
Johan Götesson
”Känslan i ett företag är 

oerhört viktigt. Fastigheten 
och kontoret är en del av det.”
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Sveriges vårdpersonal gör ett fantastiskt jobb – Men de kan inte ta hand om allt. 
Enligt Almega FM-företagens beräkningar kan 10 miljarder kronor frigöras inom 

På så sätt kan vårdpersonalen göra vad de är bäst på. Sitt jobb. Och vi andra slipper 
växande patientköer och sämre vårdkvalitet. Läs mer på

LÄS MER på sajten om vad 
Facility Management innebär! 

KONTORSFÖRÄNDRING  Ett företag behöver 
anpassa kontoret till verksamheten. s06

INOMHUSKLIMAT  Trivseln ökar med ett 
bra inomhusklimat. s12
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UPPLEV ENKELHETEN MED
EN HELHETSLEVERANTÖR

www.dsfm.se 08 – 12 00 39 00

Tel: +46 42 -29 22 50  www.eradur.se Eradur AB Granitgatan 11 254 68 Helsingborg

Eradur AB är en specialiserad tillverkare av 
härdplastbeläggningar för användning på golv, vägg och 
tak i utsatta miljöer. Vi kan lösa ditt behov av ytskydd på 
ett långvarigt och funktionellt sätt!

Vi försöker leva 
som vi lär. Vi 
har verkligen 
fått en inred-
ning som bry-
ter från det 
tradit ionella 

mönstret. Vi gillar att sticka ut och 
det gör vi med det här huset. Vi har 
väldigt roligt på jobbet och i den 
här miljön kommer vi att trivas 
ännu mer, säger Johan Götesson , 
Vd på Götessons.

I maj fl yttade företaget in i sin 
nya fastighet inredd med bland 

-kudorp srednuk hco ange tanna 

ter, som en ständigt pågående 
utställning. 4 200 kvadratmeter i 

 atysrotnok rä 0051 .ragninåv  ert
och har plats för 50 medarbetare. 

-ukatkeps nE .regal rä netseR 
lär byggnad som kommunicerar 

.ekrämurav  stegateröf 

Jobba som ett företag
Tidigare hade Götessons lokaler 
i Dalstorp utanför Ulricehamn. 

 hco tixuv tegateröf rah nerå rednU 
lokalerna började kännas allde-
les för trånga. Kontoret och lagret 
tvingades ligga i två olika lokaler. 
Det kändes inte bra.

– Det kändes som om vi var två 
företag och kontorspersonal och 

 ades alltför säl-
lan. Vi behövde en ny fastighet där 
vi kunde jobba som ett företag, 
men också synas mer, säger Johan 
Götesson. 

Skapar stolta medarbetare
Att synas mer betydde att byta 
ut det traditionella kontoret mot 

 nE .läjs stegateröf edasiv mos togån 
byggnad där lekfullhet, upptäckar-
glädje, nyfi kenhet och innovations-
anda fi ck fullt spelrum. En design 

 .eratebradem  atlots rapaks mos

Götessons i Ulricehamn har 
 .isatnaf hco alsnäk åp tastas 

Nyligen fl yttade designföretaget 
in i en ny spektakulär fastighet 
full med kreativa lösningar för 
en stimulerande arbetsmiljö.

Spektakulär 
 rapaks  tehgitsaf

stolta 
medarbetare

Av Mari Dahl Adolfsson

Framtiden lovar 
nya lösningar inom 

förbrukningsmaterial

Mats Karlsson

Vd på Staples

Johan Götesson

Vd på Götessons.

En miljö med kreativa och smarta 
mötesrum där det är lätt att samlas 
och har arbetsplatser som är anpas-
sade till medarbetarna och jobben. 
Det betyder att det är ett aktivitets-
baserat kontor med både öppna lös-
ningar med drop-downplatser och 
några fasta kontor.

