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Bakgrund/Problem: Behovet för strategi och hantering av processer inom planering, 
implementering och kontroll av försörjningskedjan, namnges som 
flödesekonomi (Supply Chain Management). Flödesekonomi innefattar all 
förflyttning och lagring av råmaterial, samt alla de arbetsprocesser som krävs 
för att färdigställa en produkt från ursprung till konsumtion. Det har att göra 
med planeringen och administreringen av alla aktiviteter som är involverade i 
sourcing, anskaffning, omvandling och hantering av logistikaktiviteter.  

Drivkrafterna bakom konceptets framfart kan spåras till globalisering, 
teknikutveckling, ökad tid och kvalitetsbaserad konkurrens, samt deras 
respektive inverkan på en allt mer osäker och föränderlig omgivning. Denna 
osäkerhet på marknaden kräver större flexibilitet hos företag och 
distributionskanaler, som i sin tur förutsätter flexibilitet i relationerna mellan 
leden i kedjan. Fenomenet flödesekonomi innebär att nya tankesätt, 
affärsidéer och otraditionella lösningar för materialflödena får en avgörande 
roll vid effektiviseringen av försörjningskedjan. Det är dessa nya tankar och 
handlingsmönster som förändrar våra försörjningskedjor i grunden och driver 
den nya ekonomin framåt.  

Syfte: Uppsatsen syftar till att identifiera och analysera avgörande framgångsfaktorer 
i en effektiv flödesekonomi med hjälp av en fallstudie. 

Teori & Metod: Undersökningen har genomförts med ett deduktivt angreppssätt med hjälp av 
en kvalitativ fallstudie. Uppsatsförfattarna har sammanställt en teorimodell 
utifrån förekommande forskning inom området, som bygger på de faktorer 
som är framträdande i diskussionen om konceptet flödesekonomi. 

Tillvägagångssätt: Som empiriskt underlag för uppsatsen har förekommande fallstudier rörande Li 
& Fung använts för att utifrån en sammanställd teorimodell analysera och 
utvärdera avgörande framgångsfaktorer för effektiv flödesekonomi.  

Resultat: Två faktorer som vi anser vara avgörande för företagets framgångar och gjort 
dem till ett av de ledande företagen i världen inom området: Ledarskap & 
Kontroll av aktivitetskedjan 

Nyckelord:  Flödesekonomi, försörjningskedja, flöden, globalisering 
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Abstract 
 
It is of increasing importance to in the most effective possible way, manage and control all the 
transactions of raw materials, products and information that are exchanged between an organization 
and all its operators. These flows and the need for strategy and managing the processes of planning, 
implementing and control of the supply chain, has given name to the concept supply chain 
management. Supply chain management involves all movement and storage of raw material, and all 
the processes that is needed to manufacture a product from origin to consumption. Globalization, 
technology and increasing time and quality-based competition are all driving forces behind the 
concept and reasons for an increasing interest in supply chain management.  
 
The purpose of this essay is to by using a qualitative case study examine which decisive success 
factors that can be identified for effective supply chain management. We have compiled different 
theories on the subject to use for analyzing a case study Li & Fung, who is a successful supply chain 
management company. We intend to give a detailed description of this complex concept and identify 
decisive success factors for effective supply chain management.  
 
The study shows two prominent aspects for effective supply chain management; (1) Leadership and 
(2) control of the supply chain. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det blir idag allt viktigare att på ett så effektivt sätt som möjligt, hantera och styra alla de olika 
sorters flöden som strömmar mellan organisationen och de aktörer denna kommer i kontakt med. 
Med flöden avses transaktioner av råvaror, färdiga produkter samt information.  

Behovet för strategi och hantering av processer inom planering, implementering och kontroll av 
försörjningskedjan, har sedan 1980-talet namngetts Supply Chain Management. Det finns ännu inget 
officiellt namn för fenomenet på svenska, men vi kommer i den här uppsatsen använda Paulsson & 
Nilssons (2000) benämning; flödesekonomi. Flödesekonomi innefattar all förflyttning och lagring av 
råmaterial, samt alla de arbetsprocesser som krävs för att färdigställa en produkt från ursprung till 
konsumtion. Det har att göra med planeringen och administreringen av alla aktiviteter som är 
involverade i sourcing, anskaffning, omvandling och hantering av logistikaktiviteter. Flödesekonomi 
innefattar även koordinering och samarbete mellan exempelvis leverantörer, mellanhänder och 
kunder. (Jim Farrell, 2008)  

Konceptet flödesekonomi har blivit allt mer populärt. Drivkrafterna bakom konceptets framfart kan 
spåras till globalisering, teknikutveckling, ökad tid och kvalitetsbaserad konkurrens, samt deras 
respektive inverkan på en allt mer osäker och föränderlig omgivning. Denna osäkerhet på marknaden 
kräver större flexibilitet hos företag och distributionskanaler, som i sin tur kräver flexibilitet i 
relationerna mellan leden i kedjan. Idag är det snarare en förutsättning än en konkurrensfördel för 
företag att kunna leverera en produkt utan defekter till kunden, snabbare och mer pålitligt än 
konkurrenten. Kraven från kunderna ökar ständigt i form av snabbare leverans, till rätt tidpunkt och 
utan skador. (Mentzer, 2001)   

Utbytet mellan aktörer är en kontinuerlig process där det kan identifieras aktiviteter som är 
sammanlänkade med varandra i en viss ordning, och därför talar vi om en kedja av aktiviteter eller en 
aktivitetskedja. Effektiviteten hos dessa kedjor skapas genom ett effektivt flöde, och det avgörs 
genom hur flödet leds/styrs. Det man strävar efter är styrning av flödet så att största möjliga 
totaleffektivitet i kedjan uppfylls. (Paulsson & Nilsson, 2000) 

Fenomenet flödesekonomi innebär att nya tankesätt, affärsidéer och otraditionella lösningar för 
materialflödena får en avgörande roll vid effektiviseringen av försörjningskedjan. Det är dessa nya 
tankar och handlingsmönster som förändrar våra försörjningskedjor i grunden och driver den nya 
ekonomin framåt.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Utifrån den presenterade problembakgrunden vill vi undersöka vilka olika dimensioner av konceptet 
flödesekonomi som kan identifieras, samt hur en organisation kan utöva flödesekonomi på ett 
effektivt sätt.   

Allt sedan människan började gå från självhushållet till att handla med människor som inte var 
bosatta i deras närhet, har transport, lagring, dokumentation, kommunikation och 
organisationstekniker utvecklats som gjort det alltmer lönsamt att särskilja produktion och 
konsumtion.  

Professor Sten Wandel beskriver sättet som samhället organiserat dessa varuflöden i tre perioder av 
radikala förändringar, och att vi nu är i början av den fjärde revolutionen nämligen; informations- och 
kunskapssamhället. Den första revolutionen orsakades av ny transportteknik och nya handelsvägar, 
innovationerna pengar och finansmarknader drev fram logistikrevolutionen och industriella 
revolutionen var den tredje stora revolutionen. (Paulsson & Nilsson, 2000) 

Samtliga revolutioner har grundats i nya tekniska och organisatoriska innovationer och krävt nya 
tankemönster, affärsidéer och organisationer där några få entusiaster drivit fram sina idéer i 
småskalig form men som med tiden växt och blivit dominerande i samhället. Samtidigt har det alltid 
förekommit dem som använder teknik och organisationsformer från tidigare epoker parallellt med de 
nya. (Ibid.) 

Den snabba teknikutvecklingen för registrering, överföring, lagring och bearbetning av information är 
drivkrafterna bakom den fjärde revolution som vi kommer att benämna den nya ekonomin. Det är en 
epok som trots att den bara är i början av sin utveckling, haft ett enormt intryck på affärsvärlden och 
samhällets varuflöden. Den gör det möjligt för både antalet aktörer och deras specialisering att öka 
längs hela försörjningskedjan. I samband med detta växer även behovet för informationsutbyte, 
avtal, regler, strategi och koordinering av de allt mer komplexa försörjningskedjorna. Att effektivisera 
och minska försörjningskedjans totala sluttid och med största möjliga säkerhet, avgörs hos 
kopplingarna mellan de inblandade företagen samt mellan de olika delarna inom företaget. (Ibid.)  

Denna utveckling har fått fler och fler företag att intressera sig för, och förstå vikten av ett effektivt 
utövande av flödesekonomi. Samtidigt blir resultatet väldigt skiftande mellan utövarna, och många 
företag har förvånansvärt dålig kunskap om fenomenet.  

Som empiriskt underlag för uppsatsen har vi använt oss av en fallstudie rörande Li & Fung, en 
organisation som tidigt insåg hur effektivt utnyttjande av flödesekonomi kan ha enorm inverkan på 
affärerna.  Företaget, som styrs av två bröder, är ett exporterande handelsbolag som genom 
innovativa strategier av försörjningskedjan växt till en enormt framgångsrik global organisation. 
Bröderna själva beskriver strategin som så att de inte äger några delar av försörjningskedjan, utan att 
de sköter taktpinnarna från ovan. Deras värdeskapande bygger på helhetsföreställningen av 
värdekedjan. De intresserar sig för både de interna och externa relationerna, samspelet med och 
mellan kunder, tillverkare och leverantörer. Det är med andra ord flödet i försörjningskedjan, och de 
aktiviteter som kopplas till den, som företaget lagt stor vikt vid.  
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Uppsatsförfattarna har av dessa anledningar valt att närmare studera vad det är som gjort Li & Fung 
till en så framgångsrik utövare av flödesekonomi. Vi har utifrån förekommande litteratur kring ämnet 
ställt samman en teorimodell som ska ligga till grund för utvärderingen och analysen av Li & Fungs 
exempel.   

Bakgrund och problematisering har mynnat ut i följande problemformulering:   

 Vilka avgörande framgångsfaktorer kan identifieras i en effektiv flödesekonomi? 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsen syftar till att identifiera och analysera framgångsfaktorer i en effektiv flödesekonomi med 
hjälp av en fallstudie. 

 

1.4 Definitioner av begrepp 
 
Försörjningskedja (Supply Chain) 
En försörjningskedja består av det system av organisationer, teknologi, människor, aktiviteter, 
information och resurser som är involverade i att flytta en produkt eller tjänst från leverantören till 
kunden. Varje led i kedjan förser nästkommande led i kedjan med någonting – därav benämner vi 
den som en försörjningskedja. En vanlig försörjningskedja börjar med den ekologiska och biologiska 
hanteringen av naturresurser, följt av det mänskliga utvinnandet av råmaterial vilket inkluderar flera 
olika produktionssteg och aktörer för att tillslut nå kunden.  (Nagurney, 2006)  

Värdekedja (Value Chain)  
I de fall vi vill betona det värdeadderande som sker i de olika leden av kedjan, kallar vi det för en 
värdekedja. 

Flödesekonomi (Supply Chain Management)  
Flödesekonomi innefattar all förflyttning och lagring av råmaterial, samt alla de arbetsprocesser som 
krävs för att färdigställa en produkt från ursprung till konsumtion. Det har att göra med planeringen 
och administreringen av alla aktiviteter som är involverade i sourcing, anskaffning, omvandling och 
hantering av logistikaktiviteter. Flödesekonomi innefattar även koordinering och samarbete mellan 
exempelvis leverantörer, mellanhänder och kunder. (Farrel, 2008) Uppsatsförfattarna definierar 
flödesekonomi som ett koncept för att öka effektiviteten och verkningsgraden av alla de aktiviteter 
som är inblandade i att färdigställa en produkt från råvara till konsumtion. 

Sourcing 
Handlar i affärssammanhang om olika anskaffningsmetoder för att hitta, utvärdera och engagera 
leverantörer av varor och tjänster.  
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2. Metod 
 

Vi har valt att göra en litteraturstudie av konceptet flödesekonomi och utifrån det analysera och 
utvärdera Li & Fungs strategier i syfte att identifiera framgångsfaktorer för en effektiv 
flödesekonomi. Underlaget för Li & Fungs tillvägagångssätt och utveckling består huvudsakligen av 
två olika fallstudier; (1) CASE Li & Fung (A): Internet Issues (Applegate, mfl. 2007) samt (2) CASE Li & 
Fung – The global value chain configurator (Gupta & Radika ICMR, 2005). Vi har valt att använda en 
kvalitativ metod för att bilda en djupare förståelse för problemen vi studerar.  

