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Historien började redan 1870 i Ringarum när Otto Granberg 

snickrade ihop sina första stolar. Stolarna sålde han på marknader i trakten. 

Affärerna gick bra och Ottos snickeri inledde serietillverkning av möbler. Fabriken 

flyttade så småningom till Norrköping och utvidgade sortimentet med fönster, 

dörrar och trappor. 

Efter nära trettio år tog Ottos son Frans över företaget. Han fortsatte i faderns spår 

men gjorde också skolmöbler och inredningssnickerier. Drygt trettio år senare 

lämnade Frans över till sina söner Nils, Bängt, Oscar och Erik. De drev företaget 

vidare i samma anda som far och farfar. 

Granbergs blev tidigt kända för att ha livstidsgaranti på sina varor. Kvaliteten var 

hög och om något ändå gick sönder såg bröderna till att det blev lagat eller utbytt. 

Så är det än idag. Personlig service och pålitliga produkter. 

Nittio år efter att Otto började snickra stolar bytte företaget inriktning och  

Granbergs moderna historia inleddes 1960. Företaget började utveckla kök för 

funktionshindrade.
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1870 - 1950
1870
Otto Granberg startar 
företag i Ringarum och 
börjar serietillverka 
möbler. 

1877
Fabriken flyttar till  
Norrköping.  
Granbergs tillverkar  
fönster, dörrar och 
trappor.

1897
Sonen Frans tar över  
Granbergs. Tillverk-
ning av skolmöbler och 
inredningssnickerier 
startar. 
 

1934
Bröderna Nils, Bängt, 
Oscar och Erik övertar 
verksamheten under 
namnet Bröderna  
Granberg Snickerifabrik.

1956
Bertil börjar i företaget vid 18 års ålder. Hans 
kombination av tekniskt nytänkande och stark 
formkänsla banar väg för Granbergs ledande 
position på marknaden. 

1950
Företaget får patent 
på väggskåp med  
balanserade  
skjutluckor, EBO.
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Sedan 1960-talet har Granbergs tillverkat handikappanpassade  

kvalitetsprodukter och är världsledande inom kök för funktionshindrade. Kusinerna 

Lennart och Bertil Granberg drevt familjeföretaget under närmare 40 år. 

När de gick i pension lämnade de över till Lennarts tre söner.

- Vi växte upp i snickerifabriken, berättar Bertil. Det var självklart att börja arbeta i 

företaget direkt efter skolan. Jag har alltid haft en drivkraft att lösa problem och 

tänka ut nya tekniska lösningar. Redan första sommaren rationa liserade jag  

fönstertillverkningen.

- Våra fäder gav oss ansvar och lät oss arbeta med det vi var bra på, fortsätter 

Lennart. Vi blev företagsledare som ville bevisa att vår generation kunde utveckla 

företaget och öka lönsamheten. 

De började tillverka handikappanpassade kvalitetskök utifrån aktuella forsknings-

resultat. Den tidigare tillverkningen av fönster och dörrar upphörde helt.

- Vår största drivkraft var att besöka dem som hade fått våra kök installerade och 

se hur mycket enklare och smidigare deras vardag hade blivit, säger Lennart. Vi ville 

ständigt utveckla och förbättra våra produkter. 

- Funktion, kvalitet och nytänkande har varit våra ledord, tillägger Bertil. 

Det var ett stort steg när produkterna blev certifierade och vi började exportera till 

USA och Kanada. 

- Vi har slitit hårt men det har absolut varit värt det. Jag kan inte tänka mig ett 

bättre arbete, summerar Lennart. Bertil instämmer.
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1960
1960
Granbergs tillverkar det första provköket 
för funktionshindrade på uppdrag av SVCK, 
Svenska Vanförevårdens Centralkommitté. 
Arkitekt är Henrik Müller.

1960-64
Granbergs produktion ändras. Serietillverk-
ning av handikappanpassade kök startar. 
Tillverkning av fönster, dörrar och trappor 
upphör. 
 
Första beställningen av handikappanpassade 
kök kommer in från SVCK.  
Leveranserna startar.

1968
Leverans av 18 kök för ensamstående med 
funktionshinder i specialbostadshus i Hageby 
centrum, Norrköping.

1970
Aktiebolaget Bröderna Granberg Snickeri AB 
bildas. 

Prototypen till det första köket med motordriv-
na höj- och sänkbara skåp och bänkar  
utvecklas av Henrik Müller och Bertil Granberg.

1970

1970
Lennart Granberg börjar i företaget.  
Granbergs är helt inriktad på handikapp- 
anpassade kök. 
Klargula, moderna kök lanseras.

1975-76
Granbergs inleder en intensiv tillverkning av 
köksinredning till förskolor.

Granbergs inleder export till Norge och Holland.

1977
Granbergs expanderar och har 36 anställda.  
Företaget flyttar till nya lokaler på Finspångs
vägen i Norrköping.

5



MADE IN SWEDEN

Från gammelfarfar Ottos  handgjorda stolar som såldes på

Ringarums marknad har Granbergs genom fem generationer utvecklats till ett

världsledande företag inom köksteknik. Med en tradition av genuint hantverk,

personlig service och nytänkande fortsätter bröderna Granberg att skriva  

företagets historia. De har ett internationellt kontaktnät med återförsäljare från 

hela världen.