Alla ska hitta något de gillar
– Designen är en del i att skapa nöj-
da medarbetare. Alla medarbetare 
ska kunna hitta något de gillar. Det 
är viktigt både om vi vill behålla vår 
personal och när vi ska rekrytera ny. 
Och det är ingen tvekan om att man 

presterar bättre om man är stolt 
.nossetöG  nahoJ regäs ,djön hco

Hela kontoret består av den ena 
kreativa lösningen efter den andra. 
I konferensrummet är takhöjden 
åtta meter, här fi nns två fyra meter 
höga palmer. Här fi nns en heltäck-
ande textilmatta och 120 meter tyg, 
som hänger ner från taket, Götes-
sons egna ljudabsorbenter ovanför 
konferensbordet och nedpendlade 
ljudabsorbenterna i resten av rum-
met. De oregelbundna pallarna en 
enda stor ljudabsorbent.

– Ljud är en utmaning. Att ha bra 
 tgitkivettäj  rä gis gnirkmo tnur dujl

för att skapa en bra arbetsplats, 
.nossetöG nahoJ regäs 

Till och med inom organisatio-
nen fanns ett litet motstånd inför 
det öppna landskapet.

Ljus, ljus och luft
– Med dåliga skärmar studsar ljudet 
och det bildas ekon. Då höjer man 
volymen på sin egen röst och ljud-
nivån i lokalen blir jobbig. Vi jobbar 
alltid med tre element: ljud, ljus och 
luft. Det gör vi fullt ut nu i våra nya 
lokaler, berättar Johan Götesson. 
De som tidigare var tveksamma är 
helt nöjda i dag, fortsätter han.

Även Götessons kunder verkar vara 
nöjda med företagets nya fastighet. 
Och lite stolta.

– Vi har fått många spontanbesök 
sedan vi fl yttade. Våra kunder har 
också lånat vårt konferensrum för 
sina möten. Då har vi lyckats, säger 
Johan Götesson. 

Ett kreativt hus
– Känslan i ett företag är oerhört 
viktigt. Fastigheten och kontoret är 
en del av det. Vår nya fastighet är ett 
kreativt hus och vi tycker helheten 
har blivit extremt bra. Vi trivs och 
har roligt på jobbet, säger Johan. 

Att kunna köpa alla produkter som en arbetsplats 
 rä ted aj ,stalp ammas hco ne åp ,sakcyl tta röf revöheb 

något som Mats Karlsson , Vd på Staples, menar snart är 
möjligt. Digitaliseringen har möjliggjort att vi idag jobbar 

 ektivare. Den har även gjort 
det möjligt för återförsäljare att knyta ihop kunder med 
leverantörer via tekniska plattformar och system.

 ektivitet i organisationer ökar och det rör 
även de många inköpsbeslut och leverantörskontakter 
som präglar en Facility Managers vardag. Genom att som 
återförsäljare koppla ihop kunder och leverantörer kan ett 
mycket bredare utbud erbjudas, och med hjälp av välutveck-
lade sökmotorer och kraftfulla logistiklösningar kopplas rätt 
produkt och rätt pris samman med leverans efter kundens 
behov, säger Mats Karlsson  och fortsätter:

– Idag fi nns återförsäljare som erbjuder ett brett utbud 
av kontorsmaterial. Det Mats Karlsson pratar om är dock 
en vision om att nå ”bortom en traditionell leverans”, som 

 ektiva lösningar för företag och organi-
sationer som också gör vardagen enklare. Förbrukningsvaror 
såväl som tekniska lösningar samlat på ett och samma ställe 

 ektiviserar arbetstiden för inköpsansvarig:
– Att koncentrera sina inköp sparar väldigt mycket tid 

vid inköpstillfället, vid mottagning av varor och hantering 
av fakturor. Samordnade transporter påverkar vår miljö 
och sammantaget så blir totalkostnaden lägre, avslutar 
Mats Karlsson.

Innovationsanda. Att synas mer betydde att byta ut det 
traditionella kontoret mot  något som visade företagets själ. En 
byggnad där lekfullhet, upptäckarglädje, nyfi kenhet och inno-
vationsanda fi ck fullt spelrum. FOTO: ANDERS ESKILSSON

Digitaliseringen har möjliggjort att vi 
idag jobbar annorlunda, smartare 
och e�ektivare. 
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