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Glimakra Akvamatik AB  
 
 
 

Abstract: Office furniture company Glimakra Akvamatik AB, with its base in 
Glimåkra/Southwest Sweden, underwent several steps of technical improve-
ment in order to maintain its competitive position in the Swed-
ish/Scandinavian market. The furniture branch was hit by a satu-ration of 
the market in the beginning of this decade. This change was mainly due to 
and ran parallel with the drastic decline of the IT-market. 
 Glimakra’s overall strategy has been continuous investment in new 
technologies followed by marketing research: Primarily investing in re-
search of sound absorption, the administrative board decided to intensify 
their marketing activities by employing academic assistance in order to pro-
duce an objective documentation of the effects of their screen systems. 
Throughout the tests specific prerequisites were applied in order to copy an 
authentic office situation. When companies start to invest more in their busi-
nesses again Glimakra hopes to regain a considerable part of their market 
for office furniture in Scandinavia. 
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turer, prepared this case as 
a basis for group discus-
sio  rather than to illus-
trate either effective or 
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ad inistrative situation. 
Certain industry and pro-
pri tary data have been 
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 Kontorsmöbelproduktion är en bransch som hade ett kraftigt uppsving under 1990-talet 
då informationsteknologin (IT) växte fram som en helt ny marknadsinriktning. IT-
relaterade företag använde sig ofta av mer eller mindre stora kontorsutrymmen som 
skulle utrustas med lämpliga möbler. Eftersom man i allt högre grad satsade på kontors-
landskap, dvs. ”öppna” sammanhängande kontor, gällde efterfrågan inte bara bord, 
stolar och datormöbler, utan även avskiljande och flyttbara skärmväggar som möjliggör 
en snabb ommöblering och därmed flexibla arbetsutrymmen. 

I det sydsvenska Glimåkra, beläget mellan Kristianstad och Älmhult, etablerade 
sig företaget Glimakra Akvamatik AB inom produktion och distribution av modern 
kontorsutrustning. Besöket på företaget och samtalen med VD Torsten Glimtoft och 
export manager Kari Pylkkönen gav inte bara insyn i en bransch som efter en snabb 
tillväxt hamnade i en omfattande kris, utan även i en företagsmetod för att försöka 
bemästra lågkonjunkturen. 

– Vi har ända från början satsat på ett samarbete med erkända designers och hög 
teknisk kvalitet på produkterna. Vi tror fortfarande att det är det bästa sättet att klara  sig 
i framtiden, betonar Glimtoft flera gånger under intervjun. 
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Från vävstolar till skärmväggar 
 
Föregångaren till Glimakra Akvamatik AB hette 
Glimåkra Vävstolsfabrik AB och grundades 1950 av 
entreprenörerna Lennart Persson och Yngve Nilsson. 
Då var det inte skärmväggar man producerade. 
Persson och Nilsson hade avlagt gesällprovet i 
träslöjd och specialiserat sig på vävstolar. De 
upptäckte att det fanns ett visst intresse för deras 
vävstolar i bekantskapskretsen och därför startade de 
tillverkningen av vävstolar, först i liten skala. 
Företaget började successivt växa. Förutom vävstolar 
producerade man snart också slöjdbänkar, främst för 
skolundervisning.  

1975 såldes företaget till Bonnierkoncernen 
och ingick i dess fritidsdivision. Inriktningen förblev 
dock densamma. 1980 producerade Glimakra 12 000 
vävstolar, utgjorde företagets toppnotering. Men 
under 1980-talet sjönk efterfrågan för vävstolar 
rejält. Det var då som de första försöken att utveckla 
skärmväggar för kontorsbruk och industri gjordes. 
Senare utvecklade sig dessa båda produktionsgrenar 
diametralt proportionellt hos Glimakra, dvs. i samma 
takt som vävstolsproduktionen minskade, ökade 
skärmväggsandelen.  

1998 bestämde sig tre av Glimakras 
anställda, Torsten Glimtoft, Jan Helmbring och Kari 
Pylkkönen att köpa tillbaka företaget från Bonniers. 
Ett av deras första beslut som ny styrelse var att sälja 
vävstolsframställningen till ett annat företag. Istället 
fokuserade man helt på kontorsutrustning och då 
särskilt på skärmväggar.  

– Vid den tiden låg huvudtyngdpunkten 
främst på en fin design, snabb produktion, snabba 
leveranser samt konkurrenskraftiga priser, säger 
Torsten Glimtoft. Det var också viktigt att kunderna 
kunde hantera, montera och vid behov ommontera 
möblerna på ett enkelt sätt.  