Som ett bevis på att kvalitet och funktion alltid är lika aktuellt ökar efterfrågan hela

tiden. De gamla blir både fler och äldre. Många kommer att behöva förenkla

vardagen så att de kan bo kvar i sina hem. Tekniska lösningar och smarta funktioner

blir en självklarhet för alla som vill leva som vanligt. Längre.

PERSONLIGT
NYTÄNKANDE
VÄRLDSLEDANDE

S I N C E  1 8 7 0
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1980 1990
1980
Datorisering av Granbergs produktion inleds.

1981-83
Lennart Granberg blir VD i företaget.
Bertil börjar göra köksritningarna i datorn.
 
Tillverkningen rationaliseras och en topp- 
modern maskinpark installeras.

1985
Granbergs börjar 
tillverka höj- och 
sänkbara tvättställ.

Granbergs öppnar 
kontor i Stockholm 
och Göteborg.

1987
Export till Finland.

Företaget byter namn till Granberg Interior 
Mobile AB och får en ny profil.

1988-89
Granbergs bildar bolaget Granberg Superior 
System tillsammans med det kanadensiska 
företaget Superior Millwork.

120 kök levereras till ett servicehus i Kanada.

1993
Verti, ett lyftsystem för hyllplan i köksskåp 
lanseras. 

1994
Företaget får en ny logotyp.

1995
Granbergs gör stora förändringar i företagets 
struktur. Lyftsystemen vidareutvecklas så att 
de passar alla kök. 

Tobias Granberg börjar i företaget.

1995
Granbergs första hemsida lanseras. 

1996
Invigning av Granbergs nya lokaler på  
Import gatan 30 i Norrköping.

De nya lyftsystemen säljs till både Tyskland 
och Japan.
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Granbergs produkter är efterfrågade över hela världen. Från att 

tidigare exporterat till Europa, USA och Kanada ringer numera återförsäljare även 

från Kina, Australien, Sydafrika och Ryssland.

-Vi säljer komfortkök, säger Tobias som är VD och äldst av bröderna Granberg. Förut 

tillverkade vi enbart handikappkök men nu är det stor efterfrågan på funktionella 

och praktiska kökslösningar även för fullt friska. Många planerar för att kunna bo 

kvar i lägenheter och hus när de blir gamla och utrustar sina kök med smarta 

funktioner som förenklar vardagen.

Alla tre bröderna började på Granbergs direkt efter skolan. Det var ett självklart val 

för dem. 

- Får man en stafettpinne då springer man, skrattar Joel som är produkt utvecklare.

De har växt upp med företaget. Som barn var de fotomodeller till köks- och bad-

rumskataloger och paketerade beslag hemma i garaget till olika leveranser. Sedan 

började de sommarjobba.

- Lennart och Bertil gav oss tidigt mycket ansvar och trodde på oss, berättar Joel. 

- När jag var 23 år skickade de mig till Japan med hela ansvaret att utbilda montörer 

till en stor order handikappkök. Det var en utmaning och ett stort förtroende, 

tillägger Tobias.

- Jag fick möjlighet att åka till Kanada för att sommarjobba på fabriken när jag var 

19 år fortsätter Petter.

Det är inte en slump att den internationella marknaden har blivit brödernas stora 

satsning. 
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2000 2010
2001
Efter 15 år på den tyska marknaden med  
ständigt ökad efterfrågan på Granbergs 
produkter bildas det tyska bolaget Granberg 
Deutchland. Bolaget har kontor i Bielefeld i 
Tyskland. 

2003
Bertil går i pension.

2005
Lennart går i pension.

2005
Bröderna Petter och Joel Granberg börjar i 
företaget.

Granbergs får AAA högsta kreditvärdighet.

2007
Exporten ökar och blir en viktig del i  
Granbergs verksamhet.

2009
Granbergs exporterar till femton länder och 
har en världsledande position inom  
specialanpassade kök.

Granbergs visar sina produkter på USA:s 
största mässa för kök och badrum.

2012
Försäljningen i 
Tyskland ökar rejält. 
Granberg Tyskland 
medverkar regel-
bundet på Europas 
största beslags- 
mässor för kök.

2014
InDiago utvecklas och blir snabbt mycket  
populär vid anpassning av väggskåp.

2015
Klädstångslyftaren Butler presenteras och 
blir snabbt en succé.

2017
Företaget får en ny logotyp.

2018
Granbergs utvecklar 
egna motorer och ett 
nytt aluminium 
system som blir 
stommen i en serie 
nya bänklyftare. 
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Höj- och sänkbara kökssystem

Funktionella tvättställ

Skötbord



Butler

Arbetsbord
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www.granberg.se
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GRANBERG INTERIOR AB
Box 6112
600 06  Norrköping 
Sverige  
Tel: 011-19 77 50
E-post: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se G
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