriver hur 
arbetet har gått till väga och vilka koncept som har arbetats fram.

Sommardesignkontoret
Glasriket 2013

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Sveavägen 34, 6 tr
111 34 Stockholm
08-406 84 40
www.svid.se


