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Sammanfattning 

Examensarbetets titel:  H&M – En Hållbar Historia? 

 

Seminariedatum:  2021-01-14 

 

Ämne/Kurs:   FEKH19 - Examensarbete inom Strategic Management på kandidatnivå, 15hp 

 

Författare:   Alexander Jansson, Fredrik Gunnarsson, Martin Broliden och Max Engström 

 

Handledare:   Devrim Göktepe-Hultén 

 

Nyckelord:   CSR, Porters Värdekedja, Kostnadsstrategi, Delat Värde, H&M 

 

Syfte:    Rapportens syfte är att med hjälp av Porters värdekedja undersöka hur H&M 

implementerat CSR i sin värdekedja och hur detta har påverkat företagets  

kostnadsstrategi. 

 

Metod:    Med en historisk enfallsstudie av kvalitativ karaktär och abduktiv ansats har vald 

teori reviderats utifrån insamlad empiri. I tillvägagångssättet av analys tillämpas 

pattern matching för att analysera empirin utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Teoretiska perspektiv:  Porters Värdekedja, Värdeskapande, Kunskapskedja, Kostnadsstrategi, 

Differentieringsstrategi, CSR, Delat Värde 

 

Empiri:   Det empiriska materialet är insamlat via sekundärkällor från fallföretaget och  

kompletteras av externa källor med omvärldsfaktorer och ytterligare information. 

 

Resultat:   Det är tydligt att CSR har implementerats i samtliga aktiviteter i företagets 

värdekedja vilket dessutom leder till skapandet av delat värde. Det finns däremot 

delar av värdekedjan som möts av extern kritik och företaget tampas även med 

vanligt förekommande CSR-problem. Trots detta bibehåller H&M sin 

kostnadsstrategi med influenser av differentiering då de skapar unikt värde för 

kunden parallellt med att pressa ner kostnader för produktion. 



  
 

 

Abstract 

Title:    H&M – En Hållbar Historia? 

 

Seminar date:   2021-01-14 

 

Course:   FEKH19 - Undergraduate Degree Project - Strategic Management in Business 

Administration, 15 University Credits 

 

Authors:   Alexander Jansson, Fredrik Gunnarsson, Martin Broliden and Max Engström 

 

Advisor:   Devrim Göktepe-Hultén 

 

Key words:   CSR, Porter’s Value Chain, Cost leadership, Shared Value, H&M 

 

Purpose:   The purpose of the thesis is to examine how H&M implements CSR into its value 

chain and how it’s affecting the cost leadership-strategy. 

 

Methodology:   With a historical and qualitative case study and an abductive approach where the  

theories have been revised to fit the empirical findings; we have used pattern 

matching to find distinctions when analyzing the results.  

 

Theoretical perspectives: Porter's Value Chain, Value Creation, Knowledge Chain, Cost Leadership, 

  Differentiation, CSR, Creating Shared Value 

 

Empirical foundation:  The empirical foundation is built on information collected from secondary 

sources from the case-company and complemented with external sources to gather 

additional information. 

 

Results:   It becomes obvious that CSR have been implemented into the entire value chain  

which has created shared value and the strategy of cost leadership is motivated by 

the company’s constant aim to lower costs. It is, however, followed by criticism 

and the company constantly tackles issues regarding CSR-implementation.  
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1. Inledning 

 

Global ekonomisk tillväxt och en ständigt ökande befolkningsmängd har under 

marknadsekonomiska krafter skapat det konsumtionssamhälle vi lever i idag 

(Nationalencyklopedin, 2020a). Detta har gett upphov till stora, konkurrerande multinationella 

företag som erbjuder produkter och tjänster till alla världens konsumenter (Nationalencyklopedin, 

2020a). Hur ett företag lyckas skapa konkurrenskraft på en sådan global marknad har länge varit 

ett omtalat ämne inom managementlitteraturen. Ekonomen Michael Porter (1985) är en av dem 

som menar att för att kunna skapa långsiktiga konkurrensfördelar, och på så sätt lyckas bättre än 

andra aktörer på marknaden, behöver ett företag arbeta med att skapa mer värde än dess 

konkurrenter. Detta innebär att kundens upplevda värde för det egna företagets produkt måste vara 

högre än det upplevda värdet för konkurrenters produkter. Enligt Porter (1985), kan detta uppnås 

genom att välja en av två övergripande värdeskapande strategier. Antingen kan en 

differentieringsstrategi användas, med vilken ett företag försöker öka kundens betalningsvilja, 

eller en kostnadsstrategi, där företaget istället fokuserar på att pressa ner produktionskostnader 

(Porter, 1985). 

För att en strategi sedan ska fungera effektivt bör den implementeras i alla delar av en organisation 

(Porter, 1985). Porter skapade därför 1985 en modell i vilken organisationen bröts ner i 

sekventiella aktiviteter, i syfte att öka förståelse för hur organisationens delar fungerar och 

påverkar varandra samt hur de tillsammans bidrar till att skapa konkurrensfördelar. Modellen kom 

att kallas Porters värdekedja, och har bland annat använts av organisationer såsom World Bank, 

Food and Agriculture Organization samt United Nations Industrial Development Organization för 



 2 

 

att analysera hur värde skapas genom organisatoriska aktiviteter och hur konkurrensfördelar på så 

sätt uppstår (Piboonrungroj, Simatupang & Williams, 2017).  

Sedan värdekedjan först presenterades av Porter 1985 har ytterligare forskning tillkommit. Bland 

annat skapade Lee och Yang (2000) ”kunskapskedjan” som utifrån Porters modell förklarar hur 

kunskap kan förvaltas inom en organisation för att bidra till att skapa konkurrensfördelar. 2006 

skrev Porter tillsammans med Mark Kramer ytterligare en artikel med utgångspunkt i Porters 

värdekedja vilken beskrev implementeringen av Corporate Social Responsibility (CSR) i 

värdekedjans aktiviteter.  CSR är ett samlingsbegrepp som förklarar företagens ansvarstagande för 

dess ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på samhället (Dahlgren & Loimi, 2005). 

2011 byggde Porter & Kramer vidare på hur CSR kan implementeras i värdekedjans aktiviteter, 

och förklarade att detta kan bidra till att skapa Shared Value (delat värde). Detta fenomen är när 

ett företag genom förändringar i värdekedjan lyckas skapa värde som inte bara gynnar 

konsumenten och företaget, utan också samhället genom hållbara arbetsprocesser (Porter och 

Kramer 2011). 

Porter & Kramer (2006) förklarar att CSR börjar prioriteras mer av företag under 2000-talet. 

Anledningen till denna trend menar Porter & Kramer (2006) är en utveckling som talar för att 

företagets ansvarstagande har en direkt koppling till framgång. Konsumenter som efterfrågar 

hållbarhet i företag och produkter växer i antal (Porter & Kramer, 2011), och om företagen inte 

följer med i denna utveckling kan de därför riskera att bli bortvalda av intressenter (Jiménez-Zarco, 

Moreno-Gavara & Njomkap, 2019). Detta har lett till att många bolag implementerat CSR-

aktiviteter i sin produktion, för att differentiera substituerbara produkter på hårt konkurrensutsatta 

marknader (Golinska-Dawson & Spychala, 2018).  
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Samtidigt har det uppdagats att företag som uppvisat en tydlig CSR-profil ändå haft stora brister i 

sitt CSR-arbete, vilket istället påverkat dessa aktörers konkurrenskraft negativt eftersom det skapat 

misstro bland konsumenter (Wu, Xie, Zhang, 2020). Detta har varit ett särskilt omtalat problem 

inom klädbranschen, där flera stora aktörer tävlar om att vinna marknadsandelar genom att erbjuda 

stora mängder av trendiga plagg till låga priser (Kärnstrand & Andersson Åkerblom, 2016). 

Branschen har länge kännetecknats av outsourcing till länder som präglas av osäkra arbetsvillkor, 

giftiga utsläpp och korruption, i syfte att sänka marginalkostnader (Kärnstrand & Andersson 

Åkerblom, 2016). Att produktionen legat i andra länder har gjort det svårt att kontrollera huruvida 

påstådda CSR-aktiviteter faktiskt utförts, vilket klädjättarna utnyttjat för att främja sina egna 

varumärken utan att ta ett faktiskt ansvar (Kärnstrand & Andersson Åkerblom, 2016).  Guedes, 

Ferreira, Urbano, och Marques (2017) menar att detta kan bero på att CSR-aktiviteter kan driva 

upp kostnader, och blir därför inte alltid ekonomiskt hållbart att lägga resurser på. Samtidigt 

förklarar Porter och Kramer (2011) att de positiva effekter som kommer av delat värde kan 

kompensera för de kostnader som uppstår i samband med ett aktivt CSR-arbete.  

Ett företag som aktivt uttrycker en strävan efter att vara branschledande inom CSR- och 

hållbarhetsarbete är H&M (H&M Group, 2020). Företaget började tidigt att arbeta med CSR, och 

har idag en omfattande hållbarhetsprofil (H&M Group, 2020). Liksom många andra globala 

företag har H&M blivit anklagade för bristfälligt CSR-arbete och ansvarstagande i de länder dit 

företaget outsourcar (Kärnstrand & Andersson Åkerblom, 2016). Barnarbete, miljöförstöring och 

förbränning av oanvända produkter är bara några av de incidenter som rapporterats (Lapidus, 

2016; Kärnstrand & Andersson Åkerblom, 2016; SVT, 2017). H&M har bemött kritiken genom 

att påpeka att företag av H&Ms magnitud inte kan kontrollera alla delar av arbetsprocessen, men 

att de lägger ner stora resurser för att lösa problemen (Siegle, 2012). 
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H&M har sedan företaget grundades 1947 haft en uttalad kostnadsstrategi och har under lång tid 

varit lönsamma (H&M Group, 2020). Samtidigt har skandalerna kring företagets hållbarhetsarbete 

florerat under flera års tid (Kärnstrand & Andersson Åkerblom, 2016). Frågor kan därför uppstå 

kring hur hållbarhetsutvecklingen påverkat hur H&M tillämpar CSR-aktiviteter i värdekedjan och 

vilken påverkan CSR faktiskt haft på företagets kostnadsstrategi. Internationella lagstiftningar och 

regleringar gällande CSR har dessutom tillkommit med tiden vilket gjort att hållbarhetsarbetet 

successivt behövt förändras och förbättras (Davídsdóttir, Jóhannsdóttir & Latapí, 2019). Det blir 

således också relevant att undersöka hur själva förändringen sett ut i en värdekedja hos ett företag 

som på senare år anammat en stark hållbarhetsprofil i en bransch kännetecknad av hög konkurrens, 

komplicerade arbetsförhållanden och CSR-problem.  