2.1 Kvalitativ Fallstudie 
Vi har valt att genom en fallstudie studera företaget Li & Fung. Metoden fallstudie är lämpad för att 
hantera kritiska problem av praktisk natur och för att utöka kunskapsbasen inom området. Exempel 
på ”fall” kan vara en organisation eller en situation som studeras. Fallstudier är deskriptiva och 
heuristiska vilket innebär att de ger en grundlig beskrivning på en företeelse eller ett problem där det 
kan vara svårt att fastställa en optimal lösning. Deskriptiv forskning syftar till beskrivning och 
förklaring av komplexa områden, där samtliga variabler kan vara svåra att identifiera. (Merriam, 
1998) 

Fallstudie är en typ av kvalitativ metod. Det innebär att området undersöks på bredden, och den 
insamlade informationen ska ge möjlighet till bredare och rikare beskrivningar. Metoden 
kännetecknas av närheten till det undersökta objektet (fallet) och metoden används med fördel när 
det är få enheter som skall undersökas. (Jacobsen, 2002) Den kvalitativa metoden passar bäst när 
undersökningen handlar om att hitta mönster eller skapa förståelse för en situation. (Trost, 2005) 
Detta är av stor vikt för att vi ska kunna få fram bra slutsatser till vårt syfte då flödesekonomi är ett 
svårdefinierat och komplext område.  

I en fallstudie är författaren central, då hans bakgrund och värderingar påverkar resultatet. Som 
forskare är det viktigt att vara medveten om att dennes värderingar styr resultatet av studien. Inom 
kvalitativ forskning är det i stort sett omöjligt att inte vara subjektiv, då tolkning av information styrs 
av författarens bakgrund och kunskap. Detta gör att det blir mycket viktigt för författaren att 
bestämma frågeställning, teorier och perspektiv som används för att läsaren ska kunna bedöma 
studien och dess användbarhet (Merriam, 1998). 

Kritik mot fallstudier är att de blir väldigt beroende av forskaren som kan begränsa studien genom 
brist på förståelse för ämnet och oförmåga till analys av informationen.  Det är även lätt hänt att 
fallstudier antingen blir för omfattande eller alltför förenklade, och problem vid denna typ av 
uppvägning kan leda till att läsaren misstolkar studien. Fördelar med fallstudier är att de förankras i 
verkliga situationer, och resulterar i en holistisk och innehållsrik redogörelse. (Ibid.) Fallstudier 
tillämpas enligt Patel & Davidsson (1993) när forskare vill studera processer och förändringar, vilket 
är ytterst relevanta avseenden inom flödesekonomin. 
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2.2 Syftesrelaterad textanalys 
För att bearbeta materialet har vi använt oss av en syftesrelaterad textanalys. En syftesrelaterad 
textanalys innebär att analysen konstrueras för specifika syften och resultaten ska förstås i relation 
till dessa. Sättet att presentera forskningen får inte hindra resultaten från att vara fortsatt 
granskande, kritiskt analyserande och diskuterande. En syftesrelaterad textanalys har inte för avsikt 
att förklara världen som den är, utan ämnar istället uppmuntra till fortsatt diskussion. Uppsatsens 
syfte är med andra ord inte att komma fram till ett slutgiltigt och generellt svar på problematiken 
bakom flödesekonomi, utan att istället lyfta fram vissa aspekter för reflektion och diskussion. 
(Säfström & Östman, 1999) 

Teorin som analysen utgår ifrån är en sammanställning av en mängd olika författares syn på 
begreppet flödesekonomi och dess viktigaste aspekter. Uppsatsförfattarna har sammanställt en 
teorimodell utifrån förekommande forskning inom området, som bygger på de faktorer som är 
framträdande i diskussionen om konceptet flödesekonomi.  

2.3 Ansats 
Det finns två grundläggande förklarings och förståelseansatser, den deduktiva och den induktiva.  

Ett deduktivt angreppssätt utgår ifrån begrepp och teorier medan ett induktivt angreppssätt har man 
empiri som utgångspunkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Det deduktiva synsättet innebär att 
teorin styr forskningen, kännetecknas det induktiva synsättet av att teorin är ett resultat av 
forskningen (Bryman och Bell, 2005). Vi har i detta arbete byggt upp en teorimodell utifrån befintlig 
fakta som är relevant för vår problemformulering. Utifrån modellen sker sedan analysering och 
diskussion kring den fallstudie vi sammanställt, för att identifiera framgångsfaktorer för en effektiv 
flödesekonomi.  

 I denna uppsats har teorierna varit utgångspunkt för analyserna, och ansatsen bör därför klassas 
som deduktiv. Samtidigt vore det svårt att argumentera för teoriurvalet inte är påverkat av de olika 
fenomenen som arbetet syftar till att undersöka. Vi har under arbetets gång försökt att hålla isär 
teori och empiri till dess att analysen inleddes, men av förklarliga skäl kan dessa kapitel och dess 
uppbyggnad ha haft viss inverkan på varandra. I den bemärkelsen är det svårt att definiera om 
utgångspunkten främst ligger i empirin eller i teorin. Författarna har använt sig av litteraturstudier 
för att skaffa sig kunskap om ämnet och därefter arbetat för att skapa förståelse genom analys av 
både empiriskt och teoretiskt material.  

2.4 Urval 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av ursprungskällor i vårt arbete. I enstaka fall har 
vi använt oss av sekundärkällor efter övervägande om deras trovärdighet. Empiridelen bygger på 
information från två fallstudier av företaget Li & Fung. Li & Fung och deras strategier valdes som 
underlag för empiri, då företaget tidigt insåg vikten av effektiv flödesekonomi och förutsättningar, 
vilket gjort att de utvecklats från ett regionalt handelsbolag till en global handelsjätte. Li & Fung har 
genom sina innovativa strategier och förståelse för flödesekonomi, betraktats av många som en 
förebild inom utövande av flödesekonomi. Av dessa anledningar förekommer det mycket utförliga 
beskrivningar och fallstudier av företaget, som vi beslutade att basera empirin på. Metoden innebär 
att informationen är objektiv till skillnad från om vi istället använt oss av intervjumetodiken, där 
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företaget får beskriva sig självt. För att säkerställa objektiviteten i studien har vi använt oss av två 
oberoende fallstudier och bedömer därför materialet som trovärdigt.  

Teorier kan begränsas genom att de leder till fokusering på vissa aspekter, vilket ofta blir på 
bekostnad av andra (Merriam, 1998). Vi har försökt undvika detta genom att använda oss av en 
teoriram som täcker de flesta och mest framträdande delarna av flödesekonomin som identifierats i 
litteraturen, samt använda de teoriaspekter som är relevanta för uppsatsens frågeställning. Teorin i 
en fallstudie ska skapa mening för den information som samlas in och inte för att bekräfta teorierna. 
Den ska användas som underlag för tolkning av information och genom tillhandahållning av begrepp, 
underlätta beskrivningen av situationen som studien behandlar. (Ibid.)  

 Givetvis spelar dock även våra egna förkunskaper in på teorimodellens utformning. Det är möjligt att 
betydligt mer insatta forskare inom flödesekonomi har åsikter kring de dimensioner vi valt ut som 
framträdande, men genomgången av en mängd olika författares syn på ämnesområdet ledde oss 
fram till den modell som vi valt att använda som underlag i vår analys. Någon sorts bekräftning på att 
vi fått med de viktigaste delarna i teorimodellen är att den empiri som sammanställdes utifrån de två 
fallstudierna, till stor del behandlade de olika huvudfaktorerna av teorimodellen. Detta är självklart 
inget bevis på modellens validitet som sammanfattning av flödesekonomins dimensioner. Däremot 
ger det oss en induktion på att den utfyller sitt syfte, nämligen att utvärdera Li & Fungs 
framgångsfaktorer för en effektiv flödesekonomi.  
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3. Teori 

3.1 Flödesekonomi (Supply Chain Management) 
Begreppet flödesekonomi (supply chain management) har vuxit fram under slutet av 1900-talet, som 
en följd av att globaliseringen, IT-utvecklingen, minskade handelshinder, lägre transportkostnader 
och stordriftfördelar inom produktion gjort idéerna bakom begreppet högst aktuella. Marknaderna 
är idag spridda över hela jordklotet och potentiella konkurrenter eller samarbetspartners i en 
värdekedja är betydligt större än tidigare. Globaliseringen har även möjliggjort en geografisk 
specialisering för flera företag som tillverkar liknande produkter. (Paulsson & Nilsson, 2000)  

Begreppet supply chain management har ännu inte fått en officiell motsvarighet på svenska och 
saknar liksom många andra managementbegrepp en entydig definition. Eftersom begreppet ständigt 
utvecklas ges eventuella definitioner en begränsad validitet, men författare inom området är 
samtidigt överens om flera avgörande faktorer. Coyle m.fl. (1996, s9.) har sammanställt ett par 
definitioner av flödesekonomi (supply chain management): 

- ”En integrerad filosofi för att leda det totala flödet i en distributionskanal från leverantör till 
slutkund” (Cooper och Ellram, 1993) 

- ”Ett strategiskt koncept som innefattar förståelse för och ledning av på varandra följande 
aktiviteter – från leverantör till kund – vilka adderar värde i produktens pipeline” (Battaglia 
och Tyndall) 

- ”Integrerad ledning av det sekventiella flödet av logistiska omvandlings- och 
serviceaktiviteter från säljare till slutkund vilka behövs för att tillverka en produkt på ett 
produktivt och effektivt sätt” (Stenger & Coyle) 

Uppsatsförfattarna vill själva definiera flödesekonomi som ett koncept som används för att öka 
effektiviteten och verkningsgraden av alla de aktiviteter som är inblandade i att färdigställa en 
produkt från råvara till konsumtion.  

Flödesekonomi kan liknas vid en loop som börjar med kunden och slutar med kunden, där alla 
råvaror, färdiga produkter, information och transaktioner flödar genom loopen i en kontinuerlig 
process. (Gattorna & Walters, 1996) Begreppet representerar en synvinkel för att se de olika delarna 
av försörjningskedjan som en helhet istället för en massa splittrade delar. (Van Weele 2005) I denna 
kontinuerliga process går det att identifiera aktiviteter som är sammanlänkade med varandra i en viss 
ordning, och därför talar vi om en kedja av aktiviteter eller en aktivitetskedja. Effektiviteten hos 
dessa aktivitetskedjor skapas genom ett effektivt flöde, och det avgörs genom hur flödet leds/styrs. 
Det man strävar efter är styrning av flödet så att största möjliga totaleffektivitet i kedjan uppfylls, 
vilket får konsekvenser för både företagens samarbete och även inom företagens olika delar. Inom 
en värdekedja förekommer tre huvudflöden, nämligen; det fysiska flödet, informationsflödet och det 
finansiella flödet. (Paulsson & Nilsson, 2000)  

- Det fysiska flödet består i första hand av varorna, men även förpackningar och 
transportmedel 
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- Informationsflödet har som huvuduppgift att administrera det fysiska flödet på ett så 
effektivt sätt som möjligt 

- Det finansiella flödet har också att göra med effektiviteten av värdekedjan. Betalningar måste 
göras på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt för att inte bromsa upp det fysiska 
flödet. (Ibid.) 

 

I Figur 3.1 nedan illustreras olika flöden där det fysiska flödet startar vid leverantören i form utav 
varor som tillslut landar hos en slutkund. Flödet tar dock inte slut här utan i form av pengar tar sig det 
finansiella flödet tillbaka till leverantörerna. Informationsflödet illustreras med pilar åt båda hållen 
eftersom det kommuniceras och utbyts information åt alla håll. 

 

Figur 3.1. Hedman & Kalling (2002), “Information flows in the supply chain”. 
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3.2 Flödesekonomins dimensioner 
 

Vi kan efter granskning av många olika författares syn på flödesekonomi identifiera fem utmärkande 
dimensioner av begreppet. Nivån av utövandet av flödesekonomi kan bestämmas av till vilken grad 
aktörerna använder sig av dessa dimensioner och hur stor kunskap de har av dessa.  

Figur 3.2 nedan illustrerar de dimensioner av flödesekonomin som vi anser vara mest framträdande i 
litteraturen och som vi utgått ifrån i vår analys av fallet med Li & Fung. Modellen är sammanställd av 
uppsatsförfattarna och är inte avsedd att ge en entydig bild av begreppet flödesekonomi. Den är 
utformad i syfte att analysera och utvärdera Li & Fungs strategier för effektiv flödesekonomi. De olika 
dimensionernas uppdelning är gjord i stora drag. Flera av dimensionerna är nära kopplade till 
varandra och är i många aspekter beroende av varandra. 

