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Abstract 
The office is a significant part of the company. How it is designed affects both how well 
employees function and what customers feel about the company, when designing the office a 
company has to consider both.  BCO and CABE determined what impact certain components 
have in regard of employee’s well-being and external expression. Many companies wish to 
express their vision both to employees and customers and are therefore building and designing 
offices based on it. Swedbank is such a company who built and designed their current head 
quarter based on their vision.    

This study is a test of BCO and CABE’s theory that says it is possible to convey messages 
through buildings. Swedbank’s office was chosen because it is a new building and because 
Swedbank had a message they thought the building would convey. To preform the test a 
survey was used with only one question; which vision does the building represent? An 
interview was preformed to assess the vision that was to be conveyed and to get a deeper 
understanding of Swedbank’s intentions and the buildings history. 

The case study showed that Swedbank was very involved in personalising the building and 
made it display their vision. The survey revealed that the respondents could not tell the vision 
from simply looking at the pictures.   

The respondents were not able to distinguish the correct vision from the false ones, indicating 
the difficulty to learn the company’s vision simply by looking at the building and the interior. 
This was interesting considering Swedbank and the landlord had put up a lot of effort in 
synchronizing the outside with the inside connecting everything to the vision.   

This study examined only one building, which means the general conclusions drawn from it 
are neither confident nor complete. Nevertheless the results indicate that focusing the office 
design on specific functions or problems are easier to achieve than designing after a vision 
and expecting people to receive it. 
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Sammanfattning 
Ett företags kontor är viktigt både som ansikte utåt och som en fungerande arbetsplats. För att 
vara ett ansikte utåt ska kontoret vara modernt och skicka tydliga budskap både till de 
anställda som jobbar där och till kunder som besöker. För att vara en fungerande arbetsplats 
ska det vara trevligt att vistas i lokalen och tillfredsställa de behov som de anställda har.  

En trend just nu är att företag ska utforma sina kontor med sin vision som grund. Swedbank 
valde att göra det här med sitt nya huvudkontor i Sundbyberg där banken valde att bygga ett 
nytt huvudkontor lite utanför stadskärnan. Hyresvärden Humlegården designade huset med 
hänsyn till att Swedbank var den enda hyresgästen.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur det är möjligt att påvisa om en vision för en 
byggnad kan reflekteras i den förda byggnaden. Det här är en intressant synvinkel eftersom 
både Swedbank och deras nuvarande hyresvärd ansträngde sig för att bygga ett kontor som 
ska delge Swedbanks vision.    

Fallstudien omfattar en enkätundersökning, en litteraturstudie, samt en intervju. Enkäten ska 
undersöka om människor kan identifiera den riktiga vision från två falska med hjälp av bilder 
av kontorets utsida och insida. Litteraturstudien och intervjun har som syfte att undersöka 
byggnadens historia djupare samt hur Swedbank gjorde sina val.  

Enkätundersökningen visade att människor inte kan identifiera den rätta visionen med hjälp 
av de utvalda bilderna. Intervjun avslöjade att Swedbank och Humlegården som är 
hyresvärden verkligen fokuserade på visionen i utformningen av kontoret även ner till minsta 
detalj. Det här gör att Swedbanks huvudkontor är ett optimalt studieobjekt för liknande 
studier.    

Den här undersökningen är dock begränsad och för att kunna dra generella slutsatser måste 
fler byggnader undersökas. Undersökningen visar dock att det är mer givande för ett företag 
att design sitt kontor efter specifika funktioner och problem än att designa efter en vision.  I 
större sammanhang där flera byggnader testas och jämförs med varandra kan ge ett mer 
generellt resultat. Den här studien kan ses som en del i ett större arbete där flera byggnader 
undersöks.    
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1. Introduktion 
1.1. Bakgrund 

Kontoret är en stor del av företagets ansikte både för de anställda som arbetar där och för de 
kunder som besöker kontoret. Hur lokalen ser ut och fungerar sänder signaler till anställda och 
till kunder. Intrycket som kunderna får av lokalen blir en del av företagets varumärke. De 
intryck som de anställda har av lokalen påverkar deras sinnesstämning angående företaget 
som i sin tur påverkar vad de ger för intryck till kunderna, (BCO & CABE, 2005). 

Att designa en lokal som både fungerar bra, uppfyller de anställdas behov, är effektiv, och ger 
positiva signaler till kunderna är inte lätt. De faktorer som påverkar intrycket är vilken typ av 
byggnad som företaget är placerat i, var byggnaden är lokaliserad, hur inredningen ser ut, och 
de anställdas inställning. Det finns en del konfliktområden, till exempel öppna 
kontorslandskap leder till kreativitet eftersom folk kan kommunicera enklare men dessa leder 
också till försämrad produktivitet, (BCO & CABE, 2005). 

För att ett företag ska kunna överleva i konkurrensen krävs det att företaget når ut till 
allmänheten. Ett sätt för företagen att synas är att skapa visioner som gör företagen unika 
gentemot andra företag i branschen. För att kommunicera denna vision till potentiella kunder 
och till företagets anställda har det uppkommit en trend att utforma sitt kontor efter sin vision.  

Swedbank i samarbete med Humlegården designade sitt nya huvudkontor som var färdigbyggt 
2014 efter sina ledord; enkel, öppen, och omtänksam. Kontoret är lokaliserat på fastigheten 
Cirkusvägen 6 Sundbyberg i Stockholm och är på 45 500 kvm. I kontoret valdes att använda 
aktivitetsbaserat kontor eftersom det är en modern lösning.    

Det här arbetet syftar till att undersöka om det går att förutsäga och styra vad lokalerna ger för 
intryck till de gäster som besöker byggnaden angående företaget som sitter där. För att 
undersöka detta utförs en inledande fallstudie. Det fallet som undersöks är Swedbanks nya 
huvudkontor i Sundbyberg. 

Den här rapporten ska svara på om det går att urskilja Swedbanks vision ur arkitekturen på 
deras nya huvudkontor. För att svara på den frågan används en enkätstudie. När resultaten har 
kommit in används den statistiska metoden χ2 – test för att undersöka om svaren är baserade 
på slumpen eller om det finns en enhetlig mening om vad byggnaden utstrålar. För att 
undersöka kontoret på djupet används dels en intervju och dels en del material om banken och 
dess nya huvudkontor.  

