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Sammanfattning 

 

Synen på hur värde skapas för kunder har allt mer kommit att förändras. Framförallt handlar det 

om hur allt fler företag kommit till insikt med att de kan generera högre värde genom att 

samskapa tjänster tillsammans med kunden.  

 

Bostadsbolaget Mimer i Västerås upplever i vissa fall att de inte skapar tillräckligt värde för 

deras hyresgäster och allmänheten. Detta har lagt grunden till denna kvalitativa studie, där syftet 

är att i samtal med medarbetare och ledare ta reda på om Mimer har förutsättningar för att arbeta 

med samskapande aktioner samt i så fall redogöra med hjälp av teorier vad det är som tyder på 

detta. Empirin består dels av intervjuer med ledare inom Mimer, och dels av relevanta dokument 

som kan tänkas påverka eller främja bolagets möjligheter att arbeta med samskapande processer. 

Resultatet av studien visar att Mimer på flera sätt arbetar med processer som skulle kunna vara 

en grogrund för samskapande aktioner.   

 

Nyckelord: Samskapande, tjänstelogik, värdeskapande, kundbehov 

 

 

 

Abstract 

 

The view of how value is created for customers have increasingly been changing. Especially, it 

is about how more and more companies have come to realize that they can generate greater value 

by co-create services together with the customer. 

 

The housing company Mimer in Västerås are in some cases experiencing that they do not create 

enough value for their tenants and the public. This has laid the foundation for this qualitative 

study, where the purpose is to have conversations with employees and managers to find out 

whether Mimer has the potential to work with co-creating actions and, if so, explain what it is 

that suggests that with the help from theories. The empirical data consists of interviews with 

leaders within Mimer, and also relevant documents that may affect the company's ability to work 

with co-creation processes.  

The results of the study show that Mimer in several ways with processes that could be a breeding 

ground for co-creating actions. 
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1 Inledning 

Hur skapas nöjdare kunder? Vad är det de söker i produkter och tjänster? Detta är frågor som 

många företag och organisationer idag ställer sig på den allt mer tätnande och ständigt 

föränderliga marknaden. Att skapa värde för kunder har genom alla tider varit en naturligt 

drivande del inom affärs- och tjänstesektorn, men faktum är att det sedan en tid tillbaka pågår ett 

framväxande och tillsynes fragmenterat skifte gällande just synen på hur värde skapas genom 

produkter och tjänster. Företag och organisationer har nämligen under en längre tid ägnat sig åt 

att utveckla produkter (främst fysiska) som de med hjälp av marknadsföring försökt sälja genom 

att intala för den potentiella köparen vilket värde produkten har. Över tid har dock allt fler företag 

insett fördelarna med att istället interagera mer med kunderna för att på så sätt komma närmre 

de faktiska behov som finns på marknaden. (Vargo & Lusch, 2004) 

 

Undersökarna till den här studien har valt att studera hur det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer 

kan arbeta med att skapa ökat värde för deras hyresgäster och allmänheten då Mimers ledning 

uttryckt att de inom företaget inte besitter tillräcklig kunskap om detta ämne.  

 

1.1 Bakgrund 

Allmännyttan har en lång tradition i Sverige - bostad är något som alla skulle ha tillgång till. 

Redan under 1930-talet upprättades bostäder för de med lägre inkomster (Granander, 2015). 

Sedan 2011 finns den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

som till skillnad från den tidigare lagen reglerar på ett tydligare sätt att bolagen måste drivas på 

affärsmässiga grunder. Windell (2015, s. 108) förklarar att “...Den nya lagen (2010:879 om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag innebär att dessa bolag ska bedriva verksamheten  

i enlighet med affärsmässiga principer och åläggs marknadsmässiga avkastningskrav….” och att 

denna nya lag återigen väckt liv i frågan hur vida företagande kan förenas med samhällsnytta. 

Just detta diskussionsämne menar Windell är och har varit en vanlig diskussion gällande 

företagande i allmänhet. 

 

1.1.1 Uppdragsgivaren Bostads AB Mimer 

Det företag som den här studien utgår från är Bostads AB Mimer, som hädan efter kallas Mimer. 

Det är ett allmännyttigt bostadsbolag i Västerås där kommunen står som ensam ägare. Företagets 

styrelse är tillsatt av stadens kommunfullmäktige. I nuläget har bolaget cirka 11300 bostäder i 

form av hyresrätter och är därmed den största ägaren av bostäder i Västerås med cirka 17 % av 

det totala antalet bostäder i kommunen. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Mimer 118 anställda 

(Mimer, 2014i). Denna siffra beräknas dock öka inom en snar framtid då Mimer ser ett behov av 

att utöka antalet anställda för att kunna möta ägarnas direktiv på ökad takt i, och volym av 

nyproduktion av bostäder.  (Västerås Stad, 2013a). I skrivande stund är antalet anställda uppe i 

125 personer enligt Mimers VD Anders Nordstrand (personlig kommunikation, 12 februari 

2016). 
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Företagets värdegrund, “ONE”, består av tre kärnvärden; omtanke, nytänkande och engagemang. 

Enligt ledare och medarbetare i Mimer ska denna genomsyra arbetet i verksamheten. Samtidigt 

arbetar Mimer också aktivt utefter deras vision och mål; att bli Sveriges bästa bostadsföretag. 

Bland annat strävar dom efter att kunna erbjuda bostäder för såväl unga som äldre människor. 

(Bostads AB Mimer, 2015e) 

 

I centrala Västerås finns Mimers kundcenter. Dit kan både hyresgäst och intressenter komma 

med frågor och ärenden rörande boendet i Mimer. Många kommer hit för att signera 

hyreskontrakt och för att hämta nycklar.  I centret finns också Mimers egen butik och showroom. 

Hit kan hyresgäster komma för att titta på, och beställa sådant som kök, golv och tapeter till deras 

lägenheter. Mimer kallar detta för plus- och tillval, en tjänst som även finns tillgänglig på Mimers 

hemsida. (Bostads AB Mimer, 2015c) 

 

För att bli hyresgäst hos Mimer är det nödvändigt att ställa sig i bostadskö. En sådan är upprättad 

då den rådande bostadsbristen gör att antalet bostäder som Mimer äger inte kan täcka det 

nuvarande behovet. Med tanke på den kris som uppstått på grund av flyktingkatastrofen är 

behovet särskilt stort just nu. Genom kösystem försäkrar Mimer däremot att fördelningen sker 

rättvist då den som stått i kö längst har störst chans att få en bostad. Ett antal kriterier måste dock 

uppfyllas för att få ställa sig i kön. Bland annat krävs det att personen fyller 16 år senast under 

det år den vill ställa sig i kön, samt inneha ett svenskt personnummer. För att få ett hyreskontrakt 

krävs utöver detta att personen är myndig. (Bostads AB Mimer, 2015a) 

 

1.1.2 Uppdraget 

En av de undersökande hade redan innan projektets start en koppling till Mimer då personen i 

fråga har en plats i företagets styrelse som ledamot, sedan början av 2015. Det var när denna 

person berättade för den andra undersökaren om Mimer och deras olika projekt, som ett 

gemensamt intresse väcktes kring den tillsynes innovativa och nytänkande organisationen. Ett 

beslut togs därför att ta en kontakt med Mimer för att lyssna om de var intresserade av att agera 

studieobjekt i ett examensarbete. Då en av de undersökande sedan tidigare varit i kontakt med 

Mimers HR- och kvalitetschef, som är delaktig i många olika projekt i organisationen, ansågs 

denna person lämplig för en första kontakt i ärendet. Under ett första möte ställde hon sig positiv 

till en involvering och presenterade ett antal möjliga projekt att studera. Efter att undersökarna 

diskuterat kring de olika alternativen togs beslut om att fokusera på Mimers pågående projektet 

kring att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

I korthet kan detta projekt beskrivas som en förändring av sättet Mimer arbetar på, och brukar 

kontorsmiljön. Det nya kontoret, som beräknas vara klart under 2017, kommer vara papperslöst 

och anställda kommer inte vara bundna vid ett eget skrivbord, utan behov och humör avgör i 

vilken typ av miljö den anställde väljer att arbeta i. Hur utvecklingen av detta ska gå till är ännu 

inte fastslaget. Dock är en planeringsgrupp tillsatt som jobbar kontinuerligt med projektet. Mer 

kring detta projekt presenteras i nästkommande kapitel. 
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För att de undersökande skulle bilda sig en uppfattning om hur Mimer arbetar i nuläget inleddes 

deras arbete med att göra ett besök på Mimers kundcenter, som också kommer beröras av 

införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt. I framtiden kommer det vara beläget i anslutning till 

det nya kontoret.  

Under besöket hos kundcenter kom de undersökande bland annat att tala med den biträdande 

chefen för kundcenter, som sitter i planeringsgruppen för det nya kontoret. Hon berättade om ett 

problem de upplever i kundcentret som handlar om att de i vissa fall har svårt att möta personer 

som kontaktar centrat på ett sätt som upplevs skapa värde för kunderna. Ofta tvingas de göra 

människor besvikna när dom berättar för den bostadssökande att de inte kan ge dem en bostad 

trots att personen i fråga är i stort behov av det, utan att det är först när denne har tillräckligt 

många köpoäng som det finns chans att få en lägenhet. På det viset upplever Mimer i nuläget att 

de inte når ut till kunder på bästa sätt. Med anledning av det nya kontoret och kundcentret är 

därför ambitionen från Mimers sida att lösa denna problematik för att på bästa sätt möta kunder. 

 

Då de undersökande nyligen i sin utbildning arbetat med att just skapa värde för kunder och att 

arbeta med det sedan tidigare nämnda begreppet co-creation eller samskapande kom de att finna 

intresse för problematiken kring kundmöten. Eftersom det också fanns ett behov av hitta ett 

specifikt forskningsområde att fokusera studien kring bestämde de undersökande tillsammans 

med ledare för Mimer att detta kunde vara en lämplig aspekt att undersöka. Särskilt då ledare 

och medarbetare på Mimer uttryckt att detta är ett område de inte vet hur de ska hantera, men 

som de ser som något väldigt betydelsefullt. Därför har Mimer också uttryckt stor tacksamhet 

inför de undersökande att det vill studera just detta.  

 

1.1.3 Ett aktivitetsbaserat arbetssätt  

Mimers fortgående arbete har sedan början av 2015 bland annat bestått av att planera för en ny 

arbetsplats för organisationen, där tanken är att samla ihop nästintill alla företagets olika kontor, 

som i nuläget är utspridda över Västerås olika stadsdelar. Anledningen är främst, som tidigare 

nämnt, att den planerade utökningen av antalet anställda ställer nya krav på lokaler, men också 

för att Mimer önskar övergå till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt, som dels skapas just genom 

att samla verksamhetens olika områden till en plats och som ska bidra till att fler värdefulla 

möten skapas mellan olika avdelningar, vilket i sin tur bidrar till att skapa ökad förståelse och 

samspel mellan dessa. Dessutom innebär också det aktivitetsbaserade arbetssättet att 

medarbetarna ska kunna anpassa sin arbetsmiljö utefter hur de känner för att arbeta från dag till 

dag och beroende på vad de arbetar med för stunden. Dessutom kommer målet vara att skapa ett 

papperslöst kontor där arbetet till stor del ska underlättas med hjälp av högteknologisk utrustning. 

Det nya kontoret beräknas vara klart under 2017. (personlig kommunikation, Wivecka Ljungh 3 

november 2015) 

 

Det nya kontoret kommer också innebära nya sätt för Mimer att möta sina kunder på, bland annat 

på grund av att deras kundcenter kommer försvinna från city. Ännu är det osäkert hur det nya 

kundcentret ska se ut, men med start under januari månad år 2016 ämnar Mimer att aktivt börja 

arbeta med att utforma metoder för att i framtiden bli ännu bättre på att möta kunder på ett 
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värdeskapande sätt. Till sin hjälp kommer Mimer låta involvera strategikonsultbolaget Trendie, 

som Mimer tidigare anlitat till andra projekt. Enligt den offert som konsultbolaget lämnat är 

syftet med projektet “att utreda hur Mimer skall tillfredsställa bostadssökandes och hyresgästers 

behov av information och service på ett kostnadseffektivt och kundfokuserat sätt, digitalt och i 

kundcentret” (se bilaga 3). Mycket av den typ av metod som enligt offerten ska användas för 

projektet går inte att finna stöd för i forskningen vad gäller utveckling av kundorienterat syfte. 

Detta går att läsa om senare i arbetet. 

 

De undersökande har i samtal och möten med medarbetare och ledare uttryckt att de är positiva 

till projektet med det aktivitetsbaserade kontoret, trots att en del hinder, problem och synpunkter 

också lyfts fram. Detta gäller bland annat det nya sättet som både intern och extern 

kommunikation kommer ske på, samt metoderna för att hantera dokument av olika slag. 

 

1.2 Disposition 

Efter detta inledande kapitel, där studiens bakgrund presenteras med bland annat syfte och 

frågeställningar, följer ett metodavsnitt där det förutom redogörs för den aktionsforskning som 

tillämpats för studien också står beskrivet vilka olika metoder som använts för insamlandet av 

empiri. Här återges också grunden och teorin för vilken operationaliseringen är byggd på samt 

forskningsetiska principer följt av ett metodkritiskt avsnitt. Därefter kommer teorikapitlet följt 

av empiri, med huvudsakligt fokus på redogörelse för vad som kommit fram under intervjuer, 

samt de skriftliga dokument och handlingar som undersökarna funnit relevanta att undersöka 

med koppling till Mimer. Därpå följer analys samt beskrivning av innovationsbidrag, slutsats 

och diskussion. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Kundcenterchef (Anette Jansson) och biträdande kundcenterchef (Malin Lampa) på Mimer har 

berättat att de stundtals upplever att sättet de arbetar på och tjänsterna de erbjuder inte skapar 

värde för befintliga hyresgäster eller personer som vill bli hyresgäster. Bland annat får de ofta 

förklara för personer som söker bostad att det inte finns någon bostad att hyra. Detta på grund av 

den bostadsbrist som råder. Lägg därtill att du som bostadssökande måste stå i kö för att bli 

tilldelad ett hyreskontrakt. Varje ködag förvandlas till poäng. Ju mer poäng, desto större är 

chansen att få hyra en bostad. Denna metod är främst skapad för att kunna upprätthålla ett rättvist 

kösystem och där särbehandling inte existerar (förutom i vissa särskilda fall, med hänvisning till 

nytta för näringslivet i Västerås eller den enskilde individens medicinska behov). Därför blir 

också många som besöker Mimer upprörda över att dom inte får en bostad, trots att de försökt 

förklara det ofta stora behovet, och alla möjliga typer av bostadskriser de befinner sig i. 

 

Utöver det upplevda problemet med att det inte skapas något värde i delar av Mimers möten med 

kunder har ledare uttryckt att de inom organisationen behöver hitta nya sätt att arbeta på för att 

inkludera hyresgäster (och de som kommer i kontakt med Mimer) i olika arbeten som de utför. 
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Det kan handla om allt från ombyggnationer av bostadsbeståndet, till sättet kunder vill beställa 

sina tapeter på genom Mimers egen tjänst, Plusval. Ledare i Mimer uttrycker en nyfikenhet över 

vad som sker i forskningen inom detta område för att i framtiden just kunna definiera och 

formulera vad kunderna upplever som värde, och med målet att bemöta dessa. 

 

Inom samhällsdebatten är bostadssituationen och bostadsbolag ofta föremål för kritik. Under det 

gångna året har Mimer mött mycket motstånd då de beslutat att göra en betydande hyreshöjning 

för lägenheter i samband med renovering av bostadsområdet Vetterstorp i Västerås, vilket det 

har rapporterats mycket om i lokalnyheter och diskuterats kring inom politiken i kommunen. 

Behovet av renovering i Vetterstorp har sedan länge varit stort, och där låga hyror speglat den 

låga standarden. Den planerade upprustningen innebär en betydande standardhöjning som 

naturligt resulterar i högre hyror. Om denna stigning av såväl standard som hyreskostnad är 

motiverad eller ej råder det delade meningar om, men klart är att det är något som upprör och 

oroar många av de boende i den berörda stadsdelen. Enligt Mimer beror reaktionerna främst på 

en bristande dialog där de inte varit tydliga med vad upprustningarna innebär och hur de boende 

påverkas (Nilsson, 2015). Sådana händelser leder inte bara till problem i relationen mellan 

Mimer och deras hyresgäster, utan det skadar också företagets varumärke. Problematiken som 

uppstår i samband som dessa visar hur betydelsefullt det är att vara tydlig gentemot kunder. Hur 

hade resultatet blivit annorlunda om de boende exempelvis inkluderats i beslutsprocesser kring 

upprustningen av Vetterstorp?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att, genom samtal med medarbetare och ledare i Mimer samt med en 

grund i teori, utvärdera Mimers förutsättningar och möjligheter till att arbeta med samskapande 

processer. Detta med avsikt att ge förslag och bidra med nya insikter till hur Mimer i framtiden 

kan arbeta med att utveckla företaget tillsammans med deras kunder och andra parter. Sådana 

metoder möjliggör för Mimer att lättare kunna möta befintliga behov och därmed skapa högre 

värde för såväl kunder som för Mimer själva. 

 

1.5 Forskningsfrågor  

Följande två frågor söker studien svara på för att kunna uppnå det tidigare beskrivna syftet.  

 

RQ 1: Använder Mimer några metoder för samskapande, och vilka i så fall? 

RQ 2: Hur ser Mimers ledare på samskapande? 

 

1.6 Innovationsbidrag 

Resultatet av studien väntas bidra till ny kunskap för såväl Mimer som för undersökarna inom 

området innovationsteknik. Genom att få Mimer att mer aktivt arbeta med att skapa värde för 
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kunden kan det bidra till att öka kundnöjdheten och därmed utveckla den egna organisationens 

konkurrensfördelar.  