Syftet med denna rapport blir därav att använda Porters värdekedja för att undersöka hur företag 

tillämpar CSR medan de använder en kostnadsstrategi. Detta kan sammanfattas i följande 

frågeställningar:  

- Hur har CSR påverkat H&Ms aktiviteter i värdekedjan? 

- Hur har CSR påverkat H&Ms kostnadsstrategi?  

För att besvara frågeställningarna kommer en historisk fallstudie att användas för att studera hur 

CSR har tillämpats av H&M i företagets värdekedja, från det att företaget grundades fram till 2020. 

H&Ms  historiska utveckling av värdekedjan över tid kommer att observeras. Fokus kommer ligga 

på att framhålla för studien relevant information och analysera vad som sedan ansetts vara 

betydelsefullt för H&Ms CSR-utveckling från den tidpunkt då alla aspekter av CSR blev relevanta 

för företaget att beakta.  
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2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen förklaras de teorier och modeller som ligger till grund för 

rapporten. Inledningsvis beskrivs Porters värdekedja, varpå värdeskapande, strategier för 

värdeskapande samt hur kunskap kan bidra till värdeskapande förklaras. Därefter redogörs för 

hur CSR kopplats till värdekedjan samt hur det kan bidra till skapandet av delat värde.  

 

2.1 Värdekedjan  

2.1.1 Porters värdekedja  

Porters värdekedja hjälper företag att bryta ner och isolera aktiviteter så beslutsfattare kan förankra 

dem i deras utvalda strategi (Porter, 1985). Modellen hjälper företag att identifiera 

förbättringsmöjligheter inom respektive aktivitet, samt bättre förstå hur varje enskild aktivitet 

skapar värde och hur företaget kan gå tillväga för att effektivisera deras strategi (Porter, 1985). 

Porter (1985) menar att ett företag blir framgångsrikt när de lyckas skapa mer värde än sina 

konkurrenter, även kallat konkurrensfördelar, och modellen fungerar som ett verktyg i strävan mot 

att införskaffa dem. Hur pass väl företag skapar värde för konsumenten utgör en vital del för 

huruvida företaget lyckas (Jiménez-Zarco, et al. 2019). Modellen är uppdelad i primära aktiviteter 

som försäljning, service, produktion, ingående och utgående logistik, och stödjande aktiviteter som 

är integrerade i antingen en eller fler primära aktiviteter; teknologi, företagsstruktur, 

personalfrågor och anskaffning (Porter, 1985). Alla aktiviteter inom ett företag kan kopplas till en 

primär eller stödjande aktivitet, och varje aktivitet interagerar med de andra aktiviteterna (Porter, 

1985).  
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Primära aktiviteter 

Ingående logistik 

Aktiviteter associerade med hantering av input och förvaring. Detta omfattar lagerhantering, 

varumottagning, sortering, materialhantering samt transport och returer (Porter, 1985).  

 

Produktion 

Alla aktiviteter som omfattar att omvandla input till produkter. Hit hör maskinhantering, 

paketering, testning, hopsättning, maskinunderhåll och anläggningens övergripande verksamhet 

(Porter, 1985). 

 

Utgående logistik 

Alla aktiviteter som innebär att samla, förvara och distribuera produkter till köpare, samt transport 

ut till kunder och butiker (Porter, 1985).  

 

Marknadsföring och försäljning 

Alla aktiviteter som berör marknadsföring och försäljning (Porter, 1985). Exempelvis reklam, 

prissättning och val av säljkanaler.  

 

Service 

Alla aktiviteter som är i kontakt med kund innan, under och efter ett köp, som installation, 

reparation, kundbemötande och kundsupport. Detta för att höja eller bibehålla värdet av produkten 

(Porter, 1985).  
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Stödjande aktiviteter  

De primära aktiviteterna ser olika ut beroende på företag men i varje primär aktivitet utförs 

stödjande aktiviteter som möjliggör att de primära aktiviteterna kan utföras (Porter, 1985).  

 

Anskaffning 

Anskaffning av input förklarar hur processen av inköp ska gå till och går att identifiera i alla 

aktiviteter, primära som stödjande (Porter, 1985). Anskaffning i denna bemärkelse som stödjande 

aktivitet förklaras som en funktion för övriga inköp inom företaget och pågår i olika grad (Porter, 

1985).  

 

Forskning och utveckling 

Alla aktiviteter inom företaget kommer i kontakt med teknologi i någon form. Det kan exempelvis 

vara teknisk kunskap, mjuk- och hårdvara som kategoriseras i denna aktivitet (Porter, 1985).  

 

Personalhantering  

Aktiviteter som berör personalfrågor. Det handlar om rekrytering, upplärning och träning (Porter, 

1985).  

 

Företagsstruktur 

Aktiviteter som berör bolagsstyrning (Porter, 1985). I denna aktivitet bestäms hur uppdelningen 

av avdelningarna ska se ut och vad för aktiviteter som ska förekomma i varje avdelning (Porter, 

1985).  
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2.1.2 Värdeskapande 

Teorin om värdeskapande härstammar från observationer av differensen mellan en konsuments 

betalningsvilja för en vara (B) och varans faktiska pris (P) (Besanko, Dranove, Shanley & 

Schaefer, 2013). Differensen kallas i sammanhanget för konsumentöverskott, och ju större 

differens desto mer värde upplever kunden att den får ut av att köpa varan (Besanko et al., 2013). 

Ett negativt konsumentöverskott innebär att det subjektivt upplevda värdet av varan är lägre än 

priset. Konsumentöverskottet måste därför vara positivt för att en affär ska äga rum (Besanko et 

al., 2013). Vidare utgör differensen mellan priset på en vara (P) och kostnaden för produktion samt 

distribution av en vara (C) företagets vinstmarginal (Besanko et al., 2013). Detta är det ekonomiska 

värde som skapas i förädlingsprocessen av en råvara till färdig produkt. Det totala värde som 

skapas när en vara konsumeras blir således differensen mellan konsumentens betalningsvilja och 
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företagets tillverkningskostnad, alltså B - C. Värdet kan också beskrivas som summan av 

konsumentöverskottet och vinstmarginalen, alltså (B - P) + (P - C) (Besanko et al., 2013). 

 

För att ett företag ska kunna skapa större värde, och därav öka dess potential för lönsamhet, krävs 

det alltså att konsumenternas betalningsvilja ökar eller att företagets tillverkningskostnader 

minskar (Besanko et al., 2013). Faktorer som driver kostnader kan vara bland annat negativa 

skaleffekter, löner, priset på råvaror och komponenter samt transaktioner (Besanko et al., 2013). 

Betalningsviljan kan i sin tur påverkas av faktorer som varans kvalitet och funktioner, 

komplementära produkter och tjänster, köpprocessen, förväntad nytta från användning samt 

konsumentens subjektiva uppfattning om produkten och dess varumärke (Besanko et al., 2013). 

Det totala värde som skapas inom en organisation är således summan av flera värdeskapande 

variabler. Detta uppmärksammades av Michael Porter (1985) och blev grundläggande i skapandet 

av Porters värdekedja.  

2.1.3 Kostnadsstrategi och differentieringsstrategi  

I modellen förklarar Porter (1985) att konkurrensfördelar främst skapas genom att använda en av 

två övergripande strategier; kostnadsstrategi eller differentieringsstrategi. Kostnadsstrategi uppnås 

genom att företaget optimerar varje aktivitets utgiftspost (Porter, 1985). Lägre kostnader inom 

organisationen innebär att företaget kan erbjuda lägre priser till konsumenten och på så sätt skapa 

värde genom ett ökat konsumentöverskott, alternativt behåller företaget samma pris på produkten 

och värde skapas då genom ett ökat producentöverskott (Porter, 1985). Kostnadsstrategi används 

oftast för att kunna sälja många produkter till ett lågt pris, och göra vinst genom små marginaler 

och höga försäljningsvolymer (Porter, 1985). Differentieringsstrategi handlar istället om att ändra 

värdekedjans aktiviteter så det skapas unikt värde för konsumenten (Porter, 1985). Företaget kan 
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då ta ett högre pris för produkten, och göra vinst genom stora marginaler. Värdet uppfattas 

subjektivt, vilket innebär att en produkt kan ha olika värde för olika individer (Jiménez-Zarco, et 

al. 2019).  

 

Porter (1985) menar att företag bör undvika att blanda dessa övergripande strategier, eftersom 

företaget då kan tappa fokus och hamna i fenomenet ”stuck in the middle” (Porter, 1985). Detta 

innebär att aktiviteterna i värdekedjan inte blir tillräckligt strategiskt förankrade, vilket kan 

medföra att företaget går miste om konkurrensfördelar (Porter, 1985). Vidare förklarar Porter 

(1985) att ytterligare en anledning för företag att undvika att tappa fokus i sin strategi är för att 

konsumenter har särskilda associationer med företaget. Associationer som exempelvis innebär att 

företaget förknippas med vissa värderingar, eller en särskild prisklass eller kvalitet. Om företag 

agerar eller förändras på ett sätt som inte är förenligt med sin befintliga kundgrupps uppfattning 

av företaget kan det innebära att företaget förlorar kunder (Porter, 1985). Tvärtom kan dock 

förändringar som går emot kännetecknande drag för företaget även medföra positiva utfall. En 

ompositionering som tilltalar ett nytt segment av kunder, men även accepteras av den befintliga 

kundgruppen, kan innebära fler vunna marknadsandelar för företaget (Porter & Kramer, 2011). 

