
GLASBRANSCHFÖRENINGEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID

Kompetensförsörjning, utbildning och utveckling

Verksamhetsåret 2018 kan sammanfattas med att föreningen fortsatt utveckla många områden för att 
säkra framtida konkurrenskraft för branschen. Konjunkturen var fortsatt stark och många medlemsföretag 
har haft mycket att göra och omsättningen har ökat ytterligare. 

Under året har föreningen intensifierat fortsatt utvecklingsarbete för att förstärka bland annat bran-
schens rekryteringsambition, arbetsgivarfunktion, kommunikationsverksamhet och utbildningsverksamhet med 
ännu fler kurser. Utifrån föreningens stora antal utbildningsdagar, närvaro på branschträffar, besökare på vår 
hemsida och många nya medlemsföretag ser vi att utvecklingsarbetet de senaste åren ånyo ger bra resultat.

Föreningen har stärkt sitt arbete med nyrekrytering till branschen. Många projekt har utarbetats och genom-
förts. Föreningen deltog bland annat på yrkes-SM och har tagit fram rekryteringsmaterial, som exempelvis bro-
schyrer, filmer och powerpoint-mallar. Vi kan även glädjas åt att antalet registrerade lärlingar fortsätter att öka. 

Under året har föreningen fortsatt utbilda bygglärare och samverkat med gymnasieskolor. Parallellt med 
arbetet med att försöka att få fler att upptäcka vår bransch fortsätter vi satsningen på ökad kompetensut-
vecklingen för medlemsföretagen. Förra året höll föreningen över 40 utbildningar, varav två nya utbildningar 
inom tjänstemannaavtalet och inom dörrmästarkonceptet. Efter mycket arbete och påverkansarbete starta-
des även en helt ny YH-utbildning till glas- och metallingenjör.

Vi satsade även på medlemsaktiviteter, som Glasdagen med nära 300 deltagare, glasmästeri- och bilglas-
träffar runt om i landet med cirka 200 deltagare och föreningen var medarrangör på Nordbygg. Totalt över   
300 enheter har besiktigats under åren inom ramen för bilglas- och MTK-auktorisationerna. Utöver det har över 
80 medlemsbesök gjorts och en medlemsenkät har tagits fram genomförts i syfte att utveckla föreningen. 

Det kan också nämnas att alla landets kommuner har fått brev med vår nya upphandlingsrekommendation 
för att förmå kommunerna att utveckla sina upphandlingar. Föreningens arbete för en sund konkurrens har 
även lett till att vi nu gått in som ägare i ID06-systemet.

Verksamhetsåret har präglats av hög ambitionsnivå för att uppnå stor medlemsnytta och långsiktigt hög 
konkurrenskraft för branschen! Många åtgärder har gjorts och vi har på ett kortfattat sätt försökt samman-
fatta en del av dem i punktlista i denna verksamhetsberättelse för 2018.

Jonas Nilsson
Ordförande GBF

Erik Haara
VD GBF



ARBETSGIVARGRUPPEN  / ARBETSMILJÖ 
•   Omfattande rådgivning till medlemmar per mejl och telefon. 
•   Framtagande av en helt ny kurs samt genomfört detta –  en 

tjänstemannakurs tillsammans med de andra AG-organisatio-
nerna som vi tecknar Tjänstemannaavtalet med 

•   Genomfört kurs i arbetsrätt, Glasmästeriavtalet. 
•   Förberedelse samt genomförande av Glas-

dagen: Inom AG-delen arbetsrättspass inom 
alla områden: Glas & Fasad, bilglas samt 
konstinramning: olika avsnitt på varje område. 

•   Deltagit i två träffar på bilglas- och glasmäs-
teriturnén med information om arbetsrätt 
samt information om ny lagen om personal-
liggare. 

•   Ett antal lokala och centrala  förhandlingar. 
•  Domstolstvister. 
•   Arbete med att skriva kommentar till tjänstemannaavtalet med 

de andra ag-organisationerna är påbörjat. 
•   Företagsbesök med tjänstemannafacken tillsammans med 

andra ag-organisationer. 
•   Kontinuerliga fc-möten i sektorn samt lav-möten för arbetsgi-

varsamverkan samt Arbetsrättsgruppen inom Svenskt Näringsliv 
•   Arbete med entreprenörsan svarslag: politiker, samordning 
 andra ag-organisationer, advokat-byråkontakt etc. I denna del  
 även samarbete med kommunikation för framtagande av 
 information samt publicering av mallar på vår hemsida. 
•   Arbete med personalliggarlagen bilglas: träff med Skatteverket, 

framtagande av frågor och svar samt publicering av information 
på hemsidan och i e-postutskick samt uppdatering av detta. 