 

I enlighet med önskemål från VD, kundcenterchef, biträdande kundcenterchef, samt HR- och 

kvalitetschef väntas studien bidra till att komplettera de perspektiv som det anlitade 

strategikonsultföretaget Trendie kommer frambringa. Mimers ledning är över lag positivt 

inställda till att verksamheten studeras, i synnerhet då det kan leda till nya värdefulla synsätt och 

perspektiv som kan gynna organisationen.  

 

Om de studerande kan få ledare och medarbetare att faktiskt ta till sig det resultat som genereras, 

och som i sin tur skapar ett ökat intresse för samproduktion, värdeskapande processer och 

tjänstelogik, finns det förutsättningar för Mimer att förbättra sin verksamhet och tillsammans 

med hyresgäster och andra aktörer skapa större nytta för allmänheten.  

 

1.7 Avgränsning 

Då detta är en fallstudie kommer endast Mimers organisation att vara föremål för studien. 

Att samtliga personer som intervjuats har någon form av ledningsposition är studien avgränsad 

till att främst undersöka synen på samskapande utifrån ett ledningsperspektiv.  

 

2 Metod 

Arbetet med denna studie inleddes med att undersökarna kontaktade ledare för Mimer. Detta 

gjordes för att i samråd med dem utveckla en ansats som dels fyller ett behov för Mimer, är 

realistiskt genomförbar, och som kan tänkas få ett utfall som bidrar till ny kunskap inom 

vetenskapen.  

I följande kapitel redogörs det för vilken metod som använts för studien, dvs. vilken 

forskningsstrategi och ansats undersökarna brukat för att samla in data. Även angreppssättet för 

aktionsforskning kommer här att beskrivas närmre. Sist kommer ett metodkritiskt avsnitt.  

 

2.1 En kvalitativ undersökning 

Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Med det menas att undersökarna 

har intresserat sig för vad varje enskild deltagare i studien uttryckt, vilket tillsammans med 

iakttagelser och observationer varit mål för egna tolkningar och analyser som sedan kopplats till 

forskning. Studien är också kvalitativ i den meningen att undersökarna syftat till att ta reda på 

och söka förståelse för syftet med studien. Fokus har legat på att samla in de uppfattningar som 

deltagare har genom observationer i möten med dem. Dessa uppfattningar har sedan diskuterats 

av undersökarna och antecknats i loggbok. Denna approach kallas för ett kunskapsteoretiskt 

angreppssätt. (Bryman, 2013) 
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På grundval av forskningsfrågan har undersökarna också gjort vad Bryman kallar för urval, något 

han beskriver som att “välja ut enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så 

vidare) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som formulerats.” (2013, s. 350) 

 

2.2 Fallstudie  

Med anledning av att undersökarna valt att fokusera studien till ett särskilt företag förefall 

fallstudien vara den undersökningsdesign som passade bäst. Detta också med anledning av att 

undersökarna valt att, förutom utföra semistrukturerade intervjuer, djupdyka i diverse dokument 

rörande det aktuella företaget. (Bryman, 2013) 

 

2.3 Undersökarna och deras roller 

De två undersökande är studenter på Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. Enligt 

undersökarna har deras utbildning med innovation som centralt tema i det stora hela inneburit att 

de övats i att använda kreativa arbetsprocesser för att lösa problem och skapa nya, effektiva 

lösningar, samt fått kunskap i metoder för ledarskap där varje enskild individs unika egenskaper 

och förmågor är avgörande byggstenar för organisationens framgång. Genom att berätta om detta 

och lite mer om sig själva önskar de undersökande ge dig som läsare bättre möjlighet till 

förståelse av denna studie. 

 

En av dem har läst inriktningen; industridesign, vilket innebär att personen, förutom kunskaper 

i innovationsteknik, även fått djupare förståelse för arbete relaterat till produktframtagning och 

formgivning med hjälp av 3D- teknik.   

 

Den andra av de undersökande är ledamot i Mimers styrelse. Detta uppdrag är tillsatt av 

Kommunfullmäktige i Västerås. Samma person är också representant för de politiska partiet 

Miljöpartiet de gröna i Västerås. I företags styrelser företräder ledamöter och ersättare bolaget - 

den politiska aspekten är inte densamma som i kommunala nämnder och liknande. En vanlig syn 

på vad en styrelseledamot eller suppleant ska göra, är att fatta beslut för bolagets bästa. Den 

intressanta frågan att ställa är då; Vad är det bästa för Mimer? Kan det finnas olika svar på den 

frågan? Vidare går det att föra resonemang om hur olika personers politiska och ideologiska syn 

påverkar deras agerande. En av de frågorna som intresserade ledamoten att arbeta med när den 

tillträdde var att försöka utöka Mimers arbete med invånardialog i bostadsområden. Det vill säga 

hur Mimer skulle kunna engagera sig mer i vad boende och verkande i bostadsområden tycker 

och tänker och ta vara på det engagemang som de har. Till saken hör att ledamoten varit på 

flertalet konferenser och seminarier om medborgardialog. Men i Västerås Stad används 

begreppet invånardialog eftersom det anses vara mer inkluderande (Västerås Stad, 2014b). Det 

vill säga: hur kan Mimer säkerställa att boende och aktiva i bostadsområden där Mimer har 

bostäder får vara med och påverka utvecklingen just där? Ledamoten har ett stort intresse för 

demokrati och att alla människor ska få möjlighet att bidra i samhället på det vis som de vill och 

kan. Ledamoten tror att saker och ting oftast blir bättre om de har en väl förankrad process där 
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fler människor ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Vem är egentligen 

expert på att vara barn i ett bostadsområde där Mimer har lägenheter? Är det styrelsen eller de 

barn som bor, går i skolan och leker i bostadsområdet? Vissa kunskaper och erfarenheter är det 

helt enkelt omöjligt att försöka skaffa sig. Därför anser ledamoten att invånardialog är ett verktyg 

som med fördel kan användas i en del sammanhang. Det är dock viktigt att invånardialog används 

med förnuft och med eftertanke - vikten av att informera allmänheten om vilka frågor som är 

påverkbara, tidsplan och andra formaliteter går inte att underskatta. Annars finns det risk att 

falska förhoppningar skapas, som i sin tur leder till att förtroendet till beslutsfattarna skadas.  

 

Värt att reflektera över i arbeten som dessa är vilka mänskliga faktorer som kan tänkas påverka 

forskningsprojektet. Alan Bryman, professor i samhällsvetenskaplig forskning, har i sin bok 

Samhällsvetenskapliga Metoder tagit upp ett antal aspekter av detta. Bland annat nämner han att 

värderingar bestående av sådant som personliga åsikter och uppfattningar har ofta mycket stor 

inverkan på arbetet. Han menar att det därför är svårt och nästintill omöjligt att inte vara subjektiv 

under ett forskningsarbete. Däremot bör dessa aspekter finnas i åtanke.  Gällande denna studie 

bär vi därför naturligt med oss värderingar som formats av det dagliga livet hos de undersökande, 

samt av utbildning och diverse intresseområden. Detta särskilt med tanke på att det i denna 

studie, som bygger på en kvalitativ metod och där undersökarnas intressen kan spela in. (Bryman, 

2013) 

 

2.4 Aktionsforskning 

Metoden som ligger till grund för denna studie har också, som undersökarna kort anger under 

rubriken “Syfte”, bestått i att föra aktionsforskning. Exakt vad som kan betecknas som 

aktionsforskning är tvetydigt bland forskare, men en vanlig beskrivning av metoden är att det är 

något som personer som är involverade i en organisation (exempelvis anställda) kan utföra 

genom kunskap hämtad dels från forskning inom beteendevetenskap och dels genom att vara 

delaktig i den egna organisationen. En förening av dessa två kan skapa önskad förändring i den 

egna organisationen. Fördelarna med denna metod är flertaliga. Främst handlar det om att den 

undersökande känner organisationens inneboende system och kultur, samt att han eller hon får 

möjlighet att jobba i nära samarbeten med andra kollegor som talar samma språk som känns igen 

i verksamheten. Detta är alla bidragande faktorer som ökar chansen att skapa lyckade resultat av 

projekt istället för att ta hjälp av externa experter. Förändringsarbetet sker oftast också på ett 

betydligt mer demokratiskt sätt, där alla befinner sig på samma plan och där alla har chans att 

påverka genom den etablerade kontakten kollegor emellan. (Coughlan & Brannick, 2014) 

Undersökarna har under ett flertal tillfällen besökt Mimers kundcenter under längre stunder, dels 

i syfte att arbeta med studien på plats, men även för att få en ökad förståelse och inblick i hur 

organisationen fungerar. De undersökande har deltagit i konversationer, exempelvis under 

lunchraster då de suttit vid samma bord som medarbetare och ledare. Detta kan på sätt och vis 

liknas vid ostrukturerade observationer, vilket möjliggör för undersökarna att skapa sig en 

uppfattning kring omgivningen de befinner sig i för att på så sätt försöka förstå hur personalen 

agerar i verksamheten och på arbetsplatsen. (Bryman, 2013) Detta tillvägagångssätt har också 
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underlättat de studerandes möjligheter att vid frågor som uppkommit under arbetets gång få 

snabba svar.  

Under besöken hos Mimer har undersökarna också fört sporadiska minnesanteckningar kring 

sådant de funnit intressant, vilka har varit en hjälp för de undersökande i arbetet med att analysera 

vad undersökarna sett och hört. De undersökande har också haft som regel att mot slutet av varje 

arbetstillfälle formulera en mer fullständig återgivning av de tankar som uppstått i det senaste, 

vilket bidrar till djupare reflektion kring arbetet där det också ofta framgår vilka frågeställningar 

de undersökande står inför. (Bryman, 2013)  

 

2.4.1 Aktionsforskning som styrelseledamot 

Den undersökande som är styrelseledamot i Mimer brukar ta tillfället i akt att prata om sina 

tankar och idéer gällande Mimer med ledning och styrelsen, samt ibland medarbetare, när tillfälle 

ges. Samt att lyssna och fråga dem vad de tycker och tänker om verksamheten. Detta kan ses 

som aktionsforskning. Under studiens gång har de undersökande haft löpande kontakter med 

respondenterna och delat med sig av sina funderingar, samt drivit samtal rörande studiens ämne. 

Därtill har styrelseledamoten samtalat (väldigt ytligt) med styrelsens ordförande och vice 

ordförande om studien och dess ämne, utifrån den samhällsdebatt som råder kring styrelsens 

beslut om ombyggnationer som skapat stora rubriker och synpunkter (Nilsson, 2015). De gav i 

förbifarten uttryck för att de tyckte det lät som ett angeläget ämne att undersöka. 

 

2.4.2 Utformning av övning för medarbetare och ledare 

Som syftet till denna studie anger vill undersökarna få Mimers medarbetare och ledare att 

reflektera kring frågor som berör samskapande med kund för att i ett längre skede kunna skapa 

förståelse för det. Som en del i detta togs därför en övning fram av undersökarna som specifikt 

berör temat kundinvolvering och vilka tänkbara fördelar som kan finnas med att engagera kunder 

i just utvecklingen av kundbutiken, vilket är en del av projektet “Kundmöten”. Personer som 

deltagit i övningen är tre medarbetare och två ledare på Mimers kundcenter. Dessa fick i uppgift 

att ringa in 3-5 fördelar av totalt 25 valbara alternativ på ett papper som de själva tyckte var mest 

fördelaktiga med arbeta med samskapande processer just för utvecklingen av Mimers kundbutik. 

Idén till övningen kom från en artikel skriven av forskarna Steen, Manschot och De Koning 

(2011). Dessa har sammanställt de fördelar, som enligt dem själva är av störst betydelse, i en 

tabell med utgångspunkt från litteraturgenomgången i artikeln. Tabellen är uppdelad i tre 

kolumner med kategorierna; Benefits for the service design project, Benefits for the service’s 

customers or users, samt Benefits for the organization, och fyra rader med olika teman; 

Improving idea generation, Improving the service, Improving project management, samt 

Improving longer term effects. (2011, s. 58). Dessa rubriker översattes av undersökarna och 

formades så att de specifikt skulle passa ändamålet för kundbutiken, baserat på de dialoger som 

förts med ledare och medarbetare (se bilaga 2). 
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2.5 Semistrukturerade intervjuer 

För studien har totalt fyra intervjuer utförts med olika ledare i Mimer. Personerna har 

befattningarna; VD, HR- och kvalitetschef, kundcenterchef, och biträdande kundcenterchef. 

Personerna valdes av undersökarna på grund av att de har ledningspositioner i Mimer och till 

stor del är involverade i projektet kring förändringen av det nya kontoret. Samtliga intervjuer 

hölls i Mimers egna lokaler i rum där deltagarna i intervjun kunde tala ostört. En av de 

undersökande ställde frågor medan den andra gjorde minnesanteckningar. I god tid innan 

intervjuerna tillfrågades personerna som skulle intervjuas om dom gick med på att spela in 

samtalet, samt om de tillät att deras namn kunde skrivas ut i studien. Samtliga gav tillstånd till 

detta. Att de undersökande gavs möjlighet att spela in intervjuerna gjorde också att de har kunnat 

transkribera materialet. Denna metod gör det också lättare för den undersökande att ta till sig 

materialet.  

 

Intervjuguiden var uppbyggd som en semistrukturerad intervju efter särskilda teman som 

baserats på essentiella delar som är viktiga för att samskapande ska kunna ske i en organisation. 

Varje tema innehöll ett antal frågor som ställdes till intervjupersonen i en ordning beroende på 

svaren som gavs efterhand. Denna metod ansågs lämpligt syftet med studien bland annat är att 

skapa en förståelse för Mimers arbetssätt, samt att undersöka vilka förutsättningar organisationen 

har för att samskapande ska kunna ske. Detta möjliggjorde för undersökarna att erhålla reflektiva 

och tolkande svar, vilket är nödvändigt för att kunna få ta del av varje persons eget synsätt. 

(Bryman, 2013)  

 

Under intervjun gjordes också försök att skapa en diskussion kring de olika teman som intervjun 

var uppbyggd kring. Detta gjordes bland annat genom att först föröka förklara betydelsen av de 

olika essentiella delarna som bör finnas för att samskapande ska kunna ske i en organisation. 

Syftet med detta var att, som en del i aktionsforskningen, försöka starta upp en process hos 

intervjupersonerna som ger upphov till djupare reflektion kring betydelsen av samskapande. 

Precis som med mycket annat är just momentet att skapa förståelse av mycket stor vikt för att 

senare kunna utföra en väl igenomtänkt handling.  

 

2.6 Granskning av dokument 

Som allmännyttigt bostadsbolag har Mimer mycket att rätta sig efter vad gäller lagar och beslut 

om hur bolaget ska styras. Många av dessa kan både verka främjande och förhindrande av just 

samskapande arbete i Mimers organisation. Därför har de undersökande valt att analysera vissa 

av de dokument som kan tänkas påverka Mimers möjligheter för samskapande. Några av dessa 

är enkäter, ägardirektiv, Västerås stads policy för invånardialog och ägardirektiv för Mimer, samt 

offerten för projektet “kundmöten” från strategikonsultföretaget Trendie.  
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2.7 Operationalisering 

Följande stycken beskriver de teorier som legat till grund för de teman och frågor som ställts 

under intervjuerna.  

 

2.7.1 Utformning av intervjuguide 

De undersökande skapade intervjuguider inför intervjuerna som dels utgick från en gemensam 

och översiktlig bild av det teoretiska området co-creation, och dels med utgångspunkt från den 

vetenskapliga artikeln Co-creation experiences: The next practice in value cration, skriven av 

Prahalad & Ramaswamy (2004). Dessa författare har länge forskat kring co-creation och bidragit 

med betydande forskning till fältet. I artikeln som nämns ovan diskuterar de vikten av att skapa 

samspel mellan kunder och den egna organisationen för att gynna den samskapande processen. 

Dessa uppfattningar delas med många forskare inom området co- creation. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004)  

Hur samspelet kunder och företag emellan skapas och hålls vid liv förklarar Prahalad & 

Ramaswamy utifrån fyra hörnstenar i en modell som de kallar för DART- modellen. Denna finns 

återgiven i figur 1 nedan. Tre av hörnstenarna i DART- modellen har agerat teman i 

undersökarnas intervjuguide, vilka presenteras i kommande stycken.  

 

Ett fjärde tema har skapats kring Mimers projekt “Kundmöten”, där syftet var att ta reda på varför 

detta projekt är viktigt enligt intervjupersonerna. Varje tema representeras av en huvudfråga som 

ställts till intervjupersonen. Utöver detta ställdes också följdfrågor inom varje tema för att få ut 

så mycket som möjligt av intervjuerna. Huvudfrågorna finns återgivna i följande stycken, där 

också följden är densamma som under intervjun.   

 

 
Figur 1. DART- modellen. (Prahalad & Ramaswamy (2004, 8) Harvard Business School Press) 
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2.7.1.1 Inledande fråga om Mimers bemötande av synpunkter 

Den första frågan som ställdes under intervjuerna syftade till att ge undersökarna en övergripande 

bild kring Mimers syn av att arbeta med frågor rörande kundsynpunkter.  

En bred fråga som denna öppnar upp möjligheten för att respondenten också ger ett brett och 

välutvecklat svar utifrån den egna bilden. Dessutom förbereder det respondenten för det 

huvudtema som intervjun är skapad kring. Frågeställningen som är återgiven nedan kom också 

att utvecklas med påföljande frågor kring varför Mimer i så fall arbetar med synpunkter samt 

vad de gör med material som kommer in till verksamheten.     

 

Tar ni reda på vad bostadssökande och allmänheten vad bostadssökande 

tycker kring frågor och funktioner som rör Mimer?  