Tidigare konkurrensfördelar som företaget har kan användas och ge ännu bättre erbjudanden, 

vilket kan resultera i ännu större ekonomisk tillväxt för företaget (Porter & Kramer, 2011).   
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2.1.4 Kunskapskedjan   

Porters värdekedjan har senare kommit att användas i andra sammanhang. År 2000 presenterade 

Lee & Yang teorin om en ytterligare utvecklad värdekedja, så kallad ”kunskapskedjan”, baserad 

på Porters originalversion. Den nya modellen beskriver hur humankapital och kunskap kan 

förvärvas, bevaras, spridas och appliceras inom olika delar i företaget för att bygga upp effektiva 

konkurrensfördelar (Lee & Yang, 2000). Kunskap förklaras av författarna som individens tolkning 

av och förståelse för given information. Lee & Yang (2000) skiljer på tyst kunskap och explicit 

kunskap. Tyst kunskap förvärvas av individen under lång tid och mycket erfarenhet, medan 

explicit kunskap är mer lättillgänglig och kan förvärvas snabbt. Processen när individen sedan 

använder sin befintliga kunskap för att transformera ny information till ny kunskap kallar Lee & 

Yang ”kunskapsförvaltning” (2000). Hur väl kunskap kan förvaltas inom ett företag blir en 

avgörande faktor för hur väl företaget skapar konkurrensfördelar påstår Lee & Yang (2000). Lee 

& Yang (2000) använder Porters värdekedja för att konkretisera denna teori genom att koppla 

kunskapsförvaltningen till organisationens primära och stödjande aktiviteter och påvisa hur 

värdeskapande kan uppstå. 
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2.1.5 CSR i värdekedjan 

CSR kopplas till Porters värdekedja första gången 2006 då Porter och Kramer publicerade artikeln 

“Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility”  vilken gav ett nytt perspektiv på hur företaget kan införskaffa konkurrensfördelar.  

EU definierar Corporate Social Responsibility som när företag agerar ansvarsfullt och hållbart i 

alla delar av sin verksamhet utifrån särskilda aspekter (Svernlöv & Österman, 2016). CSR kan 

grovt delas in i tre områden: den sociala, miljöetiska och ekonomiska (Dahlgren & Loimi, 2005). 

Det sociala ansvaret handlar om att företaget ger möjligheter och accepterar lagar som leder till att 

arbetstagare i företag kan organisera sig fackligt och på annat sätt påverka deras arbetssituation. 

Det var bland annat detta som ledde till att företag gemensamt arbetade fram bestämmelserna i 

International Labour Organization (ILO), vilket är ett internationellt regelverk för minimikrav på 

mänskliga rättigheter i arbetslivet (Dahlgren & Loimi, 2005). Det ekonomiska ansvarstagandet 

inom CSR för företag handlar om att minska korruption och se till att upprätthålla möjliga 

betalningsvägar som kommer att gynna företag men även samhället i helhet (Dahlgren & Loimi, 

2005). Att upprätthålla konsumentskydd, kontraktsskydd och stötta det ekonomiska samt juridiska 

systemen i länder leder till ett klimat där både företag och medborgare kan lita på de ekonomiska 

och juridiska institutioner som finns (Dahlgren & Loimi, 2005). Det miljömässiga CSR-arbetet 

handlar om att efterlämna miljön i samma skick som den skulle varit utan ett företags existens 

(Dahlgren & Loimi, 2005). Här behandlas delar såsom koldioxidutsläpp, utrotning av djur, 

återställande av miljön, minska utsläpp av gifter i vatten och luft samt mycket mer (Dahlgren & 

Loimi, 2005).   
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Genom att granska aktiviteterna i värdekedjan utifrån olika CSR-perspektiv, och implementera 

åtgärder därefter, kan det resultera i införskaffning av konkurrensfördelar för företaget (Porter & 

Kramer, 2006). Författarna förklarar och ger även egna exempel på hur alla aktiviteter i 

värdekedjan kan förändras så de blir hållbara alternativ (Porter & Kramer, 2006). Porter och 

Kramer (2006) redogör vidare i sin artikel att det skiljer sig i hur företag hanterar och investerar i 

olika CSR-problem. Detta eftersom företagen delvis prioriterar olika, men även för att olika 

branscher kräver varierande fokus på CSR. 

Porter och Kramer (2006) listar fyra generiska argument som motiverar företag till varför de bör 

investera i CSR: (1) den moraliska aspekten, (2) hållbarhet, (3) den lagliga rätten att få fortsätta 

driva företaget med avseende på miljölagstiftning och arbetssäkerhetslagstiftning, samt (4) 

företagets rykte. Där det enligt Porter och Kramer (2006) för den moraliska aspekten handlar om 

att företag måste gå att lita på att de tar sitt ansvar för att företaget skall anses vara trovärdigt 

gentemot andra företag och konsumenter. Utan ett förtroende för att företaget tar sitt moraliska 

ansvar innebär ofta enligt Porter och Kramer (2006) att andra intressenter kommer att i större grad 

välja de företag som är mer trovärdiga. Således missgynnas de företag som inte på ett trovärdigt 

sätt tar sitt moraliska ansvar. För hållbarheten menar Porter och Kramer (2006) att företag ofta 

väljer att se kortsiktigt i exempelvis miljöfrågor vilket på sikt gör dem ineffektiva samt oattraktiva 

som företag. Då det på kort sikt ofta är mindre ekonomiskt krävande att behålla äldre utrustning 

som exempelvis fabriker och transportfordon än att investera i ny mer energieffektiv utrustning. 

Där energieffektiviteten leder till lägre driftkostnader på sikt samtidigt som det innebär ökad 

klimateffektivitet. Den lagliga rätten att få fortsätta driva företaget handlar om att i takt med en allt 

strängare miljölagstiftning och arbetssäkerhets lagstiftning måste företagen uppfylla vissa krav för 

att över huvud taget kunna fortsätta och bedriva sin verksamhet (Porter & Kramer, 2006). Porter 
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och Kramer (2006) anser till sist att förstöra sitt rykte kan vara ett av det mest kostsamma 

misstagen ett företag kan göra av dessa fyra argument för att investera i CSR. Företag med ett 

dåligt rykte kommer att aktivt väljas bort av intressenter som inte vill förknippas med ett sådant 

företag (Porter & Kramer, 2006). 

Författarna beskriver även tre kategorier av CSR-problem: (1) Allmänna sociala problem, (2) 

Värdekedjans sociala påverkan och (3) Sociala dimensioner i konkurrenssammanhang (Porter & 

Kramer, 2006). Allmänna sociala problem beskrivs som ett generellt problem som drabbar alla 

men inte är specifikt hänförbart till ett företag, till exempel den globala uppvärmningen (Porter & 

Kramer, 2006). Den här typ av problem anser Porter och Kramer att det enskilda företaget kommer 

att ha svårt att själv påverka i den grad att det innebär en systematisk skillnad för hela branschen. 

Värdekedjans sociala påverkan är CSR-problem som påverkar värdeskapandet som sker i 

förädlingsprocessen när en produkt passerar genom värdekedjan (Porter & Kramer, 2006). 

Slutproduktens värde kan alltså missgynnas av CSR-problem i värdekedjan, som exempelvis 

giftiga utsläpp vid produktion eller orättvisa arbetsvillkor i fabriker (Porter & Kramer, 2006). 

Porter och Kramer (2006) belyser i sin artikel att här finns möjligheter för det enskilda företaget 

att skapa påverkan men att det många gånger kan bli kostsamt för företaget. Särskilt om 

konkurrenter väljer att inte arbeta med dessa CSR-problem och således vinner marknadsandelar 

genom att skapa en produkt till lägre kostnad (Porter & Kramer, 2006). Sociala dimensioner i 

konkurrenssammanhang ses som CSR-problem som ett företag kan utnyttja till sin fördel i 

skapandet av produkter i värdekedjan. Genom att producera en produkt med högt upplevt värde, 

vilket är exempelvis en miljövänlig produkt som skapas på en marknad med liknande produkter 

utan samma miljökvalitet för att konkurrera ut övriga aktörer (Porter & Kramer, 2006). Att arbeta 

med CSR-problem som kan leda till kostnads-och konkurrensfördelar anser Porter och Kramer 
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(2006) många gånger är direkt avgörande för att lyckas med att skapa en värdekedja som är 

konkurrenskraftig, samtidigt som den följer ett ansvarsfullt och hållbart tankesätt. 

2.1.6 Delat värde  

Porter & Kramer (2011) har även använt Porters värdekedja och CSR för att förklarar hur delat 

värde kan skapas och dess kopplingar till konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt. Delat värde 

är en förlängning av CSR och innebär att företagen gör insatser i värdekedjan som främjar 

ekonomisk, miljömässig och social utveckling (Porter & Kramer, 2011). Porter & Kramer (2011) 

menar att den traditionella synen på värdeskapande, som främst innefattade att erbjuda lägsta 

möjliga priset för konsumenten, har på senare tid förändrats och företag bör anamma en strategi 

med ambition att skapa delat värde. Delat värde handlar inte om att värdeskapandet delas i större 

utsträckning mellan konsumenten och företaget, utan om att policys, uppgifter och processer inom 

företagets verksamhet kontinuerligt förankras i ett hållbarhetsarbete som gynnar samhället (Porter 

& Kramer, 2011). 

Porter & Kramer (2011) förklarar tre tillvägagångssätt för hur delat värde kan skapas. Det kan 

göras på genom att reconceiving products and markets (rekonstruera produkter och marknader), 

redefining productivity in the value chain (omdefiniera produktivitet i värdekedjan), eller building 

supportive industry clusters at the company locations (bygga stödjande verksamheter till företagets 

nätverk) (Porter & Kramer, 2011).  

Företag kan rekonstruera produkter eller marknader så de anpassas mer efter samhällets behov 

(Porter & Kramer, 2011) Genom ett utbud anpassat till en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna 

ekonomiska, kan företag skapa lösningar som hjälper konsumenterna i olika avseenden (Porter & 

Kramer, 2011). Till exempel skapar banker appar i vilka konsumenter kan kontrollera utgifter, och 
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på så vis hjälper både konsumenten och samhället ur ett ekonomiskt perspektiv (Porter & Kramer, 

2011). Syftet är då att banken hjälper konsumenten att komma ihåg betalningar för att undvika 

straffavgifter till banken. Banken förlorar intäkter från straffavgiften, men får istället ett ökat 

förtroende från konsumenten och samhället. 

