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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att få kunskaper i hur storytelling används som redskap för 
att verksamheter ska anses besöksvärda samt hur kulturhistoriska värden kan fungera 

som en av de attraktioner som förmedlas genom berättandet. I den här studien ligger 

fokus på Reijmyre glasbruk och vad som är dess strategi i relation till ovan nämnda 
koncept. Genom fältobservationer, intervjuer med personal på bruket samt genomgång 

av det digitala berättandet på deras hemsidor analyseras vilka olika former av 
berättande som uttrycks samt vilka bilder och budskap som förmedlas. Resultatet visar 

att glasbruket är en plats för upplevelser och att deras förflutna får stå som 

nyckelfaktor i promotandet av deras märke, samt att det som konsumeras på platsen är 
lika mycket symbolik som faktisk produkt.  
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Inledning 

Med etnologi som huvudämne och konstvetenskap som breddningsämne tyckte jag att det var 

intressant att studera något som på ett eller annat sätt band samman dessa områden. Handblåst 

glas är ett gammalt hantverk som både kan betraktas som bruksglas men också som 

konstföremål (Intervju, Anna), vilket gör att det konstvetenskapliga ämnet innefattas. Att 

studera området genom en kvalitativ studie med en specificerad plats med få informanter och 

med hjälp av dem utföra en djupgående materialinsamling gör uppsatsen specifik för 

etnologiämnet. Kulturarvsstudier är dessutom något som är särskilt för etnologiämnet och 

som är vanligt förekommande på Stockholms universitet idag.  

 

Reijmyre glasbruk ligger i orten Rejmyre i Finspång kommun och ortsbefolkningen består av 

879 personer (http://befolkningen.com/sverige/finspang/rejmyre). Personalstyrkan på 

glasbruket består sammanlagt av femton heltidsanställda varav fyra är glasblåsare och sex 

timanställda varav tre av dem är glasblåsare. Bruket ligger i vad de i orten kallar 

hantverksbyn, som förutom bruket även består av en smedja, antikhandel, café/butik, 

värdshus, Reijmyre glasmuseum och glasskiosk under sommaren (Fältanteckningar vid 

observation). Glasbruket är drygt tvåhundra år gammalt och bär på både en lång historia och 

många berättelser. När verksamheten grundades fungerade den främst som en arbetsbringande 

fabriksindustri för ett växande samhälle. Idag kan företaget och dess omgivning snarare ses 

som en plats för upplevelse och på den vägen fungera som en ekonomisk säkerhet för 

lokalsamhället och kommunen. Bruket byggdes mitt ute i skogen, precis som andra glasbruk 

gjorde på den tiden, eftersom närheten till veden som användes vid eldningen av ugnarna var 

viktig (Fältanteckningar vid observation).  

 

1800-talet, när glasbruket grundades, var också industrialiseringens tid och med det ökade 

befolkningen samtidigt som infrastrukturen utvecklades. Detta lade också grunden för att ett 

konsumtionssamhälle bildades (Östberg & Kaijser 2010: 18). Än idag lever vi i ett 

konsumtionssamhälle vilket har lett till att konsumtion anses viktigare än produktion menar 

Jacob Östberg, professor i reklam och PR, och etnologen Lars Kaijser (2010: 21). Ett 

påstående som kan låta motsägelsefullt men det handlar om att produktionen endast sker för 

att vi ska ha möjlighet att leva ett konsumerande liv och att man inte tar hänsyn till hur 
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produktionen sker. I västvärlden är konsumtionssamhället näst intill ofrånkomligt. Det 

produceras mer än vad som konsumeras vilket leder till att valmöjligheterna blir många och 

en del saker får därför högre status än andra, vilket gör att människor inte bara konsumerar 

nödvändigheter. Ett överflöd av produkter ska sedan fördelas och när fördelningen sker så 

skapas skiktningar i samhället vilket kan beskrivas som konsumtionssamhället (Östberg & 

Kaijser 2010: 21). Människor konsumerar på olika sätt och av olika anledningar men till stor 

del handlar det om att man konsumerar för att kunna jämföra sig med vissa grupper av 

konsumenter vilket gör att konsumtion kan beskrivas som en form av identitetsarbete 

(Östberg & Kaijser 2010: 78). Glasbruket kan till viss del tänkas producera sådant som 

människor i dagens västvärld snarare vill ha än måste ha. Vilket å ena sidan placerar 

glasbruket som en del av konsumtionssamhällets konstruerande eftersom man kanske köper 

det för att man vill stärka sin identitet med något som är välgjort och dyrare och därmed anses 

finare, vilket gör att det på ett sätt kan ses som onödigt. Å andra sidan är det ett hantverk, som 

vanligtvis kostar mer än maskintillverkat glas, vilket därmed kan rättfärdiga priset och därför 

gör att man istället ser det som en investering, som i sin tur placerar glasen i en kategori av 

hållbarhet och närproduktion. Detta gör att de inte matchar med en konsumtionshets utan 

snarare handlar om en konsumtionsförfining, trots att deras glas fortfarande är en del av 

konsumtionssamhället. Munblåst glas handlar inte om någon snabb produktion utan snarare 

om något miljömässigt hållbart.  

 

Som nämnts i föregående stycke ser verksamhetens funktion annorlunda ut idag till skillnad 

från starten år 1810. Idag är det en plats dit människor kan åka för att se skapandet av deras 

hantverk och samtidigt också uppleva andra saker. Samtidigt genomgår Reijmyre glasbruk 

just nu ett flertal förändringar för att besökarna ska få ut mer av sin vistelse där och för att en 

köpstarkare men samtidigt bredare målgrupp ska vilja komma dit. Bakgrunden till varför 

människor turistar eller liknande har sin början i riksdagens beslut om semester för arbetande 

personer år 1938 menar konstvetaren Per Strömberg (2007: 43). Tanken var då att man 

behövde vila från sitt arbete och helst skulle man göra något kulturellt betingat då det ansågs 

nyttigt med miljöombyte skriver universitetslektorn i samhällsutveckling Josefina Syssner och 

Lars Kvarnström, med samma yrkestitel (2013: 66). För att en plats ska komma att betraktas 

som en upplevelsedestination krävs det att något eget och unikt erbjuds och ett viktigt element 

i detta avseende kan vara kulturarv (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 152 & 153), vilka kan 

uttryckas på olika vis. Reijmyre glasbruk sätter stort värde på sin kulturhistoria som de 

berättar om genom olika medel. Berättande handlar inte enbart om det talade ordet utan olika 
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medel kan användas och glasbruket har olika koncept som de arbetar med för att bjuda in till 

besök (Strömberg 2007: 72).  

Syfte och frågeställning  

Den här uppsatsen gör en kulturarvsanalys av Reijmyre glasbruks sätt att marknadsföra sig, 

för att förstå hur verksamheter, i det här fallet en äldre industri, använder det förflutna för att 

tilldela nya värden i samband med att samhället förändras. Syftet med uppsatsen är att få 

kunskaper i hur Reijmyre glasbruk använder berättande för att lyfta fram sina kulturhistoriska 

värden – glaset som blir till i en äldre hantverksprocess – för att konkurrera i en 

konsumtionskulturell upplevelseindustri. Mer specifikt att undersöka hur ett berättande 

konstrueras och uttrycks för att Reijmyre glasbruk ska upplevas som unikt och besöksvärt. 

Ramen för syftet finns i följande två frågor. Vad berättar Reijmyre glasbruk för sina besökare 

genom både sitt handlingssätt och skrivna och talade ordet? Vad vill de förmedla till 

besökarna genom detta berättande? 

Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt presenteras de två teoretiska begrepp som studien bygger på. Reijmyre 

glasbruk sätter stort värde på sin kulturhistoria vilken de lyfter fram i sin storytelling för att på 

så sätt både locka till sig besökare och sälja sina produkter.  

 

Kulturarv 

Enligt Riksantikvarieämbetet är kulturarv ”alla materiella och immateriella uttryck – till 

exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan” (Raa 2018). Sociologen 

Sharon Macdonald (2013) refererar till musei-, turist- och kulturarvsspecialisten Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett och menar att när något blir utsett till kulturarv så sker det en 

omändring i dess värde. Det konserveras, listas eller görs om för att kunna passa in i 

turistfältet (Macdonald 2013: 11). Kulturarv kan dessutom vara en viktig del i skapandet av 

en upplevelserik destination (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 153). Arv konstruerar kulturella 

värden som produceras i nutiden med tillflykt till det förflutna (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 

149). Ett argument som Torunn Selberg, professor i kulturvetenskap, styrker när hon påstår att 

kulturminnen kan berätta om tidigare generationers liv (Selberg 2017: 99). Glasbruket själva 
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säger sig bära på kulturhistoriska värden vilket samtidigt betyder att både glaset och 

hantverket samt upplevelsen som besökarna på bruket kan ta del av blir delar i 

kulturarvsprocessen. Detta på grund av att glasbruket lyfter fram att glaset är tillverkat med 

gamla tekniker och metoder och med glasblåsare som arbetat på platsen i flera generationer 

tillbaka. Tanken med glasbruket är inte enbart att sälja handblåsta glas utan samtidigt får 

kunden en upplevelse och en bakomliggande historia, vilket betyder att det man köper är ett 

helt koncept.  

