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Research 

question: 

How is CSR profitable for Bostad AB Mimer? 

Purpose: The purpose is to evaluate how Bostad AB Mimer works with CSR through 

various activities to achieve the company’s core values (caring, innovation 

and commitment). 

 

Method: A qualitative study was based on seven interviews conducted with Bostad AB 

Mimer’s employees and other stakeholders. The interview operation was 

formalized with the theories obtained from among other Google Scholar and 

LUB search, to obtain a good empirical data for further analysis and 

conclusion. 

 

Conclusion: The conclusions that emerged are that Bostad AB Mimer are actively involved 

in CSR that touches on every aspect of their entire business which is also filled 

with employees who are passionate about their work. The company takes 

social responsibility through its operating areas that include Jobbpunkt Väst, 

Gröna Mimer and GrannNet. Bostad AB Mimer works extensively with social, 

environmental and sustainability issues, and various responsibilities to 

emerge as good citizens. Their core values should be in the employee’s mind 

when they do their work. The different core values that are implemented in 

Bostad AB Mimer's CSR work contributes to increased profitability in the long 

term for the company. 
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Frågeställning: På vilket sätt är CSR lönsamt för Bostad AB Mimer? 

Syfte: Syftet är utvärdera hur Bostad AB Mimer arbetar med CSR inom olika 

verksamhetsområden för att uppnå sina kärnvärden (omtanke, nytänkande 

och engagemang). 

Metod: En kvalitativ studie baserad sju genomförda intervjuer med Bostad AB 

Mimers anställda och andra intressenter.  Intervjuerna operationaliserades 

med de teorier som inhämtats från bland annat Google Scholar och LUB 

search, för att införskaffa god empirisk data för vidare analys och slutsats.  

 

Slutsats: De slutsatser som framkommit är att Bostad AB Mimer aktivt arbetar med 

CSR som genomsyrar hela deras verksamhet med medarbetare som brinner 

för deras arbete. Företaget tar samhällsansvar genom sina 

verksamhetsområden som bland annat Jobbpunkt Väst, Gröna Mimer och 

GrannNet. Bostad AB Mimer arbetar mycket med sociala, miljö och 

hållbarhetsfrågor samt olika ansvarstagande för att framstå som goda 

samhällsmedborgare. Deras kärnvärden (ONE) ska finnas i medarbetarnas 

medvetande när de utför sitt arbete. De olika kärnvärden som är 

implementerade i Bostad AB Mimers CSR-arbeten bidrar till ökad lönsamhet 

på längre sikt för företaget. 
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1. Inledning 
Här får läsaren en kort introduktion av studiens bakgrund, problemområde, frågeställning 

och syfte samt disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Allt fler forskare har under det senaste årtiondet börjat forska inom ämnet CSR 

(Corporate Social Responsibility). Fler företag har börjat implementera CSR-arbete i 

deras verksamhet, vilket tyder på att ämnet blivit mer aktuellt i dagens samhälle 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Det finns ett flertal olika definitioner av vad CSR 

innebär då innehållet och tillämpningen skiljer sig åt mellan företag (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008; Dahlsrud, 2006; McWilliams & Siegel, 2001). Generellt 

handlar CSR om företagens ansvar i samhället, med andra ord samhällsansvar 

(Grankvist, 2009) samt om att förstå och aktivt arbeta med företagets inverkan på 

omvärlden, människor, djur och den miljö som berör verksamheten (Löhman & 

Steinholtz, 2004). CSR innebär således att ”företag på frivillig grund integrerar sociala 

och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter, utöver 

vad lagen kräver […]. Frivilligt engagemang för att skapa ett bättre samhälle och en 

renare miljö.” (Grafström, Göthberg & Windell, 2008) En annan definition av CSR är – 

företagets relationer med alla deras intressenter. Till företagets intressenter räknas 

kunder, anställda, samhällen, ägare, investerare, myndigheter, leverantörer och 

konkurrenter. Delar av socialt ansvar omfattar investeringar i samhällsengagemang, 

relationer med anställda, skapande och bevarande av sysselsättning, miljövård och 

finansiella resultat. (Dahlsrud, 2006)  

 

CSR bygger på ett företags medvetenhet om att de kan skapa konkurrenskraftiga 

fördelar, ett bättre varumärke och rykte på marknaden. Detta genom ett ökat fokus på 

sociala och miljömässiga aspekter istället för enbart monetära faktorer som kostnader 

och intäkter. Detta kan skapa välvilja bland kunderna samt en positiv attityd och ett 

positivt beteende hos de anställda inom företaget. (Lingreen & Swaen, 2010)  

 

Företagsledningen sätter upp mål för vilket samhällsansvar företaget har. Ansvaret är 

ofta kopplat till företagets uttalande värderingar, dess ”kärnvärden” samt till dess 

omvärld och omgivning, eftersom kärnvärden ger riktlinjer till utvecklande av 

relationerna mellan företag och dess intressenter. Därför är det viktigt för företag att 

förklara hur och varför företaget skapar sina kärnvärden eftersom dessa påverkar hur 

relationen till kunder, anställda och ägarna utvecklas. Företaget ska kunna placera sina 

kärnvärden och aktiviteter i en samhällelig, miljömässig, etisk, social och 

företagsekonomisk försvarbar kontext. (Löhman & Steinholtz, 2004) 

 

1.2 Problemområde och diskussion 
Kärnvärden styr ett företags samhällsansvar och för att kunna utveckla ett bra CSR-

arbete bör företag tillämpa sina kärnvärden i alla aktiviteter som utförs. Kärnvärden 

påverkar ett företags möjlighet till att utveckla relationer med sina intressenter. För att 

arbeta med CSR är det därför viktigt att utforma kärnvärden som speglar företagets 

verksamhet. (Löhman & Steinholtz, 2004)  
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Bostad AB Mimer som vidare i studien kommer benämnas som Mimer, är ett 

bostadsföretag i Västerås Stad som lägger stor vikt på CSR-aspekter i sin verksamhet. 

Företaget arbetar målinriktat med att vara samhällsmedborgare och värna om 

verksamhetens omgivning. (Favaro, 2013) Exempel på verksamhetsområden (områden 

inom vilka projekt och aktiviteter utförs) där CSR manifesteras är Gröna Mimer och 

Jobbpunkt Väst. Nedan följer en kort beskrivning över dessa två verksamhetsområden: 

o Gröna Mimer är ett CSR-arbete som riktar sig först och främst till Mimers 

hyresgäster. Syftet med CSR-arbetet är att låta hyresgästerna tillsammans med 

andra hyresgäster odla och plantera blommor och växter på gården, detta för att 

skapa gemenskap. (Nilsson, 2013) 

o Jobbpunkt Väst är ett CSR-arbete som riktar sig mot hela Västerås Stad. Syftet 

med CSR-arbetet är att hjälpa arbetslösa invånare i Västerås att hitta ett jobb. 

Mimer driver Jobbpunkt Väst tillsammans med bland annat Västerås kommun, 

Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. (Ljungh, 2013) 

 

Företaget Mimer ägs till 100 % av Västerås Stad men får inget bidrag eller skattemedel 

från kommunen, utan drivs självständigt med egen anställd personal. Företagets vision 

är att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Deras kundlöfte ”En bra dag börjar hemma” är 

ett sätt att påvisa att de sätter sina kunder i första hand. Företagets tre kärnvärden är 

mycket integrerade i all Mimers verksamhet och ska styra företaget mot deras vision. 

Mimers kärnvärden är – omtanke, nytänkande och engagemang (ONE). Dessa tre 

kärnvärden ska spegla företagets verksamhet och utmärker sig i Mimers CSR-arbete. 

(Favaro, 2013; Mimer.nu, 2013)  

 

Mimers tre kärnvärden: (Favaro, 2013; CSR, 2011) 

o Omtanke – Vi har omtanke om våra kunder, medarbetare och vår miljö. 

o Nytänkande – Vi tänker gärna nytt. Ser hela tiden till att ligga i framkant och 

arbetar med ständiga förbättringar. Vi är med och utvecklar Västerås, bygger 

nytt och bygger om. Vi ser också nya möjligheter och lär oss av misstag. 

o Engagemang – Med engagerade medarbetare kommer vi långt. Vi engagerar oss 

också i staden och i hållbarhetsfrågor.  

 

Tidigare har företagens samhällsansvar och CSR-arbete lyfts fram som något som står i 

kontrast till företagens lönsamhet och därmed i konflikt med aktieägarnas vinstintresse. 

(Burke & Logsdon, 1996; Grafström, Göthberg & Windell, 2008) I dag ser företagen ofta 

det motsatta, att lönsamhet och samhällsansvar går hand i hand snarare än att de två 

står i ett motsatsförhållande. (Grafström, Göthberg & Windell, 2008) Samhällsansvar 

och CSR ska inte bara ses som en del av företagets vanliga verksamhet, utan även som 

en källa till möjlighet, innovation och konkurrensfördelar. Samhällsansvar bidrar inte 

enbart till ökad lönsamhet, utan är nödvändigt för att kunna generera vinst. Genom att 

ett företag samarbetar med samhället för att lösa problem kan det skapa varaktiga 

värden för alla intressenter. Det gäller med andra ord för ett företag att förstå att ta ett 

samhällsansvar är en investering som gynnar företaget på lång sikt. (Burke & Logsdon, 

1996; Grankvist, 2009; Porter & Kramer, 2011) 

 

Marknadschefen Eva Favaro på Mimer anser att CSR är lönsamt i längden. Hon anser 

dock att många företag har svårt att se lönsamheten i CSR-arbeten och tror därför att 
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det är många företag som inte använder sig av CSR i sin verksamhet. (Favaro, 2013) 

Lönsamhet handlar sällan bara om kortsiktiga aspekters som försäljning och minskade 

kostnader, utan även långsiktiga aspekter som långvariga relationer är viktiga för ett 

företags lönsamhet.  

 

1.3 Frågeställning 
Utifrån studiens bakgrund och problemområde har denna frågeställning utvecklats: 

o På vilket sätt är CSR lönsamt för Mimer? 