 

2.7.1.2 Temat dialog 

Den första hörnstenen utgörs av dialog (dialogue). Att föra en bra dialog mellan kunder och den 

egna organisationen är av stor betydelse. Bland annat skapar det förutsättningar för att det lättare 

ska uppstå ett värdefullt samspel parter emellan, där såväl kund som organisation tar del av 

varandras situationer och upplevelser. Ett naturligt resultat av en sådan delaktighet är att det 

skapas en ökad förståelse från båda sidor vilket ofta också bidrar till en ökad välvilja kunder och 

organisation emellan. Detta förutsätter dock att dialogen alltid har en utgångspunkt i att gynna 

båda parter - inte enbart en av dem. (Prahalad & Ramaswamy, 2004)  

Nedanstående fråga ställdes med utgångspunkt från temat dialog. 

 

Hur ser du på dialoger med hyresgäster (och andra som kommer i kontakt 

med Mimer)? 

 

2.7.1.3 Temat kundmöten 

Ett särskilt tema är också skapat kring Mimers kommande projekt “kundmöten”, som är en del 

av arbetet med att planera det nya kontoret. För detta planerar Mimer att ta hjälp av 

strategikonsultföretaget Trendie, som ska titta på hur Mimer i framtiden ska möta kunder. Mimer 

har också mottagit en offert där det står beskrivet vad Trendies arbete skulle komma att innebära. 

Då de undersökande är intresserade av att analysera denna offert anser dem att det är 

betydelsefullt att få höra vad intervjupersonerna avser med detta projekt. Nedanstående fråga 

ligger till grund för att ta reda på detta. 

 

Vad vill du uppnå med kundmöten för Mimers räkning?  

 

2.7.1.4 Temat tillgänglighet 

Hörnstenen tillgänglighet (access), har uppstått på grund av en förändrad syn av vad som är 

värdeskapande med att äga varor. Faktum är att kunder i allt större utsträckning önskar kunna 

dra nytta en produkt utan att faktiskt behöva äga den. Prahalad och Ramaswamy exemplifierar 
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detta med bland annat brukandet av bilpooler, ett koncept som växter världen över. De menar att 

förutsättningen för att kunder ska uppleva att brukandet av denna tjänst skapar ett högt värde är 

att organisationen delar med sig av funktioner som gör det möjligt för kunden att specificera 

tjänsten utifrån vilka behov hen har. För att öka chanserna att kunderna är nöjda med deras 

upplevelse av bilpoolen är det en fördel om kunderna exempelvis ges möjlighet att välja modell 

på bil utifrån den planerade resans specifika syfte. Potentiella fördelar med denna typ av tjänst 

är att kunden inte behöver äga en bil, som annars kanske inte skulle användas varje dag, eller att 

personen slipper undan de ofta höga omkostnader som kan uppstå i samband med service eller 

reparation av bilar. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Nedanstående frågor ställdes med 

utgångspunkt från temat tillgänglighet. 

 

Hur ser ni på Mimers tillgänglighet gentemot era kunder? 

Kommer tillgängligheten för kunder förändras med det nya kontoret? 

 

2.7.1.5 Temat transparens 

Transparens (transparency) utgör den tredje hörnstenen, och handlar om det som det föregående 

stycket antydde, nämligen vikten av att vara transparent i största möjliga utsträckning från 

organisationens sida. Detta är också en förutsättning för att exempelvis dialogen mellan kunder 

och organisationen ska kunna vara så öppen som möjligt. Kunderna bör få tillgång till så mycket 

information om organisationen som möjligt för att samskapande ska kunna ge bra resultat. 

Följande fråga ställdes med utgångspunkt från temat transparens. 

 

Hur ser du på transparens och öppenhet gentemot hyresgäster? 

(Allmänheten, bostadssökande m.fl.) 

 

2.7.1.6 Temat risk 

Den fjärde hörnstenen, risk-fördelar (risk-benefits), handlar om de risker och fördelar som finns 

med att samskapa produkter och tjänster tillsammans med kunder. Genom inkludering av 

användare i utvecklingsprocesser ges denna part nämligen också ett visst ansvar för de resultat 

som genereras eftersom de själva är delaktiga i utvecklingen av produkter.  

Men eftersom en stor andel av dessa personer inte innehar den kunskap och tekniska kompetens 

som i många fall är nödvändig för att skapa produkter som inte skadar användaren menar 

Prahalad & Ramaswamy (2004) att det i vissa fall kan vara nödvändigt att hålla tillbaka vissa 

funktioner och verktyg för att inte riskera att användaren och personer i dennes närhet kommer 

till skada. Därför diskuteras det ofta om hur pass mycket information om tekniskt komplicerade 

produkter och funktioner verksamheter ska dela med sig av. Samtidigt pekar de båda forskarna 

på den argumentation som förs om att organisationer ska vara så transparenta och öppna som 

möjligt för att i slutändan kunna erhålla bra resultat av processen. 

Detta kan med andra ord vara föremål för diskussion, men i fallet med Mimer har de 

undersökande valt att inte ställa frågor kring detta tema dels då denna del av DART- modellen 

främst är fokuserad mot verksamheter som är produktorienterade, men även med hänsyn till att 
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det är en så pass diskuterad aspekt som det ännu råder oklarheter kring hur den bör hanteras. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

 

2.8 Forskningsetiska principer 

För studien har deltagare meddelats enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att information har getts ut i pappersform där 

undersökningens syfte står beskrivet, samt vilka premisser personen deltar på. Dessutom finns 

det också beskrivet att deltagarna har rätt att avbryta deltagandet när som helst då det alltid är 

frivilligt att delta i en studie. Deltagarna har fått ta del av information både muntligt och skriftligt. 

Det dokument som deltagarna fått ta del av finns som bilaga. Dock har inte alla fått ta del av 

dessa dokument, vilket argumenteras för i avsnittet “2.12 Metodkritik” längre fram i denna text.  

 

2.9 Etnografi 

Undersökarna har tillämpat formen öppen etnografi i sin studie, vilket innebär att de innan 

studiens påbörjan berättat för potentiella undersökningspersoner vilka de är, vad de ämnat att 

studera och i vilket syfte. Detta gjordes vid undersökarnas första besök på kundcenter.  

Att undersökaren eller forskaren är öppen med sin identitet är lämpligast ur forskningsetisk 

synpunkt då det är rättvist mot undersökningspersonerna eftersom de från början får vetskap om 

vad de själva utsätter sig för. Metoden underlättar också undersökarnas insamling av empiri då 

de kan göra anteckningar under observationer och möten. (Bryman, 2013) 

 

Creswell (enligt Creswell, 2007) redogör för att en etnografiskt ansatts är en strategi där de 

undersökande studerar en grupp som befinner sig i sin naturliga miljö. Detta sker över tid och 

insamling görs främst genom intervjuer och observationer. Metoden är också flexibel i den 

mening att undersökningen kan komma att ändras utifrån vad som sker i den undersökta 

kontexten, menar Creswell (enligt LeCompte & Schensul, 1999). Att studien har ändrat fokus är 

också något som skett. Mot bakgrund av det finns det med andra ord anledning att se denna 

undersökning som någon form av etnografisk studie, eftersom de undersökande också under flera 

tillfällen och dagar uppehöll sig i Mimers kundcenter och interagerade med medarbetare och 

ledare, samt gjorde observationer. 

 

2.10 Metodkritik 

I den inledande kontakten med Mimer hade undersökarna knappt börjat fundera över sin roll 

(utifrån de undersökningsansatser som finns) samt hur deras agerande i möten med Mimer 

påverkat respondenterna. Möjligen ställdes ledande frågor. Eller var frågeställningarna av öppen 

karaktär i dessa möten? Om detta finns det inga noteringar i undersökarnas material.  

Klart är i alla fall att de undersökande tydligt visade vad som var intressant att studera, när 

respondenterna berättade om olika projekt och tankar. På så vis finns det anledning att se kritiskt 
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på detta förfarande - har de undersökande visat för stort intresse för vissa frågor, som i sin tur 

lett till att respondenterna haft vilja att tillfredsställa undersökarna? Två av de intervjuade har 

inte fått någon skriftlig information om studien. Däremot har de fått muntlig information samt 

yttrat samtycke för att delta, samt att intervjuer spelas in, transkriberas och att respondenterna 

kan komma att citeras i texten. De intervjuade har alla uttryckt samtycke till att vara transparenta 

med vilka de är. 

 

En risk med att en av undersökarna etablerat relationer med (och i framtiden också kommer att 

fortsätta träffa) respondenterna i sin roll som ledamot, är att han kanske påverkas av detta när till 

exempel analysen ska göras, eller intervjuer genomföras. Att vara till lags och uttrycka sig 

positivt om respondenterna ligger nära till hands. Detta är något som skulle kunna påverka 

studiens validitet. 

 

Vid intervjuer var vissa frågor något långa, eller föregicks av relativt invecklade resonemang 

från intervjuaren. Anledningen till detta var för att ibland kunna nyansera och ge exempel, samt 

för att driva en form av samtal som i sin tur kan leda till en bättre förståelse. Tyvärr var 

intervjuaren inte tillräckligt alert i att uppfatta att respondenten ibland inte uppfattade hela frågan, 

och följdfrågor som borde ha ställts uteblev. 

 

De undersökande har, som tidigare beskrivits, löpande haft samtal med respondenterna medan 

de utformat metoden. Detta kan i sin tur föranlett att respondenterna påverkats inför intervjuerna. 

Bland annat ägnade undersökarna relativt mycket tid åt att utforma en enkät som de ämnade att 

skicka ut till Mimers kunder som haft kontakt med kundcentret. Detta var något som de också 

samtalade kring med både kundcenterchef och biträdande kundcenterchef. Den förstnämnda har, 

som kommer att presenteras senare, uttryckt i intervju att Mimers enkäter skulle kunna utformas 

annorlunda. Detta argumenteras för i diskussionen men är en metod som saknar stöd i den teori 

som undersökningen redovisar för. 

 

Creswell (2009) förklarar att en undersökares erfarenheter och dennes vana kontakt med olika 

forskningsmetoder påverka hur hen väljer metod och ansatts. Samtidigt vill Creswell (2009) 

påvisa att personer som är vana att förhålla sig till ett strikt ramverk, som kvantitativa studier är 

uppbyggda av sedan lång tid tillbaka, kan ha svårt att utmana dessa ramar som akademier satt 

upp. Just detta är något som den ena undersökaren känner igen sig i, och som har resulterat i att 

diverse frågor dragit ut på tiden (som också påverkat genomförandet), då denna person ibland 

vill vrida och vända på aspekter allt för mycket. Detta för att kunna genomföra studien på ett så 

adekvat vis som möjligt - även den minsta detaljen kan vara nog så viktig.  

 

Med tanke på att syftet med detta arbete är att ta reda på hur Mimer kan arbeta mer med 

samskapande processer tillsammans med kunder kan det tyckas underligt att denna part inte är 

inkluderad i detta arbete. Anledningen är främst att undersökarna, på grund av bristfällig 

tidsplanering, inte kunnat boka in en tänkt workshop i vilken såväl hyresgäster, som medarbetare 

och ledare skulle delta. Detta gjorde att undersökarna istället valde att fokusera på Mimers 

förutsättningar för att arbeta med samskapande processer, dels utifrån de tankesätt som ledningen 
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uppvisar, men även utifrån de verksamheter och aktiviteter som Mimer arbetar med, samt olika 

beslut, avtal och dokument som till stor del styr organisationen.  

De undersökande såg denna inriktning som ett bra alternativ då de ovan nämnda delarna har 

mycket stor inverkan på Mimers möjligheter till att arbeta med samskapande processer. Naturligt 

har också forskningsfrågor för denna studie arbetats fram med utgångspunkt i denna 

infallsvinkel.  

  

2.10.1 Generaliserbarhet 

Brukandet av en kvalitativ metod gör att det även är svårt att generalisera resultatet av 

undersökningen till varken andra typer av verksamheter eller bostadsbolag specifikt. Detta främst 

på grund av det begränsade urvalet av deltagare för studien och där undersökarnas egna 

observationer vägts in i slutsatser. Dessutom menar undersökarna att valet av intervjupersoner 

kan vara mål för kritik då de endast tagit hänsyn till ledares åsikter - inte medarbetares. Detta 

möjliggör dock att förstå och analysera verksamheten utifrån ett ledningsperspektiv. 

Anledningen att medarbetare inte intervjuats beror främst på tidsmässiga skäl, men också för att 

undersökarna inte haft medarbetarna i åtanke under skedet då de planerade för intervjuerna. 

(Bryman, 2013)  

 

3 Teori 

Ambitionen att skapa värde inom den egna organisationen är något som eftersträvats i 

västvärlden framförallt sedan industrialismens framfart, under slutet av 1800-talet. Det som 

ansågs värdeskapande var starkt kopplat till den egna verksamhetens processer och skulle uppnås 

genom att hålla hög effektivitet genom hela produktionskedjan. Detta skulle i sin tur leda till 

lägre produktionskostnader, ökade intäkter och möjlighet till vidare expansion. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) Uppfattningen om att värdet skulle skapas inom den ofta starkt 

centraliserade organisationen för att sedan förmedlas ut till användare i form av varor och tjänster 

har sedan slutet av 1900- talet allt mer ifrågasatts av forskare. Många menar att det sökta värdet 

som verksamheter bör sträva efter att uppnå snarare bör komma från de som faktiskt brukar 

produkterna och tjänsterna, alltså kunder och användare, då det är dessa som avgör vad som söks 

och efterfrågas. (Woodruff, 1997) 

 

3.1 Tjänstelogik 

Skillnaden mellan egenskaperna hos varor och tjänster diskuteras i allt större utsträckning och 

på flera sätt har det skett en förändring av hur allmänheten ser på dessa två produkter.   

Den traditionella beskrivningen av begreppet tjänst i dess affärsmässiga bemärkelse är vanligtvis 

att det är något som går att köpa för att få något särskilt uträttat, exempelvis ett frisörbesök. Men 

faktum är att det initiala syftet även hos fysiska varor är att fungera som verktyg eller resurser 

för att utföra en tjänst (Gallouj & Weinstein 1997). En tandborste införskaffas för att göra rent 
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tänderna, inte för att ha den liggande i badrumsskåpet. Med detta synsätt menas att både 

immateriella och materiella produkter levererar tjänster. Genom brukandet av dessa, och i 

kombination med den kontext de används i, uppstår förhoppningsvis ett av kunden upplevt värde. 

I litteraturen kallas detta för en värdeskapande process. Värt att notera är dock att det är först när 

varan eller tjänsten kommer till användning som den får ett verkligt värde. På en lagerhylla har 

den enbart ett ekonomiskt värde.  

 

Fler och fler organisationer går ifrån det traditionella tillvägagångssättet att se till vad den egna 

verksamheten kan erbjuda kunderna i form av varor eller tjänster. Istället låter de produkternas 

och tjänsternas funktioner bero på vilka faktiska behov som finns bland kunder och hur deras 

produkter i kombination med andra kan bidra till värdeskapande processer. Det är kunskapen om 

detta som kallas för tjänstelogik. Det bygger på att förstå sambandet mellan alla variabler som 

kan tänkas påverka totalupplevelsen. (Woodruff, 1997) Vilka egenskaper en vara eller tjänst har 

bedöms av den enskilde individen beroende på vilket sätt och i vilken kontext hen använder dem. 

Detta bidrar också till att det är svårt att skapa en standardiserad produkt som passar alla. En 

sådan produkt täcker ofta endast en del av kundens behov i och med att den inte går att anpassa 

något utefter egna önskemål. Därför blir det upplevda värdet inte heller särskilt stort. (Gallouj & 

Weinstein, 1997) Problemet ligger också i att det kan vara svårt för företagen att precisera det 

specifika behovet hos de olika kundgrupperna (Woodruff, 1997). Allt fler företag har förstått att 

ett större värde kan skapas genom att låta kunderna i större utsträckning få möjlighet att anpassa 

varor och tjänster utifrån deras unika behov. Ett exempel på detta är det växande konceptet kring 

salladsbarer i mataffärer. Innan dessa introducerades fanns det i de flesta fall enbart färdiga 

sallader att köpa, där utbudet kunde bestå av tre olika sorter. Det gör att chansen att kunden blir 

nöjd med sin sallad inte är särskilt stor. När hen däremot ges möjligheten att själv välja innehållet 

i salladen ökar chansen för att ett högre värde ska skapas. Detta sätt att erbjuda tjänster på ökar 

konkurrensfördelarna hos företagen i och med att kunderna gärna väljer att handla från det 

företag som de upplever att de kan få högst värde av. (Gallouj & Weinstein, 1997) 

 

3.2 Tjänsteinnovation 

Vad som vanligtvis betecknas som en innovation är något som är nytt och som fyller ett behov 

på ett unikt sätt. Tankarna går också ofta till någon form av fysiskt existerande vara med 

högteknologiska egenskaper. Mycket tyder dock på att tankesättet och innebörden av 

innovationsbegreppet kommit att förändras, främst under det senaste decenniet. Detta tack vare 

de allt mer vedertagna teorierna kring tjänstelogik som beskrevs i föregående stycke - att synen 

på vad som önskas åstadkommas med produkter kommit att omvärderas och att det egentligen 

handlar om att, med hjälp av såväl materiella produkter som tjänster, hjälpa kunder att skapa ett 

för dem upplevt värde. (Sawhney et al., 2004) 

 

Det nya synsättet har bidragit till att allt fler företag och organisationer fokuserar sina 

verksamheter åt att försöka skapa produkter som i högre grad möter de faktiska behov som 

kunderna har. (Gallouj & Weinstein, 1997) 
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Beskrivningen av vad en tjänsteinnovation är har sin utgångpunkt i tjänstelogiksbegreppet. För 

att en tjänst ska kunna vara en innovation krävs dock att den bidrar till att en helt ny typ av värde 

skapas hos användaren i brukandet av den, vilket oftast sker i kombination med andra tjänster. 