 

Storytelling  

Storytelling är ett begrepp som företag använder sig av för att göra sig intressanta på ett 

marknadsföringsmässigt plan menar Lena Mossberg, professor i marknadsföring och Erik 

Nissen Johansen, creative director (2006: 7). Utgångspunkten för begreppet ligger i det 

klassiska historieberättandet samtidigt som det innefattar alla de historier som organisationer 

bär på, samt de eventuella kringhistorier som kan existera runt en plats (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006: 11). Människor lockas av historier och ett bra berättande kan därför få 

människor att påverkas och beröras och därmed konsumera en produkt (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006: 10). Berättelserna om en produkt, alltså de symboliska värdena, är lika viktiga 

som själva produkterna eftersom det idag finns en stor konkurrens på exempelvis 

turistmarknaden (Strömberg 2007: 11). Mossberg och Nissen Johansen menar att man kan 

använda termen ”storyselling” för att visa på hur begreppet storytelling är ett redskap som 

används på det sättet att varor och tjänster fylls med mening genom berättandet för att kunna 

säljas (Mossberg & Nissen Johansen 2006: 11). För att koppla samman begreppet storytelling 

med kulturarvsbegreppet menar Selberg att berättelser är en avgörande aspekt i 

kulturarvsprocesser (2013: 98). Det som berättas om kulturarvet är samtidigt det som tilldelar 

värdet på densamma. Platser med kulturhistoriska värden kan därför använda dessa för att 

både marknadsföra sig men också ge eventuella besökare en unik upplevelse (Kirshenblatt-

Gimblett 1998: 153).  

Tidigare forskning  

Denna kandidatuppsats relaterar jag framför allt till undersökningar gjorda inom 

upplevelseindustrin. Följande studier har på olika sätt koppling till mitt arbete. Framförallt 

använder de sig av liknande teoretiska begrepp som jag, fast tillämpningarna delvis är olika. 
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Den sistnämnda studien använder även liknande empirimaterial som mig vilket därför också 

kan ses som en variant på min studie.  

 

Den etnologiska forskaren Robert Willim har gjort en kulturanalys över hur gamla fabriks- 

och industrilokaler görs om till nya kreativa utflyktsmål med allt från gallerier till 

arbetsplatser (Willim 2008). Dessa platser skapas inom en romantiserande ruintrend som 

kallas industrial cool, vilket innebär att det sker en estetisering av gamla industrier där han 

menar att estetiseringen binds samman med attraktiva upplevelser och konsumtion (Willim 

2008: 2). Likt min studie handlar Willims undersökning också om hur estetiskt tilltalande 

verksamheter marknadsför sig vilket i sin tur ska locka till konsumtion. Till skillnad från 

denna undersökning handlar Willims studie inte om hur företagen använder storytelling men 

däremot är ett av undersökningsområdena ett av UNESCOs världsarv (Willim 2008: 1) vilket 

kan kopplas ihop med hur jag sammanväver kulturarv och upplevelseindustri.  

 

Etnologen Owe Ronströms studie tar på liknande sätt som Willim upp romantiserandet och 

omskapandet av äldre byggnader och det är främst där jag ser likheter i deras texter. Ronström 

har skrivit om hur Visby blev utnämnt till världsarv och hur det i sin tur formade en näst intill 

ny stad (Ronström 2007). Han utgår från hur kulturarvsproduktionen gjorde att staden 

förändrades och hänvisar till Barbara Kirshenblatt-Gimblett när han menar att 

”kulturarvsproduktion förutsätter, förändrar och förflyttar värden”(Ronström 2007: 182). I 

samma anda menar han att denna process också ”utraderar minne och upprättar historia” 

(2007: 182) samt att det är en process som handlar om makt (2007: 182). Detta är också vad 

den här studien handlar om, hur nya värden skapas, vad det är som lyfts fram och vad väljs 

bort samt vem det är som har makten och rätten att bestämma detta. I likhet med min studie 

pekar han också på hur världsarvsstämpeln blir ett gott marknadsföringsknep för staden och 

för de verksamheter som ligger i den (Ronström 2007). Det är även i likhet med min studie 

som han utgår från att ett genomgående tema präglar staden. Min studie har däremot inget 

genomgående kulturarvsproduktionstema utan begreppet kulturarv är istället till hjälp för att 

förstå hur Reijmyre glasbruk formar sin storytelling. Jag skriver därmed inte genomgående 

om en kulturarvsprocess utan snarare hur värden tillsätts.   
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Sociologen Roberta Bartolettis studie har minne och tema som gemensamma nämnare till 

Ronströms undersökning. Det är minnet som försvinner i och med värdenas omskapande och 

trots att Ronström inte fokuserar på nostalgi som Bartoletti gör, finns det nostalgiska inslag i 

hans diskussion kring hur man i staden skapar en romantisk bild av en förfluten tid (Ronström 

2007). Bartoletti diskuterar ”minnesturism” och menar att det är ett vanligt om än heterogent 

fenomen inom den samtida turistindustrin (2010). Här utgår hon från både det kollektiva och 

individuella minnet och menar att på grund av att samhället moderniseras så har det skett 

vissa minneskriser vilket turistmarknaden tagit till sig på olika sätt och skapat 

turistattraktioner av (Bartoletti 2010: 23) Hon binder samman det med begreppet nostalgi som 

är förklaringen till vilken typ av kris det rör sig om, där nostalgi i hennes fall förstås som ett 

symptom och att individer påverkats negativt av samhällets moderna förändringar. Samt att 

turistindustrin tar detta i beaktande och vill nå människors känslor (Bartoletti 2010: 23). Jag 

har i min studie kort använt nostalgi som ett sätt att beskriva hur Reijmyre skapar teman för 

sin verksamhet. Således använder jag inte begreppet som någon genomgående förklaring till 

vad glasbruket gör och jag använder inte heller minnet som en förklaring till detta. Däremot 

har min studie beröringspunkter med Bartolettis genom att studera hur framhållandet av 

känslor blir ett sätt att marknadsföra en verksamhet inom turistindustrin.   

 

Bartoletti och etnologen Sarah Holst Kjaers studie sammanvävs på det sätt att båda diskuterar 

hur en turistdestination blir till. Holst Kjaers text handlar om hur man kan designa nya 

upplevelser genom att använda historiska kulturresurser i maritima anläggningar (2011: 21), 

vilket i detta fall handlar om en fyr. Storytelling är ett begrepp som hon utgår från och i detta 

sammanhang menar hon att fyren bär på berättelser om farvatten och sjöfartshistoria och 

målgruppen är främst skolbarn, sjömän och maritimt intresserade (Holst Kjaer 2011: 22). Hon 

menar att museer ska iscensättas och involvera besökarna vilket kan göras med hjälp av 

storytelling (Holst Kjaer 2011: 23). Hon refererar även till Lena Mossberg som menar att 

kommersiell storytelling är en motsats till vetenskap och rationalitet (Holst Kjaer 2011: 23). 

Kulturupplevelsedesign handlar således mer om fenomenologi, där människors känslor ska 

beröras, än om ett strikt inlärande (Holst Kjaer 2011: 23). Precis som i studien om Reijmyre 

glasbruk står storytelling i fokus i samband med skapandet av kulturupplevelser.  
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Likt Holst Kjaers text studerar även Etnologen Mattias Frihammar hur en ort eller bygd 

designas på ett attraktivt sätt. Frihammars studie kretsar kring orten Gustavsberg som med 

olika medel gått från att ha varit en bruksort till att bli ett attraktivt bostadsområde samt en 

upplevelsedestination (Frihammar 2016). Orten förknippas främst med porslinstillverkning, 

vilken även är den historia som lyfts fram för att på så sätt marknadsföra platsen för både 

kommande besökare och boende (2016: 248). Han menar således att olika historier väljs bort, 

exempelvis berättelsen om arbetsmigranter som kan ses som mer problematisk (Frihammar 

2016: 248). Det är alltså det behagliga förflutna, eller som Frihammar själv uttrycker det 

”ortens historiska själ”(Frihammar 2016: 251) som synliggörs. Han nämner också Willims 

begrepp industrial cool och menar att detta är en bra beskrivning av vad som skett på platsen 

och således att kulturarvet tillskrivits nya och främst estetiska värden (Frihammar 2016: 252). 

Hela studien bygger på näst intill samma empiriska grund som den här studien, där han utfört 

observationer av en plats, dock på annan ort, samt studerat hur saker uttrycks på skyltar och 

liknande.  

Material och metod   

Materialet i uppsatsen består av tre intervjuer varav en av intervjuerna hölls över telefon och 

två utfördes med fysiska möten. Jag gjorde även en fältresa till Reijmyre glasbruk där jag 

gjorde observationer och ställde frågor. Slutligen består materialet av både internetkällor samt 

annat källmaterial som kommer beskrivas längre ned.  

 

Materialinsamlingen startade tidigt i arbetet av uppsatsen och inleddes med två intervjuer. 

