
!

!
!
!
Akademin)för)Ekonomi,)Samhälle)och)Teknik)(EST))

Kandidatuppsats)i)Företagsekonomi,)15)hp)(FÖA300))

)

Handledare:)Birgitta)Schwartz)
Examinator:)Cecilia)Erixon)
Seminariedatum:)2013J05J29)
!
!
!
!
!
!
!

Corporate3Social3Responsibility3inom3
fastighetsbranschen3
<3En3fallstudie3om3bostadsföretaget3Bostad3AB3Mimer3

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Författare:3
David)Berg)

Alexandra)Bredahl)

Kristoffer)Karlsson)



!

!

Sammanfattning3
Titel:3 Corporate! Social! Responsibility! inom! fastighetsbranschen,! en!

fallstudie!om!bostadsföretaget!Bostad!AB!Mimer!
Seminariedatum:3 2013A05A29!
Högskola:3 Mälardalens!högskola,!Västerås!
Institution:3 Akademin!för!Ekonomi,!Samhälle!och!Teknik!(EST)!
Nivå:3 Kandidatuppsats!i!Företagsekonomi,!15hp!(FÖA300)!
Författare:3 David!Berg,!Alexandra!Bredahl,!Kristoffer!Karlsson!
Examinator:3 Cecilia!Erixon!
Handledare:3 Birgitta!Schwartz!
Sidantal:3 36!
Bilagor:3 4!
Nyckelord:3 CSR,! kommunalägda! bostadsföretag,! hållbar! utveckling,!

samhällsansvar!
3
Frågeställning:3

• Hur!och!varför!arbetar!Mimer!med!CSR?!
• Hur!kombinerar!Mimer!affärsmässighet!med!samhällsansvar? 
• Vilka!förbättringsmöjligheter!finns!i!Mimers!CSRAarbete? 
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Syfte:3
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Begreppsdefinitioner3

Affärsmässighet! –! Mimer! definierar! affärsmässighet! som! att! arbeta! långsiktigt! för!
företaget!och!kundernas!bästa.!(Mimer!Hemma!Hos,!2011)!
!
Allmännyttigt/bostadsföretag!–!Är!kommunalägda!bostadsföretag!som!har!till!uppgift!
att! förvalta! fastigheter! och! främja! bostadsförsörjningen! i! kommunen.! (Lag! 2010:879,!
2013)!
!
CSR/8!Corporate!Social!Responsibility!
!
Eurhonet/8!!European!Housing!network!
!
SABO/–!Sveriges!Allmännyttiga!bostadsföretag!
!
!
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1.3Inledning3

I$ det$ inledande$ kapitlet$ kommer$ bakgrund,$ problemformulering,$ syfte$ samt$
frågeställningar$att$behandlas.$ 
!
Det! är!många! företag! som! utger! sig! för! att! arbeta!med! hållbar! utveckling,! trots! detta!
råder!en!delad!mening!om!det!är!ekonomiskt!lönsamt!eller!inte!(Grafström!et!al.,!2010).!
Begreppet! hållbar! utveckling! introducerades! av! den! amerikanska!miljövetaren! Lester!
Brown! år! 1981! (FN,! 2012).! Världskommissionen! för!miljö! och!utveckling! tog! år! 1987!
fram!en!definition!av!hållbar!utveckling: 
!
“En!hållbar! utveckling! är! en!utveckling! som! tillfredsställer! dagens! behov!utan! att! äventyra!
kommande!generationers!möjligheter!att!tillfredsställa!sina!behov".!(FN,!2012) 
!

Ett!sätt!att!uppnå!hållbar!utveckling!är!via!Corporate!Social!Responisibility!(CSR).!Målet!
med!CSR!är!att! företagen!ska! ta!ett!ansvar! för!hur!de!påverkar!samhället!ekonomiskt,!
miljömässigt!och!socialt.!(Grankvist,!2009)!CSR!är!ett!ämne!som!blivit!hett!debatterat!i!
media!där!vissa!anser!att!det!är!en!modefluga!som!kommer!att!försvinna!medan!andra!
anser! att! det! är! en! vital! del! i! företagens! nya! sätt! att! arbeta! med! hållbar! utveckling.!
(Grafström!et!al.,!2010)!!
!
Under!senare!tid!har!kraven!på!att!företag!ska!ta!ett!socialt!ansvar!ökat!och!för!många!
företag!är!CSR!inte!bara!ett!sätt!att!besvara!samhällets!förväntningar,!utan!också!ett!sätt!
att! skapa! attraktionskraft.! Företagen! har! ett! ansvar! att! leverera! avkastning! till! sina!
aktieägare! och! därför! har! synen! på! CSR! förändrats! och! för!många! anses! det! vara! en!
affärsstrategi! istället! för! ett! välgörenhetsarbete.! Trots! att! CSR! ofta! anses! som!
värdebyggande! är! det! många! företag! som! är! tveksamma! till! att! kommunicera! ut! sitt!
CSRAarbete.! Detta! bottnar! i! att! företagen! inte! vill! riskera! att! det! utlovade!
samhällsansvaret!inte!uppfyller!intressenternas!krav.!Anser!intressenterna!att!företaget!
inte! uppfyller! det! utlovade! samhällsansvaret! kan! företagets! CSR! leda! till! negativ!
publicitet! i! media! samt! sänkt! anseende.! Andra! anser! dock! att! CSR! enbart! påverkar!
affärsverksamheten! positivt.! I! takt!med! att! företagens! ansvar! har! utvecklats! har! flera!
krav!och!riktlinjer!från!bland!annat!EU!och!FN!skapats!för!att!öka!välfärden.!I!och!med!
att! företagen! investerar! i! samhället! kan! länderna! bli! mer! välmående! och! förbättra!
möjligheterna! till!att! rekrytera,! behålla! kompetens! samt! locka! till! sig! nya! kunder.!
(Grafström!et!al.,!2010)!
!
Företagen!spelar!en!viktig!roll!i!samhällsutvecklingen!då!de!skapar!arbetsplatser,!bidrar!
med!produkter!och!tjänster!samt!arbetar!för!ökad!välfärd!(Grafström!et!al.,!2010).!Idag!
är! inte! god! service! och! bra! produkter! från! företagen! tillräckligt! för! att! kunna!
tillfredsställa! sina!kunders!behov,!utan! fokus!ska!också! ligga!på!att! ta!ansvar!och! leva!
efter!sunda!värderingar.!Arbetet!med!miljöA!och!samhällsfrågor!har!skiftats!från!att!ligga!
på! politikernas! bord! till! att! bli! företagens! ansvar!mot! samhället.! Konsumenterna! har!
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idag! större! vetskap! om! produkternas! ursprung! och! ställer! därmed! högre! krav! på! att!
företagen!tar!sitt!ansvar!både!på!lokalA!och!global!nivå.!Företagen!ser!idag!CSR!som!en!
legitimitetbyggande! åtgärd! för! att! stärka! sitt! varumärke.! Detta! då! det! finns! en! tydlig!
koppling!mellan!ett!starkt!varumärke!och!ett!aktivt!CSRAarbete.!Företagets!värderingar!
ska!återspeglas!i!deras!CSRAarbete!och!kan!generera!ett!ökat!värde!hos!kunderna,!men!
är! även! ett! konkurrensmedel! för! att! nå! långsiktig! lönsamhet.! (Löhman! &! Steinholtz,!
2004)!
!
1.13Bakgrund3
I!januari!år!2011!presenterades!en!ny!lag!“Lag$(2010:879)$om$allmännyttiga$kommunala$
bostadsaktiebolag”,! som! innebar! att! de! kommunalägda! bostadsföretagen! ska! arbeta!
efter!affärsmässiga!principer.!Lagen!ställde!krav!på!de!kommunalägda!bostadsföretagen!
att! tydligt! motivera! affärsmässigheten! i! sitt! CSRAarbete.! (SABO,! 2011)! Boverket!
genomförde!en!studie!år!2006!över!de!kommunalägda!bostadsföretagens!ägardirektiv.!!
De!studerade!bostadsföretagen!hade!krav!om!att!arbeta!med!socialaA!och!miljöfrågor!för!
att! utveckla! staden! och! kommunen.! (Boverket,! 2006).! I! och! med! den! nya! lagen! har!
ägardirektiven!utökats!och!det!ställs!ännu!högre!krav!på!att!arbeta!utefter!affärsmässiga!
principer!(SABO,!2011).!Under!de!senaste! två!decennierna!har!det!skett!en! förändring!
inom!fastighetsbranschen.!Bostadsmarknaden!är! idag!mer!marknadsorienterad!och!de!
kommunala! bostadsföretagen! agerar! på! samma! villkor! som! de! privatägda!
bostadsföretagen.!Allt!fler!företag!inom!fastighetsbranschen!väljer!att!investera!pengar!i!
samhällsA!och!miljöfrågor!eftersom!de!vill!öka!säkerheten!och!förbättra!levnadsvillkoren!
för!de!boende!i!områdena.!Ett!CSRAarbete!kan!dessutom!vara!lönsamt!då!det!genererar!
lägre! driftA! och! förvaltningskostnader! för! fastigheterna.! Det! är! även! ett! sätt! för!
hyresvärden!att!stärka!sin!legitimitet!hos!hyresgästerna.!Bostadsföretagens!CSRAarbete!
kan! återspeglas! i! samarbeten! med! invånare,! myndigheter,! skolor! och! ideella!
organisationer.! (Blomé,!2012)!Fredrik!Törnqvist,!VD!på!det!kommunalägda!Bostad!AB!
Mimer! (Mimer)! i! Västerås,! tror! att! den! ökade! satsningen! i! sociala! frågor! från!
bostadsföretagen!beror!på!att:!
!
“...allt! fler! inser! att! det! går! att! kombinera! affärsmässighet! med! samhällsansvar.! Arbetet!
stärker! varumärket! och! skapar! lönsamhet! på! både! kort! och! lång! sikt”.! (Mimer!
Hållbarhetsredovisning,!2011,!s.!5)!
!

Mimer!har!investerat!i!olika!CSRAprojekt!med!syftet!att!utveckla!Västerås!och!göra!den!
till!en!attraktivare!stad!(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!2011).!Fredrik!Törnqvist!anser!
att:!
!
“...! det! är! en! nödvändighet! och! en! överlevnadsfråga! att! arbeta! med! CSR! på! lång! sikt.! Det!
kommer!att!bidra!till!ett!bättre!samhälle!för!framtida!generationer!samtidigt!som!vi!i!det!lilla!
perspektivet!får!nöjdare!kunder!och!ökad!lönsamhet.”!(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!2011,!
s.!5) 

!
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1.23Problemdiskussion3
Idag!väljer!många! företag!att! investera! i!CSR!med!målet!om!att! stärka!sitt!varumärke,!
skapa! lojala! kunder! och! stärka! bilden! av! företaget! som! ansvarsfullt.! Flertalet! av!
bostadsföretagen!i!dagens!samhälle!tillhandahåller!inte!enbart!bostäder!utan!de!arbetar!
dessutom! aktivt! för! att! gynna! samhällsutvecklingen! (Blomé,! 2012).! Genom! insatser! i!
utsatta! bostadsområden! hjälper! de! hyresgästerna! att! komma! ut! på! arbetsmarknaden!
samt! arbetar! för! att! främja! samhörigheten.! Om! ett! företag! inte! lever! upp! till!
förväntningarna!hos!intressenterna!eller!brister!i!kommunikationen!kan!ett!CSRAarbete!
sänka! bilden! av! företaget! och! dess! legitimitet! (Grafström! et! al.,! 2010).! Vissa! företag!
ställer!sig!frågande!till!om!det!är!ekonomiskt!lönsamt!att!arbeta!med!hållbar!utveckling!
då! det! är! svårt! att! visa! den! ekonomiska! vinningen! av! ett! CSRAarbete! i! siffror.!
Definitionen! av! begreppet! CSR! är! bred! vilket! gör! att! synen! på! CSR! skiljer! sig!mellan!
företagen.!Det!finns!ingen!enhetligt!mätinstrument!inom!fastighetsbranschen!och!enligt!
Fredrik! Törnqvist! (2013)! är! det! därför! svårt! att! jämföra! CSRAaktiviteterna! mellan!
bostadsföretagen!då!många!har! olika! syn!på! vad! som! räknas! som!CSR.!Den!nya! lagen!
(2010:879)! säger! att! bostadsföretagen! ska! arbeta! efter! affärsmässiga! principer! med!
vinstsyfte.!Är!det!ekonomiskt! lönsamt!att!ett!kommunalägt!bostadsföretag!som!Mimer!
tar!ett!samhällsansvar!när!de!enligt!lag!ska!arbeta!efter!affärsmässiga!principer?!
!
1.33Frågeställningar3

• Hur!och!varför!arbetar!Mimer!med!CSR?!
• Hur!kombinerar!Mimer!affärsmässighet!med!samhällsansvar? 
• Vilka!förbättringsmöjligheter!finns!i!Mimers!CSRAarbete? 

!
1.43Syfte3
Syftet! med! studien! är! att! öka! förståelsen! varför! ett! kommunalt! bostadsföretag! som!
Mimer!väljer! att! investera! i! hållbar! samhällsutveckling,! undersöka!om!det! finns!något!
samband!mellan!samhällsansvar!och!ekonomisk!vinst.!!
!
1.53Avgränsning3
Studien!avgränsas!till!kommunala!bostadsföretags!CSRAarbete!där!fokus!kommer!läggas!
på!Bostad!AB!Mimer!i!Västerås.!!
!
! !
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2.3Teori3

Följande$ kapitel$ presenterar$ och$ behandlar$ de$ begrepp,$ teorier$ och$modeller$ som$ är$ av$
relevans$för$studien.$$
!
2.13Corporate3Social3Responsibility3
CSR!har!under!senare!tid!blivit!en!viktig!del!i!företagens!dagliga!arbete!och!orsaken!till!
det!ökade!samhällsansvaret!är!att!många! företag! idag! inte!anser!att!det!enbart! räcker!
med!att!erbjuda!varor!och!tjänster.!Värderingar!och!ansvarstagande!har!blivit!ett!sätt!att!
skapa!konkurrensfördelar!och!differentiera!sig!gentemot!sina!konkurrenter.!(Löhman!&!
Steinholtz,!2004)!EU:s!definition!av!begreppet!CSR!är: 
!
“...! att! företag! på! frivillig! grund! integrerar! sociala! och!miljömässiga! hänsynstaganden! i! sin!
verksamhet! och! i! sin! samverkan! med! intressenter! utöver! vad! lagen! kräver.”! (Löhman! &!
Steinholtz,!2004,!s.!13)!
!

CSR!handlar!om!att!företagen!tar!ett!frivilligt!ansvar!och!identifierar!de!rättigheter!och!
skyldigheter!de!har!gentemot!samhället!(Löhman!&!Steinholtz,!2004).!Samhällsansvaret!
kan! enligt! Grankvist! (2009)! delas! upp! i! tre! områden:! ekonomiskt,! miljömässigt! och!
socialt! ansvar.! Med! det! ekonomiska! ansvaret! innebär! det! att! företagen! ska! driva! sin!
verksamhet!på!ett!ekonomiskt!hållbart!sätt!och!leverera!avkastning!till!sina!aktieägare.!
Det!miljömässiga!ansvaret! tas!när!företagen!ser!till!att!deras!verksamhet!inte!påverkar!
miljön! negativt! ur! ett! långsiktigt! perspektiv.! Det! sista! ansvaret,! det! sociala$ ansvaret,!
handlar!om! att! ta! ansvar! gentemot! samhällsmedborgarnas! hälsa! och! välbefinnande.!
Vidare!anser!Grankvist!(2009)!att!om!ett!företag!ska!kunna!uppnå!en!långsiktig!hållbar!
verksamhet!måste! de! använda! den! optimala! kombinationen! av! de! tre! områdena.! Om!
kombinationen! är! bristfällig! finns! risken! att! företaget! tappar! i! attraktionskraft.!!
(Grankvist,!2009) 
!
Waddock!&!Graves! (1997)!hittade! i! sin! forskning!upprepade!kopplingar!mellan!Social$
Performance! (Socialt! ansvarstagande)! och! Financial$ Performance! (Ekonomisk!
ansvarstagande).! Forskningen! visade! positiva! korrelationer! om! att!Social$Performance!
gav!upphov! till! en! starkare!Financial$Performance.! Den! visade! även! att! om!ett! företag!
besitter! stark! Financial$ Performance! så! ökar! oftast! viljan! att! investera! i! Social$
Performance.!Då!företaget!är!resursstarkt!finns!det!redan!kapital!för!att!kunna!investera!
i! sociala! frågor! och! därmed! synas! som! ett! ansvarsfullt! företag.! (Waddock! &! Graves,!
1997)!
!
2.23Drivkrafterna3till3CSR3
Forskare!som!Aguinis!&!Glavas!(2012)!menar!att!CSR!kan!vara!ett!sätt!för!företag!att!få!
ökad! legitimitet! och! genom! detta! ett! starkare! varumärke! (Aguinis! &! Glavas,! 2012).!
Berger! &! Luckmann! (1966)! beskriver! legitimitet! som! subjektiva! handlingar! och!
intentioner! som! företag! utför! för! att! visa! sitt! samhällsansvar! (Berger! &! Luckmann,!
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1966).!I!samband!med!globaliseringen!har!diskussionen!kring!samhällsA!och!miljöansvar!
ökat! och! därmed! har! begreppet! legitimitet! blivit! allt! mer! betydande! för! företagen!
(Scherer!&!Palazzo,!2011).!Om!företag!lever!upp!till!olika!samhällsprinciper!och!agerar!
så!som!allmänheten!förväntar!sig!får!de!ett!ökat!förtroende!och!uppfattas!som!legitima!
(Santana,!2012).!Genom!ett!ökat!anseende!hos!sina!intressenter!stärks!företagets!image!
och!det!blir!lättare!för!företaget!att!sälja!sina!varor!och!genererar!vinster!(Grafström!et!
al.,! 2010).! Löhman! &! Steinholtz! (2004)! anser! att! ett! företags! varumärke! är!
sammanlänkat! med! dess! rykte.! Genom! den! globalisering! som! informationssamhället!
genomgått!har!det!blivit! lättare!för!företagets!intressenter!att!uttrycka!sina!åsikter!om!
företaget.!Detta!kan!både!ha!positiv!eller!negativ!inverkan!på!varumärket!eftersom!det!
ökar! möjligheterna! att! stärka! sin! image,! men! samtidigt! blir! det! enklare! att! kritisera!
företagen!!om!de!inte!lever!upp!till!förväntningarna.!(Löhman!&!Steinholtz,!2004) 
!
2.2.13Kunderna3
Enligt!en!undersökning!gjord!av!Förebilds!Företaget!Konsument!år!2002,!är!kunderna!
en! av! de! viktigaste! intressenterna! som! ställer! krav! och! påverkar! företagen! att! arbeta!
med! CSR.! Kunderna! har! vissa! förväntningar! som! företagen! måste! leva! upp! till,!
exempelvis! att! arbeta! ansvarsfullt.! Detta! är! dessutom! ett! sätt! att! skapa! ett! värde! hos!
kunderna.!(Löhman!&!Steinholtz,!2004)!Allmänhetens!förväntningar!på!företagen!är!att!
de! främst! ska! skapa! sysselsättning,!men!även!att! de! ska!producera!nyttiga!produkter,!
bygga!ett!bättre!samhälle!och!generera!vinst!(Löhman!&!Steinholtz,!2004).!!
!

