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Familjeföretaget Arbesko har en lång och fascinerande historia. Det som startade med en av 

landets första partiskohandlare för fem generationer sedan är idag ett företag som omsätter 220 

miljoner per år. Tillverkningen sker i Sveriges enda skofabrik – som samtidigt är en av Europas 

modernaste! Arbesko är marknadsledande och har försäljning både i och utanför Norden. 

Men hur kommer det sig? Varför finns Arbesko och Age Skofabrik kvar när alla de andra har lagt 

ner? Vad är egentligen hemligheten?

Enligt Peter Geisler, majoritetsägare och vd i Arbeskogruppen sedan drygt 30 år, beror framgången framför allt 

på två faktorer – att företaget genom årens lopp har lyckats tajma sin kunskap med tidens strömningar och att 

det innovativa tänkandet ständigt har genomsyrat verksamheten.

FÖRST I LANDET MED PARTISKOHANDEL
Men vi börjar från början, närmare bestämt 1839 när artonårige Anders Andersson från Kumla, som gått som 

lärling hos en byskomakare under vintrarna, som en av de allra första i landet började göra skor utan att först 

ha fått en beställning. Det normala förfarandet vid den här tiden var att gemene man gick till skomakaren, 

beställde ett par skor och gick hem och väntade tills de var klara. Men staten öppnade nu 

upp för en förändring. Varje torsdag var det under ett par timmar tillåtet att sälja så kallat 

hemmahantverk på torget. Anders var en av de första att nappa på detta. Han tillverkade 

tre par arbetarskor i standardmodell, ställde sig på torget i Örebro – och sålde alla 

tre paren direkt. Han gick hem, tillverkade fem par till och sålde dem lika snabbt. 

Partiskohandeln var igång.

År 1846 avskaffades skråväsendet, hantverkarnas organisationssystem som 

innebar att det bara var de som var medlemmar i ett skrå som fick ägna sig åt 

yrket. Privilegierna var ärftliga och innebar ett monopol inom många hantverk. 

Fram till dess hade en handfull partiskomakare följt i Anders Anderssons fotspår, 

men nu formligen exploderade det. Tiden gick och i slutet av 1850-talet drev Anders 

Andersson en egen verkstad med åtta anställda. Verksamheten rullade på fram till 1880-talet då 

VILKEN TAJMING!  
Den svenska regeringen gav 

marknadsekonomin en chans,  

vilket innebar att vem som helst kunde 

tillverka så kallat hemmahantverk och 

sedan sälja det till vem som helst.  

Anders Andersson hade både  

kunskapen och modet att göra  

ett försök. 

ANRIKA ARBESKO GÅR MOT STRÖMMEN OCH STORSATSAR 
MED EN AV EUROPAS MODERNASTE SKOFABRIKER – I KUMLA!

”Framgångsfaktorer? 
Jäkligt bra tajming och 
värdeskapande innovationer 
genom alla år.” Peter Geisler, vd Arbeskoföretagen



The Arbesko Story – sid 2

industrialiseringen gjorde tydliga avtryck inom skoindustrin. Det dök upp skomaskiner 

från England, USA och Tyskland, som gjorde tillverkningen betydligt effektivare. Vissa 

moment kunde nu utföras upp till trettio gånger snabbare. I samma veva flyttade allt 

fler människor till staden och började arbeta i fabriker av olika slag. Dessa behövde 

skor – och hade samtidigt en liten gnutta mer pengar att handla för än vad de 

tidigare haft. Nu tog skoproduktionen fart på allvar!

1910 tog Anders son, Anders Gustav Andersson, över verksamheten. Han blev 

en av de stora skofabrikörerna i Kumla och hade som mest 650 anställda på A.G. 

Anderssons Skofabrik. Örebro och Kumla var nu de stora skostäderna i Sverige och 

här fanns under 30- och 40-talet nästan hälften av landets ungefär 250 skofabriker.

1946 lämnade Anders Gustav över till den då femtioårige sonen Helmer. Hela skoindustrin 

hade haft problem med överkapacitet sedan andra världskrigets slut och marknaden tog inte fart. 

En grupp skodirektörer, inklusive Helmer Andersson, åkte därför till Boston i USA för att försöka få nya idéer. 

Och det fick Helmer. Det var då han upptäckte ståltåhättan, den fiffiga detaljen som skyddar tårna på ett alldeles 

utomordentligt sätt. 

