
Framtidens bank ger
Ekonomisk livskvalitet

Ett element för Ekonomisk livskvalitet



Vem du än är och var än du befinner  
dig i livet är du alltid välkommen till  
Härads sparbanken och dess medarbetare.



Framtidens bank – redan i dag
E

ld, vatten, luft och jord. De fyra elementen är tillsammans en 
 förutsättning för liv. Häradssparbanken, banken som vågar gå  
mot strömmen, omfamnar nu elementen genom att levandegöra 
dem i  bank lokalerna på Storgatan i Mönsterås. Samtidigt  lanserar 

banken det femte elementet – Ekonomisk livskvalitet. Det  innebär att 
 Häradssparbanken redan i dag har tagit ett mycket stort steg in i framtiden.

HÄRADSSPARBANKEN HAR skakat om bankvärlden ordentligt  tidigare genom 
modiga beslut, som har satt banken på kartan.  Sjösättningen av det femte 
elementet är betydligt mer  revolutionerande. När andra banker stänger 
kontor, minskar öppettider och minimerar  servicenivån, allt med hänvisning 
till internettjänster, gör  Härads sparbanken precis tvärt om.

MED EKONOMISK livskvalitet som ledstjärna har banklokalerna genomgått 
en total ombyggnad. Stora delar av banken har fått en organisk form med 
olika typer av mötesplatser, eventrum, kaffebar och en pysselvrå för barnen. 
De fyra elementen gör sig påminda genom eldstäder, en porlande vatten
vägg, mossbeklädda väggar och lampor utformade som moln.  Sammantaget 
handlar konceptet om att tydliggöra de värden banken står för.

BANKEN ÄR välkomnande och personlig. Miljön är trygg och inbjuder 
till  möten mellan människor. Samtidigt förändras öppettiderna till en av 
banksveriges mest generösa. Framtidens bank möter förväntningarna på en 
hög tillgänglighet såväl som på digitalisering. En personlig bank med hög 
servicenivå har förvandlats till en varm, välkomnande och personlig bank 
med en servicenivå utöver det vanliga.



Eld Vatten
FRÅN BÖRJAN gav elden oss ljus och värme. Den 
dansande lågan förtrollar och ger oss lugn. Elden 
skapar otaliga former av energi, som är livsavgörande 
för vår utveckling. Då som nu behövs både syre och 
bränsle för att hålla den vid liv.

ELEMENTET FÅR en stark framtoning i bank
lokalerna. Centralt i banken finns en eldstad.  
Den fungerar som en lägereld där bankens med
arbetare och  kunder kan hålla informella möten 
under  harmoniska former. Exakt likadant fungerar 
eldstaden på andra våningen. Där det är möjligt 
sprider ljus lugn. Och i grafiska sammanhang ska 
en eldorange färg påminna om hur viktig elden är.

ALLT LIV härstammar från vatten och vatten är 
en förutsättning för liv. Vatten porlar långsamt i 
 bäcken och forsar våldsamt i älven. Vatten kan stå 
stilla i en spegelblank sjö eller kastas upp i  
20 meter höga vågor på ett stormande hav.

INNE I BANKEN fångas elementet upp på en rad 
olika sätt. Precis innanför entrén finns en vacker 
och porlande vattenvägg. Lite längre in i lokalen 
erbjuds vatten ur en tappkran. Och på kontoren är 
glasbehållare med vattenväxter ett genomgående 
tema. Tavlor med olika vattenmotiv ger ytterligare 
hyllning till elementet.



Luft Jord
KANHÄNDA ÄR luft det viktigaste elementet, 
det som ger syre åt kroppens ständigt arbetande 
 motor. Oftast andas vi luft utan att tänka på det, 
det bara sköter sig självt.

ELEMENTET GÖR sig påmint redan utanför banken i 
och med att en cykelpump möter kunder och andra 
flanörer. Strategiskt placerad på pumpen finns en 
skylt med texten ”Luft – ett av elementen”. Inne i 
lokalen ger lampor utformade som moln ytterligare 
en  association till elementet.

HÄR I SMÅLAND kan vi med rätta påstå att jorden 
har gett oss mycket av det vi har. Den ger oss en 
bild av århundranden av tålmodigt odlande och 
 vårdande av naturen. Jorden har satt mat och dryck 
på våra bord genom människors outsinliga arbete 
för att få allt detta fantastiska att växa.

BRUNMELERADE MATTOR och flera olika moss
väggar för tankarna till jord. Elementets synlighet 
understryks också av behållare med jord och växter 
på kontorsrummen.



Ekonomi
DE FYRA elementens samverkan har varit och är en 
 förutsättning för liv och utveckling. Härads sparbanken 
ser ekonomi som ett kompletterande element. Och 
 därför har banken initierat det femte elementet, 
 Ekonomisk livskvalitet.

EKONOMI ÄR närvarande i allt vi gör och precis som de 
fyra elementen behöver den vara i balans. Ekonomi i 
 balans ger ett liv i trygghet och skapar förutsättningar 
för att både leva gott i nuet, planera och drömma stort 
inför framtiden. Det är det som är Ekonomisk livskvalitet.

DE FYRA elementen utgör tillsammans basen i 
 Ekonomisk livskvalitet. Häradssparbanken ger din 
 ekonomi energi och bästa möjliga  förutsättningar. 
Allt för att du ska kunna njuta av ljus och värme. 
Vad du än upplever ska bankens medarbetare  finnas 

där för dig. Som en hjälpmotor när det är stiltje  eller 
som en  våg brytare när stormen blir övermäktig. 
 Härads sparbanken vill att din ekonomi ska fungera i 
vardagen. Som en självgående motor som ger dig den 
trygghet du behöver för att du ska kunna  fokusera på 
det viktiga i livet. Genom tålamod och långsiktighet vill 
bankens medarbetare ge din ekonomi möjlighet att växa, 
så att du får vara med och skörda.