 

 

Figur 3.2 

 

3.2.1 Upprättandet av partnerskap och relationer 
Den första dimensionen handlar om upprättandet av partnerskap mellan medlemmar av kedjan. Ett 
nära partnerskap är inte enbart en förutsättning för ett flödesekonomiskt angreppssätt, utan det kan 
även vara en konsekvens av lyckad flödesekonomi. (Spekman et al, 1998)  

Att upprätta ett kommunikationsflöde är också avgörande vid relationsbyggandet mellan olika 
partners.  Organisationer som ingår i ett partnerskap kommunicerar ofta genom multifunktionella 
arbetsgrupper som tillhandahåller kostnadsinformation, information om efterfrågan och prognoser 
vilket ger organisationer möjligheten att skaffa sig konkurrensfördelar genom gemensamma insatser 
för att vinna fördelar. Genom att inte begränsa informationsutbyten kan organisationer enklare 
förutse sina möjligheter att möta kostnader, deadlines och logistik, vilket i sin tur bidrar till att 
enklare behandla materialflöden samt lägre inventeringsnivåer genom hela försörjningskedjan. Detta 
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kunskaps- och informationsutbyte kan ersätta sådant man tidigare enbart gissade om, och leda till 
betydligt större effektivitet. (Harrington 1997) 

Flödesekonomi handlar till stor del om att upprätta relationer mellan olika parter som har en viktig 
funktion inom försörjningskedjan, och sedan upprätthålla och koordinera dessa för att skapa en så 
bra relation som möjligt. Tillsammans med utvecklingen av information och 
kommunikationsteknologi, har förhållandena för affärstransaktioner förändrats och framförallt för 
förståelsen och omstruktureringen av relationer. (Dessa relationer inkluderar business-to-business 
(B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-business (C2B), and consumer-to-consumer (C2C)). 
(Stuart & McCutcheon, 2000) 
 
 Hur effektivt ett företag utvecklar sin försörjningskedja har att göra med vilken förståelse företaget 
har för dessa relationer och hur man bygger upp partnerskap med alla relevanta parter inom 
försörjningskedjan. Att utveckla partnerskap kräver stora resurser och kan även innebära risker. Ett 
företag som önskar att använda sina leverantörer som strategiska partners, bör först undersöka vilka 
leverantörer som har en speciellt strategisk betydelse. (Stuart & McCutcheon, 2000) Vid 
upprättandet av relationer måste organisationen se till alla angelägenheter kring det berörda 
området. Både interna och externa områden måste arbeta för att utveckla kännedom för ömsesidigt 
beroende samt behovet av flödesekonomi för samtliga inblandade partners. Utöver detta behöver 
även organisationen sätta upp mål som kan delas av alla partners. (Carter et al, 2000) Eventuella 
partners bör ha liknande målsättningar för strategi som överensstämmer med organisationens 
strategier för flödesekonomi, och för att det ska fungera på ett bra sätt måste organisationens mål 
vara att maximera det långsiktiga utförandet av varje partner inom försörjningskedjan. (Crist, 1998) 
Genom att upprätta relationer med en långsiktig ansats ger organisationen större möjlighet till att 
kontrollera och om så krävs, kräva förbättring eller avsäga sig leverantörer som inte håller måttet. 
(Tan et al, 1998) 

För att möta individualiserade marknadsbehov, behövs partners med hög finansiell styrka, global 
närvaro och sociala värden. Då företagets försörjningskedja blir mer flexibel och sofistikerad ökar 
kraven på att skaffa sig stabila partners. Samarbete vid planering, utbytet av värdefull information 
och engagemanget för hög service är ett måste för varje partner. Det läggs alltså stor vikt på att 
utvärdera sina nuvarande partners för att optimera sin försörjningskedja från leverantörer till 
återförsäljare. (Liqun Du, 2007) En rapport från A.T Kearney visar att bara ett litet antal företag 
tillåter sina leverantörer att ta del av de huvudsakliga företagsprocesserna. Enbart 20 % av 
Nordamerikas och Kanadas företag uppmuntrar till ett stabilt samarbete mellan leverantörerna. Det 
framkommer dock att den bästa strategin är att låta sina nyckelleverantörer vara med från början för 
att kunna planera framtida utbyten och sätta upp målsättningar för företaget. Eftersom den 
flödesekonomiska omgivningen ständigt förändras kan samarbetet med leverantörerna komma till 
att bli kritiska för en effektiv implementering. Kraven på öppen kommunikation, tillit och erkännande 
inom flödesekonomin styrker anledningen till att använda sig av samarbetande strategier. (Power, 
2005) 
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3.2.2 Informations teknologi 
Informations teknologi är nästa dimension av flödesekonomin, som tar upp på vilket sätt elektronisk 
sammanlänkning mellan leverantörer, transportörer och kunder är nödvändigt för ett effektivt 
informationsutbyte.  

Utifrån ett flödesekonomiskt synsätt är det avgörande för affärsinformation att förmedlas snabbt 
genom hela kedjan för att underlätta ett flexibelt kapacitetsutnyttjande och få snabb respons på 
kundbehov. Eftersom informationsflödet förutsätts vara snabbt och öppet, krävs tillgång till 
gemensamma IT-lösningar och speciellt anpassad teknik. (Paulsson & Nilsson, 2000) Teknologin inom 
varje steg av distributionskedjan bör överensstämma med den andre partens teknologi för att 
fungera på så bra sätt som möjligt. (Sabath, 1998)   

I undersökningar som gjordes under 1950-talet av Jay Forrester vid MIT, kom man fram till att när 
uppgifter om ökad efterfrågan färdades genom flera led hände det ofta att respektive part lade på en 
extra gardering utöver den faktiska ökningen. Detta skapar en obalans mellan efterfrågan och 
produktion och resulterar ofta i att man producerar mer än nödvändigt vilket resulterar i 
överdimensionerade lager. Denna effekt ökar med antalet led i kedjan och tiden det tar för 
informationen att färdas.  Med hjälp av modern IT-teknik kan detta problem motverkas genom att 
information förmedlas direkt från sista ledet i kedjan till alla andra led i kedjan samtidigt.  Att 
förmedla Information om verklig försäljning (point of sales) blir extra viktigt. (Paulsson & Nilsson, 
2000) 

En annan fördel är att möjligheterna till kostnadsreducering och minskade tider för inköps- och 
leveransprocesser med hjälp av elektroniska beställnings- och faktureringssystem (E-handel), har 
ökat avsevärt. Genom automatiserade system underlättas kommunikationen mellan företagen och 
information som affärsdokument behöver inte skrivas ut. Den ökade elektroniska 
informationslagringen innebär även snabb och tillförlitlig information. (Ibid.) 

Det finns ett stort utbud av olika IT applikationer och mjukvaror som på olika sätt underlättar 
flödesekonomiarbetet. Hur effektivt dessa koordineras med interna och externa 
försörjningskedjepartners och kompatibiliteten med teknologierna som används är en av de 
viktigaste aspekterna vid implementeringen. Det mest ideala är att ett och samma system täcker 
samtliga funktioner inom en försörjningskedja. (Lester 2000) Den enorma Internetutvecklingen har 
öppnat för möjligheter till mer generella elektroniska order- och betalningssystem genom EDI 
(Electronic Data Interchange). Även intranätssystem mellan företagen och deras affärspartners har 
med hjälp av Internet blivit allt vanligare. Det kan exempelvis vara en accesskyddad webbsida som 
länkar företaget med sina leverantörer och på så sätt reducerar administrationstiderna för inköp 
vilket leder till minskade inköpskostnader. Andra exempel kan vara ett beställningssystem som 
behandlar beställningarna on-line och är kopplad till en databas med prisuppgifter. (Paulsson & 
Nilsson, 2000)  

Informationsteknologin utgör kärnan av dagens ekonomi. Det ekonomiska värdet för att generera, 
använda och sälja information växer snabbt. Exempel på detta kan hittas bland vanliga återförsäljare 
där företag införskaffar databaser för att hålla koll på konsumentbeteenden och dess preferenser. 
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Detaljerad information angående konsumenternas inköpshistorik samt profiler på kunderna är lätt 
att få fram, och gör det möjligt för återförsäljarna att snabbt och smidigt anpassa sin produktion och 
service för att möta kundens behov. Detta är dock inte bara något som används bland 
återförsäljarna, utan liknande metoder används även inom multinationellt ledande företag. 
Elektroniska nätverk kommer inom många industrier vara en av de vinnande punkterna i många år 
framöver. Den elektroniska kompetensen bland leverantörer blir avgörande om de kommer till att 
överleva inom en kundrelation, då man kan anta att företagen kommer att utesluta leverantörer för 
framtida samarbete om de inte kan erbjuda elektroniska integrationer, eller om leverantörerna har 
undermåliga informationssystem. (Van Weele 2005)  

3.2.3 Global optimering 
Ett globalt företag behöver anpassa sin försörjningskedja till att vara tillräckligt flexibel för att stödja 
en spridd samling av globala, regionala och nationella servicebehov. (Liqun Du, 2007) Globala 
försörjningskedjor som omfattar produkter och artiklar från hela världen har blivit sånär som ett 
måste för både återförsäljare och tillverkare. Att lyckas få dessa försörjningskedjor att fungera kan 
innebära en svår utmaning som kräver konstant förnyelse och anpassning. (Friedman, 2005) 

Global optimering, handlar om att det inte spelar någon roll om du kan få en av artiklarna billigare på 
ett ställe, utan nyckeln till framgång är att den totala kostnaden för leverans av alla artiklarna i tid 
från världens fyra hörn till dina fabriker eller återförsäljare måste vara låga, och då absolut lägre än 
dina konkurrenters totalkostnad. (Friedman, 2005) Genom att sträva efter att alla inblandade aktörer 
ska ha en god helhetsbild av försörjningskedjan, gemensamt söka de bästa lösningarna där den 
effektivaste aktören genomför den uppgift som passar aktören bäst i form av kompetensområde och 
kostnadsreducering kan effektivitet lättare uppnås. (Paulsson & Nilsson, 2000) Till exempel vill 
transportchefen i ett företag göra affärer med det billigaste och mest effektiva transportbolaget. Så 
den första utmaningen är att balansera alla dessa faktorer för att skapa ett leveranssystem som är så 
pålitligt som möjligt till lägsta möjliga kostnad. (Friedman, 2005)  

Hedman & Kalling (2002) beskriver företagsbehovet för en global inventeringssyn som ett problem 
flödesekonomi används till att lösa.  Den globala inventeringssynen handlar om huruvida ett företag 
kan lokalisera alla de resurser som finns över geografiska och organisatoriska gränser. Problemet när 
det kommer till global inventerings syn är att när en kund lägger en order, så måste leverantören 
veta hur det ligger till med de klara artikelinventeringarna, råmaterial inventeringarna, 
produktionskapacitet och ledtiden inom försörjningskedjans flöden för varje enskild komponent som 
behövs för varan eller tjänsten som beställts. Leverantörer som inte har information om dessa fakta 
kan inte hålla sin leveranstid och riskerar förlora konsumenterna till andra konkurrenter. (Ibid.) För 
att kunna uppnå effektivitet i leveransförmåga till slutkunden måste samtliga inblandade aktiviteter 
synkroniseras och samordnas. Samtliga aktörer i kedjan bör se saker och ting från slutkundens 
synvinkel exempelvis vad gäller kringservice, kvalitet, samt snabb, pålitlig och säker leverans. 
(Paulsson & Nilsson, 2000) 
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3.2.4 Ledarskap och företagskultur 
En av de absolut svåraste delarna av flödesekonomin är att få människor att tillsammans samarbeta 
mot ett gemensamt mål som är motsatt deras individuella mål. Det är upp till företagsledningen att 
leda, motivera och engagera personalen till att acceptera övergången till ett flödesekonomiskt 
arbetssätt och få samarbetet mellan de olika leden att fungera på ett så bra sätt som möjligt. 