Den första intervjun hölls som tidigare nämnt över telefon, vilket inte är lika vanligt som en 

”face-to-face-intervju” menar etnologen Eva Fägerborg (2011: 91). Telefonintervjun hölls 

med Ann-Sofie, butiksanställd på Reijmyre glasbruk och varade cirka tio minuter och gav en 

inblick i vad för slags material som skulle komma att samlas in, därmed var svaren inte av 

djupare art men det var trots allt givande att få en uppfattning om fältet. Intervju nummer två 

gjordes med vd:n Anna på bruket och gav en betydligt bredare förståelse för ämnet och 

tidsspannet var fem gånger så långt som föregående intervju. Precis som Fägerborg skriver 

kan etnologiska intervjuer leda till öppenhjärtiga samtal (2011: 89), vilket intervjun med 

Anna resulterade i. Intervjun ägde rum i Stockholm på klubbhuset Alma. Dagen efter 

observationerna gjordes ytterligare en intervju. Denna gång med en person som arbetar på ett 
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företag som samarbetar med glasbruket för att få en bredare förståelse för fältet. Även denna 

intervju var relativt kort, men viktig för att få en ännu ett perspektiv av fältet. Då det inte hade 

räckt med intervjuer som material var observationerna av yttersta värde. Observationer anses 

dessutom vara ett gott komplement till intervjuer (Fägerborg 2011: 85). Detta på grund av att 

observationer kan erbjuda kunskap om sådant som en informant inte tänker på att berätta om 

under intervjutillfället menar etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2011: 114), 

samt sådant som forskaren inte tänker på att fråga om.  

 

Fältresan till Reijmyre glasbruk ägde rum den 3 april 2018. Tanken med resan var att jag 

skulle utföra observationer, vilket är en vanligt förekommande metod i etnologiska studier 

(Pripp & Öhlander 2011: 113). Sammanlagt observerade jag glasbruket och området runt 

omkring i två timmar. Jag var medveten om att det är viktigt att vara öppen för de olika 

intryck som en plats kan komma att ge, så det försökte jag vara när jag utförde 

observationerna för att kunna ta till mig så mycket information som möjligt (Pripp & 

Öhlander 2011: 114). Samtidigt hade jag förväntningar på observationerna, eftersom tanken 

var att de skulle fungera som komplement till intervjuerna. Jag förväntade mig att min 

förståelse för ämnet skulle bli lite klarare i och med att jag själv skulle vistas i den miljö som 

studien rör. Det jag tittade efter på platsen var därför hur glasbruket använder storytelling på 

olika sätt, följaktligen var det också givande att ställa frågor till personalen på plats eftersom 

detta gav mig ytterligare förståelse för vad Reijmyre gör och uttrycker. Jag trodde också att 

jag skulle behöva mer tid än jag sedan kom att tillbringa där, eftersom jag såg framför mig att 

det skulle vara mer turister samt att fler butiker skulle vara öppna runt omkring i området och 

därmed fler personer att ställa frågor till och fler ställen att undersöka. Detta betyder inte att 

observationer var bristfälliga, det gav snarare ännu en bild av hur platsen är. Tilläggas ska 

också att innan arbetet med all materialinsamling startade förväntade jag mig inte att 

destinationen skulle vara under konstruktion, eller snarare under stora förändringar. Jag såg 

framför mig att jag skulle komma till en plats som hade en stabilare sammanhållning och som 

var relativt nöjda med vad de hade. Trots att det inte blev så behövde mina frågeställningar 

inte göras om, utan förändringarna blev snarare ett spännande tillägg till analysen.  

 

Övrigt material som varit viktigt är dels Reijmyre glasbruks hemsidor och dels information 

från designveckan i Milano som hölls mellan den 17-22 april 2018. Denna fick en närstående 
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till mig i uppdrag att undersöka på grund av att han befann sig på plats just under den tiden. 

Han besökte platsen den 22 april mellan 12.00 och 12.30. Kunskapen som hans besök bidrog 

med till min studie var främst att jag fick en mer detaljerad inblick i hur glasbruket 

marknadsförde sitt glas på en annan plats än på glasbruket, vilket kan tolkas som en del av 

deras berättande om sina produkter. När det gäller hemsidorna bidrog de med kunskap till 

studien, eftersom de innehåller berättelser om glasbruket. Som etnologen Sverker Hyltén-

Cavallius skriver är internetkällor lika viktiga som annat material (Hyltén-Cavallius 2011: 

206).  

Reflexivitet 

Det finns olika reflexiva aspekter som varit viktiga att fundera över under arbetet med den här 

uppsatsen. Den första är min påverkan som forskare på studien (Götlind & Kåks 2014:181). 

Jag hade tidigare enbart besökt Reijmyre glasbruk när jag var liten och hade därför inga 

minnen från platsen. Däremot tror jag att mitt intresse för vackra ting som handblåst glas och 

liknande påverkade min förförståelse av platsen. Jag hade en tydlig bild av att glasbruket 

skulle ligga mitt ute i skogen, och blev därför förvånad när jag såg att det låg i ett 

förhållandevis bebyggt samhälle. Ett faktum som för mig senare blev självklart då jag fick 

reda på att glasbruket la grunden för bostadssamhällets uppbyggnad. En annan tanke kring 

reflexivitet är hur min närvaro kan ha påverkat personalen på glasbruket (Pripp 2011: 65). Om 

jag hade valt att observera utan att ställa frågor kanske det hade varit lättare att smälta in men 

eftersom jag behövde komplettera med frågor och eftersom jag valde att presentera mig kan 

det ha påverkat svaren de gav mig. När det gäller intervjuerna kan förförståelsen till ämnet 

påverka vilka frågor man väljer att ställa, vilket gör att man leder ämnet åt vissa håll vilket i 

sin tur påverkar vilken information man i slutändan får. Förförståelsen kan också bli ifrågasatt 

av informanterna vilket också kan påverka vilken information man får (Pripp 2011: 66 ff.).  

Etik  

Att fundera kring etiska frågor är alltid viktigt när man gör en studie. Jag som forskare har en 

del skyldigheter gentemot mina informanter. Eftersom samtliga intervjuer spelades in med en 

diktafon, var det viktigt att informanterna först godkände detta (Pripp 2011: 81). En annan 

viktig etisk aspekt har med anonymisering att göra. Att fingera namnen på informanterna kan 

behövas om studien berör känsligt material eller om personen i sig inte är viktig utan vad hen 
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säger menar historiken Anna Götlind och kultur- och samhällsvetaren Helena Kåks (2014: 

180). Eftersom etnografiska studier oftast eftersträvar anonymisering måste man ha goda skäl 

till att inte göra det (Götlind & Kåks 2014: 180-181) En anledning till varför man kan välja att 

ha kvar personernas riktiga namn är för att de annars fråntas sin berättelse (Götlind & Kåks 

2014: 180). Jag har valt att fingera personnamnen men inte platsens namn. Anledningen till 

detta är att platsen som studien rör är så pass viktig att det skulle bli svårt att inte skriva fram 

namnet. Däremot spelar personernas namn ingen viktig roll och därför finns det inga skäl till 

att behålla namnet. Deras egen berättelse är således inte viktig i sig, däremot är deras 

arbetsroll viktig.  

Disposition   

Efter detta inledande kapitel där bakgrund, syfte, tidigare forskning samt teoretiska och 

metodologiska redskap redogjorts för följer tre empiriska kapitel samt ett avslutande. Det 

första empiriska kapitlet beskriver platsen och brukspersonalens beskrivning av bruket som 

moderna och kulturarvsbärare. Kapitlet diskuterar också marknadsföring och utvecklingen av 

deras hemsidor. Nästkommande kapitel tar upp glasbrukets förmedling av olika budskap, hur 

en röd tråd kan vara ett gott marknadsföringsknep och varför kulturarv kan anses viktigt i 

upplevelseindustrin. Kapitlet diskuterar även hur glasbruket förmedlar sitt talade berättande 

och andra upplevelser som sker på platsen under ett år. Det tredje empiriska kapitlet beskriver 

de olika förändringar som sker på glasbruket, vilken besökargrupp som är viktig att nå samt 

autenticitetsaspekter. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet av studiens syfte 

och frågeställningar samt en diskussion kring både större frågor som uppsatsen lyfter och 

vidare forskningsexempel.  
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Glasbruket, arv och motto 

Inledningsvis ska nämnas att orten och glasbruket bär olika namn, det vill säga Reijmyre och 

Rejmyre. Ortens äldsta stavning var Reghinmyra som tidigast förekom i text år 1365, ett 

namn som med tiden kom att bli Rejmyre. När glasbruket år 1868 blev aktiebolag valde man 

stavningen Reijmyre (Informant, Reijmyre glasmuseum).  

 

Jag anlände klockan 12.30 i Rejmyre och blev förvånad över placeringen av fabriken. Den idé 

jag tidigare hade var att bruket skulle ligga närmare skogen, vilket fick sin förklaring senare 

då jag fick höra att bostadsområdet vuxit upp genom grundandet av bruket år 1810. Jag 

parkerade bilen på parkeringen som ekade tom, steg ur och började begrunda den röda 

tegelfasaden. Det första jag möttes av efter att ha gått genom entrédörren var att glasmuseet 

var stängt för ombyggnation fram till början av maj samma år. Sedan möttes jag av en tom 

korridor och en glasdörr in till butiken. Inne i butiken stod vita hyllor uppradade med det 

handblåsta glaset till försäljning. Dessutom hade de börjat sälja dukar och diverse textilier 

från det företag som glasbrukets vd Anna berättade om under intervjun som vi haft innan min 

fältresa till bruket. Längre in i butiken såldes det dessutom allehanda designprylar till ett 

nedsatt pris. Den kund jag stötte på under vistelsen var en besökare som hann lämna bruket 

innan jag hann förstå att jag borde ha ställt frågor, på grund av bristen av besökare. Däremot 

ställde jag frågor till ett butiksbiträde som dessutom visade sig arbeta som guide på bruket.   

