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Abstract 
In the Real Estate market there are a large number of commercial properties with offices. As a 
company or business you are faced with many decisions when choosing your office space. 
This bachelor thesis examines the concept of architectural quality with focus on beauty and its 
value for office tenants. The ambition is to find out if beauty is a decisive factor in the 
selection of office and if there is a willingness to pay for it. 
 
The selected question is studied in a case study of Garnisonen where tenants, a property 
owner and an architect are interviewed, all with connection to the examination object. 
Garnisonen is well suited as a case study because it is Stockholm's largest office complex 
with buildings from three different architectural eras. Tenants in the survey represent all 
architectural styles and have different industry affiliation. 
 
As a theoretical framework a literature study is presented where the importance of beauty for 
the individual, the built environment and society are treated, and also how the office can be 
used for branding purposes. The interviewees’ views of beauty and their opinions on beauty at 
work in Garnisonen are presented in the results. To find out if there is a willingness to pay for 
beauty the respondents get to put a value on beauty based on rental changes given in per cent. 
 
The analysis links the results with the theory chapter. The conclusion interprets the analysis 
and discloses the willingness to pay for beauty in Garnisonen with the aspiration to give an 
indication of a more general view of the value of beauty. 
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Sammanfattning 
På fastighetsmarknaden finns ett stort antal kommersiella fastigheter med kontor. Som företag 
eller verksamhet ställs man inför flera beslut vid val av kontorslokal. I det här kandidatarbetet 
undersöks begreppet arkitektonisk kvalitet med fokus på skönhet och dess värde för 
kontorshyresgästen. Syftet är att ta reda på om skönhet är en avgörande faktor vid val av lokal 
och om det finns en betalningsvilja för det.  
 
Den valda frågan studeras i en fallstudie av Garnisonen där hyresgäster, fastighetsägare och 
en arkitekt intervjuas, alla med anknytning till undersökningsobjektet. Garnisonen lämpar sig 
väl som fallstudie då det är Stockholms största kontorskomplex med byggnader från tre olika 
arkitektoniska tidsepoker. Hyresgästerna representerar samtliga arkitekturstilar och har olika 
branschtillhörighet. 
 
Som teoretiskt ramverk presenteras en litteraturstudie där betydelsen av skönhet för individen, 
den byggda miljön och samhället behandlas, därtill hur kontoret kan användas i 
varumärkesbyggande syfte för ett företag. I resultatet redovisas intervjuobjektens syn på 
skönhet och deras tankar kring skönhet på arbetsplatsen i Garnisonen. För att ta reda på om 
det finns en betalningsvilja för skönhet får respondenterna sätta ett värde på skönhet utifrån en 
hyresförändring angiven i procent.  
 
I analysen sammankopplas resultatet med teoriavsnittet. Slutsatsen tolkar analysen och 
behandlar betalningsviljan för skönhet i Garnisonen med viljan att ge en indikation om en mer 
allmän syn på värdet av skönhet.  
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka värdet av arkitektonisk kvalitet med fokus på 
skönhet för kontorshyresgäster och fastighetsägare i kommersiella fastigheter. 
Kandidatarbetet kan presenteras för fastighetsägare och kan då ge en indikation om det är 
lönsamt att investera i skönhet. 

1.2 Frågeställning 
Finns det en betalningsvilja för arkitektonisk kvalitet med fokus på skönhet hos 
kontorshyresgäster i Garnisonen? 

1.3 Avgränsning 
Kandidatarbetet består av en fallstudie och är avgränsat till att omfatta kontorskomplexet 
Garnisonen. Vad gäller begreppet arkitektonisk kvalitet är det enbart parametern skönhet som 
prövas som påverkande faktor. Övriga faktorer såsom läge, funktion och hållbarhet antas vara 
lika och utan inverkan. Intervjuade personer är fastighetsägare, kontorshyresgäster med olika 
branschtillhörighet och en arkitekt, samtliga med koppling till Garnisonen. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning som innehåller en definition av begreppet 
arkitektonisk kvalitet och vidare isolering av parametern skönhet. I bakgrunden beskrivs även 
kort kvarteret Garnisonen som är det valda fallet. Därefter följer teorikapitlet med avsnitt som 
behandlar begreppet skönhet utifrån litteraturstudien samt varumärkesbyggande genom 
kontor. Därpå presenteras hypotesen. För att läsaren ska få en insikt i hur arbetet har 
genomförts följer sedan ett metodkapitel där valda tillvägagångssätt så som fallstudiemetoden 
och intervjuteknik beskrivs. Därefter följer en objektsbeskrivning för att ge läsaren kunskap 
om det valda området Garnisonen. I resultatet presenteras respondenternas åsikter och 
hypotesen testas. Vidare analyseras resultatet och avslutningsvis presenteras slutsatserna.  
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2 BAKGRUND  
I Stockholm finns ett stort antal kommersiella fastigheter med kontorslokaler som hyrs ut till 
företag inom offentlig och privat sektor (Datscha (a), 2015). Då hyresgästen ska göra sitt val 
av lokal behöver de väga in ett antal parametrar. En mycket stark värdepåverkande faktor vid 
fastighetsvärdering är läget (Persson 2015, 303, 323). Det är även en parameter som tydligt 
reglerar hyresnivån på kontorsmarknaden i Stockholm vilket framgår i analys och 
informationstjänsten Datscha. Utöver läget finns andra parametrar som måste vägas in i 
beslutet. Några av de mest väsentliga faktorerna kan sammanfattas i begreppet arkitektonisk 
kvalitet, ett begrepp som sträcker sig långt tillbaka i tiden.  
 
Redan för över 2000 år sedan talades det om arkitektur och dess beståndsdelar. Ett av de 
äldsta och mest inflytelserika verken är Vitruvius 10 böcker om arkitektur. I första boken 
beskrivs arkitektonisk kvalitet som samspelet mellan firmitas, utilitas och venustas. Ord som 
översätts till hållbarhet, funktion och skönhet. Vitruvius menade att balansen hos dessa tre 
beståndsdelar utgör det centrala i begreppet arkitektonisk kvalitet. Enligt Vitruvius erhålls 
hållbarhet då byggnaden anläggs med lämpliga material på säker grund. Funktion uppnås då 
byggnaden är konstruerad på ett sätt som medför att användningen är ändamålsenlig. Skönhet 
erhålls genom en regelbundenhet som bidrar till elegans och gör byggnaden visuellt trevlig 
(Vitruvius 2009, 15).  
 
För begreppen hållbarhet och funktion finns det tydliga definitioner och krav i form av bland 
annat Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler (Mattson, Wickström 2014, 1.1-1.6). 
Begreppet skönhet är däremot svårare att finna en entydig förklaring på. 
Nationalencyklopedin (2015) definierar skönhet som: ”Värdeladdat begrepp som använts i 
skiftande betydelser.” Mångsidigheten av ordet skönhet väckte ett intresse och en vilja att 
undersöka dess innebörd och värde ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. I samband med 
detta gjordes en litteratursökning där en omfattande studie påträffades. I den presenteras 
skönhet ur tre perspektiv; skönhet för individen, i den byggda miljön och i samhället.  
 
Studien har fungerat som underlag för utformning av metoden vilken är en fallstudie. Den 
fråga som har undersökts är betalningsviljan för skönhet hos kontorshyresgäster. Det är viktigt 
att undersöka värdet av skönhet på kontor då det kan innebära ytterligare en möjlighet för 
hyresgäster och fastighetsägare att öka sin lönsamhet. Fallstudien har genomförts i 
Garnisonen på Östermalm som är Stockholms största kontorsfastighet med en yta på 180 000 
kvadratmeter, se karta i figur 6 i bilaga. I kvarteret finns tre olika typer av byggnader 
uppförda under olika tidsepoker. (Vasakronan (a), 2015). Det här gör Garnisonen till ett 
kvarter med en mycket varierande arkitektur och därmed lämpligt som undersökningsområde. 
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3 TEORI  
Följande kapitel är indelat i tre block ”Studie om skönhet”, ”Skönhet i sju parametrar” och 
”Varumärkesbyggande genom skönhet på kontor”. Dessa presenterar olika teorier vilka är 
nödvändiga för vidare förståelse.  

3.1 Studie om skönhet 
I den här uppsatsen har fallstudien People and Places: Public Attitudes To Beauty (CABE 
2010) varit en del av litteraturstudien. Det är en omfattande undersökning av skönhet som 
genomförs i staden Sheffield, England. Staden anses ha ett bra utbud av olika miljöer där 
människor kan uppleva skönhet. Sheffield har genomgått stora förändringar och arkitekturen 
speglar stålindustrins glansperiod och en senare ekonomisk nedgång. Deltagarna i studien 
representerar olika demografiska grupper med bland annat olika bakgrund, kön och ålder. De 
som medverkar i studien härstammar både från Sheffield centrum samt dess yttre förorter. 
  
Det förekommer olika åsikter och personliga preferenser kring begreppet skönhet men 
gemensamt är dess offentliga värde och att det är värt att bevara inför framtiden. Studien utgår 
från vad skönhet betyder för individer, i den byggda miljön samt för samhället (CABE 2010, 
9). 

3.1.1 Begreppet skönhet 
Utifrån människors upplevelser och åsikter identifieras fyra hinder mot en tydlig definition av 
skönhet:  
 
Skönhet är personligt – Skönhet upplevs som personligt och privat vilket gör att människor 
inte alltid känner sig bekväma att uttrycka vad de känner. Känslan av att skönhet uppfattas 
olika bidrar till att många känner att det inte lönar sig att tala om det då man känner att det är 
svårt att förmedla sina åsikter. 
 
Skönhet är subjektivt – Många är väl medvetna om att det inte finns endast en upplevelse av 
skönhet och drar sig för att uttrycka sin egen åsikt på grund av rädsla för att avvika från 
mängden.  
 
Skönhet är odefinierbart – Det finns ingen enkel definition av skönhet. Begreppet utvecklas 
och förändras ständigt. Vad som kan sägas om skönhet är dock att det kan ses som visuellt 
men också emotionellt. 
 
Skönhet är ”kosmetiserat” – Begreppet har formats av skönhetsindustrin och numera kan 
skönhet förknippas med ytlighet (CABE 2010, 9-10). 

3.1.2 Skönhet och dess betydelse för individen 
För individen är skönhet ett begrepp som kan förknippas med olika saker. Gemensamt för de 
flesta är att skönhet kan associeras till natur, lycka, minnen och uppskattning. Vanligt är att 
skönhet förenas med erfarenheter och att känslomässiga upplevelser av skönhet är vanligare 
än den visuella upplevelsen. Deltagarna i studien börjar beskriva skönhet som något visuellt 
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men tenderar att väva in beskrivningar med hjälp av de andra sinnena så som hörsel, känsel 
och lukt vilket påvisar att skönhet kan upplevas emotionellt.  
 
Intervjuer i studien visar att skönhet kan göra skillnad för en individs sinnesstämning, det vill 
säga att skönhet kan bidra till lycka samtidigt som motsatsen kan leda till depression. Många 
framhåller att skönhet har en lugnande och uppiggande effekt och det är en bidragande faktor 
till en övergripande känsla av välmående. Den naturliga miljön är den absolut vanligaste 
kopplingen till upplevelsen av skönhet. För att kunna uppleva skönhet är det viktigt att känna 
sig bekväm i den miljön man vistas i och många deltagare beskriver att de upplever ett lugn 
då de vistas utomhus i en naturlig miljö. 
 
Ett återkommande påstående är att skönhet ligger i betraktarens ögon samt att åsikter kring 
skönhet är personliga. Däremot visar det sig att deltagare i olika delar av studien har liknande 
exempel på vad skönhet är. Det kan indikera att det finns konstanter i vad folk uppfattar som 
vackert, människors allmänna åsikt kan ha stark påverkan på individens åsikt. En majoritet av 
det tillfrågade anser att alla bör få uppleva skönhet regelbundet, det är en rättighet (CABE 
2010, 4, 18-28). 