Liknande forskning inkluderar en rapport som British Council for Offices (BCO) och The 
Commission for Architecture and the Built Environment (CABE) har publicerat som är en 
sammanställning av tidigare forskning i ämnet utformning av kontor. Förutom rapporten har 
information hämtats från en bok som Gregory och Wiechmann har skrivit om företag och dess 
varumärke, samt en bok som Collins och Porras har skrivit där de berättar om de största 
företagen och metodiken som dessa företag applicerar. Den här litteraturen har givit 
inspiration åt arbetet och samtidigt lagt grunden för teorierna som den här studien prövar.        

1.2. Frågeställning 

Det är allmänt känt att lokalerna ger vissa intryck till kunderna och det är önskvärt att kunna 
styra intrycken med syfte att stärka ens position i konkurrensen. Swedbank skräddarsydde sitt 
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nya huvudkontor med hjälp av deras vision som grundar sig på ledorden öppen, enkel och 
omtänksam. Syftet med det nya kontoret var att Swedbanks moderna inställning skulle synas 
utifrån. Den här undersökningen önskar att svara på om människor kan utläsa visionen ur 
byggnaden.  

1.3. Avgränsningar 

För att avgränsa arbetet undersöks endast en byggnad, Swedbanks huvudkontor. 

Undersökningen görs med hjälp av en enkät som låter de frågande bedöma byggnad utifrån 
bilder. Från början var det meningen att anställda på huvudkontoret skulle utföra enkäten och 
jämföras med en kontrollgrupp men ledningen på Swedbank var inte intresserad av 
undersökningen.  

1.4. Disposition 

Rapporten börjar med att gå igenom de teorierna som har legat till grund för forskningen. 
Efter det presenteras hypotesen. Sedan går rapporten igenom vilka metoder som kommer att 
användas för att bekräfta eller förkasta hypotesen. Resultaten av metoderna presenteras. 
Slutsatserna dras av resultaten och sedan diskuteras resultaten och deras betydelse. 
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2. Litteratur genomgång 

2.1. BCO & CABE 
British council for offices (BCO) & The Commission for Architecture and the Built 
Environment (CABE) (2005) har publicerat en sammanställning av forskning i ämnet hur 
lokalen påverkar företagets effektivitet. Rapporten inkluderar de anställdas behov och hur 
dessa ska tillfredsställas på bästa sätt, hur en byggnads design påverkar intrycken som 
besökare och anställda får, samt hur ett företag ska öka sin produktivitet. Arbetsplatsen kan 
användas för mer än bara skapa förutsättningar för bra arbete, det kan också användas för att 
kommunicera visioner och målsättningar som företaget har till de anställda och till de kunder 
som ev. besöker kontoret.  

Företagets placering i förhållande till shopping och service skickar signaler till de anställda 
om hur deras icke arbetsrelaterad behov bemöts. Om ett företag placerar sig i närheten av 
centrum med många alternativ skickar de positiva signaler, om ett företag placerar sig isolerat 
med få alternativ skickar det negativa signaler. 

Ett företag som har en lokal med dålig luft, lite ljus, eller obehaglig temperatur sänder signaler 
om att de anställdas komfort anses oviktig. Miljön så som luft, ljus och lukt har stark 
påverkan på intrycket och är därför värt att satsa lite extra på. 

Företag kan välja att placera sig i skyskrapor eller på campus. Skyskrapor representerar 
utveckling och framgång vilket attraherar företag som vill synas. Campusområden 
representerar tillgänglighet och öppenhet vilket i sin tur attraherar företag som önskar närhet 
till kunder. 

Rapporten säger att inredning är relativt enkelt att ändra när företaget ändras. Det gör att det 
är ett kraftfullt verktyg när man vill delge visionen till de anställda. Inredningen är en 
konstant visuell påminnelse om vad företaget står för.  

Inom detaljhandeln är det här området mer utforskat. Det beror på att en butiks framgång är 
direkt beroende av hur många som besöker butiken. Vilket gör att det är enklare att undersöka 
vilka saker som ”går hem” hos kunderna. Inom detaljhandeln är vikten av tydliga budskap till 
konsumenten av stor betydelse därför får marknadsföring med hjälp av lokalen större 
betydelse.      

2.2. Gregory & Wiechmann  
Gregory och Wiechman (1997) har skrivit en bok som handlar om hur ett företag etablerar sitt 
varumärke. I den här boken betonar de att ett företag ska satsa på reklam som skapar band 
med konsumenterna genom att ge dem inblick i företaget.  Författarna menar att mer än 
hälften av USAs konsumenter väljer att enbart stödja företag som strävar efter att uppfylla sitt 
sociala eller ekologiska ansvar. Det här kan handla om att inte sitta i lokaler som är 
energimässigt slösaktiga, inte köpa in varor som barn har producerat, eller behandla sina 
anställda väl.  

Enligt Gregory och Wiechmann är att uppfylla de anställdas behov och behandla dem väl 
viktigt för att ställa företaget i rätt ljus men det är också viktigt att inkludera de anställda i 
visionen. Därför att de anställda är en tydlig länk mellan företaget med dess ledning och 
konsumenterna. Medarbetare på företaget kommer att delge en bild av företaget som är deras 
tolkning av visionerna och företagets attityd till besökande kunder.  
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När ett företag köper produkter eller service från ett annat företag är det mer än själva 
produkten som spelar roll. Det är viktigt för den kunden att veta att det finns en organisation 
bakom produkten. Att det finns hjälp att få vid problem eller att samma företag kan uppfylla 
andra behov. Ett företags aktiekurs drivs av dels ekonomiska faktorer som intäkter, utgifter, 
och lån, men också av effektiv förvaltning och dess rykte. Hur det går för företaget är en 
viktig faktor i ryktet men reklam är ändå det som har störst påverkan samt det som är enklast 
att utforma.  

I boken jämför man företag med individer och säger att av både staten och kunder behandlas 
företag som individer. Företagens personlighet är dess varumärke, varumärket är mer än en 
logotyp och ett namn. Åsikter och rykten om företaget etableras i varumärket. Precis som 
individer försöker företag upprätthålla ett bra rykte för att bli accepterade av yttervärlden.  