 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att utvärdera hur Mimer arbetar med CSR inom olika 

verksamhetsområden för att uppnå sina kärnvärden (omtanke, nytänkande och 

engagemang). 

 

1.5 Disposition 
Här förklaras studiens struktur, de olika kapitlen, en kort beskrivning av studiens olika 

delar ges.  

 

o Kapitel 2. Teori 

Här får läsaren ta del av de teorier som används i studien för att jämföra och 

analysera det med den empiriska studien.   

 

o Kapitel 3. Metod  

Här får läsaren ta del av studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs 

arbetsprocessen, sedan urval av respondenter, datainsamling och sist 

operationalisering. 

 

o Kapitel 4. Empiri 

Här får läsaren ta del av utförda intervjuer med Bostad AB Mimer, 

Arbetsförmedlingen samt Mimers hyresgäster.  

 

o Kapitel 5. Analys 

Här får läsaren ta del av studiens analys, där den teoretiska referensramen 

kopplas ihop med det empiriska materialet för att svara på studiens 

frågeställning och syfte. 

 

o Kapitel 6. Slutsats 

Här får läsaren ta del av de slutsatser som dras. Slutsatserna är baserade på 

studiens analys och diskussion för att besvara studiens frågeställning samt syfte.  
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2. Teori 
Här får läsaren ta del av de teorier som används i studien för att jämföra och analysera 

det med den empiriska studien.   

 

2.1 Teoriinsamling 
Insamling av den teoretiska delen har skett via databaserna Google Scholar, LUB search 

samt Mälardalens högskolas biblioteksdatabas. Sökorden har varit Corporate social 

responsibility, stakeholder och CSR profitability. Med hjälp av de olika databaserna har 

relevanta vetenskapliga artiklar samt litteratur hämtats för att uppnå studiens syfte. 

CSR kan delas in i olika områden och eftersom Mimer arbetar med många olika områden 

inom CSR anses dessa CSR-områden relevanta att användas i denna studie. Vidare tas 

fyra olika områden som beskriver hur ett företag bör arbeta med CSR utifrån Carrolls 

(1991) pyramid upp. I litteraturer och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet 

nämns intressenter som en viktig aspekt då dessa påverkar och påverkas av 

relationerna mellan dem och ett företag, därför inkluderas intressenter in i teorin.  

 

2.2 Corporate Social Responsibility 
Som tidigare nämnt handlar CSR om företagens samhällsansvar (Grankvist, 2009). CSR 

kan även översättas till ”företagens sociala ansvar” dock kan det anses som missvisande 

eftersom begreppet CSR inte är homogent, utan det är en kombination av flera olika 

områden som exempelvis hållbar utveckling, företagens ansvar och hur företagen sköts 

och förvaltas i relation till intressenterna. Vilka områden företagen ska arbeta med 

beror på företagens bakgrund och skäl till att arbeta med CSR. CSR handlar om att 

frivilligt vilja ta ansvar för relationen till företagens intressenter som till exempel 

medarbetare, kunder, ägare, leverantörer, medier och myndigheter. Det handlar även 

om att förstå de integrerande relationer som ett företag befinner sig i och att använda 

sig utav dem. (Löhman & Steinholtz, 2004)  

 

Även Grankvist (2009) menar att CSR inte är homogent då det innefattar flera områden. 

Han menar att CSR kan delas in i tre områden som tillsammans bidrar till en långsiktig 

hållbar verksamhet. Grankvist (2009) menar att det är viktigt att ett företag arbetar med 

alla dessa tre områden och inte endast väljer ut ett område som de vill fokusera på. 

Dessa tre områden är: 

 Ekonomiskt ansvarstagande innebär att ett företag tar ansvar för samhället 

samtidigt som de vill generera vinst till aktieägarna.  

 Miljömässig ansvarstagande innebär att ett företag driver sin verksamhet med 

miljön i åtanke. Företagets verksamhet ska inte påverka jordens naturresurser.  

 Socialt ansvarstagande innebär att ett företag tar ansvar för 

samhällsmedborgarnas hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, 

kunder eller affärspartner.  
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2.3 Carrolls pyramid 
Carrolls (1991) pyramid som innefattar fyra olika områden beskriver hur ett företag bör 

arbeta med CSR. De olika stegen bör komma efter varandra där det ekonomiska 

ansvarstagande är det som bör uppnås först. Nedan följer en beskrivning av de olika 

stegen.  

 

Ekonomiskt ansvar är det första steget i pyramiden, som innebär att företaget ska 

generera vinst genom att producera varor eller tjänster för att kunna skapa lönsamhet 

som i slutändan leder till en stark konkurrensposition på marknaden. (Carroll, 1991) 

 

Juridiskt ansvar är det andra steget i pyramiden. Carroll (1991) menar att ett företaget 

inte enbart ska arbeta för det ekonomiska och även följa de lagar och regler som finns på 

global, statlig och kommunal nivå. Ett företag förväntas att ta hänsyn till de lagar och 

regler när de utför sina ekonomiska uppdrag, bland annat att sälja produkter. 

Ekonomiska ansvaret och juridiska ansvaret bildar tillsammans de primära delarna i en 

organisations verksamhet. (Carroll, 1991) 

 

Etiskt ansvar är det tredje steget i pyramiden och har sin utgångspunkt som i 

betydelsen etik. Denna aspekt handlar om att företag använder sig av CSR på ett etiskt 

sätt bortkopplat från lagar, och är mer fokuserade på de förväntningar och normer som 

samhället är uppbyggt på (Carroll, 1991). Eftersom normer och moraliskt tänkande kan 

ändras med tiden anser inte Carroll (1991) att de juridiska ansvaren som företag tar är 

tillräckliga, då lagar och regler inte är uppdaterade till den aktuella perioden och kan i 

många fall inte passa samman med omvärldens eller samhällets normer. (Carroll, 1991) 

Något som emellertid uppdateras är litteratur inom marknadsföring, vilken har 

utvecklat mycket av kunskapen gällande etiska uppfattningar och vidare 

beslutsprocesser för marknadschefer. Tyvärr har det uppmärksammats väldigt lite 

gällande det etiska ansvaret i företag som helhet. Tidigare studier har sällan visat på hur 

marknadsföringstänk kan bidra till utvecklingen av sociala ansvarsfulla lösningar i hela 

organisationen. (Maignan & Ferrell, 2004) 

 

Filantropiskt ansvar är det fjärde steget i pyramiden och talar om att företag ska ha ett 

filantropiskt ansvarstagande, som enligt Carroll (1991) innefattar de förväntningar som 

samhället har på företaget att vara ”goda samhällsmedborgare” eller som Löhman och 

Steinholtz (2004) uttrycker det ”Corporate Citizenship”. De menar att Corporate 

Citizenship kan gå ut på att företag sponsrar diverse aktiviteter eller 

samhällsinrättningar som exempelvis skolor, utbildning och jobb. Detta kan ske 

antingen direkt utifrån företaget eller från olika fonder som företaget startat.  

 

Ett filantropiskt ansvar kan ske genom att exempelvis bistå med kapital (finansiella 

resurser) och/eller att företaget har tid för att aktivt vara med i de olika aktiviteter samt 

sociala verksamheterna som finns. Detta kan samhället som företaget verkar i, ha nytta 

av, då de tjänar på att företaget ger något tillbaka, men även de olika intressegrupperna 

till företaget kan tjäna på företagets filantropiska ansvarstagande. I slutändan är det 

filantropiska ansvaret som företaget kan bistå med, mer av en fri önskan från företagens 

sida. (Carroll, 1991) 
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Figur 1. Pyramidens fyra områden (Egen bearbetning) Källa: Carroll (1991) 

 

2.4 Intressenter 
Företagets samhällsansvar är situationsbetingat och det är således nödvändigt att 

organisationen förstår kraven som ställs i en viss situation. Aktörer i företagets 

omgivning både påverkar eller påverkas av organisationens agerande. (Maignan, Ferrell 

& Ferrell, 2005) Det är samspelet mellan företaget och dess intressenter som avgör vad 

som anses vara företagets acceptabla ansvarstagande (Fasin, 2009). Den välvilja och 

integritet som CSR-arbete signalerar kan stimulera förtroende och engagemang mellan 

företag och intressenter (Bhattacharya, Korschun & Sen, 2008). Ofta har företagsledare 

problem med att utvärdera hur den egna organisationen kan ha en inverkan på, eller 

bidra till, välbefinnande samhället som helhet (Fasin, 2009).  

 

Intressenter kan delas in i två grupper, primära och sekundära. Primära intressenter är 

de som är absolut nödvändiga för ett företags överlevnad. Sekundära intressenter är 

vanligtvis inte delaktiga i transaktioner med organisationen och är inte nödvändiga för 

dess överlevnad. (Maignan, Ferrell & Ferrell, 2005) Intressenter förändras över tid, 

dessa är inga statiska aktörer. Företag måste hela tiden vara uppdaterade om vilka dess 

centrala intressenter är just nu samt hur företaget kan skapa en fungerande relation till 

just dessa centrala aktörer. (Grafström, Göthberg & Windell, 2008) 

 

Identifieringen av företagets centrala aktörer kan göras med hjälp av den tillämpade 

intressentmodellen (figur 2). I denna modell illustreras en uppdelning mellan företagets 

primära samt sekundära aktörer. Bland de primära intressenterna ingår investerare, 

kunder, leverantörer, anställda och samhället. Sekundära intressenter är exempelvis 

media, stater, branschorganisationer, konsulter, politiska organisationer samt 

intresseorganisationer och andra som inte kopplas till centrala navet. (Fasin, 2009) 

Dessa indelningar av intressenter bekräftas även av Maignan, Ferrell & Ferrell (2005) 

samt Grafström, Göthberg & Windell (2008). 
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Figur 2. Den tillämpade versionen av intressentmodellen (Egen bearbetning) Källa: 

Fasin, 2009 

 

 

2.5 Sammanställning av teori 
CSR som kan översättas till samhällsansvar kan delas in i olika områden – ekonomiska, 

miljömässiga, sociala, juridiska, etiska och filantropiska (Grankvist, 2009; Carroll, 1991). 

