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Bakgrund: Lagerverksamheten har en väsentlig betydelse och kan vara avgörande för 

organisationen övergripande prestanda och framgång, i synnerhet för SMF (små och 

medelstora företag). Driften av lagerverksamheten kan bli särskilt utmanande om 

organisationen befinner sig i en stark tillväxtfas och om den aktuella artikeln 

kännetecknas av behov.  För att effektivt kunna bedriva sin lagerverksamhet bör 

organisationer utgå från en lagerdesign. Däremot redogör inte dagens forskning hur SMF 

som befinner sig i en stark tillväxtfas samt lagerhåller en artikel med behov bör utforma 

en sådan lagerdesign.  

Syfte: Denna studie syftar till att föreslå en lagerdesign som tar hänsyn till artikelns 

behov. Vidare ämnar studien att undersöka vilka konsekvenser en hög tillväxtfas har på 

ett SMF:s lagerverksamhet.  

Metod: Studien har studerat organisationen Nordic Green Design AB, ett svenskt SMF 

vars artikelsortiment utgörs av prydnadsväxter. Artikelns behov förutsätter krav på rätt 

temperatur, ljus och bevattning. Datainsamlingen har utgått från intervjuer med 

organisationens lagerpersonal och marknadschef samt via observationer av 

organisationens befintliga lagerdesign. Data har därefter analyserats utifrån den 

teoretiska referensramen. 

Slutsats: Studien betonar vikten av att fastställa behov och krav i samband med 

utformandet av en lagerdesign, i synnerhet när artikeln präglas av behov. Fastställandet 

av behov och krav fastställer ramarna för vilka lagerhanteringsmetoder som är 

tillämpbara i lagerdesignen. Genom att skifta fokus mot fastställandet av behov och krav 

kan en effektivare lagerverksamhet uppnås. Vidare indikerar studien på att en stark 

tillväxtfas bidrar till omfattande organisatoriska utmaningar. Studiens resultat antyder 

att en decentraliserad organisationsstruktur har bäst förutsättningar för att hantera dessa 

utmaningar. 

 
Nyckelord: Lagerdesign, lagerlayout, lagerverksamhet, SMF, tillväxtfas, 
prydnadsväxter, växter. 
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Abstract 

 

Background: Warehousing activities are essential and can be crucial to the 

organizations overall performance and success, especially for SMEs (small and medium-

sized enterprises). The warehouse operations can be particularly challenging if the 

organization is in a rapid growth phase and if the stored article is characterized by 

requirements. In order to effectively carry out the warehouse operations, organizations 

need to develop a warehouse design. However, today’s research does not acknowledge 

how SME’s with above-mentioned prerequisites should form such warehouse design. 

Purpose: This study aims at proposing a warehouse design that takes into account the 

requirements of the article. Furthermore, the study intends to examine the consequences 

of a rapid growth phase on an SME's warehouse. 

Method: This paper has studied the organization Nordic Green Design AB, a Swedish 

SME, whose articles consists of ornamental plants. These products require specific care 

such as temperature, light and irrigation regulation. The data collection was based on 

interviews with the organization's warehouse staff and marketing manager. Additionally, 

data was collected through observations of the organization's existing warehouse design. 

The data has then been analyzed based on the theoretical reference frame. 

Conclusion: The study emphasizes the importance of identifying needs and 

requirements when developing a warehouse design, especially when the article is 

characterized by requirements. The determination of needs and requirements determines 

the foundation of which storage management methods that are applicable in the 

warehouse design. By shifting focus to the determination of needs and requirements, 

more efficient storage can be achieved. Furthermore, the study indicates that a rapid 

growth phase contributes to extensive organizational challenges. The results of the study 

suggest that a decentralized organizational structure has the best prerequisites for 

managing these challenges. 