 

Efter observationerna i butiken gick jag in i den varma hyttan som var öppen för allmänheten 

där glasblåsningsarbetet var i full gång. Tre män stod och tillverkade glas och en bit bort satt 

fem andra män och såg ut att ha rast. Rummet var stort och det mest centrala var de elektriska 

ugnarna där tillverkningarna skedde. Mittemot fanns det två rader med stolar som jag antog 

var till besökarna under visningarna. Efter ett flertal samtal med personalen gick jag vidare in 

till efterbearbetningen som även den var öppen för besökare. Här trängdes olika maskiner 

med trälådor och glas i ett lager av glasdamm. Även här fick jag möjligheten att ställa en del 

frågor till personalen. Slutligen gick jag till dekorslipningen där en man satt och slipade 

glasen till Reijmyres Antik-serie. Efter besöket inne på bruket valde jag att ta en promenad i 
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området och möttes av en ganska igenstängd hantverksby. Däremot var den gemensamma 

café- och antikhandeln öppen och dit gick jag också in för att ställa några frågor.  

 

Namnet Reijmyre förväxlas troligtvis inte med någonting annat på det sätt som Gustavsberg 

gör och som för många kan förknippas med både porslinsserviser, toalettstolar eller 

bruksorten på Värmdö (Frihammar 2016: 247). För de som känner till Reijmyre glasbruk vet 

att det är speciellt känt för sitt röda glas som blev till tack vare formgivaren Monica Bratt 

under första halvan av 1900-talet (http://www.reijmyreglasbruk.se/). I glasbrukets beskrivning 

på hemsidan möts man av följande citat. ”Vi lägger stor vikt vid tradition i samklang med god 

design och nytänkande när vi skapar vårt glas.” (Reijmyre 2018). Frågan är då vad det 

traditionella är och hur det samspelar med den goda designen samtidigt som de måste vara på 

alerten i sitt nytänkande. Glasbrukets vd Anna hade vid intervjutillfället enbart suttit på sin 

position i dryga fem veckor. Anledningen till varför denna information är viktig är på grund 

av att hon är den som satt igång alla de omändringsprojekt som kommer beskrivas längre ned 

i analysen. Under intervjun blev det klart för mig att glasbruket hade planer på att utveckla 

verksamheten på olika sätt och eftersom ovanstående citat ska spegla deras identitet var det 

också en del av utvecklingsarbetet. Hon uttryckte sig såhär: 

 
Vi måste sätta oss in i samtiden och det är ju en del av vår balans. Framför allt när man 

tänker produktutveckling. Hur ska nya produkter, som kanske är mer gångbara i 

modernare hem se ut, utan att vi tummar på vårt arv? 

 

Efter genomgång av materialet är min tolkning att tradition och arv i glasbrukets mening är 

delar av samma mynt, eftersom materialet visar att de arbetar med samma tekniker och 

verktyg som på 1700-talet och att de ”inte vill gå in i den maskinella tillverkningen” som 

många andra glasbruk gjort för att överleva och ”behålla tillverkningen i Sverige” (Intervju, 

Anna). Arvet från flera decennier tillbaka är med andra ord viktigt för dem. Traditionen är det 

som kan kopplas till det immateriella arvet samtidigt som det materiella kulturarvet är spåren 

som lämnas av tillverkningen, alltså glasföremålen (Raa 2018). Bruket har långt ifrån så 

många anställda som de hade vid starten och fortsatte ha långt in på 1900-talet. Glasblåsarna 

som nu arbetar där har dock gjort det sedan ung ålder och många av dem har även föräldrar 

och far- och morföräldrar som också gjort det. Detta visar på att det immateriella kulturarvet 

förs vidare från generation till generation vilket både Anna och en av brukets glasblåsare 

berättade för mig. Detta tyder på att de är måna om att traditionen ska bevaras.  
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Anna berättade också att en av de saker hon arbetade med var att gå igenom gamla 

produktkataloger från tidigare år. Detta innefattade kataloger från 1800-talet och hon visade 

mig en ritning från 1897. Glaset var arbetat på ett så otroligt hantverksskickligt sätt att hon 

menade på att den kompetens som den var skapad med troligtvis inte finns på bruket idag, 

vilket också kan sammankopplas med deras tradition. De arbetar med samma tekniker 

samtidigt som de också moderniserar sig. Givetvis är de som arbetar där mycket kunniga men 

med tanke på att bruket bara har ett fåtal anställda samtidigt som det måste finnas tid att 

tillverka de antal glas som är möjligt att hinna med per dag, ligger enkelheten i glasen 

troligtvis närmare deras val än det invecklade. I alla fall när det gäller deras återkommande 

serier. Detta handlar också om trender och vad som ligger i tiden. Detta visar på att arvet som 

Anna menade att de inte ville tumma på trots allt tummas på eftersom att kompetensen inte 

gått i arv samt att trenderna gör att produkter inte kan se likadana ut nu som då. Anna menade 

dock att en av anledningarna till varför hon gick igenom gamla produktkataloger var för att få 

inspiration och på så sätt kunna ta upp stoff från tidigare serier och införa dessa när de skapar 

nya.  

 

Att följa med i tiden handlar inte bara om att utveckla sina produkter efter bästa möjliga 

förmåga utan lika mycket om att arbeta med rätt marknadsföring. Oavsett vad som erbjuds 

handlar det i grund och botten om att man ska kunna trollbinda sina potentiella kunder med en 

bra beskrivning (Mossberg & Nissen Johansen 2010: 10), vilket Reijmyre gör när de med sin 

kortfattade beskrivning av sig själva i citatet på föregående sida väger in både tradition och 

samtid. För Reijmyre är det därför inte enbart glaset som säljs, utan det man köper är 

framförallt ett hantverk som bär på en lång historia trots att det kommer direkt från ugnen.  

 

Att marknadsföra sig på rätt sätt handlar dessutom om var man ska göra det, alltså genom 

vilka medier. Anna menade att under den korta tid som hon varit ansvarig för bruket har 

flertalet tidningar hört av sig. Hon såg ingen framtid i detta utan menade istället att om man 

ska hänga med i svängarna så måste man också göra det på alla sätt. Glasbruket har för 

tillfället en kundkrets som främst är i lite äldre åldrar och därför kan det till viss del vara en 

nackdel att välja bort en media-kanal som tidning men å andra sidan vill de utveckla sig och 

försöka arbeta på ett sätt som föder ett nytt klientel och därför väger digitala medier som 

exempelvis deras hemsida och sociala medier tyngre. Anna var också mycket skeptisk till hur 

deras nuvarande situation såg ut med hela två hemsidor vilket hon menade kan uppfattas som 
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förvirrande. Dels finns det en hemsida för själva bruket och dels en för deras butik. Det finns 

dessutom en hemsida som drivs av den lokala hembygdsföreningen som även har hand om 

Reijmyre glasmuseum och därför också är aktuell för Reijmyres kunder. Istället är tanken att 

de förstnämnda två hemsidorna ska vävas ihop och bli till en plattform som dessutom ska 

utvecklas och bli en visuell motsvarighet till det fysiska glasbruket. På hemsidan finns det 

idag en kortfattad berättelse om brukets historia likt den som berättas på de guidade turerna 

som hålls på plats på bruket och som kommer beskrivas mer ingående i nästkommande 

kapitel. Anna menade att sättet som berättelsen är skriven på samt hela plattformen i sig 

varken bjuder in eller inspirerar. Därför har de valt att anlita en ny designbyrå som ska hjälpa 

dem att framföra den kunskap som nu inte förmedlas.  

 

Imorgon har jag uppstartsmöte med vår nya designbyrå. Vad vi pratar om där är att det 

finns ett berättande men det är inte så inspirerande när man går in på vår hemsida. Det 

finns ju inte så mycket känsla. (Intervju, Anna) 

 

De menar med andra ord att det inte är brist på berättelser utan det är deras storytelling som 

inte är tillräckligt genomarbetad. Storytelling kan ses som ett användbart redskap för ett 

företag som vill addera värde och upplevelsedesigna en plats för att genom det skapa 

möjligheter till en utökad kundkrets (Holst Kjaer 2012: 70 ff.).  
 