De andra skofabrikörerna brydde sig inte, de tyckte helt enkelt inte att det var intressant med 

arbetarskor. Men Helmer tog med sig idén hem och började tillverka skyddsskon Stålex på en 

avdelning på skofabriken i Kumla. Han fick kontakt med en skyddsingenjör på ASEA, som hade 

arbetat på fabrik i USA och som tyckte att det var dags att även de svenska arbetarna hade 

bra skydd på jobbet. ASEA hade dessutom en hel del underleverantörer inom tung 

industri, som också behövde skyddsskor.

1948 startar försäljningen av skyddsskor.

FOKUS PÅ SKYDDSSKOR I PRECIS RÄTT TID
1952 var Helmer Andersson Age (observera det nytillkomna efternamnet!) återigen 

steget före. Skoförsäljningen rullade på, men det var på gång att tullkostnaderna på 

skor och kläder från övriga Europa skulle sänkas. Helmer kunde bara ana vad det skulle 

kunna innebära för konkurrensen och gjorde då det smarta draget att sälja företaget till 

sin största konkurrent. Enda förbehållet var att han ville behålla skyddsskotillverkningen. 

Något som köparen gärna gick med på. Det ansågs nämligen inte som särskilt fint – eller  

lönsamt – med skyddsskor. 

Helmer startade Arbesko och tre år senare släpptes importen fri, vilket innebar att det 

importerades mängder med billiga skor, framför allt från Italien. Nu började det gå 

utför för den svenska skotillverkningen och den ena skofabriken efter den 

andra fick under de kommande åren slå igen.  

VILKEN TAJMING!  
Anders Andersson byggde upp en 

stabil verksamhet med flera anställda. 

Samtidigt drog industrialiseringen in 

över landet och bidrog både till ökad 

produktionseffektivitet och större 

efterfrågan på skor. 

VILKEN TAJMING!  
Helmer Andersson upptäckte 

ståltåhättan och såg möjligheterna  

med den samtidigt som medvetenheten  

om skyddsfrågor började komma  

igång i Sverige och skyddskläder 

 blev allt viktigare.

VILKEN TAJMING!  
Helmer Andersson anade betydelsen 

av den ökande konkurrensen 

från Europa och sålde allt utom 

skyddsskotillverkningen. 

Istället startade han Arbesko.
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Helmer Andersson Age dog 1968 och då klev hans hustru Eva in i 

företaget. 1973 anställde Eva sin brorson Peter Geisler, som när hon 

gick bort 1983 blev den som tog över som majoritetsägare och vd.

– Jag har hela tiden arbetat stenhårt med att bygga företaget  

och se till att vi ska kunna klara nedgångarna, som vi alla vet kommer 

förr eller senare. Att vi har lyckats – och överlevt när andra inte har 

gjort det – beror helt klart på vårt framåtsträvande arbete. Vi lutar oss 

aldrig tillbaka, säger Peter.

ARBESKO FÖRLORAR MONOPOLET, 
MEN HÖJER FÖRÄDLINGEN
Från 1952 till 1983 gick Arbeskos försäljning och tillverkning stadigt 

uppåt, från 25 000 till 830 000 par skor per år. Konkurrensen var 

i stort sett obefintlig och 1983 hade företaget hela 98 procent 

marknadsandelar. I början av åttiotalet blir konkurrensen tuffare  

– nu har de andra fattat att det här med skyddsskor skulle kunna  

vara något – och Arbeskos försäljning sjunker. 

1984 togs ett viktigt strategiskt beslut för Arbeskos framtid 

– då bestämde de sig nämligen för att medvetet hålla nere 

produktionsvolymerna och istället satsa på att tillverka en mindre 

mängd skor men med ett högre förädlingsvärde. Arbetsskor från 

Arbesko skulle helt enkelt innehålla både fler och bättre mervärden  

än vad konkurrenterna kunde erbjuda. Det här innebär att Arbesko 

går till en betydligt lägre försäljningsvolym per år.

I samband med försäljningsminskningen ser Arbesko förstås även 

över sina kostnader och provar bland annat med att från 1986 låta en 

viss del av nåtlingen – momentet då de olika ovanläderdelarna sys 

ihop till skons ovandel, en ”nåtling” – göras i Brasilien. Det visade sig 

fungera väldigt bra och sedan 2003 görs all nåtling i Brasilien. 

– Utan den utlokaliseringen hade vi inte varit där vi är idag, 

konstaterar Peter Geisler krasst.

För idag, 2014, är Arbesko fortfarande marknadsledande. 