För att omdefiniera produktiviteten i värdekedjan kan företaget vidare studera de egna aktiviteterna 

och revidera arbetsprocesser för att välja alternativa lösningar som skapar delat värde och ökar 

produktivitet samt effektivitet (Porter & Kramer, 2011). Porter & Kramer (2011) berättar om 

företag som ställt om till mer resurseffektiva tillvägagångssätt i logistik och förbrukning. 

Investeringar som på kort sikt var kostsamma men på lång sikt varit gynnsamma, eftersom den 

hållbara omställningen skapade värde och visade sig dessutom i vissa fall sänka företagets 

kostnader (Porter & Kramer, 2011). För de anställda kan företaget upprätthålla goda lönenivåer 

och skapa incitamentsstrukturer att bibehålla god hälsa (Porter & Kramer, 2011). Metoder som 

dessa har visat sig ge positiva effekter för de anställda att hålla sig friskare, och gjort de anställda 

mer effektiva och motiverade, vilket i sin helhet resulterat i bättre för företaget (Porter & Kramer, 

2011).  

Genom att också bygga stödjande verksamheter till företagets nätverk kan även andra företag och 

närliggande organisationer utvecklas och bli mer effektiva (Porter & Kramer, 2011). Detta innebär 

att det finns anledning för företaget att finna lösningarna på de miljö- och samhällsmässiga 

problem deras leverantörer eller samarbetspartners hanterar (Jiménez-Zarco et al., 2019). Det kan 

även gälla andra institutioner eller organisationer som företagen kan skapa samarbeten med där 

båda företagen gynnas av att samarbeta och hitta vägar för att driva positiv utveckling och således 

bidra till att skapa delat värde (Porter & Kramer, 2011). 
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Det är en utmaning för företag att balansera alla aktiviteter och hålla en jämn, hög nivå genom hela 

värdekedjan om deras verksamhet sträcker sig över länder där det råder stora samhällsskillnader 

(Jiménez-Zarco et al., 2019). En del investeringar för CSR kan dessutom anses vara för kostsamma 

för företagen att ställa om i deras värdekedjor (Guedes et al., 2017). Däremot menar Porter & 

Kramer (2011) att syftet med att omdefiniera sin strategi med fokus mot värdeskapande som ger 

delat värde är att det finns indikationer på att det kan ge konkurrensfördelar om företagen blir 

framgångsrika på att skapa delat värde (Porter & Kramer, 2011). 

Porter & Kramer (2011) förklarar att de inte insett den skada på värdeskapandet som 

hållbarhetsaspekten haft när den uteblivit ur värdekedjan. Att skapa delat värde handlar om att få 

positiva effekter i de länder och samhällen som företaget arbetar i, och en välskött organisation ur 

hållbarhetssynpunkt som skapar delat värde resulterar i konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 

2011). Redan 2006 förklarade Porter & Kramer syftet med att implementera CSR i värdekedjans 

aktiviteter. Utvecklingen har gått i snabbare takt än väntat, och enligt Porter & Kramer (2011) har 

de flesta globala företag misslyckats med att förstå betydelsen av ett hållbara arbetsprocesser. 
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3. Metod 

I metoden förklaras hur vi resonerat när rapportens struktur bestämts, hur det teoretiska 

ramverket valdes, hur fallföretaget utsågs samt hur datainsamling och analys gått till. Slutligen 

resoneras det kritiskt kring det egna tillvägagångssättet. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Rapporten är en historisk enfallsstudie uppbyggd kring en kvalitativ forskningsstrategi. Tellis 

(1997) samt Bryman, Bell och Harley (2019) menar att en fallstudie är ett utmärkt tillvägagångssätt 

för att skapa en holistisk och djupgående uppfattning av en företeelse inom ett avgränsat system. 

I vårt fall är företeelsen en skeende förändring inom ett specifikt företag som sedan analyseras 

utifrån utvalda teoretiska modeller. Den största kritiken mot fallstudier är att resultatet inte är 

generaliserbart (Merriam, 1994). I vårt fall är å andra sidan syftet att ge en möjlig förklaring till 

ett fenomen snarare än att komma fram till en generaliserbar slutsats. En fallstudie ansågs därför 

vara den bäst lämpade metoden utifrån problemets karaktär, rapportens storlek och djup. 

 

Valet av en kvalitativ forskningsstrategi grundades på uppsatsens komplexa natur då vi ämnade 

att analysera historiska dokument, litteratur samt artiklar. En kvalitativ forskningsstrategi är inte 

begränsad till exakt tolkning av numeriska data, utan möjliggör istället för en mer flexibel och 

spekulativ tolkning utifrån individen själv (Bryman, Bell & Harley, 2019). Insamlad data har sedan 

upprepade gånger bearbetats och reviderats, vilket gjort att fokus har skiftats under uppsatsens 

gång till följd av den information som hittats. Detta har gjorts med en abduktiv metod, som enligt 

Bryman, Bell och Harley (2019) lämpar sig bäst för att begripliggöra ett fenomen genom att under 

datainsamlings - och analysprocessen konstant observera växelverkan mellan teori och empiri. 
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Detta iterativa tillvägagångssätt har möjliggjort för en djupare och mer nyansrik analys och slutsats 

(Bryman, Bell & Harley, 2019). 

 

3.2 Val av fallföretag 

Enligt Bryman, Bell & Harley (2019) bör urvalet göras utifrån rapportens frågeställning och syfte. 

Därför gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman, Bell och Harley (2019) förklarar kan 

användas vid studier där urvalet måste uppfylla vissa specifika kriterier för att frågeställningen ska 

kunna besvaras. I denna uppsats såg vi tre kriterier som behövde uppfyllas för att på djupet kunna 

studera vilken påverkan utvecklingen av CSR haft på ett företags värdekedja och strategi:  

1. Företaget måste ha funnits länge nog för att en förändring ska kunna urskiljas. 

2. Historiska data om företaget måste finnas lättillgänglig.  

3. Företaget måste arbeta aktivt med CSR. 

H&M valdes därför som fallföretag. H&M grundades år 1947 och gruppen kunde enkelt få tillgång 

till historisk information om företaget. Hållbarhet har dessutom varit aktuellt länge inom textil - 

och modebranschen, och H&M har idag en omfattande hållbarhetsprofil (H&M Group, 2020). 

 

3.3 Datainsamling 

Insamlat empiriskt material består uteslutande av kvalitativ sekundärdata i form av historiska 

offentliga handlingar från fallföretaget i fråga, litteratur, rapporter och artiklar om företaget samt 

om textilindustrins historia1. Fördelen med sekundärdata är att informationen redan granskats och 

reviderats för att kunna vara representativt för företaget (Bryman, Bell & Harley, 2019). 

Primärdata hade kunnat användas för att komplettera uppsatsen, ge tillgång till mer specifik 

 
1 Alla dokument har hämtats från H&Ms hemsida och centrum för näringslivshistoria  
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information och på så sätt öka studiens genomgående kvalitet (Bryman, Bell, Harley, 2019). Vi 

försökte därför komma i kontakt med relevanta primärkällor, dessvärre utan resultat. Vi tror dock 

inte att detta haft någon betydande påverkan på vårt arbete, då historiska dokument också kan ge 

upphov till precisa skildringar av företagets bakgrund och struktur från tiden då dokumentet 

skapades (Bryman, Bell & Harley, 2019). De historiska, organisatoriska dokumenten ansågs därför 

vara väl passande källor i denna fallstudie. Lanis & Waller (2009) rapport om företags engagemang 

för CSR i årsrapporter samt Byrne, Germanos, Munich & Yaegers (2020) om trendutveckling är 

båda exempel på framgångsrikt användande av organisatoriska dokument som källor. 

 

De historiska organisatoriska dokumenten samlades in från Centrum för Näringslivshistoria och 

från H&Ms hemsida. Rapporter och nyhetsartiklar hämtades från internet och litteraturen lånades 

fysiskt från Ekonomihögskolans bibliotek. Förutsatt att källorna är genuina och autentiska kan de 

enligt Bryman, Bell och Harley (2019) användas som informationskällor vid undersökningar. 

Samtliga källor har därför kontrollerats för sin autenticitet respektive genuinitet innan användning 

genom att se till upphovsmännen bakom informationen, vem som låtit publicera materialet samt i 

vilket syfte informationen publicerats.  

3.4 Dataanalys  

I analysen har vi tolkat det empiriska materialet utifrån vår teoretiska referensram genom full 

pattern-matching, vilket är en analysmetod till för att koppla samman empiriska observationer med 

teoretiska mönster (Sinkovics, 2018) Analysen strukturerades därför inledningsvis efter 

aktiviteterna i Porters värdekedja, uppdelade i Primära respektive Stödjande aktiviteter. Sedan 

genomgicks det empiriska materialet för att analysera när och hur CSR introducerades i de olika 

aktiviteterna, hur det utvecklats och vilken påverkan det haft för H&Ms värdeskapande, 
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kunskapsgenerering samt skapandet av delat värde. Kritik mot H&Ms CSR-arbete har också vägts 

in under respektive aktivitet för att förklara hur även detta kan ha påverkat värdeskapandet. För att 

sedan ge en sammanfattande bild av CSR-arbetet i aktiviteterna har vi målat upp en värdekedja 

och placerat in samtliga CSR-initiativ under motsvarande aktivitet. 

 

I nästa del resonerar vi kring vilken påverkan de identifierade CSR-tillämpningarna haft på 

aktiviteterna i H&Ms värdekedja i förhållande till H&Ms kostnadsstrategi, vilken genomgående 

ligger i fokus. Pattern-matching används även här för att granska empirin ur teoretiska aspekter. 