Att sprida sin verksamhet genom marknadsföring kan också handla om en strävan att nå ut på 

den internationella marknaden, vilken Anna menar att glasbruket aldrig befunnit sig i. Kort 

efter att Anna tillsattes på sin position var det dags för designveckan i Milano. Detta är inte 

något som Reijmyre glasbruk deltagit i innan men eftersom Anna arbetat inom 

kommunikationsbranschen på olika vis tolkar jag det som att hon tycker att det är viktigt att 

delta i en av världens största designsammankomster för att på så sätt sprida vidare sin 

kunskap. Det var ett flertal olika svenska designers på samma plats som gemensamt arbetade 

med ett koncept som de kallade för Hemma. Den förståelse jag fick av min närståendes 

observationer på plats i Milano var att de ville visa på hur människor kan använda glasen i 

sina hem genom att de var utplacerade i fiktiva rum tillsammans med designmöbler och 

liknande. Visningarna kan därmed förklaras som ett sätt att göra reklam för sin verksamhet 

och således också visa på att hantverket som glasbruket utför hör hemma i en specifik miljö 

vilket har med stil, smak och klass att göra.  
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Berättande och budskap som förmedlas 

Reijmyre glasbruk är en verksamhet och plats i förändring. Detta är resultatet av att de på 

senare år haft flera ägarbyten samt flera skiften av vd-positionen vilket i sin tur har väckt ett 

visst missnöje bland de kringliggande verksamheterna, samtidigt som vissa av dem heller inte 

tror att det går att skapa den destinationsplats som tanken nu är att det ska komma att bli. 

Oavsett vad resultatet blir har glasbruket en strävan framåt och arbetar fortsatt med sin 

förmedling av olika slag. Varför de berättar om sig själva på ett visst sätt och varför de väljer 

bort delar som de inte vill ska spegla dagens verksamhet beror på att de vill förmedla något 

specifikt till sina kunder (Mossberg & Nissen Johansen 2010: 21). Som kommer beskrivas 

närmare längre ner i studien var det tillåtet att fritt röra sig i glasbrukets produktionsmiljöer 

vilket är ovanligt till skillnad från hur man annars får röra sig när man besöker ett glasbruk 

(Fältanteckning observation).  

 

Under min observation där pratade jag om verksamhetens mål gentemot besökarna med en av 

de anställda som uttryckte sig på följande vis ”Att de ska få en känsla att ta med sig /…/ Man 

kan få följa glasets skapande från början till slut” (Informant, Reijmyre glasbruk). Det viktiga 

är alltså inte bara att komma dit och konsumera glasen, tanken är också att besökarna ska få 

en upplevelse som de inte glömmer i första taget. En glasblåsare menade att kontakten som 

besökarna får med hantverket är viktigt för att upplevelsen ska bli unik. Det är samtidigt det 

som är hela tanken med storytelling, att reklamarbetet byggs in i upplevelsen (Strömberg 

2007: 126). En inspirerande miljö väcker känslor som i sin tur kan locka till konsumtion. Det 

handlar också om att verksamheten ska förmedla en röd tråd (Strömberg 2007: 126) och jag 

tolkar det som att den nya ledningen tycker att den inte riktigt finns än och däri ligger 

anledningen till utvecklingsarbetena som kommer beskrivas mer ingående längre fram i 

analysen. Vad gäller den röda tråden i koppling till glasbrukets verksamhet, kan den innebära 

att glasbruket erbjuder en helhetsupplevelse till sina besökare. Anna uttryckte sig såhär ”De 

stannar över och får se lite glasblåsning, käkar en god middag, sover över och fortsätter sedan 

sin resa”. Det innefattar därför hela hantverksbyn med tanke på att en helhet innebär att det 

erbjuds flera delar av de behov som besökarna kan tänkas ha under en dag. Sarah Holst Kjaer 

menar att en totalupplevelse ska utgå från att de fem sinnena aktiveras - hörsel, syn, känsel, 

smak och lukt (Holst Kjaer 2012: 76-77), vilket innebär att man tar tillgodo sig platsens 
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atmosfär på bästa möjliga sätt om alla dessa delar finns med (Holst Kjaer 2012: 77). Anna 

menade dessutom att tanken med hela utvecklingsarbetet är att alla ska gynnas av det. 

Upplevelsen ska förmedlas till besökarna men det ska samtidigt bidra till en ökad ekonomi för 

samhället och de enskilda parterna.   

 

En röd tråd innebär oftast att man har ett genomgående tema i sin verksamhet. Något som kan 

ses som ett tema är att glasbruket vill använda element som minner om deras förflutna 

(Strömberg 2007: 117). Detta tema kan beskrivas som nostalgiska känslor som man vill att 

besökarna få utlopp för. Glasbruket ligger kvar i samma fabrikslokaler som de alltid gjort, 

samtidigt har verksamheten förändrats sedan starten. Grunden är densamma, att de tillverkar 

handblåst glas, men andra verksamheter har även öppnats och man försöker nu skapa en 

gemytlig destination för sina besökare. Både hantverket och byggnaderna bär därför på 

kulturhistoriska värden som genom olika uttryck förmedlas. I en nostalgisk kontext är det 

möjligt att placera Reijmyre glasbruk och hela hantverksbyn i en historisk kontext. Eftersom 

deras vd har i tankarna att hela byn ska utvecklas och bli ett område med nära koppling till 

hantverket kan känslan bli att man hamnar i dåtiden trots att verksamheterna är nya 

(Strömberg 2007: 208). På detta sätt kan man likställa glasbruksområdet med vad Mattias 

Frihammar skriver om Gustavsbergs porslinsfabriksområde ”Det som skett är en estetisering 

och nostalgisk färgning av industrialismens materiella lämningar, en del av trenden industrial 

cool” (Frihammar 2016: 252). Områdets utseende i sig blir därför en del av upplevelsen.  

 

Anna menade också att många som hon talat med under den korta tid hon arbetat på bruket 

har påpekat vilken fantastisk plats det är, vilket hon själv ser som en god potential för att 

kunna utveckla området. Strömberg skriver att termen nostalgi infördes redan på 1600-talet 

och kunde likställas med en sjuklig hemlängtan. Idag har begreppet en mindre dramatisk 

innebörd och minner snarare om en längtan till något som tidigare eller aldrig har existerat 

eller enbart en romantisk tanke om något (Strömberg 2007: 207). Det handlar om vilken 

historia från platsen som man väljer att berätta (Frihammar 2016: 252). Om det är en 

romantisk koppling man vill få fram kanske man snarare lyfter fram det pittoreska, vackra och 

hemtrevliga på olika vis. Hur detta görs kommer beskrivas mer under avsnittet om 

autenticitet. Däremot väljer man förmodligen inte att berätta om dåliga arbetsförhållanden 

eller barnarbete, vilket inte rimmar med romantik.  
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Under fältresan till glasbruket blev det tidigt klart för mig att det ”talade berättandet” främst 

sker under de olika guidade turerna som hålls på platsen. En av brukets guider talade om för 

mig att det som främst tas upp på rundturerna är en ganska generell historia om hur bruket 

kom till, hur det lade grunden för byns kyrka och skola samt hur bruket även var det som till 

största del bidrog till hushållens ekonomi. Det berättas också en del om de olika formgivarna 

som samarbetat med dem (fältanteckning observation). Jag tolkar det som att de använder 

dessa berättelser för helt enkelt kunna sälja mer. Att berätta om formgivarna som varit med 

och skapat ger på så sätt glaset mer värde. En av brukets glasblåsare sa även att guiderna 

brukade berätta om upphovsmannen till bruket och hur vedeldningen lade grunden till varför 

bruket byggdes i skogen samt hur elektriciteten blev en omvälvande händelse. Detta är alltså 

samma information som man kan nås av om man läser på deras hemsida och med det inte sagt 

att det skulle vara någonting negativt. Tanken är, som nämndes i första kapitlet, att hemsidan 

ska utvecklas och ge besökarna där chansen att besöka bruket på ett digitalt sätt. Anna 

berättade samtidigt att det inte enbart är hemsidorna de vill utveckla, önskan är att hela 

hantverksbyn ska utvecklas. De guidade turerna avslutas dessutom i bruksbutiken vilket visar 

att hela tanken med berättandet, organisationens storytelling, är att de ska locka besökarna till 

konsumtion. Detta visar även hur viktigt det är med rätt sorts berättande. Att välja att berätta 

sådant som både är unikt och som beskriver platsen så som man vill att den ska framstå 

(Strömberg 2007: 125). Det är samtidigt också tydligt att de använder sig av det förflutna, 

delar av deras historia och kulturhistoria för att få till de mest attraktiva berättelserna av 

platsen.  

 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett skriver att kulturarv är en slags värdeskapande industri. Det 

skapas någonting nytt när något förstås som arv och samtidigt innebär detta också att det 

byggs på nya värden på arvet (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 150). I samma anda menar Torunn 

Selberg att berättande är en del av det som är med och bidrar till denna värdeskapning (2013: 

97). När glasbruket på olika sätt lyfter fram att de har producerat sitt glas i 200 år, att deras 

verktyg är lika gamla och att de har ännu äldre tekniker samt med sin viljestyrka i att aldrig 

börja maskintillverka glasen, är det deras sätt att sätta värde på sin kulturhistoria samt att lyfta 

fram sitt arv. Tilldelningen av värdet gör att kulturarvet blir en viktig del i processen av 

upplevelsedestinationer (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 153). Givetvis vill 

upplevelsedestinationer visa fram de delar som de anser är attraktiva hos dem för att få folk 

att komma till just dem vilket betyder att de väljer sina historier med omsorg. Problematiska 
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delar kanske inte lyfts fram om det inte är det som faktiskt är hela idén. Detta väcker också 

tankar kring vilka historier som Reijmyre glasbruk har valt bort. Ett möjligt tema kan till 

exempel vara de hemska arbetsförhållanden som rådde under brukets tidiga år, berättelser som 

Anna bekräftat är sanna. Saker som dessa väljer man att inte lyfta fram vare sig på hemsidan 

eller under de guidade turerna. De väljer att istället att berätta om sådant som kan tänkas locka 

besökarna (jfr Mossberg & Nissen Johansen 2010: 101) och som gör att besökarna ser 

Reijmyre glasbruk som speciellt. Att köpa handblåst glas som är skapat med en historia som 

minner om ett vackert förflutet snarare än ett problematiskt sådant är mer lockande. Detta är 

ett tydligt tecken på att det inte bara är glaset de säljer utan även en berättelse, en upplevelse 

och att det symboliska värdet är lika viktigt som själva produkterna (Strömberg 2007: 11).  