3.1.3 Skönhet i den byggda miljön 
Naturen beskrivs som den vanligaste miljön att uppleva skönhet i, men då den generellt 
besöks sällan så spelar den byggda miljön en viktig roll i den vardagliga upplevelsen av 
skönhet. I den byggda miljön är skönhet förknippat med respekt och stolthet samt anses vara 
en viktig parameter för att locka människor till ett område. I studien har deltagarna lätt för att 
hänvisa till platser där de upplevt skönhet. En allmän beskrivning av skönhet på en plats är 
känslan av säkerhet, gemenskap och bekvämlighet. En gemensam historia och personliga 
erfarenheter ökar människors vilja att beskriva området som vackert. Naturens närvaro på 
platsen spelar också en viktig roll.  
 
Liksom för individen kan skönhet beskrivas som enbart visuellt eller som en emotionell 
upplevelse. Människor har lättare att finna skönhet på en plats om det har investerats tid och 
pengar för att göra den vacker.  De hänvisar till utseendet och känslan av platsen, om den är 
estetisk tilltalande eller inte vilket påverkas av helheten med människor, minnen, brottslighet 
eller liknande. Skönhet i den byggda miljön är inte alltid jämnt fördelad, de som har råd att 
betala mer för en bostad får också bo i en vackrare del av staden. 
 
Inom alla åldersgrupper i studien upplevs skönhet mer i gamla byggnader än i nya byggnader. 
Den främsta anledningen till att gamla byggnader anses vackrare är att de förmedlar en känsla 
av storhet och lång livslängd. Äldre byggnader anses även ha större detaljrikedom och 
omsorgsfulla materialval. Historien och därmed vetskapen om vilken ansträngning samt 
investering som gjorts i uppförandet av byggnaden kan göra att den förtjänar att betraktas som 
vacker, till exempel kyrkor eller katedraler.  
 
Nya byggnader anses signalera en känsla av ytlighet och tomhet. De har inte funnits där 
tillräckligt länge för att ha lyckats utveckla en egen historia. För moderna byggnader är 
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deltagarna mindre benägna att känna stolthet och tillhörighet. De anser att de har uppförts 
utan omtanke och med lägre ansträngning än gamla byggnader. Moderna byggmaterial 
bedöms även vara av sämre kvalitet än de traditionella.  
 
Historiskt sett har arkitekter strävat efter att uppfylla de tre byggstenarna hållbarhet, funktion 
och skönhet. För att kunna uppleva skönhet är det viktigt att byggnaden har en egen karaktär. 
Deltagarna menar att det skulle leda till intetsägande byggnader om man skulle försöka 
tillfredsställa allas smak. Istället anser de att det är bättre att bygga ett hus som står ut ur 
mängden, även om det medför att man stöter sig med några. Det kan också konstateras att 
byggnader inte enbart uppskattas för det visuella. I studien framgår att skönhet även kan 
upplevas om byggnaden förvaltas väl. Det kan styrkas av att deltagare i alla åldrar framhåller 
klassiska byggnader som exempel på skönhet.  
 
En del av att uppfatta en byggnad som vacker invändigt är att det naturliga dagsljuset 
integrerats på ett bra sätt. Utan dagsljus kan en plats upplevas oattraktiv. Deltagarna känner 
medlidande för människor som arbetar eller spenderar mycket tid på mörka platser. Att arbeta 
i en dålig miljö har negativ inverkan på prestationsförmågan.  
 
Skönhet i den byggda miljön anses öka människors välmående och ha en uppiggande effekt. 
Deltagarna är överens om att det efterfrågas mer skönhet i staden då det omedelbara värdet av 
skönhet är att människor vill återvända till en sådan plats. Skönhet anses ha en attraktiv kraft 
och människor uppmuntras till att samlas på vackra platser. Likaså håller människor sig gärna 
borta från platser som inte anses vara vackra (CABE 2010, 5, 33-46). 

3.1.4 Skönhet i samhället 
I studien upptäcktes att det inte är lika lätt att initialt göra kopplingen mellan skönhet och 
samhället. Ofta är det platsen folk befinner sig på som påverkar deras välmående. Om platsen 
är vacker bidrar den till välmående både hos de själva och hos andra invånare i staden.  
 
En vanlig koppling till skönhet är att bo och leva i ett bra samhälle. Deltagarna inser värdet av 
skönhet vilket gör att de känner sig uppiggade och motiverade. De menar att skönhet kan göra 
helheten bättre och att det därför bör finnas mer skönhet i världen eftersom det skulle bidra till 
en bättre värld. Människor som är ute och leker med sina barn, deltar på musikarrangemang 
och samlas med vänner kan medverka till skönhet i samhället. Många anser även att skönhet i 
utbildande miljöer kan bidra till ett bättre lärande, både i skolan men även generellt i 
samhället.  
 
Människor kan dömas utifrån var de bor och spenderar sin tid. Ett vackert område lockar 
människor till sig samt inger respekt. Genom att investera i att förbättra platser bidrar det till 
att människor upplever de vackrare och därmed också behandlar de mer omsorgsfullt. Det 
leder i sin tur till att skönheten bevaras. Deltagarna föredrar att förvalta vackra platser väl och 
hålla de rena och snygga framför att bygga nytt. Att värdera det vi redan har kan många 
gånger vara mer värdefullt och effektivt än att skapa någonting nytt (CABE 2010, 5, 51-58). 
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3.2 Skönhet i sju parametrar  
Enligt Forshed och Nylander (2003, 12) är skönhet ett begrepp som står för trivsel och är en 
central del vad gäller attraktivitet. Skönhet bidrar till att folk bor kvar i sina bostäder vilket på 
lång sikt är bra för individen och samhället. Vidare menar författarna att vackra bostäder är 
någonting som alla har rätt till. I boken bryter de ner skönhet i sju parametrar:   
 

1. Material och detaljarbete bidrar till ökad skönhet om dessa är av hög kvalitet och 
arbetet är av fackmannamässig karaktär (Forshed, Nylander 2003, 13-14). 

 
2. Omslutenhet och öppenhet är samspelet mellan insynsskyddade rum som inger en 

känsla av säkerhet och det öppna landskapet som bidrar till att byggnaden upplevs som 
gränslös. Kombinationen och kontrasten av dessa gör att upplevelsen blir rikare 
(Forshed, Nylander 2003, 25-34). 

 
3. Dagsljus är en viktig faktor som bidrar till upplevelsen av skönhet. Dagsljus främjas 

av insläpp från stora fönster, dock är det viktigt att dagsljuset inte blir för 
framträdande och bländar. Dagsljuset är avgörande för en god upplevelse av axialitet, 
öppenhet och rörelse (Forshed, Nylander 2003, 35-36). 

 
4. Generalitet innebär att ett rum kan användas till flera olika ändamål. Avgörande för 

detta är rummets proportioner och mått som påverkar det långsiktiga användandet 
(Forshed, Nylander 2003, 47). 

 
5. Med axialitet menas att det i lokalen finns en genomblickbarhet, att två intressanta 

punkter sammanbinds. Längden på axeln, symmetrier, öppningars utformning och 
antal rums som förbinds är faktorer som påverkar känslan av axialitet (Forshed, 
Nylander 2003, 55-56). 

 
6. Rörelse är möjligheten att ta sig runt på ett sätt som upplevs enkelt och bidrar till en 

känsla av rymd. Flera öppningar till ett rum ökar möjligheten till rörelse (Forshed, 
Nylander 2003, 63-64). 

 
7. Rumsorganisation är samverkan mellan de inre och yttre rummen. Med yttre rum 

menas till exempel en terrass, en närliggande park eller innegård. Ett yttre rum kan 
verka som en förlängning av det inre rummet (Forshed, Nylander 2003, 71-72). 

 

3.3 Varumärkesbyggande genom skönhet på kontor 
Ett bra kontorshus har en mycket bra funktion, planlösning och ger en estetiskt tilltalande 
upplevelse där både exteriör och interiör upplevs välkomnande av såväl medarbetare, kunder 
och konkurrenter. En tilltalande arkitektur karakteriseras bland annat av materialval och 
formspråk (Bodin Danielsson 2014, 14-15). 
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Den lokal som ett företag väljer för sin verksamhet kan kommunicera via den externa men 
också den interna arkitektoniska utformningen. Det interna påverkar ofta enbart företagets 
anställda och kunder som besöker lokalen medan det externa kommunicerar ett uttryck till 
marknaden och kan på så sätt ha en stor allmän påverkan. Det externa uttrycket kan addera ett 
värde till byggnaden men även till varumärket då allmänheten har blivit allt mer medveten om 
den byggda miljön (CABE, BCO 2005).  
 
Arkitekturen är många gånger ett medvetet val vid varumärkesbyggande, så kallad branding, 
då den påverkar människan fysiologiskt, psykologiskt och beteendemässigt. Kontorshuset har 
ett starkt symbolvärde och har ända sedan 1800-talets senare hälft använts i 
varumärkesbyggande syfte. Under historiens gång har vikten av arkitektur och skönhet gått 
från att signalera makt och status mot att allt större vikt läggs vid signalering av mjuka 
värden. Arkitektur, mjuka värden och de anställdas inställning är alla viktiga delar i 
byggandet av ett företag.  
 
För stora och internationella företag är det vanligt med en tidlös arkitektur där fasta 
beståndsdelar som trapphus och fasad inte går ur tiden. Samtidigt vill företagen visa att de är 
moderna och därför är balansgången svår. Kontoret fungerar som ett skyltfönster mot 
marknaden och kan på så sätt verka i varumärkesbyggande syfte. Historiskt sett har entréer 
varit betydande för att sända budskap om företagets profil. I dag finns en trend som tyder på 
att kontorshusets entré blir allt viktigare (Bodin Danielsson 2014, 23-29, 96) 
 
En attraktiv arkitektur är en påverkande faktor vid hyressättning. En fastighetsägare kan sätta 
en högre hyra för en kontorslokal om huset uppfattas som attraktivt (Bodin Danielsson 2014, 
53-55). 
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4 HYPOTES  
Vi antar att betalningsviljan är högre för lokaler som finns i en byggnad med god 
arkitektonisk kvalitet enbart utifrån parametern skönhet under förutsättning att andra 
värdepåverkande faktorer är lika. Detta eftersom att skönhet påverkar människor till det 
positiva, gör att de vill återvända till platsen samt att det är varumärkesbyggande.  
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5 METOD 

5.1 Fallstudiemetoden  
Den valda metoden för kandidatarbetet är fallstudiemetoden. Yin (2009, 4) beskriver metoden 
som en empirisk studie som undersöker ett fall i dess naturliga miljö då det är svårt att skilja 
från omgivningen.  Den lämpar sig särskilt bra då syftet är att ingående studera och beskriva 
ett enskilt objekt, i det här fallet betalningsviljan för skönhet hos hyresgäster i Garnisonen. De 
data som har samlats in är kvalitativ och resultaten har baserats på intervjuer. Precis som i alla 
fallstudier finns en förhoppning om att uppnå en djupare förståelse för det valda problemet 
samt att studien resulterar i ny kunskap.  
 
Fallstudiemetoden innefattar systematisk datainsamling och analysering av förfaranden. 
Utifrån resultatet av fallstudien kan allmänna slutsatser dras till andra situationer genom 
analytisk generalisering, vilket beskrivs längre ned. Precis som alla forskningsmetoder har 
även fallstudiemetoden brister. En vanlig sådan brist är förtroendet kring forskarens rutiner 
likaså förmågan att dra allmänna slutsatser från studien till en mera allmän nivå.  
 
Utformningen av fallstudien kan delas in i tre steg. Det första är att definiera fallet. Att 
komma fram till en preliminär definition är till stor hjälp vad gäller organisationen av arbetet. 
Rent generellt bör man hålla sig till denna första definition eftersom litteraturstudier och 
formulerade frågeställningar är anpassade och formade utifrån just denna definition. Det är 
däremot tillåtet att under arbetets gång omdefiniera fallet efter tidig insamling av data. 
Fallstudien fokuserar oftast på en avgränsad enhet, i detta fall Garnisonen, och utgör den 
huvudsakliga analysen i fallstudien.  
 
Det andra steget är att välja upplägget. En fallstudie kan utformas så att den behandlar ett eller 
flera fall. Studien kan genomföras med helhetssyn eller som innesluten. En helhetssyn kan till 
exempel vara hur och varför en organisation har infört en viss åtgärd. En innesluten fallstudie 
är till exempel data insamlad från en grupp anställda eller en urvalsundersökning. 
Kombinationen av dessa fyra parametrar bidrar till fyra möjliga upplägg för fallstudien. I det 
här fallet har flera intervjuer med olika personer genomförts inom en avgränsad enhet, således 
är studien en innesluten enfallsstudie. 
 