Vi förklarar inledningsvis hur Porter och Kramers (2006) fyra generiska argument kan motivera 

H&Ms investeringar i CSR. Sedan beskrivs det på vilket sätt H&M skapat delat värde utifrån de 

tre tillvägagångssätten förklarade av Porter och Kramer (2011). Slutligen används även Porters 

och Kramers (2006) tre kategorier av CSR-problem för att beskriva hur H&Ms hanterar 

komplikationer i delar av sitt CSR-arbete. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Intern validitet behandlar frågan huruvida en studies resultat stämmer överens med verkligheten 

(Merriam, 1994). I kvalitativa fallstudier studier tenderar den interna validiteten att vara hög 

eftersom studier genomförs under en längre tid på en viss social verklighet, vilket ger den som 

undersöker bättre möjligheter att utvärdera den faktiska korrelationen mellan teoretiska koncept 

och empiriska observationer (Bryman, Bell & Harley, 2019). I vårt fall har vi gått in på djupet i ett 

företags historiska dokument för att få en klar bild av organisationens upplevda verklighet. 

Dessutom har omvärldens perspektiv på företaget studerats och vägs in för att försäkra en riktig 

helhetsbild av den sociala verkligheten. De teorier som använts och applicerats för att förklara 



 22 

 

fenomenet har också studerats på djupet för att främja en träffsäker analys. Arbetets interna 

validitet bedöms därför vara hög. 

 

Den externa validiteten avser hur en studie kan generaliseras, och kritiseras därför vanligen i 

kvalitativa enfallsstudier då dessa påstås vara för subjektiva och snäva för att vara applicerbara i 

andra sammanhang (Bryman, Bell & Harley, 2019). Flyvbjerg (2006) menar däremot att 

kvalitativa fallstudier kan ge en mer verklighetsnära bild av en situation eftersom de förutfattade 

meningar som kan påverka undersökningen kan falsifieras av sig själva efter att riktiga, djupa 

observationer utförts. Trots detta kvarstår det faktum att syftet med rapporten inte varit att ta fram 

en generaliserbar teori, utan att ge en möjlig förklaring till ett fenomen. Den externa validiteten 

kan således bedömas vara låg. 

 

Slutligen innebär arbetets reliabilitet dess replikerbarhet (Merriam, 1994). I kvalitativ forskning är 

det inte möjligt att säkerställa att den sociala verkligheten i ett fall ser exakt likadan ut vid försök 

till replikation (Bryman, Bell & Harley, 2019). Bryman, Bell och Harley (2019) menar därför att 

arbetets reliabilitet därför kan stärkas av att dokument, anteckningar och information från hela 

arbetsprocess finns tillgänglig för eventuell granskning för att kunna bedöma om undersökningen 

utförts på ett korrekt sätt och för att kunna uppnå ett liknande resultat. Samtliga dokument som 

använts i vår studie finns därför tillgängliga, arbetsprocessen finns nedtecknad och arbetet har 

dessutom blivit granskat av kurskamrater samt handledare. Reliabiliteten kan därför bedömas vara 

hög. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras branschspecifik empirisk fakta kring H&Ms historia, hållbarhetsarbete, 

relevanta nyckeltal och viktiga omvärldsfaktorer som påverkat företaget. Kapitlet är disponerat 

utifrån ett tidsperspektiv där varje del är ämnad att ge en tydlig bild av hur dessa aspekter 

reflekteras i varje tidsperiod. Eftersom CSR blev internationellt uppmärksammat först på 90-talet 

har mängden tidigare CSR-relaterad information varit begränsad. Därav är empirins första 

tidsspann större än påföljande tre.   

 

4.1 H&M i klädindustrin 1947 - 2020  

4.1.1 År 1947 - 1990 

När klädföretaget H&M grundades år 1947 hette det till en början ”Hennes”, och sålde då enbart 

damkläder. Den första fysiska butiken öppnade år 1947 i Västerås, för att sedan snabbt sprida sig 

till flera svenska städer (Edsta, 1996). Det var under 50-talet klädföretag utöver sommar- och 

vinterkollektioner även började tillverka vår- och höstkollektioner (Nimoverken, 2017). 

Framgångarna fortsatte in på 60-talet. 1968 köpte Hennes upp företaget Mauritz Widforss som gått 

i konkurs och blev ”Hennes & Mauritz” som nu också sålde herr - och barnkläder (H&M, 2019). 

Mellan åren 1949 och 1965 ökade klädindustrin med nästan 40%, samtidigt som lågavlönad 

arbetskraft började importeras till Sverige (Petersson, 2016). I början av 70-talet hade H&M 42 

butiker och företaget började expandera i Europa. Företaget börsnoterades 1974 och Hennes & 

Mauritz förkortades officiellt till ”H&M”. Mot slutet av 70-talet präglades klädindustrin av hög 

priskonkurrens, vilket gjorde att produktionen av kläder snart skulle komma att flyttas utomlands 

(Petersson, 2016).  
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I början av 80-talet präglades H&M av fortsatt tillväxt med en omsättning på 1,5 miljarder SEK, 

och grunden lades för en kommande global expansion. Totalt sett hade företaget vid denna tidpunkt 

124 butiker utspridda över Norden samt i Västtyskland, England och Schweiz, och drygt 3000 

anställda (H&M, 1980). Olika marknadsinvesteringar, såsom förvärv av centrallager och 

distributionscentral i Hamburg samt förvärvet av postorderföretaget Rowells öppnade dessutom 

upp för nya möjligheter då varorna nu kunde fraktas både snabbt och effektivt till butiker och 

dessutom direkt hem till konsumenter (H&M, 1980). Under denna period föddes också ett nytt 

begrepp som resultat av den accelererande modeindustrin, ”fast fashion”. Detta förklarades som 

klädjättarnas anpassning till kundernas ökade efterfrågan av säsongsvisa kollektioner och trender 

till låga priser (Environmental Audit Committee, 2019). 

Outsourcing av produktion blev för klädföretagen allt mer vanligt för att hålla nere kostnader (ILO, 

1996). Mellan 1980 och 1990 minskade antalet anställda inom klädproduktion i Sverige med 65%, 

medan det i Bangladesh, Malaysia och Sri Lanka skedde en ökning inom samma yrkesgrupp med 

mellan 385% - 597% (ILO, 1996). Under 80-talet började det också talas mer om hållbarhet och 

hållbar utveckling avseende hur människor lever på planeten, och som resultat av detta kom 1987 

Brundtlandrapporten (Nationalencyklopedin, 2020b). Rapporten förklarade sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, och blev startskottet till en mer medveten 

samhällsutveckling (Nationalencyklopedin, 2020b).  

4.1.2 År 1990 - 2000 

Under tidigt 90-tal befann sig H&M i en expansionsfas som främst omfattade norra Europa. Tack 

vare att företaget hade en hög finansiell likviditet öppnades möjligheten att nå ut till nya marknader 

och fortsatt etablera sig i redan befintliga (H&M, 1996). Postorderförsäljning etablerades redan på 
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60-talet, men nyttjades främst under 90-talet för att skapa intresse på nya europeiska marknader. 

(H&M, 1996). Centrala distributionslager anpassades snabbt för att tillgodose de europeiska 

marknaderna och regionala produktionskontor placerades i anslutning till dessa för att effektivisera 

logistiken (H&M, 1996). Med expansionen följde även striktare intern kontroll och H&Ms 

decentraliserade organisationsstruktur präglades av stor ansvarsfrihet, och internrekrytering 

prioriterades för att behålla kunskapen och värderingarna inom företaget. 

Företaget tror dessutom på att det är de anställda som skapar H&M som varumärke, och lägger 

stora resurser på introduktionsutbildningar med mentorskap och träning inom samtliga områden 

vid påbörjad anställning (H&M, 2000). I en intervju med H&M-grundaren Erling Persson 

genomförd av Björn Edsta (1996) framgår det att H&Ms personalpolitik alltid byggt mycket på 

förtroende och tillit i alla organisatoriska led. Persson, skriver Edsta (1996), menade också på att 

det var viktigt för anställda att göra misstag för att sedan kunna lära av dem. Detta var viktigt då 

antalet anställda beräknades öka med omkring 2000 personer årligen (H&M, 1998). År 1998 nådde 

H&M över 500 butiker i Europa och för första gången någonsin erbjöd företaget även e-handel i 

Sverige (H&M, 1998). Ökad försäljning ställde högre krav på kvaliteten, inte bara för produkterna, 

utan även på service i butikerna och detta skedde genom tätare samarbeten med leverantörerna och 

striktare kvalitetskontroller (H&M, 1996). 

Kyotoprotokollet som antogs 1997 av FNs klimatkonvention var ett internationellt införande, och 

länderna som antog protokollet förpliktade sig att följa gemensamma åtgärder att reducera 

växthusgasutsläppen med 5% mellan perioden 2008-2012 (Globalis, 2015). Detta satte riktlinjer 

framförallt för industrialiserade länder, då det var dessa som ansågs kunde göra störst skillnad. 

Med Kyotoprotokollet följde större uppmärksamhet kring hållbara processer och ansvarstagande 

och trots att detta var på regeringsnivå så resulterade det i att företag började ta ansvar för att 
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minska sin miljöpåverkan (Globalis, 2015). Med en globalt större uppmärksamhet avseende 

hållbart företagande och miljön införde H&M en uppförandekod som samtliga medarbetare och 

leverantörer behövde skriva på för att få associeras med företaget (H&M, 1997). Uppförandekoden 

inkluderade bland annat säkerställandet av krav på miljöåtgärder, arbetsförhållanden, säkerhet och 

förbud mot barnarbete. Fabrikerna kontrollerades kontinuerligt av omkring 100 stationerade 

kvalitetskontrollanter inom H&M, vilket resulterade i att H&M år 1999 reducerade antalet 

leverantörer från 1600 till 900 för att försäkra sig om att samtliga samarbetspartners uppfyllde 

kraven i uppförandekoden (H&M, 1999). 

 

Företagets interna hållbarhetsstrategi och målsättningar reviderades ständigt och under sent 90-tal 

började företaget arbeta aktivt med frågan. Bland annat byggde företaget skolor i Turkiet och 

införde även avtal med diverse välgörenhetsorganisationer om att donera kläder till behövande 

(H&M, 1999). Vidare hållbarhetsaktiviteter började ta form och grunden till mer hållbara 

processer togs fram för att möta de växande krav som ställdes av samhället (H&M, 1999). 

Samtidigt fick de mycket stark kritik för att de ansågs utnyttja arbetskraft i låglöneländer 

(Bengtsson, 2008).  