På! senare! år! har! efterfrågan! på! miljövänliga! varor! som! producerats! under! goda!
arbetsförhållanden! ökat.! Detta! beror! till! stor! del! på! en! ökad! medvetenhet! hos!
allmänheten!gällande!mänskliga!rättigheter!och!miljön.!Fler!företag!har!därför!anpassat!
sig!efter!samhällsutvecklingen!och!erbjuder!idag!ett!större!utbud!av!miljövänliga!varor.!
(Grafström!et! al.,! 2010)!Kunderna!har! fått! ett! större! inflytande!på! företagen!och!med!
den! konkurrenssituation! som! råder! på! de! olika! marknaderna! tvingas! företagen! att!
lyssna! på! sina! intressenter.! Många! företag! väljer! att! tillmötesgå! sina! kunders! behov!
främst!för!att!undvika!kundförluster.!Mindre!företag!är!mer!känsliga!för!förändringar!i!
sina!kunders!köpbeteende!och!drabbas!hårdare!vid!kundavhopp.!(Löhman!&!Steinholtz,!
2004)!
!
2.2.23Personalen3
Ur!ett!CSRAperspektiv!är!personalen!en!viktig!resurs!då!det!är!de!som!utför!det!dagliga!
arbetet!och!som!återspeglar!företagets!image!(Löhman!&!Steinholtz,!2004).!Oavsett!om!
det!är!ett!producerande!företag!eller!ett!tjänsteföretag!så!har!de!anställda!stor!betydelse!
eftersom! det! är! personalen! som! ser! till! att! företagets! visioner! och! mål! förverkligas.!
Personalen!representerar!företagets!varumärke!och!hjälper!till!att!kommunicera!ut!dess!
värderingar! till! sina! kunder.! Om! personalen! utför! ett! bra! arbete! ökar! chanserna! att!
företaget! blir! framgångsrikt! och! därmed! kan! det! vara! strategiskt! att! investera! i!
personalen.!(Zuckerman,!1989)!När!människor!väljer!arbetsplats!så!är!det!flera!aspekter!
som!väger! in.! I! dagens! samhälle! är!det! inte! enbart! lön!och!position! som!avgör!när! en!
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person!väljer!en!arbetsplats.!Personen!vill!få!känslan!av!att!arbetet!som!utförs!bidrar!till!
något! meningsfullt! för! samhället.! Människor! vill! kunna! känna! sig! stolta! över! sin!
arbetsplats! och! därför! driver! det! företagen! att! arbeta! med! CSR! så! de! kan! attrahera!
personal!med!hög!kompetens.!Med!engagerade!anställda! får! företaget!nöjdare!kunder!
och!det!skapas!ett!värde!för!alla!iblandade.!(Löhman!&!Steinholtz,!2004) 
!
2.2.33Konkurrensfördelar3
Det! finns! forskning! som! visar! att! ett! aktivt! CSRAarbete! kan! användas! som! ett!
konkurrensmedel! då! det! stärker! företags! trovärdighet! och! attraherar! nya! kunder.! På!
lång! sikt! kan! företag! gynnas! av! att! investera! i! samhällsprojekt! då! det! bygger! upp!
varumärket! och! stärker! dess! position! på! marknaden.! (Hartman! et! al.,! 2007)! På! den!
globala! marknaden! har! rättvisemärkta! och! miljömärkta! produkter! börjat! ta! allt! fler!
marknadsandelar.! Att! ett! företag! arbetar! med! CSR! behöver! inte! vara! den! avgörande!
anledningen! till! att! konsumenten! väljer! att! handla! där,! då! priset,! kvalitén! eller!
produkten! i! sig! kan! ha! en! större! betydelse.! Däremot! ger! CSR! företaget! en!
konkurrensfördel!då!många!människor! föredrar!ett! företag!som!tar!ansvar! framför!ett!
som!inte!gör!det.!Det!blir!därmed!en!drivande!faktor!för!företagen!att!arbeta!med!CSR!då!
de! får! legitimitet! och! skapar! ett! förtroende!hos! kunderna.!Det! är! dessutom!viktigt! att!
företaget! lever!upp!till!det!som!utlovas,!annars!kan!det!slå!tillbaka!på!företaget.!Media!
och!ideella!organisationer!som!Greenpeace!kan!spela!en!stor!betydelse!om!de!kritiserar!
ett!företag,!eftersom!de!kan!påverka!kundernas!konsumtion!och!smutsa!ner!företagets!
varumärke! och! rykte.! (Löhman!&! Steinholtz,! 2004)! Socialt! ansvarstagande! kan! ha! en!
positiv!inverkan!på!företaget,!då!det!leder!till!ett!stärkt!anseende!bland!intressenterna!
samt!resulterar!i!en!närmare!relation!vilket!innebär!en!fördel!gentemot!konkurrenterna!
(Grafström!et!al.,!2010). 
!
2.2.43Ekonomisk3vinning3
Sambandet!mellan!CSR!och!ekonomisk! lönsamhet!är!ett!återkommande!ämne!som!det!
pågår! forskning! kring.! Ännu! råder! det! delade! meningar! kring! huruvida! det! går! att!
kombinera!socialt!ansvarstagande!och!ekonomisk!vinning.!Det! finns!de!som!menar!att!
CSR!har!en!motverkande!effekt!på!företagens!lönsamhet!och!aktieägarnas!vinstintresse!
och!att!man!därför!inte!bör!skänka!bort!företagets!vinster.!(Grafström!et!al.,!2010)! 
!
Forskning! har! även! visat! att! det! går! att! kombinera! goda! och! lönsamma! affärer! på!
långsikt! (Waddock! &! Graves,! 1997).! Genom! att! exempelvis! skänka! pengar! till! olika!
utbildningsprojekt!kan!företag!säkra!framtida!arbetskraft.!EUAkommissionen!skriver!att!
socialt! ansvarstagande! är! något! företag! bör! arbeta! med! då! det! bidrar! till! den! ökade!
välfärden.! De! betonar! att! socialt! ansvarstagande! kan! bidra! till! ökade! ekonomiska,!
miljömässiga!och!sociala!resultat!både!på!lång!och!kort!sikt!(EUAkommissionen,!2006).!
Dock!kan!det!finnas!svårigheter!i!att!mäta!resultaten!av!ett!CSRAarbete!då!det!kan!tolkas!
på!olika!sätt!och!att!det! inte! finns!någon!klar!definition!av!begreppet.!Därmed!kan!det!
vara! svårt! att! säkerställa! att! det! är! just! CSRAarbetet! i! sig! som! påverkar! företagets!
lönsamhet.!Om!ett! företag!klarar!av!att! leva!upp!till! intressenternas! förväntningar!och!
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krav! kan! det! få! en! positiv! ekonomisk! inverkan! på! resultaten! då! relationen! mellan!
parterna!stärks.!(Grafström!et!al.,!2010)!På!lång!sikt!kan!det!löna!sig!att!investera!i!CSR!
då! det! öppnar! upp! nya!marknader! som! resulterar! i! ökade! konkurrensfördelar! genom!
attraktion! av! kunder,! medarbetare,! intressenter! och! ett! stärkt! anseende! (Hartman,!
2007).!
!
2.33CSR<pyramiden3
Carroll! tog! år! 1979! fram! en! modell! för! att! beskriva! företagens! totala! sociala!
ansvarstagande.!Modellen! innehåller! fyra! olika! ansvarsområden! företag! har! gentemot!
samhället!men!den!kan!även!beskriva!orsakerna!till!ett!socialt!ansvarstagande.!Carroll’s!
definition!av!CSR!lyder:! 
!
“Det! sociala! ansvar! ett! företag! har! omfattar! det! ekonomiska,! juridiska,! etiska! och!
filantropiska! förväntningar! som!samhället!har! av! en!organisation!vid! en! specifik! tidpunkt.”!
(Carroll,!1979,!s.!500;!egen!översättning)!

!
Carroll! vidareutvecklar! sin! definition! med! att! den! inte! är! till! för! att! beskriva! varje!
bransch! ansvarsområden! utan! endast! är! till! för! att! lättare! kunna! kategorisera! ett!
företags!aktiviteter.!(Carroll,!1979) 
!

!
Figur/1.0/CSR8pyramiden/(Källa:!Carroll,!1979,!s.!499;!egen!bearbetning)/

3
Ekonomiskt/ ansvar:! Det! första! steget! i! Carrolls! modell! är! det! ekonomiska! ansvaret!
företag!har!gentemot!samhället.!Det!handlar!om!att!i!grunden!är!företaget!en!byggsten!i!
samhällets!ekonomi,!vars!uppdrag!är!att!producerar!varor!och!tjänster!som!tillgodoser!
samhällets! önskan! om! vinst.! Denna! vinst! var! incitamentet! som! skulle! främja!
entreprenörskapet! i! samhället,! men! på! senare! tid! har! företag! associerat! vinst! med!
vinstmaximering! vilket! inte! har! samma! innebörd.!De! andra! ansvarsområdena!baseras!
på! huruvida! företaget! gör! vinst! eller! inte,! vilket! kan! anses! vara! det! grundläggande!
ansvaret!ett!företag!har.!(Crane!&!Matten,!2007) 

Filantropiskt)

ansvar)

ENskt)ansvar)

Juridiskt)ansvar)

Ekonomiskt)ansvar)
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Juridiskt/ansvar:!Det!andra!steget!är!det!lagliga!ansvaret!företag!har.!Samhället!har!gett!
sitt!godkännande!till! företag!att!agera!enligt!vinstmotiven,!men!under!förutsättning!att!
de! agerar! inom!det! ramverk! av! lagar! och! regler! samhället! skapat.! Det! är! den! skrivna!
etiken!om!rättvist!företagande!som!samhället!etablerat.!(Crane!&!Matten,!2007)/
!
Etiskt/ansvar:!Det!etiska!ansvaret!företag!har!innebär!att!allmänheten!förväntar!sig!att!
företag! ska! följa! de! oskrivna! regler! och! normer! som! finns! i! samhället.! Dessa!
förväntningar! är! ofta! högre! och! under! ständig! förändring! till! skillnad! från! de! lagliga!
ansvaren!som!finns!nedskrivna.!Då!de!etiska!normerna!är!under!ständig!förändring!och!
inte!är! tydligt!definierade!blir!det!svårt! för! företag!att! försöka! leva!upp! till! samhällets!
förväntningar.!(Crane!&!Matten,!2007)!
!
Filantropiskt/ ansvar:! Det! sista! steget! i! Carrolls! modell! handlar! om! de! frivilliga!
aktiviteterna! företag! bidrar! med! till! samhället! utan! några! lagliga! eller! etiska!
påtryckningar.! Det! är! vad! företaget! gör! utöver! de! etiska! förväntningar! som! samhället!
ställer!mot!företaget!för!att!de!ska!anses!som!goda!föredömen!för!andra!verksamheter.!
Företagen! engagerar! sig! ekonomiskt! eller! tidsmässigt! för! att! bidra! till! det! lokala!
samhället,!exempelvis!genom!utbildningar!som!gynnar!befolkningen.!Detta!ansvar!ingår!
i! Carrolls! CSRApyramid!men! anses! inte! vara! den! viktigaste! komponenten! i! dess! CSRA
arbete! eftersom! den! är! frivillig.! Denna! del! är! till! för! att! skapa! mervärde! utöver! det!
ansvar!som!redan!tas.!(Crane!&!Matten,!2007) 
!
2.43Kommunikation3av3CSR3
Företag! har! regler! och! normer! de! måste! ta! hänsyn! till! när! de! arbetar! med! CSR.!
Börsnoterade!bolag!har!en!skyldighet!att!kommunicera!ut!aktiviteterna!som!sker!inom!
företaget,! vilket! även! omfattar! socialt! och!miljömässigt! ansvarstagande.! (Grafström! et!
al.,! 2010)! Kommunikationen! är! främst! till! för! att! informera! intressenterna! om!
verksamheten,!men! är! även! ett! sätt! att! skapa! gott! anseende! bland! aktörerna.! Ett! gott!
anseende!bland!aktörerna!är!avgörande!för!organisationens!framgång.!Lyckas!företaget!
kommunicera!ut!sina!aktiviteter!på!ett!effektivt!sätt!kan!det!resultera!i!gott!rykte!samt!
ökad!legitimitet.!(Hartman,!2007)!Dock!är!många!företag!passiva!när!det!kommer!till!att!
kommunicera!ut!sitt!CSRAarbete!då!förväntningarna!på!företaget!ökar!(Grafström!et!al.,!
2010). 
!
Företag! som! kommunicerar! ut! sitt! CSRAarbete! blir! ofta! granskade! av! media.! Det! är!
många! företag! med! välkända! varumärken!som! får! ta! emot! kritik! när! deras! CSRA
kommunikation!inte!håller!vad!som!utlovas.!Många!företag!ser!därför!fler!nackdelar!än!
fördelar!med!att!kommunicera!ut!sitt!ansvarstagande!arbete.!(Hawkins,!2006)!CSR!kan!
kommuniceras!ut!på!flera!olika!sätt!beroende!på!vem!företaget!riktar!sig!till!(Hartman,!
2007).! Kommunikationen! kan! ske! via! broschyrer,! rapporter,! hemsidor,! annonser,!
sociala!medier! etc.! (Wanderley! et! al.,! 2008).! Lyckas! företaget!med! kommunikationen!
kan! det! skapa! en! positiv! bild! av! företaget! samt! minska! risken! att! de! får! negativ!
publicitet.!Företag!som!inte!väljer!att!kommunicera!sitt!ansvarstagande!arbete!går!miste!
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om! möjligheterna! att! förbättra! sitt! anseende! bland! aktörerna! och! förbättra! sin!
marknadsposition.! (Hartman,! 2007)!Utgångspunkten! i! kommunikationen!bör! vara! det!
faktiska!arbetet!som!sker!i!praktiken.!Det!är!förödande!för!företaget!att!lova!något!som!
sedan!inte!hålls,!trovärdigheten!fallerar!och!företaget!får!dåligt!rykte.!(Grafström!et!al.,!
2010)!Doorley!&!Garcia!(2007)!menar!att: 
!
“...handling!säger!mer!än!ord!när!företag!kommunicerar!ansvar.”!(Doorley!&!Garcia,!2007,!s.!
368;!egen!översättning)!
!

2.4.13Extern3kommunikation3via3internet3och3sociala3medier3
Sedan! 1990Atalet! har! internet! blivit! ett! av! de! viktigaste! verktygen! för! att! sprida!
företagens! CSRAsatsningar.! Via! internet! och! sociala! medier! kan! företag! offentliggöra!
information!mer!kostnadseffektivt!och!snabbare!är!tidigare.!(Wanderley!et!al.,!2008)!En!
annan!fördel!med!att!kommunicera!via!internet!och!sociala!medier!är!att!intressenterna!
kan! ta! del! av! företagets! information! oavsett! vart! i! världen! de! befinner! sig! (Branco!&!
Rodrigues,!2006).! I! företagens!årsrapporter!kan!man! finna!vilka!satsningar!som!gjorts!
inom!ramen!för!CSR.!Till!skillnad!från!årsrapporter!kan!företagen!via!internet!välja!vad!
de!vill!kommunicera!ut!och!på!så!vis! lyfta! fram!särskilda!satsningar!som!kan!bidra!till!
ökat! anseende.! (Branco! &! Rodrigues,! 2006)! Det! saknas! fortfarande! riktlinjer! på! hur!
företag! bör! kommunicera! sitt! sociala! och!miljömässiga! ansvarstagande.! Detta! innebär!
att! det! blir! svårt! att! jämföra! företagens!CSRAarbete!med!varandra.!Vilket! engagemang!
som! förväntas! av! företagen! försvåras! ytterligare! av! att! det! inte! finns! någon! enhetlig!
definition!av!vilka!aktiviteter!CSR!omfattar.!(Grafström!et!al.,!2010)!!
!
2.4.23Intern3kommunikation3
Forskning!har!visat!att!det!finns!potentiella!fördelar!med!att!kommunicera!CSR!internt!
och!externt!(Morsing!&!Schultz,!2006).!I!ett!välskött!företag!genomsyrar!ansvarstagande!
hela!organisationen.!Ett! ansvarstagande! företag! ser!över! resurserna!och!effektiviserar!
arbetet,! undviker! onödiga! transporter! och! arbetar! aktivt! för! att! minska! avfallen.!
(Grankvist,!2009)!Undersökningar!har!visat!att!den!interna!kommunikationen!är!viktig!
för!att! få!de!anställda!att! leva!upp! till! företagets!värderingar!och!sprida!det!vidare! till!
kunderna.! Att! internt! informera! om! företagets! sociala! ansvar! är! betydande! för! att!
engagera!medarbetarna!och!minska!personalkostnaderna! för!att!därmed! tillfredsställa!
kunderna.!Kommunikationen!kan!ske!via! intranät!och!personalAtidningar!där!företaget!
kan!informera!om!vilket!ansvar!de!tar!i!sociala!frågor.!(Pomering!&!Dolnicar,!2009)!Det!
är!ett!viktigt!verktyg!för!att!få!de!anställda!att!inse!betydelsen!av!ett!aktivt!miljöarbete!
och!via!den!interna!kommunikationen!har!företaget!möjligheten!påverka!de!anställdas!
inställning!till!företaget!genom!att!påvisa!ett!ansvarsfullt!arbete.!Detta!kan!ge!upphov!till!
högre!tillgivelse!och!stolthet!gentemot!sin!arbetsgivare.!Utbildning!av!personal!kan!vara!
ett! sätt! att! lära! dem! arbeta! mer! energisnålt! och! effektivt! samt! så! har! företaget!
möjligheten!att!implementera!företagets!kärnvärden!och!påvisa!vikten!av!att!arbeta!mot!
en!hållbar!utveckling.!Detta!är!även!ett!sätt!att!visa!personalen!tydliga!riktlinjer!över!hur!
de!bör!arbeta!för!att!minska!miljöpåverkan.!(Grankvist,!2009)!
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2.53Intressenter3
Grankvist! (2009)! menar! att! intressenter! är! en! grupp! som! påverkas! av! företagets!
verksamhet!och!har!en!inverkan!på!företagets!legitimitet.!Intressenterna!kan!delas!upp!i!
primära! och! sekundära! grupper.! (Grankvist,! 2009)!De! primära! består! av! ägarna,!
personalen,!kunderna!och!leverantörerna.!De!sekundära!intressenterna!kan!vara!media,!
myndigheter,! intresseorganisationer! och! samhällen! (Waddock! et! al.,! 2002).! Dessa!
intressenter!kan!ha!olika!stor!betydelse!gentemot! företagets!överlevnad!(Grafström!et!
al.,!2010).!Det!finns!ett!behov!av!att!utforska!och!samverka!för!att!hitta!nya!möjligheter.!
(Hawkins,!2006) 
/
Primär/ intressent:$En! primär! intressent! är! en! individ! eller! organisation! i! samhället!
som!har!en!direkt!påverkan!på! företagets!verksamhet!och!miljö,!detta!kan!exempelvis!
vara! ägare,! kunder,! samarbetspartner! etc.! (Grafström! et! al.,! 2010).! För! att! existera!
behöver! företaget! både! ta! sitt! ekonomiska! och! sitt! sociala! ansvar! gentemot! sina!
intressenter!(Hillman!&!Keim,!2001).!
 