En nödvändig förutsättning för att kunna genomföra förändringar är en företagskultur och ett 
engagemang som genomsyrar samtliga företag inblandade i försörjningskedjan. (Tan et al. 1998). 
Företagskultur och ledarskapstekniker hos varje inblandat företag bör vara förenliga för lyckad 
flödesekonomi. Kompletterande målsättningar företagen emellan, liknande företagsfilosofier och 
kulturer har en stark positiv inverkan på effektiviteten i samarbetet. (Bucklin & Sengupta 1993) 
Lyckad flödesekonomi är direkt kopplat till huruvida det förekommer konstruktivt ledarskap som kan 
stimulera samarbete mellan inblandade led. Högsta ledningen spelar en avgörande roll i åt vilket håll 
organisationens värderingar och riktning styrs, vilket har en stor inverkan på organisationens 
prestationer. Hur ledningen hanterar stöttning, ledarskap och engagemang vid förändringar spelar en 
stor roll för hur väl en organisation lyckas implementera flödesekonomi. (Mentzer, 2001) 

Utan engagemang och inblandning från chefer blir det svårt att genomföra de förändringsprocesser 
och relationsuppbyggnader som krävs vid ett flödesekonomiskt synsätt, och ledningen bör ständigt 
blicka framåt och aktivt delta i planeringsprocesserna. (Cooper & Ellram 1993) Ledningens agerande 
kan påverka även de anställdas inställning till förändringarna, och de kan genom en positiv inställning 
till förändringarna, föra det vidare till de anställda. En stor utmaning med att införa ett 
flödesekonomiskt synsätt och upprätta relationer är att få de inblandade människorna att ändra sina 
vanor, värderingar, policys, arbetsuppgifter och relationer mellan avdelningar för att anpassa sig 
efter förändringarna. Det är ledningen som ansvarar för att få människor och teknologi att stötta ett 
flödesekonomiskt synsätt. Ledningen har ansvar för att utföra både strategiska beslut och handlingar 
som påverkar långsiktiga mål och riktningar, och samtidigt beslut som påverkar korttidsplanering och 
dagliga utföranden. (Whipple & Frankel, 2000) 

En undersökning gjord av Croom (2000) visade att personalen hos företag som genomgår 
förändringar mot en flödesekonomi, lätt kan feltolka och missuppfatta innebörden av förändringarna 
det medför. Organisationerna och dess medlemmar måste acceptera förändringarna som 
nödvändiga i den flödesekonomiska utvecklingen, och för det krävs åtgärder från förespråkarna av 
förändringarna, nämligen ledningen. Att kommunicera flödesekonomins betydelse och fördelar, 
lokalisera nödvändiga resurser, bistå med nödvändig utbildning och assistera vid problem och 
konflikter är aspekter ledningen måste ta i beaktning. (Ibid.) 

En bra relation mellan ledare och medarbetare är ett måste för att uppnå organisatoriskt värde och 
är även ett bra resultat i förhållande till vad organisationen har förmåga till att uträtta. Viktigt för 
ledaren är också att kunna blicka framåt även fast denne känner sig nöjd för tillfället och inte fastna i 
framgångens hätta. (Ahrenfelt, 2001) 

Ahrenfelt beskriver fenomenet som att ”Man kan säga att ledarens uppgift är att tillvarata 
organisationens inneboende potential i en kontext” (Ahrenfelt, B., 2001, Förändring som tillstånd 
s.187).  



19 

 

Förändringsarbeten av större proportion kan stärka ledaridentiteten på ett mycket positivt sätt 
genom att ledaren får gå igenom en spontan personlig utveckling. Om ledaren pekar mot de mål som 
satts ut och härdar ut under förändringens gång, kommer organisationen tillslut att lyckas genomföra 
den.  (Ibid.) 

 

3.2.5 Kunskap om efterfrågan och lagerhållning  
Karaktären på efterfrågan kan vara säker eller osäker, beroende eller oberoende, säsongsanpassad 
eller stadig. Karaktärisering av efterfrågan, sammanställning av utbudsmöjligheter med 
efterfrågecykler, och förståelse för osäkerhet kring produktprofilering, är samtliga relaterade till 
kunskap om efterfrågan. (Copacina, 1998) Ökad kunskap om efterfrågan är i sin tur kopplad till 
lagerhållning och inventeringshantering.  

Kostnaderna som är kopplade till att förse kunder och andra medlemmar av försörjningskedjan med 
de material som krävs i rätt kvantitet, på önskad plats, tillsammans med tillhörande dokumentation, 
till rätt tid och allt detta till lägsta möjliga kostnad, blir ofta väldigt höga. Det har gjort att många 
utövare av flödesekonomi har insett vikten av att på ett effektivt sätt hantera de materiella flödena. 
De höga kostnaderna för logistikrelaterade aktiviteter och tjänster tillsammans med kostnaderna för 
lagerhållning av inventarierna öppnar för möjligheter till implementering av integrerade 
flödesekonomiska strategier för att reducera kostnader genom att se över variationerna och 
osäkerheten som påverkar kundefterfrågan. Samtidigt bör strategierna fokuseras på att höja 
kundservicen. En reducering av inventarierna genom försörjningskedjans organisationer är en av 
drivkrafterna för att undersöka olika sorters försörjningskedjor och deras processer, och på så sätt 
kunna göra förbättringar och minska kostnaderna. Snabb kommunikation och inventeringssystem 
kan förbättra användningen av inventeringshantering genom ökad synkronisering mellan olika 
företagsdelar. (Hanfield & Nicols 1999) 

Utmaningen att köpa in rätt mängd varor är kopplad till dagens produkters korta livslängd, 
exempelvis när det gäller elektroniska varor eller klädmode. Hastigheten av förnyelse sker mycket 
snabbare, och produkter blir fortare omoderna, vilket gör det svårt att förutsäga efterfrågan. 
(Friedman, 2005) Eftersom lagerhållning är kostsamt, stora lager inte är någon garanti för 
leveransservice och lager ofta innehåller produkter som inte efterfrågas blir basprincipen att man 
strävar efter att hålla lagret lågt, eller om möjligt avskaffa det helt. Det blir idag allt vanligare att den 
fysiska förflyttningen/distributionen av varan särskiljs från försäljningen och att man istället lägger 
den på en tredje part för att minska antalet led i den fysiska distributionen. Tidigare har det varit 
vanligt för företag med en spridd geografisk marknad att tvingas hålla många olika lager med en stor 
del av sortimentet i respektive lager. På senare tid har det blivit allt vanligare att man använder sig av 
endast ett eller några få strategiskt placerade centrallager som kan användas när som helst och att 
man istället samtidigt satsar på snabbare transporter. (Paulsson & Nilsson, 2000) 

Traditionellt har man hållit ett lager för att gardera sig mot efterfrågevariationer eller andra risker, 
och själv fått ta ställning till hur stort säkerhetslager man bör hålla. Detta har ofta resulterat i att man 
blir lite väl försiktig och håller onödigt stora säkerhetslager. Genom att istället låta en part 
(exempelvis det säljande företaget) koncentrera sig helt på att artiklarna finns i rätt mängd, på rätt 
ställe och vid rätt tillfälle, kan lagret minskas avsevärt men med samma säkerhet. En annan variant 
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kan vara att leverantören istället satsar på hög tillverkningskapacitet, flexibel produktion med korta 
ställtider och snabba leveranser. Man byter alltså kapitalkostnader orsakade av lagerhållning mot 
tillverkningsflexibilitet för att snabbt kunna förse kunden med nya varor. Detta tillvägagångssätt 
kräver ett omfattande gemensamt informationsutbyte, stor tillit mellan parterna samt en gemensam 
planering av inventering och produktion. (Paulsson & Nilsson, 2000)  
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4. Empiri 
Empiriavsnittet består av fallstudier gjorda av Applegate (2007) och Gupta & Radhika (2005). Text 
utan källhänvisning refereras till Applegate (2007) 

4.1 Bakgrund  
Li & Fung grundades 1906 i Kina som ett exporterande handelsbolag och sålde till köpmän utanför 
Kina. Under 1920 och 1930 talen började bolaget fabricera och lagerhålla hantverk. I slutet av andra 
världskriget flyttade företaget permanent till Hong Kong där det expanderade sina affärer till att 
innehålla leksaker, kläder, plastblommor och elektronik. Idag styrs företaget av bröderna William och 
Victor Fung som i början av 1970-talet återvände till Hong Kong efter universitetsstudier i USA och 
började sköta företaget på ett mer professionellt sätt. Bröderna som är den tredje generationen att 
sköta företaget, kände att nästa steg var att bli ett aktiebolag, och 1973 var Li & Fung listat på Hong 
Kongs aktiemarknad (HKSE).  

När Li & Fung expanderade sitt nätverk kom man underfund med att sourcing inte längre kunde vara 
begränsat till ett fåtal länder, utan att ett större nätverk behövde byggas för att de skulle kunna 
behålla sin verksamhet. Därför grundade Li & Fung sourcing kontor runt om i världen, men främst på 
de marknader som köpte större delen av dess varor, platser som USA och Europa. De investerade 
även i Internetstrategier för att göra extern och intern kommunikation mer effektiv.  

Under 1980-talet expanderade företaget sitt regionala nätverk till resten av Asien och 
stillahavsregionen samtidigt som allt fler källor och leverantörer av resurser tillkom i den snabbt 
växande industrialiseringen hos de asiatiska ekonomierna.  

Under 1990-talet då produkternas livslängd började bli kortare samt den höga konkurrens som fanns 
inom detaljhandeln, gjorde att fler företag började fokusera på värdekedjans processer. Eftersom 
majoriteten av marknadens företag inte hade erfarenheter av flödesekonomi och outsourcing, ökade 
efterfrågan på företag som erbjöd flödesekonomisk service. Li & Fung som hade ett brett sourcing 
nätverk och goda kunskaper inom flödesekonomi, ökade nu sina försök till att positionera sig själva 
som ett globalt konsumenthandelsföretag. Företaget planerade en strategi som skulle stärka deras 
position på den globala handelsmarknaden. Strategin gick ut på att expandera sourcing nätverket, 
produktionslinjen och kundbasen. Li & Fung hade även skapat en form av närhetsstrategi som gick ut 
på att tillverka sina produkter närmare sina konsumenter (Nord Amerika och Europa). I med detta 
började Li & Fung expandera sitt sourcingnätverk till platser som Östra Europa, Nord Afrika, Syd 
Afrika och Centrala Amerika under slutet av 90-talet. (Gupta & Radhika, 2005) 

Företagets handelsaktiviteter listades igen på HKSE 1992, och 1995 expanderades företagets kundbas 
i Europa samtidigt som dess sourcing nätverk letade sig bortom Östasien för att inkludera Indien, 
Medelhavsområdet samt den karibiska regionen.  

Vid millennieskiftet hade Li & Fung växt till ett globalt exporterande handelsföretag med 3600 
anställda världen över. Vid det här laget gjordes 69 procent av företagets försäljning inom USA och 
27 procent i Europa. Huvudkunderna inkluderade; The Limited, Gymboree, American Eagle, Warner 
Brothers, Abercrombie & Fitch, Tesco, Levi-Strauss och Reebok. Li & Fungs produktmix innehöll 
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mjuka varor som exempelvis klädesplagg och hårda varor som accessoarer, fest och 
högtidsprodukter, möbler, fyrverkerier, sportartiklar och leksaker. De hårda varorna gav högre 
marginal än de mjuka eftersom de trots ett generellt lägre värde för enskild artikel, krävde 
kvalitetskontroller och inspektioner för även de minsta orderpartier, vilket minskade vad de kunde 
debitera.  

4.2 SCM på en helhetsnivå 
Vid år 2000 hade Li & Fung utvecklats till mycket mer än enbart ett typiskt handelsbolag och 
genomgått stora förändringar. De styrde nu en hel produktionsprocess som börjar vid råmaterial och 
sträcker hela vägen fram till den färdiga produkten. Med 48 kontor i 32 länder erbjöd företaget 
värdeskapande tjänster genom hela försörjningskedjan i en tillverkningsmiljö utan gränser.  

Figur 4.2 illustrerar hela Li & Fungs produktionsprocess som de hade utvecklats till att kontrollera fullt 
ut, från råmaterial till slutprodukt. 