Konkurrensen och sättet att sälja skor ser helt annorlunda ut 

mot i början av 80-talet. Då gick huvuddelen av försäljningen på 

direktorder till slutkund. Nu är det totalt omvänt och huvuddelen av 

försäljningen går via stora distributörer. Konkurrensen kommer såväl 

från producenter med liknande kvalitetstänk som Arbesko, som från 

importerade lågprisskor från främst Asien som tar allt större utrymme 

hos olika kedjor. Många utmaningar att möta, kan vi konstatera.

FORTSÄTTER SATSA PÅ PRODUKTION I KUMLA
2013 fattade Arbeskos styrelse beslutet att slå ihop sina två fabriker, Norrvikens Skofabrik i Skee  

utanför Strömstad och Age Skofabrik i Kumla. Efter en långvarig lågkonjunktur inom den svenska  

industrin och ökad konkurrens var det inte längre hållbart med två produktionsenheter. Beslutet innebar  

att flytta produktion och maskiner till Kumla och storsatsa på en fabrik.

I juni 2014 invigs därför nya Age Skofabrik i Kumla. Försäljningen ser bättre ut än på länge,  

skofabriken är både uppdaterad och utbyggd och produktionen ligger på näst intill maximal nivå. 

 

Peter Geisler är vd  
och majoritetsägare  
på Arbeskoföretagen  
sedan drygt 30 år.

Varje moment i sko-
tillverkningen kräver  
både noggrannhet och  
känsla för materialet.



The Arbesko Story – sid 4

För ungefär 80 år sedan fanns närmare 250 skofabriker runt om i 

landet. Idag finns det en – och den ligger i Kumla, där allting började 

en gång för snart 180 år sedan. Cirkeln är sluten.

– Förutom rent känslomässiga argument, och kvalitetsaspekten 

förstås, finns det en rad praktiska fördelar med att ha produktionen 

kvar i Sverige – inte minst för våra kunder och återförsäljare, 

konstaterar Peter Geisler och nämner snabba leveranser som  

ett exempel.

INNOVATIONSTÄNKET ÄR INBYGGT  
– I SKORNA SÅVÄL SOM I FÖRETAGET
Beslutet som fattades i mitten av 80-talet – att utveckla och tillverka 

en mindre mängd skor med högt förädlingsvärde och tekniskt 

innehåll – har visat sig vara helt rätt. Idag är Arbeskos innovativa 

profil tydligare än någonsin och företaget har under de senare åren 

utvecklat mängder av tekniska innovationer som på olika sätt märks 

i skomodellerna. För, som Peter Geisler poängterar, ingenting är 

viktigare än erbjudandet. 

1992 var Arbesko till exempel först i Europa med att ha inläggssulor 

i sina skor. 2001 introducerades den genomgående gelkudden 

i klacken – Energy Gel® – som tillför svikt i varje steg och som 

enligt en stor studie bland fabriksarbetare även bidrar till att minska 

sjukfrånvaron. 2004 var året då Arbesko börjar använda sitt Super8-

skinn, som tack vare en unik process motstår vatten i åtta timmar, 

samt skinnet Cascalum, som klarar värme upp till 900 grader utan 

att krympa. 2012 lanserades en bälg, H2O Blocker, som tätar så att 

inte vatten och snö kan tränga in via dragkedjan – enkel och genial. 

2013 kom en ny inläggssula, X-40, med suverän stötdämpning och 

40 procent bättre återfjädring. Samma år tog Arbesko fram en flockad 

tåhätta, ThermoCap, som håller värmen betydligt bättre.

Listan är som sagt lång – här ovan fick du bara några exempel  

– och flera av funktionerna har Arbesko dessutom patent på.

– Nu kommer inom kort generation tre av Energy Gel® och  

vi har en hel rad andra innovationer på gång. Det är full fart på  

vår utvecklingsavdelning helt enkelt. 

Peter Geisler beskriver Arbesko som ett företag med en 

övertygelse om en konstant uppåtgående innovativ linje.  

Den övertygelsen innebär att även om det uppstår någon form av innovationstorka  

så säger vi inte att ”nehej, nu var det slut, nu blir det inga fler innovationer”. 

– Vi vet att de kommer. Igen och igen. Arbesko är och har alltid varit ett innovativt företag.  

Det är så vi har överlevt och det är tack vare det vi kommer att kunna fortsätta att vara framgångsrika.  

Så är det bara.

Innovativ: nyskapande, uppfinningsrik, våga tänka i nya banor. 

Sista finputsningen innan  
skon går till paketering.

Den pinnade skon sätts på en 
aluminiumläst och får sin sula 
av polyuretan i PU-sprutan.