Att kombinera dessa områden kan bidra till en långsiktigt hållbar verksamhet 

(Grankvist, 2009). För att kunna arbeta med CSR behövs kärnvärden samt intressenter 

eftersom CSR handlar om att frivilligt vilja ta ansvar för relationen till företagens 

intressenter (Löhman & Steinholtz, 2004). Det är även samspelet mellan företaget och 

dess intressenter som avgör vad som anses företagets acceptabla ansvarstagande samt 

om dessa är genomförbara mål (Fasin, 2009).  
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3. Metod 
Här får läsaren ta del av studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs arbetsprocessen, sedan 

urval av respondenter, datainsamling och sist operationalisering. 

 

3.1 Arbetsprocess 
Nedan följer en modell som beskriver arbetsprocessen. När ämne valdes var 

utgångspunkten frågan om vad som var intressant samt relevant att studera. Företaget 

som valdes för studien arbetar aktivt med CSR, vilket väckte intresset. Sedan söktes 

efter lämplig teori med ämnet CSR i fokus. När teorin var färdig utformades 

intervjufrågor med koppling till teorin. Intervjufrågorna skickades ut två dagar innan 

intervjutillfället. Efter intervjuerna transkriberades materialet för att underlätta 

sammanställningen av dessa. 

 
Figur 3. Modell över arbetsprocessen. (Egen bearbetning) 

 

3.2 Kvalitativ studie 
En kvalitativ undersökning med sju personliga intervjuer utfördes för att uppnå en djup 

förståelse inom det valda ämnet. En kvalitativ undersökning innebär en möjlighet till att 

tolka insamlad data istället för att mäta det med siffror. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001; Björklund & Paulsson, 2003) Kvalitativ undersökning 

handlar om att genomföra bland annat intervjuer för att samla in empirisk data 

(Bryman, 2011), vilket har använts i denna studie för att få en djupare förståelse kring 

det valda ämnet. 

 

3.3 Urval och datainsamling  
Den empiriska datainsamlingen har skett vid sju intervjuer på olika tillfällen, varav tre 

intervjuer med Mimers anställda samt fyra intervjuer med företagets andra 

intressenter. Även Mimers hemsida har använts eftersom det bidrog med extra 

information som kunde användas i studien. 

 

För att kunna uppnå studiens syfte intervjuades anställda vid företaget för att få mer 

övergripande empirisk data inifrån företaget. De respondenter som valdes ut var 

marknadschefen Eva Favaro, trädgårdsmästaren Inga Nilsson samt personalchefen 

Wivecka Ljungh. Detta för att få information om olika verksamhetsområden. 

Marknadschefen som var personen som först kontaktades hittades via Mimers hemsida, 

efter att ha skickat mail till marknadschefen bokades en tid för ett första möte. Under 

mötet bestämdes vilka andra respondenter som skulle intervjuas för att uppnå studiens 

syfte. De andra respondenterna blev Inga Nilsson och Wivecka Ljungh som är ansvariga 

Val av ämne  

• Mimers CSR-arbete 

Hitta lämpliga teorier  

• Databaser  

Operationalisering 

• Koppling till teori 

Intervjuer 

• Sju stycken 
• Transkribering 
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för två CSR-verksamhetsområden på Mimer. Efter mötet med marknadschefen 

kontaktades dessa respondenter för ett intervjutillfälle med positiv respons.  

 

Efter att dessa tre intervjuer var genomförda kontaktades Mimers andra intressenter för 

en intervju med dessa. De intressenter som valdes ut var Arbetsförmedlingen samt 

hyresgäster, sammanlagt blev det ytterligare fyra intervjuer. Tanken med att intervjua 

intressenter var att få en uppfattning om hur dessa ser på Mimers CSR-arbete. På 

Arbetsförmedlingen intervjuades Oxana Olander som är kontaktperson för Mimers 

verksamhetsområde Jobbpunkt Väst. Resterande intervjuer har skett via utskick på 

Facebook (se bilaga 1), de tre hyresgäster som intervjuades ville vara anonyma. Utöver 

detta kontaktades även en intressent till Gröna Mimer för att få en annan syn på CSR-

arbetet, dock utan respons. Nedan följer en tabell som visar syftet med att intervjua 

dessa personer.  

 

Intervjuperson Syftet med intervju 

Eva Favaro, marknadschef Få en helhetssyn över företagets CSR-arbete. 

Inga Nilsson, trädgårdsmästare Få en inblick över verksamhetsområdet Gröna 

Mimer. 

Wivecka Ljungh, personalchef Få en inblick över verksamhetsområdet 

Jobbpunkt Väst samt Vallbyprojektet.  

Oxana Olander, arbetsförmedlare Få en inblick över intressenters uppfattning på 

Jobbpunkt Väst.  

Hyresgäster Få en inblick över hur de upplever Mimers CSR-

arbete.  

 

3.4 Operationalisering 
Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna två dagar innan intervjutillfället. Detta 

skedde i förberedande syfte och för att få relevanta svar. Nedan följer tabeller som visar 

operationaliseringen. Respondenterna fick sin operationaliserings-tabell utskickad till 

sig för att ge respondenten en förståelse om varför just dessa frågor ställs. De tre 

hyresgästerna fick ingen tabell utskickad till sig, dock fick de en förklaring över vad CSR 

betyder. För att se frågorna se bilaga 1.  

 

Frågor till Marknadschefen, Eva Favaro 

Frågor Teoretisk koppling Frågans mål 

Kort beskrivning om dig själv 

och din roll inom Mimer. 

Intressenter(Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild av 

respondenten. 

Vad är orsaken till att ni 

arbetar med CSR? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en bild av varför Mimer 

arbetar aktivt med CSR-

arbete. 

Hur arbetar ni med ert 

ekonomiska ansvarstagande? 

(det vill säga att ni som 

företag tar ansvar för 

samhället samtidigt som ni 

genererar vinst till 

aktieägarna och skapar en god 

Ekonomiskt ansvarstagande 

från Carrolls (1991) pyramid 

samt ekonomiskt 

ansvarstagande från Grankvist 

(2009).  

Skapa en bild över om Mimers 

CSR-arbete genererar vinst 

och i så fall hur.   
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konkurrensfördel ute på 

marknaden) 

Finns det juridiska krav som 

påverkar ert CSR-arbete? 

Juridiskt ansvarstagande från 

Carrolls (1991) pyramid.  

Om det finns juridiska 

aspekter som lagar och regler 

som påverkar CSR. 

Hur arbetar ni med ert 

miljömässiga ansvarstagande, 

med miljön och hållbarhet i 

fokus? 

Miljömässig ansvarstagande 

från Grankvist (2009). 

Skapa en bild över hur Mimer 

arbetar med miljö och 

hållbarhet.  

Finns det krav på er från 

samhället i Västerås Stad eller 

nationellt på att det ska vara 

miljövänligt med ert CSR 

arbete? 

Etisk ansvarstagande i 

Carrolls (1991) pyramid. 

Om det finns etiska aspekter 

att ta hänsyn till vid arbetande 

av CSR.  

Hur arbetar ni med ert sociala 

ansvarstagande? (tar ni 

ansvar för stadens 

medborgare, kunder, 

affärspartners och er egna 

anställdas hälsa eller 

välbefinnande?)  

Socialt ansvarstagande från 

Grankvist (2009).  

Skapa en bild över i hur stor 

utsträckning Mimer arbetar 

med CSR och samhällsansvar.  

Bistår ni med kapital till olika 

samhällsaktiviteter, 

medverkar ni i diverse sociala 

aktiviteter och verksamheter i 

Västerås stad? 

Filantropiskt ansvarstagande 

från Carrolls (1991) pyramid. 

Få en överblick över om 

Mimer agerar som 

samhällsmedborgare.  

Vilka är era primära 

intressenter? (aktörer som är 

mest nödvändiga) 

Intressenter (Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Få en överblick över Mimers 

primära intressenter. 

Vilka är era sekundära 

intressenter? (aktörer som 

inte är delaktiga i 

transaktioner med 

organisationen) 

Intressenter (Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Få en överblick över Mimer 

sekundära intressenter. 

Vilka är era kärnvärden och 

vad innebär dessa? 

Kärnvärden och CSR 

(Löhman & Steinholtz, 2004) 

Få en förståelse av Mimers 

kärnvärden. 

Hur integrerade är era 

kärnvärden i ert CSR-arbete? 

Kärnvärden och CSR 

(Löhman & Steinholtz, 2004) 

Få en förståelse över om 

Mimers kärnvärden påverkar 

deras CSR-arbete. 

 

Frågor till Trädgårdsmästaren, Inga Nilsson  

Frågor  Teoretisk koppling Frågans mål 

Kort beskrivning om dig själv 

och din roll inom Mimer. 

Intressenter(Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild av 

respondenten. 

Vad är Gröna Mimer och vad 

är syftet med det? 

Carrolls (1991) pyramid samt 

tre områden från Grankvist 

(2009) 

Få en förståelse över vad 

Gröna Mimer är.  

På vilket sätt bidrar Gröna 

Mimer till samhällsansvar? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en förståelse över hur 

Mimer tycker Gröna Mimer är 

kopplat med CSR.  
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Hur arbetar Gröna Mimer 

aktivt med CSR? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en förståelse över hur 

Gröna Mimer är kopplat till 

CSR. 

Vilka intressenter (exempelvis 

hyresgäster, anställda eller 

Västerås stad) vänder ni er 

mot? 

Intressenter(Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild över vilka 

intressenter Gröna Mimer 

vänder sig mot.   

 

Frågor till Personalchefen, Wivecka Ljungh  

Frågor  Teoretisk koppling Frågans mål 

Kort beskrivning om dig själv 

och din roll inom Mimer. 

Intressenter(Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild av 

respondenten. 

Vad är Jobbpunkt Väst och vad 

är syftet med det? 

Carrolls (1991) pyramid samt 

tre områden från Grankvist 

(2009). 

Få en förståelse över vad 

Jobbpunkt Väst är.  

På vilket sätt bidrar Jobbpunkt 

Väst till samhällsansvar? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en förståelse över hur 

Mimer tycker Jobbpunkt Väst 

är kopplat med CSR.  