(Michel, Brown & Gallan, 2008) Ett sätt att hitta sådana möjligheter och som praktiseras allt mer 

av företag är att direkt eller indirekt interagera med kunderna och låta dem vara med i 

utvecklingen av produkter och tjänster. Skillnaden är, jämfört med när företag går ut och erbjuder 

en produkt till den stora massan, att kunden ges större möjlighet att vara delaktig i utformningen 

av tjänsterna på ett eller annat sätt. Tjänsteinnovationer kan exempelvis ske när flera företag 

integrerar med varandra och där expertis från olika områden går samman för att underlätta för 

kunderna att uppnå värdeskapande processer. (Sawhney et al., 2004) Exempel på detta är de 

företag som erbjuder kunder möjligheten att på en och samma hemsida jämföra flygbiljetter och 

hotell för att sedan boka det som passar kunden bäst. Detta underlättar för kunden på många sätt. 

Främst slipper hen arbetet med att själv både söka efter biljetter hos varje flygbolag och lediga 

boenden. Sedan ges också möjlighet att filtrera sökningen för att ytterligare anpassa efter 

kundens önskemål och behov. I slutändan sparar kunden både tid och pengar genom att använda 

denna typ av tjänst.  

Ett annat sätt för att skapa tjänsteinnovationer är att utveckla särskilda smarta tjänster som verkar 

för att göra användarens upplevelse optimal genom en särskilt värdeskapande process. Det sker 

genom att bygga in särskilda funktioner i produkter och tjänster, ofta utformade av expertis. 

Således kan kunden själv erhålla en i hög grad värdeskapande process utan att själv behöva ha 

kunskap i de ofta högteknologiska funktioner som ligger inbäddat i produkten eller tjänsten. 

Exempel på detta kan vara hur en vattenkokare utrustad med särskilda funktioner kan värma 

vatten till en viss grad beroende på om användaren ska dricka grönt eller svart te. Det gör att 

kunden kan få en perfekt kopp te utan att själv behöva ha några särskilda kunskaper i ämnet. Ett 

annat exempel är hur vem som helst utan några särskilda kunskaper i webbdesign kan skapa en 

egen hemsida. Detta är möjligt med hjälp av specifika tjänster där det finns förprogrammerade 

designer där kunden med lätthet kan välja bland bilder, färger och fonter för att komponera en 

hemsida utan att behöva ha kunskap i kodning och design.   

 

Metoden att aktivt ta hjälp av kunder och användare för att skapa tjänster är relativt ny och allt 

fler förundras över de framgångsrika företag som lyckats skapa tjänsteinnovationer.  

Forskare som studerat vilka framgångsfaktorerna är menar att det finns ett antal egenskaper som 

alla företag har gemensamt. I grund och botten handlar det om att hitta behov på marknaden som 

går att skapa något av. Behoven kan innefattas av såväl reella som latenta behov, dvs. uppenbara 

och synliga behov som exempelvis ger lösning på ett problem, eller att upprätta en helt ny 

marknad där behov skapas. Det funna värdet som därefter produceras måste sedan brukas av 

kunden tillsammans med dennes kunskaper och eventuella andra tjänster för att nå sitt 

fullständiga värde. Därför är det också av stor vikt att organisationen skapar en nära kontakt med 

kunderna för att på så vis bli medveten om vad de värderar och söker efter eller vad det dolda, 

latenta behovet är. Först då kan en process för co-creation skapas och företaget kan vinna 

konkurrensfördelar. (Michel, Brown & Gallan, 2008).  

 

Detta sätt att tänka på är något som flertalet forskare inom området kallar för utifrån och in- 

perspektiv, vilket också är namnet som detta arbete givits. Uttrycker syftar till att se till vilka 
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behov som finns ute i samhället och se hur den egna organisationen i samarbete med användare 

och andra verksamheter kan bidra till att möta dessa. Det är ett sätt som sätter kunden i ett nytt 

perspektiv då det kräver att kunderna integreras i verksamheten. Med andra ord är detta 

motsatsen till det traditionella och något förlegade angreppssättet, där företag utgår från sig själva 

och försöker marknadsföra produkter och tjänster som enligt dem ofta har ett högt värde. (Gallouj 

& Weinstein, 1997) En grupp professorer väl insatta i ämnet förklarar detta med orden: “Värde 

frigörs inte - det realiseras” (Michel, Brown & Gallan 2008, s. 3).  

 

3.3 Definiera kundens behov 

Ett vanligt angreppssätt som företag använder för att undersöka vad kunderna värderar och hur 

deras behov ser ut är att använda sig av undersökningar och enkäter. Det kan tyckas vara en enkel 

metod men faktum är att det nästan enbart skapar en bild av kunden eller användaren som passiv 

brukare av företagets tjänster. Detta på grund av att det oftast endast är de emergenta behoven 

som kommer upp till ytan, dvs. de behov som kunden själv är medveten om att hen har. Denna 

metod kallar forskarna för responsiv metod. Således är det också ofta mycket svårt för kunden 

att i enkäter göra bedömningar av hur upplevelsen var av något som ligger bakåt i tiden, där det 

till och med kan handla om att utvärdera en händelse som skedde flera månader tidigare. 

Dessutom är frågorna ofta avgränsade till särskilda områden vilket inte ger kunden särskilt stor 

möjlighet att tänka fritt och verkligen kunna återge dennes upplevelser av företaget som erbjöd 

tjänsten. Som tidigare förklarats beror den värdeskapande processen på vilka komponenter som 

var med och skapade den samt i vilken kontext den skapades. Därför är det också mycket svår 

att kunna bedöma upplevelsen av en sådan enskild komponent. Mycket har nämligen kunnat 

påverka upplevelsen i brukandet av specifika produkter eller tjänster som företaget frågar om, 

och som här alltså betecknas som en komponent. Detta kan i sig ses som ett bevis på hur 

organisationers bild av värde ofta handlar om hur deras produkter och tjänster enskilt uppfyller 

kundens eller användarens behov. (Witell, Gustafsson, Kristensson & Löfgren, 2010)  

 

Ett alternativt angreppssätt som bidrar till att organisationen eller företaget kan få förståelse på 

de latenta, bakomliggande behoven är att tillämpa ett proaktivt angreppssätt. Att finna dessa 

behov leder inte bara till ökad kundnöjdhet, utan kan också bidra till skapandet av nya 

innovationer. Witell et al. (2010) menar att ett sätt att tillämpa denna metod i praktiken är att 

arbeta nära sk. lead users, dvs. personer som har förmågan att generera tekniska lösningar på 

problem som berör den stora massan och som ligger före på marknaden (Von Hippel, 1986).  

 

3.4 Den nya logiken inom marknadsföring 

Vargo och Lusch (2004) förklarar i sin metastudie Evolving to a New Dominant Logic for 

Marketing, att det över tid har skett en förändring i hur marknadsföring går till. Tidigare 

fokuserades det mycket på att producera fysiska varor som ansågs ha inbyggda värden. Dessa 

varor skulle distribueras och användas i transaktioner. Med tiden har en ny syn på 

marknadsföring växt fram - fokus har kommit att skifta allt mer mot immateriella resurser, 



23 
 

samskapande av värde och relationer. Dessa två synsätt blir allt mer och mer överlappande med 

varandra. Figur 2 ger en bild av deras syn på denna förändring. Det kan med andra ord och väldigt 

förenklat hävdas att det generellt finns två olika sätt att tänka rörande marknadsföring (2004); 

det produkt- och varuorienterade samt det serviceorienterade synsättet. Det förstnämnda kan 

kortfattat beskrivas utifrån följande fem punkter (Vargo & Lusch, 2004, egen översättning): 

 

1. Syftet med ekonomisk aktivitet är att tillverka och distribuera ting som kan säljas. 

2. För att säljas, måste dessa ting vara inbäddade med användbarhet och värde från 

tillverkningen och genom distributionen, samt måste erbjuda kunden överlägset värde i 

relation till konkurrenternas erbjudanden. 

3. Företaget ska se till att alla påverkbara variabler möjliggör en maximering av vinsten på 

den sålda varan. 

4. För att maximera kontroll av produktion och effektivitet, ska varan standardiseras och 

produceras med syfte att säljas för en summa som är bättre än vad marknadsvärdet är.  

5. Varan kan sedan lagerhållas till dess att den efterfrågas och kan levereras till kunden med 

en ekonomisk vinst.   

 

Det serviceorienterade synsättet ser på marknadsföring som ett kontinuerligt lärande. 

Anledningen till det, anses vara för att service till kunder och ekonomin inom den egna 

organisationen alltid kan utvecklas till det bättre. Den förenklade beskrivningen av det 

serviceorienterade synsättet kan sammanfattas i de nedan angivna punkterna (som de 

undersökande har översatt): 

 

1. Identifiera eller utveckla kärnkompetenser - de fundamentala kunskaper och färdigheter 

som representerar potentiellt konkurrenskraftiga fördelar. 

2. Identifiera andra enheter (potentiella kunder) som kan dra nytta av dessa färdigheter. 

3. Bearbeta relationer som involverar kunder i utveckling av anpassade, konkurrenskraftigt 

lockande erbjudanden av värde, för att möta speciella behov. 

4. Samla in marknadens återkoppling genom att analysera det ekonomiska utfallet, för att 

lära hur företaget kan förbättra sina erbjudanden till kunder, och sin egen verksamhet. 

 

Figur 2 är ämnad att visa på skiftet från det varu- och produktdominerande synsättet till det 

servicecentrerade. 
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Figur 2. (Vargo & Lusch (2004, 4) Journal of Marketing) 

 

3.4.1 Operanta och operanda resurser 

År 1798 hävdade Thomas Malthus i sitt verk An Essay on the Principle of Population att resurser 

är saker och ting från naturen som vi människor kan nyttja (Malthus, 1798, enligt Vargo & 

Lusch). Numer ser vi att resurser också kan bestå av immateriella och dynamiska funktioner av 

mänsklig påhittighet och värderingar (egen översättning, Zimmerman, 1951, enligt Vargo & 

Lusch). Dessa olika resurser kallar Constantin och Lusch (1994, enligt Vargo & Lusch) operanta 

och operanda resurser. De resurser som Thomas Malthus såg i naturen, är av det slag som 

placeras i kategorin operanda resurser. Det vill säga, någonting som används och nyttjas. De 

operanta resurserna är de som opererar på de operanda. Som ett exempel kan det förklaras att du 

som läser denna text med hjälp av dina operanta resurser i form av läskunnighet och förmåga att 

reflektera, nyttjar den operanda resursen, som i detta fall är texten. Ytterligare exempel på vad 

operanda resurser kan vara, går att hämta från Vargo & Lusch (2004). De menar att 

mikroprocessorn brukar användas som exempel på en operant resurs. Vid skapandet av 

mikroprocessorn har människan nyttjat den operanda resursen kiseldioxid för att skapa den 

operanta resursen mikroprocessorn. Med hjälp av människors agerande kan operanda resurser 

omvandlas till operanta resurser - “... resources are not; they become” (Zimmermann, 1951, 

enligt Vargo & Lusch). I tabell 1 nedanför sammanställs de produkt- servicedominerande 

synsätten av Vargo och Lusch (2004). 
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Tabell 1. (Vargo & Lusch (2004, 4) Journal of Marketing) 

 

3.4.2 Fundamentala principer 

Vidare har Vargo och Lusch (2004) kommit fram till åtta fundamentala principer för den nya 

och framväxande logiken inom marknadsföring. De talar om det som ett nytt paradigm. De åtta 

principerna (egen översättning från engelska) enligt dem är: 

 

1. Användande av specialiserad färdighet och kunskap är den centrala biten vid ett utbyte. 

2. Indirekt utbyte maskerar den fundamentala enheten vid utbyte. 

3. Varor är distributionsmekanismer för att tillhandahålla service. 

4. Kunskap är den fundamentala källan för konkurrenskraftiga fördelar. 

5. Alla ekonomier är serviceekonomier. 

6. Kunden är alltid en medskapare. 

7. Företag kan bara föreslå erbjudanden av värde. 

8. Ett servicecentrerat synsätt är i grund och botten orienterat kring kunder och relationer. 
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3.4.2.1 Användande av specialiserad färdighet och kunskap är den centrala biten vid ett utbyte 

Vargo och Lusch (2004) gör gällande att människor har två olika typer av operanta resurser. De 

hävdar vidare att fysiska och psykiska förmågor är det som utgör dessa operanta resurser, och att 

det är dessa som är den centra biten av värde vid utbyte av tjänster och produkter. Det är alla de 

kunskaper och färdigheter som människor och organisationer besitter som är det vi är 

intresserade av när vi handlar eller utbyter produkter, tjänster och service. 

 

Exempelvis är det lärarens färdigheter i pedagogik som elever och studenter får ta del av i 

undervisningen, medan cykelhandlaren (förhoppningsvis) erbjuder djupa kunskaper om cyklars 

funktion när denne säljer och lagar cyklar.  

 

3.4.2.2 Indirekt utbyte maskerar den fundamentala enheten vid utbyte 

De mycket specialiserade kunskaperna som behövs för att leverera en tjänst eller tillverka en 

vara kan vara svåra att sätta fingret på och att upptäcka som kund eller användare (Vargo & 

Lusch, 2004). Över tid har tjänster och produkter allt mer börjat levereras genom längre kedjor 

bestående av byråkratier och hierarkiska organisationer. Fokus har kommit att allt mer ligga på 

transaktioner av pengar. På det viset har kunden som handelspartner blivit allt mer utsuddad och 

frånvarande. 

 

Om vi återgår till exemplet med cykelhandlaren som erbjuder sina specialiserade kunskaper om 

cyklar och dess funktion, märker vi snart att dessa kunskaper ofta maskeras av produkten cykeln. 

När du som konsument handlar cykeln utifrån cykelhandlarens rekommendation lägger du 

kanske inte märke till den djupa kunskap som finns hos handlaren om varför just den cykeln 

passar dig bäst. Hur ska du som cykelkonsument kunna se och förstå alla tillverkares kunskaper 

som krävs för att tillverka cykelns alla beståndsdelar? Där av är den fundamentala enheten ofta 

maskerad vid indirekt utbyte. 

 

3.4.2.3 Varor är distributionsmekanismer för att tillhandahålla service 

Återigen är cykeln ett bra exempel för att förklara teorin - cykeln tillhandahåller servicen 

‘transport’ när användaren väl brukar cykeln. På samma sätt kan pennor liknas vid en service 

som möjliggör för användaren att sätta pränt på dina tankar och idéer. 

Vargo och Lusch refererar till Prahalad och Hamel som (1990) menar att produkter är fysiskt 

sammansatta av en eller fler kompetenser. Dessa ting menar Gutman (1982, enligt Vargo & 

Lusch) används av oss människor för att uppnå olika mål, till exempel för att uppleva lycka, 

säkerhet, välmående och annat. Det går således att argumentera för att varor är plattformar som 

tillhandahåller fördelar åt oss.  

 

3.4.2.4 Kunskap är den fundamentala källan för konkurrenskraftiga fördelar 

Det är med hjälp av kunskap som organisationer drar till sig olika fördelar. Dessa kunskaper är 

operanta resurser. Vargo och Lusch (2004) förklarar att det är information som transporteras i 
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värdekedjor och servicekedjor, till skillnad från den traditionella synen inom det 

produktdominerande synsättet där fysiska varor är det som färdas genom dessa kedjor.  Vidare 

förklarar de att Evans & Wurster (1997, s. 72, enligt Vargo & Lusch) gör följande antagande: 

“The value chain also includes all the information that flows within a company and between a 

company and its suppliers, its distributors, and its existing or potential customers. Supplier 

relationships, brand identity, process coordination, customer loyalty, employee lotalty, and 

switching costs all depend on varoius kind of information.” Där utöver anser de att alla företag 

är baserade på information - genom att på ett differentierat sätt använda sin information eller 

kunskap på ett medvetet sätt och i förhållande till och andra parter i värdekedjan, erbjuder 

företaget värden till konsumenter. Och drar därmed fördelar på ett konkurrenskraftigt vis.  

 

3.4.2.5 Alla ekonomier är serviceekonomier 

I takt med att människor lär sig mer specifika kunskaper och färdigheter, hävdar Vargo och Lusch 

(2014) att organisationer och företag köper in tjänster från andra i större utsträckning än vad de 

gjorde tidigare. Genom att de då köper en tjänst som de tidigare brukade utföra själva har andelen 

tjänster ökat, medan den utförda uppgiften i själva verket inte utförts i större utsträckning. 

Exempelvis kan det röra sig om att ett företag tidigare utförde underhåll och reparationer av sina 

datorer själva, medan de idag köper den tjänsten av ett annat företag. Antalet reparationer och 

underhålla av datorer är det samma samtidigt som mängden tjänster och service ökar i ekonomin.  

 

3.4.2.6 Kunden är alltid en medskapare 

Oavsett om kunden konsumerar en fysisk produkt som producerats och levererats av ett företag 

eller en organisation menar Vargo och Lusch (2004) att kunden måste lära sig att använda, 

reparera och förstå sig på hur produkten ska brukas på det vis den hjälper hen att uppfylla dennes 

behov och önskemål. Följaktligen menar de att kunden genom att använda produkter slutför 

stegen i marknadsföring, konsumtion, värdeskapande och distribution. Slutligen vill de också 

framföra att kunden allt mer ses som en medskapare och operant resurs, snarare än att den tidigare 

ansågs vara ett mål (operand resurs) som företagen utfört handlingar mot.  