Sekundär/ intressent:$En!sekundär!intressent!är!en!individ!eller!organisation!som!har!
en! indirekt!påverkan!för! företagets!verksamhet.!Dessa! intressenter!har!betydelse! i!det!
stora!hela,!men!det!är!inte!en!fråga!om!företagets!överlevnadsförmåga.!Exempelvis!kan!
det!vara!media,!myndigheter!och!andra!intresseorganisationer.!(Grafström!et!al.,!2010)!
!

!
Figur/2.0/Intressentmodellen/(Källa:!Grafström!et!al.,!2010,!s.!67;!egen!bearbetning)/

!
Om! ett! företag! inte! tillfredsställer! sina! primära! intressenter! ökar! risken! att! företaget!
inte! överlever.! Företagets! intressenter! är! den! grupp! som! ständigt! förändrar! sin! åsikt!
gentemot!vad!ett!företag!bör!arbeta!med,!vilket!i!sin!tur!gör!det!viktigt!för!företaget!att!
ha!kunskap!om!detta!och!agera!därefter.!(Grafström!et!al.,!2010)!!
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organisaNoner)
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Kunder)
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3.3Metod3

I$ detta$ kapitel$ presenteras$ de$ tillvägagångssätt$ och$ metoder$ som$ ligger$ till$ grund$ för$
studien.$
!
3.13Val3av3studieobjekt 
Efter! en! gästföreläsning! på! Mälardalens! högskola! av! bostadsföretaget! Mimers! VD!
Fredrik!Törnqvist!väcktes!intresset!att!studera!Mimers!CSRAarbete!och!vilken!betydelse!
det! har! för! företaget! och! dess! varumärke.! ! Många! av! de! CSRAsatsningar! som! Fredrik!
Törnqvist! talade! om! på! gästföreläsningen! kände! vi! inte! till! sen! tidigare.! Här! väcktes!
intresset!för!frågan,!varför!kommunicerar!företaget!inte!ut!sina!åtgärder!så!större!delen!
av! allmänheten! känner! till! dem?!Mimer! har! under! flera! år! spelat! en! betydande! roll! i!
Västerås!fastighetsutveckling!med!nybyggnationer,!renoveringar!och!områdesstärkande!
aktiviteter.!
! 
3.23Val3av3metod 
Det!finns!två!typer!av!strategier!för!en!vetenskaplig!studie,!kvalitativ!eller!kvantitativ.!En!
kvalitativ! undersökningsmetodik! undersöker! tingets! underliggande! meningar! och!
innebörder.! Det! syftar! till! att! bilda! en! helhetsuppfattning!kring! problemet! och!
sammanhanget! samt! ge! den! bäst! förklarande! modellen! för! problemet! i! det! specifika!
sammanhanget.!(Christensen!et!al.,!2010) 
! 
En! kvantitativ! undersökningsmetodik! undersöker! variabler! som! kan! analyseras!
objektivt!med!ett! instrumentellt! verktyg! för! att! kunna!bearbetas! statistiskt.!Det! syftar!
till!att!med!dess!data!mäta!sambanden!mellan!vissa!variabler!inom!problemet!istället!för!
att! se! helheten.! Hypotesprövningar! är! något! som! ofta! förekommer! vid! en! kvantitativ!
undersökningsmetodik.!(Christensen!et!al.,!2010)!!
!
I!vår!undersökning!har!vi!valt!att!använda!en!kvalitativ!undersökningsmetodik!för!att!få!
en! mer! djupgående! inblick! i! hur! företaget! arbetar.! Detta! för! att! skapa! en! bättre!
uppfattning!över!företaget.!Merriam!(1998)!anser!att!ett!av!de!viktigaste!verktygen!som!
används!i!en!kvalitativ!forskning!är!att!forskaren!själv!är!den!primära!hämtningskällan!
av!information!och!analys.!Forskaren!kan!själv!göra!anpassningar!under!intervjuer!som!
gör!datan!mer!användbar!till!arbetet.!(Merriam,!1998)!Eftersom!vi!använder!oss!av!en!
kvalitativ! undersökningsmetodik! underlättar! det! i! arbetet! att! undersöka! företaget!
närmare.!Genom!att!möta!företaget!på!en!plats!där!de!känner!sig!hemma!samt!sätta!ett!
ansikte!till!namnet,!blir!företaget!mer!benäget!att!släppa!in!forskarna!i!den!inre!sfären.!
De!kan!då!bli!mer!villiga!att!dela!med!sig!av!information,!vilket!skulle!vara!svårare!med!
en!annan!form!av!kontakt.!Vid!personliga!intervjuer!minskar!risken!för!bortfall,!då!det!
inte! är! vanligt! att! en!person!uteblir! från! en!bokad! intervju! (Larsen,! 2009).! CSR! är! ett!
ämne!som!har!många!olika!definitioner!och!det!är!en!anledning!till!att!det!blir!svårt!att!
mäta! en! utgång!mot! en! annan.!Med! detta! i! åtanke! har! vi! valt! att! inte! arbeta!med! en!
kvantitativ!metodik.!!
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!
En! fallstudie! är! en! metod! av! kvalitativ! karaktär! som! handlar! om! att! undersöka! ett!
smalare!område!mer!djupgående.!Syftet!med!denna!typ!av!studie!är!att!tränga!igenom!
ytan!för!att!skapa!en!bättre!förståelse!om!varför!någonting!är!som!det!är.!Urvalet!sker!
efter!forskarens!egen!bedömning!och!där!väljs!informationsrika!och!meningsfulla!källor.!
(Christensen!et!al.,!2010)!En!sådan!ansats!är!att!föredra!när!syftet!är!att!studera!aktuella!
eller!nutida!händelser!då!variabler!inte!går!att!manipulera!(Merriam,!1988). På!grund!av!
studiens!omfattning!valdes!en!kvalitativ!fallstudie!som!har!till!syfte!att!studera!hur!och!
varför! ett! bostadsföretag! som! Mimer! väljer! att! implementera! CSR! i! sitt! vardagliga!
arbete. 
!!
Det!finns!tre!stycken!vetenskapliga!angreppssätt!för!analysen.!Den!första!är!en!deduktiv!
ansats!som!utifrån!generella!principer!skapar!slutsatser!kring!en!specifik!händelse.!Det!
innebär! att! utifrån! teori! kunna!beskriva! olika! förhållanden! i! verkligheten.!Detta! är! en!
prövande! ansats! där! hypotesbildning! är! vanligt.! Den! andra! är! en! induktiv! ansats! där!
arbetet!utgår!från!upptäckter!som!kommit!fram!i!verkligheten.!Dessa!upptäckter!formar!
sedan!allmänna!principer! som! i! sin! tur!bildar! olika! teorier.!Den! tredje! är! en! abduktiv!
ansats!som!är!en!kombination!av!de!ovanstående!ansatserna.!Vanligtvis!beskrivs!nuläget!
inom! ett! område! på! ett! induktivt! sätt! genom! att! en! bild! målas! upp! utifrån! källornas!
förståelse!och!känsla.!Detta!kombineras!med!en!deduktiv!ansats!där!tidigare!teoretiska!
förutsättningar! används! för! att! få! djupare! kunskap! inom! ett! visst! område.! (Olsson! &!
Sörensen,!2007)!Vår!studie!följer!en!mer!abduktiv!ansats!då!vi!byggt!förkunskap!inom!
området!med!teorier!och!modeller!samt!tidigare!arbeten.!Detta!i!kombination!med!att!vi!
valt!att!studera!företagets!nuvarande!situation!utifrån!insamlad!empirisk!data.!
!
3.33Metod3för3insamling3av3teorier 
För!att!undersöka!olika! teorier!och! tidigare!avhandlingar!som!behandlar!ämnet!har!vi!
använt! oss! utav! de! vetenskapliga! databaserna! ABI/INFORM! Global! och! Discovery!
Service!för!Mälardalens!högskola!men!även!Google!Scholar.!Sökord!som!använts!är!“csr”,!
“csr! fastigheter”,! “corporate! social! responsibility! housing”! och! “corporate! social!
responsibility! housing! management”.! Efter! en! viss! undersökning! hittade! vi! fler!
hänvisningar! till! andra! vetenskapliga! artiklar! och! avhandlingar! som! visade! sig! vara!
användbara!för!att!besvara!vår!frågeställning!och!uppfylla!vårt!syfte.!Den!litteratur!som!
varit! av! stor! vikt! för! utformningen! av! teorin! har! framför! allt! varit! Grankvist! A! CSR! i!
praktiken! (2009),! Löhman! &! Steinholtz! A! Det! ansvarsfulla! företaget! (2004)! samt!
Grafström! et! al.! A! Företagsansvar! i! förändring! (2010).! Denna! litteratur! beskriver!
övergripande! begreppet! och! definitionen! av! CSR! samt! hur! företag! arbetar!med! att! ta!
samhällsansvar.! Definitionen! av! CSR! är! liknande! i! alla! tre! böckerna,!men! hur! företag!
arbetar!med!CSR!beskrivs!olika.!Grafström!et!al.!(2010)!och!Grankvist!(2009)!beskriver!
hur! företag! arbetar!med! CSR! och! Löhman!&! Steinholtz! (2004)! varför! företag! gör! det.!
Carrolls! modell! (se! avsnitt! 3.3! i! teorin)! ger! en! bra! kategoriserings! möjlighet! för! ett!
företags! CSRAaktiviteter.! Genom! att! använda! denna!modell! görs! företagets! aktiviteter!
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mer! kategoriserbara! och! det! blir! tydligare! att! kunna! utbryta! de! bakomliggande!
orsakerna!till!varför!företag!arbetar!med!CSR. 
! 
3.43Metod3för3intervjuer3samt3val3av3respondenter 
Arbetet! är! av! kvalitativ! karaktär! och! syftar! till! att! undersöka!Mimers! CSRAarbete.! En!
kvalitativ!studie!syftar!till!att!undersöka!ett!visst!område!eller!vissa!egenskaper.!Det!är!
då!svårt!att!härleda!till!några!generella!slutsatser!eftersom!observationerna!endast!kan!
passa!till!det!specifika!fallet.!(Reinecker!&!Jörgensen,!2011) 
! 
Semistrukturerad! intervju! är! en! av! de! mest! effektivaste! metoderna! till! att! samla! in!
primärdata!inom!samhällsvetenskapliga!studier.!Ett!sätt!att!genomföra!dessa!intervjuer!
är! genom! en! semistrukturerad! intervjumetod.! Det! innebär! att! forskaren! försöker!
centrera! intervjun! kring! ett! fåtal! viktiga! frågor! eller! teman.! Intervjumetoden! är!
fortfarande! flexibel! och! möjligheten! finns! att! styra! intervjun! kring! potentiella! frågor!
som! verkar! intressanta.! Detta! kan! leda! till! bättre! fakta! och! bättre! insikt! kring! ämnet.!
(Lancaster,! 2005)! Då! uppsatsen! bygger! på! att! undersöka! ett! visst! fenomen! och! dess!
inverkan!har! vi! valt! att! använda! en! semistrukturerad! intervjumetod.!Detta! för! att! det!
troligtvis! kommer! bli! flertalet! följdfrågor! som! ska! skapa! en! bredare! bild! över! hur!
företaget! arbetar.! Med! tanke! på! de! olika! nivåerna! de! anställda! befinner! sig! i!
organisationen! behöver! vi! kunna! anpassa! frågorna! utifrån! den! enskilda! individens!
kunskap!och!erfarenhet!inom!området. 
!
Till! en! början! valdes! respondenterna! till! denna! undersökning! ut! efter! ett! godtyckligt!
urval.! Ett! sådant! urval! görs!när! forskaren! gör! en! egen!bedömning!över! vilka! som! ska!
ingå! som! informationskällor! för! att! få! ett! varierat! urval! (Larsen,! 2009).! Detta!
kombinerades! med! snöbollsmetoden! då! våra! respondenter! inte! kunnat! besvara! alla!
våra! frågor! och! hänvisade! oss! vidare.! Med! snöbollsmetoden! menas! att! urvalet! först!
utgår!från!vissa!personer!som!besitter!kunskap,!för!att!sedan!få!tips!om!andra!personer!
som! kan! bidra! till! arbetet! (Larsen,! 2009).! Det! undersökta! företaget! är! verksamma! i!
Västerås! och! det! gick! relativt! snabbt! att! få! en! personlig! kontakt,! men! den! initiala!
kontakten! togs! via! eApost.! För! att! få! så! bra! information! som! möjligt! studerades!
organisationen! innan! förfrågningar! skickades.! Detta! för! att! hitta! respondenter! med!
information!och!kunskap!inom!det!valda!området. 
!
3.53Primärdata 
Primärdata!är!data!som!genereras/samlas!in!i!samband!med!forskningsprocessen!för!att!
ge!stöd!till!projektet.!Detta!sker!vanligtvis!genom!intervjuer,!experiment,!observationer!
och! enkätundersökningar.! (Lancaster,! 2005)! För! att! samla! in! primärdata! till!
undersökningen! valde! vi! att! genomföra! personliga! intervjuer! med! personer! på! olika!
positioner!inom!företaget.!Dessa!personer!befinner!sig!både!i!företagets!strategiska!topp!
och!operativa!kärna.!Motivet!till!detta!är!att!försöka!få!en!bredare!bild!av!problemet!och!
öka! förståelsen!gentemot! företagets!kultur!och!kommunikation.!Nedan!presenteras!en!
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tabell!med!de!personer! som! intervjuats! för! att! samla! in!primärA!och! sekundärdata! till!
studien: 
!
Namn3 Företag3 Titel3
Fredrik!Törnqvist! Mimer! VD!
Eva!Favaro! Mimer! Marknadschef!
Wivecka!Ljungh! Mimer! HR!chef!
MarieALouise!Larsson!Wallén! Mimer! Projektledare!
Abdilaahi!Hassan! Mimer! Boinformatör!
Figur/3.0/Intervjuade/personer/(källa:!egen)/