Det tredje steget är användandet av teori i utformningsarbetet. Detta för att underlätta 
fullföljandet av de viktigaste metodstegen så som utveckling av frågeställning, val av fall, 
förfining av upplägget på fallstudien och definiering av relevant datainsamling. Vid insamling 
av data till fallstudien är det en fördel om samma argument kan stödjas från flera olika källor 
så som direkta observationer, arkivmaterial, dokument och intervjuer (Yin 2012, 6-10). 
 
Presentationen av resultatet i fallstudien ska vara tillräckligt tydligt för att läsaren 
självständigt ska kunna göra en bedömning av det som forskaren senare tolkar. Det vill säga 
att resultatet och tolkningen av resultatet inte sammanfaller utan att dessa kan skiljas åt. 
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Slutligen måste beslutet tas i fall det är möjligt att dra några slutsatser från fallstudien. Det 
finns två typer av generalisering nämligen statisk och analytisk. Analytisk generalisering är att 
föredra då den grundar sig i studiens teoretiska ramverk för att etablera en logik som 
eventuellt kan bli applicerbar i andra situationer (Yin 2012, 14-19). 

5.2 Intervjuteknik  

5.2.1 Urval av intervjuobjekt 
Resultatet i arbetet består av material från genomförda intervjuer med representant från 
fastighetsägaren, hyresgäster från Garnisonens olika byggnadstyper samt en arkitekt med 
stark koppling till kvarteret. Intervjuobjekten har alla en minsta gemensamma nämnare vilket 
är Garnisonen som undersöks i fallstudien.  
 
Med anledning av att detta är en kvalitativ fallstudie har intervjuobjekten valts så att de skiljer 
sig från varandra i så stor utsträckning som möjligt. Detta så att största möjliga variation inom 
området har kunnat observeras. Hyresgästernas branschtillhörighet är inredning, konsult med 
inriktning på informationssäkerhet, IT-utbildning och statistikproduktion. Urvalet är således 
inte slumpmässigt utan har gjorts för att täcka den variation som finns. Med anledning av 
detta erhålls en kvalitativ förståelse på djupet (Höst, Regnell, Runesson 2006, 33-34, 89-90). 
 
De som har intervjuats under arbetet med denna kandidatuppsats är anonyma. För att enkelt 
kunna följa resonemang och se vad enskilda personer sagt har dessa erhållit kodnamn. 
Kodnamnen som angivits är A1-A6 och har tilldelats intervjuobjekten slumpmässigt (Höst, 
Regnell, Runesson 2006, 115).  
 
Representant fastighetsägare: (A1) 
Arkitekt: (A2) 
Hyresgäster: (A3), (A4), (A5), (A6) 
 
En sammanställning av samtliga intervjuobjekt återfinns under referenser. För karta över 
hyresgästernas placering se figur 7 i bilaga. 

5.2.2 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har genomförts i direkt möte med intervjuobjektet. I ett enskilt fall har en intervju 
gjorts över telefon då ett fysiskt möte inte var möjligt.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna till denna studie har modellen av halvstrukturerade 
intervjuer använts. Karaktären för halvstrukturerade intervjuer är att frågorna fungerar som 
stöd och ordningen samt formuleringar kan ändras allt eftersom. Innan intervjuerna 
formulerades frågor med stöd av teori. Dessa frågor ställdes till intervjuobjektet i den ordning 
som ansågs lämplig. Följdfrågor och utförligare beskrivningar användes och uppmuntrades. I 
de fall intervjuobjekten tenderade att sväva iväg utanför ämnet brukades enkla styrverktyg 
som fungerade vägledande för intervjupersonen.  
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Intervjuerna spelades in digitalt och efter avlutad intervju transkriberades ljudupptagningen 
till skrivet format. Den färdiga transkriberingen skickades sedan till personen som gav 
intervjun och denne gavs möjligheten att komplettera sina uttalanden med ytterligare 
synpunkter och reflektioner.  
 
Till ljudinspelningarna togs även noteringar för att i efterhand kunna fungera som stöd till det 
som ansågs vara mest intressant i intervjun samt för att underlätta formulering av följdfrågor. 

5.2.3 Intervjuns fyra olika faser 
Sammanhang 
Inledningsvis redogjordes för syftet med arbetet, varför objektet tillfrågats, hur materialet från 
intervjun kommer att användas samt om samtycke för inspelning fanns. 
 
Inledande frågor 
Då personen i fråga fått en tydlig bild av sammanhanget var nästa steg ett antal inledande 
neutrala frågor. Detta för att inleda samtalet, få en bild av intervjuobjektet samt kunna sätta 
personen i rätt kontext och få en uppfattning om personen hade mandat att svara på vissa 
frågor. Frågorna behandlade ämnen såsom ålder, kön, utbildning, titel och arbetsuppgifter. 
 
Huvudfrågor 
Därefter ställdes frågor som var av större vikt. Ordningen ska falla sig naturlig och upplevas 
logisk av intervjuobjektet.  Då intervjun inletts med neutrala frågor fanns det nu utrymme för 
att ställa frågor som ger möjlighet att svara personligt och utifrån egna erfarenheter.  
 
Frågorna var av enkel karaktär och utformades för att det skulle vara så tydligt som möjligt 
vad som söktes. Innehållet i frågorna delades upp så att varje fråga endast behandlade en sak.  
Större delen av frågorna var av öppen karaktär. I slutet av intervjun ställdes en stängd fråga 
med svarsalternativ angivna i intervall (Höst, Regnell, Runesson 2006, 34-36, 90-92).  
 
Sammanfattning 
Avslutningsvis gavs en kort sammanfattning av intervjun för att möjliggöra för 
intervjuobjektet att lägga till något som eventuellt saknades.  Därefter upprepades vad som 
sades inledningsvis i sammanhanget för att vara så tydlig som möjlig.  

5.3 Modell för betalningsvilja 
För att kunna besvara hypotesen och för att kunna sätta ett värde på skönhet ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv har betalningsviljan studerats i den aktuella fallstudien. Detta 
har gjorts genom att ställa hyresgästen inför alternativ. Det första alternativet är högre 
hyreskostnader för en lokal med högre skönhet än den nuvarande lokalen och det andra 
alternativet är att erhålla hyreskompensation för en lokal med lägre skönhet. Hyresgästen fick 
intervall med olika procent som denne skulle ta ställning till beträffande hyreshöjning 
respektive hyreskompensation för att byta lokal. Dessa intervall framgår i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Intervall hyresförändring. 
Hyresförändring	   0-‐5	  %	   6-‐10	  %	   11-‐20	  %	   >20	  %	  

 
Lokalen som ska motsvara högre respektive lägre skönhet är en fiktiv lokal, det vill säga 
hyresgästen utgår från sin egen lokal i bedömningen av högre samt lägre skönhet. Alla övriga 
parametrar så som läge, funktion och hållbarhet har uteslutits från studien om betalningsvilja 
och hyresgästen uppmanas att utgå från att dessa är lika. 

5.4 Källkritik 
Arbetet har utförts under en begränsad tid vilket har bidragit till att endast sex intervjuer 
genomfördes. Med anledning av det samt att arbetet har genomförts som en fallstudie kan 
detta medföra att åsikterna avviker från hur det ser ut på resten av kontorsmarknaden i 
Stockholm. Däremot representerar hyresgästerna alla olika byggnader i Garnisonen samt har 
olika branschtillhörighet. Med anledningen av det anses resultatet kunna påvisa indikationer 
för åsikter kring skönhet i just Garnisonen.  
 
Litteraturen anses uppfylla kriterier så som aktualitet, tillförlitlighet och innehåll. Det finns 
däremot en anledning till att vara kritisk till teoriavsnittet gällande uppdelningen av skönhet i 
sju parametrar. Utifrån litteraturen är dessa parametrar applicerbara på bostaden. 
Parametrarna anses ändå vara tillämpbara på kontor eftersom en stor del av vardagen 
tillbringas på arbetsplatsen.  
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6 OBJEKTSBESKRIVNING 
Fallstudien har gjorts i kvarteret Garnisonen och dess tre olika delar som i dag kallas för 
livgardesbyggnaderna, Port 108 och Karlahuset. Byggnaderna i Garnisonen är uppförda under 
tre olika tidsepoker och representerar olika arkitektoniska stilar. Dessa illustreras i figur 1 och 
figur 2. 
 

 
Figur 1. Översiktsbild av kvarteret Garnisonen (Vasakronan (b), 2015). 

6.1 Livgardesbyggnaderna 
Den äldsta delen med fasad ut mot Linnégatan uppfördes under senare delen av 1800-talet i 
det område som då kallades Ladugårdslandet. Området var sedan mitten på 1600-talet en 
stadsdel där många bönder och militärer var bosatta. Mot slutet av 1800-talet förvandlades 
Stockholm till den så kallade Stenstaden. En stadsplan togs fram där målsättningen var en 
ljus, välbyggd och grönskande stad med Paris som förebild. Vid den här tidpunkten gick 
stadsdelen Ladugårdslandet från att vara böndernas och soldaternas till att bli de välbärgades 
del av staden och bytte då namn till Östermalm. Militärens tid i området var däremot inte 
över. I samband med omformningen av stadsdelen bestämdes att här skulle två moderna 
kaserner byggas för att förse regementena i Stockholms garnison. Dessa tvillingkaserner blev 
klara år 1888 samt 1890 och var uppförda för Svea och Göta livgarde. Byggnaderna är 
spegelvända kopior av varandra och ritade av kasernarkitekten Ernst Jacobsson.  
 
En kasern skulle ge ett imponerande intryck och Jacobsson prioriterade därför detaljrikedom 
mot allmänna platser för att lyckas hålla budgeten. Kasernerna byggdes i enlighet med den 
tidens arkitektur, inspirerad av den tyska riddararkitekturen. I början av 1900-talet var 
militären populär och en symbol för det starka Sverige. Svea och Göta livgarde behövde 
därmed byggas ut och lösningen blev att bygga på ytterligare en våning för att kunna möta det 
nya omfånget militärer. I samma veva som utbyggnaden skedde målades också kasernerna om 
från gult till den röda färgen de har idag, se figur 3 i bilaga.  
 
På 20-talet minskade attraktiviteten kring militären och i samband med andra världskriget 
fylldes kasernerna med andra militära förvaltningar, bland annat Försvarets Forskningsanstalt, 
FOA(Juvander et al. 2000, 7-41).  
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I dag finns 50 företag med cirka 1 600 anställda i kasernerna (Lindgren 2015). 
Kontorslokalerna har högt i tak och är helt moderniserade. De lämpar sig bäst för 
storrumslösningar (Vasakronan (c), 2015). 

6.2 Port 108 
Som nyligen nämnts flyttade FOA, Försvarets Forskningsanstalt, in i en av kasernerna i 
samband med andra världskriget. Deras verksamhet var helt ny inom militären och skulle 
hållas hemlig då forskningen rörde omvärldens krigsmaterial. FOA kom att sprida ut sin 
verksamhet på flera platser i Stockholm och i slutet på 50-talet beslutades att en ny byggnad 
skulle uppföras i Garnisonen, anpassad till just FOA. Denna byggnad placerades mellan Göta 
livgardes flyglar. FOAs verksamhet innehöll avdelningar för bland annat kemi, radar, 
biologiska stridsmedel och kunskap om kärnvapen vilket ställde höga krav på 
byggnadsutformningen. Uppdraget att rita byggnaden fick arkitekten Gustaf Kaunitz. Det 
fanns i stadsplanen en given högsta våningshöjd vilken staten gav dispens ifrån och FOA-
huset blev därmed en av Stockholms första riktigt höga byggnader.  
 
Byggnadskroppen består av en glasad mittaxel och utifrån denna sträcker sig två parallella 
flyglar med fyra våningar i putsad betong. Ovanpå mittaxeln finns den höga smala 
huskroppen som på det högsta planet har en takterrass med utsikt över Stockholm. 
Våningsplanen är fria från bärande väggar och segment vilket ger stor flexibilitet. FOAs 
forskning var så hemlig att området var inhägnat med taggtråd.  
 
