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Känslor avgör vinnare i unik Kosta Boda-auktion 
 

Konstglas för en kvarts miljon under klubban. Är du rikare på känslor än på pengar?  

Du är inte ensam. Därför arrangerar Kosta Boda världens första känslobaserade 

konstauktion i Stockholm den 18 juni. Med hjälp av biometriska sensorer mäts 

budgivarens känsloreaktioner inför konstverken. De tre som känner mest vinner 

budgivningen om tre glaskonstverk som tillsammans är värda över en kvarts miljon 

kronor.  
 

Auktionen med enbart känslor som betalningsmedel syftar till att uppmärksamma den unika 

glaskonst som Kosta Bodas konstnärer skapar i Sverige i dag. Dessutom ger den möjlighet att 

göra Kosta Bodas absolut mest exklusiva konstglas tillgängligt för fler än bara för de som 

egentligen har råd. 

 

Alla som vill är välkomna att medverka i auktionen den 18 juni på galleri So Stockholm i 

Kungsträdgården. 

 

– Det är fantastiskt att med den här tekniken för en gångs skull kunna ge den som känner allra 

starkast för konstverket chansen att också äga det säger Jenny Sundqvist, Chef Produktutveckling 

och Marknad för Orrefors Kosta Boda AB. 

 

Budgivarna i auktionen får sina känslor inför konstverken analyserade av biometriska sensorer, en 

beprövad teknik som bland annat används inom kognitionsvetenskap och neuropsykologi. Varje 

besökares känslor omvandlas med hjälp av sensorerna till ett ”känslobud”. Högst bud vinner 

sedan budgivningen.  

 

Några av Kosta Bodas främsta glaskonstnärer har skapat de tre konstverken. Tillsammans är de 

värda över en kvarts miljon kronor. För att minimera risken för känslomanipulation före auktionen 

är både konstverken och konstnärerna hemliga fram till att budgivningen är avslutad.  

 

Så här kommenterar en av konstnärerna det banbrytande projektet: 

 

– Det är spännande att låta sin konst vara med i en auktion där valutan består av känslor, inte 

pengar. Det skapar en mängd intressanta frågor om konstens värde och om vem som ska ha 

möjlighet att äga konst. Jag hoppas att den som vinner ska känna att det var värt vartenda 

hjärtslag. 

 

Följ auktionen live under auktionsdagen och läs mer på auctionbasedonemotions.com 

#kostabodaauction 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta gärna,  

Jenny Sundqvist, Chef  Produktutveckling & Marknad 

Tel: 0478 346 19. E-post: jenny.sundqvist@orrefors.se  

Sarah Andersson, Marknadskommunikatör 

Tel: 0478 345 60. E-post: sarah.andersson@orrefors.se 

 

 

www.facebook.com/kostaboda   

www.pinterest.com/KostaBoda   

Instagram @kostaboda    

www.kostaboda.se 
 

 

Auktionen äger rum mellan 11.00 och 20.00 på galleri So Stockholm i Kungsträdgården i centrala 

Stockholm den 18 juni. 

 
 

 

För säkerheten under auktionen står Kali Sikaran, http://kalisikaran.com. För ytterligare 

information kontakta, johan.skalberg@kalisikaran.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt 

bruks- och konstglas. Vi utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl 

privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och Kosta Boda. Vi är Nordens största glasbruksgrupp 

med en historia som sträcker sig tillbaka till 1742. 

Hjärtat i verksamheten finns på glasbruken i Kosta, Orrefors och Åfors. Genuina bruksmiljöer med närhet till 

hantverket och formgivarna. Vid våra bruk bedriver vi även en omfattande turism- och upplevelseverksamhet 

som årligen lockar över en miljon besökare. 

Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal varumärken på 

konsument- och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

www.kostaboda.se 
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