•  Arbete med information om skattedeklaration på individnivå. 
•   Omfattande arbete kring en stor mängd ny lagstiftning som 

kom under sommaren, precis innan valet. 
•   Möte upphandlingsmyndigheten: Dels angående ev kollektivav-

tal med Byggnads och dels information om våra riktlinjer. 
•   Möte med företag som Upphandlingsmyndigheten anlitat ifall 
 krav på kollektivavtal är behövligt vid upphandlingar inom vår  
 bransch, utredningen pågår och sker inom hela bygg- och installa- 
 tionssektorn. 
•   Skapat en e-utbildning (dock ännu ej publicerad). 
•   Kontinuerligt arbete med arbetsmiljö och GCA inkluderat asbest. 
•   Utredningsarbete och information till konstinramarna kring 

FORA och Detaljhandelsavtalet. 
•   Uppföljningsmöte med riksdagen angående personalliggaren 

inom byggsektorn som kom 2016. 
•   Möte med Galaxen information med anledning av ny överens-

kommelse med berörda myndigheter och nytt sätt att samarbeta. 

KOMMUNIKATION 
•   Löpande stöttning i projekt inom alla verk-

samhetsområden. Exempelvis mejlutskick, 
filmklipp, textproduktion, inbjudningar, enkä-
ter, trycksaker, annonsering och profilmaterial. 

•  4 nr av branschtidningen GLAS. 
•  4 nr av medlemstidningen Rutan. 
•  5 nr av nyhetsbrevet e-rutan. 
•  50 publicerade nyheter på gbf.se. 
•  30 publicerade inlägg på Facebook.
•  8 genomförda Facebookkampanjer.
•  5 pressmeddelanden. 
•   Framtagande och genomförande av med-

lemsundersökning.
•   Genomförande och bevakning av Glasdagen 

och Nordbygg i Stockholm. 
•  Planering av Kongressen i Göteborg. 
•   Bevakning/deltagande under Glasstec 
 i Düsseldorf och Almedalsveckan i Visby. 
•   Löpande arbete med föreningens webbplats: www.gbf.se. 

UTBILDNING OCH FORSKNING
•   Tagit fram ytterligare ny broschyr om glasbranschen som vänder 

sig till elever som ska välja till gymnasiet. 
•   Utbildning av bygglärare i glas inom projektet Nya glasögon. 
•   Möten inom Forskningsstyrelsen i RISE och Smart Housing Småland. 
•   Referensgruppsmöte med LTH avseende branschens forsknings-

projekt om glas som konstruktionsmaterial (ClearSight). 
•   Information och marknadsföring av Glas- och metallingenjörs-

utbildningen i olika kanaler. 
•   Start av yrkeshögskoleutbildningen till Glas- och metallingenjör 
 1 okt. 
•   Genomfört årsstämma och styrelsemöte i Glasforskningsfören-

ingen. 
•   Medverkat på Yrkes-SM i Uppsala 25–27 april. I vår monter kunde 

besökarna se olika moderna arbetsmoment inom glas och också 
testa några prova på-aktiviteter. Det var ett lyckat evenemang 
med många intresserade besökare i montern. 

•   Genomfört utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket på 
Glasskolan 31 oktober för lärare på Bygg- och anläggningspro-
grammet. 

•   Genomfört yrkesprov inom glasmästeri 12–13 juni samt 11–12 dec. 
•   Genomfört Lärlingsveckan 26–30 november med 8 deltagare. Nu 

med två lärare medverkande under hela veckan, en från varje 
part i Lärlingsnämnden. 

•   Lagt upp informations- och utbildningsmaterial om glasteknike-
ryrket på webbsidan Utbudet där lärare och studievägledare kan 
beställa materialet utan kostnad. 

•   Filmat för rekryteringsfilm om att jobba som 
glas- och metallmontör. 

•   Filmat för rekryteringsfilm om att jobba som 
bilglastekniker. 

•   Tagit fram en tryckt upplaga av  inspirations-
  skriften Glas – möjligheternas material. 
•   Planerar för ett nytt externt bokningssystem 

för kurser och andra event. Det nya systemet 
ger  fördelar som exempelvis automatiska

 påminnelser och bekräftelse i mobilen. 

•   Påbörjat revideringen av kurshäftet Glas- och metallkonstruktioner. 
•   Under året har 70 nya lärlingar registrerats vilket är ovanligt 

mycket. 