!
Första!intervjun!som!genomfördes!var!med!Wivecka!Ljungh!på!Mimers!huvudkontor!på!
Slottsgatan,! Västerås.! Innan! intervjun! skickade! vi! ett! förberedande! mail! till! Wivecka!
Ljungh! om! vilket! ämne! vi! önskade! behandla! men! eftersom! vi! var! ute! efter! hennes!
personliga! inställning! till! CSR! ville! vi! inte! skicka! intervjufrågorna! så! hon! kunde!
förbereda! svar! i! förhand.! Den! semistrukturerade! intervjun! pågick! under! cirka! 50!
minuter!och!gav!en!bra!helhetsbild!över!vad!Mimer!arbetar!med.!Två!personer!ställde!
frågor,!en!antecknade!ner!svaren!och!utöver!det!spelades!hela!intervjun!in.!Detta!gjordes!
med! tanken! att! om! någon! information! skulle! missas! skulle! denna! återfinnas! på!
inspelningen.! Nästa! intervju! som! genomfördes! var!med!MarieALouise! Larsson!Wallén!
som! har! jobbat! som! projektledare! hos! Mimer! sedan! år! 2005! och! har! ansvaret! för!
Vallbyprojektet.!Projektet!är!ett!av!Mimers!CSRAinitiativ!där!målet!är!att!öka!inflytandet!i!
området! för!de!boende!och!skapa!engagemang!i!sin!stadsdel.!Tillsammans!med!MarieA
Louise! Larsson! Wallén! intervjuades! även! Abdilaahi! Hassan! som! arbetar! som!
Boinformatör!hos!Mimer.!Hans!position!kom!till!under!år!2008!och!övergripande!består!
det! av! att! informera! de! boende! med! utländsk! bakgrund! som! inte! känner! till! vilka!
rättigheter!och! skyldigheter!de!har! i! sitt!boende.! Intervjun! tog! cirka!en! timme!och!30!
minuter!med!de!båda!och!skedde!på!ett!mer!ostrukturerat!sätt!då!vi!önskade!få!en!bättre!
uppfattning! om! vad! Vallbyprojektet! involverar.! Vi! skickade! inga! förberedande! frågor!
inför!denna!intervju.!Detta!gav!upphov!till!en!mer! informativ!och!spontan!intervju!där!
många! olika! delar! från! projektet! behandlades! på! ett! öppet! och! lättsamt! sätt.! Nästa!
intervju!skedde!med!Fredrik!Törnqvist!och!Eva!Favaro!på!Mimers!Kundcenter!och!tog!
cirka!52!minuter.!Intervjufrågorna!var!skrivna!på!ett!semistrukturerat!sätt!för!att!få!ett!
övergripande!tema!som!genomsyrar!frågorna,!men!att!det!även!fanns!utrymme!till!mer!
utvecklade!svar!över!hur!Mimer!arbetar!med!CSR!på!en!strategisk!nivå.!Eftersom!båda!
recipienterna!medverkade!under! intervjun!kunde!frågorna!diskuteras!mer!djupgående!
med!instick!från!de!bådas!ansvarsområden.!
!!
3.5.13Sekundära3källor3
Sekundärdata!är!data!som!redan!sammanställts!och!publicerats.!Det!kan!vara!data!vars!
syfte! är! att! stödja! ett! annat! projekt! eller! som! kan! vara! användbart! i! forskningen.!
Vanligtvis!består!detta!av!offentliga!rapporter!eller! intern! information.!(Christensen!et!
al.,!2010)!För!att!få!en!bredare!inblick!inom!ämnet!och!företaget!har!vi!valt!att!använda!
oss!av!sekundära!källor!som!Mimers!årsredovisning,!Mimers!hållbarhetsredovisning!och!
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Västerås!stads!offentliga!områdesstatistik.!Denna!information!är!stödjande!material!för!
få! en! djupare! inblick! i!Mimers! CSRAarbete!men! även! ge! en!mer! rättvisande! bild! över!
deras!marknadssituation.!För!att!få!en!mer!övergripande!bild!av!bostadsmarknaden!har!
en!mailintervju!genomförts!med!Cecilia!Svedin,!Affärsutvecklare!på!Örebro!Bostäder!AB.!
Kontakten! med! Cecilia! Svedin! togs! efter! tips! från! Malin! Lampa,! biträdande!
Kundcenterchef!på!Mimer.!!
!
3.63Analysmetod3
Den! primärA! och! sekundärdata! som! tagits! fram! ligger! till! grund! för! analysen.! I!
analyskapitlet!kommer!det!diskuteras!kring!Mimers!CSRAinitiativ!och!hur!Mimer!arbetar!
med!att! ta!sitt!samhällsansvar.!Det!kommer!också!diskuteras!kring!Mimers!handlingar!
och!hur!dessa!påverkar!samhället! i!helhet.!Med!hjälp!av!den!teoretiska!referensramen!
har! väsentlig! förkunskap! inom! ämnet! tagits! in.! Detta! för! att! kunna! analysera! den!
insamlade!empirin!men!även!för!att!stödja!den!diskussion!som!förs.!!
!
Analysen!kommer!att!presenteras!i!form!av!egna!reflektioner,!kommentarer!och!tankar!
samt! ge! förslag! på! förbättringsmöjligheter! som! Mimer! kan! vidta.! Analysen! kommer!
sedan!mynna!ut!i!slutsatser!som!sammanfattar!diskussionen!som!förts. 
!
3.73Validitet3och3Reliabilitet3
Validitet!är!beskrivningsgraden!av!den!information!som!samlats!in!och!filtrerats!utifrån!
forskarens! undersökningsfråga.! Forskaren! har! till! uppgift! att! granska!materialet! efter!
olika!kriterier!som!passar!frågeställningen.!Om!materialet!felbedöms!riskerar!arbetet!att!
förlora! sin! kredibilitet! och! undersökningen! förkastas.! (Lancaster,! 2005)! Validitet!
handlar!om!arbetets!relevans!och!giltighet!och!enligt!Larsen!(2009)!kan!det!vara!lättare!
att! försäkra!sig!om!högre!validitet! i!en!kvalitativ!undersökning.!Detta!då!anpassningar!
kan!ske!under!genomförandet!av! intervjuerna! för!att! få! tillgång! till!annan! information!
som!kan!vara!till!vikt!för!arbetet.!(Larsen,!2009)!Eftersom!vi!gjort!en!fallstudie!över!ett!
bostadsföretags! CSRAarbete! är! vi! medvetna! om! att! det! blir! svårt! att! dra! generella!
slutsatser! då! vi! inte! tagit! hänsyn! till! alla! aktörer,! både! privata! och! kommunala!
bostadsföretag! inom! fastighetsbranschen.! Studien! är! genomförd! under! en! viss! period!
vilket!medför!en!verklighetsbild!av!företaget!i!dagsläget,!men!eftersom!CSR!ständigt!är!
under! förändring! kan! det! medföra! ett! annat! resultat! om! samma! studie! skulle!
genomföras! i! framtiden.! Genom! att! vi! fått! tillgång! till! flera! respondenter! med! goda!
kunskaper! inom! området! ökar! det! arbetets! trovärdighet.! Då! primärdatan! bygger! på!
intervjuer! och! interna! dokument! så! är! vi! medvetna! om! att! informationen! kan! vara!
vinklad.!Detta! är!något! som!vi! tagit! i! beaktning! vid! insamlandet! och! analyseringen! av!
datan.!!!
!
Reliabilitet! är! den! beskrivningsgrad! som! visar! hur! exakt! eller! tillförlitligt! ett! arbetes!
resultat!är.! !Med!det!menas!att!den!genomförda!studiens! resultat!kan!upprepas!på!ett!
identiskt! eller! likartat! sätt! med! samma! upplägg.! (Christensen! et! al.,! 2010)! En!
förutsättning! för!att!detta!ska!gå!att!genomföra!är!att! inga! förändringar!har!skett!som!
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kan!påverka!det!studerade!objektet!(Lancaster,!2005).!Genom!att!undersöka!ett!företag!i!
form! av! en! fallstudie! som! har! hög! anknytning! till! verklighetsuppfattningen! vid! en!
specifik!tidpunkt!kan!det!bli!svårt!att!skapa!någon!reliabilitet.!Det!finns!ingen!garanti!att!
en! person! som! svarat! på! ett! specifikt! vis! kommer! svara! samma! sak! vid! en! annan!
tidpunkt,! då! dennes! subjektiva! tankesätt! påverkar! svaret.! En! annan! punkt! som!
Christensen! et! al.! (2010)! poängterar! är! att! i! kvalitativa! undersökningar! är!
mätinstrumentet! och! analytikern! samma! sak.! Förändras! verkligheten! kommer! varken!
ursprungsforskaren! eller! nästa! som! vill! studera! samma! företeelse! komma! fram! till!
samma!resultat.!(Christensen!et!al.,!2010)!! !
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4.3CSR3inom3fastighetsbranschen 
I$följande$kapitel$presenteras$bakgrundsempiri$om$synen$på$CSR$inom$fastighetsbranschen$
samt$de$samarbeten,$direktiv$och$regler$som$har$en$inverkan$på$Mimers$CSR\arbete.$Syftet$
med$ denna$ empiri$ del$ är$ att$ ge$ läsaren$ en$ ökad$ bakgrundsförståelse$ till$ varför$
bostadsföretag$arbetar$med$CSR.$$
!
De! kommunalägda! bostadsföretagen! har! under! flera! år! arbetat! med! socialt!
ansvarstagande!då!det!ansetts!vara!en!del!av!dess!ansvarsområde.! I! samband!med!att!
samhället! ställer! högre! krav! på! företag! att! agera! inom! ramen! för! vad! som! anses! vara!
ekonomiskt,! miljömässigt! och! socialt! ansvarstagande! har! även! synen! på! vad! CSR!
innefattar! förändrats.! Det! finns! idag! bristfällig! forskning! inom! området! om! hur!
bostadsföretag!kombinerar!samhällsansvar!och!affärsmässighet.!Under!år!2013!startade!
SABO!(Sveriges!Allmännyttiga!Bostadsföretag)!ett! forskningsprojekt!som!avser!ge!svar!
på! detta.! (SABO,! 2013B)!Örebro! bostäder!AB! är! ett! kommunalägt! bostadsföretag! som!
arbetar!aktivt!med!CSR.!Cecilia!Svedin,!Affärsutvecklare!på!Örebro!bostäder!menar!att!
CSR!för!dem:!
!
“...! är! att! vi! i! vår! verksamhet! och! i! framtida! satsningar! och! beslut! tar! ansvar! för! miljö,!
ekonomi!och!ett!omfattande!socialt!ansvar.”!(Cecilia!Svedin,!2013A04A24)!
!

Hon!anser!att!ansvaret!som!tagits!förändrats!under!åren!och!sett!olika!ut.!Den!trend!som!
hon! ser! är! att! företag! numera! försöker! ta! ett! större! ansvar! i! alla! ansvarsområden.!
(Cecilia!Svedin,!2013)!Vidare!säger!Cecilia!Svedin!att:!
!
”Genom!EUAkommissionens! definition! poängteras! också! att! de! tre! hållbarhetsbenen! är! lika!
viktiga,!ekonomin!kom!tidigare!i!skymundan,!och!i!och!med!detta!så!förändrades!nog!bilden!
av! CSR.! Det! är! inte! bara! för! att! alla! är! snälla,! utan! det! är! även! numera! ett! sätt! att! tjäna!
pengar.”!(Cecilia!Svedin,!2013A04A24)!

!
Hyresgästerna!har! idag!högre!förväntningar!på!fastighetsägarna!att!de!ska!arbeta!med!
miljöA! och! hållbarhetsfrågor.! Tenant! &! Partner! är! ett! företag! på! fastighetsmarknaden!
som!hjälper!kunder!att! finna!rätt! lokaler!och!har!märkt!av!den!ökade!efterfrågan! från!
kunderna!om!“gröna!kontor”!och!att!hyresvärden!ska!ta!ett!samhällsA!och!miljöansvar.!
För! att! möta! dessa! krav! från! kunderna! arbetar! företaget! med! att! utveckla! sin!
verksamhet! internt! för! att! sedan! kunna! lyfta! fram! miljöperspektivet! i! sina! tjänster.!
Genom!det!interna!arbetet!vill!företaget!öka!kunskapen!bland!sina!anställda!så!att!de!ska!
kunna! föra! vidare! kunskapen! till! sina! kunder! på! ett! trovärdigt! sätt.! (CSR! i! praktiken,!
2011)!
!
Caroline!Widing,!fastighetskonsult!på!Tenant!&!Partner!säger!i!tidningen!CSR!i!praktiken!
att! hon! de! senaste! fem! åren! inom! fastighetsbranschen! sett! förändrade! attityder! och!
medvetenhet!bland!kunderna!gällande!hållbarhetsfrågor!och!att!det!finns!en!ny!vilja!hos!
företagen! att! investera! i! dessa! frågor.! Trots! att! de! kostar! för! stunden! så! lönar!det! sig!
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oftast!i!längden.!Hon!säger!vidare!att!huvudskälet!till!att!deras!företag!valt!att!satsa!på!
hållbarhetsarbetet!är!påtryckningar!från!kunder!och!samhället.!Idag!är!det!självklart!att!
arbeta!med!dessa!frågor!och!Caroline!Widing!menar!att!företag!som!väljer!att!inte!satsa!i!
CSR!kommer!minska!i!konkurrenskraft.!MiljöA!och!samhällssatsningar!har!blivit!viktiga!
komponenter! i! företagens!dagliga! arbete!och! för!Caroline!Widing! var!det! ett! naturligt!
steg!att!börja!arbeta!med!dessa!frågor!för!att!tillfredsställa!kundernas!behov!samt!verka!
som!en!förebild!inom!fastighetsbranschen.!(CSR!i!praktiken,!2011)!
!
4.13Lagen3om3allmännyttiga3kommunala3bostadsaktiebolag3
Under!år!2010!beslutade!regeringen!om!en!ny! lag!som!kom!att! ställa!nya!krav!på!hur!
kommunalägda!bostadsföretagens!verksamhet!ska!bedrivas.!Tidigare!var!det!möjligt!för!
kommunalägda!bostadsföretag!att!bedriva!sin!verksamhet!utan!någon!avkastning.!Detta!
hämmar! ambitionsnivåerna! och! utvecklingskurvan! för! företagen.! Den! nya! lagen! har!
framförallt! gjort! att! det! idag! inte! är! någon! större! skillnad! mellan! de! privata! och! de!
kommunalägda!bostadsföretagen.!(Fredrik!Törnqvist,!2013)!Målet!med!den!nya!lagen!är!
att! bostadsföretagen! ska! arbeta! affärsmässigt! vid! transaktioner,! investeringar,!
hyressättningar! och! ta! ett! samhällsansvar.! Hyresnivåerna! hade! tidigare! ett!maximum!
tak!som!de!privata!aktörerna!var!tvungna!att!anpassa!sig!efter.!När!lagen!trädde!i!kraft!
vid!årsskiftet!2011!blev!det!tydligare!definierat!hur!verksamheten!ska!bedrivas!utifrån!
nya! krav! på! affärsmässighet.! Många! privatägda! bostadsföretag! tvingades! anpassa! sig!
efter! de! normerade! hyrorna! men! i! och! med! den! nya! lagen! är! hyrorna! idag! mer!
marknadsanpassade.!Den!nya!lagen!medförde!att!hyresnivåerna!nu!förhandlas!varje!år!
och! skiljer! sig! från! område! till! område! för! att! säkerställa! konkurrenskraften! på!
marknaden.!(SABO,!2011)!Lagen!lyder!(Lag!2010:879,!2013):!
!
Lag/(2010:879)/om/allmännyttiga/kommunala/bostadsaktiebolag/
2! §! Ett! allmännyttigt! kommunalt! bostadsaktiebolag! ska! bedriva! verksamheten! enligt!
affärsmässiga!principer!trots!2!kap.!7!§!och!8!kap.!3!c!§!kommunallagen!(1991:900).!
!
7!§!Kommuner!och!landsting!får!driva!näringsverksamhet,!om!den!drivs!utan!vinstsyfte!
och! går! ut! på! att! tillhandahålla! allmännyttiga! anläggningar! eller! tjänster! åt!
medlemmarna!i!kommunen!eller!landstinget.!
!
3! c! §! Kommuner! och! landsting! får! inte! ta! ut! högre! avgifter! än! som! svarar! mot!
kostnaderna! för! de! tjänster! eller! nyttigheter! som! kommunen! eller! landstinget!
tillhandahåller.!Lag$(1998:70).$$
!
SABO!beskriver!kortfattat!de!övergripande!lagliga!skyldigheterna!företagen!har!som:!
!
“Ett! kommunalt! bostadsaktiebolags! huvudsakliga! uppgift! ska! vara! att! i! allmännyttigt! syfte!
förvalta! fastigheter!med!hyresrätter,! främja!bostadsförsörjningen! i! kommunen!och! erbjuda!
hyresgästerna! inflytande.! Bolagen! ska! driva! verksamheten! enligt! affärsmässiga! principer!
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med! normala! avkastningskrav.! Den! nuvarande! utdelningsbegränsningen! ersätts! av! en!
begränsning!av!värdeöverföringar!från!kommunala!bostadsaktiebolag.”!(SABO,!2013A)!

!
Då!den!tidigare!utdelningsbegränsningen!ersatts!av!en!annan!lag!kan!nu!vinsterna!som!
företaget!gör!överföras! till!kommunen.!För!att!reglera!detta! tillkom!lagen!begränsning!
av!värdeöverföringar.!Boverket!beskriver!de!ekonomiska!skyldigheterna!som:!!
!
“Ett!kommunalt!bostadsbolags!vinster!kan!emellertid!överföras! från!bolaget! till!kommunen!
om! det! görs! för! att! finansiera! åtgärder! inom! ramen! för! kommunens!
bostadsförsörjningsansvar.! Det! kan! bl.a.! röra! sig! om! att! främja! integration! och! social!
sammanhållning!eller!åtgärder! för!att! tillgodose!behovet!av!bostäder! för!personer! för!vilka!
kommunen!har!ett!särskilt!ansvar.”!(Boverket,!2013A)!

!
För!att! säkerställa!att!de!nya!hyrorna! inte!ökar! för!vertikalt! infördes!även!en! lag! som!
reglerar!hur!mycket!hyran!får!höjas!från!år!till!år.!Den!kallas!trappningsregeln!och!avser!
dämpa!effekten!av!kraftiga!hyreshöjningar.!Det!handlar!om!att!reglera!hyreshöjningar!i!
områden!som!tidigare!varit!kraftigt!undervärderade!att! inte!öka!för!snabbt.!(Boverket,!
2011)!
!
4.1.13Ägardirektiv3för3att3arbeta3affärsmässigt3
Samtliga!kommunalägda!bostadsföretag!arbetar!utifrån!ägardirektiv!som!är!direktiv!och!
mål! som! företagens! ägare! sätter! upp! för! bostadsföretagen.! Direktiven! säger! att!
företagen!ska!arbeta!affärsmässigt!för!att!skapa!någon!form!av!vinning!för!företaget!och!
samhället.! (SABO,! 2011)! Som! en! följd! av! införandet! av! lagen! (2010:879)! om!
allmännyttiga!kommunala!bostadsaktiebolag!har!ägardirektiven!ökat!från!några!enstaka!
år!2010!till!flertalet!år!2013!(Boverket,!2013B).!
!
4.23CSR<samarbeten3inom3fastighetsbranschen3
Att!vara!delaktig!i!olika!nätverk!och!samtala!med!andra!bostadsföretag!gällande!ämnet!
CSR! är! enbart! positivt! enligt! Fredrik! Törnqvist.! Det! finns! flera! olika! myndigheter,!
intresseorganisationer!och!nätverk!som!hjälper!bostadsföretagen!att!utveckla!sitt!CSRA
arbete.! När! nya! modeller! för! CSR! skapas! i! dessa! samarbeten! kan! de! få! ett! så! stort!
genomslag!att!fler!bostadsföretag!väljer!att!använda!sig!av!modellen.!(Fredrik!Törnqvist,!
2013)!
!
4.2.13Eurhonet3
European! Housing! Network! (Eurhonet)! är! ett! samarbetsnätverk! för! fastighetsägare! i!
hela! Europa.! Idag! består! det! av! 29! medlemsföretag! i! fem! europeiska! länder! och!
tillsammans! förvaltar!de!cirka!600!000!bostäder.! (Eurhonet,!2013A)!Eurhonets!mål!är!
att! genom! samarbete! kunna! ta! lärdom! från! varandra! och! utveckla! varandras!
verksamheter.!Medlemmarna!agerar!på!en!lokal!marknad,!men!tar!hjälp!av!varandra!för!
att!utvecklas!då!alla!företag!har!styrkor!och!svagheter.!(Eurhonet,!2013B)!Exempelvis!är!
Storbritanniens!medlemsföretag! framgångsrika! inom!kommunikationsområdet! och! att!
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skapa!delaktighet!med!sina!hyresgäster.!Detta!är!något!de!svenska!bostadsföretagen!kan!
ta!lärdom!från.!(Fredrik!Törnqvist,!2013)!
!
4.2.23SABO3
Sveriges!Allmännyttiga!Bostadsföretag!(SABO)!är!en!branschA!och!intresseorganisation!
för! allmännyttiga! bostadsföretag.! Idag! är! det! cirka! 300! medlemmar,! i! varierande!
storlekar,! spridda!över!hela!Sverige.!SABOs!medlemmar! förvaltar! tillsammans!ungefär!
730!000!bostäder!med!en!omsättning!på!43!mdkr.!Detta!gör!SABO!till!en!stor!och!viktig!
aktör! på! den! svenska! bostadsmarknaden.! Ägandeformen! hos! medlemmarna! är!
varierande! men! flertalet! är! allmännyttiga! bostadsföretag! som! ägs! av! kommunerna.!
Målet! för! SABO! är! att! hjälpa! sina! medlemmar! att! vara! långsiktiga! och!
konkurrenskraftiga!aktörer!på!bostadsmarknaden.!Genom!detta!kommer!medlemmarna!
gemensamt! bidra! och! arbeta! mot! en! hållbar! utveckling.! Huvudpunkterna! i! denna!
hållbara!utveckling!kommer!vara!att!arbeta!ekonomiskt,!miljömässigt!och!socialt.!SABO!
beskriver!sin!verksamhet!som!att!de!ska!erbjuda,!stöd,!service,!rådgivning,!konsultstöd,!
utbildningar! samt! sprida! information! i! medlemsnätverket.! Medlemmarna! får! via!
samarbetet! i! SABO! goda! arbetsförutsättningar! och! hjälp! med! nyckeltal! från!
omvärldsbevakning,! opinionsbildning! samt! branschsamarbeten.! För!många! av! SABO:s!
medlemmar! är! SABO! ett! bra! nätverk! att! ta! del! av! och! få! hjälp! med! att! arbeta! mot!
hållbarhetsfrågor.!(SABO!Årsredovisning,!2012)!
! !
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5.3Bostad3AB3Mimer 
I$ detta$ empiri$ kapitel$ behandlas$ bostadsföretaget$ Mimer$ och$ deras$ CSR\arbete.$ Först$$
presenteras$det$studerade$företaget$och$därefter$de$olika$CSR\projekten$och$aktiviteterna.$$
!
År!1920!grundades!det!kommunalägda!bostadsföretaget!Mimer! i!Västerås,!Sverige.!De!
har! 105! stycken! medarbetare! och! under! 2011! omsatte! företaget! 752! miljoner!
kronor.! !Att! företaget!är!kommunalägt! innebär!att!Västerås!Stad!äger!företaget!till!100!
%!och!att!de!har!en!politisk!styrelse!som!har!ett!inflytande!på!besluten!som!tas!gällande!
Mimers! vardagliga! arbete! och! samhällssatsningar.! Genom! att! bygga,! äga,! förvalta! och!
hyra!ut!prisvärda!bostäder!och!lokaler!strävar!Mimer!efter!att!uppfylla!affärsidén!om!att!
de! ska! erbjuda! individuella! lösningar! och! medverka! i! utvecklingen! av! Västerås! stad.!
Mimer! tillhandahåller! idag! 11! 165! lägenheter!med! cirka! 21! 000! hyresgäster.! (Mimer!
Hållbarhetsredovisning,! 2011)! “En! bra! dag! börjar! hemma”! är! Mimers! kundlöfte! och!
innebär! att! de! alltid! sätter! kundens!önskemål! i! första!hand.!Visionen! är! att! de! ska!bli!
“Sveriges!bästa!bostadsföretag”,! och! för! att! uppnå!detta! arbetar!Mimer! aktivt!med!att!
driva!utvecklingsfrågor!inom!fastighetsbranschen,!öka!lönsamheten!och!erhålla!nöjdare!
kunder! och! medarbetare.! För! att! styra! verksamheten! och! utveckla! företagskulturen!
använder! sig!Mimer!av! tre! stycken!kärnvärden!omtanke,$nytänkande$och$engagemang,$
som! ska! återspeglas! i! kommunikationen! och! i!medarbetarnas! sätt! att! arbeta.! (Mimer,!
2013A) 
!
5.13Bostadsefterfrågan3och3marknaden3i3Västerås3
Med!sin!närhet!till!Stockholm!finns!det!en!ökad!attraktion!och!efterfrågan!på!boende!i!
Västerås.!Mimer!är!Västerås!största!bostadsföretag!och!därmed!spelar!de!en!viktig!roll!i!
utvecklingen! av! Västerås! stad! och! under! år! 2012! uppgick! antalet! invånare! i! Västerås!
kommun! till! 140!000.! Det! är! en! hög! efterfrågan! på! boende! i! Västerås! och! denna!
efterfrågan! ska! besvaras! via! nyproduktion! och! ombyggnation.! I! takt!med! att! Västerås!
befolkning! ökar! blir! efterfrågan! på! boenden! högre! och! nya! jobb! skapas.! (Mimer!
Årsredovisning,! 2012)! Nedan! presenteras! en! figur! som! visar! fördelningen! av! antalet!
hyresrätter!som!Mimer!har!i!Västerås!gentemot!sina!konkurrenter:!