Hur arbetar Jobbpunkt Väst 

aktivt med CSR? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en förståelse över hur 

Jobbpunkt Väst är kopplat till 

CSR. 

Vilka intressenter (exempelvis 

hyresgäster, anställda eller 

Västerås stad) vänder ni er 

mot? 

Intressenter (Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild över vilka 

intressenter Jobbpunkt Väst 

vänder sig mot.   

 

Frågor till arbetsförmedlaren, Oxana Olander 

Frågor Teoretisk Koppling Frågans Mål 

Kort beskrivning om dig själv 

och Arbetsförmedlingens 

samverkan med Jobbpunkt 

Väst. 

Intressenter(Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Skapa en bild av respondenten 

Är arbetsförmedlingens 

samarbete med Jobbpunkt 

Väst (Mimer) kopplat till 

samhällsansvarstagande? 

Integration exempelvis? 

CSR (Löhman & Steinholtz, 

2004); Grankvist, 2009). 

Skapa en förståelse över hur 

Arbetsförmedlingen tycker att 

Jobbpunkt Väst är kopplat 

med CSR. 

Tycker ni att Mimer arbetar 

med att värna om samhället 

med projektet Jobbpunkt 

Väst? 

Carrolls (1991) pyramid Få en uppfattning om 

Arbetsförmedlingen anser att 

företaget Mimer aktivt arbetar 

med CSR. 

Anser du att Jobbpunkt Väst är 

ett projekt som bidrar till ett 

bättre samhälle?  

Carrolls (1991) pyramid Få en uppfattning om 

Arbetsförmedlingen anser att 

projektet Jobbpunkt Väst 

bidrar till samhällsansvar. 

Hur är relationen mellan er 

och Mimer? Är Mimer är en 

viktig samarbetspartner till 

Arbetsförmedlingen? 

Intressenter (Fasin, 2009; 

Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

Få en uppfattning om Mimer 

är en primär eller sekundär 

intressent till 

Arbetsförmedlingen 
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3.5 Källkritik 
Informationen som samlades in via intervjuer har kommit från företagets anställda, 

hyresgäster samt en anställd på Arbetsförmedlingen. För att komplettera med 

ytterligare information användes Mimers CSR-rapport samt årsredovisning som finns 

tillgängliga på företagets hemsida. Teorier som användes för att operationaliseringen 

skulle vara möjlig, bestod av vetenskapliga artiklar samt litteratur som ansågs relevanta 

och tillförlitliga för studiens syfte. 

 

Tillförlitligheten av informationen som anskaffades via personliga intervjuer med 

Mimers anställda samt en anställd på Arbetsförmedlingen baserades på 

respondenternas kunskap och erfarenhet. Ett kritiskt förhållningssätt bör has till den 

information som samlats in. Informationen kan vara vinklad då företaget profilerar sig 

positivt och att detaljer som är mindre bra kanske inte uttrycks. För att få en nyanserad 

syn på företaget har även Mimers hyresgäster intervjuats.  

  



 13 

4. Empiri 
Här får läsaren ta del av utförda intervjuer med Bostad AB Mimer, Arbetsförmedlingen 

samt Mimers hyresgäster.  

 

4.1 Intervjuperson 1, Eva Favaro 
Intervju med marknadschefen Eva Favaro på Mimer ägde rum den 24 april 2013. Favaro 

(2013) har jobbat på Mimer sedan 1998, mycket med stadsutveckling, sponsring, 

idrottsföreningar samt kommunikation med skolor. Hon ansvarar för varumärkesfrågor, 

kommunikation samt CSR-frågor där det handlar om kommunikation och få till en 

beteendeförändring hos kunderna.  Orsaken till varför Mimer arbetar med CSR, handlar 

om de olika syftena med ägandeskapet. Eftersom Mimer är ett kommunalägt bolag har 

de ett större samhällsansvar än om de skulle vara privatägda, då syftet skulle vara mer 

inriktad på ekonomisk vinning. (Favaro, 2013) 

 

Mimers CSR-arbete handlar till stor del om sociala hållbarhetsfrågor, vilket företaget 

arbetat med länge. Företaget arbetar strategiskt med CSR och utifrån en överblick kan 

de se att deras CSR-arbete handlar mycket om hållbarhetsfrågor. Med hjälp av detta kan 

de även se lönsamheten. Detta ger nöjda kunder och nöjda kunder är lönsamma på 

längre sikt samtidigt som CSR-arbetet stärker varumärket. Lönsamheten är det som kan 

mätas ekonomiskt. För att uppnå en lönsamhet måste Mimer ha nöjda kunder, detta kan 

generera pengar på längre sikt. Även sociala investeringar är lönsamma på sikt. (Favaro, 

2013) 

 

Favaro (2013) nämner att det finns en lagstiftning om att Mimer ska drivas enligt 

affärsmässiga principer, därför har betydelsen av att mäta lönsamheten blivit viktigare. 

Det kommer komma lönsamhetstal som kan mäta mjuka frågor i mycket högre 

utsträckning än vad dem ser idag. Det finns forskare som tittar mycket på detta, vad är 

en nöjd kund värd? Vad genererar en nöjd kund i mindre skadekostnader, exempelvis 

vid klotter eller skadegörelser? Att en hyresgäst fortsätter att bo på Mimer samt att det 

kommer studenter som vill göra examensarbete hos Mimer. Alla dessa aspekter gör att 

Mimer kan komma att se fler ekonomiska värden i detta. Lönsamheten är även sådant 

som driver Mimer framåt. Det handlar till synes om att Mimer ska vara attraktiva för 

deras hyresgäster som ska vara nöjda som kunder. Mimer vill ha medarbetare som 

brinner för sitt jobb. Kan Mimer inte rekrytera, attrahera och behålla en medarbetare 

som exempelvis byggprojektledare vilket det är brist på idag, kommer det innebära 

stora kostnader för företaget. Då måste det köpas dyra konsulttjänster samt läggas 

mycket tid på introduktion. (Favaro, 2013) 

 

Västerås Stad styr Mimer med ägardirektiv, däremot ansvarar Mimer för de operativa 

ansvaren om hur de ska gå tillväga med att få direktiven från ägarna genomförda. 

Västerås Stad har ett klimatprogram som Mimer följer. Syftet med klimatprogrammet är 

att hela Västerås Stad ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå 

detta arbetar Mimer mycket med energieffektiviseringen på nya bostäder. (Favaro, 

2013) 
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När det gäller Mimers ekonomiska ansvarstagande har de krav från Boverket när de ska 

bygga nytt. Mimer får inte bygga nya lägenheter som drar för mycket energi. Enligt 

Boverket får inte ett nybyggt hus dra mer än 90 kW/h per kvadratmeter. Eftersom 

Boverket sätter dessa krav gör det att en del kommuner vill göra något bättre. Västerås 

Stad har infört att ett nybyggt hus inte får dra mer än 60 kW/h per kvadratmeter, vilket 

är ett krav Mimer måste följa. (Favaro, 2013) 

 

Favaro (2013) nämner att deras miljömässiga ansvarstagande bidrar mycket till det 

ekonomiska ansvarstagandet. Mimer har under de senaste 15 åren inriktat sig på miljö- 

och hållbarhetsarbeten. För att följa Västerås Stads klimatprogram har Mimer tagit fram 

ett miljöledningssystem. Där sätts långsiktiga mål varje år om hur Mimer ska arbeta 

med miljö- och hållbarhetsfrågor. Mimer gör en granskning och utvärdering varje år 

tillsammans med deras miljösamordnare. Syftet med det är att granska om målen har 

uppnåtts samt hur Mimers verksamhet påverkar klimatet och miljön. Favaro (2013) 

påpekar att de arbetar mycket för energieffektiviseringen. Mimer lägger stor vikt på 

energieffektiviseringen när det byggs om och byggs nytt.  Det handlar bland annat om 

att byta ut fläktsystem, isolera och byta fönster, vilket material som används och hur 

mycket av det som förbrukas vid nyproduktion. Favaro (2013) nämner att Mimers 

kunder ska ha möjlighet till källsortering. Kunden ska max ha 200 meter till sin miljöbod 

(soprum). (Favaro, 2013) 

 

Mimer är med i Skåneinitiativet där främst kommunala bostadsbolag har gått med för 

att tillsammans minska sin årliga energiförbrukning med 20 % fram till år 2016. Detta 

är ett frivilligt åtagande Mimer gjort och enligt Favaro (2013) har Mimers 

energiförbrukning minskat i takt med Skåneinitiativet. Gällande miljö- och 

hållbarhetsfrågor ser många företag det som en överlevnadsstrategi, då det kan vara 

varumärkesstärkande när ett företag arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor samt 

investeringar. Det finns krav på att ett företag ska vara lönsamt och därför bör företaget 

vid arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor veta varför det är lönsamt i längden. För att 

arbeta med det miljömässiga ansvarstagande har Mimer utvecklat ett nytt miljötänk där 

visionen är att Mimers kunder ska få en känsla av att de gjort ett bra miljöval. (Favaro, 

2013) 

 

Favaro (2013) menar att hållbarhetsfrågor handlar även om miljömässiga, ekologiska, 

sociala och ekonomiska aspekter. Inom den sociala aspekten av CSR arbetar Mimer 

mycket med att engagera barn och ungdomar. Mimer arbetar även mycket med att deras 

hyresgäster ska kunna träffa varandra. Gröna Mimer är ett exempel där hyresgästerna 

får träffas och prata med varandra samtidigt som de planterar blommor och växter som 

bidrar till vackra gårdar. Utöver detta har även Mimer ett CSR-arbete som heter 

Jobbpunkt Väst som inriktar sig till hela Västerås Stad. GrannNet är ett nätverk som 

lanserades nyligen inom ett område där hyresgästerna kan samverka med varandra 

genom internet.  Tanken med detta var att Mimer förstod att människor är i behov av 

socialt umgänge och relationer. Detta är faktorer som bidrar till en människas 

välmående. När Mimers hyresgäster mår bra resulterar det i mindre skadegörelse och 

mindre kriminalitet, vilket gynnar Mimer i längden. Inom Mimer tar de även ett stort 

socialt ansvar med miljön i fokus. Mimer använder biogas och elbilar på företaget och 

uppmuntrar folk till att cykla. Alla på företaget har gått en EcoDriving utbildning två 
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gånger. Mimer arbetar med att människor inte ska slänga för mycket mat, för det är en 

etisk fråga då många människor i världen har brist på livsmedel, medan vi i Sverige 

kastar en tredjedel av den maten vi köper hem. (Favaro, 2013) 

 

Intressenter 

Mimer medverkar i olika sociala aktiviteter och samverkar med olika verksamheter i 

Västerås Stad. Att samverka är en förutsättning för att nå en hållbar framtid. En 

samverkan som Mimer har är bland annat med idrottsföreningar där Mimer agerar 

sponsor. På detta sätt gör de nytta för barn och ungdomar eftersom det ger dem något 

att göra och de kan hålla sig aktiva. Sedan är elitidrotten även viktig för Mimer. Förutom 

idrottsföreningar sponsrar Mimer även Rönnby Tigers som är aktiva inom innebandy, 

Mimer sponsrar även Västerås sportklubb (VSK) fotboll och bandy samt konståkning. 