 

Figur 4.2 

Victor förklarade med ett eget exempel:  

Ponera att vi får en order från en europeisk återförsäljare att producera 10000 klädesplagg. Vi 
bestämmer att, på grund av kvoter och arbetsförhållanden, är det bästa stället för att tillverka 
klädesplagg Thailand, så vi skeppar allting därifrån. Eftersom kunden behöver en snabb leverans, kan 
vi dela upp ordern på fem olika fabriker i thailand. Vi anpassar alltså värdekedjan för att bäst möta 
kundens behov. Fem veckor efter vi fått ordern, anländer 10000 klädesplagg till hyllorna i Europa, och 
alla ser ut att ha tillverkats i samma fabrik. (Joan Magretta, 1998, p.106) 

Detta tillvägagångssätt innebar fördelar för Li & Fungs klienter genom att ordern kunde fullbordas 
inom fem veckor istället för tre månader, vilket i sin tur gjorde det möjligt för klienterna att minska 
sina inventeringskostnader. Li & Fung erbjöd också kvalitetsförsäkring till sina kunder och reducerade 
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kreditrisker. Eftersom företaget hade ett globalt sourcingnätverk och stordriftsfördelar kunde de 
erbjuda lägre kostnader och mer flexibel sourcing än sina konkurrenter.  

För att korta ner produkternas leveranscykel tog Li & Fung över hanteringen av sina konsumenters 
försörjningskedjor, vilket innebar att företaget sträckte sig uppåt för att organisera produktionen och 
för att säkra mindre produktionstider. Detta resulterade i smidigare responstider för företagets 
återförsäljare, och gjorde det möjligt för dem att följa marknadens behov hand i hand med 
produktionen. Det gav alltså företaget möjligheten att hänga med marknaden då den svänger. Till 
exempel så kunde en Sydkoreansk garnleverantör vara lämplig för de produkter som skall göras för 
en specifik leverans, men att en Indonesisk leverantör som använde sig av annat material och andra 
produktions tekniker kunde vara ett bättre val för att möta kundens behov. Li & Fung samlade alltså 
ihop de bäst lämpade teknikerna för varje jobb och skräddarsydde lösningar för sina kunder. Denna 
flexibilitet tillät Li & Fung att snabbt och smidigt ändra om i planeringen ifall oförutsägbara problem 
skulle uppstå på de olika produktionsfabrikerna. Till exempel flyttade Li & Fung snabbt produktionen 
från högriskländer till lågrisk länder under katastrofen den 11 september 2001. (Gupta & Radhika, 
2005) 

Li & Fung försäkrade även sina leverantörer att de skulle vara en av deras största köpare, men även 
att leverantörerna inte skulle vara alldeles för beroende av dem. Anledningen till detta var för att Li & 
Fungs företag fick möjligheten att hitta och visa upp sig för nya leverantörer och för att få mer 
flexibilitet. För att förbättra leverantörernas prestanda delade Li & Fungs ledning med sig av 
detaljerad feedback angående svagheter och stabilitet till alla deras leverantörer. Leverantörer som 
låg dåligt till vart utkastade från nätverket om de inte lyckades förbättra sin situation under en viss 
tid. Li & Fungs företag erbjöd enligt analytiker sina leverantörer ekonomiska incitament och gjorde så 
att dessa leverantörer ändrade om sina operationer och tillvägagångssätt så att de skulle passa Li & 
Fungs flödesekonomiska strategier. Den huvudsakliga fördelen för leverantörerna blev en mer stadig 
relation till Li & Fung, samt att de fick möjligheterna att förbättra sina tillvägagångssätt. För att 
ytterligare stärka sitt leverantörsnätverk sökte Li & Fung i stort sätt hela tiden efter nya leverantörer. 
(Gupta & Radhika, 2005) 

När Li & Fung får in en order från en kund skickas den genom företagets globala nätverk i strävan 
efter att hitta de rätta tillverkarna för den specifika varan, och för att hitta den rätta kombinationen 
av kostnad och kvalitet. Företaget har delat upp sin försörjningskedja för att tillåta olika 
produktionsprocesser att bli tillverkade i olika länder. Detta är baserat på olika faktorer så som 
arbetskostnader, kvalitet, byteshinder och transportkostnader med mera. Företaget koordinerar alla 
processer inom värdekedjan, hanteringen av logistik och planeringen av hur den färdiga artikeln skall 
skeppas iväg till kunden. Li & Fung strävar med sin globala flödesekonomi efter att köpa in rätt varor, 
vid rätt plats och för rätt pris och kvalitet. (Gupta & Radhika, 2005) 

Victor beskriver deras strategi som att ”Li & Fung inte äger några delar av försörjningskedjan, utan de 
sköter taktpinnarna från ovan. Värdeskapande bygger på holistisk föreställning av värdekedjan”.  

På senare år har dock Li & Fung börjat köpa upp och kontrollera strategiska delar av värdekedjan för 
att på sätt vinna ytterligare effektivitet. Tidigare bestämde Li & Fung vilken tillverkare som passade 
bäst att användas för en specifik order, men eftersom Li & Fung bättre kände sina kunder och deras 
behov än tillverkaren ville de själva kunna erbjuda råmaterialet åt kunderna. Detta gjorde att 
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företaget kunde erbjuda bättre service och kvalitetskontroll, de kunde köpa större och mer 
kostnadseffektiva mängder råmaterial och på sätt spara pengar för varje tillverkare. 

4.3 Uppdelad tillverkning 
En strategi som Li & Fung använde sig av var att dela upp sin tillverkning i mindre delar. Genom en 
uppdelad tillverkning, uträttade företaget alla sina värdeskapande aktiviteter, exempelvis design och 
kvalitetskontroll i Hong Kong medan outsourcing av aktiviteter som till exempel tillverkning skedde 
på de mest fördelaktiga platserna runt om i världen. För varje inköpsorder, strävade företaget efter 
att skräddarsy sin försörjningskedja för att kunna möta klienternas olika specifika behov. Om 
företaget exempelvis fick in en order på komradios, skapades små paket med alla nödvändiga 
komponenter i Hong Kong, som sedan skeppades till Kina för tillverkning. De färdiga artiklarna 
skickades sedan tillbaks till Hong Kong, där de genomgick avslutande tester, inspektioner, paketering, 
transport och distribution. (Gupta & Radhika, 2005) 

När Li & Fung alltmer insåg fördelarna med att införa denna uppdelade värdekedja expanderade 
företaget sitt nätverk bortom södra Kina. De flyttade verksamhet till mitten av Kina där lönerna var 
ännu lägre. Li & Fung började även leta efter andra arbetsintensiva länder, samt potentiella källor för 
nya leverantörer utanför Kina och skapade ett starkt nätverk av leverantörer under sent 90-tal. 
(Gupta & Radhika, 2005) 

Under den här tiden började många västerländska företag märka av den ökande konkurrensen på 
marknaden och de ständigt förändrande konsumentbeteendena. De västerländska företagen började 
nu sträva efter outsourcing av inte bara sin tillverkning utan hela sin flödesekonomi, för att skära ner 
på tidsåtgång och vinna kostnadsfördelar. Li & Fung med sitt omfattande nätverk och sourcingdjup, 
växte nu från att vara leverantörer av produktionsprogram till att bli en potentiell ledare av 
försörjningskedjor för företag som strävade efter att optimera sin flödesekonomi. (Gupta & Radhika, 
2005) 

Li & Fung förde denna strategi vidare genom att dela upp hela sin värdekedja och optimera varje steg 
av kedjan. Från produktdesign och tillverkning, råmaterialsourcing, produktionsplanering, 
kvalitetssäkerhet och fabriksinspektioner, ledningen av produktion och planläggning av exportering, 
tidsenliga leveranser, import och export restriktioner, utnyttjande av köpande respektive säljande 
länder. Företaget utvecklades genom detta till en mycket bred mellanhand genom att anknyta och 
koordinera många länkar inom försörjningskedjan. Denna strategi gav företaget möjlighet att erbjuda 
bättre service genom att leverera bättre produkter, som även resulterade i bättre priser och 
marginaler för kunderna. (Gupta & Radhika, 2005) (Se figur 4.3) 

Figur 4.3 nedan illustrerar hur företaget delade upp sin värdekedja för att optimera varje steg av 
kedjan. Uppdelning av till exempel produktdesignen och produktutveckling, råmaterialsourcing, 
produktionsplanering och fabriksinspektioner skedde eftersom det skulle ge företaget möjlighet att 
erbjuda större service och leverera bättre produkter.  
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Figur 4.3 (Källa: Li & Fung Annual Report, 2003) 

 

4.4 Företagskultur  
Efter Li & Fungs privatisering 1992 var brödernas arbetsuppgifter uppdelade så att Victor behandlade 
främst strategiska frågor och långsiktig planering, medan William deltog i de dagliga händelserna och 
befann sig på plats där det hände. Bröderna hade nära kontakt och diskuterade dagligen företagets 
utvecklingsmöjligheter. De kompletterade varandra på ett effektivt sätt och beskrivs vara en 
kombination av både ledarskap och verkställande som skapar ett sorts företagsklimat som både 
blandar pragmatism, uppmuntran och öppenhet till innovation på samma gång.  

När företaget nått stora framgångar såg bröderna det som extremt viktigt att hela tiden vara öppna 
och mottagliga för nya idéer och inte vila på det som åstadkommits, utan istället se förbi 
framgångarna och blicka framåt. Mångfald var något de inte enbart ville tolerera, utan de ville skapa 
en företagskultur som uppmuntrade till det. De ville ha en kultur som förblir ständigt ödmjuk, 
ombytlig och mottaglig samt hålla medlemmarna fokuserade. Möten med högsta ledningen 
tillsammans med avdelningschefer hölls i Hong Kong med jämna mellanrum för att uppmuntra 
kommunikationen inom företaget.  

Företagets 3600 anställda var utspridda på kontor som skiftade mellan 6 anställda som minst, till 
1100 på huvudkontoret i Hong Kong. De högsta cheferna tilläts styra 90st mindre arbetslag som 
separata företag spridda över hela världen. Dessa arbetslag fokuserade på specifika kunders krav och 
erhöll centraliserad informationsteknologi samt finansiell och administrativ support från 
huvudkontoret i Hong Kong. Denna decentraliserade företagsstruktur öppnade för flexibilitet och 
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anpassning efter förändringar. Belöningar och avancemang efter prestationer var en av 
grundprinciperna och varje toppchef förhandlade sin individuella belöning. Till skillnad från andra 
företagsfixerade bonusar på en viss procent av lönen, var Li & Fungs bonusar baserade på vinster. I 
samband med att företaget expanderade till olika delar av världen, innebar det även en allt bredare 
blandning av kulturer. Företaget själva beskriver sin spridda blandning av chefer som drivna, 
dedikerade och självständiga, och de hanterar kulturmixen genom att ge cheferna friheten att arbeta 
på ett sätt som de själva anser passade, så länge de får arbetet utfört. 

 

4.5 Tredelad tillväxt  
Sedan 1995 hade Li & Fung växt genom att erhålla fler order från redan existerande kunder, vinna 
nya marknadsandelar genom strategiskt utvalda kunder och med ett ständigt expanderande nätverk 
med nya kontor utspridda världen över.  

1996 införde företaget ett ”tre-års plan” system som skulle tillåta företaget att se framåt i tiden. Li & 
Fung ville ha fixerade målsättningar, där de i början av varje treårsperiod tittade på företagets 
grundprinciper, bestämde var de vill befinna sig om tre år och identifierade vad som krävdes för att 
komma dit.  

Li & Fungs förvärvsstrategi byggde på uppköp av konkurrerande sourcingföretag för att på så sätt 
erhålla nya kunder och integrera deras affärer i Li & Fungs företagsfilosofi. 1995 köpte Li & Fung upp 
Inchcape Buying Services som var av ungefär samma storlek som Li & Fung och deras närmsta 
konkurrent. Det följdes av uppköpet av Dodwell, vilket tog nästan tre år innan företaget integrerats 
fullt ut i Li & Fungs strategier. Det kunde inom tre års tid konstateras att provisionen av Li & Fungs 
värdeskapande tjänster till Dodwells kunder gav stora fördelar.  

1999 förvärvades exporthandelsdelarna av Swire & Maclaine och Camberley vilka var de två största 
konkurrenterna i Hong Kong, och gjorde Li & Fung till det enda listade företaget som utövade 
flödesekonomi i Hong Kong. Camberley ägde precis som Li & Fung, inte sina egna fabriker utan 
erbjöd istället virtuell tillverkning genom digital design och råmaterialsourcing. I och med detta fick 
alltså Li & Fung tillgång till designprocessen som är en ytterligare länk inom värdekedjan. På samma 
sätt som i exemplet med Inchcape integrerades de två företagen i Li & Fungs strategier och i augusti 
år 2000 hade företaget växt till fem gånger storleken av sina två närmsta lokala konkurrenter. 