Som konsument blir man överhopad av reklam. För att företags reklam ska kunna sticka ut 
behöver den visa upp ett företag som uppfyller dessa krav. Konsumenter önskar mer än att 
förstå produkten de vill förstå företaget vet vilken typ av verksamhet som man stödjer när 
man köper en produkt. Att producera ett varumärke är som att kultivera en grönsak det tar 
tålamod och resurser på ett tidigt stadium men den produkt man får ut i slutändan är mödan 
värt. 

 

2.3. Collins and Porras 
Collins och Porras (2000) har skrivit en bok som handlar om de största företagen och hur de 
skiljer sig från sina konkurrenter. I boken refereras de största företagen i sin marknad som 
visionära företag. Boken listar egenskaper som är gemensamt för enligt Collins och Porras 
visionära företag.  

Det finns ett citat i boken som lyder ”clock building not time telling”(p22) vilket betyder att 
förmågan att kunna känna av marknaden och skapa ett företag som rider marknaden ger 
kortsiktig lycka s.k. ”time telling” inte är lika imponerande som att bygga ett företag som 
överlever och frodas i marknaden även efter att grundaren har dött s.k. ”clock building”.   

När Collins och Porras började sin undersökning bestämde de sig för vilka företag som de 
anser är visionära. De krav som de ställde upp var att företagen skulle vara den ledande 
institutionen i sin bransch, allmänt beundrade av insatta personer i företagsvärlden, företagen 
ska ha gjort ett outplånligt avtryck på den värld vi lever i, har haft flera generationer av 
verkställande direktörer, har gått igenom flera produktlivscykler, samt att företagen ska vara 
grundade innan 1950.  

De visionära företagen har en vision i delar. Där den ena delen är kärnan, 
grundinställningarna de är samma över tid och företagen följer dessa som en religion. Den 
andra delen är företagets målsättningar, målsättningarna ska matcha kärnan men ska också 
vara i tiden, det är viktigt att målsättningarna är långsiktiga och sätts på en nivå som är högre 
än vad företaget i sin nuvarande form klarar av. De ska sättas så att företaget hela tiden 
utvecklas mot målet utan att nå dit. Collins och Porras skriver att när ett företag utformar sina 
målsättningar inte vara bundna av de ena eller de andra. Ett företag kan vara både ideologiskt 
och trendigt, både vara effektivt och kreativt. Visionära företag lyckas behålla sin status 
genom att konstant bli bättre, konstant jobba mot löjligt svåra och nästintill ouppnåeliga mål. 
När företag stannar upp och njuter av sin framgång det är då de börjar sina.  
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Collins och Porras skriver att dessa företag fungerar lite som en sekt det finns tydliga riktlinjer 
som följs och de anställdas roll framgår av riktlinjerna. För den här typen av företag finns det 
två typer av anställda, de som passar in i organisationen kommer att trivas på arbetsplatsen, de 
kommer att stiga i rang eftersom företag anställer inifrån om det går. Sen finns det de som inte 
passar in i organisationen och för de här människorna är det bättre att arbeta på något annat 
ställe. 

2.4. Sammanfattning 
Ett företag bör sätta upp en vision som är en kombination av företagets värderingar och 
företagets målsättningar. Visionen används för att ge företaget en unik personlighet, (Collins 
& Porras, 2000). Företagen bör försöka förkroppsliga visionerna för att skapa band med 
konsumenterna och sprida företagets värderingar till de anställda, (Gregory & Wiechmann, 
1997). Företag kan använda kontoret för att på ett effektivt sätt förkroppsliga visionerna. 
Inredningen och möbleringen sjysteras enkelt efter visionen men med rätt förutsättningar kan 
även saker som byggnadens form och skal anpassas till visionen, (BCO & CABE, 2005).    
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3. Hypotes 

Hypotesen är att människor inte kan relatera byggnadens exteriör och dess inre miljö till 
visionen för projektet som utvecklas av 3XN arkitekter och Swedbank. Det här beror på att 
respondenterna inte har hört visionen som utvecklades för Swedbanks huvudkontor. 
Möjligheten att välja rätt vision till bilderna på exteriör och interiör beror på att människor har 
hört visionen och lärt sig att koppla den till byggnaden.  

Hypoteserna är följande: 

H0: Ingen vision väljs i högre utsträckning än vad slumpen genererar 

H1: Det finns en vision som väljs i högre utsträckning än vad slumpen genererar     
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4. Metod 

Den här rapporten undersöker om det är möjligt för respondenter att välja rätt vision utifrån 
attraktiva visioner och foton på Swedbanks huvudkontor och dess interiör. Syftet är att 
bekräfta eller förkasta påståendet att byggnaden och dess interiör kan förmedla Swedbanks 
vision. Den här undersökningen har valt att utföra en fallstudie med huvudkontoret som fall.   

Den här byggnaden valdes för att den byggdes med fokus på vad byggnaden ska representera 
förutom att det ska fungera som huvudkontor. Kontoret är nybyggt och Swedbank är den enda 
hyresgästen. Byggnaden har som form som ett tredubbelt ”V” vilket är spännande eftersom de 
flesta andra byggnader i Stockholm är rätblocks formade med olika dimensioner. Det här gör 
att Swedbanks kontor är ett idealt fall att undersöka.  

Fallstudie går ut på att man undersöker ett specifikt fall på djupet. Fallstudier används när de 
frågor som ska besvaras faller under hur och varför kategorierna och det som undersöks är 
samhällsvetenskapliga frågor i nutid, (Yin, 1994). I studien undersöks specifik litteratur om 
Swedbank, en intervju för att få höra om flytten och husets utveckling, samt en enkätstudie för 
att undersöka vad allmänheten tycker om byggnaden. 

När en fallstudie ska utföras är första steget att välja och utforma de fall som ska studeras som 
kan vara ett eller flera. Nästa steg är att bestämma frågeställningen samt vilka teorier som ska 
användas som stöd. Steget efter det är att identifiera analysenheten; är det en grupp människor 
som ska analyseras, en enskild person eller en plats. Sedan ska uppgifter kopplas till teorierna, 
måste teorierna modifieras eller förkastas. Nästa steg är att skapa kriterier för att analysera 
resultaten vilken typ av information ska jämföras och med vilket syfte det här är viktigt för att 
annars är det enkelt att undersökningen spårar ur. Efter det förbereds insamling av data, och 
därefter följer steget då information ska inhämtas. Det finns olika källor som litteratur, 
intervjuer samt undersökningar. Sedan undersöks informationen för att analysera om teorierna 
håller. Det sista steget är att presentera det som har upptäckts lämpligen i en rapport, (Yin, 
1994). 