(Favaro, 2013) 

 

Mimer medverkar även i en aktivitet varje år med VSK Bandy. Aktiviteten kallas för 

familjefesten som är för hela Västerås Stad. Det är Mimer som tillsammans med ABB, 

Mälarenergi, Länsförsäkringar och VSK Bandy arrangerar denna aktivitet. År 2010 när 

Mimer fyllde 90 år, bjöd de in idrottsföreningar för att fira. Det var över 10 föreningar 

som var med. Idrottsföreningarna fick bland annat göra fågelholkar. (Favaro, 2013) 

 

Mimers primära intressenter är ägarna, de anställda, kunderna, leverantörer, men också 

alla entreprenörer som tar hand om yttre skötsel. De är viktiga för Mimer då exempelvis 

entreprenörerna är bärare av företagets varumärke. Sedan finns de sekundära 

intressenterna som föreningar, skolor och samarbetspartners som bland annat IKEA, 

Mälarenergi, Länsförsäkring, Media och Naturskyddsföreningen. (Favaro, 2013) 

 

Mimer vill ha nöjda ägare som ser värdet av att äga ett bostadsbolag som Mimer. Om 

Mimer gör saker bättre på egen hand får de mindre inblandning från ägarna, och då blir 

chansen större för att Mimer själva kan styra över sin egna operativa verksamhet. 

Mimer är även öppna för samverkan och samarbete med andra. Mimer måste veta att 

den nya partnern är bra att samverka med innan de ingår ett nytt samarbete. Det är 

viktigt för Mimer att inte samarbeta med någon som är omoralisk eller oetisk. Noggrant 

val av de man samarbetar med är väldigt viktigt. (Favaro, 2013) 

 

4.2 Intervjuperson 2, Inga Nilsson 
Intervju utförd på Mimers huvudkontor den 25 april 2013 med trädgårdsmästaren Inga 

Nilsson. Förutom att Nilsson är aktiv inom flera arbetsområden inom Mimer ansvarar 

hon för projektet Gröna Mimer som bostadsbolaget startade för ett antal år sedan med 

syfte att ge hyresgästerna möjlighet att påverka sin utemiljö. Till och börja med säger 

Nilsson (2013) att det är väldigt ovanligt att ett bostadsbolag har en trädgårdsmästare 

anställd. Hon jobbar på ett annorlunda sätt, hon är tjänsteman men arbetar även väldigt 

mycket utomhus.   

 

Gröna Mimer är ett miljömässigt ansvar (Årsredovisning, 2012) som går ut på att Mimer 

vill att deras hyresgäster ska trivas hos dem. Bostadsbolaget möter sina hyresgäster 

dagligen, det är klart att det är roligare att möta en nöjd hyresgäst, plus att en nöjd 

hyresgäst väljer att stanna hos dem. Vidare fortsätter Nilsson (2013) med att nämna att 
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det också är väldigt ekonomiskt för Mimer att ha kvar samma hyresgäster som förblir 

nöjda. Gröna Mimer fanns innan Nilsson (2013) kom men hon försöker utveckla det och 

göra det större. Nilsson (2013) menar att kunden som bor i hyreslägenheter bryr sig om 

sin utemiljö. Utemiljön är oerhört viktig och då har Mimer sina vanliga 

skötselentreprenörer, men de som faktiskt har valt att bo i en hyreslägenhet har ändå 

möjlighet att påverka sin utemiljö. Det är det som är Gröna Mimer. Mimer ställer gärna 

upp med att betala växter, gödsel och Nilsson ställer upp med rådgivning. Nilsson har 

väldigt mycket kontakt med hyresgäster, särskilt under den här säsongen ringer de 

henne ofta. (Nilsson, 2013) 

 

Nilsson nämner att det finns vissa regler inom Gröna Mimer. Hyresgästen kanske vill 

odla 5x6meter. Om personen i fråga aldrig odlat förut så är det en väldigt stor yta att 

odla på. Hyresgästerna ska också veta från början, att om de en dag tröttnar på odlandet, 

önskar Mimer att de ska tala om det för trädgårdsmästaren eller för sin kvartersvärd så 

att de får möjlighet att se om det finns någon annan som är villig att ta över skötseln. 

Kommunikationen är oerhört viktig, det är något som Nilsson har märkt. Det kan 

plötsligt stå en rabatt där som ser oerhört ovårdad ut där Mimer har sagt till deras 

skötselentreprenörer ”den här ska ni inte göra något åt, utan den sköter våra 

hyresgäster” då gör de naturligtvis inte det och om Nilsson inte fått någon indikation på 

att någon inte längre orkar, då blir den väldigt ovårdad efter ett tag. Då är det mycket 

svårare att få någon som är villig att ta över, då kostar det pengar för Mimer att lägga 

igen den. Det är också sådana krav som Mimer kommunicerar ut till de nya 

hyresgästerna. Nilsson (2013) påstår att Mimer alltid tänker långsiktigt och menar på 

att ju mer utgifter Mimer har, desto dyrare blir hyrorna. Billigare hyror ökar trivseln 

bland deras hyresgäster. Hyreskostnaden är en av de parametrar som påverkar 

hyresgästernas trivsel.  

 

För övrigt är Mimers hyresgäster väldigt engagerade men det händer att Nilsson stöter 

på hyresgäster som inte känner till Gröna Mimer, trots att det informeras väldigt mycket 

om projektet i tidningen Hemma Hos (en tidning som Mimer skickar ut till sina 

hyresgäster). Det finns vissa som missar ändå trots att de är väldigt intresserade. 

(Nilsson, 2013) 

 

Nilsson nämner att Mimer är en av tre aktörer som har startat nätverket Stadsodling 

Västerås, då de även vill få igång invånarna i Västerås Stad. Mimer lägger ner pengar och 

energi på att engagera övriga Västeråsbor med odling. Nilsson menar att ju mer kunskap 

de har inom odling, desto roligare har dem. Därför har de väldigt mycket kurser samt 

föreläsningar om odling. Gröna Mimer har minst en höstföreläsning varje år, då är 

Nilsson väldigt mån om att få in bra föreläsare. (Nilsson, 2013) 

 

De tre aktörer som är inblandade i nätverket Stadsodling Västerås är Vuxenskolan, 

Gröna Mimer och en av Mimers hyresgäster. Det är ett bra exempel, han och hans familj 

har bott hos Mimer, har odlat sedan barnsben, är oerhört intresserade och kunniga men 

visste ändå inte om Gröna Mimer. När han sedan fick reda på att det fanns en 

föreläsning, så gick han på den och tyckte att projektet passade honom. Idag har Gröna 

Mimer och han ett otroligt gott samarbete tillsammans. (Nilsson, 2013) Hela huset han 

bor i är med i Gröna Mimer men han är den mest drivna, han har en blogg som heter 
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Farbror Grön och han är otroligt aktiv. Förutom föreläsningar anordnar Mimer resor, 

förra året hade de två resor för Gröna Mimare vilka bostadsbolaget bjuder på. Mimer 

skickar ut inbjudan till alla som är Gröna Mimer deltagare, sen får Mimers andra 

hyresgäster naturligtvis också komma, då det kan vara ett sätt att få upp intresset, och 

finns det platser över på något annat evenemang då får faktiskt även invånarna i 

Västerås Stad komma. Gröna Mimer prioriterar i första hand Gröna Mimer kunder, 

sedan övriga hyresgäster och i tredje hand övriga Västeråsbor. Mimer har även 

samarbete med handelsträdgårdar vilket leder till att Gröna Mimer får rabatt när de 

handlar hos dem. Nilsson fortsätter med att nämna att Nätverk Stadsodling har fått 

jättebra publicitet då de dels har blivit omnämnda i boken Stadsodling, och även blivit 

omtalade på den stora scenen på trädgårdsmässan.(Nilsson, 2013) 

 

Nilsson (2013) märker att relationen mellan Gröna Mimer och deras intressenter 

påverkas genom positiva inställningar projektet möts av. Samtidigt är det så att Gröna 

Mimer är öppna för samarbete med andra aktörer. De vill samarbeta med aktörer de 

känner till och har en positiv inställning till. ”Det är mycket lättare att jobba vidare med 

dessa aktörer”. (Nilsson, 2013) 

 

Fortsättningsvis nämner Nilsson att Mimer samarbetar inom företaget. Nilsson påpekar 

även att hon inte endast tänker ”trädgård”, hon måste också se helheten, och det vill 

Nilsson påstå att de gör inom Mimer, de stöttar varandra, och genom det kommer de 

längre. Det finns naturligtvis en liten risk med det menar Nilsson, de är medvetna om att 

en arbetsvecka har 40 timmar, och att de omöjligt kan vara med på allt, ibland måste 

rätt ärende väljas. Det är omöjligt att vara aktiv i allt, risken är att det inte finns någon 

tid att verkställa en idé fullt ut. Nilsson säger att det hon gör vill hon göra ordentligt, 

hellre det än att göra tre saker mindre bra, där tror Nilsson personligen att de tjänar på i 

längden. När folk läser eller hör om Mimer ska det vara positiva saker, det ska inte vara 

något som ”det var en bra idé men det blev sådär” Det är bra om människor får påverka, 

de mår bra av att utvecklas, vilket de gör med Gröna Mimer, de får lära sig mer samt att 

de gör nytta. (Nilsson, 2013) 