!
Figur/4.0/Marknadssituationen/hyresrätter/i/Västerås/(Källa:!Mimer!Årsredovisning,!2012,!s.!9;!egen!bearbetning)/

Mimer33
1131653st3

Övriga33
637643st3
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Mimer!äger!mer!än!hälften!av!alla!hyresrätter!i!Västerås!och!de!största!konkurrenterna!
är!Ikano,!Bostjärnan!och!Rikshem.!Det!finns!en!hög!efterfrågan!på!hyresrätter!i!Västerås!
och! den! största! orsaken! är! att! det! inte! krävs! någon! kapitalinsats.! Mimer! har! en! god!
spridning!på!sina!lägenheter!i!olika!prisnivåer,!storlekar!och!områden.!Lägenheterna!är!
utspridda! över! hela! Västerås! men! de! flesta! lägenheterna! är! placerade! i! centrala!
Västerås.!Majoriteten!av!fastigheterna!är!byggda!under!1960A!till!1970Atalet!och!under!
senare! tid!har!det! investerats! i!nyproduktion! längst!Mälaren.!Mimer!har!planer!på!att!
bygga!bostäder!i!centrum,!Östermälarstrand,!Malmaberg!och!Vetterslund.!Mimer!har!11!
165! stycken! bostäder! och! 884! stycken! av! dessa! är! studentlägenheter.! Majoriteten! av!
Mimers! lägenheter!är! i!storlekarna!två!till! tre!rum!och!kök.!Under!år!2012!uppgick!de!
totala!investeringarna!i!fastigheterna!till!239!Mkr!och!troligtvis!kommer!denna!siffra!att!
öka!till!400!Mkr!för!år!2013.!Av!2012!års!investeringar!var!169!Mkr!i!nyproduktion!och!
70!Mkr!i!ombyggnationer.!(Mimer!Årsredovisning,!2012)!!
!
5.23Mimers3ägardirektiv3
Mimers!ägardirektiv!fastställs!av!Västerås!stad!som!äger!100!%!av!företaget!och!dessa!
förnyas!vart!fjärde!år!när!en!ny!mandatperiod!påbörjas.!(Mimer!Årsredovisning,!2012)!
När! Lag! (2010:879)! om! allmännyttiga! kommunala! bostadsaktiebolag! infördes! blev!
ägardirektiven!enligt!Fredrik!Törnqvist!smalare!och!tydligare!(Fredrik!Törnqvist,!2013).!
Målen!med!ägardirektiven!är!att: 
!
“Mimers! inriktning! ska! vara! att! skapa! och! förvalta! ett! bostadsbestånd! som! tillgodoser! de!
boendes!och!bostadssökandes!olika!krav,! företaget! ska!utveckla!och! förvalta! såväl!nya!som!
befintliga! bostäder! samt! bostadsområden! och! verka! för! integration! Mimer! ska! aktivt!
engageras! som! ett! verktyg! för! Västerås! stad! i! förvaltning,! produktion! samt! utveckling! av!
bostäder,!bostadsområden!och!stadsdelar.!Mimer!ska!arbeta!för!en!stark!ekonomi!på!kort!och!
lång! sikt.! Vidare! ska! bolaget! agera! så! att! kreditvärdigheten! ökar! och! ägarens! risktagande!
begränsas.”!(Mimer!Årsredovisning,!2012,!s.!21) 

!
5.33Mimers3CSR<arbete3
Allt! fler! företag! inom! fastighetsbranschen! väljer! att! arbeta! med! samhällsansvar! och!
Mimer! är! en! av! dem! som! har! investerat! i! förnyelsearbetet! för! en! hållbar!
samhällsutveckling.! Via! satsningar! i! att! minska! energiförbrukningen! och! rusta! upp!
utsatta! områden! bidrar! Mimer! till! ett! säkrare! och! tryggare! samhälle! med! nöjdare!
kunder! och! lägre! kostnader.! (Mimer! Hållbarhetsredovisning,! 2011)! På! Vallby! och!
Bäckby!driver!Mimer!olika!stadsutvecklingsprojekt!för!att!minska!klyftorna!i!samhället!
och! hjälpa! de! resurssvaga! hushållen.! Tanken! är! att! det! ska! skapa! delaktighet! hos! de!
boende!för!att!gemensamt!bidra!till!ett!bättre!samhälle.!(Mimer!Årsredovisning,!2012)!
Då!Mimer!ägs!av!Västerås!stad!har!det!blivit!en!naturlig!del!att!arbeta!med!CSR.!Dock!
menar!Mimers!VD!Fredrik!Törnqvist!att!Västers!stads!ägardirektiv!enbart!gjort!att!CSRA
arbetet!utvecklats!snabbare.!Mimer!har!alltid!haft!ett!CSRAtänk!som!varit!en!vital!del!av!
företagets! vardagliga! arbete.! Vissa! stadsdelar! har! sämre! nyckeltal! där! de! boende! har!
svårare!att!komma! in!på!arbetsmarknaden.! !Tre!områden!som!Mimer!satsat!extra!på! i!
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sitt! CSRAarbete! är! Bäckby,! Vallby! och! Råby.! (Fredrik! Törnqvist,! 2013)! Nedan!
presenteras!en!tabell!över!de!boendes!situation!i!områdena!jämfört!med!Västerås!tätort:!
!
/ Bäckby3 Vallby3 Råby3 Västerås3tätort3
Invånare3 8!010!st! 5!118!st! 6!277!st! 112!029!st!
A!Med!utländsk!bakgrund! 43%! 55%! 47%! 28%!
A!Öppen!arbetslöshet! 6%! 8%! 7%! 4%!
A!I!arbetsmarknadsåtgärd! 16%! 16%! 18%! 11%!
Utbildning3 ! ! ! !
A!Förgymnasial! 25%! 25%! 24%! 15%!
A!Gymnasial! 49%! 41%! 51%! 45%!
A!Eftergymnasial! 23%! 30%! 22%! 38%!
A!Uppgift!saknas! 2%! 3%! 3%! 2%!
Förvärvsinkomst3 ! ! ! !
A!Medelinkomst! 213!034!kr! 209!605!kr! 186!173!kr! 249!672!kr!
A!Familjer!med!försörjningsstöd! 10%! 15%! 10%! 7%!
Figur/5.0/Områdes/statistik/(Källa:!Västerås!stad,!2011)/

!
Genom! att! hjälpa! boende! i! dessa! stadsdelar! att! komma! in! på! arbetsmarknaden! kan!
Mimer! säkerställa!hyresgäster!med!bättre! resurser!och!högre!betalningsvilja.! (Fredrik!
Törnqvist,! 2013)! Vissa! projekt! kostar! mer! än! andra! men! i! slutändan! kan! de! olika!
projekten!slås!ihop!och!öka!hela!värdet!på!stadsdelen.!Exempelvis!så!investerades!det!i!
en!upprustning!av!Råby!centrum!och!radhus!med!äganderätt!byggdes.!Detta!medförde!
att! bostadsrättsföreningarna! i! området! började! investera! i! sina! fastigheter! vilket! har!
bidragit!till!att!hela!området!fått!ett!bättre!rykte.!Ett!annat!exempel!är!Pettersberg,!där!
Mimer!köpte!en!skola!och!renoverade!den.!Målet!var!att!öka!värdet!och!attraktionen!till!
området.!Enligt!Fredrik!Törnqvist!är!det!viktigt!att!dessa!investeringar!på!sikt!ska!vara!
lönsamma!och! generera!mervärde! för!Mimer.! !Alla! CSRAaktiviteter! och!projekt! gör! att!
kunderna! blir! nöjdare! och! varumärkets! stärks.! Målet! med! CSR! är! enligt! Fredrik!
Törnqvist!att!de!ska!synas!som!en!seriös!hyresvärd!som!bryr!sig!om!sina!kunder.!Mimer!
har!ett!samhällsansvar,!men!det!ska!genomföras!med!en!affärsmässighet!och!därför!är!
det!viktigt!att!få!någonting!ut!av!CSRAarbetet.!(Fredrik!Törnqvist,!2013)!Mimers!syn!på!
CSR!är!följande:!
!
“Företagens!sociala!ansvar! A!eller!CSR!A!är!omfattande.!Corporate!Social!Responsibility,! som!
den!engelska!förkortningen!CSR!står!för,!handlar!i!grunden!om!att!ta!ansvar,!inte!bara!för!de!
positiva!effekter!företaget!har!på!samhället,!utan!också!för!de!negativa.!Det!handlar!om!hur!vi!
på!frivillig!grund!integrerar!social!och!miljömässig!hänsyn!i!vår!verksamhet!i!samverkan!med!
våra!intressenter.!Detta!utifrån!perspektiv!kopplade!till!socialt!ansvarstagande,!miljöansvar,!
ekonomisk! hållbarhet! samt! ett! etiskt! förhållningssätt! till! vår! personal.! CSR! handlar! om! att!
vara! handlingskraftig,! trovärdig! och! öppen! i! frågor! som! berör! människan! och! miljön...! ”!
(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!2011,!s.!3)!

!
!
!
!
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Wivecka!Ljungh!arbetar!som!HR!Chef!på!Mimer!och!CSR!för!henne:!!
!
“...! handlar! om! att! arbeta! långsiktigt! med! saker! som! är! bra! för! människor.! Jobba! med!
hållbarhet!i!samhället!hela!vägen!i!våra!kvarter.”!(Wivecka!Ljungh,!2013A04A16)!

!
Eva!Favaro,!Marknadschef!på!Mimer,!anser!att!Mimers!CSRAarbete!har!en!stor!betydelse!
för! alla! som!bor! i! Västerås,! oavsett! om!det! är! som!hyresgäst! hos!Mimer! eller! i! annan!
ägandeform.!Via!kundtidningen!som!varje!sommar!går!ut!till!alla!hushåll!i!Västerås!ska!
bilden! av! Mimer! som! ett! ansvarsfullt! bostadsföretag! stärkas.! Framöver! är! planen! att!
arbeta!ännu!mer!strategiskt!med!CSR!och!använda!det!som!ett!sätt!att!skapa!attraktion!
till!Mimer.!En!viktig!del!är!att!få!ut!arbetet!som!görs!och!kommunicera!den!i!rätt!kanaler.!
(Eva!Favaro,!2013)!Mimer!kommunicerar! idag!ut! sitt!CSRAarbete!via! en! ledarblogg!på!
hemsidan,! tidningen! hemma! hos,! sociala! medier! och! massmedia.! Enligt! Fredrik!
Törnqvist!har!Mimers!CSRAarbete! flera!gånger!blivit!omskrivet! i!media!med!en!positiv!
ton.!Ett!exempel!på!detta!var!när!Sveriges!konung!var!på!besök!för!att!gratulera!till!det!
goda! arbetet! med! Jobbpunkt! Väst.! Mimer! har! svårigheter! med! att! informera! stadens!
invånare!om!alla!projekt!som!äger!rum!då!många!inte!känner!till!alla!förbättringar!som!
sker! på! de! olika! stadsdelarna.! Vissa! områden! besöker!man! inte! så! ofta! och! fördomar!
lever! kvar.! Det! är! viktigt! att! marknadsföra! de! förändringar! som! skett.! (Fredrik!
Törnqvist,! 2013)! Att! samverka! med! andra! partners! är! också! en! viktig! del! för! att!
maximera! sitt! CSRAarbete! anser! Eva! Favaro.! Flera! olika! projekt! har! blivit! bättre! utav!
samarbeten! då!Mimer! kan! dra! nytta! av! extern! expertis! i! vissa! frågor! och! aktiviteter.!
Exempel!på!projekt!som!bygger!på!samarbeten!är!Framtidslägenheten,!Jobbpunkt!Väst!
och!Bäckbysatsningen.!(Eva!Favaro,!2013)!
!
5.3.13Bäckbysatsningen3
Bäckby! är! ett! område! i! Västerås! med! cirka! 8000! invånare! där! arbetslösheten! ligger!
några!procentenheter!högre!än!genomsnittet!i!Västerås.!Inkomsterna!i!området!är!lägre!
än!genomsnittsinkomsten!och!invånarantalet!med!utländsk!bakgrund!är!43!%.!(Västerås!
Stad,!2011)!Mimer!har!samarbetat!med!polisen!och!Västerås!stad!i!projekt!om!att!göra!
Bäckby! till! en! tryggare! stadsdel! (Mimer! Hållbarhetsredovisning,! 2011).! Målet! med!
samarbetet!är!att:!!
!
“Bäckby! ska! vara! ett! tryggt! bostadsområde! som! inkluderar! alla! boende! och! verksamma.!
Bäckby!ska!präglas!av!mångfald!och!framtidstro!där!kulturen!såväl!som!småföretagandet!är!
levande.! Området! inbjuder! till! nyfikenhet! och! engagemang! från! såväl! de! boende! och!
verksamma!som!för!Västerås!i!övrigt”.!(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!2011)!

