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Under 2014 präglades föreningen och branschen av utveckling 

och framtidsanda. Samhället förändras snabbt och glasbran-

schen likaså. Teknikutveckling går fort, konkurrensen ökar och 

nya marknadsområden öppnar sig. Det gäller att kunna se 

möjligheterna och anpassa verksamheten utifrån utvecklingen. 

Omsättningen inom glasbranschen ökar stadigt, samtidigt som 

marginalerna dock har tenderat att minska något. Branschen har 

varit utsatt för hård konkurrens under lång tid, framför allt inom 

vissa områden, bland annat på fasadsidan där konkurrensen är 

hård och många nya aktörer söker sig till den svenska marknaden. 

På bilglassidan är konkurrensen fortsatt tuff såväl inom branschen 

som gentemot bilverkstäderna. 

Glasbranschföreningen har arbetat hårt med utvecklingsarbete 

för att förstärka branschens utbildningsverksamhet, arbetsgivar-

funktion, kommunikationsverksamhet och olika plattformar för 

branschträffar för erfarenhetsutbyte. Utifrån vår stora ökning av 

antal utbildningsdagar, närvaro på branschträffar, besökare på 

vår hemsida och framför allt ett stort antal nya medlemsföretag 

ser vi att utvecklingsarbetet ger bra resultat. 

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! 
Utveckling och framtidsanda formade 2014

Vi har stärkt och utvecklat vår gemensamma organisation. 

Det känns bra att vi nu har ett stort utbildningsutbud, som också 

kontinuerligt ökar, med en egen glasskola och att det utbildas 

som aldrig förr. Vi har även utvecklat alla våra informationskanaler, 

alltifrån tidningen GLAS till e-rutan samtidigt som vi nu uppgra-

derar vår hemsida.

Under år 2014 lades ett stort fokus på ett antal centrala områden 

och här är ett urval:

• Stärka GBFs opinionsbildning och lobbyverksamhet, för   

 att synliggöra branschen och våra medlemsföretag bättre. 

 GBF har bland annat tagit fram devisen Vi skapar en ljusare  

 framtid, med tillhörande material, vilken ska ligga till grund  

 för framtida kampanjer.

• Säkerställa sund konkurrens på fasadområdet genom lobbying  

 för att förändra dagens lagstiftning samt genom att påverka  

 byggherrar och andra intressenter. Efter hård opinionsbildning  

 blev det under året klart att ny lagstiftning angående närvaro- 

 liggare träder i kraft 2016.

• Utveckla, marknadsföra och höja statusen för MTK- och bil- 

 glasauktorisationen.
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• Tagit fram Diplomerad Dörrmästare som är projekt under  

 stark utveckling.

• Fortsätta utveckla GBFs utbildningsverksamhet genom 

 Glasskolan i Katrineholm med ökat kursutbud och anpassade  

 lokaler.

• Stärka medlemsföretagens engagemang i GBF genom att  

 utveckla de lokala och centrala branschträffarna samt att se  

 över distriktsverksamheten.

• Specifika stora projekt som genomförts under året 2014 är  

 GBFs satsning på bland annat Nordbygg, Nya ögon på glas  

 samt Glasdagen.  

Vi lägger ett spännande och utvecklande verksamhetsår till 

handlingarna för att fortsätta framåt! Branschen har fantastiska 

möjligheter och intressanta utmaningar framför sig. Tillsammans 

ska vi fortsätta driva våra branschfrågor framåt och således skapa 

en ljusare framtid!

Glasbranschföreningen mars 2015

Per Sjöhult  Erik Haara
Ordförande VD



oRgANISATIoNSVERKSAMhET

Under år 2014 har stort fokus legat på att utveckla kärn-
verksamheten. Under året har också en kraftig ökning 
av nya medlemsföretag skett, 22 till antalet. Vad gäller 
organisationsverksamheten så har mycket fokus lagts 
på att genomföra attraktiva branschträffar. Utöver stora 
utbildningssatsningar och möten kopplade till specifika 
verksamhetsområden har målet varit att skapa ett stort 
årligt event för att skapa en naturlig och attraktiv platt-
form för branschens alla aktörer att träffas på – Glasda-
gen, som kommer att hållas vartannat år för att komplet-
tera Kongressen de år den inte hålls. Glasdagen hölls i 
Göteborg och blev en stor succé med över 300 deltagare 
från fasad-, glasmästeri-, bilglas och konstinramnings-
företag samt leverantörer.

Under verksamhetsåret 2014 drevs drygt 100 olika projekt, 
de flesta anpassade till de olika verksamhetsgrupperna.  
GBFs verksamhet ges ingående beskrivning i medlemstid-
ningen Rutan som utkommer 4 gånger per år samt e-rutan 
och andra medlemsutskick. 

Styrelsemöten
Under 2014 har fyra styrelsemöten avhållits. I oktober 
hölls ett kombinerat strategimöte och styrelsemöte där 
även GBFs kansli deltog under strategidelarna. Även ett 
flertal arbetsutskottsmöten har hållits. 

Distriktsverksamheten
Vissa distrikt har fungerade verksamhet medan andra har 
väldigt lite verksamhet. Detta lyftes till Kongressen 2013 
och under 2014 har arbetsgrupp, kansli och styrelse utrett 
frågan och till Kongressen 2015 kommer förslag till fortsatt 
distriktsutveckling.  

 Sju distrikt har under året fått hjälp av GBFs kansli med 
kallelser och med sin bokföring. Detta för att avlasta di-
striktens styrelser och för att kunna ge mer tid till utveck-
lande distriktsarbete. Under året har distrikt 1 och 2 slagit 
ihop sig för att utveckla sin distriktsverksamhet.
 Under har regionala årsmöten och träffar hållits runt 
om i landet.

Glasdagen
År 2014 hölls Glasdagen i ny utvecklad version. Avsikten 
är att den ska hållas vartannat år för att komplettera 
Kongressen de år denna inte hålls. Årets Glasdag hölls i 
Göteborg och blev en stor succé med över 300 deltagare 
från fasad-, glasmästeri-, bilglas och konstinramningsfö-
retag samt leverantörer. Syftet att samla hela branschen 
för samtal, utbildning, inspiration för att kunna fortsätta 
utveckla företaget och föra branschen framåt blev väl 
tillgodosett.