 

Reijmyre glasbruk har förutom guidade turer också ett antal dagar under året som det 

arrangeras olika event på. Den kvinna som bedriver butik- och caféverksamhet i hantverksbyn 

berättade att hon var med och skapade Glasets dag som hålls den femte maj varje år sedan 

cirka 27 år tillbaka. Under de tidiga åren kom det ungefär 150 besökare som hade bokat in sig 

på den populära ”hyttsillen” vilket innebar att man hade två sittningar där gästerna fick äta sill 

och uppleva olika saker vid dukat bord inne i hyttan där tillverkningen sker. I hyttan visades 

det även andra hantverk vid olika stationer. Butiksinformanten berättade också att man i 

dagens läge dukar upp utomhus istället för i hyttan vilket gör att ordet ”hyttsill” förlorar lite 

av sin innebörd, samtidigt som traditionen ändock fortlever, om än i annan form. En annan 

händelse som dessutom kommer stå klar till Glasets dag i år är en utställning om de kvinnliga 

formgivare som arbetat med bruket. Anna berättade att Reijmyre glasbruk har varit väldigt 

innovativa när det kommer till just detta genom att de var det första glasbruket i Sverige som 

anställde just kvinnliga formgivare. Detta är ett ämne som i dagens västvärld kan lyfta 

verksamheten på ett positivt sätt, eftersom kvinnor nu aktivt lyfts fram på ett sätt som de 

tidigare inte gjorts (Sund 2017). Glasbruket vill dessutom vara fortsatt innovativa när det 

gäller formgivningen och har därför börjat diskutera olika typer av framtida samarbeten. 

 

Glasbruket samarbetar dessutom med Björke väveri som ligger cirka tre mil från Rejmyre. 

Där berättade Silvia, som arbetar på väveriet, att samarbetet innebär att de arrangerar något 

som de kallar Hantverksresan och bokningarna av denna håller väveriet i. Hantverksresan 

startar på glasbruket med fika, rundtur, shopping och därefter lunch på värdshuset. Sedan bär 
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det av till väveriet där de också får en guidad tur som avrundas med fika och shopping 

(Intervju, Silvia). Glasbruket deltar dessutom även i andra evenemang under året och detta är 

därför ett exempel på varför man kan se Reijmyre glasbruk och även hela hantverksbyn som 

en upplevelseplats. Dels har de kulturarvet som de värnar om på olika vis, och dels finns det 

andra aspekter som gör platsen till en destination (http://www.reijmyreglasbruk.se/). Det som 

kallas hantverksbyn innefattar glasbruket, en smedja, caféet/butik som även rymmer en 

antikhandel, ett värdshus, Reijmyre glasmuseum, som vid tillfället för min observation var 

stängt för renovering, glasskiosk under sommarmånaderna samt några andra verksamheter. På 

hemsidan beskrivs varje del av byn med ord som på olika sätt skulle kunna få människor att 

göra sig ett besök. Här kommer ett exempel från vad som skrivs om värdshuset för att styrka 

vad som menas: ”I trivsam och unik miljö i det gamla Slaggstenshuset som byggdes 1900 

serveras vällagad mat. Ofta är den inspirerad från östgötska recept. Råvarorna kommer från 

svenska gårdar”(Reijmyre 2018). En aspekt som Anna tog upp under vår intervju var att 

marknadsföringen måste spegla det som kunden faktiskt får, vilket hon menade att varken 

hantverksbyn eller glasbruket i sig gör och detta är en problematik som kommer diskuteras 

mer i nästkommande kapitel.  

 

När jag vid en telefonintervju med en butiksanställd på bruket frågade om de marknadsför 

andra delar av Rejmyre än själva glasbruket svarade hon att de inte gör det. Med tanke på att 

glasbrukets hemsida å andra sidan faktiskt marknadsför andra delar av byn betyder det 

antingen att hon missuppfattat min fråga eller att de olika delarna av byn faktiskt ska tolkas 

som en och samma verksamhet i någon mån. Jag tolkar det som det förstnämnda eftersom 

Lilli, som äger caféet i hantverksbyn, berättade att alla verksamheter som kommer till platsen 

”kör sitt eget race”(Observationsanteckning, Lilli). Detta menade hon var problematiskt 

eftersom att hon i samma anda påstod följande ”lever inte bruket vidare, då lever inget annat 

heller vidare”. Detta pekar på att glasbruket fortfarande har en stor roll i samhällets 

överlevnad precis som när bruket startade under 1800-talet, om än i annan tappning. Förr 

handlade det om att samhället behövde arbetskraft, idag handlar det snarare om överlevnaden 

av Rejmyre som upplevelseplats. Det är också därför de valt att satsa på att förändra platsen så 

att den blir den destination som vad jag, genom Annas planer och påbörjade arbete med olika 

utvecklingar, förstått att den i nuläget inte riktigt är. Förändringarna diskuteras i 

nästkommande kapitel.  
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Förändringar och autenticitet 

Som beskrivet i inledningskapitlet är det som berättas om en produkt i princip lika viktigt som 

själva produkten (Strömberg 2007: 11). Samtidigt är det också viktigt att en kund får vad hen 

förväntar sig vid ett besök, särskilt om beskrivningen av platsen är enastående. Det handlar 

alltså om en balans. Vid intervjun med Anna menade hon att varken Reijmyre glasbruk eller 

resterande verksamheter av hantverksbyn levde upp till vad som kan tänkas förväntas av dem, 

utifrån den standard som hon upplever att en plats måste ha för att kunna locka till sig en 

bredare målgrupp. Visserligen menade hon att hemsidan inte heller är speciellt inspirerande, 

vilket beskrivits mer ingående i det första empiriska kapitlet. Hon använde ord som lyfta, 

iscensätta, exklusivitet, premium och enkelhet och det blir intressant i samband med att 

Reijmyre glasbruk är en verksamhet som ser sig besitta kulturhistoriska värden. Det blir 

intressant på grund av att nya värden måste tillsättas på deras kulturhistoria för att det de 

säljer ska matcha med vad marknaden kräver. Det är först och främst glaset, hantverket, som 

de säljer, men samtidigt krävs det något annat för att de ska kunna inspirera och bredda sin 

kundkrets och därför menade Anna att det måste ske förändringar. Ett exempel är 

bruksbutiken, som består av allt från dricksglas till vaser, tillbringare och ljushållare från 

deras tillverkning samt diverse produkter från andra producenter (observationsanteckning), 

vilken hon beskrev såhär ”Bruksbutiken står för nästan 20 % av vår totala försäljning. Så det 

är ju en jätteviktig kanal för oss, och den ser ju inte så kul ut”, men hon menade att man med 

enkla medel skulle kunna ändra den.  

 

Vi ska inte maxa in en massa nya dyra saker utan jag vill ju måla de här hyllorna vi har. 

Kapa dem först, måla dem i någon härlig grå färg så att träet matchar bra in. Placera ut, 

iscensätta, duka några bord, skapa lite utrymme. 

 

Hon menade också i samma anda ”att du får en hel värld när du kommer dit”, om man 

genomför förändringarna. Likaså berättade hon att de hade satt igång ett utbygge av butiken, 

vilket skulle innebära att den korridor som leder in till hyttan och som skiljer butiken och 

glasmuseet åt skulle försvinna och istället binda samman alla tre parter. Dessutom ville hon 

byta ut den metall-dörr som leder in till hyttan mot en glasdörr för att skapa en ännu större 
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förbindelse mellan alla delar. Detta visar att hantverket och historian bakom tillverkningen är 

det som säljs, inte bara glaset. Tilläggas ska också att de resterande 80 % av glasbrukets 

försäljning kommer någon annanstans ifrån och detta har jag ingen information om. Troligtvis 

står de guidade turerna, deras olika evenemang samt deras återförsäljare för den resterande 

försäljningen. Åter till förändringarna så menade Anna också att deras tillgänglighet behövde 

förbättras, och med det menade hon att man som kund skulle kunna boka in en guidad tur med 

kortare varsel. Som det ser ut idag skiljer sig priset per grupp avsevärt beroende på om man 

vill bli guidad under dagtid mitt i veckan eller under kvällar och helger, vilket också är en 

tillgänglighetsaspekt. Som nämnt i det första empiriska kapitlet blev jag förvånad att 

parkeringen ekade tom när jag under april månad gjorde mitt besök på glasbruket. Den enda 

turist jag mötte lämnade platsen strax efter det att jag anlänt och glasmuseet var stängt för 

ombyggnation. Detta behöver inte betyda att glasbruket aldrig har besökare eller att deras 

nuvarande koncept inte fungerar eller att utvecklingsarbetet är dåligt. Om tanken är att man 

vill besöka en plats som är full av turister kanske man ska välja en annan veckodag eller 

komma dit under högsäsong. Däremot kan det ha att göra med att tillgängligheten av guidade 

turer, öppettider och lättillgängligheten av platsen som främst handlar om ett infrastrukturellt 

problem skulle göra platsen mer välbesökt även under lågsäsong. Åter till utvecklingen 

menade Anna att det inte enbart var Reijmyre glasbruk som behövde ge sin verksamhet ett 

lyft, utan även de andra delarna av hantverksbyn. Hon berättade att det finns olika typer av 

kunder som kräver olika former av standard. Annas idéer befinner sig på den nivå där hon 

gärna vill locka personer med höga förväntningar och god smak, för att det i sin tur ska leda 

till att ryktet sprider sig och fler människor gör sig ett besök.  