4.1. Kvalitativ metod 

För att få inblick i utformningen av byggnaden samt Swedbanks strategi angående 
huvudkontoret hölls en intervju med Swedbanks representant (hyresgäst) och Humlegårdens 
representant (hyresvärden). 

En del i fallstudien är att göra en intervju med personer i Swedbanks ledning som har varit 
inblandad i flytten till Sundbyberg samt personer från Humlegården fastigheter som är 
ansvariga för byggnaden. Syftet med intervjun är att höra vilka målsättningar och visioner 
som Swedbank har och hur dessa har omfattats i designen av huvudkontoret.  

Resultatet av intervjun används för att skriva en kortfattad beskrivning av vad Swedbank vill 
säga med byggnaden. Det kommer sedan att användas i enkätundersökningen.  

 

4.2. Kvantitativ metod 

För att undersöka om Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg ger de önskade intrycken görs en 
enkätundersökning. Testet kommer att visa om intrycken som byggnaden ingiver 
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överensstämmer med Swedbanks vision. Enkäten innehåller väl valda bilder från 
huvudkontoret samt tre beskrivningar av den vision som ska grunda huvudkontoret (som visas 
nedan). De undersökande ska läsa beskrivningarna och studera bilderna och sedan bestämma 
vilken version som de tror är den riktiga. När resultaten är sammanställda genomförs ett χ2 – 
test för att analysera svaren. Anledningen till att enkäten utformades på det här sättet var för 
att inte styra svaren med ledande frågor. 

Det här är visionerna som respondenterna fick välja mellan. Hela enkäten finns i bilaga 1.  

Vision	  A	  
Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av effektivitet i de tjänster som utförs och vid 
bemötandet av våra kunder. Byggnadens form och stora öppna glaspartier släpper in mycket 
dagsljus vilket ökar anställdas trivsel och därmed deras produktivitet.  

Vision	  B	  
Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av kreativitet, öppenhet och tillit till våra 
kunder. Den öppna planlösningen leder till oplanerade möten som skapar nya idéer. Den stora 
receptionen med restaurang i bottenplanet får kunder till Swedbank att känna sig välkomna. 

Vision	  C	  (Rätt)	  
Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av en öppen, enkel, omtänksam miljö som 
skapar positiv energi hos medarbetarna. Huvudkontoret har som syfte att välkomna alla typer 
av människor och uppmuntra till omtänksamhet med högt ställda miljö- och kvalitetsmål. 

 

4.3. Analys metod 

För att analysera resultaten från enkäten används ett χ2 – test. Metoden används när man vill 
genomföra hypotesprövning på frekvensdata. Det som sker är att resultaten jämförs med de 
fördelningssiffror som slumpen skulle generera. Metoden är en hypotesprövning det betyder 
att man har en hypotes H0 som ska behållas eller förkastas. H0 säger att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan de undersökta grupperna. Det är den hypotesen som undersöks. H1 
hypotesen som blir om H0 förkastas, säger att det finns en signifikant skillnad mellan de 
grupper som undersöks, (Borg & Westerlund, 2007).  

H0 ska förkastas om det χ2 – test-värde som fås i beräkningarna är större än gränsvärdet. 
Gränsvärden finns i en tabell (figur) för att hitta lämpligt gränsvärdet måste man bestämma 
signifikansnivå och beräkna frihetsgrad, (Borg & Westerlund, 2007).   

𝜒!"#! = !!! !

!
  

o = observerade resultat 

e = förväntat resultat 

 

𝑑𝑓 = (𝑟 − 1) ∙ (𝑘 − 1) eller 𝑑𝑓 = 𝑟 − 1 om det bara är en kolumn. 

r = antal rader 



 15 

k = antal kolumner  

om 𝜒!"#!  är större än 𝜒!"ä!"!  förkastas H0 (Borg & Westerlund, 2007)   

Det blir på det här sättet när det kopplas till enkätundersökningen som genomförs:  

𝐴 = 𝑥 

𝐵 = 𝑦 

𝐶 = 𝑧 

𝑒 =
𝑥 + 𝑦 + 𝑧

3  

𝜒!"#! =
𝑜 − 𝑒 !

𝑒
=

𝑥 − 𝑒 !

𝑒
+

𝑦 − 𝑒 !

𝑒
+

𝑧 − 𝑒 !

𝑒
 

𝑑𝑓 = 𝑟 − 1 = 3− 1 = 1 

Signifikans nivå är 5 %. 

Kritiskt värde = 5,99 (se figur 1) 

För att det ska gå att säga att de frågande föredrar ett svar framför ett annat måste summan 
vara större än 5,99,   

4.4. Tillförlitlighet 

4.4.1. Intervjun	  	  
Intervjuns reliabilitet är hög eftersom information angående flytten och inredningen stämmer 
överens med publicerad information om Swedbank och huvudkontoret. Intervjuns validitet är 
hög eftersom de som var inblandade i flytten var närvarande, både relevanta personer på 
Swedbank samt en representant från Humlegården som är hyresvärd för byggnaden. 
Validiteten kunde ha varit högre om intervjun skedde en och en eftersom då skulle varje 
intervju fokusera på det specialområde som varje informanten har. (Oppenheim, 1992) 