 

4.3 Intervjuperson 3, Wivecka Ljungh 
Intervjun ägde rum den 26 april 2013 på Mimers huvudkontor i Västerås. Under denna 

dag träffade vi personalchefen Wivecka Ljungh och ställde frågor angående CSR-arbetet 

Jobbpunkt Väst. Ljunghs (2013) arbete på Mimer är att se till att Mimer har rätt 

medarbetare på rätt plats. Hennes uppgift är att hitta eldsjälar (personer som brinner 

för sitt jobb) och att dessa personer får arbeta med rätt saker. Förutom att vara 

personalchef för hela företaget sitter hon även i ledningsgruppen och hjälper till att 

styra Mimer. (Ljungh, 2013) 

 

Jobbpunkt Väst är ett CSR-arbete som startades år 2005 med syfte att hjälpa människor 

som varit arbetslösa i mer än ett år att få ett arbete. I början fokuserade Jobbpunkt Väst 

endast på att hjälpa Mimers egna hyresgäster men eftersom det gick så bra och att 

hyresgästerna inte räckte till för att fylla alla jobbplatser öppnade Jobbpunkt Väst sig för 

hela allmänheten i Västerås Stad. Grundsyftet med Jobbpunkt Väst var att Mimer ville 

hitta jobb till deras arbetslösa hyresgäster för hyresgästernas välmående samt att 

Mimers bostäder i längden ska hållas i gott skick. Mimer ville att deras hyresgäster inte 
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skulle befinna sig i bostaden hela dagarna, utan att de ska vara ute och jobba så att de 

kan försörja sig själva och betala hyran. Med detta menar Ljungh (2013) att Jobbpunkt 

Väst även är affärsmässigt, genom att de hjälper människor så vinner de på det i 

längden. Men för Mimer är det även viktigt att se att en människa mår bra och har ett 

jobb. (Ljungh, 2013) 

 

Mimer driver Jobbpunkt Väst med pengastöd från Europeiska Socialfonden i Sverige 

(ESF). År 2012 var dock sista året Mimer fick stöd från ESF. Efter att ha gjort en 

utvärdering på Jobbpunkt Väst såg Mimer att arbetet kostade 2,5 miljoner om året att 

driva. Västerås kommun tjänar hela 25 miljoner om året tack vare att Mimer minskar 

behovet av socialbidrag samt att kommunen får in mer skattepengar från jobben Mimer 

skapar. Därför vill Ljungh (2013) starta ett samarbete med kommunen och se ifall de 

kan bidra med pengar för att fortsätta driva Jobbpunkt Väst. (Ljungh, 2013) 

 

På Jobbpunkt Väst finns det tre personer anställda som arbetar med att hjälpa 

arbetslösa få ett jobb. De tre anställda försöker identifiera det dessa människor är bra 

på, vilka deras styrkor är och utifrån det hitta ett jobb som passar dem. Jobbpunkt Väst 

har nära samarbeten med Arbetsförmedlingen och Socialkontoret Ekonomi då dessa 

skickar arbetslösa till Jobbpunkt Väst som har uppdraget att hitta lämpliga jobb för 

dessa människor under 16 veckor. 70 % av de människor som får hjälp av Jobbpunkt 

Väst får ett jobb, vilket Ljung (2013) menar är en bra siffra och att ingen i Sverige visar 

samma statistik. Det är ofta människor från andra länder som söker sig till Jobbpunkt 

Väst för att få hjälp med att hitta ett arbete. Detta tror Ljung (2013) kan bero på att 

dessa individer inte är uppvuxna i Sverige och därför saknar nödvändiga kontakter som 

kan hjälpa de till ett arbete.  De som jobbar på Jobbpunkt Väst har kontakt med många 

olika arbetsgivare så att de ska kunna hjälpa de som inte har kontakter. (Ljungh, 2013) 

 

Ett exempel på hur Jobbpunkt Väst hjälper personer med utländsk bakgrund är att de 

försöker hjälpa dem inhämta de nödvändiga kunskaperna för att klara sig i vardagen. 

För ungefär två år sedan letade ett ICA-lager efter flera människor att anställa men de 

tog inte emot personerna som föreslogs av Jobbpunkt Väst för att de inte kunde det 

svenska språket ordentligt. Jobbpunkt Väst frågade då om de kunde få fem veckor för att 

lära dem språket vilket de lyckades med. Nu är dessa personer väldigt tacksamma över 

att Jobbpunkt Väst har ordnat arbete åt dem. (Ljungh, 2013) 

 

Förutom Arbetsförmedlingen och Socialkontoret Ekonomi samarbetar Jobbpunkt Väst 

även med Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar Jobbpunkt Väst personer som 

varit sjuka länge och inte kan komma tillbaka till jobbet. Det kan vara på grund av att 

dessa människor inte klarar av att arbeta åtta timmar om dagen. Då hjälper Jobbpunkt 

Väst dessa personer att starta eget företag så att de kan jobba utifrån sina 

förutsättningar. För att hjälpa dessa personer att starta eget företag samarbetar 

Jobbpunkt Väst även med Almi som hjälper folk att starta eget. Arbetsförmedlingen, 

Socialkontoret Ekonomi och Försäkringskassa när de tre intressenter som står 

Jobbpunkt Väst närmast och det är de som tillsammans med Mimer och kommunen 

sitter i styrgruppen och styr Jobbpunkt Väst. Förutom dessa intressenter vänder sig 

även Jobbpunkt Väst mot skolor och försöker informera ungdomar om de olika jobben 

som finns och vad som krävs för att skaffa ett jobb. Slutligen sa Ljungh (2013) att hon 
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tycker Jobbpunkt Väst är ett riktigt CSR-arbete som både kan hjälpa människor och leda 

till lönsamhet för Mimer på längre sikt. (Ljungh, 2013) 

 

Förutom Jobbpunkt Väst pratade Ljungh (2013) även om Vallbyprojektet, där anställda 

inom Mimer arbetar med att utveckla stadsdelen Vallby för att öka trivseln. I denna 

stadsdel har Mimer bland annat byggt en rörelsepark samt skateramper för att låta unga 

och äldre mötas. För cirka två år sedan arbetade en anställda hos Mimer med en grupp 

på 15 killar. Dessa hade drogproblem, varit kriminella och hamnat i fängelset på grund 

av olika skäl. Denna anställd försökte hjälpa dem genom att lära de hur samhället 

fungerar och anordnade aktiviteter så att de kunde sysselsätta sig med annat. Nu i 

slutändan fick Mimer reda på att det var fem stycken av dessa killar som har kommit ut i 

arbetslivet och slutat med droger. Detta tycker Ljungh (2013) är ett CSR-arbete som 

Mimer håller på med, genom Vallbyprojektet så hjälper Mimer personer som har 

problem.  

 

4.4 Intervjuperson 4, Oxana Olander 
Intervju genomförd den 2 maj 2013 på Arbetsförmedlingen i Västerås med Oxana 

Olander. Olander arbetar som arbetsförmedlare och har nära samarbete med CSR-

arbetet Jobbpunkt Väst. Olander (2013) har arbetat på Arbetsförmedlingen i tre år. Hon 

arbetar som arbetsförmedlare i ett branschlag som jobbar mot hotell, handelsservice 

yrken och restaurang. Målgruppen som de arbetar med är nyanlända invandrare som 

har bott i Sverige i mindre än tre år eller invandrare som aldrig arbetat i Sverige. Utöver 

det har Olander kontakt med Jobbpunkt Väst. Olander (2013) säger att hon sköter det 

administrativa arbetet mot Jobbpunkt Väst. Hon väljer ut personer, kallar på dem, är 

med på informationen, besvarar frågor, tar beslut när de ska börja och gör 

uppföljningar. Hon sköter med andra ord Arbetsförmedlingens kontakt med Jobbpunkt 

Väst. (Olander, 2013) 

 

När Mimer startade Jobbpunkt Väst var deras grundtanke integration som Olander 

(2013) uppfattade det. Jobbpunkt Väst har tänkt på sina kunder i de västra stadsdelarna 

av Västerås samt integration när de började med CSR-arbetet. Arbetsförmedlingens mål 

är arbete och sysselsättning samt att föra ett arbete utifrån olika målgrupper. Det finns 

flera målgrupper, vissa har exempelvis funktionsnedsättning, andra målgruppen är 

individer som har utländsk bakgrund som behöver integreras i samhället genom 

utbildning och arbete bland annat. Mimers VD Fredrik Törnqvist brinner för CSR-

arbetet Jobbpunkt Väst. Dock är det så att Jobbpunkt Väst går ut i juni nästa år men 

Mimer vill verkligen att Jobbpunkt Väst stannar kvar även efter att den tiden löpt ut 

genom att få finansiering av kommunen så att de kan fortsätta sitt arbete. Det är ovanligt 

att ett bostadsbolag sträcker sig så lång utanför sin kärnkompetens. De värnar om 

samhället genom projektet Jobbpunkt Väst. (Olander, 2013) 

 

Olander (2013) menar att även om Jobbpunkt Väst har som mål att skicka ut folk till 

arbete vilket de uppfyller, arbetar de även mycket med friskvård. De aktiverar 

grupperna med annat än att bara hitta arbete. De ser till att hälsan främjas och att 

gemenskap skapas som omfattar den sociala biten. De tar även in föreläsare som 

berättar om hur Försäkringskassan samt samhället fungerar exempelvis. (Olander, 

2013) 
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Vidare fortsätter Olander (2013) med att berätta att Mimer är en viktig 

samarbetspartner för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen, Kommunen samt 

Mimer sitter i styrgruppen för Jobbpunkt Väst, där samarbetar dessa aktörer och 

försöker hitta lösningar. Mimer har en plan för Jobbpunkt Väst men deltagarna kommer 

från Arbetsförmedlingen vilket i sin tur har sina egna mål angående vilka de ska 

prioritera, som behöver dess stöd. Mimer kanske vill ha de individer som bor på västra 

sidan medan Arbetsförmedlingen anser att de som bor på andra sidan av staden är 

minst lika viktiga, då breder Mimer ut sina vyer och tar in dessa individer också. Sedan 

