
 

Porter & Kramer - Creating shared value (2011) 
Sammanfattad av: Viktor Cheng 
 
Sammanfattning 
Det finns en uppfattning om att det råder en trade-off mellan ekonomisk effektivitet och samhällelig 
utveckling. Författarna menar att dessa istället går hand i hand och att företag måste röra sig från 
ett CSR-mindset där vinstmaximering står i fokus medan samhällsvärde behandlas som ett tillägg, 
till ett CSV-mindset där ekonomiskt värde skapas på ett sätt som också genererar värde för 
samhället (så kallat delat värde). Företag är ofta mer effektiva på att leverera samhällsvärde inom 
sina kompetensområden än jämförbara regeringar och NGOs. 
 
Konceptet delat värde handlar om sambandet mellan ekonomiskt värde och samhällsvärde, genom 
policys och handlingar som förstärker konkurrenskraftigheten hos ett företag samtidigt som de 
utvecklar ekonomiska och sociala förhållanden inom samhällena där företaget verkar.  
Delat värde kan skapas på tre sätt: 

1) “Tänka om” kring produkter och marknader 
2) Omdefiniera produktivitet i värdekedjan 
3) Främja utveckling av lokala kluster 

 
Moving beyond trade-offs 

● Företag och samhälle ser varandra som hinder för att uppnå sina respektive mål, eftersom 
tanken är att värde för samhället skapas på bekostnad av värde för företag och vice versa. 

● Företag ser miljömässiga och samhälleliga aspekter som åtskilda från ekonomiska 
aspekter, och anser att regleringar går emot deras intressen. CSR-program ses som en 
nödvändig utgift för att förbättra företags image. Reglering sker ofta på ett sätt som anses 
bestraffa företag, t.ex. standarder för säkerhet och utsläpp. 

● Det som ofta missas är att marknaden även definieras av samhälleliga behov och att 
svagheter eller skador i samhället ofta skapar interna kostnader för företag (slöseri på 
energi/råmaterial, kostsamma olyckor, ökade kostnader för training för att kompensera för 
strukturella brister i utbildning på samhällsnivå).  

● Delat värde handlar inte om att omdistribuera värdet som företag skapar i samhället, utan 
om att utöka hela poolen av ekonomiskt och samhälleligt värde. 

 
The roots of shared value 

● Företags konkurrenskraftighet och livskraften hos dess omgivande samhällen är 
sammanlänkade. Företag behöver efterfrågan, infrastruktur och en stödjande omgivning 
samtidigt som samhället behöver förse sina medborgare med jobbtillfällen. 

● Det traditionella (kapitalistiska) tankesättet är att företag genererar samhällsnytta genom att 
göra affärer på ett effektivt sätt men författarna menar att företag har förbisett möjligheter 
att möta fundamentala samhällsbehov och missförstått hur svagheter/skador i samhället 
påverkar värdekedjan (vars konfiguration utgör grunden för konkurrenskraftighet).  

● Detta har skett på grund av alltför snävt fokus på själva branschen, utan att förstå vikten av 
den bredare omgivning (“samhället”) där företaget och branschen befinner sig.  

 
 
 



 

“Tänka om” kring produkter och marknader 
● Orientera om produkter och tjänster till att möta behov från samhället som t.ex. bättre 

näring, hälsa och hjälp för äldre. Framförallt tillgodose behov hos missgynnade samhällen 
(tänk låginkomstområden) och utvecklingsländer, som dels har ännu mer skyndsamma 
behov och dels erbjuder tillgång till betydligt fler kunder.  

○ Detta leder inte bara till ekonomiska vinster utan också samhällsnytta på flera 
nivåer. Författarna ger exempel på billig mobiltelefoni som möjliggjorde för bönder 
att ta del av tjänster som hjälpte dem att förbättra deras produktion och försäljning. 

○ För att tillgodose behoven krävs ofta att man “tänker om” kring produkter eller 
distribution, vilket kan leda till innovationer som även har tillämpning i traditionella 
marknader. 

● Finns en hybridmodell där for-profits, backade av utvecklings- och investeringsfonder, gör 
saker som traditionellt sett hört till non-profit-domänen. Författarna menar att upplösningen 
av skiljelinjerna mellan profit (ekonomiskt värde) och non-profit (samhällsvärde) är bevis på 
att delat värde kan skapas. 

 
Omdefiniera produktivitet i värdekedjan 

● Ett företags värdekedja påverkar och påverkas av flera samhällsaspekter, t.ex. användning 
av vatten och naturresurser, hälsa och säkerhet, arbetsmiljö och likabehandling.  

● I allmänhet råder kongruens mellan samhällsutveckling och produktivitet i värdekedjan. Att 
lösa samhällsproblem skapar inte enbart samhällsvärde utan kan också skapa ekonomiskt 
värde för företaget om orsaken till samhällsproblem också är en företagsintern ineffektivitet. 

● Tidigare har regler och policys betraktats som en oundviklig kostnad men idag är 
konsensus att förbättringar i miljömässig performance kan ske till en minimal eller till och 
med besparing av kostnad, genom effektivisering av transportrutter och materialanvändning 
som minskar företagets kostnader och samtidigt främjar miljön genom minskade utsläpp. 