4.4.2. Enkätundersökningen	  	  
Enkäten delas ut till tre grupper, anställda på kontor, studenter på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), samt besökare på Nacka Forum. De anställda på kontor är en intressant 
grupp eftersom de kan sätta sig in hur det är att arbeta där, de kan förstå att en viss typ av 
möblering kommer leda till mer effektivt arbete eller fler oväntade möten. Studenterna kan ha 
svårt att sätta sig in i hur det är att arbeta på kontor men och andra sidan är aktivitetsbaserat 
kontor relativt nära studenters situation på campus med inga fasta platser och olika platser 
beroende på vilket arbetsmoment som utförs. Besökarna på Nacka Forum är en spridd grupp 
men generellt bestod den av människor som inte arbetar under normala arbetstider, den här 
gruppen kan ses som potentiella kunder snarare än potentiella medarbetare. Eftersom visionen 
ska gå ut till kunder och potentiella kunder är det här en intressant grupp. 
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Enkätstudiens reliabilitet är låg eftersom svaren är starkt beroende av vilka som frågas och i 
den här undersökningen är det en blandning av olika grupper resultatet kan bli annorlunda om 
grupperna undersöks enskilt. (Oppenheim, 1992)   

Enkätstudiens validitet är troligtvis ganska låg eftersom respondenterna baserade sitt val 
utifrån bilder och inte utifrån den verkliga byggnaden. Problemet som uppstår när 
respondenterna enbart studerar bilderna är när resultatet är negativt. Det är då inte självklart 
att de negativa resultaten betyder att byggnaden inte skickar tydliga signaler. De negativa 
resultaten kan grunda sig i att bilderna är otillräckliga, (Oppenheim, 1992). Validiteten 
grundar sig också på hur visionerna utformades. I intervjun bads informanterna att beskriva 
målsättningen med byggnaden i ett stycke, för att den korta beskrivningen skulle kunna 
användas i enkätstudien. Informanterna valde att inte svara på frågan. Vilket betyder att den 
korrekta visionen har stöd ifrån intervjun men det är inte Swedbanks egna ord.   
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5. Resultat  

5.1. Intervju 

Här nedan visas ett utdrag av intervjun med relevanta citat kopplade till vissa frågor. 

Sara Lovén (intervjuare) 

Daniel Markström (Arkitekturchef på Humlegården) (M) 

Elisabet Hamrén (Bygg och Inrednings-chef på HK Swedbank) (H)  

Yvonne Palm (Projektledare på HK Swedbank) (P) 

 

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att byta lokaler? 

 ”Från första början satt vi på Brunkebergstorg i gamla lokaler som vi byggde om och byggde 
om, flyttade väggar, och byggde om. Det kostade oss väldigt mycket pengar per år alla om 
byggnationer. Då stod vi i ett läge där vi var tvunga att ta ett beslut, ska vi fortsätta bygga om, 
bygga nytt eller sätta oss i befintliga lokaler.(P)” 

”Det var ju fastigheter som var byggda på 70-talet man såg framför sig här kommer det att 
behövas göras omfattande stambyten, infrastrukturbyten och sådant som är stora ingrepp i 
husen och det påverkar verksamheten ganska avsevärt och det var också med i bilden.(H)” 

Vad hade ni för målsättningar med huset? 

”Men det beskrev, fokusen ur vårt perspektiv som vi hajade till på var, vilket var väldigt kul, 
var att det var väldigt mycket om visioner och vad man stod för och vad lokalen skulle andas 
för värdegrund. Banken har ju enkelhet, öppenhet och omtanke som sina tre värdeord och 
man ville att de tre värdeorden skulle manifesteras i huset och banken hade beskrivit vad 
innebär öppenhet, vad innebär enkelhet, omtanke om miljö, omtanke om personal, enkelhet 
att det ska vara en lokal som man lätt kan flytta om i, öppenhet går från en sluten byggnad till 
en lokal där verksamheten syns ut och man kan titta in i den”(M) 

”ni sa det tidigt att det inte får andas gammalt tungt bankpalats. Precis som organisationen ska 
sträva framåt så får byggnaden ska andas nått annat inte bakåt inte massa tung marmor och 
keruber som sprutar vatten. Det ska vara modernt men det ska vara bra kvalité och 
genomtänkt”(M) 

”Det var lite det här som Daniel var inne på med den moderna banken som ligger i framkant. 
Värdeorden är öppen, enkel, omtänksam och dom har vi haft som ledord hela tiden”(H) 

Hur kom ni fram till att byggnaden skulle se ut på det här sättet? 

”vi teamade ihop oss med en arkitekt i det här fallet en dansk arkitektfirma som heter 3XN de 
är väldigt kända för de har en filosofi runt sin arkitektur som vi tycker stämmer rätt väl med 
det banken beskrev att de ville ha,”(M) 
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”Det stod en modell på deras bord och när vi gick runt och kollade på och förstod modellen så 
insåg vi att det här förslaget, ett förslag på den här nivån det kommer ingen annan att ha”(M) 

”ett skissförslag får man väl säga, en pitch som vi brukar kalla det. Där vi beskrev vår 
tolkning av banken och hade egentligen en form på ett hus som är ganska likt nu och grund 
idéerna påfallande väl har löpt med hela linjen, det fanns inga fasader och sådär”(M) 

”Så var det ett halvår med dels hyresavtalets detaljer och storlek och priser parallellt var det 
också utveckling av huset med workshops”(M) 

Vad gjorde att Humlegårdens förslag vann? 

”vi fastnade för 8 av de 26 som vi gick vidare med och som vi träffade alla de 
fastighetsägarna de fick presentera sina förslag”(H) 

”Vi hade en dag då vi åkte runt och tittade på alla platser för att verkligen känna oss för vad är 
det för ställe liksom, det är ju inte bara hur det ser ut på en ritning, hur ser omgivningen ut, 
hur det ser ut. Nått ställe så liksom här var en av herrarna som sa genom den här skogen vill 
väl ingen tjej gå en sen höstkväll när man är påväg hem ifrån jobbet när man har jobbat sent 
för att komma till tunnelbanan eller pendeltåg och så det var väldigt mycket sånt också. Vad 
är det för plats liksom”(H) 

”Jag skulle säga såhär hos alla oss var det här nummer 1 från första stund men vi kände också 
att vi måste ha ett alternativ i fall vi inte kommer överens”(H) 

”jag så nån gång om det blir det här då går luften ur för det här är så speciellt inget kan mäta 
sig med det här huset ur vår syn det var ju outstanding”(H) 

Blev byggnaden som ni hade tänkt er, kan ni se på huset det som ni ville se? 