är det så att de som står långt utanför arbetsmarknaden är de som ska prioriteras i 

första hand, de behöver mest stöd. De som är självgående som exempelvis har arbetat 

tidigare som precis blivit av med ett jobb och är på väg till ett annat, de kanske inte är i 

behov av så omfattande stöd. Mimer är en viktig intressent för Arbetsförmedlingen 

eftersom Jobbpunkt Väst hjälper människor som varit borta från arbetsmarknaden 

länge att hitta ett jobb. (Olander, 2013) 

 

Vidare säger Olander (2013) att aktörer som är inblandade i samverkan kring 

Jobbpunkt Väst är följande: Västerås Stad, Mimer, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Det är de fyra aktörer som ingår i nätverket. Jobbpunkt Väst hittar 

själva företag och arbetstillfällen som är lämpliga för deras deltagare, det är inte 

Arbetsförmedlingen som bidrar med kontaktnätet. Jobbpunkt Västs projektledare och 

coacher arbetar med att hitta potentiella arbetsgivare. (Olander, 2013) 

 

Jobbpunkt Väst har funnits i 7-8 år och skapat ett kontaktnät med arbetsgivarna och 

gjort sig ett namn som ett lokalt arbetscentrum. Det gör det enklare för de att matcha 

arbetsgrupper med lämplig arbetsgivare. Ibland får de rekryteringar som överstiger 

antal deltagare som finns i Jobbpunkt Västs grupp, då kontaktar de Arbetsförmedlingen. 

Ibland händer det att Arbetsförmedlingen skickar ut de mest svagaste grupperna till 

Jobbpunkt Väst. Individer som ingår i de svaga grupper är exempelvis de som aldrig 

arbetat förut. Arbetsförmedlingen hinner aldrig sätta sig in i alla grupper själva och 

hjälpa dem ordentligt, då tar Jobbpunkt Väst emot de och lägger ner tid på just den 

gruppen för att hjälpa dem mer genomgående. (Olander, 2013) 

 

Olander (2013) har ofta kontakt med Jobbpunkt Väst. Hon träffar varje arbetssökande 

vid start, vid varje slut samt gör en uppföljning där emellan. Hon kommer och föreläser 

om Arbetsförmedlingen, sedan har hon daglig mailkontakt med de arbetssökande 

dagligen. (Olander, 2013) 

 

4.5 Intervjuperson 5, Hyresgäst, Man 
Respondenten har hört att Mimer aktivt arbetar med CSR, respondenten har dock inte 

upplevt det på sitt område och CSR upplevs inte som någon bidragande faktor till hans 

trivsel på Mimer. Däremot har han fått reda på det via olika föreläsningar och andra 

hyresgäster till Mimer. Utöver detta får de som är hyresgäster information om olika 

CSR-aktiviteter hem i brevlådan men dessa missas väldigt ofta och hamnar i andra högar 

med papper och försvinner.  

 

De olika CSR-arbeten respondenten hört talas om är att Mimer bygger upp nya 

stadsdelar och satsar pengar på hyresgästernas välmående i bostäderna men det är 
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inget respondenten upplevt själv. CSR är inte anledningen till varför respondenten valt 

att bo hos Mimer, utan det är på grund av hyran. 

 

4.6 Intervjuperson 6, Hyresgäst, Man 
Respondenten upplever att Mimer aktivt arbetar med CSR och har fått en känsla av att 

Mimer är duktiga på CSR. Han tar upp ett exempel på hur Mimer arbetar för miljön, han 

berättar att soprummen i Mimers fastigheter går under namnet miljöbodar där 

hyresgäster kan sortera sina sopor. Det han saknar i sitt område är tydligt CSR-arbete i 

socialt sammanhang. Han har hört att det finns aktiviteter som ska främja socialt 

umgänge men det finns inte vid studentområdena där han bor.  

 

Respondenten tror att Mimer arbetar med CSR för ekonomisk vinning. Han säger att han 

inte är vidare aktiv som hyresgäst och menar med det att han inte går på träffar och 

olika event samt att hans uppfattning kan därför skilja sig från andras. Respondenten 

prioriterar låga hyror därför är inte CSR den största anledningen till att han är hyresgäst 

hos Mimer.  

 

4.7 Intervjuperson 7, Hyresgäst, Kvinna 
Respondenten har uppfattningen att Mimer delvis arbetar aktivt med CSR. Hon tar upp 

en kampanj som Mimer kör med fokus på miljö för tillfället. Kampanjen handlar om att 

informera hyresgästerna om att tvätta mer miljösmart. Mimer har utrustat 

tvättstugorna med tvättlinor och andra diverse saker för att uppmärksamma 

hyresgästerna. Hon nämner även att på Mimers hemsida finns det information om hur 

en person kan leva klimatsmart i vardagen. Hon tycker tack vare detta att miljötänket 

hos Mimer verkar bra men hon vet inte hur Mimer arbetar med sociala frågor, hon 

tycker det är en brist att hon inte blivit informerad om andra CSR-aktiviteter.  

 

När det kommer till varför Mimer arbetar med CSR tror hon att det i första hand är för 

att hjälpa till i samhället eftersom företaget ägs av Västerås Stad. Hon tror att fokus 

skulle ha legat på vinst om företaget varit ett privatägt företag. Anledning till varför hon 

valt att bo på Mimer är att hon trivs där för att hyran är bra och lägenheten har ett bra 

läge samt att den är fräsch.  
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5. Analys 
Här får läsaren ta del av studiens analys, där den teoretiska referensramen kopplas ihop 

med det empiriska materialet för att svara på studiens frågeställning och syfte.  

 

5.1 Corporate Social Responsibility 
För att Mimer ska uppnå deras vision styrs hela företagets verksamhet av deras tre 

kärnvärden (ONE). Det är företagets kärnvärden som bestämmer vilket samhällsansvar 

de ska ta. Alla kärnvärden ska kunna sättas in i företagets samhälleliga, miljömässiga, 

etiska, sociala och företagsekonomiska aktiviteter. (Löhman & Steinholtz, 2004) Mimers 

CSR-arbete används som ett verktyg för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Deras 

kärnvärden ligger till grund i deras CSR-arbete för att uppnå företagets vision. Alltså 

påverkas Mimers CSR-arbete av deras tre kärnvärden.   

 

CSR innefattar en kombination av flera olika områden som exempelvis hållbar 

utveckling, företagets ansvar och hur företaget sköts och förvaltas i relation till 

intressenter. Det finns alltid en bakgrund och skäl till varför ett företag väljer att ta 

samhällsansvar. (Löhman & Steinholtz, 2004) Under intervjuerna fick vi reda på att 

Mimer har krav från Västerås Stad om att företaget bör ta ett större samhällsansvar. 

Trots att Mimer har krav från ägarna ser vi att företaget frivilligt vill arbeta med olika 

CSR-aktiviteter. Detta på grund av att Mimer visar stor omtanke, nytänkande och 

engagemang inom många CSR-områden som exempelvis miljö och hållbar utveckling 

samt sociala aspekter.  

 

Enligt Burke och Logsdon (1996) samt Grafström, Göthberg och Windell (2008) har 

ägare av företag tidigare haft svårt att se lönsamheten i CSR-arbete. Idag ses 

samhällsansvar som en långsiktig investering och en nödvändighet för att öka 

lönsamhet och generera vinst (Burke & Logsdon, 1996; Grankvist, 2009; Porter & 

Kramer, 2011). Det finns juridiska krav på att Mimer ska drivas affärsmässigt och 

generera vinst. Mimer arbetar mycket med sociala, miljö och hållbarhetsfrågor för att 

kunna generera vinst. Genom ett miljömässigt ansvarstagande kan vi se att det ger nöjda 

kunder som bidrar till lönsamhet. Sociala, miljö och hållbarhetsfrågor som exempelvis 

energieffektivisering, mindre skadegörelse och kriminalitet medför ökad trivsel bland 

hyresgäster. Detta bidrar till en nöjd hyresgäst som väljer att bo kvar hos Mimer vilket i 

längden bidrar till företagets lönsamhet. Enligt Burke och Logsdon (1996), Grankvist 

(2009) samt Porter och Kramer (2011) ska CSR och samhällsansvar ses som en källa till 

möjlighet, innovation och konkurrensfördelar. Utifrån det som nämnts ovan ser vi 

tydligt att Mimer ser deras CSR-arbete som en möjlighet till att vara konkurrenskraftiga 

på marknaden, denna generella syn på CSR delas av Lindgreen och Swaen (2010). Detta 

på grund av Mimers olika verksamhetsområden som får de att framstå som goda 

samhällsmedborgare.  

 

5.2 Intressenter 
CSR handlar om att företag frivilligt integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenter (Grafström, Göthberg & Windell, 

2008). Enligt Löhman och Steinholtz (2004) påverkar kärnvärden ett företags möjlighet 

att utveckla relationer till sina intressenter. Enligt Fasin (2009) är samspelet mellan 
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företag och deras intressenter en avgörande faktor gällande företagets samhällsansvar. 

Mimer har tydliga kärnvärden som visar att företaget tar hänsyn till sina intressenter. 

Företaget arbetar mycket med sociala och miljömässiga aspekter i samverkan med sina 

intressenter vilka är ägare, anställda, hyresgäster, myndigheter, idrottsföreningar och 

företag exempelvis. CSR kan skapa förtroende och engagemang mellan företag och 

intressenter (Bhattacharya, Korschun & Sen, 2008). Mimer ser samverkan som en 

förutsättning att nå en hållbar framtid. De arrangerar olika aktiviteter där bland annat 

idrottsföreningar och hela Västerås Stad är bjudna. Dessa är exempel på CSR-aktiviteter 

som kan skapa förtroende och engagemang bland intressenterna. Intressenter är 

dynamiska därför måste företag vara uppdaterade om deras nuvarande intressenter och 

skapa en fungerande relation till dessa (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). Mimer är 

medvetna om vilka deras nuvarande primära och sekundära intressenter är och inleder 

inte ett samarbete med företag som agerar oetiskt och omoraliskt.  