Under tidigt 2000-tal strävade Li & Fung efter att expandera sin kundbas till marknader som inte 
involverade USA. För att kunna göra detta riktade man sig mot Asiens snabbt ökande ekonomier och 
till delar söder om ekvatorn, där fler och fler företag outsourcade sin produktion och gick mot ett 
mer flödesekonomiskt synsätt för att globaliseras och vinna konkurrenskraft. (Gupta & Radhika, 
2005) 

Under januari 2004 annonserade Li & Fung Trading, som är ett Hong Kong baserat globalt 
konsumentgods företag, att deras dotterbolag hade blivit tilldelade en exportlicens av Kinesiska 
ministratet. Efter att de hade tagit emot licensen blev Li & Fung Trading det första helt privatägda 
utländska företaget som blivit erbjudna exporträttigheter i Kina. Företaget var nu berättigat att 
exportera varor med Kinesiskt ursprung och tillverkning till konsumenter över hela världen samt att 
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importera råmaterial som skulle användas vid produktion i Kina.  Enligt William Fung, gjorde denna 
licens det möjligt för företagen att göra sig fria från Kinas många handelsrestriktioner. Det gjorde det 
möjligt att stärka företagets konkurrensmöjligheter och gjorde det betydligt lättare att skaffa sig 
marknadsandelar globalt. William sade; ”Med möjligheten att direkt exportera produkter från Kina 
till våra kunder världen över, ger det Li & Fung möjligheten att erbjuda en än mer komplett 
flödesekonomisk service”. (Gupta & Radhika, 2005) 

 

4.6 Informations Teknologi  
1995 invigdes en intranätslänk mellan företagets kontor och fabriker världen över för att förenkla 
och effektivisera kommunikationen internt.  Detta bidrog till att orders och leveranser kunde spåras i 
realtid samt att digitalt bildspråk gjorde on-line inspektioner och problemlösning möjligt. Det som 
tidigare hade krävts att fysiska varuprover skickades med expresspost vid kvalitets problem, kunde 
nu lösas genom att högupplösta digitala bilder skickades över intranätet för realtids svar och 
lösningar.  

1997 lanserade Li & Fung sina säkrade extranät webbsidor, där varje sida var och sammanlänkade 
företaget till en kund och var speciellt utformad efter kundens särskilda behov. 10st extranät var på 
sin plats år 2000, där varje tog 6-9 månader att implementeras fullständigt. Dessa sidor kunde bistå 
med on-line produktutveckling och ordersökning vilket sparade mycket resurser som krävs för att 
skicka papperskopior av dokument mellan företagsdelarna och kunderna. Med Li & Fung som 
nyckellänk mellan tillverkare och återförsäljare bistod extranätet med en plattform för 
kommunikation mellan de två parterna samtidigt som ordern flyttades genom försörjningskedjan. 
Det gav även kunden möjlighet att spåra ordern on-line och denna övervakningskontroll av 
produktionen bidrog till snabbare respons för tillverkningen.  En kund kunde alltså ändra detaljer på 
en produkt innan den blivit helt färdigställd, och några kunder sammankopplade till och med hela sitt 
ERP (Enterprise resource planning) system till Li & Fungs extranät.   

4.6.1 Konkurrens 
När Li & Fung stod inför utmaningen att integrera informations teknologi i deras affärer krävdes en 
hel del eftertanke. Bröderna ansåg att de flesta företags B2B (Business-to.business) relationer var i 
för stor kvantitet för att kunna bygga på djupare utbyten. De ville istället bygga djupgående 
relationer med färre kunder. 

Andra hot om konkurrens som bröderna identifierade var att Internetföretag som tjänat stora pengar 
under 90-talet kunde hyra eller köpa in all kompetens de behövde. Internetföretagen kunde köpa 
upp eller gå ihop med vanliga företag och snabbt bli tuffa konkurrenter. Bröderna såg på 
internetrevolutionen som en dramatisk förändring av hur människor kommunicerar och utbyter 
information med varandra. Samtidigt är det en ny teknologisk förändring i ett led av andra 
förändringar som påverkar affärerna. De menade att ny teknologi trots allt fortfarande är teknologi, 
och Li & Fung har alltid varit ivriga att ta sig an nya teknologier. Även om det kanske är den viktigaste 
förändringen hittills så är det förmodligen inte den sista.   

När bröderna väl bestämt sig för att de behövde en elektronisk affärsstrategi, stod de inför frågor 
som; hur den skulle framställas, vilket värde den skulle innebära för företaget, samt om de skulle 
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använda sig av den redan existerande IT-avdelningen eller sätta ihop ett nytt team för uppgiften. De 
ansåg att strategin skulle komma inifrån företaget och inte genom outsourcing som i fallen med 
intra- och extranäten, eftersom de då kunde vara säkra på att teknologin skulle genomsyra hela 
organisationen.  

Li & Fung har hela tiden haft långsiktiga mål och alltid försökt anpassa sig efter ständiga förändringar 
som påverkar deras affärsverksamhet, och det var avgörande anledningar när de bestämde sig för att 
inte starta en fullt Internetbaserad enhet som under kort tid skulle kunna generera stor likviditet. 
Samtidigt bestämde de sig tidigt att de var ett informations- och kunskapsbaserat tjänsteföretag och 
såg därför allt som har att göra med informations teknologi som avgörande.  

1999 inleddes ett samarbete mellan Li & Fung och internetföretaget Castling Group för utvecklandet 
av Li & Fungs e-handelsstrategi. John Sue, verkställande direktör på Castling, beskrev Li & Fung som; 
”den perfekta strategiska partnern. De har en entreprenörsfilosofi som går ända ner till kärnan av 
organisationen. De har ett aggressivt ledarskapsteam bestående av visionärer som ligger i spetsen av 
utövandet av flödesekonomi, och de är beredda att handla efter den nya ekonomins regler”. 

Kort därefter hade lifung.com divisionen bemannats med professionell personal från Castling, och 
John Suh tog över som verkställande direktör på lifung.com. 20 procent av lifung.coms ursprungliga 
personal kom från Castling, och för att underlätta integrationen av den nya Internetenheten 
anställdes en projektledare för att fungera som en länk mellan de två grupperna.  

Vid lanseringen av en sådan enhet menar Suh, att de gick igenom tre steg; affärsstrategin, design och 
byggnadsfasen och till sist själva lanseringen. I fall med den här typen av teknologi och 
omständigheter, krävs det att processen genomförs så snabbt som möjligt. Under sådana 
förhållanden, beskriver Suh, ”krävs en grundläggande tillit inom organisationen genom ett lag som 
byggt upp saker tillsammans och vet varandras svagheter och styrkor”. Därför använder sig Li & Fung 
sig av mycket ”teambuilding” eftersom de anser att man inte kan arbeta i det tempot som krävs om 
man inte litar fullt ut på varandra. Andra kritiska aspekter vid lanserandet av en Internetenhet, är 
öppenhet och konstant kommunikation eftersom det är så många olika kompetenser och funktioner 
som är beroende av varandra för att fungera på bästa sätt. Det är just blandningen av människor, 
med nytt och gammalt och den kultur och samarbete som mångfalden byggt upp som Suh är mest 
stolt över med sitt arbetslag.  

 

4.7 Marknadsundersökning & efterfrågan 
En sak som skiljer Li & Fungs Internetenhet från de typiska Internetföretagen är de utvecklas i linje 
med den nya ekonomin, men trots det har mentalitet som är inställd efter den traditionella 
ekonomin. Detta gjorde att bröderna kände att det var nödvändigt för Li & Fung att göra 
marknadsundersökningar på det traditionella sättet, vilket de flesta andra Internetföretag inte brukar 
bry sig om. De ville inte göra antaganden, så de så de gjorde traditionella analyser av ekonomiska 
marknadsundersökningar för att få en bild av hur stor marknad det fanns, och sammanställde det 
sedan i gruppundersökningar för att identifiera återförsäljarnas verkliga behov. 
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Vidare ansåg de att marknadsföringen av lifung.coms affärsmodell för potentiella investerare var av 
stor vikt. Marknadsundersökningarna fastställde deras marknad för små och medelstora företag i 
USA till återförsäljare med en årlig försäljning på under 100 miljoner dollar, samt grossister med en 
omsättning på mindre än 50 miljoner dollar. Förutom det, preciserade undersökningen målgruppens 
behov och fastställde utsträckningen av efterfrågan för B2B portaler som lifung.com. B2B portaler 
innebär en begränsad kundbas, vilket innebär att de inte behövde investera i enorma 
reklamkampanjer, utan de visste precis vilka företag de skulle vända sig till och var de befann sig. 
Eftersom deras små och medelstora företagsorders var små och saknade stordriftfördelar, behövde 
de normalt sätt betala importörer med höga marginaler. Utöver detta erbjöds generellt dessa mindre 
företag ett begränsat utbud av produkter och förbisågs av leverantörer som hellre koncentrerade sig 
på större klienter. Tidigare hade det inte varit lönsamt för Li & Fung att handla med små och 
medelstora företag eftersom beställningarna var så pass små. Nu kunde de genom att summera de 
sammanlagda mindre beställningarna med hjälp av sin B2B portal, göra vinster genom att erbjuda 
företagen flera olika sorters produkter som samtidigt var differentierade trots de små 
beställningarna. De gjorde alltså stordriftfördelar genom att tillverka de sammanlagda 
beställningarna samtidigt som de gav företagen möjlighet till att skräddarsy sina produkter till den 
grad att de alla kunde få en egen produkt.  

När en kund hade en idé angående en produkt som denne gav specifikationer om, så som färg, 
utseende och kvalitet, skapade företaget ett detaljerat tillverkningsprogram för den specifika 
produkten. Man kan alltså säga att företaget tillverkade ett produktionsprogram för kunden. Li & 
Fung arbetade med företagen för att planera och övervaka tillverkningsprocessen, för att försäkra 
kvaliteten och att varan levererades i tid. (Gupta & Radhika, 2005) 

Lifung.coms ”masspecialtillverkning” innebar en ytterligare spets av innovation i deras 
flödesekonomiska strategi, som är så kritisk i Internetåldern. Detta gjorde det möjligt för lifung.com 
att exempelvis erbjuda en artikel i en och samma utformning, men med 10 olika mönster och i 15 
olika färger. Genom att dessutom inte fastställa en minimigräns för beställningar, tilläts kunderna 
reducera sina inventeringsnivåer och använda systemet för påfyllningsköp, vilket gav dem ytterligare 
värde. Samtidigt gjorde systemet det lättare för dem att anpassa sig efter marknadsförhållanden och 
trender. Om exempelvis gröna t-shirts är moderna under en säsong, och gula nästa, kunde mindre 
beställningar göras varje månad för att undvika att få ett överskottslager av gröna t-shirts.  

Lifung.com använde Sun Microsystems till sin hårdvaruplattform, Selectica för produktändringar 
online, Broadvision för sitt transaktionssystem och Andersen Consulting, som är ett ledande företag 
inom systemintegration för att sammanställa samtliga delar i ett paket. Webbplatsen och Li & Fungs 
IT-avdelning arbetade separat från två olika kontinenter, men med jämna mellanrum åkte ett par 
programmerare från IT-avdelningen över till San Fransisco för att se över arbetet med lifung.com. 
Webbplatsen var designad att kommunicera med företaget på samma sätt som dess huvudkunder, 
nämligen genom extranätet, men på ett ännu närmare plan då den är en del av företaget.  

Svårigheter och problem som kan tänkas uppstå när en webbplats ska integreras i ett 96år gammalt 
handelsbolag, angreps genom att utsätta personalen för daglig exponering av den nya tekniken och 
ha interna utbildningsprogram.  



30 

 

5. Analys 
Vi har i tabellen nedan, sammanställt som de viktigaste punkterna utifrån teori och empiri för att 
sammanfatta resultatet av analysen .  

 

Figur 5 – Sammanställning av de viktigaste delarna från undersökningsmodellen och empirin.  

 

Analysmodell 
Viktiga faktorer/teori Li & Fung 

5.1 Partnerskap 1. Informationsutbyten och 
kommunikationsflödet  

2. Gemensamma målsättningar 

1. Obegränsat informationsutbyte och öppenhet 
inom kommunikationen  

2. Ständig strävan att expandera sina nätverk och 
fördjupa sina relationer. 

5.2 Informations 
Teknologi 

1. En förutsättning för 
informationsutbyte. 

2. Synkronisering och kompabilitet av 
teknologi internt och externt, 
avgörande för effektiv användning av 
teknologi. 

1. Intranätslänk mellan företagets kontor och 
fabriker. Senare infördes ett extranät som 
bestod av webbsidor.  

2. Egenutvecklad elektronisk affärsstrategi för att 
försäkra sig om att teknologin var den samma 
genom hela organisationen. 