 

3.4.2.7 Företag kan bara föreslå erbjudanden av värde 

Tidigare har det inom marknadsföring ansetts att produkter har ett inbäddat värde. Detta värde 

har ansetts paketerats i dessa produkter under tillverkningen. Vargo och Lusch (2004) menar att 

kunden behöver uppskatta inbäddat värde användbart i det utbyte den har med leverantören. 

Därav ligger det i sakens natur att företag enbart kan föreslå erbjudanden av värde, som i sin tur 

måste uppskattas av användaren och finnas användbart. Hämtat från Grummesson (1998, s. 247, 

enligt Vargo & Lusch, med egen översättning) finns att följande; “Om konsumenten är 

brännpunkten för marknadsföring, är värdeskapande bara möjligt att uppnå när en vara eller 

service är konsumerad. En ännu osåld vara har inget värde, och en serviceleverantör utan 

konsumenter kan inte producera någonting.”.  
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3.4.2.8 Ett servicecentrerat synsätt är i grund och botten orienterat kring kunder och relationer 

“Interaktivitet, integration, kundanpassning och samproduktion är kännetecknen för en 

servicecentrerad syn och dess inneboende fokus på kunden och relationer.” (egen översättning, 

från Vargo & Lusch, 2004, s. 11). Det är i samråd med kunden som det servicecentrerade 

synsättet vuxit fram. Att separera kund, erbjudande eller den som erbjuder något är enligt Vargo 

och Lusch omöjligt i den modell som Davis och Manrodt (1996, s. 6) beskriver som enligt 

nedanstånde citat: 

 

“It begins with the interactive definition of individual customers’ 

problem, the development of a customized solution, and delivery of 

that customized solution to the customer. The soulution may concist 

of a tangible product, an intangible service or some combination of 

both. It is not the mix of the solution (be product or service) that is 

important, but that the organization interacts with each customer to 

define the specific need and then develops a solution to meet the 

need.” 

 

Vargo och Lusch (2004) hävdar att människor både är i centrum och aktiva deltagare vid 

processer där utbyte sker. Det väsentliga vid utbytet är vad som sker utöver själva transaktionen 

- att företaget involverar sig i långa eller korta relationer med sina kunder är långt mycket 

viktigare än utbytet (att sälja en vara eller service). Både kunden och organisationen måste 

återkommande lära sig om varandra, eftersom det servicecentrerade synsättet är dynamiskt och 

deltagande. 

 

4 Empiri 

I detta kapitel redogörs det för den data som samlats in och som varit föremål för studiens analys. 

Datan är hämtad dels från intervjuer med ledningspersonal från Mimer samt från observationer. 

Även dokument och handlingar med koppling till Mimer och som bland annat kunnat peka på 

vilka förutsättningar respektive hinder som kan tänkas påverka Mimers möjlighet att tillämpa 

samskapande processer har analyserats.  

 

4.1 Resultat av intervjuer 

I nedan följande stycken återges vad som sagts under intervjuerna med VD, kundcenterchef, 

biträdande kundcenterchef samt HR- och kvalitetschef. Empirin är återgiven utefter de teman 

som tidigare presenteras i avsnitt 2.9 och som format intervjufrågorna. Under rubriken “Övriga 

berörda ämnen” beskrivs andra ämnen och infallsvinklar som kommit att beröras under 

intervjuerna och som undersökarna anser betydelsefulla att redogöra för. Återgivelsen är inte 

ordagrann, utan sker utifrån de undersökandes egna formuleringar.  
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4.1.1 Inledande fråga kring Mimers bemötande av synpunkter 

Intervjuerna inleddes med frågan: Tar Mimer reda på vad kunder och bostadssökande tycker? 

Enligt respondenterna gör Mimer mycket inom verksamheten för att ta reda på vad kunder och 

allmänheten tycker om Mimer. Det sker i huvudsak med hjälp av tre centrala enkäter som bland 

annat lägger grunden för åtgärdsplaner och budget.  

En av enkäterna kallas för Plusvalsenkäten. Den skickas ut efter att Mimer utfört ett arbete i 

samband med exempelvis renovering. I denna tar de reda på vad kunderna tycker om processen 

som varit kring arbetet, varibland hantverkarnas bemötande är en del. Genom denna enkät söker 

Mimer också se trender i valet av tapeter och liknande och hur de tycks utvecklas. I nuläget tar 

Mimer dock inte hjälp av kunder för att exempelvis utforma kollektioner för plusval. Resultatet 

av denna enkät tas upp under regelbundna möten tillsammans med de entreprenörer som Mimer 

anlitar.  

En annan enkät skickas ut till alla som flyttat in i ett nytt boende hos Mimer. Här får de 

nyinflyttade möjlighet att berätta om sina upplevelser kring flytten och hur Mimers bemötande 

har upplevts. Ett par veckor efter inflytt görs även ett personligt besök av områdets kvartersvärd 

där denne ser till att de nya hyresgästerna är nöjda med det nya boendet. Den tredje enkäten är 

Mimers kundenkät som skickas ut vart annat år till halva bostadsbeståndet. I denna ställs mer 

generella frågor kring boendet och trivseln. Här får de bland annat in många konkreta synpunkter 

rörande exempelvis renhållningen i bostadsområdena. 

Förutom dessa större enkäter gör Mimer även mindre, regelbundna undersökningar fokuserade 

kring särskilda projekt eller liknande.  

 

Några gånger per år ordnar Mimer också möten ute i bostadsområdena där personal och boende 

träffas. Detta med syfte att öka bekantskapen mellan Mimer och hyresgäster, samt att ge 

ytterligare möjlighet för de boende att förmedla sina funderingar och tankar. Mötena kan även 

handla om att Mimer vill informera om projekt som berör de boende på ett eller annat sätt. Ibland 

är syftet att skapa ett samtal kring något som de boende efterfrågat i enkäter och där medarbetare 

förklarar vilka eventuella åtgärder Mimer kommer göra som följd.  

Trots att respondenterna uppger att dessa möten är viktiga har de i nuläget inget strukturerat sätt 

för att dokumentera vad som uppkommer under dessa möten.  

 

Ett annat sätt synpunkter behandlas på är genom funktionen Tyck till som finns på Mimers 

hemsida. Genom denna kan vem som helst registrera en synpunkt eller kommentar som sedan 

besvaras av personal. Kundcenterchefen anser att detta är ett enkelt och smidigt sätt för Mimer 

att få in åsikter. Samtidigt menar hon att det händer att de får in kommentarer som är svåra att 

möta. Dessa handlar ofta om ilska över att behöva stå länge i kö för att få en bostad hos Mimer. 

Biträdande kundcenterchef berättar också att Mimer har för avsikt att inom en snar framtid även 

öppna upp för en chatt- funktion på hemsidan då de sett att många efterfrågar detta.  

 

Angående synpunkter som sporadiskt kommer in till Mimer medger HR- och kvalitetschef att de 

har en resa kvar att göra innan de fått en systematik i arbetet med att förbättra verksamheten 

utifrån åsikter som kommer in och särskilt gå till botten med vanligt förekommande synpunkter. 
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Genom att arbeta förebyggande och omvärldsbevaka menar hon att de kan skapa förutsättningar 

för Mimer att ligga steget före. 

  

Syftet med att undersöka vad kunder och bostadssökande tycker är enligt biträdande 

kundcenterchef att ständigt skapa utveckling i Mimer, men också för att processkartlägga 

organisationen och säkerställa att den faktiskt styrs utifrån kundernas behov. Hon menar också 

att nästan alla förändringar som sker i organisationen har sin grund i synpunkter från kunder. 

Både biträdande kundcenterchef och kundcenterchefen menar att enkäterna i sig är mål för 

förbättring och skulle kunna byggas ut ytterligare med bland annat mer konkreta frågor om vad 

kunderna skullevilja se förbättring inom. Ett aktivt arbete med detta har enligt biträdande 

kundcenterchef också stor betydelse för kvalitetssäkringen - att Mimer levererar det som 

organisationen förväntas göra. Detta särskilt med tanke på Mimers mål att vara certifierat av 

Svensk Kvalitetssäkring år 2020.  

 

HR- och kvalitetschef anser att syftet är att bygga en bra stad, och att de faller sig naturligt att de 

därmed måste lyssna på sina kunder. Hon menar också att det alltid är en vågskål mellan att 

tillgodose vad kunden vill i den ena skålen och pengar i den andra.  

 

Gällande enkäterna menar VD att Mimer skulle behöva arbeta ännu mer med uppföljning och i 

större utsträckning försöka förbättra de områden som får lågt betyg av kunderna.  

  

4.1.2 Dialog 

I nästa fråga behandlas ämnet dialog. Här ställs frågan: Hur ser Mimer på innebörden av dialog 

med hyresgäster? Kundcenterchefen kommer då direkt in på hur Mimers medarbetare arbetar 

med att försöka skapa möten med människor som vanligtvis inte tar kontakt med Mimer, eller 

personer som enligt kundcenterchefen “har svårt att tillgodogöra sig information”. Vissa 

samarbeten med Västerås kommun och integrationsenheten finns angående detta. Dock ser 

Mimer gärna att detta sker i större utsträckning i framtiden. Enligt kundcenterchefen är 

anledningen främst att de vill skydda människor från problematiken kring den svarta 

bostadsmarknaden. Ambitionen är att förtydliga hur systemet fungerar genom att informera om 

vilka förutsättningar hyresgäster hos Mimer har, exempelvis hur hyran förändras om hyresgästen 

vill göra en renovering. Samtidigt vill Mimer också informera om möjligheterna att faktiskt få 

ett förstahandskontrakt hos Mimer om personen ställer sig i deras kö.  

 

Även biträdande kundcenterchef framhäver vikten av att visa engagemang gentemot sina kunder 

genom att lyssna på vad de har att säga. Då just “engagemang” är en del av Mimers värdegrund 

är det särskilt viktigt att kunna leva upp till denna, vilket är något som respondenterna anser att 

Mimer över lag är bra på. Främst sker dialogen genom hyresgästernas kontakt med 

kvartersvärdarna som sedan förmedlar informationen vidare till organisationen. Ett problem med 

detta är enligt biträdande kundcenterchef att det i nuläget inte finns någon metod för att ta tillvara 

den kunskap som kvartersvärdarna besitter som rör Mimers hyresgäster. Samtidigt tror hon att 

Mimer kommer arbeta mer med denna typ av dialog i framtiden, där kvartersvärden blir en 

nyckelperson i processen.  
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Kundcenterchefen berättar också att Mimer för några år sedan gjorde en undersökning angående 

vad deras kunder söker i ett boende. Det är en metod som dock inte upprepats sedan dess. 

Däremot skickas enkäter ut till hyresgäster som flyttat till ett nytt boende hos Mimer. I denna 

ställs frågor kring upplevelsen av boendet, om det är något som saknas i lägenheten, hur 

inflyttningsprocessen upplevts etc. Chefen för kundcenter menar dock att Mimer i större 

utsträckning skulle kunna ställa frågor till allmänheten för att ta reda på människors åsikter om 

Mimer. Detta har tidigare gjorts vid ett tillfälle, då Mimer skickade ut en enkät med hjälp av 

Västerås Stad.  

 

Enligt respondenterna finns det i nuläget inget strukturerat sätt att föra dialog på. Försök har 

däremot gjorts ett antal gånger att samla en kundpanel för att hålla samtal kring hur Mimer kan 

utvecklas. Bland annat har de samlat en sådan inför det arbetet de nu ska genomföra med att 

införa vad som kallas central felanmälan. De olika grupperna som var paneler vid det tillfället 

fick svara på hur de vill bli bemötta när de gör en felanmälan. Biträdande kundcenterchef menar 

dock att dessa möten lätt kommer att hamna om frågor och problem som inte är avsedda att 

diskuteras under just dessa tillfällen. Hon menar också att det dessutom är tämligen svårt att 

skapa en dialog som inte får en kritisk ton och önskar att Mimer kunde ta hjälp av experter just 

på området dialog för att skapa bra samtal. Samtidigt betonar hon hur Mimer som bostadsbolag 

inte nödvändigtvis är beroende av att hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. Detta främst på 

grund av att bostadsbristen är så pass hög, och att det därav under lång tid framöver kommer 

finnas stor efterfrågan av Mimers tjänster.  

 

Respondenterna tar också upp aspekten att dialogen mellan kunder och Mimer har förändrats i 

och med digitaliseringen. Chefen för kundcenter nämner specifikt hur kunderna har önskemål 

om att kunna få all information på hemsidan om exempelvis vilka nyproducerade lägenheter som 

finns lediga. Detta istället för att besöka kundcenter i Västerås city för att få informationen där. 

Detta är enligt kundcenterchefen två områden som Mimer ser utvecklingspotential i och som kan 

göra det lättare att förmedla information om Mimer till allmänheten.  

 

VD upplever emellertid att det ibland kan vara svårt att nå fram till människor och göra sig 

förstådd. Detta exempelvis i samband med renoveringar då medarbetare på Mimer ska berätta 

för hyresgästerna vilka olika alternativ för exempelvis golv som finns att välja mellan och varför 

kostnaderna kan skilja beroende på valet de gör. Samtidigt medger VD att Mimer inte alltid varit 

tillräckligt tydlig i informationen till sina kunder. Som exempel tar han renoveringarna i 

Vetterstorp, där det motstånd som uppstod hos de boende var ett resultat av bland annat bristande 

kommunikation från Mimers sida. VD menar samtidigt att de drar lärdom av en sådan typ av 

situation och att de kommer jobba mer med att anordna möten och djupintervjuer inför projekt 

som på ett eller annat sätt kommer beröra hyresgästerna.  

En anledning till att informationen var bristande gällande Vetterstorp var enligt HR- och 

kvalitetschef att Mimer endast gav information på svenska, ett språk som många av de boende i 

detta område endast har mycket knapphändiga kunskaper i. Just brukandet av fler språk är något 

som respondenterna anser att Mimer över lag borde bli bättre på.   
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Chefen för kundcenter menar att medarbetare och ledare på kundcenter försöker vara lyhörda i 

det dagliga arbetet och i mötet med kunder. Detta är ett sätt att komplettera kundenkäterna. 

Genom den dialog som förs i mötet med kunder försöker Mimer få en bild av vad personer söker 

efter för att skapa förståelse för hur behovet ser ut. Samtidigt vill Mimer också hitta eventuella 

“kryphål”, dvs. brister som kan tänkas påverka Mimer negativt. Kundcenterchefen exemplifierar 

detta med brukandet av andrahandsuthyrning. Hon menar att allmänheten bör göras uppmärksam 

på vad den typen av boende kan ge för konsekvenser.  

 

4.1.3 Kundmöten 

Nästa ämne som behandlas handlar om Mimers projekt Kundmöten och följande frågor ställs: 

Vad är det Mimer vill uppnå med kundmöten? samt Varför vill Mimer ha kontakt med kunder? 

Respondenterna är eniga om att Mimer måste arbeta för att skapa en bra lösning för båda parter 

samt undersöka hur kunderna vill sköta sina ärenden hos dem i framtiden och hur kontakten ska 

se ut. De menar också att det är viktigt att kunna skapa värde för kunderna. Kundcenterchefen 

förtydligar dock att det inte finns ett sätt som passar alla. Alla vill trots allt inte sköta sina ärenden 

över nätet, utan vill gärna besöka kundcenter för att göra sina ärenden. Hon menar också att det 

i grunden handlar om att möta allas behov. 

 

Intervjuaren kommer i nästa steg in på aspekten att det kan finnas människor som känner att de 

inte kan uttrycka sina åsikter, exempelvis för att de inte kan tala varken svenska eller engelska, 

eller det faktum att en del personer över huvud taget inte bryr sig om att besvara enkäter och 

därmed inte uttrycker sina åsikter. Som ett led i detta resonemang ställs följande fråga: Hur tar 

Mimer reda på dessa människors tankar? I sitt svar börjar chefen för kundcenter beskriva hur 

medarbetare på Mimer med jämna mellanrum besöker exempelvis skolor för att informera 

ungdomar om hur Mimers verksamhet fungerar och samtidigt försöka ge en bild av hur 

bostadssituationen ser ut. Chefen för kundcenter menar att dessa tillfällen ger möjlighet för 

Mimer att försöka förstå vilka tankar och behov som finns ute i samhället.  

 

I intervjun med VD talar han också om vikten av engagemang. Han menar att detta är något som 

helst bör finnas hos både organisationen och kunden, och inte enbart hos organisationen. Att göra 

kunderna mer delaktiga i sitt boende bidrar också naturligt att de ges ett ökat ansvar som 

hyresgäster. I förlängningen leder ett sådant engagemang också till nöjdare kunder och därmed 

bland annat mindre skadegörelse på fastigheterna. Här kommer VD också in på bostadssociala 

frågor, vilket är något som Mimer jobbar med, bland annat genom att erbjuda sommarjobb till 

ungdomar vars föräldrar är boende hos Mimer. Arbetet går bland annat ut på att städa och hålla 

snyggt i bostadsområdena. Att Mimer ordnar med jobb menar VD bidrar till ökat anseende hos 

Mimer. Samtidigt skapar det också engagemang och en ökad vilja bland hyresgästerna att bidra 

till ett omtyckt och tryggt boende. Boinflytande är något som Mimer kommer börja arbeta mer 

med under 2016, där delar av det inledande arbetet kommer ligga i att precisera vad begreppet 

faktiskt innebär. I det stora hela menar VD att det handlar om att låta hyresgästerna få mer att 

säga till om vid exempelvis ombyggnationer och utveckling av bostadsområdena.  
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4.1.4 Tillgänglighet 

I nästföljande fråga handlar det om ämnet tillgänglighet och där följande fråga ställdes: Hur ser 

ni på Mimers tillgänglighet gentemot era kunder?  