FASAD 
•   Genomfört Nordbygg med lyckat resultat. Vår monter var öppen 

och inbjöd till möten, vi hade välbesökta se-
minarier och mässan i stort hade något fler 
besökare än år 2016. Det var många nöjda 
utställare inom glas- och beslag. 

•   Delat ut Glaspriset som gick till projektet 
Umestan 12. Efter prisutdelningen hade vi 
ett trevligt mingel i montern med många 
deltagare. Nytt för i år var också en webb-
omröstning för att utse publikens favorit. 
Tack vare en Facebook-kampanj röstade drygt 1 300 per soner 
och vann gjorde projektet ABBA-museet. 

•   Genomfört grundkurs i entreprenadjuridik i Stockholm med nya 
advokatbyrån. Föreläsaren fick väldigt bra omdömen i kursutvär-
dering. 

•   Genomförande av fasaddelen under Glasdagen. 
•   Genomfört grundkurs i entreprenadjuridik i Göteborg. Kursen 

hade 20 deltagare och föreläsaren fick väldigt goda omdömen i 
kursutvärdering. 

•   Genomfört båda nya Praktiska Dörrmästarutbildningarna under 
våren. Kurserna ger kunskap om olika nya beslag från flera leve-
rantörer. Båda kurserna fick goda omdömen i kursutvärderingen. 
Under våren gavs också en Teoretisk Dörrmästarutbildning. 

•   Genomfört två praktiska och en teoretisk dörrmästarutbildning 
på Glasskolan under hösten. Planerat och förberett en intern 
teoretisk dörrmästarutbildning som genomförs i Umeå 11–12 
december med 19 deltagare. 

•   Totalt under året har det hållits 7 dörrmästarutbildningar med 
totalt 63 deltagande personer. 

•   Swesec – där Glas- och metallföretagen är medlem har gått 
samman med organisationen SäkerhetsBranschen som samlar 
aktörer inom säkerhet för att skapa opinion för och driva säker-
hetsfrågor. 

•   Ett första möte om en gemensam montageutbildning är 
 genomförd och en kursskiss är framtagen. 
•   Skickat brev till ansvariga på alla arkitekt- och byggingenjörs-

utbildningar med boken Bygga med Glas och erbjudande om 
gratis föreläsning om glas. 

•   Genomfört föreläsning om att  bygga med glas och metall på 
 Luleås Tekniska Universitet. 

•   Genomfört två arbetsmöten med Fasadgruppen under året. 
•   Färdigt program för Fasaddagen 2019. 

GLASMÄSTERI
•   Slutlig version av upphandlingsrekommendation utskickad till 

medlemmar och till kommuner. Spridning av underlaget har 
även nått ut till kommersiella aktörer inom handel och fastig-
heter. Fortsatt påverkansarbete gentemot ett antal kommuner 
för bättre glasupphandlingar. I nuläget har 34 kommuner hante-
rats samt 16 bostadsbolag och 2 kommersiella upphandlingar. 

•   Glasturné, i nio olika områden. Bra genomslag med personliga 
träffar. 

•   16 st MTK-utbildningar har genomförts (10 st, 2 dagars MTK-
 montagekurser, 6 MTK-fortsättningskurser) 
•   3 st asbestutbildningar genom förda, 47 deltagare. 
•   Tagit fram en kort utbildning för upphandlare. 
•   Implementering av upphandlingsrekommendationen mot upp-

handlingsmyndigheten och deras kontaktnät. 
•   Möten med Hantverksdata för  utveckling av bl a artikelregister, 

har genomförts. 
•   Tre möten i MTK-auktorisationsnämnd har genomförts. 
•   Förslag framlagt till ändringar för kraven till att bli MTK-auktori-

serat företag. 
•   Marknadsföring av auktorisationen i facktidningar har kontinu-

erligt genomförts detta år; i bl a Husbyggaren, Byggtjänst PM, 
AMA-nytt, Bygg och Teknik. Omarbetning av annons inför kom-
mande digital annonsering. Vid beslut i MTK-nämnden kommer 
vi inför 2019 att fortsätta med marknadsföring i facktidningar, 
vilket ger en förstärkning. 

•   Ökat antal auktoriserade företag. 
 5 nya, 1 uteslutning. Tot 101 företag. 
•   Personalliggare samt genomgång av kortleverantörer som är 

ackrediterade i ID06-systemet. 
•   Framtagning av grunder för vidarefördjupning gällande regler 

kring CE-märkning. 
•   Två möten med glasmästerinämnden. 