Medlemskontakt 
(besök, samtal, service m m)
Ett sextiotal medlemsbesök har genomförts i enlighet med 
årets målsättning. Medlemsbesökens stora värde för med-
lemmar och kansli är uttalat från många håll, inte minst 
för nya medlemmar och de som inte så ofta deltar på 
medlemsmöten. En strävan har varit att hitta en bra balans 
mellan medlemsbesök och allmänna branschträffar.  

Glasbranschgolfen
Den årliga Glasbranschgolfen avgjordes detta år på Hook 
utanför Jönköping. 65 glasföretagare samlades för att träffa 
kollegor och mellan golfslagen kunna utbyta bransch- och 
företagserfarenheter.
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gEMENSAMMA PRoJEKT

Många projekt är gemensamma för GBFs olika verk-
samhetsområden och samlas under den Gemensamma 
gruppen, de flesta anpassade till de olika verksamhets-
grupperna, men även ett antal som berör de flesta med-
lemsföretagen, t ex lobbying, glasåtervinning, FR 2000 
och garantifonden.

Lobbying
Glasbranschföreningen har under året bedrivit lobby-
arbete i syfte att sprida kunskap om och befästa glas-
branschens viktiga roll i samhället. Detta har skett i olika 
former: som enskild organisation, med hjälp av konsulter 
eller som aktör i större nätverk. Nätverken består av andra 
branschorgansationer, fackförbund samt myndigheter 
och utbildningsenheter. Till exempel ingår föreningen 
i Byggbranschen i Samverkan (BBIS), där de viktigaste 
uppgifterna har varit att motarbeta svartarbete och kräva 
identifikationshandlingar på byggarbetsplatser (ID06), 
vilket nu har lett till att ny lagstiftning kommer att införas 
på området. Även aktiv medverkan vid Almedalsveckan 
har varit en viktig insats i föreningens lobbyarbete. Sedan 
2011 använder GBF MyNewsdesk som verktyg för att 
publicera press material på internet.
 Glasbranschföreningen har delgett sina budskap på 
såväl föreningens hemsida, i sociala medier, tidningar och 
nyhetsbrev som i pressrealeser, rapporter, trycksaker samt 
nätverksbyggande och personliga möten. Föreningen har 
även deltagit på mässor och seminarier, både som utstäl-
lare och föredragshållare. 

Glascentrum
Föreniningen är delägare i Glascentrum vars verksamhets-
idé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer 
för val och montering av glas i byggnader samt att verka 
för ökad kunskap inom området genom information, 
erbjuda utbildningar och besiktningar.
 Föreningen är genom Glascentrum medlem i Glafo 
och samverkar där för forskning och utveckling. GBF är 
även medlem i SIS (Swedish Standards Institute) genom 
Glascentrum och varit delaktiga i standardiseringsarbete 
avseende glas- och metallpartier.
 GBF har haft ledamöter i Glascentrums styrelse och har 
bland annat medverkat i utvecklingsarbetet och mark-
nadsföring och information om MTK-anvisningarna.

Garantifonden
Garantifonden är en garanti för konsument som väljer att 
köpa tjänster av ett GBF-företag. Under året har ett par 
mindre reklamationer behandlats vilka resulterat i nöjda 
kunder och förstående medlemsföretag.
 

6

Från lobbying och återvinning 
till garantifond och glascentrum

Jörgen Häll, vd Glascentum



Entreprenadjuridik
Med hjälp av advokaterna på NOVA advokatbyrå får med-
lemsföretagen hjälp och vägledning i olika entreprenadju-
ridiska ärenden. GBF ingår också i ett underentreprenörs-
nätverk som träffas för erfarenhetsöverföring och för att 
driva frågor gemensamt.

Internationellt samarbete
Under året har det skett erfarenhetsutbyte mellan de 
nordiska länderna med gemensamma projekt. GBF har 
även deltagit i möten och samverkan inom ramen för 
bland annat UEMV och FAECF. Underhandskontakter har 
hållits per telefon och mejl. GBF deltog även på UEMV-
mötet i anslutning till Glasstec i Düsseldorf.

Miljö och kvalitet 
– FR 2000 Glas och Fasad
Inom kvalitetsområdet har GBF bland annat varit medlem 
i IQ Samhällsbyggnad, en organisation som arbetar med 
verktyg för byggbranschen i syfte säkerställa kvaliteten i 
byggandet samt att förmedla forskningsmedel till bran-
schen.
 Cirka 150 medlemsföretag använder sig av FR 2000 
och ett tiotal är certifierade. Kraven från beställarledet 
har ökat och behovet av att företagen visar dokumenta -
tion på sina verksamhetssystem blir allt mer vanliga 
i för frågningsunderlagen. Under året har det pågått en 
utredning kring vilket kvalitetssystem branschen ska stödja 
sig på i framtiden.

Återvinning
Avtal för återvinning av bil- och planglas gällde fortsatt 
med SGR AB och löper vidare. GBF har arbetat med 
återvinningen sedan hösten 1998. Uppdraget är att ta 
till vara på allt laminerat bilglas från GBFs medlemmar, 
auktoriserade bilglasmästare och bilföretag. Insamlingen 
sker genom SGR och deras egna turbilar eller på orten 
kontrakterade företag som hämtar och levererar burarna. 
Glastjänster för GBF AB administrerar all hämtning.

Glasstec 2014.

Återvinning av bilrutor.



2014 blev ett lyckat utbildningsår med ovanligt många 
genomförda kurser, vilket bidrog till att Glasskolan hade 
ett omfattande schema med bland annat bilglaskurser, 
MTK-kurser, dörrmästarutbildning och inramningskurser. 
Dessutom blev beräkningsprogrammet Clear Sight färdigt 
och är nu exklusivt för GBFs medlemsföretag.

Utbildning

Glasskolan i Katrineholm
På Glasskolan sker ständiga förbättringar. Lokaler och 
utrustning anpassas och kursverksamheten blir bättre 
och bättre. Antalet personer som i år har deltagit på våra 
kurser är också rekordmånga. För att få bra övningsobjekt, 
framför allt i de praktiska kurserna har under året en vägg 
av glas- och metallparti byggts upp mellan teorisal och 
verkstadsdel. Partierna och väggen har en central del i 
både MTK-kurserna och i dörrmästarutbildningarna.