”Ja jag skulle säga det, nu är jag färgad av att vara både kravställare med planlösning och 
beställare av inredning varit med hela vägen och tyckt om fasad och allt möjligt men jag 
tycker att det gör det.”(H) 

”Jag tycker också det jag är ju extremt färgad men jag har inte varit i ett annat hus i 
Stockholm som har en sån här aura som det här huset har”(M) 

”dyraste tomten i Sidney som ska byggas till och byggas på så det blir ännu högre. Då valde 
man 3XN som arkitekt som hade föreslagit vissa lösningar som finns här ljusgårdar t.ex. så 
när man skulle bygga på gjorde man en tio dagar studieresa i Europa där man tittade på de 
bästa och absolut prestigefyllda kontorshusen i London, Paris, Frankfurt, Köpenhamn och 
Stockholm”(M) 

”Chefer från AMP, Kim Nilsen som är chefsarkitekt visade runt jag var med och efteråt fick 
vi veta att det här var överlägset det bästa dom såg. Dom var så impade dom övervägar för 
presumtiva hyresgäster som ska hyra lokalerna för att visa vad det huset ska andas är dom 
villiga att betala resan från Sidney till Sundbyberg för presumtiva hyresgäst.”(M) 

”Vi har i genomsnitt två visningar om dan för grupper som kommer hit allt från kollegor från 
bankkontor till du kommer ju med grupper presumtiva hyresgäster och affärsrelationer och 
det är allt från några enstaka personer till stora, stora grupper men alla är ju helt fascinerade 
över hur det ser ut, att ett kontor kan se ut på det här sättet.”(H) 
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”Jag stötte på en medarbetare som satt på ett sånt konstigt ställe för en 60-årig gubbe som 
säger att han älskar den här platsen, älskar att se hur folk rör sig han har jobbat på banken sen 
1984 och har aldrig upplevt en lokal med en sån puls sån energi att man känner 
verksamheten”(M) 

”Ledningen är synlig på ett annat sätt i huset. Jag gick runt i början och lyckades komma in 
när det var fredagsfika och alla käkade bullar. Då gick koncernchefen Mike Wolf huset är 
uppbyggt satt det finns en promenad man kan gå igenom huset så ligger arbetsplatserna längs 
med den naveln blir som någon slags bytorg han gick längs den här promenaden och i och 
med att huset är så öppet så syntes han, han hejade, stannade till vid någon nav sedan gick han 
ner för någon av spiraltrapporna och så promenerade han åt andra hållet och hejar och klappar 
på axeln och har då haft ögon kontakt med 2/3 eller hälften av hela huset”(M) 

”Då kan man ju säga att se VD i våra gamla lokaler var om man gick på något 
medarbetarmöte i hörsalen att träffa honom i hissen var ju jätte få som hade sett honom i 
huset. Det är otrolig stor skillnad även andra medlemmar i koncernledningen”(H) 

”Där vi har en del öppna mötes rum och där sitter tre ur koncernledningen och 6 andra som 
satt och hade möte i ett öppet mötesrum. Och jag var så här det går ju det behöver inte vara 
stört hemligt bara för att det är dom som ses de kan sitta i ett öppet rum och vi ser att dom har 
möte ja det känns ja det är fantastiskt.”(H) 

 

Har det uppstått problem sen ni flyttade in? 

”Nu var det så att det var en grupp man ville ha in men då är det så att det finns ett hus 
bredvid 25 m bort som man då kunde hitta lokaler i.”(M) 

”Sen har vi lite problem med ljud mycket glasrutor sten, det studsar och vilket det stör på 
vissa platser inte generellt men på vissa ställen”(H) 

”För andra grupper har det varit besvärligare och här får man väl säga att vi har en läxa att 
göra”(H) 

Tycker ni att vissa specifika delar representerar specifika delar av målsättningen? 

”En del i öppenhet är den öppna fasaden i entrén ut mot gatan 6 eller 8 meter glas så att man 
ser, kommer man på kvällen så skiner ju huset. Öppenhet är också de fem stora ljusgårdarna 
glasade två mot huvudentrén och tre mot järnvägen så att alla på Mälarbanan ser när solen 
reflekterar annars ser man verksamheten, det är en del i öppenhet. Visuella öppenheten mellan 
medarbetare”(M) 

”Enkelhet det var en annan medarbetare som sa det här huset är ju tröskellöst kan glida runt 
och prata med vem som helst man går i trapporna upp och runt, enkelhet att röra sig enkelhet 
att ska nya projekt en del av det aktivitetsbaserade inga tydliga gränser var saker börjar och 
slutar möjligheten att flytta runt. Och omtanke vilket ni förde fram omtanke är också att det 
finns en väldigt stor friskvårdsavdelning här i huset att det är detaljer som pentryt och de 
sociala avdelningarna väldigt frikostiga samt en restaurang som serverar god och hälsosam 
mat som kan jämföras med det ganska trista bricklunchstället ni hade tidigare.”(M) 
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”Jag kan ju också se just öppenheten man ser dom som jobbar där och dom som jobbar där, 
när jag kommer upp från trappan ser man inte en lång korridor varav det finns en massa dörrar 
utan jag är i kontorsytan på ett helt annat sätt jämfört med en traditionell kontorsbyggnad så 
otroligt påfallande att man har den här öppenheten. Enkelheten tycker jag också är lättheten 
att orientera sig att få överblick veta vart man ska ta vägen det är också en del att förstå 
byggnaden och inredningen allt i symbios. Omtänksam tycker jag då som jobbat mycket med 
inredningen är att fina material och inget smäck det är ju också det är också en viktig del i att 
vara omtänksam. Sen har vi ju allt från lånecyklar till fria handdukar, frukt och bra kaffe i 
maskinerna.”(H) 

5.2. Enkätundersökning 

Initialt i undersökningen var de tänkt att svar från personalen på Swedbank skulle jämföras 
med anställda på andra kontor, kontorsarbetande på KTH valdes som jämförelsegrupp. Senare 
i undersökningen när det visade sig att antalet svar var för få för att dra några slutsatser valdes 
att utöka frågegruppen till att inkludera även studenter och andra. Studenter på KTH 
kontaktades genom sociala medier och de resterande svaren kommer ifrån människor som 
besökte Nacka Forum.      

I enkätundersökningen bads respondenterna att välja en av visionerna. I bilaga 2 presenteras 
hur många av respondenterna som tillhör vilken grupp samt hur de har svarat.  