 

Ettorna är de som är jättetidiga på trender /…/ De får med sig en svans på kanske nio 

personer /…/ och sen är det ytterligare niohundra, genom sociala medier. Det är ettorna vi 

måste hitta, vi kommer inte kunna locka ner busslaster med hipsters från söder för att 

köpa handblåst glas även om jag tror att de kommer komma /…/ vi ska hitta ettorna. Hur 

når vi till dem? För de kommer föra med sig, de har superhöga krav! De vill inte ta något 

tåg till Katrineholm, det måste finnas andra sätt att ta sig dit (Anna). 

  

Jag tolkar det därmed inte som att hon enbart vill att ”ettorna”, alltså personer med mer 

”trendkoll” eller som kommer från en ”högre klass” ska bege sig till glasbruket, men att det är 

de som ska kunna locka till sig den bredare skaran. Precis som i inledningen nämnt, så lever 
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vi i ett konsumtionssamhälle som utgörs av att ett överflöd finfördelas och skiktningar i 

samhället uppstår och att människor därigenom konsumerar utifrån tycke och smak snarare än 

på grund av en nödvändighetsfaktor (Östberg & Kaijser 2010: 21). ”Ettorna” är därmed de 

personer som konsumerar sådant som anses statusfyllt, och de personer som kommer efter är 

personer som lockas av deras levnadssätt och själva vill identifiera sig med denna konsumtion 

som således anses mer lyxig och överflödig. Ännu ett tecken på att Anna inte enbart vill att 

personer med ”trendkoll” ska komma är följande citat.  

 

Om man tittar lite bredare än Finspångs kommun /…/ så finns det ju jättestora 

destinationer. Kolmården, Furuvik, Vadstena kloster /…/ så det finns ju, anser jag, i 

närområdet en stor grund för att locka till sig, kanske, ett annat klientel än den vi tidigare 

varit vana vid (Anna). 

 

Ovanstående platser tolkar jag som ställen dit exempelvis barnfamiljer väljer att åka till och 

inte personer med stenkoll på trender. Men om glasbruket och det omkringliggande området 

förändras och lyckas locka till sig ”ettorna”, tolkar jag Annas resonemang som så att platsen 

blir så pass bra att vem som helst ska vilja göra ett besök. Således är de personer som nu 

besöker bruket främst är äldre personer som enligt henne inte har förmågan att locka till sig 

andra besökare. Dock är det inte enbart kunderna som har ansvaret, de kan bara sprida ordet 

vidare och därför måste de som arbetar på platsen leverera. Anna menar att det måste vara rätt 

personer på rätt plats, människor inom hantverket som vet vad kunder vill ha. Detta rör också 

kommunen som Anna menar måste samarbeta med Reijmyre för att på så sätt bjuda in 

näringsidkare. Samtidigt som en utökning av infrastrukturen inte är ett arbete för varken 

glasbruket eller hantverksbyn utan något som kommunen och staten framför allt har hand om 

(Kvarnström & Syssner 2013:67), vilket visar på att glasbruket inte ensamt kan utveckla 

platsen. För att knyta an till det som caféägaren Lilli berättade vid mitt besök om att alla som 

öppnar i byn ”kör sitt eget race” visar det på att det finns delade meningar om att utveckla 

hantverksbyn. Anna menade å sin sida att för att en utveckling av platsen ska vara möjlig så 

måste hela hantverksbyn hjälpas åt. Under mitt besök på väveriet tyckte Silvia att det kunde 

vara svårt att få byn till något annat än vad den redan är. Hon menade att försök har gjorts 

åtskilliga gånger genom åren utan någon framgång och att man på landsbygden har en annan 

syn på det hela.  
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I denna diskussion blir det samtidigt intressant att fundera över autenticiteten. Vad anser de 

anställda på glasbruket vara autentiskt och med vilka medel tänker de göra platsens känsla 

ännu mer autentisk utifrån deras definition av vad som är äkta? De är tydliga med att det 

traditionella och det moderna ska vävas samman, men samtidigt handlar det om att platser 

med kulturhistoriska värden tilldelas nya värden som på något vis ska ses som äkta. Tanken 

på glasbruket är att de vill skapa en autentisk sinnesstämning som besökarna träder in i, delvis 

i butiken men också i det tänkta caféet. För att få till denna känsla vill de använda sig av 

gamla fotografier från brukets tidiga år. De vill också använda sig av de vagnar som de 

dagligen använder inne i produktionen och kör glas i. Ännu en detalj som skulle kunna tänkas 

bli av är att cafébesökarna får dricka ur de glas som tillverkats på bruket (Intervju, Anna). Allt 

för att få en så autentisk känsla som möjligt, för att detta är något som konsumenter lockas av 

(Macdonald 2013: 88). Detta betyder att de genom sitt förflutna ska få fram en genuin och 

traditionsenlig stämning. Samtidigt handlar autenticitet om vems eller vilket förflutet man 

väljer att visa (Macdonald 2013: 89). I det här sammanhanget är det en mysig, varm och 

lantlig känsla man vill få fram, långt ifrån alla tänkbara problematiska historier som bruket 

kan tänkas bära på. Därför är autenticiteten alltid en diskussionsfråga eftersom det aldrig 

riktigt går att komma tillbaka i tiden utan att det enbart kan skapas mer eller mindre autentiska 

känslor och tankar hos människor. Syftet till varför de skapar detta är på grund av att bruket 

ska få fram emotionella känslor hos kunderna. Vilket också hör ihop med diskussionen om 

nostalgi som framkommit tidigare i studien.  

 

En annan tänkvärd sida av autenticiteten på glasbruket är att man som besökare får lov att 

vandra omkring fritt i miljöerna. Vid mitt besök där kände jag mig osäker när jag kom in i 

hyttan, likaså när jag sedan klev in i efterbearbetningen och ännu mer när jag slutligen gick in 

till dekorsliparen. Det kändes som att jag stampade rakt in i deras arbete och var ett störande 

moment. Men givetvis frågade jag om det var fritt fram att röra sig i miljöerna då berättade de 

att de flesta blir förvånade och även glatt överraskade över att det är tillåtet. Ända sedan 1984 

när hyttan flyttades från delen där butiken idag är placerad, har hela bruksverksamheten varit 

öppen för besökare. Den autentiska delen av det här är att bruket, arbetet och de anställda blir 

som ett museum med tillhörande utställningsobjekt. Besökarna kommer nära inpå och får en 

betydande upplevelse som kan göra att de får en större lust att köpa med sig lite glas hem. 

Upplevelsen, som blir en form av berättelse kring produkterna, fungerar som nycklar för att 
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nå kundernas känslor (Mossberg & Nissen Johansen 2010: 21). Att de får se hela processen 

med hur glaset är tillverkat, är samtidigt något som också kan kopplas till tankar om 

hållbarhetsvärden och liknande som i sin tur är en annan aspekt av diskussionen kring 

autenticitet. Anna var rak på sak när hon frågade en retorisk fråga till mig under intervjun 

”Vem vill köpa maskintillverkat glas från Kina? Man köper det hela tiden bara för att det är 

billigare. Och grejen är, framförallt det drivna glaset, det håller jättebra!”. Jag ser det därför 

som att detta citat pekar på att deras hantverk och glas ska uppfattas som mer äkta än det 

maskintillverkade glaset. Det handlar därmed inte enbart om en autentisk upplevelse för 

besökarna utan också att själva produkten ger kunden något mer än bara ett glas och detta 

”mer” är att glaset är handgjort och därför ”mer äkta” enligt Anna. Dessa handblåsta glas är 

dyrare och detta betyder att alla inte har råd att köpa dem, vilket också kan bindas samman 

med diskussioner som rör klass, smak och stil. Hon vill locka till sig ett intresse från personer 

med bättre ekonomi. Gemensamt skapar utvecklingen på bruket och hantverksbyn samt 

personer med höga förväntningar en ny standard vilket i sin tur lockar till sig flertalet 

samhällsklasser och målgrupper. Priset på glaset är givetvis fortfarande högt men tillsammans 

med att upplevelsen blir starkare om utbudet på platsen är bredare kan detta möjligtvis leda 

till att man köper med sig en souvenir samt att detta även leder till att barnfamiljer ens reser 

till platsen. Åter till citatet ovan där Anna menade att glaset är hållbart. Troligtvis köper man 

inte handblåst glas om man vill ha något som är hållbart rent tålighetsmässigt, snarare om 

man vill bidra till en hållbar konsumtion, vilket glasbrukets handblåsta glas kan förknippas 

med. Köper man handblåst glas handlar det troligtvis om att man gör en dyrare investering i 

något som man kanske använder då och då och som även gör en påmind om ens besök i 

Reijmyre. Samtidigt som man också bidrar till en mer hållbar tillverkning eftersom det inte 

rör sig om ett långväga maskintillverkat glas.  
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Sammanfattning och slutdiskussion 

Uppsatsen syfte har varit att få kunskaper i hur Reijmyre glasbruk använder berättande för att 

lyfta fram sina kulturhistoriska värden – glaset som blir till i en äldre hantverksprocess – för 

att konkurrera i en konsumtionskulturell upplevelseindustri. Mer specifikt att undersöka hur 

ett berättande konstrueras och uttrycks för att Reijmyre glasbruk ska upplevas som unikt och 

besöksvärt. Ramen för syftet utgick i följande två frågor. Vad berättar Reijmyre glasbruk för 

sina besökare genom både sitt handlingssätt och skrivna och talade ordet? Vad vill de 

förmedla till besökarna genom detta berättande?  