Rekrytering
Under året 2014 har 31 nya lärlingar/elever anmälts till 
lärlingsnämnden, vilket är några fler än året innan. Det är 
22 personer som är anmälda som traditionell lärling och 
nio är elever från gymnasieskolans glasteknikerinriktning 
på Bygg- och anläggningsprogrammet. Alla nyregistrerade 
lärlingar och elever har fått en låda med en grunduppsätt-
ning av verktyg. 

UTBILDNINg oCh FoRSKNINg

Branschrekommenderad skola
För att höja kvaliteten på glasutbildningen på gymnasie-
skolan har Glasbranschföreningen under året påbörjat 
arbetet med utbildningskonceptet ”Branschrekommen-
derad skola”. För att en gymnasieskola ska bli branschre-
kommenderad måste utbildningen uppfylla vissa krav som 
specificeras av glasbranschen. Kraven gäller exempelvis 
utrustning som ska finnas på skolan samt olika utbildnings-
moment som ska ingå i undervisningen. De lärare som 
utbildar i specialinriktningen till glastekniker ska även få 
möjligheten att åka till Glasskolan i Katrineholm för att få 
lära sig mer om glas.

Läromedel
Arbetet med att revidera branschens utbildningshäften 
har fortsatt. Under året har arbetet med att förnya häftet 
Planglas A startat. Förutom en revidering av innehållet 
kommer häftet kommer att få ny layout och format.

Lärlingsutbildning
Alla traditionella lärlingar ska gå en utbildningsvecka. 
Under veckan varvas teoripass som exempelvis glasteori, 
ritningsläsning, isolerrutor och bilrutor med praktiska 
övningar och studiebesök på glasförädlingsindustri. 
Utbildningsveckan är mycket uppskattad. Detta år genom-
fördes utbildningen under våren med åtta lärlingar som 
deltagare. Utbildningen genomfördes på Glasskolan 
i Katrineholm. 
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Yrkesprov / Gesällprov
Lärlingsutbildningen bör avslutas med ett yrkes-/gesäll-
prov och intresset för att verkligen göra det har ökat. 
Under året genomfördes två yrkesprov på Glaskolan i 
Katrineholm med totalt elva deltagare. Det är många år 
sedan deltagarantalet var så högt och det ät glädjande.

Lärlingsnämnden
Lärlingsnämnden, samarbetsorganet mellan Glasbransch-
föreningen och Byggnads, med uppgift att behandla frågor 
som berör yrkesutbildningen och yrkesutbildningsavtalet, 
har träffats vid två tillfällen under året. Höstmötet var det 
sista för Svante Ringström och han kommer nu att ersättas 
med en ny representant från GBF. 

I nämnden ingick under år 2014 från GBF: 
Svante Ringström, ordförande, 
N.P. Ringströms Glas, Stockholm
Ulf Lundmark, Skellefte Glas 
Jan Andersson, Tages Glas, Katrineholm 
Joakim Länder, GBF

Forskning

Smart Housing Småland
Glasbranschföreningen är med och finansierar projektet 
Smart Housing Småland, en innovationsmiljö för smart 
boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. 
Under året har ett antal projekt genomförts bland annat 
har en bostadsprototyp utvecklats. Bostaden presentera-
des i Almedalen och den innehåller en hel del nytänkande 
kring hur glas kan användas i en bostad. 

Glas som konstruktionsmaterial
Glasbranschföreningen är fortsatt med och finansierar 
forskning på Lunds Tekniska Högskola om glas som 
konstruktionsmaterial. Under året har en referensgrupp 
träffats vid flera tillfällen för att testa och utvärdera det 
beräkningsprogram ClearSight som forskningen resulterat i. 
Programmet är lätt att hantera och ger stora möjligheter 
att designa glaskonstruktioner men det kräver kunskap 
och laster och EuroCode, därför har ClearSight komplette-
rats med hjälpprogrammet ClearLoad. 

Uppgradering av den befintliga 
bebyggelsens energiprestanda
Glasbranschföreningen är med i referensgruppen för 
projektet ”Uppgradering av den befintliga bebyggelsens 
energiprestanda – med inriktning på klimatskalet i rekord-
årens flerbostadshus”. En del i projektet är att utveckla nya 
beräkningsrutiner för den energibesparing som kan göras 
i samband med inglasning av befintliga byggnader och 
under året har det arbetet påbörjats.

Joakim Länder,
ansvarig Glasskolan 
i Katrineholm

Karin Lindskog,
utbildningsansvarig

Svante Ringström 
omgiven av 
Joakim Länder, 
Jörgen Landeborn, 
Ulf Lundmark 
och Jan Andersson.

Yrkesprov 2014.
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KoMMUNIKATIoN

GBF tog under 2014 de inledande stegen till att program-
mässigt uppgradera hemsidan, gbf.se, och samtidigt pla-
nera för en omfattande strukturförbättring för lansering 
2015. Kommunikationsavdelningen bar en stor del av 
arbetet med Glasdagen, skapade tydligare strukturer för 
de kanaler som föreningen kan använda sig av för att 
nå ut med information och budskap i form av artiklar, 
pressreleaser, inlägg på sociala medier m m.  

Hemsidan
Beslut om uppgradering av programvaran, Drupal, på 
vilken GBFs hemsida är uppbyggd togs under hösten. 
Samtidigt inleddes arbete med att se över både struktur 
och layout på hemsidan. Detta ska leda till att mycket av 
det material som tidigare legat enbart på medlemssidorna 
lyfts ut till den publika sidan, dels för att skapa större 
aktivitet och dels för att visa beställare/besökare vad som 
pågår i branschen och hos medlemsföretagen. Matilda 
Röjgård ansvarar för GBFs hemsida.