!
I! februari! 2009! genomförde! Västerås! Stad! tillsammans! med! Västmanlandspolisen! en!
satsning! i! resurssvaga!områden! i!Västerås.!Syftet!var!att!effektivisera!och!utveckla!det!
brottsförebyggande! arbetet! för! att! skapa! en! tryggare! tillvaro! bland! de! boende! i!
områdena!(Västerås!Stad,!2010).!Västerås!brottsförebyggande!råd!beslutade!att!Bäckby!
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skulle! vara! det! första! testprojektet! då! det! förekommer! omfattande! skadegörelse! och!
brottslighet!i!området!(Verksamhetsplan!Värna!Västerås,!2011).!!
!
Fredrik!Törnqvist,!VD!på!Mimer,!förklarade!att!vissa!stadsdelar!har!sämre!nyckeltal!med!
svagare!hushåll!som!har!svårare!att!komma!in!på!arbetsmarknaden.!I!dessa!fall!behöver!
Mimer!tillföra!det!lilla!extra!genom!investeringar!och!uppbyggnad!av!områdena.!Mimer!
försöker! stimulera! näringslivet! och! föreningar! att! delta! i! olika! projekt! för! att! öka!
sysselsättningen! på! Bäckby.! Anledningen! till! att! Mimer! gör! detta! är! för! att! öka!
tryggheten!på!Bäckby!samtidigt!som!det!bidrar! till!att!göra!Bäckby! till!ett!attraktivare!
bostadsområde!med!ett!ökat!värde!på!fastigheterna!samt!främja!integrationen.!(Fredrik!
Törnqvist,!2013)!
!
Några!exempel!på!projekt!som!Mimer!drivit!i!Bäckbysatsningen!är!att!ge!stöd!till!socialt!
utsatta! ungdomar! i! åldern! 12A19! år,! genom! att! skapa! sysselsättningar! på! fritiden.! Ett!
annat!projekt!var!ett!sex!månader!långt!arbetsmarknadsprojekt!för!äldre!ungdomar!som!
skapade! oro! i! området.! (Mimer! Hållbarhetsredovisning,! 2011)! Mimer! har! dessutom!
engagerat!sig!i!att!få!unga!vuxna!utan!slutbetyg!ut!i!arbetslivet!eller!studier.!De!har!även!
samverkat! med! Bäckbyskolan! genom! att! få! eleverna! att! själva! genomföra!
kvalitetskontroller! på! skolan! för! att! minska! skadegörelse,! klotter! och! nedskräpning.!
(Mimer! Årsredovisning,! 2011)!Under! år! 2012! var! Mimer! med! och! anordnade! en!
yrkesmässa!på!Bäckby!där!de!boende!i!området!fick!chansen!att!träffa!näringslivet!och!
Yrkeshögskolan.!De!berättade!om!olika!utbildningar!och!hjälpte!arbetssökande!med!hur!
de! ska! gå! tillväga! vid! jobbsökandet! (SVT,! 2012).! Genom! samarbeten! med! andra!
fastighetsägare,! vaktbolag,! grannsamverkare! och! polisen! har! Mimer! bidragit! till!
minskad!skadegörelse!och!ökad!tryggheten!i!området.!(Mimer!Årsredovisning,!2011)!!
!
5.3.23Vallbyprojektet3
MarieALouise!Larsson!Wallén!är!projektledare!för!Vallbyprojektet!som!startades!under!
2005!då!ett!av!syftena!var!att!engagera!de!boende!i!området!för!att!minska!förstörelsen.!
Genom!att! låta!de!boende!vara!delaktiga!och! aktiva! i! projekten!blir! de!mer! rädda!om!
området! och! vill! hålla! sakerna! fina!menar!MarieALouise! Larsson!Wallén.!Detta! var! ett!
sätt!att!skapa!stimulans!och!ge!hyresgästerna!vad!de!efterfrågade.!Om!det!ser!det!bra!ut!
runt!omkring!en!så!blir!man!mer!rädd!om!sin!miljö!och!vill!inte!att!det!ska!klottras!ned.!
En!central!del!i!Vallbyprojektet!är!den!nya!byggnaden!”Paletten”!som!byggdes!vid!Vallby!
centrum.!Tanken!med!byggnaden!var!att!den!skulle! fungera!som!en!mötesplats! för!de!
boende! i! området.! (MarieALouise! Larsson!Wallén,! 2013)!Mimer! har! tillsammans!med!
Hyresgästföreningen!arbetat!för!att!göra!bostadsområdet!Vallby!attraktivare!och!försökt!
engagera! de! boende! i! området! för! att! skapa! ökade! förutsättningar! till! integration,!
trygghet!och!trivsel!(Mimer!Årsredovisning,!2011).!Vallby!är!ett!område!i!Västerås!som!
befinner! sig! i! en! liknande! situation! som! Bäckby! med! en! relativt! hög! arbetslöshet,!
brottslighet!och!utanförskap!(Verksamhets!plan,!2011).!Av!de!boende!i!området!har!55!
%! utländsk! bakgrund! och! inkomsterna! är! lägre! än! genomsnittet! i! Västerås! (Västerås!
Stad,!2011).!!
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!
Mimer! har! varit! delaktiga! i! satsningar! på! ungdomar! som! riskerar! att! hamna! i!
utanförskap,! kriminalitet! och! missbruk! (Mimer! Årsredovisning,! 2011).! MarieALouise!
Larsson! Wallén! berättade! att! de! hade! en! lokal! på! Vallby! där! skolan,! ungdomar! och!
föräldrar!kunde!mötas!för!att!skapa!diskussion!och!tycka!till!om!stadsdelen.!Vallby!är!ett!
stort!område!men!det!har!varit!svårt!att!locka!folk!till!att!bo!där.!Tidigare!har!det!varit!
mycket! problem! mellan! de! olika! åldersgrupperna! som! bor! i! området.! Tanken! med!
Vallbyprojektet! var! att! man! skulle! binda! samman! vuxna! med! ungdomar! och! riva!
barriärerna.!Ett!sätt!att!göra!detta!var!att!bygga!en!park!som!skulle!bli!Vallbys!hjärta.!I!
parken!byggdes!en!lekplats,!en!boulebana!och!en!skatebana!som!ungdomarna!i!området!
hade!efterfrågat!och!ordnat!en!namninsamling!till.!Projektet!tog!cirka!2!år!att!genomföra!
och!det!var!många!sponsorer!som!ställde!upp!på!detta.!Det!kostar!mycket!att!genomföra!
ett! sådant! projekt! men! om!man! ser! långsiktigt! vad! det! genererar! så! blir! det! inte! så!
mycket,! då! kostnaderna! för! skadegörelse! och! klottersaneringar!minskar! samt! trivseln!
bland!de!boende!i!området!ökar.!(MarieALouise!Larsson!Wallén,!2013)!!
!
På! Vallby! finns! det! cirka! 25A30! olika! nationaliteter! och! för! att! få! en! bättre!
sammanhållning!bland!de!boende! i! området! anordnande!Mimer!olika! temakvällar!där!
de! fick! möjlighet! att! lära! känna! varandra! och! deras! kulturer! (MarieALouise! Larsson!
Wallén,!2013).!Abdilaahi!Hassan,!Boinformatör!på!Mimer,!förklarade!att!när!människor!
från! andra! länder! kommer! till! Sverige! kan! det! vara! svårt! att! anpassa! sig! till! den! nya!
kulturen! då! livsstilarna! skiljer! sig!mycket.! De! kommer! till! ett! land! där! allt! är! nytt! för!
dem,!vissa!är!analfabeter!och!sättet!att!betala!hyran!skiljer!sig!mot!vad!de!är!vana!vid.!
Vallbyprojektet!ska!vara!en!mellanhand!där!de!hjälper!hyresgästerna!att!anpassa!sig!och!
komma! in! i! samhället.! Med! ett! projekt! som! detta! kan! de! informera!och! utbilda!
hyresgästerna!om!samhällets!regler!för!att!minimera!risken!för!missförstånd.!Abdilaahi!
Hassan! är! en! av! dem! som! varit! delaktiga! i! Vallbyprojektet! med! att! informera!
hyresgäster!om!hur!de!exempelvis!ska!agera!vid!bränder,!hur!de!ska!miljösortera,!hur!
det! fungerar! med! kronofogden,! socialbidrag,! arbetsförmedling,! skola! etc.! Genom!
Vallbyprojektet!kan!de!minska!kulturkrockar!och!öka!förståelsen!bland!människor!med!
olika! ursprung.! Mimer! kan! dra! fördel! av! att! utbilda! sina! hyresgäster! så! de! slipper!
onödiga! kostnader! så! som! böter! vid! felsorteringar! i! miljöbodarna! och! uteblivna!
hyresinbetalningar.! (Abdilaahi! Hassan,! 2013)! MarieALouise! Larsson! Wallén! berättade!
att!många! av! dessa!människor! tidigare! varit! delaktiga! i! projekt! som!misslyckats!med!
integreringen!till!samhället!och!till!en!början!fanns!det!ett!motstånd!till!Vallbyprojektet.!
MarieALouise! förklarade! att! satsningen! blev! positivt! i! slutändan! vilket! kan!märkas! på!
den!ökade!efterfrågan!på!lägenheterna!i!området.!Lägenheter!som!tidigare!stod!tomma!
är! numera! uthyrda! och! villorna! runt! om! har! blivit! mer! lättsålda.! Dock! är! det! många!
inom!Mimer!som!inte!är!pålästa!om!de!olika!CSRAprojekten!som!utförs,!vilket!resulterat!i!
bristfällig!information!som!inte!kommuniceras!utåt.!Vidare!ansåg!MarieALouise!Larsson!
Wallén! att!media! har! ett! stort! ansvar! i!marknadsföringen! och! att! de! oftare! väljer! att!
fokusera! på! negativa! händelser! i! området! framför! de! positiva.! (MarieALouise! Larsson!
Wallén,!2013)!
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5.3.33Jobbpunkt3Väst3
År!2005!startade!Mimer!Jobbpunkt!Väst,!som!är!ett!EUAfinansierat!projekt!vars!syfte!är!
att!generera! jobbmöjligheter! för! folk! i!resurssvaga!områden.!Målet!med!verksamheten!
är! att! 60! %! av! deltagarna! ska! få! arbete,! påbörja! en! utbildning! eller! starta! eget!
företag.! !(Mimer! Årsredovisning,! 2012)!Wivecka! Ljungh! är! HR! chef! på! Mimer! och! är!
även!chef!för!Jobbpunkt!Väst.!Hon!berättade!att!det!är!3!personer!anställda!från!Mimer!
som! samarbetar! med! arbetsförmedlingen! som! väljer! ut! vilka! deltagare! som! ska! vara!
med! i! projektet.! Människorna! som! väljs! ut! är! sådana! som! befinner! sig! i! fas! 2! hos!
arbetsförmedlingen,! vilket! innebär! att! de! varit! arbetslösa! länge! och!har! svårare! att! få!
jobb.!Hos!Jobbpunkt!Väst!lär!de!deltagarna!hur!arbetslivet!fungerar!och!förbereder!dem!
så!att!de!ska!klara!sig!i!arbetslivet.!Genom!praktik!och!språkövningar!lär!de!exempelvis!
deltagarna!att!träna!på!svenska!språket!och!vissa!har!de!lärt!att!cykla!så!de!utan!körkort!
ska! kunna! ta! sig! till! och! från! jobbet.! För! två! år! sedan! hade! Mimer! en! grupp! om! 12!
personer!som!deltog! i!projektet!och!alla!dessa!har! idag!ett!arbete.!Det!är!cirka!70!%! i!
genomsnitt!som!får!jobb!efter!att!de!deltagit!i!projektet!och!sedan!starten!2005!till!och!
med! i! år! har! 500! personer! fått! jobb! via! Jobbpunkt! Väst.! Kassautbildning! är! ett!
framtidsmål!så!de!kan!få!ut!folk!i!affärer.!(Wivecka!Ljungh,!2013)!
!
Enligt!Fredrik!Törnqvist!är!Jobbpunkt!Väst!ett!CSRAprojekt!som!kostar!lite!jämfört!med!
vad!Mimer!får!ut!av!det.!Då!cirka!500!personer!har!fått!arbete!bidrar!det!till!en!bättre!
stämning! eftersom!personerna! får! en! ökad! inkomst! och! har! råd! att! betala! hyran.!När!
människor! har! jobb! kan!det! till! och!med! leda! till! lägre! kostnader! för!Mimer! som! inte!
behöver!renovera!och!reparera!områdena!på!grund!av!skadegörelse!då!folk!är!ute!och!
arbetar!istället!för!att!förstöra.!Området!blir!finare!och!troligtvis!blir!hyresgästerna!mer!
villiga! att! betala! en! högre! hyra.! (Fredrik! Törnqvist,! 2013)! Anledningen! till! att!Mimer!
satsar!på!sådana!här!projekt!är!dels!för!att!de!ägs!av!Västerås!stad!som!har!vissa!direktiv!
Mimer!ska!följa!men!de!gör!det!även!för!samhällets!och!deras!egen!skull!då!de!menar!att!
de!vinner!på!det! i! längden.! (Wivecka!Ljungh,!2013)!Det! som!menas!med!det!är!att! en!
ekonomisk!stabilitet!är!grunden!till!att!skapa!trygghet!och!trivsel.!Genom!ett!arbete!får!
personen!inte!bara!en!inkomst,!utan!även!en!känsla!av!att!denne!bidrar!med!något!till!
gruppen,!arbetsgivaren!och!samhället.!(Jobbpunkt!Väst,!2013B)!
!
5.3.43Miljöansvar3
Mimer!strävar!efter!att!hela!verksamheten!ska!arbeta!mot!en!hållbar!samhällsutveckling!
och!för!att!minska!resursanvändningen.!Miljöarbetet!ska!börja!från!byggmaterialet!som!
används!vid!nybyggnationer! till!boendemiljön.!Mimer!vill! att!hyresgästerna!ska!känna!
att!de!gör!ett!bra!miljöval!när!de!hyr!en!bostad!av!dem.!(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!
2011)! Enligt! Fredrik! Törnqvist! finns! det! en! stor! efterfrågan! av! Gröna! kontrakt! på!
lokalsidan,!vilket!innebär!att!avtalet!är!miljövänligt!och!många!företagare!ser!detta!som!
en!sätt!att!verka!mot!en!“grönare!profil”.!Dessa!avtal!har!också!en!högre!kostnad!vilket!
är!lönsammare!för!Mimer.!Personer!är!ofta!villiga!att!betala!lite!mer!för!att!få!känslan!av!
att!de!gjort!ett!grönt!val.!(Fredrik!Törnqvist,!2013)!
!
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Enligt!Mimer!är!deras!största!ansvar!att!minska!energianvändningen!samt!att!sprida!ut!
kunskap!för!att!få!ökad!förståelse!och!engagemang!bland!medarbetare!och!hyresgäster!i!
miljöfrågor.!Mimer!startade!Energijakten!med!syftet!att!öka!medvetenheten!om!hur!vi!
använder!energi!och!lära!människor!att!lokalisera!de!så!kallade!“energitjuvarna”.!Mimer!
har!dels!rustat!upp!de!egna!kontoren!med!energisnålare!belysning!och!ventilation,!samt!
tagit! fram!en! folder!med!tips!om!hur!hyresgästerna!kan!minska!energiförbrukningen! i!
hemmet.!Ett!av!Mimers!mål!är!att!minska!energianvändningen!med!minst!2,4!%!per!år!
och!Mimer!har!investerat!cirka!15!miljoner!kronor!på!att!minska!resursanvändningen!av!
el,! värme! och! ventilation.! (Mimer! Årsredovisning,! 2012)! Nya! ventilationsfläktar! med!
moderna! motorer! och! lägre! energiförbrukning! sattes! in! och! de! har! installerat!
närvarostyrd!belysning!i!trappuppgångar,!tvättstugor,!källare!etc.!(Mimer!Miljö,!2013A).!
I! nybyggda! lägenheter! har! Mimer! satsat! på! lågenergialternativ! för! att! effektivisera!
energianvändningen.!De!försöker!även!använda!mindre!farliga!ämnen!vid!nybyggnation!
och!ombyggnation.!!(Mimer!Hållbarhetsredovisning,!2011)!
!
Källsortering! och! återvinning! är! en! annan! viktig! del! i!Mimers!miljöarbete! och! de! har!
idag! cirka! 250! miljöbodar! utspridda! i! sina! områden! (Mimer! Hållbarhetsredovisning,!
2011).!Eva!Favaro!antydde!att!det!är!viktigt!att!deras!kunder!är!medvetna!om!Mimers!
miljöarbete! för! att! skapa! engagemang! och! få! dem! att! inse! vikten! av! frågorna,! samt!
uppmana! dem! till! att! källsortera! och! se! över! värmeA! och! vattenkonsumtionen! (Eva!
Favaro,! 2013).! Fredrik!Törnqvist!påpekade!att! de! vill! att! kunderna! ska!vara!delaktiga!
och!tänka!om!när!det!kommer!till!miljöA!och!energifrågor.!Han!menade!att!om!alla!tar!ett!
litet! steg! gemensamt! så! blir! det! ett! stort! steg! i! slutändan.! (Fredrik! Törnqvist,! 2013)!
Mimer! har! bland! annat! uppmärksammat! Earth! Hour! som! är! en! av! världens! största!
klimatmanifestationer!och!innebär!att!människor!i!hela!världen!släcker!ner!all!belysning!
i!hemmet!under!en!timmes!tid!(Mimer!Miljö,!2013B).!Mimer!valde!i!samband!med!detta!
att!skicka!ut!en!påminnelse!med!hyresavin!till!sina!hyresgäster!där!de!uppmanade!folk!
att! delta! i! manifestationen! (Mimer! Hållbarhetsredovisning,! 2011).! Wivecka! Ljungh!
anser! att! ett! aktivt! miljöarbete! stärker! Mimer! som! varumärke! och! som! arbetsgivare.!
(Wivecka!Ljungh,!2013)!
!
5.3.53Framtidslägenheten3
Framtidslägenheten!är!ett!projekt!där!Mimer!samarbetar!med!35!stycken!olika!företag!i!
Västerås!näringsliv! för!att! skapa!en!bild!av! framtidens! lägenheter! (Eva!Favaro,!2013).!
Målet!med!framtidslägenheten!är!att!den!ska!ge!en!blick!över!hur!en!lägenhet!kan!se!ut!
år! 2026.! Årtalet! är! valt! efter! Västerås! stads! vision! “Staden! utan! gränser! 2026”.!
Lägenheten! innehåller! flertalet! högteknologiska! lösningar! som! ligger! i! utkant! för! vad!
som!är!möjligt!i!dagsläget!men!ändå!tillräckligt!nära!för!att!det!ska!gå!att!föreställa!sig.!
Lägenheten! är! belägen! på! Vallby! och! motivet! till! detta! är! dels! för! att! påvisa!
svårigheterna! med! lönsamheten! vid! ombyggnationer! men! även! för! att! belysa!
problematiken!med! energieffektivisering! som!hela!Mimers! bestånd! står! inför.! (Mimer!
Hållbarhetsredovisning,!2011)!
! !
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6.3Analys3