 
Energianvändning och logistik 

● Bättre teknik och återvinning har möjliggjort förbättringar i energianvändning och 
utnyttjandegrad genom hela värdekedjan, vilket skapar delat värde. 

● Logistik driver energikostnader och utsläpp men också kostnader i form av tid och 
komplexitet samt lager- och ledningskostnader. Genom att effektivisera logistiken och 
minska transportsträckor och förbättra hantering samt ruttplanering så skapas delat värde. 

 
Resursutnyttjande 

● Ökad miljömedvetenhet och framsteg i tekniken ger upphov till förbättringar inom 
resursutnyttjande, t.ex. utnyttjande av vatten/råvaror/förpackning samt utökad 
återvinning/återanvändning. 

 
Inköp 

● Att prispressa leverantörer leder till att de får svårt att förbli produktiva eller behålla (än 
mindre förbättra) kvalitet på sina produkter. “Växa tillsammans” genom att erbjuda ökad 
tillgång till råvaror, delad teknik och finansiering vilket leder till förbättrad kvalitet och 
produktivitet hos leverantörer. Samtidigt får företaget tillgång till högre produktionsvolym. 

● Förbättrad produktivitet ger mer besparingar på lång sikt, kontra att kortsiktigt prispressa. 
Dessutom finns en inlärningseffekt, där bättre leverantörer ofta kan bli ännu mer effektiva. 

● Att köpa in lokalproducerat kan reducera cykeltider, öka flexibilitet, skapa snabbare 
inlärning och möjliggöra innovation. Dessutom slipper man transaktionskostnader och 
ineffektivitet som är förknippade med outsourcing. 



 

 
 
Distribution 

● Nya former av distribution som t.ex. digitalt kan reducera användning av papper och plast.  
● Icke-traditionella marknader erbjuder ännu större möjligheter; exempel är Unilevers 

distributionsmodell som når direct-to-home på byar i landsbygden via ett nätverk av 
underprivilegierade kvinnor. Dessa får finansering och utbildning, vilket ökar deras 
levnadsstandard. Samtidigt får användarna tillgång till livsnödvändiga produkter och 
Unilever får ekonomiskt värde i form av intäkter, reach och brand awareness. 

 
Produktivitet hos anställda 

● Lönedumpning, minskade förmåner och offshoring är kortsiktigt. Erbjuda en skälig lön, 
säkerhet, välmående och träning till anställda är långsiktigt.  

● Det är dyrare med dålig hälsa (förlorade arbetsdagar och minskad produktivitet) än att 
betala för hälsoförmåner. 

 
Placering 

● Tidigare: placering spelar ingen roll eftersom logistik är billigt, informationsflöden är snabba 
och marknader är globala. Välj billigaste platsen. 

● Nu: stigande energipriser och utsläpp, samt ökad medvetenhet om kostnader i produktivitet 
till följd av utspridd produktion samt dolda kostnader förknippade med långväga inköp. 
Fördel att arbeta mer lokalt eftersom lägre transportkostnader och ökad flexibilitet uppväger 
prisfördelar hos långväga högvolymstransporter. 

● “Flytta hem produktionen” och etablera djupare kopplingar till lokala samhällen. 
 
Främja utveckling av lokala kluster 

● Inget företag står helt på egna ben utan dess framgång påverkas av stödjande företag och 
den omgivande infrastrukturen. Brister i de strukturella förutsättningarna som omger klustret 
(utbildningsnivå, infrastruktur, fattigdom) leder till kostnader för företag. 

● Produktivitet, innovation och konkurrenskraftighet påverkas starkt av kluster, som är 
geografiska samlingar av (relaterade) företag, (tjänste)leverantörer och logistisk 
infrastruktur som alla är kopplade till en viss bransch (tänk IT i Silicon Valley). 

● Kluster innehåller även institutioner såsom skolor och branschföreningar samt använder sig 
av offentliga tillgångar såsom rent vatten, lagstiftning och kvalitetsstandarder. 

● Delat värde skapas genom att bygga kluster som förbättrar företagets produktivitet 
samtidigt som det tacklar de strukturella bristerna. Dessutom kommer effekterna av klustret 
att “spilla över” på det lokala samhället i form av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. 

● En viktig aspekt i klustret är att marknader måste vara öppna och transparenta för att 
förhindra utnyttjande av arbetare och orättvisa priser (som leder till minskad produktivitet). 

● Regeringar och NGOs kommer vara mer effektiva om de tänker i termer av värde (dvs både 
fördelar och kostnader, inte enbart fördelar till varje kostnad). Istället för att straffa företag 
med kontrollerande regleringar föreslår författarna en bättre approach är att “att växa 
tillsammans” med hjälp av åtgärder som leder till både samhällsvärde och ökad 
konkurrenskraftighet hos företag. Genom att samarbeta med företag, så att även de kan 
dra nytta av utvecklingen, så skapas bättre miljömässig compliance och delat värde.  

● Att t.ex. erbjuda effektivare skörd till odlare skapar ingen långsiktigt hållbar nytta om det inte 
finns ett stödjande kluster i form av köpare, materialhantering och logistik.  