Tidningen GLaS
Satsningen på att utveckla och förädla tidningen GLAS, 
som utkom med 4 nummer 2014 fortsatte under verksam-
hetsåret med bra resultat. Tidningen sprids till drygt 3 500 
arkitektkontor, fastighetsförvaltare och byggföretag, vilket 
är en målmedveten satsning för att informera och inspi-
rera till ökad användning av GBFs medlemsföretags varor 
och tjänster. Tidningens upplaga, nu på ca 5 000 ex per 

Start för omfattande renovering 
och uppgradering av hemsidan

Nordbyggspecial med de nominerade till Glaspriset 2014

Solenergi
Ny eff ektivare teknik – nu krävs politisk vilja

1.2014 / arkitektur / design / miljö / teknik /
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utgåva, och annonsintäkterna får bedömas som godkända 
då verksamhetsåret till stora delar fortsatt präglades av 
ekonomisk instabilitet. Redaktör och ansvarig för tidningen 
var Mikael Ödesjö. För annonsförsäljningen svarade Hélène 
Ulvander, MediaMix. Grafisk formgivning och tryckproduk-
tion svarade Jonas Johnsson på Mandarin AB för.

Rutan
För medlemsinformation har Glasbranschföreningen pro-
ducerat fyra nr av Rutan. Tidningen fortsatte att utvecklas, 
under 2014 bland annat med produktnyheter och ett 
logouppslag för de associerade medlemsföretagen. 
Rutan är en samproduktion av GBFs personal.

Nyhetsbrev, broschyrer etc
Till medlemmarna skickades 7 nummer av det digitala 
nyhetsbrevet e-Rutan samt även flera nyhetsbrev, inklu-
sive Arbetsgivarnytt, för respektive projektgrupp. Utöver 
detta har massmedia, kunder och beställare, myndigheter, 
organisationer m m informerats genom brev, pressreleaser, 
artiklar, föredrag och inlägg på sociala medier. 

I Kommunikationsgruppen ingår:
Mikael Ödesjö, GBF
Matilda Röjgård, GBF
Jonas Johnsson, Mandarin AB
Johan Aredal, Aredal Foto Mikael Ödesjö Matilda Röjgård

Digitala nyhetsbrevet e-Rutan.



ARBETSgIVARgRUPPEN
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Under året förstärktes arbetsgivargruppen genom att 
Ingrid Clementson i augusti började som jurist på GBF. 
Tanken var att stärka organisationens juristfunktion 
och framförallt den arbetsrättsliga delen av arbetsgivar-
gruppen. arbetsrättsliga förhandlingar och svårigheter 
undviks bäst genom att arbeta förebyggande gentemot 
våra medlemsföretag. arbetsgivargruppen har därför 
detta år fokuserat på att arbeta med utbildning och 
information till medlemsföretag, ett arbete som kommer 
att fortgå löpande. 

avtalsförhandlingar
Kollektivavtalsförhandlingarna skedde 2013 och för båda 
kollektivavtalen träffades tre åriga avtal. 

Glasmästeriavtalet
Under löpande avtalsår har Glasmästeriavtalet inte för-
ändrats. Överenskommelsen i kollektivavtalet innebär att 
lönerna höjs i enlighet med avtalet. Lönerna höjdes den 
1 april 2014 och från dess är lönen 144 kr/tim. Från den 
1 april 2015 är lönen 149 kr/tim.

Tjänstemannaavtalet
Under året har arbetsgivarsidan och Unionen enats om ett 
nytt löneavtal. Det innebär att företagen kan ha individuell 
lönesättning även för tjänstemännen som är medlemmar 
i Unionen. Tidigare har detta varit möjligt för tjänstemän 
som är medlemmar i Ledarna och i Sveriges ingenjörer. 

Lönerevisionen för tjänstemän var 1 april 2014 för tjänste-
män medlemmar i Ledarna och Sveriges ingenjörer samt 
1 maj 2015 för tjänstemän medlemmar i Unionen.  Under 
året har även en partsgemensam arbetsgrupp träffats 
för översyn av avtalsbilaga 4 och 6, det arbetet ska vara 
slutfört i april 2015.

Rådgivning
Under året har det kontinuerligt varit rådgivning kring 
arbetsrättsliga frågor och många företag har begärt hjälp 
vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, personliga skäl 
samt avsked. I övrigt har det varit en mängd andra fråge-
ställningar såsom lärlingars anställningsvillkor, uppsägning 
av lärlingar, vad som gäller kring nyanställning, lönefrå-
gor, arbetstidsfrågor (inklusive arbetstidsförkortning), 
semesterfrågor, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsansvar, 
tolkningar av kollektivavtalen, företrädesrätt, anlitande av 
underentreprenör och inhyrning av bemanning, fråga om 
företrädesrätt, skyddsombud, frågor kring fackets medbe-
stämmande m m. Det har även varit avtalsrättslig rådgiv-
ning med fokus på entreprenadjuridik, konsumenträtt, 
försäkringsfrågor och upphandlingsfrågor.

Utbildning
Under året har en heldagskurs i arbetsrätt tagits fram. 
Detta är första gången som en renodlad arbetsrättskurs 
har skett. På kursen gick deltagarna igenom arbetsrätts-
lig lagstiftning samt Glasmästeriavtalet. Genomgången 

Förhandlingar, rådgivning och utbildning
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innebar att deltagarna fick lära sig vad de ska tänka på 
när företaget står inför förändringar och vilka lagkrav som 
gäller innan man börjar förhandla. Vidare gick vi igenom 
arbetstidsregler samt vad som gäller vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist, personliga skäl samt avsked. På kur-
sen lärde sig också deltagarna att förstå de svårigheter och 
se de lösningar som är specifika inom glasbranschen. Ett 
annat syfte med kursen var att deltagarna fick ett nätverk 
inom glasbranschen med andra som arbetar med liknande 
frågor i andra företag. Kursverksamheten fortsätter att 
utvecklas under 2015.

Kommunikation / Information
Information kring juridiska nyheter är en ständigt pågåen-
de verksamhet. Det kan vara att allt från korta notiser på 
hemsidan till längre tidningsartiklar i Rutan. På hemsidan 
håller en informationsbank på att byggas upp och redan 
nu finns längre artiklar kring vad som gäller vid: uppsäg-
ning, underentreprenörer, diskriminering, fackliga förtro-
endemän etc. Arbetsgivarnytt ges också regelbundet ut. 