Svaren som respondenterna ger visar entydigt att tillgängligheten kommer att förändras på flera 

sätt, både i det närmaste och i framtiden. I planeringen av det nya kontoret är Mimer mån om att 

hitta lösningar som i möjligaste mån möter de förväntningar och behov som kunder har på 

organisationens tillgänglighet. Dock är de medvetna om att det kommer bli en stor utmaning på 

grund av det mycket breda kundsegmentet. Flytten innebär i sig att den fysiska tillgängligheten 

kommer förändras något, då det nya kundcentret inte kommer ligga lika centralt som det i nuläget 

gör. Samtidigt planerar kommunen för nya gångvägar som kommer göra att kundcentret nås på 

några minuters gång från centralstationen.   

Som tidigare nämnt har det sedan en tid också blivit tydligt hur digitaliseringens utveckling gjort 

att det finns en ökad efterfrågan och förväntan på Mimers tillgänglighet gentemot kunder. Detta 

gäller särskilt möjligheten att kunna sköta sina ärenden via nätet i större utsträckning. Samtidigt 

är respondenterna medvetna om att behoven i deras breda kundsegment ser mycket olika ut och 

att det är viktigt att möta allas behov.  

 

Respondenterna nämner återigen kvartersvärdarna i samtalet kring tillgänglighet. Att dessa 

personer finns i bostadsområdena och är synliga är ett sätt för Mimer att visa sin tillgänglighet. 

Hyresgäster kan lätt nå dessa och prata med dem, vilket enligt VD också ger trygghet för de 

boende i området.  

 

Vad som också kommer till tals är kundcentret och dess öppettider, som från och med årsskiftet 

2015/2016 kommer att kortas ned. Detta då det konstaterats att antalet besök under särskilda tider 

minskat, vilket i det långa loppet blir kostsamt för Mimer. Även detta beror på att allt fler besök 

görs via Mimers hemsida. Respondenterna klargör också att det finns en ambition att förbättra 

tillgängligheten gällande exempelvis sättet att beställa plus- och tillval på via hemsidan. Bland 

annat skulle det kunna finnas bättre funktioner för att se på tapeter digitalt än vad det gör idag så 

att det blir ännu lättare för kunderna att kunna beställa hemifrån.  

Ett annat sätt att öka tillgängligheten till Mimers kundcenter och plusvals-butik menar 

respondenterna skulle kunna vara att utrusta en husbil med samma material som i Mimers 

showroom för att sedan göra fysiska besök i bostadsområdena och som de boende kan besöka 

och beställa plus- och tillval från. Biträdande kundcenterchef ger särskilt uttryck för hennes 

teorier om att leveranssätten kommer att förändras väsentligt i framtiden, och att funktioner och 

tjänster mer och mer kommer att anpassas efter kundernas egna behov. Hon menar också att det 

är viktigt att Mimer följer med i den utvecklingen.  

 

Kundcenterchefen menar att det är viktigt att inte bli opersonlig i kontakten med kunder trots att 

de i allt större utsträckning ges möjlighet att sköta ärendena själva. Samtidigt handlar det om att 

tillmötesgå behov och önskemål.   

 

VD kommer återigen att tala om projektet kring att utvecklingen av funktionen central 

felanmälan.  För projektet anlitades professionell hjälp till att göra djupintervjuer med kunder 

där resultatet ledde till att det togs beslut att skapa en ny funktion för just sättet att göra 
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felanmälan på. Tidigare har felanmälningar endast kunnat göras genom att kontakta 

kvartersvärdarna, men nu kan kunden ringa in till Mimer direkt och göra felanmälan. Efter att ett 

ärende är skapat skickas personal till lägenheten för att titta på problemet för att sedan återkomma 

till kunden med en bestämd tid då felet planeras bli avhjälpt. VD menar att fördelen med detta är 

att kunderna snabbt får veta när deras problem är löst, vilket många idag värderar högre än att 

behöva kontakta kvartersvärden och få ett betydligt mer osäkert svar.  

 

Samtidigt menar VD att det ändå är betydelsefullt att Mimer ibland också går ut och möter kunder 

och bostadssökande i de olika bostadsområdena i Västerås som ett sätt att visa sin tillgänglighet. 

Under något tillfälle har VD funnits i kundcenter för att kunder ska få en chans att prata med VD 

och han har själv idéer om att använda Mimers husbil till att besöka bostadsområdena då och då 

för att komma kunderna närmre.  

 

En annan aspekt på tillgänglighet som biträdande kundcenterchef tar upp är hennes egen 

tillgänglighet som chef gentemot sina medarbetare på kundcenter. Hon är mycket mån om att 

möta de förväntningar som finns hos de medarbetare hon ansvarar för.  

 

4.1.5 Transparens 

I nästa fråga som handlar om transparens ställs frågan: Hur ser du på transparens och öppenhet 

gentemot hyresgäster, bostadssökande och andra som kommer i kontakt med Mimer? 

Respondenterna anser att transparens är väldigt viktigt i en organisation som Mimer i och med 

att det är ett kommunalt bolag. De menar också att det finns en förväntan hos allmänheten att 

Mimer ska vara helt transparent med hur de jobbar på Mimer och hur deras system fungerar för 

att kunna ha förtroende för organisationen och kunna känna trygghet. Biträdande kundcenterchef 

visar under intervjun två exempel på chatter på två olika hemsidor, hon menar att den ena där 

besökaren enkelt kan ställa en fråga och lämna ifrån sig sitt ärende (samt får svar väldigt fort) 

fungerar bra. Medan hon förklarar flera svagheter med den andra sidans chatt. Huvudsakligen 

förklarar hon att chatten för det mesta är stängd, då den är direkt kopplad till företagets telefonkö. 

Det innebär att besökaren ofta möts av en text som säger att chatten är stängd och hänvisar till 

deras öppettider. Hon menar att användarna/kunderna förmodligen inte bryr sig om deras 

öppettider, de vill troligen mest bara lämna ifrån sig sitt ärende och få återkoppling, så fort som 

möjligt. Detta resonemang kommer på tal som en koppling mellan tillgänglighet och transparens 

och hur de samverkar. HR- och kvalitetschef anser också att det är bra att företag som Mimer 

granskas eftersom det är en stor organisation med mycket makt.   

Mimers kösystem för bostäder var ett resultat av bland annat ökade förväntningar på transparens 

och en allt mer växande bostadsbrist. Detta system visar öppet och tydligt hur deras processer 

kring fördelningen av bostäder går till. Det är också lätt för medarbetare på Mimer att hänvisa 

kunder till denna då deras regler kring bostadsfördelningen inte går att kringgå. Förutom detta 

har Mimer ett internt dokument som beskriver hur varje situation ska hanteras för att kunder ska 

få lika bemötande, oavsett vem på Mimer de kommer i kontakt med. Chefen för kundcenter 

betonar att de är fullt medvetna om att många människor har det besvärligt avseende deras 

bostadssituation, men att Mimer gör vad de kan för att hantera situationen på bästa sätt. 

Kösystemet bidrar också till en ökad trygghet för de bostadsökande. Detta dels för att det är en 
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försäkran om att alla har samma chans att få en bostad så länge personen uppfyller Mimers krav 

för att få stå i kön. 

  

4.1.6 Övriga berörda ämnen 

Under intervjun med VD kommer intervjupersonen in på problematiken kring att få människor 

att ta ansvar i sitt boende, exempelvis vad gäller att hjälpa till att hålla rent och snyggt i 

tvättstugorna. VD menar att det är en mycket svår fråga, och att det kanske inte finns något rätt 

sätt att lösa det på för Mimer. Detta främst med anledning av det särskilt breda kundsegmentet 

och det faktum att Mimer enbart erbjuder hyresrätter. Hyresgästerna representeras av allt från 

studentlägenheter till boenden anpassade för äldre, vilket gör att det ofta är en utmaning att möta 

allas önskemål. Också av det faktum att Mimer använder sig av slogan: “Hyr dig fri”, med vilken 

Mimer vill understryka alla de fördelar som finns med att bo i hyresrätt istället för bostadsrätt. 

Enligt VD är en av dem just att boende slipper hjälpa till att städa utemiljön. Samtidigt är det 

många av Mimers hyresgäster som väldigt gärna vill vara ute och pyssla i trädgården, vilket 

också lett fram till projektet Gröna Mimer. Detta går ut på att hyresgäster får vara med och 

utveckla närmiljön där de bor tillsammans med trädgårdsmästare och även delta i olika 

aktiviteter. VD menar med andra ord att det finns svårigheter med att tala om engagemanget hos 

deras kunder som något bristande. 

 

Biträdande chef för kundcenter kommer in i ett resonemang om att kunder egentligen kanske 

söker något annat än det som de köper och efterfrågar.  

 

“...Är det egentligen så att kunden köper en tapet? Eller är det egentligen så att 

man köper någonting annat? Vad är det man vill uppnå med en tapet, eller ett nytt 

kök? Och det är det där jag försöker hitta. Vad är det egentligen behovet hos 

kunden? För det är ju inte att få omtapetserat, det ska in en målare. Det är ju mest 

bara omständigt. Det är ju det som kommer efter sen. Det är ju det vi ska sälja in. 

Och vad är det?... Det får ni gärna komma med input på. Vad är det kunden 

egentligen behöver - vill åt? Vad är det egentligen du är ute efter med en tapet? 

Jag kan ju tro att jag vet att; ja men det är ju någonstans att man vill ha ett vackert 

hem...” 

 

4.2 Övrig verksamhet  

Den undersökande som är ledamot av Mimer har under åren som fritidspolitiker och ledamot i 

Mimers styrelse samlat på sig vissa kunskaper om Mimers verksamhet. Dels har det skett under 

studiebesök hos Mimer för några år sedan, men också i möten med ledare och medarbetare. 

Under det senaste året som styrelseledamot har en djupare förståelse för Mimer och dess kontext 

skapats i samband med diskussioner på styrelsemöten, studieresor och andra aktiviteter där 

samtal har förts med främst styrelsen och ledningsgruppen. I detta stycke presenteras ett urval 

av information och kunskap som styrelseledamoten har utöver det som går att läsa sig till om de 
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olika rubrikerna på Mimers hemsida, och som är av relevans för studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

4.2.1 Jobbpunkt Mimer 

Förutom det som står på Mimers hemsida om Jobbpunkt Mimer (Mimer, 2016d) har 

styrelseledamoten genom samtal med vissa ur ledningsgruppen förstått att Mimer bland annat 

driver denna verksamhet för att de boende ska kunna ha en egen försörjning eller sysselsättning. 

Som i sin tur (enligt Mimers) förhoppningsvis leder till att de kan betala sin hyra och få en bättre 

situation ekonomiskt och socialt, vilket kan ge andra positiva effekter för den enskilde individen, 

bostadsområden och Mimer. Till en början startade verksamheten under namnen Jobbpunkt väst, 

som syftade till att det var verksamhet inriktad till de som bor på de västra bostadsområdena i 

Västerås (var av vissa till stor del jämfört med andra bostadsområden är kantade av 

socioekonomisk utsatthet). 

 

4.2.2 Sommarjobb för ungdomar 

I intervjuer har ledare berätta att Mimer erbjuder sommarjobb för ungdomar som har föräldrar 

som bor hos Mimer. På Mimers hemsida (Mimer, 2016d, ¶1) kan vi läsa följande citat om 

Summer Works som Mimer valt att kalla det: “....Under den här tiden kommer de olja in 

utemöbler och staket, rensa hängrännor på miljöbodar, inventera och göra rent 

motorvärmestolpar, byta ut trasiga eller obefintliga fönsterhakar och mycket mer....”. Vidare går 

det att läsa om verksamheten enligt följande: “Vi hoppas att sommarjobben även ska bidra till 

att ungdomarna tar ett större ansvar för sitt bostadsområde, upplever fastighetsbranschen som 

attraktiv och kan se oss som en möjlig arbetsgivare i framtiden.” (Mimer, 2016d, ¶4). 

 

I dialog med Mimers ledare har ledamoten fått höra att sommarjobben dels är till för att 

ungdomar som är boende på socialt utsatta områden ska kunna bidra till en positiv utveckling av 

sitt eget område. Dels tror Mimer att om ungdomarna arbetar med underhåll av utemiljöer och 

annat, leder till att de i lägre utsträckning ägnar sig åt att förstöra exempelvis utemöbler som 

bänkar och annat, samt att de även i större utsträckning säger ifrån om de ser någon annan som 

förstör den gemensamma miljön. 

 

Sommarjobb för ungdomar hos Mimer sker i samarbete med here4U och YOU som är två 

verksamheter inom Västerås Stad (Mimer, 2016d). På here4Us hemsida förklaras verksamheten 

enligt följande: 

 

“here4U är en organisation och förening som arbetar för ökad trygghet i 

skolan och i samhället i stort. Vi vill tillsammans med våra ungdomar göra 

Västerås till en stad där respekt och hänsyn är självklara inslag i vardagen. 
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Vår bas är skolor i Västerås, grogrunden är alla de ungdomar som vill engagera 

sig för ett bättre samhälle. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och 

ansvar skapar självkänsla och handlingskraft.” (here4U, 2016, ¶1 & 2) 

 

YOU beskriver sin verksamhet enligt följande: 

 

“YOU, Yrkesorientering för unga, är en satsning som vänder upp och ner på 

traditionella arbetsmarknadsåtgärder. YOU inspirerar och informerar 

arbetslösa ungdomar om att de behövs på arbetsmarknaden. YOU vill att de 

börjar se sitt kommande yrkesliv som positivt och spännande, fullt av 

möjligheter och utmaningar. YOU visar på att det finns massor av lediga jobb 

men även vad som krävs av ungdomen för att bli anställningsbar. Under 

samtliga gruppträffar utgår YOU från arbetsmarknadens behov och 

ungdomarna matchar på så sätt in sina intressen och förmågor till områden 

där det råder kompetensbrist.” (YOU, 2016, ¶1) 

 

4.2.3 Gröna Hem 

Mimer lanserade 22 januari ett frivilligt avtal för boende som vill leva mer miljö- och 

klimatsmart. Mimer menar att de vet om att deras boende vill leva och bo miljösmart. De som 

väljer att gå med i Gröna Hem får först gå en webbaserad kurs om hur de kan leva miljösmart. 

Därefter får de erbjudande om Gröna Hem-besök i sin bostad av personal från Mimer som går 

igenom om det finns några energitjuvar som droppande kranar och andra problem för att minska 

miljöpåverkan. “Därefter får hyresgästen ett startpaket med praktiska prylar som matavfallskorg, 

miljötratt för insamling av matfett, erbjudande om bussresor, bilpool, energirådgivning, 

erbjudande om solel med mera.”. Erbjudandet ges i samarbete med Västerås Stad, Mälarenergi 

(kommunens energibolag), Västmanlands Lokaltrafik och Sunfleet (en bilpool). På styrelsemöte 

12 februari uttryckte personer ur ledningsgruppen att Gröna Hem också kan utformas som Gröna 

Mimer där deltagarna kan göra saker tillsammans med varandra och med Mimer, samt att det är 

gratis och inte påverkar hyran att vara med i Gröna Hem. (Mimer, 2015b) 

 

4.2.4 Boinformatör 

Ledare från Mimer har berättat om att de har en anställd som arbetar med att överbrygga de 

språkförbistringar och kulturella skillnader som uppstår i vissa kontakter med boende och 

bostadssökande (Mimer, 2016h). Denne anställde arbetar bland annat med att förklara för 

personer från Somalia hur det går till att söka bostad hos Mimer, och helt enkelt finnas tillgänglig 

för att svara på deras frågor gällande samhället och Mimer. Det sker således också att människor 

söker upp denna person på Mimer för att fråga om saker som saknar anknytning till Mimer. 

Dessa frågor och funderingar kan med andra ord vara mer av samhällsvägledande art. 
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4.2.5 Offert från Trendie 

Syftet med att Mimer tagit in en offert från strategikonsultföretaget Trendie är: “att utreda hur 

Mimer skall tillfredsställa bostadssökandes och hyresgästers behov av information och service 

på ett kostnadseffektivt och kundfokuserat sätt, digitalt och i kundcentret.” (Trendie 2015) 

Anledningen är dels att Mimer sett att efterfrågan på fler digitalisade tjänster ökat, men också 

för att Mimer fått allt mer språksvaga kunder. Detta gör att Mimer i nuläget inte har tillräckliga 

resurser för att möta de behov som finns. (se bilaga 3).  

 

I offerten presenteras projektupplägget bestående av två delar. Avsnittet inleds dock med en 

beskrivning av de enligt Mimer identifierade interna och externa förändringar som påverkar 

organisationens förmåga att skapa god och effektiv kundservice genom digital och fysisk 

tillgänglighet. Dessa faktorer, vilka presenteras nedan, är tänkta som utgångspunkter för Trendies 

undersökningar.  

 

● Införande av generösare uthyrningsregler 

● Införande av digitala kontrakt 

● Samverkansavtalet omfattar inte längre de med etableringsersättning 

● Central felanmälan och förflyttning av visningsansvar 

● Belastning på Bosociala gruppen har ökat 

● Borttagande av butiken för plusval 

● Nyckelhantering 

● Aktivitetsbaserat kontor  

 (Trendie 2015) 

 

Del I i projektet handlar om att kartlägga kundbeteende, samt utgöra djupintervjuer med 

personal. För att Trendie ska bilda sig en uppfattning om den nuvarande situationen på Mimer 

kommer arbetet inledas med analyser av besöksflöden på kundcenter, områdeskontoren, 

Bosociala gruppen, e-post- och telefonkonversationer med kunder, samt den nuvarande 

tillgängligheten av digital information. Resultatet av analysen kommer ligga till grund för 

intervjuer med personal om 15-20 personer med varierande positioner där avsikten är att 

“Utmana personalen med frågeställningar som tvingar dem att tänka lösningsprioriterat och 

utifrån ett helhetsperspektiv.” (se bilaga 3). Empirin ska sedan användas för att komma fram till 

“Konkreta förslag för hur Mimer bör erbjuda digital och fysisk service för bostadssökande och 

hyresgäster som är kostnadseffektiv och innebär ökat kundfokus” (Trendie 2015) Förslagen 

kommer sedan ventileras under en workshop med ett urval av respondenterna från intervjuerna 

för att därefter presenteras för ledningsgruppen. (Trendie, 2015) 

 

Del II i offerten beskriver ytterligare ett tillvägagångssätt som kommer tillämpas i projektet. 