Men snart skulle saker och ting ändras 
avsevärt. 
Den spruckna ”IT-bubblans” följder 
 
I slutet på 1990-talet blomstrade IT-branschen som 
mest. Nya företag etablerade sig överallt och behovet 
av kontorsmöbler var stort. Dessutom blev det allt 
vanligare med kontorslandskap i sådana 
arbetsmiljöer. Vissa företag ansåg till och med att 
detta var effektivitetsfrämjande och bestämde sig 
medvetet för en sådan kontorsplanering. Vid det 
laget  kunde man inte skönja slutet på IT-branschens 
allmänna framväxt. 

– Som sagt, vid denna tid producerade vi 
främst skärmväggar som skulle vara estetiskt 
tilltalande – möbler som skulle försköna rummet. 
Det var dessutom praktiskt med flyttbara skärmar 
som gjorde det lätt att avdela och omfördela olika 
kontorsutrymmen. Sådan var andan då: att uppnå 
maximal flexibilitet. Precis som IT-teknologin 
ständigt skulle utvecklas, så skulle också de fysiska 
förutsättningarna kunna ändras allteftersom. 
Dessutom var valet av kontorsinredningen ett sätt för 
många företag att profilera sig rent estetiskt.  

Men så kom den oväntade vändningen. IT-
marknaden föreföll plötsligt mättad och det som 
följde har allmänt beskrivits med orden ”IT-bubblan 
sprack”. Många, framför allt unga, IT-företag blev 
tvungna att gå i konkurs och plötsligt fanns det en 
uppsjö av kontor som stod tomma. Därmed försvann 
förstås också efterfrågan på nya kontorsmöbler. 
 – Vi kände av den minskade efterfrågan 
direkt, säger Glimtoft. Det var efter millennieskiftet 
som vi omsatte som mest. Men sedan dess har vår 
omsättning minskat med ca 1 till 2 miljoner per år. 
Och så här har konjunkturen varit sedan dess. Jag vet 
också att andra, större företagi den här branschen har 
gjort ännu mer omfattande förluster. 
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 I samma takt som företagets omsättning 
minskade – de senaste åren med ca 25 % (se tab. 1) – 
blev man också tvungen att minska på personalen. 
Glimtoft beklagar att han inte kan se något riktigt 
trendbrott än. Av över 40 medarbetare år 2000 finns 
det 33 kvar idag. 
 
Tab. 1 Glimakras omsättning (i milj. kronor) mellan 
2000 och 20031. 
 

År   Omsättning 
 
2000 29 
2001 26  
2002 25 
2003 24 

 
I takt med att de nya möblerna inte längre behövdes 
växte en stor marknad för begagnade möbler fram. 
Att producera nya kontorsmöbler föreföll således 
oekonomiskt. 
 
Ljudabsorption och ljuddämpning 
 
Kontorslandskap och storrum är mycket vanliga i 
många arbetsmiljöer. Det är inte sällan som mer än 
20 personer sitter i samma rum där de behöver tala i 
telefon eller med andra människor. Att detta kan 
resultera i en akustisk belastning som kan uppfattas 
som störande för koncentrationen och tröttande för 
den enskilde kontorsanställde förefaller självklart.  
 – Våra skärmväggar skulle inte bara skapa 
”egna revir” i en optisk eller fysisk bemärkelse utan 
även akustiskt. Var och en av medarbetarna skulle 
kunna känna sig ostörd och obehindrad i sitt 
arbetsutförande.  

                                                 
1 Siffrorna är ungefärliga. De används här endast i förtyd-
ligande syfte. 

För att skapa sådana mer behagliga 
ljudmiljöer var det dock viktigt att skaffa sig 
kunskap om den fysikaliska sidan av 
ljudabsorptionen.  
 – Vi har lärt oss att skilja mellan 
ljudabsorption som ett fysikaliskt fenomen och 
ljuddämpning som ett mål för våra möblers 
ljudabsorberande egenskaper. 