Samarbeten som stärker 
arbetsgivardelen
Under året har GBF haft ett stort antal samarbeten med 
olika arbetsgivar-och branschorganisationer i syfte att 
säkerställa våra medlemsföretags intressen. Förhandlings-
cheferna för sju arbetsgivarorganisationer inom byggbran-
schen träffas kontinuerligt för att diskutera gemensamma 

frågor och inom ramen för detta sker många samarbeten 
och erfarenhetsutbyten. Inom ramen för arbetsmiljö-
området träffas de arbetsmiljöansvariga från de arbets-
givarorganisationerna inom byggbranschen. GBF deltar 
även aktivt i projektet En säker arbetsplats. GBF har även 
varit med och ordnat seminarier angående nya Arbets-
miljö föreskrifter.

Ingrid Clementsson,
arbetsrättsjurist

” Arbetsrätt i praktiken” 
var en av kurserna 
GBF tog fram 2014.
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Under hösten 2014 arrangerade GBF åtta bilglasträffar 
runt om i landet. Per Sjöhult och Bernt Jonasson har 
diskuterat branschsituationen kring försäkringsbolagen 
och marknaden, kedjebildningen, originaldelar och 
garanti, uppföljningsrevisioner m m med 110 deltagare 
från 75 medlemsföretag. Träffarna har varit väldigt 
uppskattade av alla, och kommer därför att genomföras 
årligen i fortsättningen. 

Säkra reparationer i ny tappning
För att underlätta arbetet med Repman med att få fram 
reparationsmanualer på ett enklare sätt pågick diskussioner 
och förhandlingar med olika parter. Det ser ut som att ett 
system kan vara framme redan under 2015. 

Dekra
Samarbetet med Dekra fortsatte under verksamhetsåret 
med kvalitetsrevisioner hos de auktoriserade företagen.

Återvinning
Återvinning av vindrutor har stabiliserats på en nivå som 
är tillfredsställande, men  totalt en nedgång med cirka 30 
procent av marknaden sedan 2008. 

Utbildning
Utbildningen av bilglasmästare har fortsatt med grund- 
och vidareutbildningar. 
 Denna är utformad som tidigare: Grundutbildningens 

första dag är teoretisk och dag två är praktisk. Dag ett 
innehåller bland annat information om vilka avtal som 
gäller mellan bilglasmästarna och deras kunder, något som 
har blivit allt viktigare när det gäller garantier, arbetsmiljö, 
personlig skyddsutrustning, val av rätt arbetsmetoder och 
att utföra fackmannamässigt arbete. Dag två innehåller 
olika typer av byten av vindrutor, där man får prova olika 
metoder för demontering av bilglas och samtidigt uppfylla 
kraven på säkra reparationer. Här går man också igenom 
stenskottslagning. Vidareutbildningen är en uppföljnings-
kurs för dem som gått utbildningen. Den ger bland annat 
kunskap om säkra reparationer och repman.gbf.se.

auktorisationen
305 företag auktoriserades för 2014.
 Arbetet med att stärka auktorisationen fortskred under 
året och det framkom att Auktoriserade Bilglasmästerier 
tack vare hög kompetens och god service ska vara ett 
viktigt kvalitetsbetyg vid upphandlingen av bilglasmästare 
från försäkringsbolagens sida.

Internationellt samarbete 
Under året hölls ingen bilglasdag och utbytet med grann-
länderna har varit låg. Avsaknaden av en bilglasorganisa-
tion i Norge märks. I slutet av verksamhetsåret träffades 
dock representanter för de norska, danska och svenska 
bilglasbranscherna som ett första steg i ett nytt utökat 
samarbete.

Bilglasträffar lockade många
på åtta olika platser i landet



Samarbete med Bil Sweden
Bil Sweden och Auktoriserade Bilglasmästerier inledde 
gemensamma diskussioner kring hur man bland annat 
hanterar krav från olika aktörer, utöver lagkraven, vilket 
gör att kostnaden ökar för företagen. Vidare vikten av att 
aktuella reparationsmanualer används vid reparation, för 
att säkerställa att bilen är lika säker efter reparationen.
Auktoriserade Bilglasmästerier och Bil Sweden har i många 
stycken samma förutsättningar och bedömer att de kan 
stödja varann i att driva respektive bransch framåt på ett 
positivt sätt.

Marknadsföring
Projektet ”Slitna vindrutor – en dold trafikfara” har 
fortsatt. På seminariet och utställningen ”Tylösand – Tra-
fiksäkerhet”, medverkade auktorisationen med monter 
under tre dagar och flera kontakter med myndigheter och 
politiker knöts. Vid seminariet för trafikskolorna i septem-
ber medverkade Auktoriserade Bilglasmästerier också 
med en monter.

Ledamöter
Ledamöterna i gruppen har under året varit: 
Thomas Pfister, Ryds Glas, Göteborg 
Anders Jensen, Samglas, HK, Stockholm
Per Johansson, Björkmans Glasmästeri, Hallstahammar
Patrik Dalqvist, Bil- och Byggnadsglas AB, Borlänge
Per Sjöhult, ledamot GBF, Stockholm
Erik Haara, VD GBF, Stockholm.
Bernt Jonasson, projektledare GBF, Växjö

Bernt Jonasson,
projektledare 
Bilglasgruppen

Folder från Glas-
branschföreningen: 
”Krav och garantier 
för bilglasarbeten.”
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Årets stora mässhändelse för byggbranschen och många 
av GBFs medlemsföretag var Nordbygg, där föreningens 
monter med bland annat miniseminarier var välbesökt. 
På mässan fick även Glaspriset och Nya ögon på glas 
stor uppmärksamhet. De första utbildningarna för Dörr-
mästare hölls under hösten och lockade många deltagare.

Fasaddagen – i år en del av Glasdagen
Fasaddagen genomfördes denna gång som en del av 
Glasdagen. Efter förmiddagens gemensamma program 
var fasadfrågorna en egen del under eftermiddagen. 
På programmet fanns bland annat byggkonjunkturen, 
transparent intelligens och arbete för sund konkurrens i 
branschen. Även branschfrågor som kompetensutveckling 
i projektet Dörrmästare presenterades. 