4.1.3 År 2000 - 2010 

Vid 2000-talets början var H&Ms tillväxt fortsatt stor, med en årlig omsättning på drygt 15 

miljarder SEK, nästan 700 butiker i Europa och i USA, och med över 30 000 anställda (H&M, 

2000). Den snabba upptrappningen inom modebranschen gjorde att nya klädkollektioner konstant 

lanserades, då mer baserade på olika kundsegment snarare än kön för att kunna nå ut till fler 
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konsumenter. H&M hade då även byggt upp ett distributionsnätverk och etablerade ett effektivt 

distributionssystem, vilket innebar färre mellanhänder i distributionskedjan (H&M, 2000). 

H&M hade under detta årtionde även påbörjat ett hållbarhetsarbete med insatser som ämnade att 

stötta välgörenhetsprojekt eller direkt förbättra värdekedjan och produktionslinjen i det egna 

företaget (H&M, 2002). Under tidigt 00-tal så skapades den första miljöpolicyn, vilket innebar att 

H&M installerade laboratorium vid produktionskontoren för att kontrollera processen i syfte att 

minimera utsläpp av koldioxid och miljöfarliga ämnen, samt gifter i kläderna (H&M, 2002). År 

2002 publicerades dessutom H&Ms första hållbarhetsrapport vilken innehöll redovisningar av 

utsläpp av växthusgaser tillsammans med målsättningar för att kunna minska dessa (H&M, 2002). 

Hållbarhetsrapporten beskrev även mer detaljerat företagets pågående arbeten och projekt som de 

hade planerat inför framtiden för att främja ett hållbart arbete (H&M, 2002). 

De projekten H&M ingick under perioden var både samarbeten med andra organisationer och egna 

initiativ (H&M, 2000–2009). Vissa samarbeten sträckte sig över längre tid med stora 

internationella organisationer som WaterAid, ILO och UNICEF där projekten ämnade att förbättra 

livsförhållandena i länderna där H&M verkade som Bangladesh, Kambodja, Indonesien och Kina 

(H&M, 2009). Detta gjordes genom att exempelvis rena vattnet i närliggande sjöar, erbjuda 

utbildning, förbättrade möjligheter till sjukvård och skolgång eller arbetsmöjligheter (H&M, 

2009). H&M deltog även i andra större, temporära kampanjer som exempelvis Fashion Against 

Aids (H&M, 2000–2009). Vanligtvis upprättade H&M donationsprogram där kläder eller delar av 

intäkter vid försäljning av vissa plagg eller kollektioner gick till att stötta det specifika ändamålet 

(H&M, 2004–2009). 
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År 2005 implementerade H&M Full Audit Programme (FAP) vilket var H&Ms egna 

rutinkontroller i företagets värdekedja som innebar systematisk avläsning för att hitta eventuella 

fel, orsakerna till dessa och hur bolaget bäst kunde åtgärda dem (H&M, 2005). H&M godkändes 

som medlem i Fair Labour Association (FLA), och företag deltog även i projekten Multi-Factor 

Authentication (MFA), Forum Bangladesh, Better Factories Cambodia och Global Reporting 

Initiative samma år, i syfte att hjälpa H&M i deras strävan mot att kontrollera och hjälpa 

leverantörer och anställda på fabrikerna (H&M, 2005). Varje år uppdaterade H&M sina 

uppförandekoder i enlighet med deklarationen av ILOs samt FNs barnkonvention (H&M, 2009). 

Företaget allokerade resurser för att internt kommunicera och utbilda anställda om 

uppförandekoder, värderingar, CSR och hållbara arbetssätt (H&M, 2009). 

H&M förklarar i sina årsrapporter att ansvaret inte enbart kan ligga på företaget att förbättra 

situationerna i länderna, utan att de behöver samarbeta med andra organisationer och regeringar i 

länderna de verkar i. H&M menar även att de olika samarbeten med exempelvis NGOs är positiva 

eftersom organisationerna får en väg in till fabrikerna och de anställda som aktörerna annars inte 

hade fått (H&M, 2008). De försvarar sin fortsatta närvaro i länder genom att besvara kritik riktad 

mot de själva i sina årsrapporter, och tog för första gången fram ett kapitel för Q&A om den sociala 

komplexiteten i länder där H&M verkade och hur de arbetade för att angripa problemen (H&M, 

2009). 

H&M återberättade inte enbart framgångar i deras rapporter, utan även mindre lyckade insatser för 

sitt CSR-arbete. Ingrid Schullström, CSR-manager, förklarade att år 2003 och 2004 var hon 

missnöjd med resultaten som bolaget uppvisade de åren, särskilt gällande de miljömässiga målen 

(H&M, 2003–2004). I hållbarhetsrapporten från 2002 hade H&M som målsättning att minska sina 

utsläpp av växthusgaser genom att öka användningen av mer miljövänliga transporter som båt 
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alternativt tåg istället för flyg och lastbil (H&M, 2002). Ingrid Schullström förklarar sedan att 

H&M försöker öka användandet av tåg så mycket som möjligt men att den underkapacitet som 

råder på det europeiska tågnätet hämmar företaget från att göra detta (Fröberg, 2007). Parallellt 

driver H&M på för mer ambitiösa klimatmål i andra delar av värdekedjan. Företaget blev år 2005 

en del av Better Cotton Initiative och ökade sin andel organisk bomull i sin produktion från fem 

ton till fyrtio ton (H&M, 2005). H&M satte även upp mål om att reducera sina koldioxidutsläpp i 

förhållande till deras försäljning med 10% 2009, vilket överträffades med en reducering på 32 % 

(H&M, 2009).  

4.1.4 År 2010 - 2020 

H&M har nu vuxit kontinuerligt i över 70 år och hade år 2019 en omsättning på 232 miljarder SEK 

med en vinst på över 13 miljarder. Företaget har även över 5000 butiker globalt i 74 länder med 

över 180 000 anställda och med ökad digitalisering följer expansion av e-handel (H&M, 2019). 

Företagets nytillträdda VD Helena Helmersson, med bakgrund som H&Ms hållbarhetschef, har en 

stor erfarenhet och ambition att bidra till att fortsätta utveckla H&Ms affärsmodell för att 

säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt (Dagens Industri, 2020). Företagets vision och 

målsättning är nu att ständigt ligga i framkant med hållbarhet inom samtliga aktiviteter och att 

sätta ribban för industrin som helhet genom att vara helt klimatpositiva år 2040 (H&M 

Sustainability Report, 2019). H&M Groups strategi för att bli en ledande aktör i förändringen till 

en cirkulär och klimatpositiv bransch börjar med att kritiskt rannsaka och förbättra samtliga 

aktiviteter i värdekedjan för att på så sätt påverka omvärlden till att göra detsamma. Denna strategi 

bygger på tre övergripande målsättningar vilka är att vara (1) 100% ledande i förändring, (2) 100% 

cirkulära och klimatpositiva samt (3) 100% rättvisa och jämlika (H&M Sustainability Report, 

2019). 
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För att lyckas bli ett företag som leder vägen mot en grönare industri framhäver H&M vikten av 

att främja innovativ utveckling och att implementera ett tankesätt för kreativitet och mod att 

utveckla hållbara idéer som gynnar den egna organisationen och hela industrin. Detta skapas 

framförallt genom samarbeten med organisationer och experter inom hållbarhet för att nå lösningar 

inom cirkularitet, snålare resursförbrukning och affärsmodeller för att effektivisera produktion och 

distribution (H&M Sustainability Report, 2019). Vidare har företaget implementerat Circular 

Innovation Lab för att främja användningen av återvunna klädesplagg och material (H&M 

Sustainability Report, 2019). Detta är ett program där konsumenter har möjlighet att lämna in 

kläder som sedan används till att producera nya, som har visat sig fungera framgångsrikt. (H&M 

Sustainability Report, 2019). Trots detta framkommer det att de årligen bränner upp stora mängder 

produkter vilket talar emot deras uttalade satsning (SVT, 2017). 

Idag samarbetar H&M med närmare 800 kommersiella produktleverantörer och över 1700 

tillverkningsfabriker som sysselsätter omkring 1,6 miljoner personer, framförallt i 

utvecklingsländer inom Asien (H&M Sustainability Report, 2019). Genom företagets outsourcing 

för produktion berättar Karl-Johan Persson (H&M, 2015) att produktionen i utvecklingsländer är 

en förutsättning för att hjälpa samhällen med minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning, och 

framhäver även vikten av rättvisa arbetsförhållanden. Detta säkerställs med hjälp av samarbeten 

med organ såsom ILO och FLA som arbetar med globala arbetsförhållanden och rättigheter inom 

textilindustrin (ILO & FLA, 2020). Däremot framkommer det enligt Tuvhag (2018) genom externa 

granskningar vilka brister H&M har i kontrollen av rättvisa arbetsvillkor och säkerställandet av 

trygga arbetsförhållanden, trots att Lerpold et al menar att H&M är ett av de mest framgångsrika 

svenska företag inom hållbart arbete (2015). H&M menar att storleken på företaget gör det 

omöjligt att ge garantier när det gäller arbetsförhållanden hos samtliga leverantörer samt huruvida 
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leverantörerna uppfyller de krav och policys de uppmanas att följa, trots deras omkring 250 

anställda som arbetar med att säkerställa detta (Siegle, 2012).  

Vidare arbetar H&M med ett cirkulärt förhållningssätt och strävar bland annat att använda 100% 

återvunnet material i produktionen, öka andelen återvunnen bomull genom samarbetet med Better 

Cotton Initiative, samt minska energiförbrukning och effektivisera vattenanvändning. (H&M 

Sustainability Report, 2019). För att kunna påverka externa aktörer i branschen krävs en hög nivå 

av transparens, som de via implementationen av programmet Climate Smart satsar på att påverka 

hela industri mot mer hållbara val och processer (H&M Sustainability Report, 2012). Genom att 

kontinuerligt öppna upp information om sin värdekedja, interna hållbarhetsprocesser och berätta 

historien bakom varje produkt skapar de synergieffekter och accelererar vägen mot en mer hållbar 

industri (H&M Sustainability Report, 2019). Syftet är att tillfredsställa och ta vara på de 

följdeffekter som detta för med sig och i sin tur möjliggöra mer informativa beslut och skapa ett 

konsumtionsmedvetet samhälle (H&M Sustainability Report, 2019). 