Ljudabsorption innebär olika materials 
förmåga att ”suga upp” eller ”äta upp” och därmed ta 
bort störande oljud. Ett effektivt ljudabsorberande 
material är som en labyrint med många små hål, t ex 
ett tjockt tyg som innehåller många små porer. När 
ljudvågorna tränger in i ett sådant material studsar de 
inte tillbaka utan in i materialet och förlorar sig 
därinne. Motsatsen till ljudabsorptionen kallas för 
reflektion. Mycket effektiva ljudreflekterande 
material är täta, slutna ytor utan sprickor. En bra 
jämförelse är att spruta vatten mot en vägg som 
består av sten eller mot en som består av 
textilmaterial: Möter vattnet stenen stänker det 
tillbaka, medan det tränger djupt in i textilen, 
”dränker” den och stannar kvar i den.  
 Denna jämförelse mellan vatten och ljud är 
mycket användbar eftersom många materials 
ljudabsorberande effekt löper parallellt med deras 
förmåga att suga upp vatten. Exempelvis är det 
allmänt känt att textiler och textil-liknande material 
har goda ljudabsorberande egenskaper. Traditionellt 
har man därför ofta använt sig av mattor och 
gardiner i ljuddämpande syfte. Välkänt är också det 
faktum att väggar och tak kan ha mer eller mindre 
utpräglade ljuddämpande effekter om de byggs i 
eller utrustas med rätt material: Ett lager sten- eller 
mineralull eller vissa metallfibrer kan ha effekten att 
ljudet inte reflekteras utan ”stannar kvar” i rummet. 
Detta i sin tur betyder en mindre ljudbelastning för 
den arbetande. Mindre känt är att även växter och 
deras krukor kan ha en ljudabsorberande effekt. 
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 – Vi fick alltså först lära oss själva en del om 
ljudabsorptionens mer fysikaliska och tekniska sida. 
Det är viktigt att förstå hur ljud fortplantar sig i olika 
material, vilken effekt densitet och tjocklek av olika 
material har etc. Det betydde också att vi var 
tvungna att anlita och samarbeta med akustiker. 
 – Det är hela tiden en balansgång för att 
uppnå optimal effekt, säger Glimtoft. Vi utför 
ständigt nya tester för att se vilka 
materialkombinationer som fungerar bäst. Framtiden 
ligger helt klart i den tekniska utvecklingen. 
Samarbetet med olika akustiker har gett oss en hel 
del teoretiska kunskaper. Vi har nog blivit något av 
experter på den här mer vetenskapliga sidan av 
ljudabsorption. 
 
Problemanpassade lösningar 
 
Även om branschen befinner sig mitt i en kris menar 
man på Glimakra att man ändå kan se ett stort 
intresse för ljuddämpande möbler växa fram.  
 – Det är som alltid: Skapar man en ny eller 
förbättrad produkt som håller hög kvalitet är 
kunderna benägna att köpa den. Med en annorlunda 
produkt skapas också en annorlunda situation vad 
gäller efterfrågan. Det är dock alltid nödvändigt att 
vara realistisk. Våra kunder har ibland överdrivna 
föreställningar om vilka akustiska egenskaper och 
prestationer våra produkter kan ha. 
 Detta ”rimlighetsproblem” var någonting 
som Glimakras kontaktpersoner började möta allt 
oftare under denna nya utvecklingsfas: kundernas 
och akustikernas förväntningar kunde inte alltid 
infrias. Det är därför viktigt att man försöker 
tillgodose kundernas behov ur ett pragmatiskt 
perspektiv. Det är inte alltid bara det bästa materialet 
som kan installeras. Vissa material är för tunga eller 
tar för mycket plats. Andra har oönskade bieffekter.  

 – Även om de olika materialen måste vara 
effektiva får vi inte glömma att producera snygga 
möbler, betonar Glimtoft. Många av våra produkter 
är t ex framställda i trä vars ådring ska synas. Och 
även om de är behandlade med ett ljudabsorberande 
material, vill man ofta bibehålla det naturliga 
utseendet. Med andra ord: Vi har inte glömt att vi 
fortfarande vill profilera oss inom designsektorn. 
 
En ny konkurrenssituation och ytterligare teknisk 
förbättring 
 
Glimakra är ett starkt varumärke inom den svenska 
marknaden och exporterar idag även till Europa (ca 
25 % av produktionen) med Norge som största 
avnämarland. I Sydsverige är Glimakra ett av de 
ledande företagen inom produktion av 
ljudabsorberande skärmväggar. Men även 
konkurrenterna har upptäckt ljuddämpningsaspekten 
som ett starkt försäljnings-argument. Även om man 
på Glimakra ibland ifrågasatte effekten hos 
konkurrenternas möbler vad gällde deras 
ljudabsorberande egenskaper, kunde man ändå inte 
visa på de egna produkternas överlägsenhet.  

Det var i detta skede som Glimakras ledning 
bestämde sig för att gå med i företagsutvecklings-
programmet krAft som har sin bas i Jönköping. 
Programmets syfte var att genom kontakter med 
både personer från universitetsvärlden och företagare 
i liknande situationer utveckla nya idéer eller få 
konkret hjälp i specifika situationer. 

– Genom vårt deltagande i krAft kom vi i 
kontakt med civilingenjör Klas Hagberg som arbetar 
som projektanställd vid Lunds Tekniska Högskola. 
Tillsammans med honom utarbetade vi en plan för 
att ta fram en expertdokumentation som visar den 
faktiska effekten av Glimakras ljuddämpande 
material och möbler. Tanken var att vi faktamässigt 
skulle kunna påvisa våra produkters effektivitet. 
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Hagberg anlitades för att få fram bästa 
möjliga ljudabsorptionsmaterial. Han genomförde en 
del tester med hjälp av den så kallade 
rörmätningsmetoden. Försöken skulle baseras på en 
verklighetstrogen testsituation där en skärmvägg 
skulle fungera som avskiljare mellan två motsatta 
arbetsplatser enligt följande figur: 

 
Innan Hagberg utförde testerna fastställde han några 
grundläggande krav för bästa möjliga resultat av 
ljuddämpning inom kontorsmiljön: 
 

 Målet skulle vara att uppnå en ljuddämpande 
effekt upp till 15dB.  