Nordbygg
Nordbyggmässan var välbesökt och hade denna gång 
52 500 besökare. Glasbranschföreningen hade med hjälp 
av branschens företag byggt upp en stor monter, centralt 
i glas- och beslagsavdelningen, som visade glasets möjlig-
heter och fantastiska egenskaper. I montern lanserades 
föreningens nya devis – Vi skapar en ljusare framtid. Nytt 
för i år var minisemiarier med drop in i montern. Varje dag 
var det olika seminarier bland annat behandlades dagsljus 
och solceller och ingen anmälan krävdes. Konceptet var 
lyckat och vi nådde ut till många med inspiration och fakta 
om glas.

Glaspriset
Torsdag i Nordbyggveckan är dagen för utdelning av ett 
antal priser och ett som delades ut var Glaspriset 2014. 
Denna gång tävlade 19 bidrag och vinnare blev kvarte-
ret Provisorn 4 i Stockholm, också känt som Jarlahuset. 
Det är ett ombyggnadsprojekt och juryns motivering löd 
bland annat: ”Ett tydligt och enkelt koncept som till fullo 
utnyttjar glasets möjlighet att med relativt enkla medel 
kvalitativt utveckla en konventionell fastighet och ge den 
betydande mervärden”. Glasentreprenör för Jarlahuset var 
Fasadglas Bäcklin AB.

Bärande möte – Nya ögon på glas
Tävlingen om att få utforma ett glaskafé på Nordbyggs 
entrétorg vanns av studenterna Pauline Algeröd och Daniel 
Elis Karlsson från Chalmers arkitektprogram. De fick också 
sitt pris under torsdagen. Förslaget, Bärande möte, med 
glas som bar grova betongbalkar, byggdes upp med hjälp 
av branschens organisationer och företag. Studenterna fick 
senare också pris som Årets Betongdesigner för sitt kafé.
 Kaféet har senare byggts om till en paviljong och står nu 
som vindskydd på en pir i Eriksberg i Göteborgs hamn. 

Kurser
Under hösten har tre kurser i entreprenadjuridik genomförts, 
en i Stockholm och två i Göteborg. Många anmälningar till 
grundkursen i Göteborg gjorde att den fick dubbleras. Alla 
juridikkurserna leddes av Jack Sjögren från Advokatfirman Nova.

Nordbygg, glaspriset, Nya ögon på glas
och stor satsning på dörrmästarkurser



Dörrmästare
Under hösten startade dörrmästarutbildningarna på Glas-
skolan i Katrineholm, och det genomfördes två teoretiska 
kurser och två olika praktiska. Den teoretiska kursen ger 
kunskap om hur kraven på ett dörrparti kan uppfyllas 
med olika konstruktioner, glas och beslag. I de praktiska 
kurserna får deltagarna montera och demontera olika 
dörrbeslag. Utbildningarna har tagits fram med hjälp av 
branschens leverantörer och på skolan har utbildningspar-
tier i fullskala i olika profilsystem färdigställts för utbild-
ningarna. Höstens fyra kurser hade 48 deltagare. 

FaECF
FAECF, organisationen för metall- och glasfasadföretag i 
Europa har haft sina möten under året. Per Sjöhult, GBF, 
deltar i managementgruppen och Peder Edman, Sapa 
Building Systems, i den tekniska kommittén. I den tekniska 
kommittén har bland annat energimärkning av fönster och 
CE-märkning av aluminiumprofiler diskuterats. 

arbetsgruppen
Arbetsgruppen har träffats vid två tillfällen under året. 

I Fasadgruppen har följande personer ingått under 2014:
Eric Berggren, Göteborgs Glasmästeri, Göteborg
Håkan Berglund, Tollor, Göteborg
Torbjörn Lund, Preconal Fasad, Falkenberg
Rickard Ollerstam, Niba Syd, Malmö
Rainer Standerth, Fasadsystem i Stenkullen, Göteborg
Bo Stenvall, Upglaze, Göteborg
Karin Lindskog, GBF

Karin Lindskog,
projektledare 
Fasadgruppen

2014

2014
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Under det gångna året har fokus legat på utveckling 
av MTK-auktorisationen och utbildningsverksamheten. 
Det har också gett resultat i form av ett starkt ökat
deltagande på föreningens kurser.

MTK-auktorisationen
MTK-auktorisationen har varit prioriterad under 2014. 
Senaste åren har GBF arbetat hårt för att utveckla MTK-
utbildningen, besiktningsverksamheten, marknadsföringen 
av auktorisationen och att allt fler utbildar personal, 
auktoriserar sig. Dessutom efterfrågar fler beställare MTK-
auktorisationen i sina upphandlingar. 
 Under året har bland annat utbildningen förnyats, nytt 
marknadsföringsmaterial tagits fram, besiktningsverk-
samheten bearbetats och regelverket har utretts för att 

revideras under 2015. Det är MTK-auktorisationsnämnden 
som styr auktorisationen. Under året har auktorisationen 
marknadsförts i olika branschtidningar, med syfte att få fler 
beställare att uppmärksamma densamma. Antalet auktori-
serade företag och MTK-behöriga montörer har ökat. Över 
250 personer har gått på MTK-utbildningar under året, 
vilket är en kraftig ökning sedan tidigare år. Satsningen 
fortsätter under 2015.
 Ett viktigt syfte med auktorisationen är också att ge 
be ställare möjlighet att handla upp och värdera glastjäns-
ter utifrån kvalitet, och inte bara pris. Detta gör att företag 
som satsar på utbildning och utveckling har möjlighet att 
få bättre betalt. Självklart är en auktorisationsstämpel 
även ett kraftfullt marknadsföringsverktyg gentemot 
beställare och kunder.

Stark ökning av deltagare
efter satsning på MTK-kurser

GFB-medlemmarna i arbetsgruppen för översyn av distriktsverk-samheten, fr v Tomas Ryd, Ingemar Eriksson, Håkan Berglund, Anki Rapp, Göran Kronström och Jonas Nilsson.



Fönsterbyte och renovering
För att möjliggöra större marknadsandelar för fönsterby-
ten har föreningen spridit kommunikationsmaterial samt 
tagit fram en besiktningsmanual.