 
Keyword: Warehouse design, warehouse layout, warehouse operations, SMEs, growth 
phase, ornamental plants. 
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1. Inledning  
 

 

Följande avsnitt redogör studiens utgångpunkt genom en kortare introduktion av den 

befintliga forskningen inom det aktuella ämnet. Vidare presenteras studiens syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och definitioner. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Utformandet av ett effektivt lager samt lagerhanteringssystem kan vara avgörande för en 

organisations övergripande prestanda och framgång (Baker & Canessa, 2009). Enligt 

Kiefer och Novack (1999) är lagret en kritisk aktivitet mellan en organisation och dess 

leverantörer. Vidare utgör lagret normalt den sista instansen för den slutgiltiga 

värdeadderingen och på så sätt har de en direkt inverkan på produktens övergripande 

kostnad (Baker & Halim, 2007). Synen på lager har under de senaste decennierna 

förändrats fundamentalt (De Koster, 1998). Ursprungligen betraktades lager som en i 

raden av olika kostnadsposter men till följd av den utbredda globala konkurrensen har 

lager och dess hantering formats till ett kritiskt konkurrensverktyg (De Koster, 1998; Gu 

et al. 2007). Enligt De Koster (1998) kan organisationer med hjälp av en effektiv 

lagerhantering överträffa sina konkurrenter gällande kundservice, ledtid och kostnader. 

För att kunna effektivisera sin lagerhantering bör organisationer utgå från en lagerdesign 

(Mohsen, 2002; Baker & Canessa, 2009). Lagerdesignen bör utformas på ett sådant sätt 

att de stämmer väl överens med organisationens verksamhet och dess förutsättningar. 

Flera forskare konstaterar däremot att utformandet av en lagerdesign är en oerhört 

komplex process (Mohsen, 2002; Rouwenhorst et al. 1999). 

 

Artiklar med särskilda egenskaper likt prydnadsväxter bidrar till ytterligare utmaningar 

vid upprättandet av lagerdesign. Detta styrks av Tompkins (1996) som poängterar att 

organisationer bör ta hänsyn till artikelns egenskaper vid utformandet av en lagerdesign. 

Industrin för prydnadsväxter har under de senaste 25 åren fått ett stort genomslag tack 

vare den ökade globaliseringen (Ferrantea et al. 2015). Branschen kännetecknas av långa 

distributionskedjor med många mellanhänder från producent till konsument. 

Prydnadsväxter som artikel är krävande vad gäller deras grundläggande förutsättningar 

för överlevnad (Ferrantea et al., 2015). De grundläggande förutsättningarna gör gällande 

att prydnadsväxterna ska tillgodoses med rätt temperatur, bevattning och belysning. 

Enligt Ferrantea et al. (2015) och Agrios (2005) utsätts prydnadsväxter för stora risker i 

samband med lagring och transport. Vidare poängterar Agrios (2005) att det är vanligt 

förekommande att prydnadsväxters grundläggande behov inte uppfylls under dessa 

aktiviteter. Försämrad kvalitet av prydnadsväxter beror huvudsakligen på att växterna 

befinner sig i en miljö som inte är anpassad till deras naturliga förhållanden (Starman et 

al. 2007; Agrios, 2005; Ferrantea et al. 2015). Eftersom prydnadsväxtens estetiska 

egenskaper är det som är mest betydelsefullt inom industrin måste artikeln hanteras på 

ett lämpligt sätt för att deras kvalitet och livslängd ska bevaras (Ferrantea et al. 2015). 

Således måste organisationer inom industrin tillgodose växternas behov för att 

möjliggöra försäljning. 
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Även om det råder enighet bland dagens forskare beträffande lagerdesign och dess 

betydelse för organisationer så praktiseras konceptet normalt inte bland SMF (små och 

medelstora företag) (Rajeev, 2008). Sprague och Wacker (1996) menar att en förklaring 

bakom detta är att SMF inte betraktar lagerverksamheten som en kritisk eller strategisk 

aktivitet. Att effektivt kunna bedriva sin lagerverksamhet är av väsentlig betydelse 

(Rajeev, 2008). I synnerhet för SMF, då en effektiv lagerhantering minskar risken för 

materialbrist samt bidrar till att reducera organisationens kapitalbindning. Rajeev 

(2008) konstaterar att minskade kostnader och ökad konkurrenskraft är viktiga 

förutsättningar för SMF ska kunna växa. En stark tillväxtfas kräver däremot omfattande 

förändringar inom organisationen (Nicholls-Nixon, 2005). Flamholtz och Hua (2002) 

menar att organisationer som inte lyckas genomföra förändringar i takt med att den växer 

kommer erhålla ”växtvärk”. Växtvärken är ett vanligt förekommande fenomen bland SMF 

och det leder normalt till överbelastning på organisationernas respektive funktioner. 