 

Resultatet visar att Reijmyre glasbruk använder olika medel för att berätta det som för dem 

anses vara deras unika berättelse om platsen och dess historia. De tillverkar glas med tekniker 

och verktyg som är flera hundra år gamla vilket beskrivs på de guidade turer man kan ta del 

av under ett besök hos dem. Detta är också grunden till varför de påstår sig ha ett kulturarv 

som de vill ska leva vidare och som de därför försöker förmedla genom sitt berättande. Som 

studien visar uttrycks deras berättande även genom det skrivna ordet på deras hemsidor. Åter 

till kulturarvet är det en av de delar som deras storytelling grundar sig på. Det är alltså de 

kulturhistoriska värden som de påstår sig ha som de belyser på sätt som för dem känns 

attraktivt och som de tänker sig kommer kunna locka besökare.  

 

Resultatet visar samtidigt att glasbruket behöver göra en del förändringar för att kunna 

överleva. De vill nå fram till en köpstark målgrupp som i sin tur ska leda till att de får dit en 

ännu bredare besökarskara. Den som främst varit drivande i detta är deras nytillsatta vd Anna. 

De förändringar som hon menar behöver göras rör dels det fysiska bruket som de vill ska 

lyftas i standard både vad gäller butiken, hyttan och tillgängligheten. Förändringarna rör dels 

också hemsidorna som de vill slå samman och tänker ska bli en visuell värld som på ett bra 

sätt kan ses som en virtuell motsvarighet till det fysiska bruket. Dessutom menar Anna att 

hela hantverksbyn där glasbruket ligger behöver utvecklas för att platsen ska kunna få en röd 

tråd och ge besökarna en helhetsupplevelse av god kvalitet. Hon menar att denna 

modernisering och marknadsanpassning ska göras samtidigt som de inte vill tumma på sitt 

arv. Man skulle kunna säga att förändringarna innebär att deras storytelling förändras. Detta 
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på grund av att deras storytelling som sagts utgörs av deras kulturhistoria. Genom att förändra 

platsen så förändrar man samtidigt platsens sätt att tala till kunderna.  

 

Resultatet visar därför att med rätt marknadsföring, som i deras fall innebär rätt sorts 

storytelling kan de anpassa sin verksamhet i en konsumtionsmarknad, dock kan detta innebära 

att arvets giltighet och autenticitet står på spel. Visserligen handlar autenticitet inte om något 

allmängiltigt äkta eftersom det är utifrån vad verksamheten och betraktaren upplever som äkta 

som spelar roll. Olika människor kan således ha olika definitioner av vad som är autentiskt. I 

glasbrukets fall rör det sig om en nostalgisk känsla som minner om ett förflutet som de vill 

förmedla till besökarna och däri ligger diskussionen kring deras autenticitet. Det autentiskt 

förflutna sammanvävt med nostalgin handlar därför om romantiska och pittoreska känslor 

som därför utesluter ett problematiskt förflutet. Historier om dåliga arbetsförhållanden platsar 

inte i deras framställning av sig själva eftersom hela grundtanken är att besökarna ska 

attraheras och därigenom lockas till konsumtion. Huruvida detta är en godtagen framställning 

eller inte ska jag inte diskutera här. I koppling till det som de definierar som sitt kulturarv, 

alltså hantverket, är autenticiteten ett sätt för dem att sälja in kulturarvet på ett lockande vis. 

Detta visar på att de har makten att bestämma vad som berättas om hantverkets historia, alltså 

vad deras kulturarv innebär. Trots att de fortfarande tillverkar och säljer glas är syftet att 

sprida vidare ett hantverk som överförts i generationer. Därför är det tydligt att det som de 

säljer inte enbart är glas. De säljer ett hantverk, de säljer sin kulturhistoria och de säljer en 

upplevelse. Alla delar är därmed lika viktiga som själva glasprodukterna.  

 

Anledningen till varför den här studiens frågor är viktiga beror på att de kan bidra till 

ytterligare kunskap inom forskning kring upplevelseindustri. En aspekt som den här studien 

har diskuterat är hur olika delar samspelar för att skapa en helhet. Både när det gäller olika 

delar inom en specifik verksamhet men även olika verksamheter emellan. I detta fall både 

inom Reijmyre glasbruk i sig men också de kringliggande verksamheterna i hantverksbyn och 

kommunen. Ett annat perspektiv som berörts är hur verksamheter lägger tonvikt på vissa 

specifika värden för att genom dessa locka till sig en ny målgrupp. Exempelvis när 

glasbrukets kulturhistoria värderas på olika sätt och berättas om på attraktiva vis, för att locka 

till sig besökare. En tredje diskussion rör tankar kring vem det är som har makten att välja vad 

som berättas och inte berättas. Om man använder det förflutna för att skapa ett värde är det i 
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nuet som detta förflutna förmedlas. Detta innebär att man väljer de delar som man mest tycker 

matchar med verksamheten så som den ser ut idag vilket resulterar i att andra historier och 

andras förflutna faller utanför. 

 

Ett ämne som inte diskuterats ingående utan snarare kan ses som ett syfte till varför bruket 

använder storytelling och kulturarv är konsumtion. Jag har således inte använt konsumtion 

som en teoretisk grund för arbetet, med det inte sagt att studien inte kan förstås i relation till 

teorier kring konsumtion. Som beskrivits i inledningskapitlet lever vi i ett 

konsumtionssamhälle som i sig inte speglar någonting hållbart. Konsumtionssamhället 

innebär att vi konsumerar mer än vad vi egentligen behöver på grund av att vi knyter ihop 

konsumtionen med våra identiteter. Detta innebär samtidigt att konsumtionen anses viktigare 

än produktionen på grund av att produktionen enbart fungerar som en hjälp för att vi ska ha 

valmöjligheter när vi konsumerar. Det har inte tagits hänsyn till hur produktionen går till. 

Som även det beskrivits i inledningskapitlet kan Reijmyre ses på inom ramen för 

problematisk konsumtion och även hållbarhet. Det problematiska hänger ihop med att de 

producerar sådant som vi egentligen kanske inte anses behöva, men det hållbara i det hela är 

att de inte massproducerar sina produkter och att de dessutom har all produktion i Sverige. 

Detta innebär att de kanske förlorar rent ekonomiskt, eftersom det är lättare att sälja billigare 

och snabbproducerade produkter men samtidigt vinner på det i en upplevelseindustriell 

kontext med tanke på att besökarna får en upplevelse samtidigt som de konsumerar en 

produkt. Detta betyder att Reijmyre vänt en smula på tanken kring att konsumtion är viktigare 

än produktion. Produktionen hos Reijmyre glasbruk blir därmed lika viktig eftersom det är 

produktionsprocessen som är upplevelsen, skapandet av glaset, berättelsen som de förmedlar. 

 

Med tanke på att glasbruket idag är i full gång med att utveckla platsen samt att dessa 

processer är förhållandevis nya är det intressant att fundera över hur en studie med liknande 

frågeställningar hade sett ut om man hade gjort den när platsens omändringar var mer eller 

mindre klara. Man hade kunnat göra en jämförande studie för att se om förändringarna lett till 

vad de förväntade sig att de skulle göra, både vad gäller de som varit positivt inställda till 

förändringarna och även de röster som varit negativa. Med andra ord om det resultatet varit 

positivt eller negativt eller något där emellan.  
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För att återkoppla till tidigare forskning och Owe Ronströms studie kring konstruerandet av 

Visby som världsarv (2008) påstod jag att min studie inte går in på just kulturarvsprocessen 

utan snarare hur kulturarv kan ses som en del av Reijmyre glasbruks storytelling. Man skulle 

kunna se de förändringar som just nu sker på bruket som en kulturarvsprocess och därigenom 

mer djupgående göra en vidare studie på det ämnet. När Reijmyre påstår sig ha ett gediget 

kulturarv tillsätter de värde i vad de menar med sitt kulturarv. Eftersom de just nu arbetar med 

förändringarna, omskapar sin storytelling och värderar sin kulturhistoria så kan man se platsen 

som i en pågående kulturarvsprocess. 
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