Offentlig upphandling
GBF har haft omfattande rådgivningsverksamhet vad gäller 
offentlig upphandling gentemot medlemsföretag, men 
även kommunala upphandlingsenheter i syfte att säker-
ställa att upphandlingar sker på ett branschanpassat sätt.   

UEMV
GBFs medlemskap i UEMV innebär delaktighet i det arbete 
som drivs i UEMV och EuroWindoor, vilket främst handlar 
om teknisk standardisering och lobbyarbete gentemot EU. 
GBF har agerat referenspart och deltagit på UEMV-möte 
samt haft kontakt med våra systerorganisationer i Norden, 
där fokus ligger på branschgemensamma frågor såsom 
marknadsläge, utbildningar, kommunikationsarbete, nya 
marknadsområden, CE-märkning m m. 

Mikroutbildningar
Kursen Buller togs fram under hösten och fokuserar på 
att företagen själva kan utbilda sin personal i arbetsmiljö. 
Kursen har lanserats i Rutan, e-Rutan och på hemsidan.

Framtidens företagsledare
Under våren i samband med Glasdagen, anordnades ytter-
ligare en nätverksträff för deltagarna i projektet Framti-
dens företagsledare.

Erik Haara,
projektledare 
Glasmästerigruppen

Ledamöter
Gruppens ledamöter under året har varit: 
Håkan Stridsman, Ryds Glas, Kålltorps Glasmästeri AB
Thomas Jakobsson, Glasklart AB, Uppsala
Roger Eriksson, Hedlunds Glas AB, Ljusdal
Finn Orring, Kortedala Glasmästeri AB, Kortedala
Mats Segerberg, Ekströms Glasmästeri AB
Marcus Nyström, Erikssons Glas AB
Erik Haara, Glasbranschföreningen
Joakim Länder, Glasbranschföreningen

”Det gäller att få tummen ur – i synnerhet när 
båda två har fastnat”, var en av många oneliners 
som Christer Olsson skapade uppmärksamhet 
kring under sitt föredrag på distriktsmötet.
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Ett av inramningsgruppens mål är att genom marknads-
föring av medlemsföretagen bearbeta marknaden så att 
konsumenter, försäkringsbolag, muséer m fl blir med-
vetna om värdet av kvalitetsinramningar. ambitionen är 
att tillsammans med inramningsbranschens leverantörer 
upprätta mål och handlingsprogram för affärsutveckling 
och marknadsföring för att visa att kvalitet lönar sig, för 
såväl konstinramningsföretagen som kunderna. Utbild-
ning spelar också en mycket viktig roll och målet är att 
medlemmarna har de kunskaper i hantverket som gör att 
de kan hävda sin professionalism.

Gesäll- och mästarbrev i konstinramaryrket 
Den 17 oktober arrangerades ett gesällprovstillfälle med 
två provtagare som båda gjorde godkända gesällprov – 
Maja Hallén, MAJA och Karin Österberg, Rammakarna 
på Östermalm. Det var andra gången som gesällprovet 
arrangerades i inramningsverkstaden på Glasskolan i 
Katrineholm. 
 Under året antogs nya Mästarbrevsbestämmelser för 
Konstinramaryrket. De nya bestämmelserna innebär att 
den som ansöker om mästarbrev ska gå en tio veckor lång 
Mästarutbildning på distans. Mästarutbildningen genom-
förs av Leksands folkhögskola och är avgiftsfri. Utbildning-
ens mål är att ge en god kompletterande utbildning till en 
redan kompetent grupp (blivande mästare). Utbildningen 
ger de viktigaste grundkunskaperna inom ekonomi och 
juridik och en utgångspunkt i marknadsföring, företags-
utveckling och ledarskap. Utöver detta behandlas också 
begreppet Mästare liksom mästartitelns status och de 
möjligheter den öppnar för yrkesutövare och företag. 
Utbildningen sker genom en fysisk träff följt av tio veckors 
distansarbete. Studierna sker genom videoföreläsningar, 
studie-litteratur och externa internetkällor. Till varje vecka 
hör uppgifter av varierande storlek som redovisas per mejl.  

Hantverkslärling
Efter att regeringen beslutat att inom vissa hantverksyrken 
införa lärlingsutbildning för vuxna, valde man yrken med 
begränsade utbildningsmöjligheter där viktiga yrkeskun-
skaper riskerade att försvinna – så kallade ”smala yrken”. 
Stiftelsen Hantverk & Utbildning är utbildningsanordnare 
för Yrkeshögskoleutbildningen inom smala hantverksyrken 
– Hantverkslärling. Utbildningarna bedrivs i lärlingsform 
ute hos en verksam hantverkare på valfri ort i Sverige – 
konstinramaryrket inräknat. En godkänd utbildning leder 
fram till en Yrkeshögskoleexamen vilket innebär att den 
studerande efter utbildningens slut innehar de färdighe-
ter och kompetenser som krävs för att kunna arbeta som 
kvalificerad hantverkare i sitt yrke.
 Under året har Inramningsgruppen haft kontakter med 
Stiftelsen Hantverk och Utbildning rörande behovet av fler 
hantverkslärlingsplatser för konstinramaryrket. Inram-
ningsgruppen tillskrev under hösten också Yrkeshögskolan 
i syfte att få dem att tilldela fler platser till hantverket 
konstinramning. Med tanke på att konstinramaryrket 
står inför en generationsväxling, påtalades vikten av att 
säkerställa tillgången av kvalificerade konstinramare för 
att konst i alla dess former hanteras och ramas in på bästa 
sätt. Läs mer om utbildningen på www.hantverkslarling.se

SM i konstinramning
På Glasdagen den Göteborg den 7 februari arrangerades 
inramningstävlingen SM i Konstinramning 2014. Till täv-
lingen inbjöds konstinramare verksamma i Sverige vilket 
innebar att det, förutom GBF-medlemmar, även deltog 
s k icke-medlemmar. Tävlingsbilden var färglitografi av 
konstnären Mats Aronsson. Till SM kom 19 tävlingsbidrag 
som fanns att beskåda i foajén på Lindholmen Konferens. 
Tävlingsbidragen bedömdes av en proffsjury bestående 
Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Anne Carlqvist, ABC-Glas i 
Kallhäll, Patrik Andersson, Konstlist, Mikael Ahlm, Tranås-
list samt Hugo Röjgård, konstvetare. Även deltagarna på 
Glasdagen gavs möjlighet att genom SMS-röstning rösta på 
sin favorit bland bidragen – ”Publikens Favorit”.
 På första plats i SM kom Evelina Alveteg, Fornåsa Ram 