Strax innan byggnaden stod klar och invigdes år 1963 hade den redan fått stark kritik. 
Eleverna på arkitekturprogrammet vid KTH, liksom många andra, ansåg att staten gjort fel 
som bortsett från både stadsplanen och byggnadsnämnden som fanns till för att hindra enskild 
skada i bebyggelsen. De ansåg att FOA-huset hade dålig inverkan på stadsbilden och att 
staten, liksom alla andra, bör följa gällande regler. Även anställda på FOA kom med kritik då 
det saknades grönska i byggnadens närmiljö.  
 
År 1996 lämnade FOA kvarteret Garnisonen. FOA-huset benämns idag vanligen som Port 
108 då entrén är belägen på Karlavägen 108. Lokalerna är ljusa och har genomgått en 
totalrenovering där bland annat de små smala fönstren har bytts ut mot stora panoramafönster. 
Innanför entrén finns en lång och ljus pelargång (Juvander et al. 2000, 49-68). Idag finns 28 
företag och cirka 900 anställda i Port 108 (Lindgren 2015). 

6.3 Karlahuset 
I slutet på 60-talet fick Kungliga Byggnadsstyrelsen i uppdrag att hitta kontorslokaler till en 
mängd statliga verk. Detta med anledning av att den statliga tjänstesektorn expanderade 
mycket snabbt och att det saknades lokaler. I Stockholm city saknades 6000 arbetsplatser och 
det beslutades att bygga nytt i kvarteret Garnisonen. Det planerades för 1800 nya arbetsplatser 
i den byggnad som idag kallas för Karlahuset. Uppdraget lämnads till arkitekten Tage Hertzell 
som ritade den 347 meter långa huskroppen, se figur 4 i bilaga. Varken Tage Hertzell, 
Byggnadsstyrelsen eller Statskontoret hade ännu någon vetskap om vilka som skulle komma 
att sitta i byggnaden vilket försvårade gestaltningen. Från början ritade Hertzell flera 
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fristående byggnader men han såg hellre att byggnaden skulle bli en naturlig fortsättning på 
den slutna stadsbilden. Tanken bakom Karlahuset var att bygga en flexibel och generell 
kontorsbyggnad. Under marken finns ett garage i två våningar.  
 
I och med att Hertzell hade många oklarheter gällande byggnadens hyresgäster fick han hela 
tiden själv fatta beslut. Han jobbade med ”bygglådor” där varje kontorsmodul fick likadana 
mått. Byggnaden har en betongkonstruktion med både platsgjutna och prefabricerade 
betongdelar. De platsgjutna delarna har en ytstruktur av mönstret från sågklingan i bräder 
medan de prefabricerade delarna är släta.  (Juvander et al. 2000, 79-91). Fasadelementen är 
fasthängda på betongstommen och består av hårdanodiserat aluminium. I en intervju berättar 
Hertzell (2015) att dessa har varit helt underhållsfria sedan byggnaden stod klar år 1972. 
Fasadens längd på exakta 347 meter gör det svårt för ögat att ta in byggnadskroppen på en 
gång. I kontrast till betongen är alla detaljer så som till exempel lamparmaturer och 
ventilationskanaler målade i klar röd, blå och gul färg. Färgschemat i Karlahuset har tagits 
fram av konstnären Gösta Wallmark som också ligger bakom konstverket ”Gul vägg” på 
entréplanet. Från den långa huskroppen längs med Karlavägen sträcker sig tre parallella 
huskroppar mot innergården. Dessa avtar i våningstal, från sju till fem till fyra våningar. Tage 
Hertzell lät landskapsarkitekten Gunnar Martinsson utforma innergårdarna, se figur 5 i bilaga. 
Han lyckades kombinera deras gemensamma kärlek till betong med växter och träd i mjuka 
former. Träden som planterades var lindar för att binda samman Karlahusets innergård med 
lindarna på Karlavägens allé och vid kasernerna. Genomgående för Karlahuset är Hertzells 
arbete med kontraster.  
 
Liksom med FOA-huset fick Karlahuset snabbt kritik. Kritiken rörde bland annat byggnadens 
storlek. De långa korridorerna med likadana rum ledde till att många gick vilse samt att de 
anställda kände sig utbytbara, som en del i mängden. Det var svårt att göra sig hemmastadd. 
Denna kritik kom trots att Karlahuset var byggt efter människans behov. Den positiva kritiken 
var byggnadens flexibilitet och upplevelsen av en icke hierarkisk rumsfördelning. Karlahuset 
känns igen för sin långa fasad och tidstypiska 70-talsfunkis (Juvander et al. 2000, 92-112). 
Det finns runt 2 300 anställda fördelat på 48 företag i Karlahuset (Lindgren 2015). 
 

 
Figur 2. Från vänster: Göta Livgarde, Karlahuset och Port 108 (Vasakronan (d), 2015). 
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6.4 Senare utveckling av Garnisonen  
När Karlahuset stod klart arbetade totalt 4 600 människor i Garnisonen vilket gjorde att 
tunnelbanestationen på Karlaplan inte klarade av rusningstrafiken. Som en intressant notis 
infördes flextiden år 1972 i Sverige av just denna anledning.  
 
Garnisonen ägs idag av Vasakronan som år 1993 övertog alla tre delarna för 917 miljoner 
kronor. Samtidigt uppstod frågan om att byggnadsminnesförklara Karlahuset och 
livgardesbyggnaderna ur bevarandesynpunkt. För livgardesbyggnaderna sattes 
skyddsbestämmelser upp i detaljplanen. (Juvander et al. 2000, 109, 123). För Karlahuset 
däremot dröjde det till början på 2000-talet då byggnaden blev kulturminnesförklarad. I dag 
har den mycket omtyckta restaurangen i huset på Karlavägen 100 fått just namnet K-märkt 
(K-märkt, 2015).  
 
När Vasakronan tog över lokalerna mitt i lågkonjunkturen på 90-talet var hälften vakanta och 
de gjorde då en omfattande satsning på upprustning och modernisering. De satsade på nya 
entréer och renoverade interiör och exteriör. Garnisonen hade sedan tidigare starkt förknippats 
med statliga verk men när några stora finansföretag och företag i underhållningsbranschen 
tecknade nya hyreskontrakt fick fler privata företag upp ögonen för Garnisonen.  
 
Arkitekturen i Garnisonen är mycket omtalad. Port 108 och Karlahuset har som nämnts fått 
mycket kritik medan kasernerna från 1800-talet har varit omtyckta bland annat för sin 
tidstypiska detaljrikedom. Idag är det ändå dessa olika arkitekturstilar som gör Garnisonen 
unikt och uppskattat. I Garnisonen finns idag också mycket konst av erkända konstnärer. 
Påtagligt i kvarteret är samspelet mellan nutiden och det förflutna vilket är något som 
förvaltas väl (Juvander et al. 2000, 123-133). 
 
Vasakronan marknadsför Garnisonen som ett trendigt kontorskomplex med fullständig 
service. Här finns matbutiker, restauranger, apotek, gym, tryckeri, caféer och närhet till 
shopping. Djurgården ligger endast några minuters promenad bort. Idag finns över 200 
företag i kvarteret från en mängd olika branscher. Både statliga och privata företag sitter här 
(Vasakronan (a), 2015). 
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7 RESULTAT 
Nedan följer resultatet från intervjuerna. Dessa presenteras i fyra block som berör olika 
ämnesområden; Allmänt om skönhet, skönhet i Garnisonen, varumärkesbyggande genom 
skönhet på kontor samt värdet av skönhet i Garnisonen. De tre första blocken baseras på 
teoriavsnittet medan det fjärde blocket fungerar som underlag för utvärdering av hypotesen. I 
varje block behandlas fastighetsägare, hyresgäster och arkitekten till Karlahuset var för sig. 
Frågorna från intervjuerna presenteras och de mest relevanta svaren redovisas. Talstreck 
indikerar ny respondent. Kodnamn, (AX), markerar avslut samt vem som har uttalat sig.  

7.1 Allmänt om skönhet 

7.1.1 Fastighetsägare 
Följande övergripande frågor om skönhet syftar till att få en förståelse för hur fastighetsägaren 
till Garnisonen resonerar kring arkitektur och skönhet idag.  

Hur definierar du begreppet arkitektonisk kvalitet? 
− ”När jag tänker på fastigheter och arkitektur så slår det mig att fastigheterna ska vara 

attraktiva både visuellt men även funktionellt. I min yrkesroll är det viktigt att 
fastigheterna tilltalar många på så sätt att de blir intresserade av att vilja hyra våra 
lokaler. När man använder ordet arkitektonisk rör det sig om gestaltningen, då pratar 
man dels om utsidan och hur representativt huset är. Det är framförallt viktigt om man 
som verksamhet har många externa besökare. I övrigt påverkar den arkitektoniska 
interiören väldigt mycket. Bland våra hyresgäster är det väldigt uppskattat med högt i tak 
vilket ger en sekelskiftskänsla. Hyresgästerna ser det som en klar arkitektonisk fördel. 
Det kan även vara konstruktionen i arkitekturen som möjliggör flytt av väggar och på så 
sätt en väldigt flexibel planlösning. I de fall där flexibiliteten och effektiviteten saknas 
kan andra värden väga över och på så sätt göra lokalen attraktiv” (A1).  

Hur ser du på dagens inställning till skönhet? 
− ”Idag blir det en kombination av ekonomi och att kunna bygga på ett bra sätt men ändå 

kunna uttrycka huset, alltså skapa ett hus som utrycker något. Vi kan fundera vad vi 
kommer tycka om bostaden, städer och kontorshus som vi skapar idag. Skönheten har fått 
gå tillbaka, jag tror att det handlar väldigt mycket om att bygga med plånboken. Det är 
en klar konkurrensfördel om man kan kombinera att bygga ekonomiskt men samtidigt 
krydda med den arkitektoniska skönheten” (A1). 

7.1.2 Hyresgäster 
Följande övergripande frågor om skönhet har ställts i syfte att få en förståelse för hur 
hyresgästerna i Garnisonen resonerar kring arkitektur och skönhet samt på vilka sätt skönhet 
kan upplevas.  

Hur definierar du begreppet arkitektonisk kvalitet? 
− ”Det ska vara ändamålsenligt, funktionellt och hållbart naturligtvis” (A3).  

 



 

 25 

− ”Det kan vara en designad byggnad med en tanke bakom konstruktionen. Gammalt eller 
nytt spelar ingen roll men det ska finnas ett helhetstänk som hänger ihop med att det är 
bra kvalitet” (A4). 

 
− ”Jag tror att det ligger i betraktarens eller användarens ögon. Arkitektur har en viktig 

del i dels det funktionsdugliga men också det ändamålsenliga i lokalen. Vi har funnit att 
det är bra arkitektonisk kvalitet i termer av användbarheten. Sedan är det så att vi 
behöver ha en god upplevelse och en trevlig miljö” (A5).  
 

− ”Jag har inget riktigt svar på den frågan i och med att jag representerar en statlig 
myndighet som har andra förutsättningar än en privat organisation. Jag tänker att 
arkitektonisk kvalitet är att det ser bra ut och att det är funktionellt” (A6).  

Hur kan skönhet upplevas utöver det visuella?  
− ”Den första upplevelsen av skönhet är nog visuell men sen tror jag även att det är en 

känsla. En känsla i byggnaden fås av en inre skönhet som man kanske inte kan peka på 
men som man känner av. Det kan ha att göra med proportioner och det är viktigt om man 
bygger hus i dag att man får den känslan. Det visuella är det första men sedan är det 
själen i huset” (A4).  
 

− ”Jag tror att skönhet kan upplevas om det är gott om utrymme, tilltagna ytor och man 
slipper vara trängd. Skönhet kan också vara en diskussionsupplevelse. Det talas ganska 
mycket om Garnisonen när man är här och det finns ett stort intresse för arkitektens 
tankar och idéer” (A5). 
 

− ”Generellt så tror jag att skönhet är det du tar in med ögonen men skönhet kan även 
upplevas av andra sinnen på kroppen. Exempelvis om du går ut i slutet av maj när alla 
blommor har slagit ut och känner alla blomsterdofter, det är skönhet i sig, det ger syn- 
och ljudintryck. Det är kombinationen som ger en känsla” (A3).  

7.1.3 Arkitekt 
Följande övergripande frågor om skönhet syftar till att få en förståelse för hur arkitekten till 
Karlahuset resonerar kring arkitektur och skönhet samt hur det kan påverka människor.  