 

1.2 Problemformulering 

Forskningen tyder på att lagret har en väsentlig betydelse för organisationer. Men för att 

lagerverksamheten ska fullgöra sin funktion på ett effektivt sätt krävs det att lagret 

utformas på ett sätt att den tillgodoser de rådande förutsättningarna. Nuvarande 

forskning redogör inte för hur SMF med begränsade resurser och som befinner sig i en 

stark tillväxtfas bör utforma sin lagerdesign. Vidare är det enbart ett fåtal forskare som 

tar hänsyn till att vissa artiklar präglas av behov likt prydnadsväxter. 

  

NGD (Nordic green design) är en svensk organisation som kategoriseras som ett SMF. 

Organisationen upplever utmaningar vad gäller deras lagerhantering av växter. Till följd 

av en stark tillväxtfas har organisationen haft svårt att anpassa sin gamla lagerdesign till 

prydnadsväxternas behov. Artikelvolymerna till och från lagret har ökat avsevärt och 

organisationen har svårt att uppfylla artiklarnas grundläggande behov beträffande 

temperatur, bevattning och belysning. Till följd av detta kasseras uppskattningsvis 2 % av 

den årliga volymen. Organisationen önskar att få en bättre förståelse hur de ska anpassa 

sin lagerverksamhet och design efter artiklarnas behov samt hur det ska realiseras med 

begränsade resurser. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att föreslå hur ett SMF bör utforma sin lagerdesign när artikeln 

kännetecknas av behov. Vidare ämnar studien att undersöka vilka konsekvenser en hög 

tillväxtfas har på ett SMF:s lagerverksamhet.  
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1.4 Frågeställningar 

För att kunna besvara studiens syfte har tre frågeställningar upprättats: 
 

 Hur påverkar en stark tillväxtfas ett SMF:s lagerverksamhet och hur kan 

organisationen reducera dess inverkan? 

 

 Hur förhåller sig SMF:s befintliga lagerdesign till prydnadsväxternas behov? 

 

 Vilka lagerhanteringsmetoder inom en lagerdesign är lämpade för att tillgodose 

prydnadsväxters behov och hur förhåller de sig till begränsade resurser? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avser att studera tillväxtens inverkan på lagerverksamheten samt NGD:s 

lagerdesign vid anläggningen i Stockholm. 

 

 

1.6 Definitioner 

Följande definitioner syftar till att klargöra vad som avses med olika begrepp för denna 

studie. 

  

Lagerdesign - Ett samlingsbegrepp för olika aspekter som behöver beaktas vid 

utformning av ett lager.   

  

Funktioner – Olika delområden vilka tillsammans utgör lagerdesignen. 

  

Lagerhanteringsmetod - De metoder som ingår i en lagerdesigns respektive funktion. 

  

Lagerverksamhet – Ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som förknippas med ett lager.   

 

Begränsade resurser – I denna studie avser begränsade resurser finansiella, personal, 

inventarier och anläggningstillgångar. 

 

Lux – Ett mått för att mäta mängden ljus i en given area. 
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2. Metod 
 

 

Följande avsnitt redogör studiens tillvägagångssätt med syftet är att ge läsaren en 

djupare förståelse kring varför specifika metoder valts och hur dem har tillämpats. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi baseras i stor utsträckning på forskningsfrågan (Patel & 

Davidson, 2011). Forskningen kan antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, 

alternativt en kombination av båda dessa (Patel & Davidsson, 2011; Bryman & Bell, 2013). 