I$följande$del$kopplas$teori$och$empiri$samman$och$analyseras.$Denna$del$ligger$till$grund$
för$slutsatserna$som$tas$i$nästkommande$kapitel.$
!
Det! är! vanligt! förekommande! i! fastighetsbranschen! att! företagen! arbetar! med! någon!
form!av!CSR.!Under!senare!tid!har!CSRAarbetet!utvecklats!och!företagen!har!funnit!nya!
sätt! att! ta! ett! samhällsansvar.!Med! en! ökad! efterfrågan! på!miljövänliga! alternativ! har!
bostadsföretagen!satsat!mer!på!resurseffektiva!fastigheter.!I!och!med!den!nya!lagen,!lag!
(2010:879)! om! allmännyttiga! kommunala! bostadsaktiebolag,! har! konkurrensen! på!
marknaden! ökat! då! alla! aktörer! numera! agerar! utefter! affärsmässiga! principer.!
Ägardirektiven!för!de!kommunala!bostadsföretagen!kräver!även!att!de!ska!arbeta!med!
ett! långsiktigt! samhällsansvar! samtidigt! som! de! ska! generera! avkastning.! Vart! går!
gränsen!för!hur!mycket!ansvarstagande!ett!bostadsföretag!ska!ta!för!samhället?!När!blev!
det! bostadsföretagens! ansvar! att! hjälpa! kommunernas! invånare! att! integreras! i!
samhället!och!få!jobb?!Med!tanke!på!de!ökade!CSRAinitiativen!från!bostadsföretagen!tror!
vi! att! det! finns! bakomliggande! drivkrafter! till! detta.! Santana! (2012)! samt! Scherer! &!
Palazzo!(2011)!menar!att! företag! idag!arbetar!med!CSR!för!att!uppfattas!som!legitima.!
Det!ökade!anseendet!till!företaget!kan!uppnås!via!ansvarsfulla!aktiviteter!och!projekt.!
!
6.13Hur3arbetar3Mimer3med3CSR?3
Mimers!ägandeform!har!gjort!att!CSR!blivit!en!naturlig!del!i!verksamheten,!eftersom!de!
är!ett!allmännyttigt!bostadsföretag!som!ska!verka!för!samhället.!Med!den!nya!lagen!ska!
CSRAarbetet!vara!ekonomiskt!försvarbart! i!ett! långsiktigt!perspektiv.!Mimer!ska!arbeta!
efter! affärsmässiga! principer! och! generera! avkastning! till! sin! ägare.! Eftersom! lagen!
säger! att! arbetet! i! ett! kommunalägt! bostadsföretag! ska! följa! affärsmässiga! principer!
måste!Mimer!säkerställa!att!investeringarna!som!sker!är!lönsamma.!Den!nya!lagen!och!
utvecklingen! av! CSR! inom! fastighetsbranschen! passar! in! på! Carrols! syn! på! socialt!
ansvarstagande.! Carrolls! CSRApyramid! (1979)! kategoriserar! olika! CSR! aktiviteter! som!
företagen!arbetar!med.! !Det!ekonomiska$ansvaret! kan! i!Mimers! fall! ses! i! deras! sätt! att!
arbeta! affärsmässigt.! Mimer! ska! arbeta! långsiktigt! och! ekonomiskt! lönsamt! för! både!
företaget! och! sina! kunder.! Lagen! (2010:879)! och! ägardirektiven! följer! det! juridiska$
ansvarstagandet! som! Mimer! har.! Ett! exempel! på! ett! etiskt! ansvar! som! Mimer! tar! är!
genom! anställandet! av! en! boinformatör,! vars! uppgift! är! att! hjälpa! och! informera!
hyresgäster!om!deras!rättigheter!och!skyldigheter.!CSRAprojektet!Jobbpunkt!Väst!är!ett!
exempel! på! ett! filantropiskt$ ansvarstagande$ då! Mimer! gör! det! utan! några! krav! från!
intressenter! med! syfte! att! bidra! till! ett! bättre! samhälle.! Vi! anser! att! det! är! bra!
investeringar!Mimer!gör!då!de!bland!annat!hjälper!folk!att! integreras!i!samhället,!ökar!
chanserna! till! jobb! och! sysselsättning! samtidigt! som! de! levererar! avkastning! enligt!
ägardirektiven.!Dessa!aktiviteter!ökar!företagets!legitimitet!vilket!enligt!Santana!(2012)!
samt! Aguinis! &! Glavas! (2012)! kommer! bidra! till! ett! bättre! anseende! och! starkare!
varumärke.! I! samband!med!ett! starkare!varumärke!kommer!Mimer! få!nöjdare!kunder!
med!resursstarkare!hushåll!och!risken!för!hyresintäktsförluster!minskar.!!
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!
Waddock! et! al.! (1997)! anser! att! det! går! att! kombinera! goda!och! lönsamma!affärer!på!
lång! sikt.! För! ett! bostadsföretag! är! fastighetsbeståndet! deras! största! säkerhet! och!
tillgång.! Fastighetsbeståndet! kan! utifrån! Waddock! et! al.! (1997)! ses! som! Financial$
Performance$ ! och! investeringarna! i! CSRAarbetet! som!Social$Performance.$Med!en! stark!
ekonomi!har!företaget!råd!att!investera!i!CSRAaktiviteter,!som!inte!bara!ökar!värdet!på!
fastighetsbeståndet!utan!också!anseendet! till! företaget.!Frågan!som!vi!har!ställt!oss!är!
om!det!går!att!kombinera!affärsmässighet!med!samhällsansvar?!Grafström!el!al.!(2010)!
säger!att!det!är!svårt!att!mäta!resultaten!av!ett!CSRAarbete!då!det!kan!tolkas!på!olika!sätt!
och!det!finns!ingen!tydlig!definition!av!begreppet.!Det!finns!inga!tydliga!mätinstrument!i!
fastighetsbranschen!som!visar!den!ekonomiska!lönsamheten!av!ett!CSRAarbete!i!siffror.!
Dock! anser! vi! att! i! Mimers! fall! går! det! att! se! en! koppling! i! kombinationen!
affärsmässighet!och!samhällsansvar.!Det!är!rimligt!att!anta!att!flertalet!av!Mimers!CSRA
projekt!tillsammans!skapar!en!ekonomisk!vinning!på!lång!sikt.!Detta!då!de!investeringar!
som! görs! i! fastighetsbeståndet! samt! de! olika! sociala! och! miljömässiga! projekt! ökar!
efterfrågan!till!områdena!vilket!gör!att!fastigheternas!värde!ökar.!!
!
Mimers! intressenter! styr! hur! de! ska! arbeta! genom! lagar,! ägardirektiv! och! krav! från!
samhället.!Detta!påverkar!hela!företaget!och!hur!verksamheten!ska!bedrivas!samt!vilka!
frågor!de!ska!arbeta!med.!Genom!påtryckningar!från!ägaren,!Västerås!Stad!om!att!arbeta!
med!sociala,!miljömässiga!och!ekonomiska!frågor!får!de!Mimer!att!ta!ett!ansvar.!Hillman!
&!Keim!(2001)!menar!att!om!ett!företag!inte!tar!sitt!ansvar!gentemot!samhället!eller!sin!
ägare!kommer!de!inte!kunna!bedriva!sin!verksamhet.!Som!marknadschefen!Eva!Favaro!
(2013)! antydde! i! intervjun! har! samverkan! med! intressenterna! gjort! det! möjligt! för!
Mimer!att! få!ut!mer!av!sitt!CSRAarbete.!Ett!exempel!är! samarbetet!med!polisen! för!att!
göra!Bäckby!till!ett!tryggare!område.!Detta!har!gjort!att!polisen!blivit!en!viktig!intressent!
då!projektets!överlevnad!bygger!på!samarbetet.!Andra!exempel!är!Framtidslägenheten!
och!Jobbpunkt!Väst!där!Mimer!i!samverkan!med!näringslivet!och!andra!organisationer!
gjort!projekten!möjliga!genom!extern!kunskap!som!samarbetspartnerna!bidragit!med.!
!
6.23Varför3väljer3ett3bostadsföretag3som3Mimer3att3arbeta3med3CSR?3
För! ett! bostadsföretag! är! det! viktigt! att! det! finns! en! efterfrågan! och! attraktion! till!
bostadsområdena.! Grankvist! (2009)! menar! att! ett! företag! ska! arbeta! efter! ett!
ekonomiskt,!miljömässigt!och!socialt!ansvarstagande.!Löhman!&!Steinholtz!(2009)!anser!
att! företaget!ska!arbeta!hållbart,!ansvarsfullt!och! trovärdigt.!Det!är!en!kombination!av!
dessa! ansvarsområden! som! utgör! ett! komplett! CSRAarbete! och! kombinationerna!
påverkar!varandra!indirekt.!!Ett!exempel!på!detta!är!Mimers!sociala!projekt!i!områdena!
Bäckby,! Pettersberg! och! Vallby.!Mimer! har! i! dessa! resurssvaga! områden! arbetat!med!
integration,!sysselsättning,!trygghet,!renovering!och!aktiviteter!för!att!öka!trivseln.!Den!
miljömässiga! aspekten! i! Mimers! CSRAarbete! är! att! framstå! som! ett! miljömedvetet!
företag.! Då! miljö! är! ett! aktuellt! ämne! blir! det! allt! viktigare! att! arbeta! utifrån! ett!
miljöperspektiv.! Grafström! et! al.! (2010)! antyder! att! det! finns! en! ökad! efterfrågan! på!
miljövänliga!varor!och!tjänster.!Mimer!kan!besvara!denna!efterfrågan!samtidigt!som!de!
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ökar!i! legitimitet!hos!sina!intressenter.!Dessutom!finns!det! i!Mimers!fall!en!ekonomisk!
vinning! i! att! arbeta! miljövänligt.! Genom! att! installera! lågenergilampor! och!
energieffektiva! ventilationssystem! minskar! resursförbrukningen! och! omkostnaderna.!
Många! företag! efterfrågar! miljövänliga! lokalalternativ.! De! miljövänliga! lokalerna! har!
lägre!driftkostnader! för!Mimer!och! företagen!är!villiga!att!betala!mer! för!dessa!än! för!
vanliga! lokaler.! Detta! leder! till! en! högre! hyresintäkt! för! Mimer! samtidigt! som! det!
minskar!kostnaderna.!!
!
Det! EUAfinansierade! projektet! Jobbpunkt! Väst! har! gett! 500! stycken! människor! jobb!
vilket! inte! bara! skapar! en! inkomst! till! de! arbetslösa! utan! även! ökar! välfärden! i!
samhället.! Projektet! uppdagades! i! media! med! en! positiv! ton,! vilket! ökade! Mimers!
legitimitet.!Forskarna!Arguinis!och!Glavas!(2012)!menar!att!CSR!är!ett!sätt!för!företagen!
att! stärka! sitt! varumärke.! Med! CSRAprojekt! likt! detta! kan! Mimer! stärka! bilden! av!
företaget!som!ansvarsfullt!och!bli!en!attraktivare!hyresvärd!och!arbetsgivare.!Idag!är!det!
viktigt! för! många! företag! att! profileras! och! synas! som! ansvarsfulla! med! ett!
hållbarhetstänk.! Löhman! &! Steinholtz! (2004)! anser! att! företagets! rykte! är!
sammankopplat!med!varumärket.!I!och!med!att!bostadsområdena!blivit!attraktivare!och!
upprustade!har!efterfrågan!till!dessa!områden!ökat.!Då!det!ofta!leder!till!hyreshöjningar!
vid!renoveringar!är!det!rimligt!att!anta!att!hyresgäster!som!bor!i!en!renoverad!lägenhet!i!
ett!trivsamt!område!minskar!sitt!motstånd!vid!en!eventuell!höjning.!Detta!då!många!är!
villiga! att! betala!mer! för! en! högre! standard.! De! sociala! CSRAaktiviteterna! som!Mimer!
genomfört!anser!vi!är!en!del! i!arbetet!med!att!stärka!varumärket!och! få! lojala!kunder.!
Som! Grafström! et! al.! (2010)! påpekar! ökar! chanserna! att! generera! högre! vinster! när!
Mimer!får!ett!bättre!anseende.!!
!!
Waddock!et!al.!(2002)!menar!att!intressenterna!driver!och!påverkar!företagen!att!agera!
ansvarsfullt!och!arbeta!med!hållbar!utveckling.!I! flertalet!av!Mimers!CSRAprojekt!anser!
vi! att! de! primära! intressenterna! är! Västerås! stad,! hyresgästerna,! personalen! och!
samarbetspartners! i! projekten.! Alla! dessa! har! haft! en! direkt! påverkan! på! projektens!
utformning!och!genomförande.!Exempelvis!har!ägaren!Västerås!stad!ett!stort!inflytande!
på! Mimers! verksamhet.! Hyresgästerna! påverkar! Mimer! då! de! har! vissa! krav! och!
förväntningar! på! företaget! och! om!dessa! inte! uppfylls! kommer!Mimer! få! sämre! rykte!
och! minskad! legitimitet.! Det! är! personalens! engagemang! och! driv! som! återspeglar!
företagets!värderingar!till!samhället.!Personalen!är!grundpelarna!i!projekten!som!gör!de!
genomförbara.!Både!Löhman!&!Steinholtz!(2004)!samt!Zuckerman!(1989)!menar!att!det!
är!personalen!som!är!företagets!ansikte!utåt!och!fungerar!som!en!länk!mellan!företaget!
och! dess! intressenter.! Med! välutbildad! personal! kan! Mimer! utveckla! organisationen!
med! hjälp! av! sina! intressenter! via! olika! samarbeten.! Om! inte! kunskapen! finns! inom!
företaget!är!ett!alternativ!att!inhämta!den!utifrån!och!därmed!blir!samarbetspartners!en!
viktig! intressent.! Sekundära! intressenter! i! Mimers! fall! är! media,! SABO,! Eurhonet! och!
regeringen.!Media!har!en!indirekt!påverkan!på!Mimer!då!de!kan!sprida!både!positiv!och!
negativ! information! om! företaget! och! dess! projekt.! SABO! och! Eurhonet! är! sekundära!
intressenter!då!de!genom!olika!samarbeten!ska!hjälpa!Mimer!att!utveckla!verksamheten!
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och! skapa! långsiktiga! konkurrensfördelar.! Regeringen! ställer! krav! genom! lagar! och!
regler!om!hur!bostadsföretag!och!kommuner!får!bygga,!förvalta!och!bedrivas,!vilket!gör!
att! de!har! en! indirekt! påverkan!på!Mimer.!Det! är! rimligt! att! anta! att!Mimer! skulle! ha!
svårt! att! genomföra! flertalet! av! sina! CSRAprojekt! utan! dess! samarbeten! med!
intressenterna.!Detta!då!många!projekt!ligger!utanför!deras!kunskapsområde!och!de!blir!
därmed!beroende!av!extern!kunskap.!
!
6.33Hur3kan3ett3bostadsföretag3som3Mimer3förbättra3sitt3CSR<arbete?3
Mimer! har! under! flera! år! arbetat! aktivt! med! CSR! och! är! även! delaktiga! i! flertalet!
samarbeten!som!främjar!utvecklingen!av!CSR!inom!fastighetsbranschen.!För!att!ta!nästa!
steg! i! utvecklingen! sträcker! sig! flera! av! samarbetena! över! landsgränserna! och! ett! av!
dessa! är! Eurhonet.! Det! är! via! sina! intressenter! som! ett! företag! kan! hitta! möjliga!
samarbeten! för! att! utvecklas.! Hawkins! (2006)!menar! att! företagen! samverkar! för! att!
finna!nya!möjligheter.!Det!är!med!dessa!branschsamarbeten!som!Mimer!kan!knyta! till!
sig! ytterligare! kompetens! och! erfarenhet! inom! CSRAområdet.! Andra! projekt! på! den!
lokala!marknaden!har!varit!framtidslägenheten.!I!detta!projekt!samarbetar!Mimer!med!
flertalet!olika!aktörer!inom!Västerås!näringsliv!och!tillsammans!hjälper!de!varandra!att!
utvecklas!och!växa.!Förutom!att!lokalisera!samarbeten!är!det!viktigt!för!ett!företag!att!ha!
en! klar! bild! av! sina! intressenter.! Grankvist! (2009)!menar! att! intressenterna! påverkar!
företagets!legitimitet.!Genom!att!vara!delaktiga!i!utvecklingsprojekt!kan!bilden!av!Mimer!
som! ett! ansvarsfullt! företag! spridas! genom! dess! intressenter.! Vi! ser! en!
förbättringsmöjlighet! i! att!ytterligare!utveckla!och!delta! i! fler! samarbeten!som!hjälper!
Mimer! finna! nya! möjligheter! och! samtidigt! effektivisera! CSRAarbetet.! Genom!
samarbeten! kan! de! ta! lärdom! av! varandra! för! att! göra! verksamheterna! mer!
framgångsrika!och!lönsamma.!!
!
För!att!Mimer!ska!kunna!nå!sin!vision!om!att!bli! ”Sveriges!bästa!bostadsföretag”!ställs!
det!höga!krav!på!att!Mimer!uppfattas!som!en!attraktiv!hyresvärd.!För!att!kunna!uppnå!
en! ökad! attraktion! från! kunderna! krävs! det! både! kommunikation! och! ett! bra!
bemötande.!En!av!drivkrafterna!till!att!arbeta!med!CSR!är!att!det!lockar!engagerad!och!
kompetent!personal.!Eftersom!Mimers!personal!har!en!vardaglig!kontakt!med!kunderna!
har! de! möjligheten! att! påverka! kundernas! anseende! gentemot! företaget.! Löhman! &!
Steinholtz! (2004)!menar!att!genom!engagemang! från!de!anställda!kan!kunderna! få!en!
positivare!bild!av!Mimer!som!hyresvärd!och!värdet!av!relationen!för!kunden!ökar.!Även!
Zuckerman! (1989)! anser! att! personalen! är! stor! tillgång! vid! kommunikationen! av! sitt!
CSRAarbete.!Det!är!personalen!som!ser! till! att! företagets!mål!och!visioner!uppfylls!och!
känner!inte!personalen!på!de!olika!avdelningarna!till!vilka!projekt!som!Mimer!driver!så!
går!de!miste!om!möjligheten!att!kommunicera!ut!detta!till!kunderna.!Om!medarbetarna!
är! väl! pålästa! och! informerade! om! Mimers! CSRAarbete! kan! de! fungera! som!
ambassadörer!och!stärka!kundernas!bild!av!Mimer.!!
!
Den! interna! kommunikationen! är! en! viktig! del! i! spridningen! av! CSRAarbetet! inom!
organisationen.! Under! studiens! gång! har! vi! uppmärksammat! en! förbättringsmöjlighet!
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med! den! interna! kommunikationen.! Som! MarieALouise! Larsson! Wallén! (2013),!
projektledare!på!Vallbyprojektet,!påpekade!känner! inte!all!personal! till!vad!som!sker! i!
de! olika! CSRAaktiviteterna.! ! Morsing! et! al.! (2006)! antyder! att! det! finns! potentiella!
fördelar! med! att! kommunicera! ut! sitt! CSRAarbete! internt! och! externt.! Pomering! &!
Dolnicar!(2009)!menar!att!den!interna!kommunikationen!kan!fungera!som!ett!sätt!att!få!
sina!anställda!att!sprida!företagets!värderingar.!!Ett!sätt!att!förbättra!kommunikationen!
internt!skulle!kunna!vara!att!anordna!aktivitetsdagar!ute!bland!de!olika!projekten!så!alla!
medarbetare! får! ta! del! av! allt! CSRAarbete! som! Mimer! gör.! Medarbetarna! skulle!
exempelvis!kunna!åka!till!Vallby!och!se!parken!och!byggnaden!”Paletten”!som!Mimer!har!
byggt!där.!Andra!platser!som!kan!besökas!är!Framtidslägenheten!och!Jobbpunkt!Väst!så!
det!får!en!inblick!i!det!dagliga!arbetet.!Löhman!&!Steinholtz!(2004)!säger!att!engagerad!
personal! leder! till!nöjdare!kunder!och!det!är! just!detta!som!Mimer!kan!utgå! ifrån.!Om!
medarbetarna! kände! till! alla! goda! samhällssatsningar! Mimer! genomför! tror! vi! att!
medarbetarna! skulle! känna! sig! stolta! över! sin! arbetsgivare! och! vilja! kommunicera! ut!
detta!till!kunder,!vänner!och!familj.!!
!
Branco!&!Rodrigues!(2006)!menar!att!med!hjälp!av!sociala!medier!kan! företagen!vara!
selektiva! vid! kommunikationen! av! sitt! CSRAarbete! och! använda! det! som! en!
marknadsföringsstrategi!för!att!stärka!sitt!anseende.!Wanderley!et!al.!(2008)!tar!denna!
marknadsföringsstrategi!vidare!och!menar!att!via!sociala!medier!kan!företagen!snabbt!
och! enkelt! sprida! ut! sitt! budskap! på! ett! kostnadseffektivt! sätt.! Vi! ser! i! detta! fall! en!
möjlighet!för!Mimer!att!bli!ännu!bättre!i!sin!marknadsföring!av!sitt!CSRAarbete.!Mimer!
har! idag! flera! olika! kanaler! för! marknadsföring! men! det! finns! brister! i!
marknadsföringen!av!dessa!kanaler.!Många!känner! inte!till!det!ansvarstagande!arbetet!
Mimer!utför!och!här!ser!vi! förbättringsmöjligheter.!Grafström!et!al.! (2010)!antyder!att!
företagen! kan! drabbas! negativt! vid! marknadsföringen! av! CSR! om! den! inte! uppfyller!
intressenternas!förväntningar.!I!detta!fall!anser!vi!dock!att!Mimer!inte!skulle!förlora!på!
att!vara!lyfta!fram!sitt!CSRAarbete!ytterligare.!Hartman!(2007)!säger!att!företag!som!inte!
kommunicerar!ut!sitt!CSRAarbete!går!miste!om!möjligheterna!att!förbättra!sitt!anseende!
hos!intressenterna.!Vi!anser!att!Mimer!går!miste!om!chansen!att!stärka!bilden!av!sig!som!
ett! ansvarsfullt! företag! då! de! brister! i! kommunikationen.! Genom! en! förbättrad!
marknadsföringsstrategi!av!CSRAarbetet!där!kommunikationskanalerna!används!på!ett!
effektivare!sätt!skulle!spridningen!öka!och!därmed!stärka!Mimers!anseende.!Doorley!&!
Garcia!(2007)!menar!att! företagets!kommunikation!ska!avspegla!det!som!faktiskt!sker!
utan!överdrift.!Kan!det!vara!ett!medvetet!val!av!Mimer!att!hålla!igen!i!kommunikationen!
av! CSRAarbetet! för! att! inte! höja! förväntningarna! hos! intressenterna?! Hawkins! (2006)!
menar!att!många!företag!väljer!att!inte!kommunicera!ut!sitt!CSRAarbete!på!grund!av!att!
de!inte!vill!riskera!att!utstå!kritik!för!att!de!inte!gör!tillräckligt.!Grafström!et!al.!(2010)!
menar!att!en!av!orsakerna!till!att!företagen!agerar!passivt!vid!kommunikationen!av!CSR!
är! för! att! förväntningarna! från! samhället! inte! ska! öka.! Ofta! görs! CSRAarbetet!med! en!
bakomliggande! drivkraft,! med! ett! mål! om! att! generera! ekonomisk! vinning! och! synas!
som!ett!ansvarsfullt!företag.!Varför!kommunicerar!inte!Mimer!ut!detta!då!det!kan!skapa!
en!konkurrensfördel?!Det!råder!en!bostadsbrist!på!marknaden!vilket!gör!det!svårt!att!få!
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fram!en!siffra!på!hur!många!fler!hyresgäster!Mimers!CSRAarbete!har!bidragit!med.!Detta!
gör!det! svårt!att! analysera!vilka!konkurrensfördelar!Mimers!CSR–arbete!kan!medföra.!
Enligt!Löhman!&!Steinholtz!(2004)!är!CSR!ett!sätt!för!företagen!att!differentiera!sig!mot!
sina!konkurrenter!då!kunderna!föredrar!ett!företag!som!tar!ett!samhällsansvar.!Mimer!
har!redan!en!stark!marknadsposition!och!vår!uppfattning!är!att!de!inte!har!ett!lika!stort!
behov!av!att!kommunicera!ut!sitt!CSRAarbete!som!flera!av!sina!konkurrenter.!På!grund!
av! bostadsbristen! som! råder! på! marknaden! har! Mimer! en! stor! efterfrågan! på! sina!
lägenheter! vilket! vi! tror! har! bidragit! till! mindre! insatser! i! att! förbättra!
kommunikationen!av!CSRAarbetet.!Dock!anser!vi!ur!ett!långsiktigt!perspektiv!att!Mimer!
skulle! dra! nytta! av! att! marknadsföra! sitt! ansvarstagande! arbete! ytterligare! då!
marknadssituationen!kan!förändras.!!
! !
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7.3Slutsatser3

Nedan$presenteras$de$slutsatser$som$framträder$i$analysen.$I$slutsatserna$besvaras$syftet$
som$ är$ att$ öka$ förståelsen$ varför$ ett$ kommunalt$ bostadsföretag$ som$ Mimer$ väljer$ att$
investera$ i$ hållbar$ samhällsutveckling,$ undersöka$ om$ det$ finns$ något$ samband$ mellan$
samhällsansvar$och$ekonomisk$vinst.$$
!