Hur definierar du begreppet arkitektonisk kvalitet? 
− ”Man kan tala om arkitektonisk kvalitet som exteriör, interiör, hållbarhet och en levande 

miljö. Det ska vara en bra relation till sin omgivning. Det är självklart individuellt vad 
som är vackert. En del tycker att det är vackert med betong, andra inte” (A2). 

Hur kan skönhet upplevas utöver det visuella? 
− ”Jag tycker att skönhet kan upplevas estetiskt genom akustik, men även trivsel påverkar 

upplevelsen. Skönhet är känslan” (A2).  
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På vilket sätt kan skönhet och arkitektonisk kvalitet påverka människor? 
− ”Livskvaliteten blir högre, man trivs med att leva och vill vara i den miljön. Man tycker 

att det är kul och härligt att gå tillbaka till jobbet. Trivsel är ett komplicerat begrepp, i 
alla fall om man måste använda ekonomi” (A2). 

7.2 Skönhet i Garnisonen 

7.2.1 Fastighetsägare 
Följande frågor syftar till att ta reda på hur fastighetsägaren arbetar med skönhet i Garnisonen 
och vilken del de anser är mest eftertraktad. Därefter har frågan ställts om hur fördelningen 
utifrån hyresgästernas branschtillhörighet ser ut i de olika delarna samt deras inställning till 
skönhet utifrån fastighetsägarens perspektiv.  

På vilket sätt arbetar ni med skönhet i Garnisonen? 
− ”Garnisonen har förvaltats väldigt länge på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Den 

arkitektoniska utsidan har bevarats väl på livgardena som är från slutet av 1800-talet. 
Det hus som har genomgått den största arkitektoniska förändringen är Port 108. Det var 
från början en byggnad som byggdes till militären och hade väldigt små fönsterpartier. I 
mitten på nittiotalet gjordes en större ombyggnation där man öppnade upp med 
glaspartier för att göra moderna kontorslokaler. Vi har riktlinjer för hur vi ska bevara 
och underhålla husen. Karlahuset är ett gott exempel på det där man tillsammans med en 
antikvarie har tagit fram en förvaltningsplan för att på bästa sätt bevara huset.  
 
Skönhet hos byggnader kan gestaltas av olika delar, fasaden är ett tydligt exempel på hur 
skönhet kan visualiseras. Jag tror att man kan komma undan ganska mycket med en fasad 
som kan uppfattas som relativt tråkig och intetsägande, så länge man kan presentera 
någonting annat när man kommer in i huset. Entrén är ett annat exempel på en tydlig 
gestaltning som kan ha ett enormt stort värde då de presenterar hela byggnaden. Fina 
och välstädade entréer är ett enkelt sätt att höja värdet på fastigheten genom en liten 
åtgärd. Det lägger vi mycket fokus på, dels för att över tid vara kostnadsbesparande men 
också för att det ska kännas mera representativt. Som uthyrare är det viktigt att skapa ett 
intresse. Står du vid en fin entré när du ska gå in i fastigheten så kommer det påverka 
väldigt mycket vad du tycker om huset som sådant. Glasentréerna längs med Karlavägen 
är tillbyggnationer och tillkom för att göra huset mer attraktivt. I samband med det 
köptes även omfattande konstprogram in för att ytterligare förhöja entréerna” (A1). 

Vilken del av Garnisonen är mest eftertraktad? 
− ”Vakansgraden är och har varit lägst i Karlahuset vilket är förvånande då många 

betraktar Karlahuset som det minst attraktiva idag. Anledningen till den låga 
vakansgraden tros vara att vi har stora hyresgäster som upptar stora ytor.  
 
Livgardena har sekelskiftskänsla och är väldigt charmerande utifrån dagens mått på hur 
folk vill bo och leva. Om man får generalisera så är det mest eftertraktat att få bo i en 
sekelskiftslägenhet i centrala Stockholm. Det tycker man är fint och många tycker att det 
är fint att ha samma typ av kontor.  
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Port 108 är ett lysande exempel på funktion med effektiva lokaler, de håller en hög klass 
och har även takterrass med utsikt över Stockholm” (A1). 

Vad anser era hyresgäster om skönheten i Garnisonen? 
− ”Våra hyresgäster anser att området är väldigt fint och representativt. En av våra 

hyresgäster som har lokal i ett av livgardena uppskattar sekelskifte. Det är även 
anledningen till att de valde att sitta i den delen. Linnégatan har en nästintill 
slottsliknande fasad som utmärker sig. Karlahuset är inte den byggnad som våra 
hyresgäster öser mest kärlek över. Det är ingen hyresgäst som har lämnat området med 
argumentet att de tycker att det inte var representativt eller för låg skönhet. Det är alltid 
en fråga om läge, kommunikation och pris” (A1). 

Era hyresgäster har olika branschtillhörighet, ser du att det är en viss typ av 
bransch som sitter i en viss byggnadsdel? 
− ”Det är en stor mix av olika företag i Garnisonen och varje hus har sin egen historia. 

Karlahuset var från början en beställning av byggnadsstyrelsen med syftet att skapa en 
arbetsplats till ett stort antal statliga tjänstemän. Än idag ser vi att många statliga 
myndigheter och organisationer inom den offentliga sektorn är hyresgäster i Karlahuset. 
 
Port 108 var en gång i tiden en militär byggnad, idag är byggnaden fullt 
kommersialiserad och spridningen bland hyresgästerna är stor. Det är allt från mode-, 
IT-, konsult- och utbildningsbolag till ambassaders visumhantering.  
 
Svea och Göta livgarde har också en mix men vi har haft en del produktionsbolag av 
högre profil som hyresgäster, de uppskattar sekelskiftskänslan” (A1). 

7.2.2 Hyresgäster 
Följande frågor syftar till att ta reda på vad hyresgästerna anser om skönheten i Garnisonen. 
Även varför de valt att sitta i just sin del av Garnisonen samt vilken del de betraktar som 
vackrast.   

Varför valde ni Garnisonen och just den delen ni sitter i? 
− ”Anledningen till att man valde de här lokalerna framför andra var för att man trivdes. 

Alla som kommer hit säger att det är trevliga lokaler, öppet och ljust. Det var en utav 
orsakerna” (A3).  
 

− ”Man ville samlokalisera flera företag och lät bygga de här lokalerna för just vår 
verksamhet vilket gör att allting är anpassat till oss” (A5).  
 

− ”I just det här fallet tror jag att det var så att lokalen var nyrenoverad, ledig och så var 
det känslan. Den här lokalen tycker jag känns mer rätt för vårt företag än vår tidigare 
lokal” (A4).  
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− ”Jag vet inte varför vi valde just den delen som vi sitter i. Jag skulle tro att det kanske 
var att det var passande för mängden anställda på företaget” (A6).  

Vad tycker ni om Garnisonens utformning och skönhet? 
− ”Jag är kanske lite gammalmodig då jag tycker att den äldre delen är häftig men även de 

andra delarna är spännande. Det är väldigt stort men det upplevs inte så. Det finns en 
blandning av gamla och nya hus, restauranger och närhet till grönområden. Det ger en 
känsla av mänsklighet och att det upplevs som en stadsdel” (A4).  
 

− ”Jag tycker att kasernerna är snygga och pampiga, det tycker även huvuddelen av våra 
anställda. Självklart är det tycke och smak men jag tror att åtminstone 60 till 70 procent 
av Sveriges befolkning skulle säga att den äldsta delen av Garnisonen är trevligare” 
(A3).  
 

− ”Det är praktiska lokaler. Många tycker att de är vackra men jag har ingen åsikt” (A6). 
 

− ”I det stora hela så uppskattar jag Garnisonens utformning och skönhet. När man går 
runt här inne uppskattar jag att naturen är invävd. Det finns träd, man har behållit en del 
ytor och anlagt fontäner och vattenplatser. Det gör det här till ett samhällsliknande 
område där man kan vistas utan att må dåligt, vistas längre tider. Jag tycker att den 
långa fasaden på Karlahuset är helt fantastisk. När man kommer gåendes längs 
Karlavägen ser man linjerna växa fram och hur det sitter ihop med stadsbilden. 
Personligen njuter jag av det.  
 
En effekt av intressant arkitektur är att man skapar en debatt och engagerar människor i 
allehanda riktningar. Det är ingenting som säger att arkitektur ska skapa enkom positiva 
tillrop. Det finns delar som jag tycker är fruktansvärda och element som jag inte tycker 
om, till exempel platser där det är väldigt avskalat och mycket betong, det tycker jag kan 
bli själlöst. Då Karlahuset byggdes tror jag att den upplevdes som förskräcklig och 
alldeles för lång men idag finns det en acceptans för den här byggnaden som inte fanns 
tidigare” (A5).  

Vad tycker du om entréernas utformning och skönhet? 
− ”Jag tycker att de flesta entréerna är vackra och intressanta ur många aspekter. Entrén 

till Karlavägen 108 är mottagande och pampig med dess pelargång med mycket 
ljusinsläpp och fina träd utanför glasväggarna. Sedan kommer man till ett ljusatrium 
med jättestort ljusinsläpp. Jag tycker att valven som fungerar som entréer till 
innergårdarna vid de gamla livgardena är vackra. Den enda entrén som jag inte 
uppskattar är Karlavägen 100 som jag tycker ser lite rörig ut” (A5). 
 

− ”Jag tycker entréerna är viktiga och att de påverkar mycket då det ger ett första intryck. 
Jag tycker att vår ingång är bra med stentrappor, hiss och glasväggarna in till varje 
företag. De har satsat mycket på konstverk framförallt i den nya delen. Det tycker jag är 
jättebra. Det är ett tidsdokument från den tiden när man köpte in konstverken” (A4).  
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− ”De är fina och välkomnande” (A6). 

Vilken del av Garnisonen anser du är vackrast? 
− ”Jag tycker den äldsta delen av Garnisonen är trevligare. Det handlar om tycke och 

smak. Det kanske finns de som tycker att miljonprogrammet är vackrare än att gå på 
Strandvägen men jag tycker inte det” (A3).  
 

− ”Jag tycker att renoveringen av Svea och Göta livgarde kunde ha gjorts på ett annat sätt. 
Jag upplever att det har skarvats för att åstadkomma något uthyrbart. Det har varit 
under kompromisser och innovation hur man använder enklare material och ändå få till 
en miljö som människan trivs i. De kunde ha blivit mycket flådigare och härligare än vad 
de är idag men de är fortfarande häftiga byggnader. Mötet med moderna, ekonomiska 
villkor det ser man i mycket annan arkitektur också. Idag bygger man väldigt sällan en 
fasad med stuckatur och utsmyckningar för att det kostar otroligt mycket pengar. Jag 
anser att Karlavägen 108 är vackrast och entrén är enastående i sitt slag” (A5).   

Finns det tillräckligt med skönhet på din arbetsplats? 
− ”Jag bedömer att det finns tillräckligt med skönhet på arbetsplatsen för vårt ändamål och 

vår organisation. Vi försöker fokusera på miljö, kvalitet och kostnad, inte arkitekturen 
som sådan. Det ska vara funktionellt och trevligt” (A6).  
 

− ”Ja det finns tillräckligt med skönhet. Innegården tycker jag är måttlig. Från utsidan är 
byggnaden okej. Det finns olika hus och olika fasader. Självklart beror det på vilken 
smak man har” (A3). 
 

− ”Vi arbetar med skönhet ur ett interiörperspektiv där man skulle kunna jobba lite mer 
med materialval för att höja upplevelsen ytterligare. För den verksamhet vi bedriver är 
lokalen en viktig del av upplevelsen.  Dels för att man ska vara mottaglig för att lära sig, 
men även för att man ska uppleva lärandet som något positivt och därmed lära sig 
lättare. Så det är väldigt viktigt för oss med en ändamålsenlig arkitektur” (A5). 
 

− ”Jag tycker att det är mysigt på min arbetsplats. Det finns en äldre charm men samtidigt 
är det modernt inrett. Det tycker jag är viktigt då det skapar en viss känsla. Det är små 
detaljer som gör det, som att de gamla fönstren är bevarade och att man ser arkitekturen 
i huset när man tittar ut. Jag tycker att det är häftigt men det är inte alla som tycker det, 
alla har olika uppfattning” (A4).  