Detta kommer gå ut på att studera ett antal identifierade bostadsbolag som haft förmågan att lösa 

problem, likartade de som Mimer har ställts inför gällande språksvaga kunder. Trendie kommer 

intervjua representanter inom olika områden från 4-5 företag. Därefter kommer Trendie 

sammanföra svaren tillsammans med de tidigare framtagna förbättringsförslagen för att 

eventuellt reglera dessa. Ytterligare en workshop kommer därefter hållas tillsammans med 
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samma deltagare som vid det tidigare tillfället för att diskutera lärdomar samt eventuellt göra 

ändringar i de rekommenderade åtgärderna. (se bilaga 3)    

 

I muntlig kommunikation (och via e-post) med chefen för kundcentret har de undersökande fått 

höra att en eventuell beställning på tjänst från Trendie förmodligen kommer att ändras. Detta 

med anledning av att det var relativt länge sedan samtalen om det nya kontoret fördes med 

Trendie, och därmed vill chefen för kundcentret kanske justera upplägget på en eventuell 

beställning. Vidare kommer ett förslag för diskussion att läggas fram till Mimers ledningsgrupp.  

 

4.3 Dokument och avtal 

Här presenteras och redogörs för några av de formella förutsättningar som finns för Mimer att 

arbeta med samskapande processer. 

 

4.3.1 Västerås stads policy för invånardialog 

Västerås kommun som är ägare av Mimer har en policy för Invånardialog. Denna gäller även för 

Mimer att förhålla sig till. I den kan vi läsa att en policy “uttrycker värdegrunder och 

förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad.” och att “Syftet med invånardialog är att, 

i linje med vad som kommer till uttryck i stadens vision och strategisk plan, tillvarata 

kommuninvånarnas kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla Västerås som en bra plats 

att leva och bo på.” Därtill finns att läsa att: “Med policyn som bas vidareutvecklar vi arbetssätt 

och arbetsformer som bidrar till öppenhet, delaktighet och transparens.” I trappan för olika 

former/grad av delaktighet kan vi se hur Västerås stad ser att det finns olika typer av 

invånardialog där medbestämmande är högst upp och med störst påverkan.  

 

I dokumentet finns följande text rörande kunder: “Kundperspektivet innebär att ha kunskap om 

hur kunden ser på den specifika service eller specifik tjänst som staden erbjuder. Denna kunskap 

är nödvändig för att utveckla kvaliteten i den service Västerås stad erbjuder sina invånare.” 

(Västerås Stad, 2014b, s. 5) 

 

 

 
Figur 3. (Västerås Stads Policy om Invånardialog 2014b) 
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4.3.2 Nytt avtal med Hyresgästföreningen 

Mimer har i sin verksamhetsplan för 2016 (Mimer, 2015g) fattat beslut om att ingå ett nytt avtal 

med Hyresgästföreningen gällande boendeinflytande. Detta är något som VD berättade om för 

de undersökande under intervju, redan innan beslutet var fattat. Följande text är vad som finns 

att läsa i Mimers verksamhetsplan för 2016 gällande boendeinflytande: 

 

“Boinflytande 

Ett nytt avtal med Hyresgästförening avseende boinflytandemedel är 

förhandlat och innebär att arbetet ska ske mer lokalt ute i våra områden och 

tillsammans med områdeskontoren. HGF kan ansöka om medel eller 

samarbeta med våra områdeskontor. Jämfört med tidigare avtal innebär 

detta nya avtal att inget fast arvode utgår utan HGF får ansöka om eventuella 

medel för varje projekt. Vi avser att under året anställa en egen medarbetare 

som jobbar med boinflytandefrågor generellt över bolaget. Personen ska vara 

ett stöd till områdeskontoren och samarbetspartner till föreningar, skolor, 

HGF m fl. Områdeskontoren fortsätter att arrangera gårdsmöten, 

trapphusmöten, grillkvällar och liknande för att på olika sätt få kunderna att 

känna sig delaktiga och öka tryggheten i sina områden. Vår inköpta “Bobil” 

kommer att användas vid olika arrangemang ute i områdena och även vid t 

ex visningar, låsbyten och inflyttningar.” (Mimer, 2015g, s. 23).  

 

4.3.3 Bolagsordning 

Den 4 februari 2016 beslutade Västerås kommunfullmäktige (Västerås Stad, 2016d) om en ny 

bolagsordning, som specificerar under §4 Ändamålet med bolagets verksamhet, att: “...de ska 

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.” Denna bolagsordning ska senare antas 

på den kommande bolagsstämman.  

 

5 Analys 

I detta kapitel gör författarna ett försök på att besvara de forskningsfrågorna som presenterats 

tidigare. Forskningsfrågorna kommer mot bakgrund av vad som framkommit i empirin och teorin 

att analyseras. 

 

5.1 Använder Mimer några metoder för samskapande, och vilka i så 

fall? 

På flera sätt visar Mimer tendenser till att de arbetar med metoder som kan verka för 

samskapande och som kan ses som en bra grogrund för vidare utveckling.  

Detta går bland annat att finna i empirin från intervjuerna, där ledare exempelvis uttrycker 

Mimers ambitioner att i framtiden arbeta med fler samarbeten tillsammans med andra aktörer. 
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Detta i syfte att både sprida kunskap om Mimers verksamhet och den rådande bostadssituationen, 

samt för att få erhålla mer kunskap om behov som finns på marknaden och hos allmänheten. 

Tankar som dessa visar prov på Mimers strävan efter att se till behov, vilket är en självklar grund 

i de flesta teorier kring samskapande och tjänstelogik. Bland annat går detta att finna i teorier av 

Woodruff (1997), som menar just att behov måste ligga som grund till utveckling för att kunder 

ska kunna uppleva värde. Ambitionen att skapa bra lösningar för kunder är också tydligt i 

offerten för att utveckla det nya kundcentret som Mimer mottagit av Trendie. Denna intention 

från Mimer kan liknas vid det Vargo och Lusch (2004) anser är att: företag bara kan föreslå 

erbjudanden med avsikt att skapa värde för kunden, medan det är upp till kunden att avgöra om 

det är något av värde.  

 

Följande lista med punkter är några verksamheter inom Mimer som går att se som samskapande 

processer. 

 

● Samarbeten med integrationsenheten 

● Bostadsmöten 

● Kundpanel 

● Kvartersvärdar 

● Gröna hem 

● Möten med entreprenörer 

● Nytt kundcenter 

● Jobbpunkt Mimer 

● Sommarjobb åt ungdomar  

● Gröna Mimer 

● Boinflytande 

● Boinformatör 

  

 

Det finns också konkreta exempel som visar på att Mimer arbetar med samskapande metoder 

och där de faktiskt provat på att aktivt involvera kunder under vissa tillfällen.  Detta gäller bland 

annat de gånger då Mimer använt sig av en panel bestående av ett antal hyresgäster för att 

utveckla det som kallas för ‘central felanmälan’. Brukandet av kunskap på det sättet kan liknas 

vid det Vargo & Lusch (2004) menar är den fundamentala källan för konkurrenskraftiga fördelar. 

Det vill säga att på ett medvetet sätt använda den unika kunskap den egna organisationen besitter, 

genom att se till och ta till vara på de faktiska specialistkunskaper kunderna har av användandet, 

av företagets tjänster. Metoden stöds också av Witell et al. (2010), som menar att de främsta 

experterna är kunderna, just av den anledningen att det är dessa som brukar företagets tjänster. 

Samtidigt är denna metod också ett sett för Mimer att vid utbyte med hyresgäster (som i detta 

fall är när hyresgästerna använder tjänsten central felanmälan) använda sig av det Vargo och 

Lusch (2004) definerar som att; Användande av specialiserad kunskap och färdighet är den 

centrala biten vid utbyte. Detta är med andra ord ett sätt för Mimer att arbeta proaktivt. 

  

Att Mimer i sitt arbete med Gröna Hem som de nyligen har introducerat förklarar att de märkt 

av ett intresse hos sina hyresgäster går även det att koppla till de resonemang i teorin som redogör 
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för att företag letar behov hos marknaden och sedan försöker uppfylla dem, enligt utifrån och in-

metoden som Gallouj & Weinstein (1997) talar om. Samtidigt kan resonemanget från Vargo och 

Lusch (2004) om att företag söker identifiera grupper som kan dra nytta av organisationens 

kärnkompetens ligga nära till hands. Här ser det också ut som att Mimer tar dessa kunskaper och 

kärnkompetenser (operanta resurser) som de besitter till att erbjuda en service som kräver att 

brukaren är en medskapare, vilket Vargo och Lusch (2004) anser är en fundamental princip. Med 

andra ord fordras att hyresgästen i sin vardag behöver agera på vissa sätt för att skapa miljönytta. 

 

Det finns också tecken på att Mimer försöker arbeta med samproduktion tillsammans med sina 

anlitade entreprenörer. Under regelbundna möten går de nämligen igenom synpunkter från 

boende som svarat på enkäter. Detta förmedlar att de försöker skapa en gemensam bild och föra 

över kunskap om sina kunder och deras synpunkter. Dessa kunskaper skulle kunna ses som de 

specialiserade kunskaper enligt vad Vargo och Lusch (2004) menar är den centrala biten vid ett 

utbyte. Mimers kunskap om sina kunders synpunkter är därmed att likna vid operanta resurser 

som kan användas i mötet med Mimers underleverantörer som gör renoveringar i lägenheter. 

Detta är en grund för att kunna tillmötesgå kundernas behov, även om enkäter som metod för att 

definiera behov är starkt ifrågasatt av Witell et al. (2010). Detta är något som tas upp vidare i 

kapitel 8. 

 

Att Mimer anlitar entreprenörer för arbete med renoveringar, utformning av deras nya kontor 

och mycket annat visar på att även Mimer likt andra organisationer också är en serviceekonomi 

på det vis Vargo och Lusch (2004) beskriver. Detta resonemang leder ganska enkelt över till det 

som Vargo och Lusch beskriver i den fundamentala principen att: indirekt utbyte maskerar den 

fundamentala enheten vid utbyte. Det vill säga att distributionsleden blir allt längre och går 

genom byråkratier och hierarkier. Kontakten mellan användaren och producenten blir allt mer 

ovanlig, och kunskapen som finns och används av entreprenörerna maskeras av att de i sin tur 

köper in tjänster och produkter av sina leverantörer. 

 

5.2 Hur ser Mimers ledare på samskapande? 

I detta avsnitt beskrivs olika uttryck från Mimers ledare om samskapande, och vidare görs en 

koppling till teorin utifrån dessa uttryck.  

 

I intervjuer har tankar från Mimers kundcenterchef framkommit som pekar på vikten av att inte 

bli opersonlig i kontakten med kunder när kunder i allt större utsträckning ges möjlighet att sköta 

ärendena själva, som via central felanmälan. Detta kan ses som ett uttryck för att chefen för 

kundcentret är medveten om att de fortsatt måste arbeta med relationer - som det finns stöd för i 

Vargo och Lusch (2004) teorier om att det servicecentrerade synsättet är kund- och 

relationsorienterat och vidare förklarar att långsiktigt lärande för båda parter vid relationer är av 

stor vikt. 

 

Vidare har Mimers chef för kundcenter sagt att Mimer aktivt försöker skapa möten med personer 

som normalt sätt inte tar kontakt med Mimer, eller personer som har svårt att tillgodogöra sig 
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information. Detta kan ses som ett tecken på att de försöker arbeta med samskapande, och ser de 

boende (och bostadssökande) som medskapare. Det kan dock påpekas att det är en viss skillnad 

i att lägga skulden på sig själv som förmedlare av information, eller att lägga skulden hos 

mottagaren som inte kunnat ta till sig informationen. Men här finns dock saker som talar i 

riktning mot att Mimer ser sitt eget ansvar - de har bland annat en person anställd (boinformatör) 

som arbetar med att förklara hur saker och ting förhåller sig angående boende i Sverige (och 

Mimer mer specifikt) för personer som kommer från bland annat Somalia. Denna arbetsuppgift 

som boinformatören innehar kan ses en operant resurs (Vargo & Lusch, 2004) - den anställde 

har både kunskap om Mimer, det svenska samhället och kan vägleda personer från bland annat 

Somalia i hur det går till att bo och verka i Sverige och Västerås. Det är för att personen talar 

flera språk som gör att kulturella skillnader kan överbryggas. Det går med andra ord att 

argumentera för att denna person möjliggör för boende och bostadssökande att kunna skapa 

värde, genom att de lättare kan förstå och tolka omvärlden samt Mimer. Detta gör i sin tur att 

värde kan erbjudas och skapas som bidrar till att relationer byggs med mellan Mimer och deras 

kunder. 

 

De många synpunkter som Mimer mottagit gällande renoveringarna på Vetterstorp, beror bland 

annat av bristande kommunikation från Mimers sida menar VD. Rörande detta förklarar VD att 

de drar lärdom av detta - de kommer att anordna möten och djupintervjuer inför större projekt 

som på ett eller annat sätt kommer beröra hyresgästerna. Just detta som VD berättar om; att dra 

lärdom av sina relationer påpekas som en viktig del i det servicecentrerade synsättet, enligt den 

fundamentala principen att det alltid är relaterat till kunder och att bygga relationer (Vargo & 

Lusch, 2004). 

 

Biträdande kundcenterchefens resonemang om de två olika funktionerna i chatter på två olika 

hemsidor samt VD:ns tankar om att hyresgäster ska få information om när deras felanmälan blir 

avhjälpt visar att de har förståelse för vikten av återkoppling, som också omnämns som en viktig 

del i Västerås stads policy för invånardialog (Västerås Stad, 2014b). Resonemanget kring detta 

styrks av Woodruff (1997), som betonar fördelarna med att erbjuda kunder att själva påverka 

och forma de tjänster de använder för att anpassa dessa efter kundbehov och därmed kan kunder 

erhålla ett större, upplevt värde. Genom funktionen ‘central felanmälan’ ökar troligtvis 

hyresgästens upplevda värde. Detta eftersom hyresgästen ges möjlighet att relativt fritt styra 

vilken tidpunkt som hen gör sin felanmälan, samt att återkopplingen till hyresgästen troligtvis 

blir tydligare och mer precis i angivelsen när den beräknas bli utförd (om Mimers lyckas med 

det som de vill). 

 

Biträdande kundcenterchefen gör en reflektion och visar på medvetenhet om att Mimer som 

bostadsbolag inte alltid behöver ligga längst fram i utvecklingen, eftersom det är en så stor 

bostadsbrist (hyresgäster kommer det finnas gott om framöver, som är i behov av deras tjänster). 

Detta resonemang är en risk för att de kan luta sig tillbaka och känna sig nöjda. Det skulle vara 

dåligt för deras arbete med att skapa bättre relationer med allmänheten och boende, som i sin tur 

går på tvären med vad Vargo och Lusch (2004) påpekar i sina teorier om att relationer och kunder 

står i centrum för den servicedominerande logiken. Men det kan likväl vara viktigt att 

medvetandegöra att denna syn på utveckling skulle kunna uppstå i Mimer. 
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Kundcenterchefen menar att personalen i kundcentret försöker informera om nackdelar med att 

hyra bostad “svart” och vilka konsekvenser det kan få för den boende. Detta kan ses tecken på 

att de bryr sig om allmänheten och försöker skapa relationer till dem, vilket anses vara en viktig 

del i det servicecentrerade synsättet (Vargo & Lusch, 2004). Här ges också uttryck för att deras 

specialiserade kunskaper ska komma användarna till gagn, som i sin tur är bra för deras 

relationer, som av Vargo och Lusch (2004) lyfts fram som två ting av stor betydelse. 

 

Respondenterna uttrycker betydelsen av att finna bra lösningar både för Mimer och användarna 

gällande hur kundmöten ska ske i framtiden och på det nya kundcentret. Det ges också uttryck 

för att kunder har olika behov och vill sköta sina ärenden på olika vis. Mimer visar intresse i att 

ta reda på hur kunder vill sköta sina ärenden nu och i framtiden. Det sistnämnda stöds av teorier 

om latenta behov som både Michel, Brown och Gallan (2008) samt Witell et al. (2010) talar om; 

behov som är outtalade och dolda och kräver att företaget finner svar på vad som är 

bakomliggande dessa behov. Att Mimer söker finna dessa dolda och latenta kommande behov 

möjliggör att de kan erbjuda service av högre värde för kunder (förutsatt att de lyckas finna 

metoder för att definiera dessa behov). Att de också uttrycker vikten av att kunna skapa värde 

för kunderna är en grund för vidare arbete med samskapande. Detta visar på att de har insikt i 

ämnen (värdeskapande/erbjudande, kunders behov) som litteraturen hävdar är viktiga för 

samskapande. 

 

VD har talat om hur boende ges ett ökat ansvar om de blir delaktiga i sitt boende och Mimers 

verksamhet. Vargo och Lusch (2004) menar att kunden alltid är en medskapare, vilket det kan 

hävdas att de blir när de involveras i ämnen som berör båda parter. 