5.3 Global 
Optimering 

1. Låg leveranskostnad 

2. Ömsesidig tillit 

1. Företaget koordinerar sin värdekedja för att 
kunna hitta rätt leverantörer för rätt tillfälle 

2. Uppmuntrades, delade med sig av värdefull 
information till sina leverantörer och aktörer. 

5.4 Ledarskap och 
företagskultur 

1. Avgörande vid en flödesekonomisk 
övergång. 

2. Blicka framåt och fastna inte i 
framgångens hetta.  

1. Strävan efter ombytlig och mottaglig kultur för 
att hålla medlemmarna fokuserade. 

2. Försök till att vara mottagliga för nya idéer och 
se förbi framgångarna för att ta sig an nästa 
utmaning.  

5.5 Kunskap om 
efterfrågan och 

lagerhållning 

1. Fåtal strategiskt placerade 
centrallager. 

2. Marknaden kan vara säker eller 
osäker. 

1. Flytta sitt sourcingnätverk närmare sina 
storkunder. 

2. Hantering av konsumenternas 
försörjningskedjor underlätta att hålla koll på 
den ständigt svängande marknaden. 
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5.1 Partnerskap 
Upprättandet av partnerskap och relationer är den mest grundläggande förutsättningen för 
flödesekonomin, eftersom hela synsättet baseras på samarbetet mellan de olika partnerna i 
flödeskedjan. Detta var något som Li & Fung tidigt insåg vikten av, och har ständigt strävat efter att 
expandera sina nätverk och fördjupa sina relationer för att på så sätt växa och vinna nya 
marknadsandelar.  

Som Harrington (1997) menar är kommunikation av stor vikt, vilket kan underlättas eller förbättras 
genom att exempelvis använda sig av arbetsgrupper och inte begränsa informationsutbyten. 
Öppenhet i kommunikation och obegränsade informationsutbyten var något Li & Fung praktiserade 
flitigt i samband med uppbyggandet av relationer. Stuart & McCutheon (2000) menar att 
relationerna bör upprättas med parter som har en viktig funktion inom försörjningskedjan, för att 
sedan vårda dessa så att det skapas en så bra relation som möjligt. Även Liqun Du (2007) beskriver 
vikten av att utvärdera vilka partners för att optimera försörjningskedjan. Li & Fung strävar efter att 
försäkra sina leverantörer om att de skulle vara en av deras största kunder, samt dela med sig av 
detaljerad feedback på styrkor och svagheter till alla sina leverantörer så att förbättringar och 
åtgärder kan utföras. De leverantörer som inte levde upp till kraven, sades upp och de leverantörer 
som förbättrade sin situation knöt närmare relation till företaget. Detta tillvägagångssätt innebar 
även att partnerskapens relevans och strategiska betydelse successivt arbetades fram och 
förstärktes.  

Både Crist (1998) och Tan (1998) menar att en långsiktig ansats vid upprättandet av relationer är att 
föredra, bland annat för att det främjar samarbetet och att målsättningar och strategier 
överensstämmer parterna emellan. Detta mötte Li & Fung genom att erbjuda olika fördelar till de 
leverantörer som anpassade sina handlingssätt för att bättre synkronisera parternas strategier, vilket 
kunde leda till att leverantörerna motiveras till anpassning och på så sätt stärka relationerna 
ytterligare. Kommunikationen mellan parterna uppmuntrades genom att med jämna mellanrum hålla 
möten med högsta ledningen tillsammans med avdelningschefer. Även Li & Fungs strategier för 
synkronisering av informationsteknologier hade en stor betydelse för en långsiktig syn på relationer, 
då de innebar att parterna byggde upp ett beroende av varandra.  

Nästa steg i Li & Fungs utveckling för att ytterligare upprätta närmare och långsiktiga partnerskap var 
att helt enkelt köpa upp strategiska delar av värdekedjan för att kunna få ännu större kontroll över 
de olika leden.  Eftersom de själva kände till sina kunder och deras behov bättre än leverantörerna, 
ville de själva kunna erbjuda råmaterialet åt kunderna. På detta vis behövde de inte lägga ner lika 
mycket tid och resurser på att utveckla relationerna med leverantörerna, eftersom de blev 
leverantörer åt sig själva. Kommunikationsteknologi, ömsesidigt beroende, gemensamma och 
långsiktiga målsättningar, tillit samt synkronisering av organisationsstrukturer som alla är avgörande 
faktorer vid partnerskapsupprättande, underlättades avsevärt i de fall där Li & Fung kontrollerade 
flera delar av kedjan. Detta tillät företaget att bland annat kunna erbjuda bättre service och 
kvalitetskontroll och köpa mer kostnadseffektiva mängder råmaterial. När Li & Fung även började 
köpa upp konkurrerande företag för att erhålla nya kunder, få kontroll över ytterligare länkar inom 
värdekedjan, och integrera dessa företag i sin organisationsstruktur och strategier, expanderade 
företaget och deras marknadsandelar på ett helt annat sätt än tidigare.  
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5.2 Informations Teknologi 
Informations teknologi är något som idag är en förutsättning för informationsutbyte, och utgör 
kärnan av dagens ekonomi. Paulsson & Nilsson (2000), Lester (2000), Van Weele (2005) är överens 
om att användande av IT-teknologi på ett effektivt sätt för att koordinera de olika leden i 
försörjningskedjan är avgörande för ett effektivt flödesekonomiarbete. Li & Fungs användning av IT-
teknologi började på ett internt plan genom att de under mitten 90 talet invigde en intranätslänk 
mellan företagets kontor och fabriken för att effektivisera kommunikationen inom företaget. Detta 
var det första steget mot ett kompatibelt kommunikationssystem. 

Paulsson & Nilsson (2000), Sabath (1998) och Lester (2000) beskriver vikten av gemensamma IT-
lösningar och speciellt anpassade system för att effektivisera kommunikationen och 
informationsflödet mellan parterna. I och med lanseringen av Li & Fungs extranät som bestod av 
webbsidor, vilka var och en sammanlänkades med en kund som den var och speciellt utformad för. 
Dessa sidor var mycket tidskrävande att implementeras, men resulterade samtidigt i ett enormt steg 
framåt mot effektivare kommunikation och informationsutbyte parterna emellan. Samtidigt kunde 
extranätet bistå kunderna med on-line produktutveckling, ordersökning och vissa kunder 
sammankopplade till och med hela sitt ERP-system till extranätet. På detta sätt sammanfördes Li & 
Fung närmare aktörerna och byggde upp ett sorts beroende av varandra.  

Van Weele (2005) belyser vikten av att generera, använda och sälja information för att effektivt 
kunna anpassa sin produktion och service efter kundens behov. Li & Fung utvecklade sin elektroniska 
affärsstrategi själva för att försäkra sig om att teknologin skulle vara densamma genom hela 
organisationen. Som flertalet teoriförfattare påpekar är just synkroniseringen och kompatibiliteten 
av teknologi internt och externt avgörande för effektiv användning av teknologin. Samtidigt innebär 
ett eget utvecklat system att de inte behöver bli beroende av utomstående parter, vilket man kan bli 
vid användning av outsourcing. Paulsson & Nilsson (2000) menar att de flesta företag strävar efter att 
ligga utvecklingsmässigt i täten inom sitt område och låta andra ansvara för utvecklingen av de övriga 
komponenterna. Detta eftersom det blir allt svårare och kostsamt att hålla sig ständigt uppdaterad 
av den tekniska utvecklingen inom respektive område. Genom att inleda ett samarbete med Castling 
Group som hade stora kunskaper inom informations teknologi, löste Li & Fung det problemet på ett 
väldigt fördelaktigt sätt. Det innebar att deras Internetdivision bemannades med personal som hade 
den kompetens som krävdes, och samtidigt kunde de själva kontrollera utvecklandet av 
Internetenheten.   

Van Weele (2005) beskriver leverantörens elektroniska kompetens som avgörande för 
kundrelationer då samarbetet mellan parterna till stor del bygger på att leverantörerna kan erbjuda 
integrerade system och för kunden tillfredställande informationssystem. När Li & Fung integrerade 
informationsteknologi i sina affärer var de måna om att bygga djupgående relationer med färre 
kunder. De har alltid lagt upp långsiktiga mål, strävat efter att anpassa sig efter förändringar som 
påverkar affärsverksamheten och lagt stor vikt vid allt som har att göra med informationsteknologi 
att göra. Denna förståelse för informationsteknologin möjligheter och integration har varit 
avgörande för företagets upprättande och underhåll av dess kundrelationer.  
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5.3 Global optimering 
Enligt Friedman (2005) handlar global optimering om att det inte spelar någon roll om du får tag på 
en artikel för ett lågt pris, utan att nyckeln till framgång är att den totala kostnaden för leverans av 
alla artiklar i tid från världens fyra hörn till dina fabriker eller återförsäljare måste vara låga, och då 
absolut lägre än dina konkurrenters totalkostnad. Li & Fung har med hjälp av sitt globala nätverk 
lyckats stabilisera ett bra leverantörsnätverk. Eftersom företaget koordinerar alla händelser i sin 
värdekedja kan de söka upp rätt leverantörer för de artiklar som skall köpas in. Företaget strävar 
alltid efter att köpa rätt artiklar för rätt pris och kvalitet och har tack vare sitt globala nätverk lyckats 
visa upp sig och fastställt vilka leverantörer som behövs. Li & Fung slutar dock inte där utan håller sig 
alltid synliga för att nya intressanta leverantörer skall hitta dem. De uppmanar sina nuvarande 
leverantörer att inte vara helt beroende av dem, men att Li & Fung fortfarande kommer att vara en 
av deras större kunder, och får genom detta tillvägagångssätt bättre flexibilitet.  

Li & Fung har delat upp sina produktionsprocesser i flera delar. Likt vad Paulsson & Nilsson (2000) 
menar med att slutprodukten består av flera olika sammansatta komponenter, blir en integration 
mellan informationsflödets olika delar, samt integrationen mellan det fysiska flödet och 
informationsflödet en väldigt viktig aspekt. Li & Fung har delat upp sin produktion på så vis att ordern 
och information om ordern tas om hand i Hong Kong, ordern bearbetas därefter och små paket med 
de nödvändiga komponenterna och information om varan skickas sedan till Kina för tillverkning. Den 
färdigtillverkade varan skickas sedan tillbaka till Hong Kong för att bli testad, inspekterad, 
transporterad och paketerad.  Li & Fung har som Paulsson & Nilsson (2000) beskriver, skapat en 
kedja där samtliga aktörer har kunskap om vad som pågår för att kunna utnyttja sina resurser på ett 
så effektivt sätt som möjligt. Li & Fungs uppdelning av värdekedjan till mindre komponenter har även 
bidragit med att företaget kan på ett effektivt sätt bemöta kundernas specifika behov.  

Ömsesidig tillit mellan aktörerna är också avgörande menar Paulsson & Nilsson (2000), eftersom de 
kan tjäna på att lämna ut strategisk information och andra kunskapsutbyten. Detta var något som 
bröderna uppmuntrade, att dela med sig av värdefull information till sina leverantörer och aktörer 
inom nätverket.  

 

5.4 Ledarskap & företagskultur 
Som Buckling & Sengupta (1993) beskriver är det avgörande för effektiviteten i samarbetet mellan de 
olika aktörerna, på vilket sätt företagskultur, målsättningar och ledarskapstekniker synkroniseras. Li 
& Fung har som beskrivet i empirin en väldigt stark företagskultur som grundas i uppmuntran till 
mångfald, innovation och ombytlighet vilket uppenbarligen inneburit en stor fördel i deras 
flödesekonomiska arbete. Då flödesekonomin till största del bygger på partnerskap och relationer, 
och relationerna i sin tur handlar mycket om att utveckla en förståelse och tillit mellan parterna, får 
företagsfilosofierna en avgörande roll i hur väl samarbetet fungerar. Mentzer (2001) menar att lyckad 
flödesekonomi är kopplat till konstruktivt ledarskap som kan stimulera samarbete inom företaget och 
med inblandade parter. Både Mentzer (2001) och Cooper & Ellram (1993) argumenterar även för att 
ledningens engagemang, stöttning och inblandning vid de förändringar som ett flödesekonomiskt 
synsätt innebär, är avgörande för hur väl övergången lyckas. Li & Fung uppmuntrade till ständig 
kommunikation inom företaget genom uppdelningar i mindre arbetslag och kontinuerliga möten 
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med högsta ledningen och avdelningschefer. De strävade efter en ombytlig och mottaglig kultur som 
ständigt skulle hålla medlemmarna fokuserade. Denna decentraliserade och ödmjuka kultur öppnar 
för flexibilitet och kreativt tänkande hos personalen och engagerar med stor sannolikhet mer än vad 
en mer byråkratisk företagskultur hade gjort, eftersom det förutsätter att man får vara beredd på 
förändringar av arbetssätt och företagskultur samt att det gynnas av innovation och nytänkande.   