Skönhet i sju parametrar 
Skönhet i en fastighet kan delas upp i sju parametrar. Dessa har presenterats för hyresgästerna 
som fått svara på hur pass närvarande de anser att respektive parameter är i deras lokal samt 
om de bedöms som viktiga på arbetsplatsen. 
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Material och detaljarbete 
− ”Jag tycker att detaljarbetet är bra. Det ser man på målningen och att man har behållit 

fönsterbågar och sådant, det ger ett trevligt intryck” (A3). 
 

− ”Jag tycker att det är viktigt med material då det ger uttryck för det man känner och ser. 
Det behöver inte vara någon skulptural utsmyckning som man ofta tror att det ska vara. 
Det kan till exempel bara vara en slät vägg eller att man får känslan av att det stämmer 
med djup och dimensioner, det är jätteviktigt” (A4).  
 

− ”Jag måste säga att material och detaljarbete inte är så viktigt. Istället för mer lyxiga 
material så har man använt enklare träslag i vår lokal. Idag känns det inte så modernt 
och lyxigt men det var lite mer exklusivt på nittiotalet då det renoverades. Jag skulle säga 
att jag värderar det lågt men lokalerna funkar ändå så pass bra för oss tack var fokus på 
funktion” (A5). 
 

− ”Material och detaljarbete är viktigt men vi tänker först och främst på miljö och 
ekonomi. Vi har regler att förhålla oss till som gör att vi är styrda, vi får inte göra som vi 
vill” (A6). 

Omslutbarhet och öppenhet  
− ”Det är jätteviktigt med disposition, rum och hur man sitter. Att tänket är rätt och att 

man får in djup och luft. Det är bra både med omslutbarhet och även öppenhet. Det är 
bra att sitta i ett kontorslandskap om man ska ha kontakt med varandra. Det är olika 
mycket öppenhet och omslutbarhet på våra olika avdelningar” (A4).  
 

− ”Vi tycker att det är ett öppet kontor och det som inte är öppet har en vägg av glas som 
gör att man ser in” (A3).  
 

− ”Vi jobbar med både öppenhet och omslutbarhet i form av landskap och enskilda rum. Vi 
har alla olika typer av funktioner i lokalerna för att alla ska känna sig bekväma på ett 
eller annat sätt” (A6). 
 

− ”För att hålla en utbildning så behöver man ha omslutbarhet, därför har vi klassrum 
med dörrar som har bra ljudisolering. Samtidigt behöver man ha ljusinsläpp vilket sker 
genom glaspartier. Det är även viktigt med en miljö som gör att man inte känner sig för 
instängd. Det finns möjlighet att stänga om sig för att hålla utbildningar, men samtidigt 
är det väldigt öppet och en ljus miljö som känns social” (A5). 

Dagsljus 
− ”Jämfört med ett modernt kontor så är fönsterytan mycket större och det släpps in mycket 

ljus vilket är jättebra. Det skulle däremot kunna bli för mycket dagsljus som skulle leda 
till svårigheter med datorskärmar men vår lokal har lagom mycket ljus” (A3).  
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− ”Vi försöker tänka på att vi har arbetsplatserna vid dagsljus och lägger därför mötesrum 
inne i lokalen” (A6).  

 
− ”Det strömmar in lagom mycket ljus i vår lokal. Det är ljust hela dagen och det skapar 

en luftighet” (A4).  
 

− ”Det är stort ljusinsläpp i hela vår lokal, både i utbildningsdelen och kontorsdelen. Vi 
tycker att det är viktigt. Det är ofta så att människor mår bra av ljus, med tanke på att vi 
lever en stor del av året utan ljus så är det viktigt att ta vara på det. Naturligt dagsljus är 
alltid intressant för platser där människor ska arbeta. Atriet utanför vår lokal har ett 
fantastiskt ljusinsläpp och fungerar som ett välkomnande torg” (A5). 

Generalitet 
− ”Jag tycker att vi har generalitet i våra lokaler. Vi har konferensrum med rätt stora ytor 

vilket gör att det är lätt att möblera om. Det tycker vi är bra” (A3).  
 

− ”Vi har generalitet på vårt kontor. Ett rum som var mitt kontor tidigare har även varit 
kontor för sex stycken IT-tekniker och fungerar numera som utbildningssal för mindre 
klasser. Vi har även två salar med en utdragbar vägg mellan, dessa kan antingen 
användas enskilt eller för de tillfällen man har större dragningar och seminarium. Det 
finns en flexibilitet i lokalen som vi har tagit vara på” (A5). 
 

− ”Vi försöker att använda rummen till fullo, vi har kontor som vi lånar ut till varandra. Vi 
försöker att använda rummen till flera saker, bland annat har vi möten i pentryt” (A6).  
 

− ”Vi har ett stort rum mitt i kontoret, i hjärtat så att säga, där det finns ett arbetsbord som 
kan användas till olika saker, till exempel att visa nya produkter. Det rummet används 
även vid festliga tillställningar då bordet dukas upp och används som buffé” (A4). 

Axialitet  
− ”Kontoret är inte genomblickbart från alla håll. Mitt i lokalen är det god axialitet, på 

gott och ont. Det är inga dörrar, det tycker jag är jättebra men är det för öppet blir det 
jobbigt. Det här är rätt så idealiskt tycker jag” (A4).  
 

− ”Vi tänker på att våra lokaler ska vara ljusa och trevliga lokaler och det betyder också 
att de blir genomblickbara” (A6). 
 

− ”Det är relativt bra, man kan se in i utbildningsdelen och även se genom gluggar av 
glas” (A5). 
 

− ”Jag tycker att det är jättebra, man ser rakt igenom kontoret och att det är 
genomblickbart” (A3).  
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Rörelse  
− ”Vi försöker tänka på logistiken, att man ska ha rum för sig och öppna arbetsplatser för 

sig så att det blir ett flöde. För att komma till ett mötesrum ska man inte behöva springa 
genom hela arbetsplatsen” (A6).  
 

− ”Det är lätt att röra sig och gott om plats” (A3).  
 

− ”Det är bra i vår lokal. Det är nära till varandra och det är ändå öppet. Jag tycker att 
lokalen är idealisk på det sättet” (A4).  
 

− ”Det tycker jag är bra, det är enkelt att ta sig runt” (A5). 

Rumsorganisation  
− ”Atriet som är utanför vår hyreslokal skapar ett samband mellan det yttre och inre 

rummet. Möjligheten att gå utomhus finns men det är ingen direkt anslutning från lokalen 
men känner man till det så hittar man” (A5).  
 

− ”Vi har utsikt till innergården som jag tycker är jättemysig, det är som en liten oas med 
fontän och träd. Det går att sitta ute på restaurangerna och äta eller ta med sig mat upp 
på takterrassen och äta med utsikt över hela staden” (A4).  
 

− ”Det är inte tillräckligt öppet så att man får en känsla av att vara inne och ute samtidigt. 
Vi har inga stora glaspartier i vår lokal som gör att uterummet känns som en förlängning 
av det inre” (A6).  

7.2.3 Arkitekt 
Följande frågor syftar till att ta reda på hur arkitekten till Karlahuset har arbetat med 
utformning och skönhet i Garnisonen samt dennes åsikt om skönheten i Garnisonens olika 
delar.  

Vilken tanke hade du med gestaltningen av Karlahuset och vad var det som 
efterfrågades?  
− ”Det är exakt femtio år sedan jag fick skissuppdraget. Jag inledde arbetet med att titta på 

hur man kunde arbeta med delar som påminde om legobitar. Ingen visste om bygget 
skulle genomföras eller vad som efterfrågades exakt, det gav mig möjligheten att göra det 
arkitektoniskt riktigt, snyggt helt enkelt.  
 
Inledningsvis skissade jag på högre byggnader för att fungera med FOA-huset som redan 
stod där men sedan arbetade jag mig nedåt för att det naturligt skulle flyta ihop med 
livgardena. Jag ville göra en enhetlig fasad som skulle fungera som en kontrast till oron 
på andra sidan. Denna fasad skulle även vara lika hög som resten av husen i området, 
som en naturlig fortsättning. Min tanke hade hela tiden varit att det skulle vara enhetligt, 
enformigt och medföra ett lugn. Fasaden är även otroligt vacker när solen går upp, det 
var det som var meningen. Jag ville att man skulle känna en öppenhet. Man ska kunna 
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känna spänningen när man går här och kunna titta ut åt olika håll och se träden och 
naturen. Det skapar samband och kontraster mellan ute och inne” (A2). 

Vad anser du om skönheten i de olika byggnadsdelarna i Garnisonen? 
− ”Jag tycker att det är snyggt med kasernerna. Till en början var jag tveksam till att de 

var röda på utsidan och vita på insidan men nu har jag insett att det vita ger ett lugn. 
Port 108 är byggt utifrån hur man tänkte då och därför tycker jag att det är bra. Jag är 
väldigt nöjd med mitt eget hus, Karlahuset. Jag tycker att det är tråkigt att man inte har 
förstått att det finns ett värde i kontraster” (A2). 

7.3 Varumärkesbyggande genom skönhet på kontor 

7.3.1 Hyresgäster 
Följande fråga har ställts för att undersöka om hyresgästerna i Garnisonen anser att skönhet på 
arbetsplatsen kan vara varumärkesbyggande både externt och internt. Detta syftar till att 
kunna hitta en möjlig anledning till ökad betalningsvilja för arkitektonisk kvalitet med fokus 
på skönhet.  

På vilket sätt påverkar skönheten på arbetsplatsen hur kunder ser på er som 
företag? 
− ”Jag tror att det påverkar hur kunder ser på oss som företag, vi har vårt varumärke att 

tänka på. När man träffar kunder så vill man visa att lokalen avspeglar företaget. Därför 
tror jag att det är viktigt och att det påverkar lite grann. Vårt företags filosofi och känsla 
bygger på skönhet och design, så har det varit sedan vi startade. Det är ofta designen 
som drar personalen till vårt företag” (A4).   
 

− ”Många kunder som kommer hit för första gången tycker att vi har ett trevligt kontor. 
Jag har inte hört ett enda negativt ord om våra lokaler utan tvärt om fått beröm. Jag tror 
att det kan ge vinning för att det är öppet, det är ingen trängsel och du får ett första 
intryck. Jag vill påstå att det har en betydelse” (A3).  
 

− ”Skönhet kan vara varumärkesbyggande och en del av upplevelsen av ett företag. Jag 
tror att det skulle vara rent av skadligt att ha små, trånga lokaler med dålig ventilation 
och för mycket omslutbarhet helt enkelt. Att det då skulle påverka upplevelsen av 
företaget negativt. Jag tror att det finns en koppling till vad man vill stå för och vilken typ 
av upplevelse man vill förmedla” (A5). 

 
− ”Jag tror inte att det påverkar oss som företag hur kunderna ser på oss. Vi har inte så 

många externa besökare som kommer till våra lokaler. Hur skönhet möjligtvis skulle 
kunna påverka är att rekryteringen av personal underlättas om det är en trevlig miljö att 
jobba i” (A6). 
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7.3.2 Arkitekt 
Följande fråga har ställts för att undersöka om en arkitekt tror att skönhet på arbetsplatsen kan 
vara varumärkesbyggande både externt och internt. Detta syftar till att kunna hitta en möjlig 
anledning till ökad betalningsvilja för arkitektonisk kvalitet med fokus på skönhet.  

Tror du att skönheten på arbetsplatsen kan vara varumärkesbyggande? 
− ”Ja, i allra högsta grad. Jag tror att man till exempel kan välja en dyrare lokal med 

högre skönhet för att det anses varumärkesbyggande” (A2).  

7.4 Värdet av skönhet i Garnisonen 

7.4.1 Fastighetsägare 
För att kunna svara på hypotesen om att det finns en betalningsvilja för skönhet hos 
kontorshyresgäster har frågor ställts gällande hyresnivåer och om fastighetsägaren ser någon 
vinning i att investera i skönhet.  

Skiljer sig hyresnivåerna i Garnisonens olika delar? 
− ”Hyran sätts utifrån lokalens skick, standard, läge och funktionalitet. När man talar om 

lokalens standard menas det visuella i form av bland annat ytskikt. Vad gäller läget så 
innebär det hur högt upp i huset lokalen ligger. Prisnivåerna varier något, vår bästa och 
därmed dyraste lokal ligger högst upp i Port 108, Karlahuset har lägst hyresnivå. 
Hyrorna varierar från 2600 SEK till 3700 SEK per kvadratmeter, majoriteten ligger på 
2800 SEK” (A1). 