 

Med tanke på att Mimer precis fattat beslut om att arbeta mer med vad de kallar för boinflytande 

(och planerar att anställa en person för detta), kan det hävdas att de är införstådda i vikten av att 

engagera sig i sina hyresgästers spörsmål och tankar. Här ser det ut som att Mimer gjort en 

relativt god analys av de händelser som gjort att boende blivit arga, upprörda och yttrat sina 

synpunkter över beslutade ombyggnationer. Detta tycks ha lett till ett beslut om att ingå ett nytt 

avtal med hyresgästföreningen för boendeinflytande, och att också anställa en person som ska 

jobba med dessa frågor. Vi kan här utläsa att Mimer tycks vara intresserade av att faktiskt ägna 

en hel del tid åt ämnet eftersom de avser att anställa en person som ska jobba med just 

boinflytandefrågor generellt för hela företaget. Mimers agerande i detta fall kan ses som en 

lärande process likt de Vargo och Lush (2004) pekar på som fundamentala för relationer med 

kunder. 

 

Biträdande chefs för kundcenter resonemang om att kunder egentligen kanske efterfrågar något 

annat än vad en produkt (tapeter i detta fall) till synes levererar, tyder på att hon är medveten om 

att varor egentligen tillhandahålla service som Vargo och Lusch (2004) också påpekar. Hon 

utvecklar det genom att förklarar att kunden egentligen kanske är ute efter att få ett vackert hem. 

 

Hyr dig fri som VD nämnt står i kontrast med att se kunden som en samskapare, vilket Vargo 

och Lusch (2004) framhåller som en av de fundamentala principerna för att agera med 
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utgångspunkt i den servicedominerade logiken. I samband med resonemanget om Hyr dig fri 

sätter VD fingret på att de har problem de har med att uppnå ett mål - få de boende att till exempel 

städa tvättstugor. 

 

6 Innovationsbidrag 

Genom att de undersökande haft en dialog med anställda inom Mimer om studien och dess syfte 

samt frågeställning kan en större förståelse för samskapande, tjänsteinnovation och andra 

områden skapats. 

Det är dock svårt att som undersökare själv hävda vad som är ett innovationsbidrag. Kanske är 

det upp till mottagaren eller en tredje part att fastställa huruvida ett bidrag är levererat? För att 

följa det resonemanget vidare - när uppstår ett innovationsbidrag; är det när en innovation är 

genomförd? Eller räcker det med att mottagaren har tagit del av lite tips som möjligtvis kan leda 

till några nya tankar, idéer eller påbörjade projekt? 

 

Både ledare och medarbetare har under arbetets gång visat intresse för studien och dessa teman. 

De studerande tycker sig ha sett att både ledare och medarbetare har ställt frågor och försökt 

skapa sig en förståelse. Även sättet intervjuerna utfördes på, där respondenterna fick möjlighet 

att resonera med undersökarna kring samskapande processer, har med all säkerhet också bidragit 

till vidare tankeställningar hos dessa personer. Några har uttalat att de gärna vill lära sig mer om 

de ämnen som berörts. Dessutom har ledare på Mimer i ett flertal sammanhang bett om 

undersökarnas åsikter och tankar, för att få tips samt förslag på hur de kan tänka framöver. 

 

Det som vissa av respondenterna har framställt önskemål om ämnar undersökarna besvara i 

kommande stycken (Diskussion, Slutsats och Förslag på vidare forskning), vilket också kommer 

framföras till Mimer vid ett tillfälle då studien kommer redovisas för vissa. Förhoppningen är att 

detta möte kommer bidra till en djupare förståelse för studiens berörda ämnen genom dialog. 

Eftersom en av de studerande är styrelseledamot i Mimer finns det goda förutsättningar för att 

bygga vidare på studiens syfte de kommande åren i möten och via dialog. 

 

 

7 Diskussion 

Här kommer vi nu att förklara våra tankar och idéer, samt redogöra för några förslag på hur 

Mimer framgent kan arbeta med samskapande processer, tjänstelogik och att definiera 

användares behov. Vi kommer både att ge tips av mer övergripande karaktär, men också av mer 

detaljerad art. 

 

Att Mimer provat flertalet andra metoder för att lyssna på kunder (mer än via enkäter) borde 

innebära att organisationen är redo för, och har relativt goda förutsättningar för att använda andra 

och betydligt bättre lämpade metoder för att komma närmre kundernas behov. Det är dock tydligt 
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att Mimer i denna stund skulle kunna dra fördelar av synpunkter gällande metoder och tankesätt 

för hur de kan definiera kunders behov.  

 

Vi vill samtidigt visa på att de ser ut att vara mottagliga för såväl nya idéer som kritik. Antagligen 

kommer Mimer att arbeta mer med samskapande processer oavsett om de följer våra 

rekommendationer (som grundar sig i teorier) och drar lärdom av våra idéer. Faktum är att de 

undersökande upplever är att Mimer som organisation på något vis är medvetna om, (dock oklart 

till vilken grad) och ser fördelar, samt är medvetna om varför de arbetar med samskapande. Hur 

kommer det sig annars att de startat en arbetsmarknadsåtgärd, erbjuder hyrsgäster att engagera 

sig i Gröna Mimer och Gröna Hem, samt har en boinformatör och ägnar sig åt många andra 

aktiviteter som tillsynes inte har att göra med att driva bostadsbolag? 

 

En fråga som går att ställa sig är: Finns det någon parts behov som är mer prioriterat? Bland 

annat har Mimer nu kortat ner sina öppettider i kundcenter för att de ser att fler kunder väljer att 

uträtta sina ärenden via Internet istället för att besöka Mimers kundcenter i Västerås. Tyvärr kan 

detta leda till att vissa kunder upplever en sämre service, då de kanske inte är lika datorvana som 

majoriteten av Mimers kunder. 

 

Den stora mängden människor på flykt från krig kommer garanterat leda till att fler personer som 

inte talar svenska söker bostad hos Mimer och behöver blir bemötta. En större mångfald bland 

bostadssökande och boende gör att samproduktion behöver ske på många olika vis. Möjligen kan 

latenta behov öka i antal och art. 

 

Vidare tror de undersökande att Mimer använder sig av fler samskapande processer än de som 

redogörs för i den här studien - det vore mycket konstigt om två undersökare under några veckors 

tid av arbete kunde kartlägga alla samskapande processer inom en relativt stor och diversifierad 

organisation som Mimer. Den väldigt breda verksamhet Mimer har, som sträcker sig över många 

områden kanske gör att kärnkompetenserna riskerar att bli otydliga. Möjligen är detta en risk för 

Mimer i den mening att identifiering och utveckling av kärnkompetenser som enligt Vargo och 

Lusch (2004) är potentiellt konkurrenskraftiga fördelar, kanske är svårt att göra i en organisation 

som besitter många olika typer av kunskaper. 

 

Trots att Mimer, som kommunalägt bolag naturligt har inställningen att organisationen i 

huvudsak ska styras utifrån vad som är bäst för deras kunder är det tämligen svårt att leva upp 

till detta utifrån de metoder som, i nuläget, används i huvudsak för att ta reda på kundernas och 

allmänhetens åsikter. Särskilt stort fokus har Mimer på de olika typer av kundenkäter som de 

skickar ut med jämna mellanrum och som enligt intervjupersonerna är en den största och främsta 

källan till hyresgästernas tankar och åsikter. Som det redogjordes för i teorin är enkäter en metod 

som tyvärr inte är tillräckligt god för att kunna uppnå den förståelse som behövs för att definiera 

kundens faktiska behov. Detta med anledning av att kundenkäter av olika slag endast bidrar till 

en passiv bild av kunden och dennes upplevelser och att det därmed är svårt att göra en rättvis 

utvärdering där också de latenta behoven förs till ljuset. Främst har det att göra med att det ofta 

är mycket svårt för kunden att redogöra för upplevelsen av något som ligger längre tillbaka i 
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tiden samt att frågorna i enkäter oftast i sig är begränsande och ger inte kunden någon vidare 

möjlighet att utveckla sina svar. (Witell et al. 2010)   

 

De metoder som strategikonsultföretaget Trendie väntas tillämpa enligt den offert som lämnats 

saknar tecken på att kunder och allmänheten kommer engageras i utvecklingen av det nya 

kontoret, i vilket kundcentret också kommer vara beläget. Den angivna metoder beskriver att 

kundernas behov kommer preciseras utifrån intervjuer med medarbetare och chefer på Mimer. 

Detta är i sig ett tillvägagångssätt som talar i rak motsatts till forskning kring hur värde skapas 

för kund och hur kunder och användares behov faktiskt bör definieras. Sawhney et al. (2004) 

talar bland annat om betydelsen av att låta kunder och användare integreras i företag och låta 

dem vara med i utvecklingsprocesser för att sedan resultera i ökat upplevt värde.  

I offerten framgår det också att Trendie ska utreda hur arbetet kan göras på ett kostnadseffektivt 

vis. Detta kan ses som ett uttryck för det Vargo & Lusch (2004) beskriver som en av de fem 

punkter som sammanfattar den produkt- och varuorienterade logiken  

- företaget ska se till att alla påverkbara variabler möjliggör en maximering av vinsten på den 

sålda varan. 

 

Respondenterna gav också uttryck för deras önskemål att mer aktivt arbeta med Mimers 

kvartersvärdar som ett sätt att komma närmre kunden. Detta då de insett värdet i den kunskap 

som dessa personer besitter tack vare den nära kontakten med Mimers hyresgäster. De menar 

också att det är ett sätt för Mimer att föra dialog på, där kvartersvärden fungerar som en 

mellanhand där de både har en personlig kontakt med de boende och Mimer. Tanken att använda 

kvartersvärdarna i större utsträckning stöds av teorierna av Vargo & Lusch (2004), som pekar på 

betydelsen av att ta tillvara på de kunskaper som både finns inom organisationen i form av 

anställda och medarbetare med specialkunskaper inom särskilda områden och kunskaper som 

kunderna har genom att bruka Mimers tjänster. Detta underlättar också för Mimer att hitta de 

latenta behov som kunderna medvetet eller omedvetet inte reflekterar över i exempelvis enkäter. 

(Michel, Brown & Gallan 2008) 

 

7.1 Idéer och synpunkter 

En idé till hur Mimer fortsatt kan arbeta med samskapande är att inom organisationen föra ett 

samtal om vad de gör som är samskapande och varför de gör det. Det vill säga samtala om de 

samskapande processer som de tycker sig finna inom den egna organisation med enskilda 

individer och andra organisationer Detta är bra för att de på ett djupare plan kan reflektera och 

relatera till den egna verksamheten och skapa en gemensam bild över varför de använder sig av 

samskapande, och för att konkretisera de fördelar och risker som finns kopplat till det. Kanske 

är det lättast att ett sådant arbete kopplas till Mimers välutvecklade arbete med deras värdegrund? 

De respondenter som undersökarna varit i kontakt med under studiens gång har visat att de är 

medvetna om sin egen organisation och kan göra reflektioner genom att relatera till sin 

verksamhet och de frågor undersökarna ställt. Generellt tycks Mimer ha goda förutsättningar för 

att arbeta med samproduktion och samskapande. Det tycks som att de förstår vikten av att 

samarbeta med andra organisationer, allmänheten och boende. 
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När Mimer besöker de olika bostadsområdena på vad de kallar bostadsträffar skulle de behöva 

ägna mötena åt att istället försöka lyssna efter de boendes egentliga behov (uttalade eller latenta), 

istället för som de idag gör: berätta om vad de kommer att göra utifrån vad som uppkommit i 

svaren på enkäter. Med andra ord behöver de gå till botten med vad som är de boendes egentliga 

behov. Förmodligen finns det långt mycket mer behov som inte kommer fram i enkäterna. Vidare 

går det att ställa följande fråga: Kommer Mimer få svar på vad hyresgäster, som inte svarar på 

enkäter, tycker genom att besöka skolor och andra arenor? Att de gör olika besök visar dock på 

att de är villiga att lämna sina egna arbetsplatser för att ta sig ut och besöka allmänheten. Men 

förmodligen finns det många personer som inte svarar på Mimers enkäter, och som skulle kunna 

vara lämpliga att inkludera som samskapare. Här kan det vara lämpligt att inventera vilka andra 

platser som Mimer besöker och hur de går till väga för att samla in allmänhetens tankar och 

behov. 

 

Angående tankarna från Mimer om att eventuellt komplettera sina enkäter med andra frågor, 

föranleder det oss att fundera hur vida det verkligen kommer hjälpa Mimer i deras arbete att 

bättre förstå sina kunder, eller om det är slöseri på resurser. 

 

Eftersom det framkommit att Mimer inte jobbar på ett strukturerat sätt för att i muntliga samtal 

och möten ta reda på boendes och allmänhetens behov, skulle de kunna ta fram en metod för att 

säkerställa att de vid dessa tillfällen aktivt lyssnar på, och försöker förstå dessa behov. Detta kan 

beröra så väl kundcentret, kvartersvärdar, boinformatör, som alla andra representanter för Mimer 

som någon gång kommer i kontakt med boende, allmänhet eller samarbetspartners. En rimlig 

fråga att ställa sig är; hur de ska kunna säkerställa att fler anställda ska kunna jobba med 

samproduktion i sitt dagliga arbete hos Mimer? 

 

8 Slutsats 

Mimer arbetar på många sätt, och i flera av sina verksamheter med metoder som är samskapande. 

Därtill tycks det finnas både överensstämmelse och vissa skillnader i hur Mimers ledare ser på 

samskapande. 

 

Trots att studien visat att Mimer hittills inte arbetat med samskapande processer på det djupa 

(och medvetna) plan som teorierna rekommenderar finns det mycket i bolagets verksamhet som 

tyder på att det finns en bra grund för Mimer att bygga vidare på för att nå det kundvärde de i 

nuläget söker efter. Denna grund består framförallt av den starka viljan att möta alla de behov 

som finns i deras mycket omfattande kundsegment.  

 

Frågan är hur de ska kunna gå från ord till handling i sina tankar och avsikter i att kunna levererar 

erbjudanden av värde för kunder och användare? Är dessa frågor och ämnen något som ledningen 

samtalar om med varandra och med medarbetarna? Möjligen finner de lösningen på utifrån och 

in-perspektivet - öppnar dörrarna till sina kontor, söker upp de boende och bjuder in till samtal 

på platser där den boende och allmänheten befinner sig. 
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Med anledning av den relativt höga grad av komplexitet i så väl Mimers verksamhet och i deras 

omgivande kontext är det mycket svårt att ge ett specifikt förslag på hur de kan lägga upp sitt 

arbete med samskapande processer hädan efter. Men vi vill i alla fall lyfta ut betydelsen av att 

ledare och medarbetare i Mimer tillsammans försöker formulera hur de ser på samskapande för 

att därigenom kunna arbeta fram förslag på hur de i framtiden aktivt kan använda det. Viktigt 

här är att alla i organisationen förstår innebörden av metoden för att skapa arbetssätt som är 

hållbara och långsiktiga. Undersökarna anser att en sådan förberedelse skapar mycket goda 

förutsättningar för Mimer att lyckas med deras kommande projekt av olika slag.  

 

9 Förslag på vidare forskning 

Då denna studie främst haft ett fokus på hur ledare inom Mimer ser på kunder och samskapande 

processer, och samtidigt pekat på betydelsen av att inkludera kunder och användare i företag, 

anser undersökarna att det vore betydelsefullt att utforma en studie där även kunder inkluderas. 

Exempel på centrala frågor skulle kunna vara: Vad vill hyresgäster hos Mimer få ut av sitt 

boende? samt, På vilket sätt kan Mimer inkludera kunder i utvecklingen av nya tjänster och 

funktioner? 

 

Mimers kommande arbete under 2016 och framöver med boendeinflytande där de tillsammans 

med Hyresgästföreningen ska försöka engagera boende, kan vara intressant att följa med en 

undersökning. Speciellt intressant skulle det vara att tillämpa olika metoder för samskapande 

baserade i forskning. Samtidigt kan det du läst i diskussionen vara uppslag på kommande 

forskning och studier. Låt inte oss hindra dig! 
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Bilagor 

Bilaga 1: Information om undersökning till dig som medarbetare hos 

Mimer 

 

Vi är två studenter på Innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna som just 

nu gör en undersökning som en del av vårt examensarbete. Syftet med undersökningen är att 

arbeta fram en metod som kan användas för att låta hyresgäster och medarbetare hos Mimer 

tillsammans arbeta med att identifiera hyresgästernas behov i vardagen. Med andra ord innebär 

detta att hyresgäster och medarbetare utvecklar tjänster tillsammans, med mål att skapa ett 

värde för hyresgästerna i deras vardag. 
 

Din uppgift som deltagare i undersökningen är att: 

- Reflektera över fördelar med att samarbeta med kunder, för att utveckla nya tjänster 

med kunder  

- Bli observerad 
 

De villkor som du deltar på är att: 

- Du deltar i undersökningen frivilligt 

- Du när som helst kan avbryta din medverkan, men insamlade uppgifter behålls för 

undersökningen 

- Uppgifter om dig behandlas konfidentiellt i största möjliga mån 
 

De reflektioner/synpunkter som du lämnar in kommer att läsas av andra deltagare och 

undersökarna, samt användas i arbetet med att tillsammans skapa tjänster. De kan också 

komma att omnämnas i den vetenskapliga rapport som undersökningen resulterar i. Därför är  

det viktigt att du funderar över vad du vill dela med dig av i undersökningen. 

Ditt deltagande i studien kommer kunna bidra till en bättre förståelse om hur organisationer 

kan samarbeta med användare/kunder, det vill säga hur organisationer tillsammans med 

kunder/användare kan utveckla tjänster som skapar värde för båda två. 
 

Uppgifter som kommer fram av undersökningen kommer enbart att användas i forskning. 

Resultatet av studien kommer att publiceras digitalt på Internet hos Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DIVA) www.diva-portal.org. 
 
 

Tack för att du vill delta. Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att 

kontakta oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/


56 
 

Bilaga 2: Övning med medarbetare och ledare 
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Bilaga 3: Offert från Trendie 
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