Det som skiljer forskningsstrategierna åt är att den kvalitativa forskningsstrategin lägger 

en större vikt på datainsamling av mjuka värden som exempelvis intervjuer. Det som 

kännetecknar den kvalitativa forskningsstrategin är således verbala analyser för att 

beskriva och tolka fenomen (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013). Medan den 

kvantitativa forskningsstrategin betonar kvantifiering och statistiska analyser (Patel & 

Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013). 

  

För att besvara studiens syfte har en forskningsstrategi av kvalitativ karaktär tillämpats 

vid insamling och analys av data. Studien eftersträvar att skapa en djupare förståelse för 

lagerhållningen av prydnadsväxter och vilka konsekvenser en hög tillväxttakt har på ett 

SME-företag. En kvantitativ forskningsstrategi ansågs inte vara lämplig på grund av 

begränsad tillgänglig data från den organisation som studeras. För att en kvantitativ 

forskningsstrategi skulle vara lämplig skulle författarna för studien behöva 

experimentera respektive alternativ för lagerdesign för att sedan kvantifiera vilka 

metoder som främjar växternas livslängd bäst. Vidare menar Mohsen (2012) att 

utformningen av en lagerdesign är komplext på grund av den mängd olika 

lagerhanteringsmetoder som finns. Med hänsyn till den mängd alternativ som finns 

skulle en sådan forskningsstrategi vara tidskrävande. Således bedömdes en kvantitativ 

forskningsstrategi inte vara tillämpbar för studiens tidsram. Vidare skulle den 

kvantitativa forskningsstrategin medföra svårigheter att besvara studiens frågeställning 

kring tillväxt. 

 

2.2 Forskningsansats 

En forskningsansats har vanligtvis en utgångspunkt från en deduktiv eller induktiv ansats 

och syftar till att beskriva relationen mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2011). 

Den induktiva forskningsansatsen utgår från ett enskilt fall eller observation och stödjer 

dessa mot befintlig teori (Bryman & Bell, 2013). Medan den deduktiva 

forskningsansatsen syftar till att pröva existerande teorier för att sedan falsifiera eller 

bekräfta dessa teorier (Patel & Davidson, 2011). En studie behöver dock inte enbart vara 

av induktiv ansats eller deduktiv ansats utan kan även vara en kombination av båda dessa, 

så kallad abduktion (Patel & Davidson, 2011). Den abduktiva ansatsen innebär att det 

empiriska användningsområdet utvecklas successivt fram i samband med att forskaren 

växlar mellan teori och empiri (Kovács & Spens, 2005). 
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I denna studie har en induktiv ansats brukats där existerande teori har insamlats baserat 

på insamlad data. Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativa studier tenderar att vara av 

induktiv ansats. 

 

2.3 Forskningsdesign 

Beslut kring valet av forskningsdesign berör frågan vilken metod som ska tillämpas vid 

insamling och analys av data (Bryman & Bell 2013). Valet av forskningsdesign styrs i 

allmänhet av vilka frågor som studien ska besvara (Bryman & Bell, 2013). Den 

forskningsdesign som har legat till grund för denna studie är en fallstudie. En fallstudie 

möjliggör en fördjupad analys av ett specifikt problem (Bryman & Bell, 2013). Voss et al. 

(2002) menar även att fallstudier är ett av de bästa sätten att studera 

verksamhetsstyrning. Vidare menar Voss et al. (2002) att fallstudier möjliggör 

studerandet av ett fenomen i sin naturliga miljö. Således kan teori genereras av den 

förståelse som har uppnåtts genom observationer på det som praktiseras. Med hänsyn till 

studiens forskningsfrågor valdes således en fallstudie. 

 

2.4 Metoder för informationsinsamling 

För att kunna besvara studiens frågeställningar kan ett flertal metoder brukas för 

informationsinsamling. Vanligen samlas data in genom befintliga dokument, intervjuer, 

observationer eller enkäter (Patel & Davidson 2011). Däremot vilken metod som är mest 

lämpad beror på både på studiens frågeställning och den tillgängliga tiden (Patel & 

Davidson 2011). I linje med valet av forskningsstrategi och design har observationer samt 

intervjuer legat till grund för studiens informationsinsamling. Enligt Patel och Davidson 

(2011) är intervjuer särskilt användbar för att skapa förståelse om respondentens 

ståndpunkter. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att intervjuer och observationer är 

bland de vanligaste metoderna vid kvalitativ forskning på grund av dess flexibilitet. 