Genom implementering av autonoma och digitala processer förenklas hanteringen av att mäta och 

spåra varje aktivitets påverkan på miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter (H&M 

Sustainability Report, 2019). I H&Ms värdekedja ingår komponenter som design, råmaterial, 

produktion, transport, försäljning och slutanvändning och företaget arbetar ständigt med att bygga 

och upprätthålla nära relationer med de externa aktörer som ingår i deras värdekedja (H&M 

Sustainability Report, 2019). Denna globala och diversifierade värdekedja är komplex, men genom 

att förstå vilken påverkan och inflytande alla aktiviteter i värdekedjan har blir det mindre 

komplicerat att sätta och följa upp hållbarhetsmål. Företaget har investerat och implementerat 

teknologiska lösningar på infrastruktur och logistik för att effektivisera varje led i värdekedjan 

(H&M, 2019). 
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5. Analys 
Analysen är uppdelad i två delar. Först förklaras när och hur CSR introducerats i respektive 

aktivitet i Porters värdekedja, samt på vilka sätt detta bidragit till olika typer av värdeskapande. 

Därefter resoneras det kring hur H&Ms kostnadsstrategi i sin tur påverkats av dessa 

implementeringar. H&Ms outsourcing behandlas under produktion, inte under personalhantering. 

 

5.1 Värdekedjan  

5.1.1 Primära aktiviteter 

Ingående logistik 

H&M började här implementera CSR i slutet av 90-talet. Detta bestod av mer miljövänliga 

transportmedel och bränslealternativ, och H&M har under de senaste 20 åren fortsatt utveckla detta 

system för att minska sin klimatpåverkan. Eftersom detta bidrar till att minska H&Ms ekologiska 

fotavtryck ur ett större perspektiv bör det även ha bidragit till att skapa delat värde ur ett 

miljöperspektiv. Samtidigt framkommer det att H&M haft problem att transportera miljövänligt 

på grund av bristande infrastruktur i andra länder, vilket gjort att H&Ms klimatpåverkan ökat och 

det delade värdet minskat. Sammantaget kan antas att delat värde fortfarande skapats, men inte i 

den mängd som initialt var avsett. 

 

Produktion  

I produktionen introducerades CSR-aktiviteter först i början av 00-talet, där fokus legat på att 

reducera gifter i kläder och minska farliga utsläpp samt skapa en uppförandekod för att förbättra 

arbetsförhållanden i produktionsländer. Detta kan således antas ha bidragit till att skapa delat värde 
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ur både miljöaspekter och sociala aspekter. Samtidigt framkommer anklagelser mot H&M om 

exploatering av låglöneländer att det faktiska värdeskapandet ur en social aspekt går att ifrågasätta, 

och det delade värdet kan därför påverkas negativt. 

 

Utgående logistik 

Fortsättningsvis introducerades CSR i H&Ms utgående logistik också i slutet av 90-talet. Eftersom 

CSR i den utgående logistiken i H&Ms fall främst rör sig om mer miljövänliga transportmedel och 

minskad bränsleförbrukning liksom i den ingående logistiken, blir det delade värde som skapas 

även här ur ett miljöperspektiv. Det delade värdet påverkas även här negativt på samma sätt som i 

ingående logistik av att H&M misslyckats med att använda miljövänligare transportmedel. 

 

Försäljning & marknadsföring  

I slutet av 00-talet började H&M använda CSR som ett marknadsföringsinstrument genom att 

kommunicera hur företaget använde sin plattform och ekonomiska medel för att bidra till 

samhället, miljön och ekonomin. Deltagandet och närvaron i en mångfald av välgörenhetsprojekt, 

marknadsföringen av CSR-arbetet inom organisationen och upprättandet av donationsprogram gör 

idag att H&M skapar både delat värde ur samtliga tre perspektiv samt skapar ett högre 

konsumentöverskott, då företaget indirekt ger kunden en möjlighet att bidra till att skapa delat 

värde genom att köpa H&Ms produkter. Detta värdeskapande infekteras samtidigt av upprepade 

skandaler, där det kommer fram att H&M brister i sitt CSR-arbete. Eftersom H&Ms CSR-arbete å 

andra sidan verkar vara övervägande positivt kan sägas att både delat värde ur samtliga perspektiv 

samt ett större konsumentöverskott fortfarande skapas, men mängden värde som skapas begränsas 

av det negativa bilder av H&M som framkommer. 
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Service  

Under 10-talet introducerade H&M CSR som en typ av service till konsumenterna, där kunder 

inledningsvis kunde lämna in gamla kläder direkt i butiken för återvinning. Idag kan kläder som 

lämnas in också reproduceras och bli till nya plagg direkt i butiken. Delat värde skapas därför ur 

ett miljömässigt perspektiv eftersom plaggen genom att tas om hand om och återvinnas och bidrar 

till ett mer cirkulärt samhälle. Dessutom skapas ett större konsumentöverskott, liksom i föregående 

stycke, av att kunden känner att denne bidrar till skapandet av delat värde. 

5.1.2 Stödjande aktiviteter  

Anskaffning             

I samband med nya miljölagstiftningar i slutet på 90-talet blev H&M också mer noggranna i sin 

anskaffningsprocess. Företaget började utföra kvalitetskontroller i sin förvärvsprocess samt av de 

material och produkter som köptes in för att säkerställa miljömässig hållbarhet. På kort sikt kan 

antas att detta inte skapades något delat värde eftersom H&M utförde aktiviteterna mest på grund 

av påtryckningar från samhället, vilket gjorde att det främst blev en kostnad innan CSR blev ett 

konkurrensmedel. På längre sikt kan å andra tänkas att det bidragit till skapat ett miljömässigt delat 

värde eftersom det har en positiv påverkan på miljön och är samtidigt användbart idag för att 

motivera köpbeslut. 

Teknologisk utveckling               

Nya regleringar kring H&Ms anskaffningsprocessen var också vad som ledde till företagets första 

CSR-handling inom ramarna för teknologisk utveckling, att 2002 bygga laboratorium som syftade 

till att minska gifter i deras kläder. Under de senaste 10 åren har H&M dock på eget initiativ gjort 

enorma CSR-satsningar inom teknologisk utveckling som programmet Climate Smart samt med 
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Circular Innovation Lab, vilket gjort att företaget utöver sitt eget engagemang nu också aktivt 

arbetar med att försöka påverka andra aktörer att bidra till skapandet av delat värde. Delat värde 

skapas därför ur samtliga CSR-perspektiv, eftersom H&M inspirerar konkurrenter världen över 

till att arbeta hållbart i dessa avseenden. 

Personalhantering                  

Företaget har dessutom sedan det grundades haft en förtroendebaserad personalpolitik där 

internrekrytering prioriterats, vilket främjat förvaltningen av tyst kunskap då värdefull personal 

stannat i företaget. Det senaste året har detta blivit viktigt ur CSR-synpunkt eftersom kulturen gett 

upphov till att företaget gjorde Helena Helmersson till VD, och med bakgrunden som 

hållbarhetschef för H&M besitter Helmersson värdefullt humankapital som kan bidra till 

skapandet av delat värde för organisationen. Det kan också argumenteras att H&Ms 

personalhantering bidragit till delat värde genom att företaget har utbildningar i CSR för anställda. 

Dessutom har företaget idag totalt 250 anställda som enbart arbetar för att implementera och 

upprätthålla hållbarhet inom organisationens olika delar. 

 

Företagsstruktur            

Anlitandet av Helmersson som VD kan ses som ett ställningstagande för att styrka det CSR-arbete 

i företagsstrukturen som påbörjats under 2010-talet. H&M har arbetat för att för att skapa en hållbar 

affärsmodell, och har målsättningar för framtiden ur alla tre CSR-aspekter. Genom att förbättra 

sociala förhållanden, hjälpa regeringar i utvecklingsländer, leverantörer och NGOs ekonomiskt 

samt minska klimatpåverkan på olika sätt skapar H&M delat värde med en företagsstruktur vars 

mål är att låta CSR genomsyra alla delar. Värdeskapandet och konsumentöverskottet påverkas 

samtidigt negativt av de brister som sporadiskt framkommer i media och andra rapporter. 
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Fig.2: H&Ms CSR-aktiviteter i Porters värdekedja. 
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5.2 Strategi  

H&M började introducera CSR-aktiviteter i sin värdekedja i slutet av 90-talet, vilket kan antas var 

en följd av de internationella överenskommelserna som kom vid samma tidpunkt. Dessa 

investeringar skulle medföra ökade kostnader, vilket talar emot den mest grundläggande principen 

i en kostnadsstrategi. Över tid har förväntningar och krav från omvärlden ökat. För att kunna 

överleva och fortsätta konkurrera på marknaden har dessa investeringar därför varit nödvändiga 

för att H&M skulle anses vara en legitim och hållbar aktör. Detta innebär satsningarna varit helt 

motiverade utifrån Porters och Kramers fyra argument för att investera i CSR. Företaget har senare 

använt sitt CSR-arbete för att differentiera sig och skapa ett mer unikt värde för kunden, vilket 

hade kunnat antas skulle resultera i en stuck-in-the-middle-situation då företaget har en uttalad 

kostnadsstrategi. Det verkliga utfallet har blivit att H&M fortsatt öka i omsättning vilket enligt 

teorin inte borde vara möjligt. 