Kvalitet lönar sig för både 
konstinramare och kunder



& Design, på andra plats Rikard Eriksson, Profilen Konst & 
Ramar och på tredje plats Emma Ericson, Ramhuset Konst 
o Ram. Glasdagsdeltagarna röstade fram Therese Sjöqvists, 
Karin Österbergs och Johannes van Natinjes, Rammakarna 
på Östermalm, tävlingsbidrag till ”Publikens Favorit”.

Grundkurs i inramningsteknik 
Den 9 – 10 maj arrangerades en grundkurs i inramnings-
teknik av målningar på Glasskolan. Kursen vänder sig till 
nybörjare, till dem som önskar fräscha upp slumrande 
kunskaper men även till dem som vill förbereda sig avläg-
gandet av gesällprov i konstinramaryrket. Under kursen 
gick man igenom tekniker för hur man monterar upp 
målningar och textilier på kil- respektive spännram. Vidare 
gick man igenom demontering av äldre målningar och hur 
man ramar in med och utan glas. Man gick också igenom 
hur felaktigt utförda inramningar på sikt kan påverka mål-
ningar på ett negativt sätt och när man bör kontakta en 
målerikonservator. 

Inramningsverkstad på Glasskolan
Under året fortsatte arbetet med att inreda och utrusta 
skolans inramningsverkstad med maskiner, verktyg och 
material – ett ständigt pågående projekt.

Studieresa till Dalarna
Den 19 – 21 gjordes en studieresa till Dalarna med 15 del-
tagare. Första etappen på resan var ett besök på Lundgrens 
industrimuseum i Gustafs, där deltagarna fick en specialvis-
ning av Barbro Johansson, tidigare VD för Förenade Guld-
listfabrikerna. Dagen därpå gjordes studiebesök på Zornmu-
seet och Zorngården i Mora. Resans final blev ett besök på 
Carl och Karin Larssons hem Lilla Hyttnäs i Sundborn.

Leverantörsträff
Den 16 oktober bjöd arbetsgruppen in inramningsbranschens 
leverantörer till en träff för att för att diskutera fortsatt sam-
arbete och rekrytering av nya medlemmar till inramnings-
gruppen. På mötet deltog representanter från Konstlist, 
Tranåslist och Malmbergs Ramlistindustri.

arbetsgruppsmöten
Arbetsgruppen har haft fem möten under året varav tre 
har varit telefonmöten.

Nyhetsbrev
Som komplement till medlemstidningen Rutan skickades 
ett ”Inramningsnytt” ut under året.

Medlemmar
Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i Inramnings-
gruppen till 215 företag. Under året har Inramningsgruppen 
fått sex nya medlemmar. Antalet Certifierade Konstinra-
mare uppgick till 67 företag.

Ledamöter
Under året fick arbetsgruppen en ny ledamot och följande 
personer har under året ingått i arbetsgruppen:
Annalena Pettersson, Svenssons Ramaffär, Östersund 
Birgitta Restadh, Teijlers Glas AB, Örebro
Eva Svensson, Svalövs Glasmästeri, Svalöv
Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Malmö (ny ledmot fr o m 2014)
Anne Sahlgren, Glasbranschföreningen

Anne Sahlgren, 
projektledare 
Inramningsgruppen

Evelina Alveteg, Fornåsa Ram & Design, vann SM i Konstinramning 2014.
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Belopp i tkr.

Rörelseintäkter
Medlems- och serviceavgifter
Distriktsavgifter
Glastillägget
Försäkringsintäkter
Återvinning bilglas
Återvinning planglas
Projektintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Distriktskostnader
Kanslikostnader (hyra, löner,
kontorsmaterial, köpta tjänster)
Kostnad för styrelse,
kongress, glasdagar
Kostnad återvinning bilglas
Kostnad återvinning planglas
Projektkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Avskrivningar
Avkastning kapital
Avkastning kapital distrikt
Avsättning till periodiseringsfond
Skatt på årets resultat

Årets resultat

Stockholm mars 2015

Per Sjöhult
styrelseordförande

2014-01-01
2014-12-31

7 710
188

4 559
22

4 418
194

6 239
23 330

– 146

– 9 380

– 595
– 3 830

– 178
– 7 754

– 21 883

1 447

– 14
853

2
– 664
– 454

1 170

Erik Haara
verkställande direktör

2013-01-01
2013-12-31

7 280
135

8 185
19

4 161
237

4 727
24 744

– 77

– 9 716

– 446
– 3 587

– 216
– 6 766

– 20 808

– 3 936

– 14
706

2
– 1 200

– 878

2 552

RESULTATRÄKNINg
i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster för GBF AB



Balansräkning  2014-12-31
Belopp i tkr.

Tillgångar

anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 
Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepapper
Summa anläggningstillgångar

Varulager
Förbrukningslager

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar   
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa tillgångar

2014-12-31

-
50

8 630
8 680

70
70

1 292
1 115

721
3 128

5 000
 6 608

11 608

23 486

2013-12-31

14
50

9 922
9 986

70
70

868
298
595

1 761

5 000
4 800
9 800

21 617

BALANSRÄKNINg
i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster för GBF AB



2014-12-31

15 790
-

1 170
16 960

16 960

2 811
2 811

-
32

32

876
579
241

1 987

3 683

23 486

Erik Haara
verkställande direktör

2013-12-31

13 113
125

2 552
15 790

15 790

2 147
2 147

70
32

102

1 209
551
165

1 653

3 578

21 617

Balansräkning  2014-12-31
Belopp i tkr.

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Distriktens insättning
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

avsättningar
Lärlingsfond
Förvaltade fonder

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital

Stockholm mars 2014

Per Sjöhult
styrelseordförande