BILGLAS
•   Majoriteten av tiden har gått till uppföljningsarbete efter Dekras 

revisioner. Krävande arbets- & administrationsprocesser för att 
alla skall bli godkända. 

•   Utvärdering av auktorisationskrav i samråd med bilglasnämnd. 
•  Utbildning av nya Dekratekniker. 
•   Möte med de fyra stora försäkrings bolagen med fokus att 

proaktivt visa att vi utvecklar auktorisationen. 
•   Fyra utbildningstillfällen för grundutbildning Bilglas i Katrineholm 

och tre tillfällen företagslagda. 
•   Intensiv medierapportering av välkända fordonstidningar inom 

området bilglas, där vi fått uttala oss. 
•   Fyra genomförda nämndmöten bilglas. Beslut taget att vi ska 

dela upp bilglasnämnden i två grupper med olika fokusområden 
för ökad kraft och effektivitet i våra arbetsmöten. En grupp kon-
centrerar arbetet på auktorisationen, medan en annan arbetar 
med fortsatt  fokus på marknad- opinions- och branschfrågor. 

•   Satt strukturen hur vi systematiskt och långsiktigt ska arbeta för 
att kompetenshöja och säkra bilglasföretagens fortbildning. 

•   Ökat nätverkandet genom att tillsätta en kompetensgrupp med 
medlemmar från bilglasföretagen. 

•   Glasdagen i Stocholm med föredrag för runt 50 personer. 
•   Glasturné på nio orter i landet med cirka 200 deltagare. 

•   Richard Gavaller har tagit över Bernt Jonassons uppdrag och roll 
som teknisk rådgivare för medlemsföretagen. 

•   Fortsatt utredning av Alldata som viktig del att få ett godkänt 
system av reparationsanvisningar. 

•   Löpande dialog med försäkrings bolag och medlemsföretag. 
•   Inlett arbetet att få myndigheter att värdera slitna rutor. 
•   Löpande uppdatering av kommunikations- 

och utbildningsmaterial. 
•   Digital marknadsföring av auktorisationen 

via bilglasmasteri.se  genom google-opti-
mering. 

INRAMNING
•  SM i konstinramning. 
•   Planering och genomförande på Glasdagen innefattande bl a 

seminarium med ek dr Maria Österåker. 
•   Kurs i objektsinramning 27–28 april. 
•   Representanter fr arbetsgruppen har haft möten och telefon-

kontakter med Stiftelsen Hantverk och  utbildning i Leksand och 
Hantverks akademin i Stockholm. 

•   Tre hantverkslärlingar i konstinramning har avlagt godkänd 
yrkeshögskoleexamen. 

•   Hösten 2018 påbörjade tre nya hantverkslärlingar sin 100 v långa 
utbildning. 

•   Presentations-/informationsmaterial om Inramningsgruppens 
verksamhet har tagits fram till nya hantverkslärlingar och deras 
handledare. 

•   Under våren har revidering av gesällprovsbestämmelser gjorts 
som sedan godkänts av Sveriges Hantverksråd. 

•   Gesällprov 11–12 oktober – Tre provtagare som alla gjorde god-
kända gesällprov. 

•   Mästarbrev – Under året har en konstinramare tagit mästerbrev i 
konstinramning. 

•   Representanter från arbetsgruppen har i samband med den 
årliga inramningsmässan i Bologna träffat representanter från 
Rammebransjeforbundet. 

ORGANISATION / GEMENSAMMA PROJEKT 
•   Gått in som ägare i ID06. 
 Aktie överlåtelseprocess. 
•   Deltagit på Nordisk Glasbranschträff            

i Finland. 
•   Jessica Blixt har börjat sin anställning 
 inom administration. 
•  Möten och planering har skett inom: 
 o  vd-gruppen Svenskt Näringsliv 
 o   vd/ordf möten inom bygg och installa- 

 tionssektorn 
 o   vd-möten inom bygg och installation 
 o  Svensk Byggnäring 
 o  Styrelsen för Glascentrum 
 o  Samordning angående ID06. Årsmöte. 
 o   Möte inom sektorn med skatteverket och ekobrottsmyndig-

het för ökad sund konkurrens 
•  Fyra AU-möten. 
•  Fyra styrelsemöten. 
•  Revisions och bokslutsarbete. 
•   Planering och genomförande av övergång till ny IT-, telefoni-, 

och växellösning. 
•   Anna-Lena Fransson har påbörjat sin anställning som glasexpert 

i Glascentrum den 1 maj. 
•  Träff med veteranklubben. 
•  80 medlemsbesök genomförda. 
•  Glasbranschgolfen genomförd i Öijared med över 50 deltagare. 
•   Förberedelser inför GDPR/dataskyddsförordningen införande i maj.
•   Hantering av nya medlemsföretag samt även utträden. Möten 

med flera potentiellt nya medlemmar. 
•   Deltagande på 3:e, 5:e och 8:e distriktets årsmöte. 
•   Ingått nytt och bättre drivmedelavtal OKQ8 
•  Löpande återvinningsadministration. 