Whipple & Frankel (2000) beskriver vikten av att ledningens ansvar ligger både i handlingar som 
påverkar långsiktiga beslut, men samtidigt även korttidsplanering och dagliga utföranden. Denna 
utmaning möttes av Li & Fung genom att de två bröderna delade upp sina arbetsuppgifter så att 
Victor behandlade strategiska frågor och långsiktiga beslut, medan William befann sig på plats där 
det hände och deltog i de dagliga händelserna. På detta sätt kompletterade de varandra genom en 
kombination av ledarskap och verkställande samt att de hela tiden hade nära kontakt och kunde 
utbyta erfarenheter från de olika områdena.  

Ahrenfelt (2001) beskriver vikten av ledarens förmåga att kunna blicka framåt trots stora framgångar, 
då det är lätt att istället känna sig nöjd för tillfället och stanna av i utvecklingen.  Just denna aspekt 
var bröderna fullt medvetna om och strävade hela tiden efter att vara öppna och mottagliga för nya 
idéer för att istället se förbi framgångarna och ta sig an nästa utmaning.  

 

5.5 Kunskap om efterfrågan och lagerhållning 
Traditionellt menar Paulsson & Nilsson (2000) att man vanligen håller ett lager för att gardera sig mot 
efterfrågevariationer och andra risker, och då själv fått välja hur stort säkerhetslagret skall vara. 
Nackdelen med detta är dock att företagen ofta blir lite för försiktiga och håller då onödigt stora 
säkerhetslager. Li & Fung har istället flyttat sina lager till kritiska punkter, nämligen där sina 
storkunder befinner sig och tack vare detta lyckats göra som Paulsson & Nilsson (2000) förklarar att 
få kontroll över att artiklarna finns i rätt mängd, vid rätt tillfälle och vid rätt plats. Li & Fung strävade 
nämligen efter att med sin globala flödesekonomi köpa in rätt varor, vid rätt plats och för rätt pris 
och kvalitet, och därefter hålla sina lager så nära sina klienter som möjligt.   

Paulsson & Nilsson (2000) menade att det tidigare var vanligt för företag med en spridd geografisk 
marknad att hålla många lager runt om i världen med större delen av dess sortiment i dessa lager. I 
dag är det dock vanligast att företaget håller ett eller några fåtal centrallager strategiskt utplacerade.  
Li & Fung började under slutet på 90-talet inse vikten av att placera sina lager på strategiska platser. 
Med hjälp av sin så kallade närhetsstrategi, förflyttade Li & Fung sitt sourcingnätverk närmare sina 
storkunder. Li & Fung expanderade därför sitt sourcingnätverk till platser som Östra Europa, Nord 
Afrika, Syd Afrika och Central Amerika. Fördelen med dessa strategiskt placerade centrallager var att 
leveranstiden kunde kortas ner och att lagren kunde användas i stort sätt när som helst.  

Dagens marknad kan enligt Copacina (1998) svänga fort, den kan exempelvis vara säker eller osäker, 
den kan även vara säsongsanpassad eller stabil. Hanfield & Nicols (1999) beskriver vikten av en 
effektiv hantering av de materiella flödena och möjligheterna att reducera kostnader genom att se 
över kundefterfrågans variationer och osäkerhet. Li & Fungs strategi var att helt och hållet hantera 
sina konsumenters försörjningskedjor för få bättre organiserad produktion och för att säkra kortare 
produktionstider. Resultatet av att Li & Fung nu fick smidigare responstider gav dem möjligheten att 
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följa marknadens behov hand i hand med produktionen. Att hantera sina konsumenters 
försörjningskedjor gjorde det alltså lättare för Li & Fung att hålla koll på den ständigt svängande 
marknaden och anpassa sig till konsumenternas efterfrågan.  

Hanfield & Nicols (1999) menar att även om strategierna för att följa osäkerheten kring 
kundefterfrågan är viktiga, måste de samtidigt fokuseras på att höja kundservicen. Genom att Li & 
Fung gjorde det möjligt för sina kunder att specialbeställa sina produkter, kunde de erbjuda en artikel 
i en och samma utformning, men som kunde beställas i 10 olika mönster och 15 olika färger. 
Företaget arbetade även tillsammans med kunderna för att försäkra sig om att hela 
tillverkningsprocessen, leverans och tidsplanering gick rätt till. På detta sätt kunde de hålla en hög 
service och nära kontakt med kunden. Detta i samband med att de inte har någon minimigräns för 
beställning gjorde det möjligt för LI & Fung att förhindra sina kunder att göra som Friedman (2005) 
beskriver det, att råka beställa för mycket eller för lite av en specifik vara. Li & Fung gjorde det alltså 
möjligt för sina kunder att välja bland säsongens olika färger så att de kunde anpassa sig lättare efter 
marknadsförhållandena och årstidens olika trender. De gjorde det även möjligt för sina kunder att 
reducera sina inventeringsnivåer då de kunde använda lifung.coms system för påfyllningsköp när de 
än ville.  
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6. Slutsatser & diskussion 
 

Efter att ha studerat fallet Li Fung som ett exempel på en effektiv utövare av flödesekonomi har vi 
funnit att företaget har blivit framgångsrikt av många olika anledningar. Samtliga dimensioner av 
begreppet har varit betydande och de är också beroende av varandra.  

Dock har vi kunnat identifiera två faktorer som vi anser vara avgörande för företagets framgångar 
och gjort dem till ett av de ledande företagen i världen inom området: 

1. Ledarskap 

2. Kontroll av aktivitetskedjan 

Det är just ledningens agerande och företagskulturen som enligt uppsatsförfattarna utmärker sig som 
den mest framträdande framgångsfaktorn i fallet med Li & Fung. Det framgår tydligt i empiriavsnittet 
att bröderna lade stor vikt vid företagets normer, värderingar, mångfald och genom ett nära arbete 
med företagets anställda uppmuntra till påverkan och nytänkande. Genom att ta till sig personalens 
idéer och uppmuntra till mångfald skapade Li & Fung en ödmjuk företagskultur. Detta tror vi har haft 
en stor inverkan i det flödesekonomiska arbetet, då det säkerligen innebär att medarbetarna känner 
ett starkt förtroende för ledningen och företaget i sig samt att det skapar en allmänt större trivsel 
bland medarbetarna. Som vi tidigare diskuterat gynnas företag som ämnar gå mot ett 
flödesekonomiskt synsätt av tillit, öppenhet, innovation och kommunikation både internt och 
externt. Det har att göra med alla de förändringar, omstruktureringar och samarbeten som företaget 
i fråga måste ta sig an med de partners som har en stor strategisk del i försörjningskedjan. Dessa 
partners kan vara av vilt skiftande ursprung, kulturer och struktur. En konservativ och traditionell 
företagsstruktur där det hålls hårt på sina inkörda mönster tror vi därför skulle innebära stora 
nackdelar för ett företag som vill ta sig an det flödesekonomiska synsättet. Det handlar om att bryta 
traditionella tankemönster och stimulans till utveckling av nya.   

Främjandet av nytänkande innebär samtidigt nödvändigtvis inte att man helt bör förkasta gamla 
beteenden, utan även dessa går att ta lärdom av. Li & Fung utnyttjade detta i samband med 
lanseringen av sin Internetenhet då de insåg att de hade en mentalitet som fortfarande var inställd 
efter den traditionella ekonomin, men att de samtidigt ville utvecklas i linje med den nya ekonomin. 
För att undvika att göra antaganden och chansningar, bestämde de sig för att använda sig av 
traditionella analyser av ekonomiska marknadsundersökningar och sedan sammanställa det för att få 
en bild av marknadsefterfrågan. De använde alltså ny teknik tillsammans med ett traditionellt synsätt 
för att undvika att ta sig an något de inte hade tillräcklig kunskap om.   

Arbetet mot en effektiv flödesekonomi är en ständigt pågående process vilken genomgår 
förändringar och som hela tiden måste underhållas.  Det innebär nya utmaningar och problem som 
kräver nya lösningar. Denna utmaning kräver stor kunskap och ett starkt ledarskap som kan styra 
organisationen, sina medarbetare och samtliga inblandade parter mot en effektiv flödesekonomi. 
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Det fordras ett stort engagemang och ett aktivt deltagande från ledningen i samtliga 
planeringsprocesser.  

Nästa faktor vi identifierat som avgörande för Li & Fungs framgångar är hur de strävat efter att fullt 
ut kontrollera aktivitetskedjans alla delar och själva styra hela produktionsprocessen. Genom att hela 
tiden sträva efter ytterligare kontroll av processerna har företaget kunnat erbjuda en bättre service 
men samtidigt skära ner alla tänkbara kostnader och tidsfördröjningar. Det som startade med 
upprättandet av ett partnerskap och ett arbete för att synkronisera teknologi och företagskultur för 
att underlätta för ett så effektivt samarbete som möjligt, ledde så småningom till viljan att själva 
kunna erbjuda råmaterialet åt kunderna. Genom att köpa upp strategiskt utvalda och konkurrerande 
företag för att sedan integrera dessa i sin egen företagsfilosofi och försörjningskedja kunde hela 
produktionsprocessen kontrolleras. Det flödesekonomiska konceptet bygger till stor del på kontroll 
och optimering av kedjans samtliga delar, vilket innebär att möjligheten till ägande och full kontroll 
av produktionsprocessen leder till ytterligare synkronisering och effektivisering av arbetsprocesser 
och samarbete.  

Denna strategi innebär att flera av de problem och hinder som är relaterade till uppbygganden av 
relationer, lättare kan undvikas. De flesta kritiska aspekter av flödesekonomin är kopplade till 
relationer, samarbete och synkronisering. Felkällor kan därför minimeras med hjälp av en fullständig 
kontroll av hela aktivitetskedjan. Detta i sin tur ger större kostnadsfördelar, ökad flexibilitet i form av 
anpassning till kundens behov, underlättad kommunikation, större förtroende samt bättre möjlighet 
att anpassa sig efter marknadssvängningar. Det är viktigt att poängtera att denna strategi inte är 
aktuell för alla företag då den kräver stora resurser och tillgångar för att kunna genomföra. Strategin 
bör snarare ses som ett steg som tas när företaget nått tillräckligt långt i den flödesekonomiska 
utvecklingen. Mindre företag som aldrig skulle ha möjlighet att upprätta detta ägande bör istället 
fokusera på att upprätta en nära relation med sina partners och leverantörer.  

 

6.1 Avslutande diskussion kring problematik med flödesekonomi.  
Problem som skulle kunna uppstå vid relationer som innebär både samarbete och konkurrens. Vid 
den typen av relationer kan det vara svårt eller till och med inte önskvärt att ha ett helt öppet 
informationsutbyte. Relationen måste bygga på parternas ömsesidiga beroende av varandra och 
detta varierar självklart mycket från fall till fall. De olika aktörernas målsättningar kan vara svåra eller 
omöjliga att samstämma, framförallt då det handlar om relationer mellan handlare och leverantör. 
Samtidigt innebär inte det att relationen nödvändigtvis försämras bara för det. Ett annat vanligt 
misstag som företagen gör är att de försöker integrera för många funktioner och parter på en gång, 
vilket leder till att processen blir väldigt komplex och risken för kommunikationsproblem ökar. 
Integreringen av flödesekonomin bör istället ske gradvis genom att successivt utveckla närmare 
relationer med ett mindre urval företag.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsförfattarna tycker att det skulle vara intressant att göra en undersökning av Li & Fungs 
flödesekonomiska utveckling där man under arbetets gång har möjlighet till direkt kontakt med 
företaget för att få en ännu närmare inblick i hur de hanterar aspekterna vi diskuterat samt vad de 
har för framtidsutsikter. Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie med andra 
framgångsrika företag för att identifiera andra framgångsfaktorer och skillnader mellan 
flödesekonomiska strategier. 
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