Kan arkitektonisk kvalitet med fokus på skönhet ge fastighetsägare vinning? 
− ”Som fastighetsägare tittar vi på om det är affärsmässigt rätt att satsa på skönhet för att 

få ut en högre hyra. Är man en långsiktig förvaltare eller fastighetsägare så är man 
beredd att lägga extra pengar på att göra någonting som kan vara bra över tid. Det är 
viktigt att huset är attraktivt och att gestaltningen är tilltalande i den bemärkelsen att folk 
tycker att det är ett fint hus. Då ökar intresset för att hyra en lokal i byggnaden. 
Garnisonen är spännande på så vis att det finns allt från sekelskifte till sjuttiotalsfunkis. 
Att använda begreppet arkitektonisk kvalitet med fokus på skönhet är inte det jag tror att 
kunden tänker på i första hand. Däremot är det parametrarna i det som man tar hänsyn 
till och är beredd att betala för” (A1).  

7.4.2 Hyresgäster 
För att kunna svara på hypotesen och sätta ett värde på skönhet har betalningsviljan 
undersökts och hyresgästerna har tillfrågats hur stor hyreskompensation de vill ha för att inom 
Garnisonen flytta till en lokal med lägre skönhet, likaså om det finns någon betalningsvilja för 
en lokal som de anser har högre skönhet. Betalningsvilja respektive hyreskompensation har 
angivits inom följande intervall som framgår i tabell 2. 
 
Tabell 2. Intervall hyresförändring.  
Hyresförändring	   0-‐5	  %	   6-‐10	  %	   11-‐20	  %	   >20	  %	  
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− ”Det var ett medvetet val att flytta hit. Vi höjde hyran rätt avsevärt och det är vi beredda 
att betala för. Jag tycker att vi har fantastiska lokaler för vår verksamhet och nu är vi 
nöjda. Det krävs en rejäl hyressänkning för att en flytt ska vara av intresse. Mer skulle vi 
inte vara beredda att betala, det kan jag säga. Vi har olika åsikt om en 
hyreskompensation för att flytta till en lokal med lägre skönhet. Jag skulle säga minst 20 
procent för att vi överhuvudtaget skulle överväga det. Ekonomichefen på företaget kan 
kanske tänka sig 11-20 procent. Skulle företaget börja gå dåligt och lönsamheten minska 
då är det en faktor som måste vägas in. För att i dagsläget bara minska en kostnad skulle 
vi inte flytta” (A3). 
 

− ”Jag måste börja med att säga att jag inte är intresserad. Vi är nöjda med våra lokaler. 
Det hör till saken att vi jobbar i en bransch med låg marginal, det finns inte övervinster 
och därmed inga möjligheter att laborera med lyxigare lokaler. Ska det vara något så 
skulle det vara en billigare lokal. För att överväga en flytt till Karlahuset rör det sig om 
en hyreskompensation på 20 procent eller mer. Då skulle jag vara beredd att titta på det 
men inte säkert att jag skulle gå med på det, vi sitter gärna kvar. Jag anser att det finns 
en betalningsvilja för skönhet även fast parametrar som funktionsduglighet kan vara 
utslagsgivande och mycket viktigare för oss. Det finns nog ett värde i skönhet. När jag 
rannsakar mig själv så tänker jag att det sänder något till kunder och anställda. Miljön 
för de anställda kan vara varumärkesbyggande” (A5). 
 

− ”I dagsläget krävs en hyreskompensation på 6-10 procent för att flytta till en lokal med 
lägre skönhet.  Vi ser det mer som en markering för att skönhet är viktigt för oss och den 
moderna delen motsvarar inte det” (A4). 
 

− ”Vårt huvudsyfte är att hushålla med statens medel, därför tror jag att vi skulle kunna 
flytta till en sämre lokal mot en hyreskompensation. Jag tror inte att vi lägger någon vikt 
kring arkitekturen och skönhet när vi väljer lokal, den är en del i allt annat” (A6). 

7.4.3 Arkitekt 
För att kunna svara på hypotesen om att det finns en betalningsvilja för skönhet hos 
kontorshyresgäster har arkitekten till Karlahuset fått frågan om denne tror att det kan finnas 
en betalningsvilja för skönhet på arbetsplatsen.  

Tror du att hyresgäster är beredda att betala högre hyra för skönhet? 
− ”Ja det tror jag men det är inte säkert att det finns här, en del kanske tycker att det är ett 

för stort hus eller att det är trist med betong. Generellt så tror jag att det är viktigt med 
skönhet och att det skapar mervärden” (A2). 
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8 ANALYS 
Det här avsnittet presenterar analys utifrån resultatet i relation till det teoretiska ramverket. 
Analysen genomförs i de fyra block som presenterades i resultatet; Allmänt om skönhet, 
skönhet i Garnisonen, varumärkesbyggande genom skönhet på kontor samt värdet av skönhet 
i Garnisonen.  

8.1 Allmänt om skönhet 
I kandidatarbetet utgör begreppet arkitektonisk kvalitet en grund för vidare koppling till 
skönhet. Respondenterna definierar arkitektonisk kvalitet som någonting ändamålsenligt, 
attraktivt, funktionellt och med en flexibel konstruktion. Arkitektur är gestaltning, både 
byggnadens exteriör och interiör. Även hållbarhet, design och kvalitet är vanliga benämningar 
och att det medför en bra helhetsupplevelse. Flera av dessa definitioner av begreppet stämmer 
överens med Vitruvius (2009) tre beståndsdelar. Generellt brister den direkta kopplingen till 
Vitruvius när det kommer till beståndsdelarnas likvärdighet där respondenterna i huvudsak 
inte anser att skönhet är en lika närvarande parameter som funktion och hållbarhet.  
 
I intervjuerna hade respondenterna återkommande kommentarer om att skönhet är någonting 
efter tycke och smak där de anser att alla tycker olika. Intervjupersonerna tenderade att 
uttrycka sig försiktigt kring sin personliga syn på skönhet och exempel på vad de ansåg som 
vackert. I de fyra svårigheterna med skönhet från studien i Sheffield kan dessa åsikter kopplas 
till att skönhet är personligt och subjektivt (CABE 2010).  
 
Sammantaget i resultatet framgår att skönhet kan upplevas mer än bara visuellt. Ett vanligt 
sätt att beskriva upplevelsen av skönhet är genom olika sinnen där uttryck som akustik, dofter 
och synintryck nämndes. Kombinationen av sinnen uppbringar en känsla som kan tas i uttryck 
av rymd och trivsel. Skönhet beskrivs som själen i huset men det kan även vara en 
diskussionsupplevelse som förknippas med byggnadens historia och utformning. Känslan av 
skönhet ger högre livskvalitet och bidrar till att människor vill vistas i den miljön, att gå till 
jobbet blir en positiv upplevelse. I teorin framgår liknande beskrivningar och kopplingar till 
vad skönhet är och hur det upplevs för individen och i den byggda miljön (CABE 2010).   
 
Tankar kring att skönheten i den byggda miljön idag har fått gå tillbaka till förmån för 
ekonomin delas av både hyresgäster och fastighetsägare. Det är en mycket stark 
konkurrensfördel om det går att kombinera ekonomi och skönhet vid nyproduktion, 
renoveringar och ombyggnationer. Nya hus betraktas som själlösa och saknar den tidigare 
beskrivna känslan som skönhet ger. Liknande resonemang går att finna i teorin där nya 
byggnader förknippas med ytlighet och tomhet och äldre byggnader i större utsträckning 
upplevs som vackra (CABE 2010). 
 
En av de intervjuade representerar ett företag inom utbildningsbranschen. I nämnda intervju 
framhålls att en ändamålsenlig och trevlig miljö är viktig för att främja inlärning, någonting 
som också benämns i teoriavsnittet om skönhet (CABE 2010).  
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8.2 Skönhet i Garnisonen 
Det finns en gemensam åsikt om att skönheten är påtaglig i Garnisonen. Framförallt betonas 
dess närvaro i livgardesbyggnaderna med argument som slottsliknande karaktär och en 
pampighet som är utmärkande för den tidens arkitektur. Det finns en äldre charm som har 
bevarats samtidigt som lokalerna är moderna. Teori om historia och preferens för äldre 
bebyggelse (CABE 2010) stämmer överens med respondenternas huvudsakliga medhåll om 
skönheten i livgardesbyggnaderna. 
  
Anledningen till att hyresgästerna har valt just Garnisonen och den del som de har sin 
kontorslokal i är skiljaktiga. Belägg som öppna, ljusa och trevliga lokaler samt att det fanns 
tillgänglighet och rätt känsla utmärker livgardesbyggnaderna. I teorin och resultatet framgår 
att skönhet kan upplevas med alla sinnen och kombinationen av dessa skapar en känsla 
(CABE 2010). Lokalerna i Port 108 och Karlahuset valdes med anledning av 
hyresgästanpassning, funktion och utifrån lokalens storlek. Frågan ställdes med hopp om att 
skönhet skulle vara en avgörande faktor men skönhet visade sig inte vara den enskilt 
avgörande parametern vid valet av lokal. Det är endast en del av så många andra faktorer.  
 
Fastighetsägaren menar på att skönhet hos en fastighet kan tas i uttryck i olika delar. Två av 
dessa är byggnadens fasad och entréer som är de delar som de främst arbetar med i 
Garnisonen. Kvarteret har förvaltats under en lång tid, alltid med ambitionen att bevara det 
befintliga. Liknande resonemang återfinns i studien om skönhet (CABE 2010) där deltagarna 
värderar äldre och redan befintliga byggnader som vackrare än nya. 
 
Att entréer påverkar upplevelsen av en byggnad är en åsikt som delas av hyresgäster och 
fastighetsägare. Framförallt upplevs de vara avgörande för ett gott första intryck. 
Fastighetsägaren understryker att trevliga entréer är till fördel vid kontakt med kunder. Som 
exempel på det kan ses glasentréerna i Karlahuset som tillkom under nittiotalet med syfte att 
öka byggnadens attraktivitet. De hyresgäster som har många externa besökare upplever att 
entréerna har en påverkan på hur kunder uppfattar företaget. Däremot anser inte de 
intervjuade att Garnisonens samtliga entréer är vackra. Överlag var uppfattningen att vissa 
entréer är mer vackra än andra, mest utmärkande är en hyresgästs åsikt om Port 108. Denne 
beskrev entrén som pampig och mottagande samt enastående i sitt slag. Den hyresgäst som 
har få besökande kunder upplever att entréerna är välkomnande men att det inte har så stor 
påverkan på hur kunder ser på företaget. Bodin Danielsson (2014) beskriver en trend där 
kontorshusets entréer blir allt mer viktiga och verkar som en del i det företaget signalerar till 
marknaden.  
 
De sju parametrarna som skönhet kan delas upp i enligt Forshed och Nylander (2003) fick 
hyresgästerna ta ställning till i intervjun. Av dessa är det några som är mer närvarande för hur 
de uppfattar sin arbetsplats. Material och detaljarbete, omslutbarhet och öppenhet, dagsljus 
samt rumsorganisation var parametrar som hyresgästerna själva upplever som mest 
närvarande och som de själva arbetar med i lokalen. Det talas mycket om rymd, luftighet och 
om bevarad detaljrikedom. I livgardesbyggnaderna och Port 108 anses dagsljus vara 
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närvarande i hela byggnaden samt deras lokaler. Hyresgästen med lokal i Karlahuset får 
arbeta strategiskt för att bäst ta tillvara på dagsljuset då det inte sträcker sig in i hela lokalen. 
De flesta parametrar anses överlag vara tillräckligt närvarande på arbetsplatserna i 
Garnisonen.  
 