AVSLUTNINGSVIS 
Utöver dessa punkter arbetas som vanligt, mycket och föredömligt, 
med medlemsservice, administration och ekonomihantering. Även 
omfattande rådgivning till medlemsföretag vilket förekommer 
inom alla verksamhetsområden. 
 Med detta hoppas jag att ni har fått en överblickbar bild av hur 
verksamheten har sett ut under året. 

Erik Haara
VD, Glasbranschföreningen

Verksamhetsberättelse 2018
Det har varit ett år med ett stort antal projekt i organisationen. Här följer merparten av Glasbranschföreningens verksamhet 
i sammanfattad form under 2018. Den är utformad utan inbördes ordning för att ge en övergripande bild av verksamheten. 

Utöver listan arbetades det som vanligt mycket med medlemsservice, administration och ekonomihantering. 
Omfattande rådgivning till medlemsföretag förekommer dessutom inom alla verksamhetsområden.

Bostad i växthus
ger lugn och harmoni
bakom 900 glasrutor.
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Profilen: Med närvaro som strategi bygger Jonas Nilsson sitt ledarskap 

PLASTHUS II
MED MAXIMAL VY 
UT ÖVER KUSTEN

TERRASSBOENDE
SOM ATT BO I EN 
ITALIENSK BY I VÄXJÖ

GLASVÄGGAR
SKÄRMA AV MED 
GLAS OCH BEHÅLL 
ÖPPENHETEN

Leva och bo
med fri utsikt

RUTAN 3.18

G L A S B R A N S C H F Ö R E N I N G E N S  M E D L E M S T I D N I N G

FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER:
BAKRE RADEN: RICHARD DAHLKVIST, JIMMY KARLSSON, ERIK LUNDIN, JENS SJÖSTRÖM, HAMED RAJABIEH-FARD. 
FRÄMRE RADEN: DANIEL LIDÉN, DICK HANSSON, KLARA HEDSKOG, AVICHAI ARBIV (UL), JOHANNES BERGLUND.

Glasbranschens nya YH-utbildning:
Första kullen på plats

” Det är svårt 
 att tänka sig 
 en tillvaro 
 utan glas.” 

GLAS
Detta naturens egenproducerade material som bearbetats 

fortlöpande sedan flera tusen år tillbaka är en fundamental och 
uppskattad del i vårt moderna samhälle. I våra hus, fordon och apparater. 

I konsten, i redskapen, i hushållen, i forskningen, i rymden …

MÖJLIGHETERNAS MATERIAL 

UPPHANDLA 
GLASTJÄNSTER

BLI GLASTEKNIKER 
 och arbeta i en framtidsbransch

Vi skapar en 
ljusare framtid!

Glasbranschen är en expansiv bransch med snabb 
tillväxt och ständigt nya innovationer. Idag finns det 

glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion 
som miljö och komfort. Vi går en spännande framtid 

tillmötes. Vi blir effektivare och mer konkurrenskraftiga 
om vi som företagare organiserar oss tillsammans. 

Det gör vi i vår gemensamma bransch- och 
arbetsgivarorganisation – Glasbranschföreningen. 

Tillsammans skapar vi en ljusare framtid!

Fem fakta om oss
GLASBRANSCHFÖRENINGEN

 S är en bransch- och arbetsgivarorganisation.
 S organiserar glasmästerier, glas- och metallentreprenörer, 

bilglasmästerier och konstinramningsföretag i Sverige.
 S har drygt 600 medlemsföretag.

 S tecknar egna kollektivavtal för branschen.
 S är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.

 
 

 

BILGLASFASAD-
ENTREPRENAD

GLASMÄSTERI INRAMNING
Vill du veta mer? 
Glasbranschföreningens kansli i Stockholm fungerar som 
en sambandscentral för såväl medlemmar och leverantörer 
som beställare och andra intressenter. 
Tveka inte att höra av dig till oss om det är något 
du undrar över eller önskar få hjälp med! 

Du når oss på 08-453 90 70 eller info@gbf.se

TILLSAMMANS SKAPAR VI 
EN LJUSARE FRAMTID!

1O

Jessica Blixt