 

Mimer är väldigt måna om att företagets anställda (intressenter) trivs, brinner för sitt 

arbete samt uppvisar det engagemang företaget förväntar sig av sina medarbetare. Om 

medarbetarna inte skulle trivas skulle Mimer vara tvungna att inhandla dyra 

konsulttjänster som skulle påverka företagets lönsamhet.  

 

5.3 Olika ansvarstaganden 
CSR kan delas in i olika ansvarsområden, Grankvist (2009) delar in CSR i tre områden 

och Carroll (1991) delar in det i fyra i sin CSR pyramid (se figur 1). Vissa områden av 

dessa sju har likheter mellan varandra, men Carroll (1991) tar upp även det juridiska 

och etiska ansvarstaganden vilket skiljer sig från Grankvist (2009). 

 

5.3.1 Grankvists tre områden 

Grankvist (2009) delar in CSR i tre olika områden som tillsammans bidrar till en 

långsiktig hållbar verksamhet. Mimer är verksamma inom alla tre områden där vi anser 

att de miljömässiga och sociala ansvarstaganden bidrar till ekonomisk lönsamhet. 

Gällande Mimers CSR-arbete ligger fokus på sociala, miljö och hållbarhetsfrågor.  

 

I sin dagliga verksamhet använder Mimer bilar som drivs av biogas samt utbildar sin 

personal i EcoDriving, vilket är ett sätt för företaget att visa sitt miljömässiga 

ansvarstagande. Mimer är delaktiga i miljöutmaningen Skåneinitiativet vars syfte är att 

minska energiförbrukningen. Genom medverkandet i Skåneinitiativet tar Mimer ett 

ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Företaget uppmuntrar sina hyresgäster att tvätta 

miljösmart och källsortera vilket visar att företaget har miljön i åtanke. Genom dessa 

aktiviteter visar Mimer omtanke om miljön samt att de är engagerade i att 

kommunicera, informera samt utbilda sina intressenter.  

 

Mimer driver många verksamhetsområden som är sociala investeringar där Mimer 

hjälper sina kunder och invånarna i Västerås. Nedan finns de olika verksamhetsområden 

i punktform. 

o Projektet Gröna Mimer visar att Mimer har omtanke gentemot deras 

hyresgäster, är nytänkande eftersom de låter hyresgästerna påverka utemiljön 

och visar engagemang eftersom Mimer bekostar material för att deras 

hyresgäster ska kunna odla.  
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o Mimer visar genom Jobbpunkt Väst omtanke till hela Västerås Stad, detta är 

nytänkande och visar engagemang eftersom de är ett bostadsbolag som arbetar 

med integration samt hållbara samhällsfrågor.  

o GrannNet är ett nätverk där Mimer visar omtanke gentemot sina hyresgäster, 

detta är nytänkande på grund av att nätverksskapande sker via internet och 

visar engagemang genom att låta hyresgäster samverka med varandra. 

o Vallbyprojektet visar att Mimer har omtanke till hyresgäster i Vallbyområdet, 

detta är nytänkande eftersom företaget vill utveckla stadsdelen så att den blir 

mera attraktiv och visar engagemang genom att arrangera aktiviteter som 

involverar invånarna i stadsdelen. 

o Mimer är verksamma inom sponsring och visar omtanke samt engagemang 

genom att sponsra lokala idrottsföreningar, för att få barn och ungdomar att bli 

mera aktiva och skapa gemenskap i tidigt skede. 

 

5.3.2 Carrolls pyramid  

Carroll (1991) delar in CSR i fyra olika områden där dess ordningsföljd är viktig. Till 

skillnad från Grankvist (2009) som menar att företag måste jobba med alla 

ansvarstaganden tillsammans, påstår Carroll (1991) att organisationer måste uppnå ett 

ansvarstagande innan de kan gå vidare till nästa. Carroll (1991) menar att det 

ekonomiska ansvarstagande bör uppnås först innan ett företag kan gå vidare till ett 

annat ansvarstagande, dock anser vi att de andra ansvarstagande (juridiska, etiska och 

filantropiska) bidrar till det ekonomiska eftersom dessa styr hur ett företag bör arbeta 

med CSR som på längre sikt kan ge ökad lönsamhet. Utifrån Grankvist (2009) kan vi se 

att hans tre ansvarstaganden tillsammans bidrar till ett hållbart samhälle och att det 

miljömässiga samt sociala bidrar till det ekonomiska.  

 

Vi kan se att Mimer uppfyller samtliga ansvarsområden som Carroll (1991) beskriver. 

Mimer följer olika lagar och regler när de arbetar med CSR. Som tidigare nämnt finns det 

en lagstiftning som kräver att Mimer ska drivas affärsmässigt. Utöver detta styr Västerås 

Stad Mimer med ägardirektiv, dock bestämmer företaget tillvägagångssättet för att 

uppnå dessa. Västerås Stad ställer krav på Mimers energiförbrukning genom 

klimatprogrammet. Boverket och Västerås Stad ställer krav på Mimer när företaget ska 

bygga nya bostäder. Dessa bostäder ska bidra till lägre energiförbrukning. Mimer 

arbetar med samt informerar sina hyresgäster gällande etiska frågor. Företaget 

uppmuntrar hyresgäster och invånarna i Västerås till att bland annat källsortera, tvätta 

miljösmart, kasta mindre mat och att använda cykel. Detta påvisar Mimers omtanke och 

engagemang gällande miljöfrågor.  

 

På eget initiativ driver Mimer Jobbpunkt Väst, detta är utöver det filantropiska ansvaret 

på grund av att Västerås Stad hade inte förväntat sig ett bostadsföretag som hjälper 

invånarna att hitta arbeten. Carroll (1991) menar att filantropiskt ansvar innefattar de 

förväntningar som samhället har på att företaget ska vara ”goda samhällsmedborgare”.  

Det filantropiska ansvaret handlar även om att aktivt arbeta och bistå med finansiella 

resurser till samhället de verkar på (Carroll, 1991). Som tidigare nämnt arbetar Mimer 

med sponsring av olika lokala idrottsföreningar samt arbetar med sociala, miljö och 

hållbarhetsfrågor som bland annat Gröna Mimer, Skåneinitiativet och Vallbyprojektet. 

Dessa olika aktiviteter bidrar till ett mer trivsamt samhälle. 
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6. Slutsats 
Här får läsaren ta del av de slutsatser som dras. Slutsatserna är baserade på studiens 

analys och diskussion för att besvara studiens frågeställning samt syfte.  

 

Studiens syfte är att utvärdera hur Mimer arbetar med CSR inom olika 

verksamhetsområden för att uppnå sina kärnvärden (omtanke, nytänkande och 

engagemang). Frågeställningen är ”På vilket sätt är CSR lönsamt för Mimer?”.  

 

CSR är en viktig beståndsdel i Mimers verksamhet. Hela verksamheten bygger på att 

Mimer ska vara goda samhällsmedborgare. Mimers CSR-arbete har en positiv inverkan 

på Västerås Stad. Deras kärnvärden (ONE) är implementerade i företagets CSR-arbete.  

o Omtanke visar Mimer genom att de bryr sig om invånarna i Västerås stad, miljön, 

samhället och deras hyresgäster.  

o Nytänkande visar Mimer genom olika CSR-aktiviteter och projekt som bland 

annat Jobbpunkt Väst, Gröna Mimer samt GrannNet. Dessa verksamhetsområden 

gynnar Mimers intressenter eftersom företaget får dem att känna gemenskap 

och är delaktiga i samhället.  

o Mimer visar engagemang genom att arbeta med sociala, miljö och 

hållbarhetsfrågor som genomsyrar deras verksamhet. Företaget har anställda 

som brinner för sitt arbete och engagerar sig i företagets samhällsansvar.  

 

De tre kärnvärden uppnår Mimer genom att ta olika ansvarstaganden (Grankvist, 2009; 

Carroll, 1991). Dessa ansvarstaganden medför till nöjdare kunder som på lång sikt är 

lönsamt. Mimers olika ansvarstaganden bidrar till bland annat mindre skadegörelse och 

kriminalitet samt lägre energiförbrukning och resulterar i minskade kostnader för 

företaget. Minskade kostnader kan leda till att företaget sänker hyrorna som kan ge 

nöjdare hyresgäster. Detta kan medföra att hyresgäster väljer att bo kvar i Mimers 

bostäder under en längre period, vilket ökar Mimers lönsamhet på lång sikt. Mimer är 

noga med att rekrytera lämpade medarbetare som brinner för sitt arbete och det gynnar 

företagets lönsamhet. Detta på grund av att Mimer slipper inhandla dyra konsulttjänster 

till de olika verksamhetsområdena.  

 

Sammanfattnings har studiens syfte och frågeställning besvarats. Mimers kärnvärden 

återspeglas i deras CSR-arbete. Företagets CSR-arbete består av bland annat 

ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstaganden. Dessa olika ansvarstaganden 

bidrar till Mimers lönsamhet.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är tacksamma över att ni ägnar er tid till att besvara dessa frågor. Vi skulle gärna vilja 

att ni utvecklar era svar än att bara skriva Ja eller Nej. Detta för att vi ska få mer 

information att gå på till analysdelen. Frågorna handlar om Mimers CSR-arbete. CSR kan 

översättas till företagens ansvar i samhället, med andra ord samhällsansvar. Det handlar 

om att företag ska förstå och aktivt arbeta med dess inverkan på omvärlden, de 

människor, djur och den miljö som berör verksamheten.  

 

 

Här kommer frågorna 

1. Upplever du som hyresgäst att Mimer aktivt arbetar med CSR? 

 

2. Får du som hyresgäst mycket information om Mimers CSR-arbete? 

 

3. Tycker du att Mimer arbetar med CSR för att värna om samhället eller enbart för 

ekonomiskt syfte? Om ja, på vilket sätt? 

 

4. Är deras CSR-arbete en viktig aspekt för att du som hyresgäst ska trivas på 

Mimer? 

 

Tack på förhand  

Philip dos Santos, Winny Giang och Bljerim Sokoli 

 