Vid frågan om rumsorganisation, yttre och inre rums sammanhang och gränser, hänvisar flera 
till att det i kvarteret finns inslag av grönområden. I de fall som relationen till naturen nämns 
är det framförallt utsikt mot innergårdar, dels från den egna lokalen men även från passager i 
byggnaden. Hyresgästerna i Port 108 och livgardesbyggnaderna tycker att de stora fönstren 
skapar en känsla av yttre och inre samband. I kontorslokalerna i Karlahuset saknas stora 
glaspartier, uterummet känns inte som förlängning av det inre. Arkitekten till Karlahuset 
berättar att tanken bakom vissa delar, främst allmänna utrymmen, i Karlahuset är att det ska 
finnas en öppenhet och att kontraster spelar en viktig roll. Avsikten är att kunna se ut åt olika 
håll och på så sätt skapa ett samband mellan det yttre och inre. Arkitektens önskan om 
rumsorganisation upplevs således inte lika tydligt hos hyresgästen. 
 
Skönhet i samhället bidrar till en bättre helhet och att människor vill vistas där. Ett samhälle 
med liv och rörelse där människor befinner sig utomhus medverkar till upplevelsen av 
skönhet (CABE 2010). Dessa tankar genomsyrar fastighetsägarens arbete i Garnisonen och 
avspeglas i en levande miljö med inslag av restauranger, fontäner, grönområden och sociala 
ytor som takterrassen i Port 108. Stämningen i kvarteret upplevs av större delen av 
hyresgästerna som ett trevligt inslag som också bidrar till känslan av skönhet. Kvarteret 
uppfattas som en stadsdel vilket leder till att en vistelse i området under längre tid kan ske 
utan att obehag.  
 
Skönhet i Garnisonen kan tas i uttryck på olika sätt. De intervjuade är inte helt eniga om vad 
skönhet är, emellertid delas åsikten om att kvarteret är representativt. Under intervjun med 
fastighetsägaren framkom även att ingen hyresgäst har lämnat på grund av att de inte upplever 
Garnisonen som representativt. Utifrån resultatet finns en indikation om att 
livgardesbyggnaderna och Port 108 är mest eftertraktade utifrån respondenternas syn på 
skönhet. Anledningen till att livgardena anses vackra kan vara att det finns en preferens för 
äldre bebyggelse, att material och detaljarbeten är av hög kvalitet, att dagsljuset är närvarande 
samt att byggnaderna har en historia. Vad gäller Port 108 förmodas att insläppet av dagsljus 
samt utsikten högre upp i byggnaden är bidragande då den ger kontakt med naturen. 

8.3 Varumärkesbyggande genom skönhet på kontor 
Port 108 håller hög klass och har en takterrass med utsikt över Stockholm. Vad gäller 
hyresgästsammansättningen i byggnaden är det en mix av olika branscher. Det enda tydliga 
exemplet som fastighetsägaren presenterar som tydlig koppling mellan bransch och byggnad 
är kasernerna. Där finns flera mediaföretag med hög profil som uppskattar byggnadernas 
utseende. Framförallt finns det en hyresgäst som har valt att hyra en lokal i livgardena med 
anledningen att de vill ha en lokal med arkitektur från sekelskiftet. 
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Större delen av de intervjuade företagen samt arkitekten anser att skönhet på arbetsplatsen är 
varumärkesbyggande. Några argument för detta är att arbetsplatsen avspeglar verksamheten 
och är en koppling till det företaget vill förmedla. Hyresgästerna exemplifierar detta olika där 
någon anger att de fått komplimanger för kontorslokalen samtidigt som en annan tror att det 
kan skada bilden av företaget om lokalerna skulle ha för mycket omslutbarhet. Det är tydligt 
att skönhet kan vara varumärkesbyggande ut mot marknaden. Skönheten på arbetsplatsen är 
också viktig för att locka anställda till företaget. Generellt är respondenterna överens om att 
skönheten i lokalen har en betydelse för hur kunder och anställda upplever företaget. Det här 
är någonting som framgår i teorin och beskrivs som vedertaget och känt sedan länge. Många 
företag använder byggnadens utformning i ett varumärkesbyggande syfte och låter den verka 
som ett skyltfönster mot marknaden och internt (Bodin Danielsson 2014), (CABE, BCO 
2005).  

8.4 Värdet av skönhet i Garnisonen 
I resultatet framgår att skönhet kan ge vinning för fastighetsägaren eftersom att intresset för 
att hyra en lokal ökar om den är attraktiv och finns i en byggnad med tilltalande gestaltning. 
Med anledningen av det är fastighetsägaren medveten om att det är viktigt att satsa på 
skönhet. Detta är någonting som Bodin Danielsson (2014) styrker i teoriavsnittet, att attraktiv 
arkitektur kan höja hyran. En respondent tror också att företag kan vilja betala högre hyra för 
en lokal om den anses varumärkesbyggande. Inom Garnisonen varierar hyresnivåerna, enligt 
fastighetsägaren grundar sig dessa hyresskillnader inte enbart på skönhet utan även andra 
parametrar påverkar. Enligt siffrorna från fastighetsägaren är hyran per kvadratmeter lägst i 
Karlahuset och högst i lokalen på översta våningen i Port 108.  
  
Enligt fastighetsägaren bör livgardesbyggnaderna vara mest eftertraktade då de speglar 
människors åsikter om hur de vill bo och leva idag. Däremot är det så att Karlahuset har lägst 
vakansgrad vilket är förvånande då fastighetsägare menar på att det hos hyresgästerna 
betraktas som minst attraktivt. Den låga vakansgraden beror i sin tur av husets historia som 
har bidragit till att det finns hyresgäster inom offentlig sektor som upptar stora ytor. Port 108 
rymmer den lokal som har högst hyra i Garnisonen och är i övrigt en byggnad som håller hög 
klass. Det framgår tydligt att skönhet inte var den avgörande parametern vid valet av lokal för 
de intervjuade hyresgästerna i Garnisonen.  
 
Då hyresgästerna fick ta ställning till huruvida de var beredda att flytta till en lokal med lägre 
skönhet mot en hyreskompensation är åsikterna splittrade. De som anser att det finns 
tillräckligt med skönhet på arbetsplatsen är inte intresserade så till vida denna 
hyreskompensation inte är markant. Tonvikten ligger på 20 procent eller mer, däremot 
förekommer även 6-10 procent som svar. Det företaget med lägst intresse av skönhet på 
arbetsplatsen indikerade att de skulle kunna flytta till en lokal med lägre skönhet mot en 
hyreskompensation. Då deras verksamhet är kopplad till den offentliga sektorn har de 
genomgående framhållit skönhet som en lågt prioriterad faktor när det kommer till 
ekonomiska beslut. Majoriteten av hyresgästerna samt arkitekten anser däremot att det finns 
en betalningsvilja för skönhet. 
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De företag som under intervjuerna uttryckt sig mest målande och beskrivande kring skönhet 
och dess närvaro i Garnisonen avspeglar också en högre betalningsvilja för skönhet. Generellt 
har dessa företag mer kundfokus. Trots detta är inte skönhet den ensamt avgörande faktorn. 
Till detta kan kopplas resultatet och teorin kring varumärkesbyggnade genom skönhet på 
kontor, det vill säga hur företagen vill bli sedda av sina kunder, anställda och marknaden 
(Bodin Danielsson 2014), (CABE, BCO 2005).  
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9 SLUTSATS 
Det som generellt kan sägas är att skönhet är svårt att definiera. Detta gör det intressant 
eftersom det uppenbarligen har en stark inverkan på individer och samhället. Skönhet är mer 
än bara visuellt, det kan också vara en känsla som uppkommer av kroppens sinnen vilket de 
intervjuade personerna i Garnisonen är överens om. Denna känsla gör att människor mår bra 
och vill vara på den platsen där skönhet finns. I och med att känslan leder till trivsel känner 
anställda i Garnisonen att det är en plats som de gärna vill vistas på. 
 
Företagen i Garnisonen med mycket kundkontakt har åsikten att skönhet signalerar företagets 
känsla. Dessa företag uttrycker även att de har en betalningsvilja för skönhet. Det ger en 
indikation om att företag med intresse för ett starkt varumärke och med stor kundkontakt 
värderar skönhet högre än företag med få externa besökare och inom offentlig verksamhet. 
Om byggnaden är vacker är det en fördel i kundmöten och det kan underlätta rekrytering av 
personal. Eftersom skönhet har en stark inverkan på vad företaget signalerar leder det i sin tur 
till att det lönar sig för företaget att betala för attraktiva kontorslokaler. Det här styrker 
hypotesen att betalningsviljan är högre för en lokal med god arkitektonisk kvalitet enbart 
utifrån parametern skönhet.  
 
Skönhet har fått stå tillbaka för ekonomi och är inte alltid en avgörande parameter vid val av 
lokal. Istället är funktion, hållbarhet och läge mer framträdande vad gäller beslutsfattandet. 
Eftersom att intervjufrågorna var av öppen karaktär svävar ibland respondenterna iväg och då 
framkommer andra parametrar som ger indikation på att väga tyngre än den arkitektoniska 
som till exempel läge.  
 
Det som gör det svårt att se skönhet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv är avsaknad av 
tydliga definitioner. Begreppets mångsidighet gör att åsikten om dess värde också varierar. 
Det som framgår i analysen är att det finns ett intresse för och ett värde av skönhet i 
Garnisonen. Fastighetsägaren förstår att skönhet är värt att satsa på i och med att de upplever 
ett gensvar från sina hyresgäster.  
 
Syftet har varit att undersöka värdet av skönhet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv då det 
finns en stor marknad för kommersiella fastigheter i Stockholm. Det nämns ett antal gånger 
att skönhet inte är en avgörande faktor vid valet av ny lokal. Hyresgästernas höga 
betalningsvilja i procent visar däremot att det finns ett värde på skönhet i Garnisonen, därmed 
är frågeställningen besvarad och syftet uppfyllt. Betalningsviljan för skönhet bör kunna 
undersökas i en större studie, som inte inryms i detta kandidatarbete, för att sätta ett generellt 
värde på skönhet. En möjlighet till att sätta ett värde på skönhet är att genomföra en 
regressionsanalys i en mer omfattande studie med fler hyresgäster i ett större geografiskt 
område. För den analysen behövs en stor mängd data. Data som kan observeras är 
hyresgästers åsikter kring skönhet inom kontor. Viktigt är att bryta ner skönhet i olika 
parametrar för att kunna studera den från olika håll. Det skulle medföra att hitta en funktion 
som bäst passar observerad data och därmed ett värde på skönhet. 
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10 DISKUSSION 
Syftet med arbetet var att undersöka värdet av skönhet för kontorshyresgäster i kommersiella 
fastigheter. Det genomfördes en fallstudie i Garnisonen där betalningsviljan för skönhet 
undersöktes. För att få en djupare förståelse för vad skönhet innebär har flera teorier och 
beskrivningar kring ämnet skönhet behandlats.  
 
Resultat och analys presenteras i fyra block; Allmänt om skönhet, Skönhet i Garnisonen, 
Varumärkesbyggande genom skönhet på kontor och Värdet av skönhet i Garnisonen. De tre 
första blocken bygger på teorin som presenterats och är nödvändiga för att få underlag för det 
fjärde och sista blocket där hypotesen testas. Slutsatsen är övergripande och omfattar alla 
blocken med tonvikt på slutsats kring hypotesen om betalningsvilja för skönhet. 
 
Efter genomfört arbete är det tydligt att strukturen med de fyra blocken även skulle kunna 
avspeglas i fyra hypoteser, till skillnad från i dagsläget där all information är komprimerad i 
en hypotes. Det skulle medföra att det blir lättare för läsaren att följa undersökningen. Det 
skulle även vara enklare att få en förståelse för hur de fyra blocken är sammankopplade och 
att de alla fyller en funktion för att undersöka betalningsviljan för skönhet. I dagsläget kan en 
stor mängd information upplevas irrelevant för att testa hypotesen då de inte testas direkt utan 
endast indirekt i hypotesen om betalningsvilja. 
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12 BILAGOR 
 

Figur 3. Entré till Svea Livgarde från Linnégatan (Vasakronan (e), 2015).  

 Figur 4. Karlahusets långa fasad (Vasakronan (f), 2015).  
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 Figur 5. Restaurang K-märkt samt innergård med inslag av natur (Vasakronan (g), 2015). 

Figur 6. Garnisonens geografiska placering i Stockholm (Datscha (b), 2015).  

Figur 7. Hyresgästernas placering: A3 Linnégatan 89e, A4 Linnégatan 87a, A5 Karlavägen 
108, A6 Karlavägen 100 (Vasakronan (h), 2015). 