 För att kunna uppnå en sådan ljudminskning 
skulle den avskiljande skärmen vara tät, dvs. det 
skulle inte finnas några sprickor mellan 
skärmdelarna.  

 Avståndet mellan skärmen och golvet skulle vara 
så litet som möjligt.  

 Skärmen skulle vara dubbelsidigt 
ljudabsorberande och helst inte reflektera något 
tal alls från någon sida av skärmen.   

 Höjden på skärmen bedömdes också som en 
viktig förutsättning: Vid normal takhöjd skulle 
den uppgå till mellan 1300 och 1800 mm.  

 Särskild hänsyn togs till det faktum att man vid 
låg takhöjd skulle ha speciella takabsorbenter 
eftersom skärmen som enda absorbent inte skulle 
kunna vara tillräcklig. 

 
På basis av dessa förutsättningar kunde man påvisa 
att Glimakras produktserier Multimix och Europo 
hade följande ljuddämpande effekt: 
 
Glimakra Multimix: 
h = 1700 dämpning enligt ISO 10053, ΔLs,w = 13 dB 
 
Glimakra Europo: 
h = 1860 dämpning enligt ISO 10053, ΔLs,w = 14 dB 
 
 
Vad gällde ljudabsorption kunde jämförbara 
testresultat uppvisas:  
 
Serierna Multimix och Tema/Flexa respektive 
Europo uppnådde följande ”Praktisk 
absorptionsfaktor” enligt de vedertagna 
absorptionsdiagrammen för diverse frekvenser: 
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– Dessa test gav oss något mycket konkret, 
säger Glimtoft. För första gången kan vi verkligen 
visa med entydiga siffror hur effektiva våra 
produkter är. Det ger oss en klar konkurrensfördel. 
Medan andra ofta bara påstår att deras produkter är 
de bästa kan vi verkligen visa hur våra skärmar 
fungerar. 
 Kari Pylkkönen kan bekräfta denna insikt och 
skildrar testdokumentets positiva inflytande ur ett 
försäljningsperspektiv:  

– Vi säljare känner oss faktiskt lite mera 
säkra när vi kontaktar kunder eller akustiker som 
våra kunder anlitat. Vi kan uppvisa mätvärden och 
behöver inte använda oss av några klyschor för att få 
kunderna att tro på våra produkters kvalitet. Men det 
är inte enbart broschyren som gett oss säljare ett 
bättre självförtroende. I kontakten med Klas Hagberg 
har vi också lärt oss vilka omständigheter och 
förutsättningar som måste iakttas för att uppnå 
maximal effekt.  
 
Framtidsutsikter 
 
Glimakra har idag en mycket stark profil inom 
ljudabsorptionstekniken och produktionen av 
liknande möbler.  

– Vi kör ganska hårt med denna inriktning. 
Vi tror och hoppas på att den teoretiska och praktiska 
kunskapen som vi skaffat oss under de gångna åren 
och vår fortlöpande forskning inom ljudabsorberande 
material ger oss ett mycket bra utgångsläge när 
konjunkturen vänder. Målet är förstås att kunna 
expandera igen, vilket inte är särskilt orimligt att 
anta.  

– Personligen tror jag att behovet av och 
kraven på sunda arbetsplatser kommer att öka. Ta till 
exempel det växande antalet långtidssjukskrivna. Det 
är svårt att tänka sig att alla dessa människor fuskar. 
Det är nog delvis våra arbetsplatser som gör oss 

sjuka. Jag menar inte bara stressen och den allt större 
arbetsbelastningen. Det gäller även själva miljön vi 
arbetar i. Det är förstås påfrestande att behöva jobba 
i buller eller med oljud i bakgrunden, framför allt när 
det pågår mer eller mindre oavbrutet. Därför tror jag 
att vår företags inriktning ligger i tiden. 
Arbetsgivarna förstår att de måste göra någonting åt 
sina arbetstagares situation. Även personalen har 
blivit medveten om sin situation och har börjat säga 
ifrån. De vill helt enkelt ha en bättre arbetsmiljö. 
 
 
Källor 
 
Muntliga källor 
 
Intervjuer med VD Torsten Glimtoft och export 
manager Kari Pylkkönen 
 
 
Skriftliga källor 
 
AKUSTIK. Glimakras egen broschyr 
 
Glimakras hemsida:  
http://www.glimakra.com/ 
 
 