Här nedan visas de totala resultaten. 

Resultat 

Alternativ Antal 

A 16 

B 29 

C (rätt) 26 

Totalt 71 
Tabell 1: Resultatet av enkätundersökningen 

5.3. χ2 – test 

𝐴 = 16 

𝐵 = 29 

𝐶 = 29 

𝑒 = 23,67 

𝜒!"#! =
𝑜 − 𝑒 !

𝑒 =
16 −   23,67 !

23,67 +
68 − 23,67 !

23,67 +
16 − 23,67 !

23,67 = 3,92 

𝑑𝑓 = 𝑟 − 1 = 3− 1 = 2 

Signifikansnivån bestäms till 5 %  
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Figur 1: Chi-2 Tabell, Borg & Westberg, 2007, sid 439 

Det här ger att gränsvärdet 𝜒!"ä!"! = 5,99 (som är markerat i figur 1) 

3,92 < 5,99 därför behålls H0 

Det går inte att säga att de frågande föredrar en vision framför en annan. 

5.4. Fallstudien 

Cirkusängen	  6	  
Swedbanks nya huvudkontor ligger på fastigheten Cirkusängen 6 Sundbyberg. Fastigheten 
förvärvades av Humlegården Fastigheter 2008. Man började bygga huvudkontoret 2011, 
innan dess var fastigheten obebyggd och agerade som parkering för kringliggande fastigheter. 
Byggnaden var färdig maj 2014. Swedbanks nya huvudkontor har nio våningar samt två 
garageplan som totalt ger 45 500 kvm, byggnaden är formad som ett tredubbelt V med en 
glasfasad för att göra byggnaden ljus och öppen. Byggnaden ritades av arkitektföretaget 3XN 
och inredningen designades av inredningsarkitekten Tengbom, (Eklund, 2014). 

Huset blev nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2015. (Sveriges Snyggaste kontor, 2015). 
Byggnaden är miljöklassad enligt Green Building och har fått ett pris av Sweden Green 
Building Awards, (Forsen, 2014). 

Historien	  
När Swedbank bestämde sig för att för att samla alla arbetare i Stockholm på ett ställe började 
de med att sätta upp de krav som deras nya huvudkontor skulle uppfylla. Efter att de ställde 
upp kraven på den öppna marknaden fick de ett tjugotal svar varav ca 4 st. var intressanta. 
Dessa studerades närmare med utgångspunkt på restider. Sundbyberg blev utvald på grund av 
de goda kommunikationerna. Hyresavtalet skrevs på i februari och kontoret började byggas i 
april 2014, (Eklund, 2014). 
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Swedbanks	  vision	  
Swedbanks ledord är öppen, enkel och omtänksam. Öppenhet är öppenheten att visa upp 
verksamheten utåt, att visa upp ledningens arbete till medarbetare och insynen mellan 
medarbetare. Enkelhet är enkelheten att orientera sig och röra sig i byggnaden. Enkelheten att 
kommunicera och skapa nya projekt. (Markström, 2015). Omtanke är omtanke om de 
anställda att respektera deras behov och önskemål, och omtanke om miljön med en 
energieffektiv byggnad samt miljömässiga transport möjligheter som cykel och 
kollektivtrafik. Byggnaden ska förutom ledorden visa upp Swedbank som en modern bank i 
framkant, (Hamrén, 2015). 

Inredning	  
Inredningen designades med inspiration från eken. Bottenvåningen som i metaforen är mark 
plan utformades till största delen av byggarkitekterna. Våning 1 anses vara stammen och 
färger som brunt och gult användes här. Våning två till åtta designades som lövverk i grönt. 
För att ge liv i byggnaden har man valt ha konferensrum i olika pastellfärger (gult, rött och 
blått) fågelbon refereras det som i metaforen. Våning nio är designat i ljusblått för att 
representera himlen, (Hamrén, 2015).  

Swedbank valde aktivitetsbaserade kontor men inte fullt ut, några arbetsgrupper fick fasta 
platser. Det var dels aktiehandlarna som kräver kraftfulla system som kräver fasta datorer 
samt supportgruppen som har en grupp telefon och tekniken för att ha grupptelefon kopplade 
till mobiler finns inte därför fick de fasta platser. Kontoret har digitala lås till dörrar och skåp 
för att det är en smidig lösning. I det aktivitetsbaserade har det valts att använda tre olika 
alternativ för skrivbordsarbete, hög koncentration som är egna skrivbordsplatser isolerade 
med skärmar, medium koncentration som är som en vanlig kontorsplats, och låg 
koncentration vilket är lite högre bord utan dator där man bara sitter en liten stund. (Hamrén, 
2015)   
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6. Slutsats 

Resultatet av enkätundersökningen visade att respondenterna inte föredrog en vision framför 
de andra, χ2 – testet visade att resultaten är i princip slumpmässiga. 

När Swedbank bestämde sig för att flytta önskade de sig en byggnad som är öppen där 
verksamheten syns både utifrån mellan medarbetarna, en modern byggnad som går att flytta 
om i, samt att visionen skulle framgå av byggnaden. Nu när flytten är genomförd går det att 
jämföra de målsättningar som fanns med resultatet. Byggnaden är öppen med mycket insyn, 
den är modern med sina digitala lås, och den är utformad så att det ska gå att ändra om i den. 
Det finns en del negativa saker också som att alla grupper som Swedbank önskade att få in i 
huvudkontoret inte fick plats och det finns en del ljud i byggnaden. 
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7. Diskussion 

Fallstudien visade att huvudkontoret är ett bra exempel i den här typen av studier, allt från 
arkitekturen ner till cykelgaraget är format utifrån visionen. Humlegården valde arkitekten 
med hänsyn till visionen. Inredningen är i färgskalor som representerar Swedbank. Hamrén 
(2015) berättade att när de hamnade i konflikt eller svårigheter i utformning och design tänkte 
de tillbaka på visionen och utgick ifrån den. 

I intervjun frågades både Hamrén och Markström om kontoret har blivit som de har tänkt sig 
och de svarade båda att de tycker att byggnaden ser ut som de hade hoppats. Det här betyder 
att det som Swedbank ville visa upp är giltigt även efter att byggnaden är klar. I annat fall går 
det att tänka sig att när en byggnad är klar har det inte blivit som planerat och det är en 
förklaring till om visionen inte syns.    