• Genom/ att/ arbeta/ med/ att/ ta/ ett/ miljömässigt,/ socialt,/ och/ ekonomiskt/
ansvar/ ökar/ legitimiteten/ och/ anseendet/ till/ Mimer/ som/ ett/ ansvarsfullt/
bostadsföretag./

!
För! att! få! den! optimala! kombinationen! i! ett! CSRAarbete! krävs! det! att! alla!
ansvarsområdena! är! implementerade! i! hållbarhetstänket.! Det! är! en! koppling! mellan!
dessa!ansvarstagande!områden!som!tillsammans!skapar!ett!hållbart!CSRAarbete!på!lång!
sikt.!Mimer! agerar! initiativtagare! i! flera! olika!projekt! vars!mål! är! att! skapa! en!positiv!
bild!av!Mimer!som!bostadsföretag!och!samtidigt!ta!sitt!samhällsansvar.!
!

• Genom/ att/ kombinera/ affärsmässighet/ med/ samhällsansvar/ kan/ ett/
bostadsföretag/som/Mimer/skapa/ekonomisk/lönsamhet/på/lång/sikt.//

!
Under! studiens! gång! har! en! koppling! mellan! Mimers! CSRAarbete! och! ekonomisk!
lönsamhet! tydliggjorts,! detta! då! det! finns! ett! samband! mellan! goda! och! lönsamma!
affärer!på!lång!sikt.!För!Mimers!del!är!fastigheterna!deras!viktigaste!säkerhet!och!genom!
att!investera!i!fastigheterna,!hyresgästerna!och!områden!kan!Mimer!säkerställa!en!högre!
levnadsstandard,! bättre! områdesrykte! och! ökat! värde! på! fastigheterna! samt! ökad!
attraktion!till!bostadsområdena!som!tillsammans!skapar!en!ekonomisk!vinning!på!lång!
sikt.!!
!

• För/ att/ kunna/ stärka/ sitt/ anseende/ och/ varumärke/ är/ det/ viktigt/ att/
identifiera/ sina/ viktigaste/ intressenter/ och/ besvara/ dessas/ krav/ och/
förväntningar.//

!
Förutom!det!juridiska!kravet!på!att!Mimer!ska!agera!affärsmässigt!är!det!intressenterna!
som!styr!Mimer!till!att!arbeta!med!CSR.!Genom!att!besvara!sina!intressenters!krav!och!
förväntningar!kan!Mimer!stärka!sin!image!och!ses!som!ett!företag!som!tar!ett!ansvar!för!
den!samhällspåverkan!företaget!har.!
!

• Genom/ att/ samarbeta/ med/ andra/ aktörer/ i/ näringslivet/ kan/ Mimer/
utvecklas/ytterligare/och/finna/nya/sätt/att/arbeta/med/CSR./

!
Det! är! via! olika! samarbeten! i! det! lokala! näringslivet! samt! via! olika!
branschorganisationer!som!Mimer!kan!identifiera!nya!vägar!att!arbeta!med!och!utveckla!
sitt! CSRAarbete.! Inom! fastighetsbranschen! finns! det! flera! olika! organisationer! som!
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Eurhonet!och!SABO!som!arbetar! för!att! främja!hållbarhetstänk.!Framtidslägenheten!är!
ett!projekt!som!engagerar!flera!företag!i!det!lokala!näringslivet!att!samverka!för!att!hitta!
nya!lösningar!att!arbeta!mot!en!hållbar!utveckling.!
/

• Mimer/kan/dra/nytta/av/att/kommunicera/sitt/CSR8arbete/intern/och/externt/
då/det/stärker/varumärket/och/skapar/konkurrensfördelar./
!

Sociala!medier!är!ett!snabbt!och!kostnadseffektivt!sätt!att!sprida!ut!och!marknadsföra!
sitt! budskap! via.! Mimer! förlorar! på! att! inte! kommunicera! sitt! CSRAarbete! då! det! kan!
skapa! konkurrensfördelar.! Genom! att! kommunicera! sitt! CSRAarbete! internt! till!
personalen! och! externt! via! de! olika! kommunikationskanalerna! kan!Mimer! stärka! sitt!
varumärke!och!förknippas!som!ett!ansvarsfullt!företag.!!!
!
7.13Avslutande3Diskussion3
Då! uppsatsen! inte! behandlar! hela! fastighetsbranschen! med! privata! och! kommunala!
aktörer!är!det!svårt!att!dra!generella!slutsatser.!Dock!anser!vi!att!Mimer!är!ett! företag!
som!klarar!av!att!kombinera!affärsmässighet!och!samhällsansvar!vilket!andra!företag!i!
liknande! situation!kan! ta! lärdom!av.!En!av!de!bakomliggande!orsakerna! till! att! arbeta!
med!CSR!är!av!ekonomiska!skäl.!Detta! incitament!är!något!som!finns! i! flera!branscher!
men! som! inte!har! studerats! tillräckligt!noga! för! att! få! fram!bevis! för!detta! antagande.!
Flera! företag!väljer!att! inte! investera! i!CSR!för!att!de!anser!sig! inte!tjäna!på!det.!Men!i!
denna! studie! har! vi! undersökt! kopplingen!mellan! affärsmässighet! och! samhällsansvar!
och! funnit! ett! positivt! samband.! Vi! anser! det! är! bra! med! ett! incitament! som! driver!
företag!att!arbeta!med!CSR!oavsett!om!det!är!för!den!ekonomiska!vinningens!skull!eller!
den!goda!sakens!skull,!då!det!i!båda!fallen!bidrar!till!ett!bättre!samhälle.!
!
7.23Fortsatta3studier3
Denna!studie!är!baserad!på!Mimers!CSRAarbete!och!hur!de!kombinerar!affärsmässighet!
och!samhällsansvar.!Då!studien!endast!riktar!sig!till!Mimers!CSRAarbete!kan!ett!förslag!
till! fortsatta! studier! inom!området!vara!att! samla! information! från! fler!bostadsföretag!
inom! fastighetsbranschen.! Genom! att! jämföra! kommunala! såväl! som! privata! aktörer!
över! en! större! geografiskt! yta! ges! möjligheten! till! en! mer! omfattande! analys! och!
generella!slutsatser.!Detta!kan!medföra!en!större!kvantitativ!studie!där!ett!mätverktyg!
av! CSR! för! hela! fastighetsbranschen! kan! utformas,! vilket! kan! gynna! både!
bostadsföretagen!och!andra!aktörer!med!koppling!till!fastighetsbranschen.!!
!
Ett!annat!område!kan!vara!att! jämföra!bostadsföretagens!CSRAarbete!på!en! lokal!nivå,!
exempelvis!inom!en!kommun.!En!sådan!studie!kan!påvisa!effekterna!ett!bostadsföretags!
CSRAarbete! kan!ha!på! samhället.!Det! kan! göra!det!möjligt! att! finna! fler! incitament! för!
företag!att!agera!inom!ramen!för!hållbar!utveckling.!Det!finns!även!möjlighet!att!jämföra!
hur! incitamenten! till! CSRAarbetet! skiljer! sig! företagen! emellan! storleksmässigt! och!
resursmässigt. 
! !
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Bilagor3

Bilaga313–3Intervjufrågor3till3Wivecka3Ljungh3
3
Intervju3med3Wivecka3Ljungh,3Mimer,3HR3Chef3&3Chef3för3Jobbpunkt3Väst3(2013<04<16;3
09.00<09.45))

• Vad!är!CSR!för!dig?!Hur!definierar!du!det?!
• Vad!är!målet!med!ert!CSRAarbete?!
• Varför!arbetar!ni!med!CSR?!
• Går!det!mäta!ekonomiskt!vad!ni!får!ut!av!ert!CSRAarbete?!
• Använder!ni!CSR!som!ett!sätt!att!stärka!Mimers!varumärke?!
• Ser!ni!på!CSR!som!en!marknadsföringsstrategi?!
• År!2010!genomförde!ni!en!organisationsförändring,!Har!den!påverkat!ert!sätt!att!

arbete!med!CSR?!I!så!fall!på!vilket!sätt?!
• Hur! sprider! ni! ert! CSRAarbete! internt! och! externt?! Anser! ni! att! ni! lyckats!med!

detta?!
• Har! ni! märkt! av! någon! ökad! attraktion! från! hyresgästerna! eller! som!

arbetsgivare?!
• Tror!du!att!ni!får!ett!ökat!anseende!av!att!kommunicera!ut!erat!CSRAarbete?!
• Har!kundnöjdheten!ökat!efter!CSRAsatsningen?!Hur!mäter!ni!detta?!
• Informerar! ni! de! anställda! om! ert! CSRAarbete?! Som! exempelvis! via!

internutbildningar.!
• Anser!du!att!det!är!viktigt!att!de!anställda!är!väl!pålästa!om!ert!CSRAarbete?!
• Är! ert! CSRAarbete! ett! sätt! för! er! att! uppnå! visionen! om! att! bli! Sveriges! bästa!

bostadsföretag?!
• Är!det!ekonomiskt!lönsamt!att!arbeta!med!CSR?!
• Vad!anser!du!att!ni!ska!ta!för!samhällsansvar?!
• Har!ni!någonsin! fått!kritik! för!ert!CSRAarbete?!Att!ni! inte! lever!upp! till!det! som!

utlovas.!
• Artikel!tidning!inte!kopplat!CSR!
• Som!kommunalt! ägt! företag!har!ni! en!politiskt! styrelse,!påverkar!det!ert!val! av!

CSR!initiativ?!
• Kan! du! berätta! lite! om! era! samhällsprojekt! som! ni! har! just! nu?! Exempelvis:!

Bäckbysatsningen,!Vallbyprojektet,!!Grannsamverkan!och!Jobbpunkt!väst.!
• Varför!är!det!viktigt!för!Mimer!att!engagera!sig!i!projekt!som!Jobbpunkt!Väst?!
• Gynnas!Mimer!av!Jobbpunkt!Västs!arbete!och!i!så!fall!på!vilket!sätt?!
• Gör!ni!några!utvärderingar!på!era!projekt?!Får!ni!önskat!resultat?!

!
! !
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Bilaga323–3Intervjufrågor3till3Marie<Louise3Larsson3Wallén3
3
Intervju3med3Marie<Louise3Larsson3Wallén,3Mimer,3Projektledare3Vallbyprojektet3(2013<
04<16;311.00<12.45)33

• Vad!är!Vallbyprojektet?!
• Vad!är!syftet!och!målet!med!Vallbyprojektet?!!
• Vad!får!Mimer!ut!av!engagera!sig!i!ett!projekt!som!detta?!
• Har! ni! märkt! av! någon! ökad! attraktion! från! hyresgästerna! eller! som!

arbetsgivare?!
• Har!ni!fått!någon!respons!angående!projektet,!kritik?!
• Ska!ett!bostadsföretag!vara!engagerat!i!samhällsprojekt?!
• Hur!marknadsförs!Vallbyprojektet?!
• Vilka!samarbetspartners!har!ni!och!hur!bidrar!dessa!till!projektet?!
• På! vilket! sätt! kommer! Mimer! att! få! igen! de! investerade! pengarna! i!

Vallbyprojektet?!!
! !
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Bilaga333–3Intervjufrågor3till3Fredrik3Törnqvist3och3Eva3Favaro3
!
Intervju3med3Fredrik3Törnqvist,3Mimer,3VD3&3Eva3Favaro,3Mimer,3Marknadschef3(2013<04<
23;314.00<15.00)33

• Vad!är!CSR!för!er?!Hur!definierar!ni!det?!
• Hur!arbetar!ni!med!CSR?!
• Hur!har!responsen!varit!på!ert!CSRAarbete? 
• Ställs!det!krav!i!era!offentliga!upphandlingar!om!att!arbetstagaren!har!ett!aktivt!

CSRAarbete?! Exempelvis! ISO! certifieringar.! Vad! anser! ni! om! ISO! certifieringars!
inverkan? 

• Är! ert! CSRAarbete! ett! sätt! för! er! att! uppnå! visionen! om! att! bli! Sveriges! bästa!
bostadsföretag? 

• Kan!ni!berätta!lite!om!era!samhällsprojekt!som!ni!har!just!nu?! 
• Vilka!samarbetspartners!har!ni!och!hur!bidrar!dessa!till!projekt? 
• Vilka!EU!projekt!och!andra!stora!och!viktiga!CSR!projekt!är!ni!delaktiga!i?!Vad!får!

ni!ut!av!det? 
• Hur!påverkas!ni!av!“Lagen!om!allmännyttiga!kommunala!bostadsaktiebolag”? 
• Var!det!någon!skillnad!före!mot!efter!lagen!infördes? 
• Anser!ni!att!det!är!ett!bostadsföretags!ansvar!att!ta!ett!samhällsansvar? 
• På!vilket!sätt!kombinerar!ni!affärsmässighet!och!socialt!ansvar?! 
• Vad! får! ni! ut! av! att! investera! i! områden! med! sämre! rykte?! Finns! det! någon!

ekonomisk!vinning!i!detta? 
• Är!det!ekonomiskt! lönsamt!att!arbeta!med!CSR?A!Har!ni!någonsin! fått!kritik! för!

ert!CSRAarbete?!Att!ni!inte!lever!upp!till!det!som!utlovas. 
• Går!det!mäta!ekonomiskt!vad!ni!får!ut!av!ert!CSRAarbete? 
• Som!kommunalt! ägt! företag!har!ni! en!politiskt! styrelse,!påverkar!det!ert!val! av!

CSR!initiativ? 
• Vad!har!ni!för!ägardirektiv? 
• Hur!arbetar!ni!för!att!sprida!ert!CSRAarbete!i!organisationen? 
• Har!er!vision!någon!koppling!till!ert!CSRAarbete? 
• År!2010!genomförde!ni!en!organisationsförändring,!Har!den!påverkat!ert!sätt!att!

arbete!med!CSR?!I!så!fall!på!vilket!sätt? 
• Har!ni!märkt!av!någon!ökad!attraktion!från!hyresgästerna!eller!som!arbetsgivare!

av!ert!CSRAarbete? 
• Vad! anser! ni! om! er! kommunicering! av! ert! CSRAarbete?! Hur! viktig! är!

kommunikationen? 
• Anser!ni!att!det!är!viktigt!att!era!kunder!vet!om!ert!CSRAarbete!och!vad!ni!gör? 
• Använder!ni!CSR!som!ett!sätt!att!stärka!Mimers!varumärke? 
• Ser!ni!på!CSR!som!en!marknadsföringsstrategi? 
• Tror!du!att!ni!får!ett!ökat!anseende!av!att!kommunicera!ut!erat!CSRAarbete?!
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• Det!har!tidigare!framkommit!kritik!mot!företag!som!marknadsför!sitt!CSRAarbete,!
att!det! exempelvis! är! ytligt!och!marknadsföringsstrategi! etc.! har!ni!någon!gång!
stött!på!denna!kritik? 

• Vad!kan!bli!bättre? 
• Hur!ser!fastighetsbranschens!arbete!med!CSR!ut!generellt? 
• Har!ni!märkt!någon!skillnad!på!bostadsmarknaden!angående!CSRAarbete? 
• Har! ni! märkt! av! ett! !ökat! krav! från! samhället! att! företag! inom!

fastighetsbranschen!bör!arbeta!med!CSR? 
• Har! CSR! blivit! ett! konkurrensmedel! för! er! gentemot! era! konkurrenter?! Hur!

påverkar!det!här!Västerås!bostadsmarknad?!
! !
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Bilaga343–3Intervjufrågor3till3Cecilia3Svedin3
!
Mailintervju3med3Cecilia3Svedin,3Örebro3Bostäder3AB,3Affärsutvecklare3(2013<04<24;313.15)33

• Varför!väljer!bostadsföretag!att!arbeta!med!CSR?!
• Vad!är!CSR!för!er?!
• Hur!kombinerar!Örebro!Bostäder!affärsmässighet!med!CSR?!
• Hur!arbetar!ni!med!CSR?!
• Hur!påverkas!ni!av!den!nya!lagen:!Lag!(2010:879)!om!allmännyttiga!kommunala!

bostadsaktiebolag?!
• Har!det!blivit!någon!skillnad!i!ert!CSRAarbete!efter!att!lagen!har!införts?!!
• Det! finns! en! ökad! trend! generellt! i! samhället! att! arbeta! med! diverse! CSRA

aktiviteter.!Har!detta!haft!en!påverkan!på!ert!CSRAarbete!och!hur?!
• Anser!du!att!det!är!samhällets!eller!bostadsföretagens!ansvar!att!arbeta!med!de!

sociala!frågorna?!
!