Detta kan tänkas bero på flera olika faktorer. Inledningsvis har H&M framgångsrikt utnyttjat alla 

tre tillvägagångssätt Porter & Kramer nämner för att skapa delat värde. Företaget har rekonstruerat 

både produkter och marknader efter samhällets behov, bland annat genom sin miljösmarta 

serviceprocess och satsningar som Circular Innovation Lab. CSR har blivit en central del i hela 

H&Ms nya, omdefinierade värdekedja, med produktivitetsmått som inte enbart avser vanliga 

nyckeltal utan även mängd utsläpp och vattenförbrukning. Dessutom har företaget också satsat på 

att bygga stödjande verksamheter som produktionskontor för att säkerställa att produkterna är 

giftfria i geografisk närhet till fabrikerna, och dessutom hjälp regeringar och NGOs för att förbättra 

CSR-problem i länder dit H&M outsourcar. Detta pekar sammantaget på att H&M fått 

konkurrensfördelar från att lyckas skapa ett delat värde som är så oerhört stort att den ekonomiska 

lönsamheten är betydligt högre än kostnaderna för implementeringen av CSR. 
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Att H&M lyckats skapa värde genom att differentiera sig på marknaden innebär samtidigt inte 

nödvändigtvis att företaget frångått sin kostnadsstrategi. Företaget har fortfarande samma mantra 

som när det grundades, bäst kvalitet till bäst pris, och även om det är kostsamt att satsa på CSR så 

producerar företaget fortfarande till låga priser. Trots att CSR till synes genomsyrar hela företagets 

värdekedja utnyttjar H&M att företaget inte fullt ut kan kontrollera just den del som utgör 

fundamentet för kostnadsstrategin, nämligen kostnaderna för fabriker och fabriksarbetare. De 

flesta skandaler kring H&M rör lågavlönad arbetskraft och dåliga arbetsförhållanden. H&M har 

förvisso en uppförandekod om att upprätthålla mänskliga rättigheter vilket gör att H&M faktiskt 

kan påstå att CSR implementeras i produktionen, och företaget kan då samtidigt frånsäga sig 

ansvaret vid incidenter på grund av outsourcing. 

Eftersom företaget inte gör vad som påstås borde värdeskapandet och konkurrenskraften i teorin 

påverkas negativt. H&M menar dock att problemet inte ligger hos företaget utan hos de bristfälliga 

regeringar och fabriksägare som inte upprätthåller de krav som avtalats. Eftersom allmänna, 

sociala problem är svåra att hänföra till det enskilda företaget kan H&M alltså argumentera för att 

företaget faktiskt gör sitt yttersta ur en CSR-aspekt, och således inte förlora omfattande 

konkurrensfördelar. Samtidigt kan det också argumenteras för att detta CSR-problem kan 

kategoriseras som värdekedjans sociala påverkan, vilket är direkt hänförbart till H&M och således 

bör bidra till att minska värdeskapandet. 

H&Ms agerande indikerar oavsett att företaget vill behålla sin kostnadsstrategi eftersom företaget 

är villigt att äventyra rykte och anseende för att hålla nere produktionskostnader. Detta blir särskilt 

tydligt när H&M väljer att elda upp varor istället för att donera eller återvinna produkterna på 

grund av att det kostar mindre. Samtidigt bör det beaktas att H&M är erkänt branschledande inom 

hållbarhet och den ekonomiska tillväxten fortskrider, vilket talar för att H&Ms konkurrensfördelar 
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från skapandet av delat värde inte är helt oförtjänta. Företaget lyckas utnyttja de sociala 

dimensionerna i konkurrenssammanhang och skapar varor till låga priser märkta med miljöstämpel 

för att överprestera andra aktörer på marknaden. Istället för att påverkas negativt av sina brister 

har företaget kunnat nyttja CSR för att differentiera sig och antingen lyckats öka betalningsviljan 

hos sina konsumenter, attraherat nya köpstarka kundgrupper, eller ökat värde för kunden utan att 

förändra priset och på så sätt ökat antalet återkommande besökare. 
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6. Slutsats 
 

Den historiska analysen har visat att CSR har haft en påtaglig inverkan på samtliga aktiviteter i 

H&Ms värdekedja. CSR implementerades först i slutet av 90-talet i vissa delar av verksamheten, 

för att slutligen bli en central del i H&Ms strategi. I samtliga aktiviteter skapas ett delat värde, men 

H&M får också kritik för sina brister i CSR på alla punkter utom service, personalhantering och 

anskaffning. Detta kan tänkas medföra att skapandet av delat värde påverkas negativt. Samtidigt 

kan det utifrån den mångfald av CSR-aktiviteter i värdekedjan antas att den totala påverkan 

avseende skapandet av delat värde varit positiv. Kunskapsförvaltning inom företaget har också 

varit en indirekt bidragande faktor till skapandet av delat värde. 

 

Vi kan vidare konstatera att implementeringen av CSR inte förändrat det faktum att H&M i grund 

och botten har en kostnadsstrategi. Trots att CSR används frekvent för differentiering, lyckas 

H&M undvika stuck-in-the-middle-problematiken genom att ha fortsatt låga 

produktionskostnader. Den påverkan CSR haft på H&Ms kostnadsstrategi är således positivt, 

eftersom företaget nu både får kostnadsfördelar och differentieringsfördelar. Anledningen till att 

H&M lyckas hålla nere produktionskostnader och bibehålla sin kostnadsstrategi beror paradoxalt 

nog på att företaget i produktionen avsiktligen inte upprätthåller vissa CSR-krav. Eftersom H&M 

påstår att det rör sig om komplexa, sociala problem som tar tid att förändra blir det för omvärlden 

svårt att argumentera för motsatsen, eftersom H&Ms starka engagemang i andra CSR-avseenden 

tyder på att företaget gör allt det kan för att främja hållbarhet. 

 

Med detta resultat hoppas vi kunna bidra med ett övergripande historiskt perspektiv vilka 

konsekvenser introduktionen av CSR haft för H&Ms värdekedja och strategi. Framtida studier 
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hade kunnat fokuseras mer på ekonomiska mått för att urskilja vilka faktiska samband som finns 

mellan CSR-investeringar och lönsamhet. Mer specifika jämförelser hade då också kunnat utföras 

mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av CSR för att undersöka huruvida 

olika typer av CSR-arbete genererar olika resultat för verksamheten. De enskilda aktiviteterna i 

värdekedjan hade också kunnat granskas mer noggrant individuellt. 
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7. Diskussion 

 

Studiens resultat pekar på att det är möjligt att blanda de två strategierna för värdeskapande utan 

att bli stuck in the middle, förutsatt att CSR används som verktyg för differentiering och att 

kostnaderna fortsatt kan hållas nere. Det är troligen inte ett sammanträffande att H&Ms brister 

inom CSR framförallt ligger inom produktion, eftersom låga produktionskostnader är en viktig del 

i kostnadsstrategin. Detta kan mycket väl betyda att H&M kan ha insett att företaget måste 

överprestera ur alla aspekter för att komma undan med att exploatera billig arbetskraft. Samtidigt 

som detta kan leda till att människor i utsatta länder far illa, behöver den totala effekten inte 

nödvändigtvis bli negativ avseende delat värde. Anledningen till att H&M har råd att lägga enormt 

stora resurser på CSR, välgörenhet och samarbeten är för att företaget har en hög lönsamhet, vilket 

enligt H&Ms affärsmodell blivit möjligt just på grund billig produktion och höga 

försäljningsvolymer. Om H&M skulle lägga mer resurser på att betala ut höga löner och säkerställa 

trygghet i fabriker skulle lönsamheten sjunka drastiskt, eftersom ökade produktionskostnader 

minskar marginaler och tvingar H&M att ta ut högre priser. Både konsumentöverskottet och 

producentöverskottet skulle därav minska, H&M skulle sälja färre produkter och således inte 

kunna bidra i den mångfald av CSR-samarbeten företaget gör idag.  

 

Trots att det inte går att försvara dåliga arbetsförhållanden, kan det därför tänkas att H&M idag 

bidrar mer till samhället än vad som hade varit möjligt om företaget hade tagit fullt ansvar för de 

fabrikerna till vilka företaget outsourcar. Dessutom hade situationen i produktionsländerna kunnat 

vara sämre om produktionskostnader varit samma i alla delar av världen, och H&M valt att flytta 

sin produktion eftersom företaget trots allt bidrar till ländernas ekonomi. Med det sagt finns det 
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antagligen alternativa vägar för H&M att gå för att minska företagets negativa påverkan på 

samhället ytterligare. 

 

Vidare kan detta resultat tänkas vara unikt för H&M eftersom analysen gjorts utifrån 

företagsspecifik empiri. Fallstudien kan dessutom till en viss grad påverkats av våra subjektiva 

bedömningar, även om vi med hjälp av teori försökt vara objektiva i analysen. Generaliserbarheten 

och den externa validiteten kan således tänkas vara låg, men forskningsmetoden och studiens 

teoretiska frågeställning skulle däremot kunna appliceras på andra företag eller organisationer 

givet att de uppfyller liknande kriterier, eftersom hela vår arbetsprocess finns nedtecknad. Detta 

hade kunnat bana väg för framtida jämförelser mellan stora aktörer inom klädbranschen och 

således blivit relevant för ytterligare forskning om hur implementeringen av CSR i värdekedjan 

sker. Replikerbarheten kan därför antas vara relativt hög. Studien har fortsättningsvis troligen 

påverkats av att vi inte använt primärkällor, eftersom vi gått miste om viktig, specifik information 

om företaget. De historiska dokument som använts kan samtidigt tänkas spegla företagets sociala 

verklighet från respektive tidpunkt vilket ökat rapportens interna validitet.  

  

Slutligen bör tas i beaktning att trots att Porters värdekedja är en beprövad och välanvänd teori kan 

den potentiellt också ha brister.  Modellen skapades 1985 utifrån helt andra förutsättningar i 

samhället, särskilt med hänsyn till den digitala utveckling som förekommit. Samtidigt bedöms 

fundamenten i Porters värdekedja vara användbara än idag, och i de senare tilläggen av CSR och 

delat värde kan dessa brister tänkas ha tagits i större beaktning när modellen användes i andra 

sammanhang. Att vi dessutom mestadels använt Porter som källa i vår teori kan också antas 

medföra brister i arbetet, eftersom det går att ifrågasätta hur nyanserat det teoretiska bidraget blir 
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när en och samma forskare dominerar det teoretiska innehållet. Samtidigt är Porter en erkänd 

forskare som givit stora kunskapsbidrag med många modeller och teorier till den ekonomiska 

litteraturen. Att dra en gräns mellan en differentieringsstrategi och en kostnadsstrategi kan också 

anses vara en väldigt förenklad bild av verkligheten. Det strategiska spektrumet kan antas vara 

betydligt mer nyanserat, då många företag har idag faktiskt har intresse av att både reducera 

kostnader och bidra med ett unikt värde.  
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