Byggnaden i sig själv är väldigt vacker och omtalad. Hamrén (2015) berättade att de har i 
genomsnitt två visningar om dagen. Potentiella kunder, vänner till medarbetare, potentiella 
hyresgäster för humlegården.          

Huvudkontoret har två problem som har uppstått efter flytten. Det första är att vissa platser är 
behäftade med mycket ljud vilket har uppstått av de hårda glasytorna. Det andra är antalet 
platser, huvudkontoret har inte tillräckligt många platser vilket ledde till att Swedbank fick 
hyra närliggande lokaler till de grupper som inte fick plats. Banken fokuserade väldigt mycket 
på visionen och utifrån resultaten lyckades de inte med att förmedla den. De andra 
målsättningarna som Swedbank hade så som insynen mellan medarbetare och en lokal som är 
modern och i framkant det uppfylldes av kontoret.  

En stor del av informationen från intervjun framgick även ifrån litteraturen om Swedbank 
men det var väldigt intressant höra hur flyttprocessen hade börjat och om problem som 
litteraturen inte tog upp. Ett exempel är det aktivitetsbaserade kontoret, det framgick på 
intervjun att vissa grupper hade fasta platser den här informationen framgick inte ifrån 
litteraturen. Ett annat exempel är de problem som Swedbank lider av i sitt nya kontor, dessa 
tas inte upp i litteraturen över huvud taget. 

Den här studien undersöker om en grupp respondenter kan identifiera visionen utifrån bilder. 
Resultaten visade att respondenterna inte kan det. Det finns sätt att utföra den här studien för 
att få bättre resultat. Det var tänkt från början att jämföra människor som har besökt 
byggnaden med människor som inte har besökt byggnaden. Hypotesen skulle då ha varit att 
gruppen som har besökt byggnaden skulle göra bättre ifrån sig eftersom de har lärt sig att 
koppla visionen till byggnaden.  

Ett annat sätt hade varit att be respondenterna att själva uttrycka vad de ser i byggnaden. Det 
kan dock ge svårtolkade resultat. Det skulle vara intressant att utföra en liknande studie för 
andra byggnader. För att undersöka om det finns kontorslokaler som kan delge sin vision och 
hur dessa byggnader är utformade. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökningen 
 

 
Syftet med den här enkäten är att få din uppfattning för vilken vision som 
passar bäst till Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. 
 

Instruktioner 
 
Granska bilderna och skapa dig en uppfattning av byggnaden och dess 
interiör. 
 
Läs de tre visionerna och jämför dessa mot din upplevelse av bilderna på 
huvudkontoret. 
 
Kryssa för den vision som du anser passar bäst.  
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Bilder 
 

Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg.  
 

 
Vy mot Landsvägen, västlig riktning. 
	  

 
Vy mot Landsvägen, sydlig riktning. 
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Receptionen och restaurang, bottenplan. 
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Arbetsytor inom Swedbanks huvudkontor. 
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Visioner 

Vision A 

Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av effektivitet i de 
tjänster som utförs och vid bemötandet av våra kunder. Byggnadens 
form och stora öppna glaspartier släpper in mycket dagsljus vilket ökar 
anställdas trivsel och därmed deras produktivitet.  

Vision B 

Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av kreativitet, öppenhet 
och tillit till våra kunder. Den öppna planlösningen leder till oplanerade 
möten som skapar nya idéer. Den stora receptionen med restaurang i 
bottenplanet får kunder till Swedbank att känna sig välkomna. 

Vision C 

Byggnaden och dess interiör förmedlar känslan av en öppen, enkel, 
omtänksam miljö som skapar positiv energi hos medarbetarna. 
Huvudkontoret har som syfte att välkomna alla typer av mäniskor och 
uppmuntra till omtänksamhet med högt ställda miljö- och kvalitetsmål. 

 
Fråga 
Vilken av dessa tre visioner för projektet tycker du bäst stämmer in på 
byggnaden och dess interiör? 
 
 

 A 
 

 B 
 

 C 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan, 
Sara Lovén 
KTH student, Bygg- och fastighetsekonomi 
Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 
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Bilaga 2: Resultaten  
 

Svaren från Nacka Forum 
Person 1 C 
Person 2 B 
Person 3 C 
Person 4 B 
Person 5 B 
Person 6 B 
Person 7 B 
Person 8 A 
Person 9 C 
Person 10 A 
Person 11 B 
Person 12 A 
Person 13 C 
Person 14 B 
Person 15 A 
Person 16 C 
Person 17 B 
  
Totalt A 4 
Totalt B 8 
Totalt C 5 

Tabell 1: Svaren till enkätundersökningen av respondenterna från Nacka Forum 
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Svaren från Studenter 
Person 18 B 
Person 19 A 
Person 20 C 
Person 21 C 
Person 22 B 
Person 23 B 
Person 24 C 
Person 25 A 
Person 26 B 
Person 27 A 
Person 28 B 
Person 29 C 
Person 30 C 
Person 31 A 
Person 32 C 
Person 33 C 
Person 34 B 
Person 35 B 
Person 36 B 
Person 37 A 
Person 38 C 
Person 39 C 
Person 40 B 
Person 41 B 
Person 42 B 
Person 43 B 
Person 44 A 
Person 45 C 
Person 46 C 
Person 47 C 
Person 48 C 
  
Totalt A 6 
Totalt B 12 
Totalt C 13 

Tabell 2: Svaren till enkätundersökningen av respondenterna från sociala medier 
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Svaren från kontorsanställda 
Person 49 C 
Person 50 C 
Person 51 B 
Person 52 C 
Person 53 A 
Person 54 B 
Person 55 B 
Person 56 C 
Person 57 C 
Person 58 C 
Person 59 B 
Person 60 A 
Person 61 B 
Person 62 B 
Person 63 C 
Person 64 A 
Person 65 B 
Person 66 C 
Person 67 A 
Person 68 A 
Person 69 B 
Person 70 A 
Person 71 B 
  
Totalt A 6 
Totalt B 9 
Totalt C 8 

Tabell 3: Svaren av respondenterna från KTH 

 