LIKSOM DE fyra elementen är det femte  elementet 
implementerat i banklokalerna. På flera platser i 
 banken finns modeller av den klassiska spargrisen och 
 glimrande mässing för tankarna till guld.  Elementets 
 absolut  viktigaste del är naturligtvis den positiva och 
 engagerade personalen. Bankens medarbetare arbetar 
alltid för att den enskilde kunden ska få en ekonomi i 
balans, Ekonomisk livskvalitet.



Banken, som vågar gå mot strömmen, 
 hyllar nu elementen genom att applicera 
ett helt unikt koncept i  bank lokalerna 
på Storgatan i Mönsterås.
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UNDER FLERA år har Häradssparbankens medarbetare arbetat mycket intensivt för att hitta det optimala 
 bankkonceptet. Sedan hösten 2016 har olika idéer och koncept stötts och blötts.

OTALIGA ÄR de studieresor som har gjorts till olika bankkontor i Sverige för att finna inspiration. Till slut var alla 
 eniga om att ingen bank vågat ta steget fullt ut i strävan att skapa framtidens bank. När nöden är som störst är 

hjälpen som närmast. Till slut fick banken kontakt med inredningsföretaget Nordiq Interior Solutions. Ett samarbete 
som utmynnade i konceptet Det femte elementet.

I SATSNINGEN är det inte bara miljön som är extraordinär. När andra banker slutar med kontanthantering går 
 Häradssparbanken även där mot strömmen. En separat avdelning för kontanthantering med dagliga öppettider  

har tillskapats. Anledningarna till att framtidens bank ligger i Mönsterås är många.

Kontanter i blickfånget



Vinnande inredning
D

et femte elementet sätter inte bara Häradssparbanken i en 
guldsits. Företaget bakom utformningen av banklokalerna, Nordiq 
Interior Solutions, vann guld i klassen Merchandising i samband 
med att Svenska Designpriset delades ut i slutet av 2018.

HÄRADSSPARBANKEN HAR en extremt hög kundnöjdhet. Och av den 
 anledningen var John Eriksson och Johan Vilestål vid Nordiq Interior 
 Solutions, Trekanten, lite darriga på manschetten innan det stora projektet 
drog igång.Trots att duon svarat för en rad framgångsrika konceptbaserade 
inredningar, främst till hotell och restauranger.

ERIKSSON OCH Vilestål lyckades dock på ett utmärkt sätt fånga upp 
 Häradssparbankens tankar och intentioner. Konceptet sticker ut ordentligt 
samtidigt som det värnar om det personliga mötet i bankens lokaler.

REDAN NOMINERINGEN till Svenska Designpriset var ett tydligt kvitto på 
konceptets genomslagskraft. Guldmedaljen ger naturligtvis ännu mera 
 uppmärksamhet. Och satsningen på de fyra elementen i kombination med 
det femte, Ekonomisk livskvalitet, föll juryn väl i smaken. Något som inte 
minst understryks av motiveringen till guldmedaljen: ”För ett befriande 
jordnära designkoncept som brände till, sköljde över – och till sist blåste oss 
alla av jurystolarna. Ett elementärt vinnarval.”

BYRÅ: Nordiq Interior Solutions AB
DESIGNER: John Eriksson & Johan Vilestål
KUND: Häradssparbanken Mönsterås

Robert Schöttke, privatmarknadschef Häradssparbanken,  
John Eriksson, designer Nordiq Interior Solutions AB, 

 Stefan Ohlson, vd Häradssparbanken och  
Johan Vilestål, designer Nordiq Interior Solutions AB.



Röster om framtidens bank

”Kom närmre”
”KOM NÄRMRE är inte bara en devis.
Den  berättar på ett mycket slående sätt 
vad  Härads sparbanken står för. Banken 
 prioriterar det personliga mötet i en positiv 
miljö. Och hela tiden är det medarbetarnas 
ambition att hjälpa kunderna att få balans 
i ekonomin, att åstadkomma Ekonomisk 
livskvalitet. Som  huvudman är jag glad för 
att Härads sparbanken vågar göra tvärtemot 
alla andra banker.”

Chatarina Jansson
Huvudman Häradssparbanken

”DET ÄR fantastiskt att få vara delaktig i det 
här omvälvande projektet som  leverantör 
– med vetskapen om alla de mervärden 
som kommer mig och alla andra kunder till 
gagn inom kort. Häradssparbanken agerar 
mycket modigt genom att gå mot strömmen. 
När banken plockade bort samtliga kort
avgifter väckte det stor uppmärksamhet på 
 rik splanet. Den här satsningen kommer att 
ge ännu mer eko i Sverige.”

Fredrik Synnermark
Leverantör och kund

”Modig bank”
”FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER, kontant
hantering och medarbetare som gör allt 
för att skapa Ekonomisk livskvalitet för den 
 enskilde kunden. Inte utan att jag är stolt 
över att aktivt få delta i Häradssparbankens 
utveckling. Vår bank är en bank som gör 
stor skillnad på många olika sätt. Inte minst 
för att den återinvesterar mycket i bygden, 
allt för att det ska vara bra att bo och leva i 
Mönsterås regionen.”

Olof Boson
Styrelseledamot Häradssparbanken

”Gör skillnad”

Storgatan 44, Mönsterås
Tel 0499-452 00
www.haradssparbanken.se
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