Observationerna syftar huvudsakligen till att skapa en god förståelse om studieobjektets 

verksamhet (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.1 Intervjuer 

Bryman och Bell (2013) skiljer på två former av kvalitativa intervjuer, semistrukturerad 

och ostrukturerad. Oavsett intervjuform så syftar både till att skapa en god förståelse över 

respondents ståndpunkter (Bryman & Bell, 2013). Respektive intervjuform har förvisso 

både för- och nackdelar. En ostrukturerad intervju tenderar att likna mer av ett samtal 

med fokus på att respondenten ska få associera fritt kring de frågor som har ställts 

(Bryman & Bell, 2013). Däremot menar Bryman och Bell (2013) att om intervjuaren har 

ett tydligt fokus är en semistrukturerad intervjuform mer lämplig för att kunna ställa mer 

specifika frågeteman. Genom en semistrukturerad intervjuform kan intervjuaren bruka 

en intervjuguide med tematiska områden för att kunna styra respondenten mot de frågor 

som är av intervjuarens intresse. 

  

I denna studie har semistrukturerade intervjuformen tillämpats. Detta grundar sig i att 

studien har ett tydligt fokus på det som ska studeras och därmed ansågs en ostrukturerad 

intervju inte lämpad. Risken med en ostrukturerade form är att svaren tenderar att avvika 
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från det forskningsfokus denna studie har. Den ostrukturerade intervjuformen skulle 

dock vara fördelaktig vid undersökning av tillväxtfasen inverkan på organisationen där 

medarbetarna får associera fritt över frågan. Bryman och Bell (2013) menar dock att den 

semistrukturerade formen ändå ger liknande möjligheter för respondenten att svara fritt 

kring frågan. 

 

2.4.2 Intervjuguide 

Begreppet intervjuguide kan betraktas som en lista över olika områden som intervjuaren 

vill undersöka (Patel & Davidson, 2011). Vid utformandet av intervjuguide är det viktigt 

att ta hänsyn till temans ordningsföljd. Bryman och Bell (2013) menar dock att 

intervjuaren inte nödvändigtvis behöver följa intervjuguidens ordningsföljd utan bör vara 

beredd på att ändra ordningsföljden under intervjuns gång. Hur frågorna formuleras är 

också en betydelsefull faktor som intervjuaren behöver beakta. Enligt Bryman och Bell 

(2013) bör frågor som är ledande undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Vidare bör 

frågorna utformas med ett begripligt språk som passar intervjupersonen. 

  

Ovanstående aspekter har beaktats vid utformning av den intervjuguide som har brukats 

för denna studie. Teman som har brukats grundas på teoretiskt underlag av lagerdesign 

och organisatorisk tillväxt för att kunna besvara studiens frågeställningar. Intervjuguiden 

tema och följdordning illustreras enligt figur 2:1 (Se bilaga 1 – intervjufrågor).  

 

 

Figur 2:1 - Illustrerar ordningsföljden och de frågeteman som har brukats i denna studie. 
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2.4.3 Genomförande av intervjuer 

Vid informationsinsamling har tre semistrukturerade intervjuer genomförts. För att i 

större utsträckning fånga upp olika åsikter kring utmaningarna inom organisationen 

valdes respondenterna ut efter deras funktion i organisationen. Ytterligare ett viktigt 

kriterium var att respondenterna har tillhört organisationen längre än ett år. Syftet med 

detta kriterium var att samtliga respondenter bör ha upplevt vilka effekter tillväxten haft 

på organisationen. Varför studien enbart valt att genomföra tre intervjuer var på grund 

av organisationens storlek. 

  

Med hänsyn till etiska aspekter har alla respondenter anonymiserats och endast deras roll 

inom organisationen redogjorts vilket även har nämnts under intervjuerna. Syftet med 

anonymiseringen var att skapa en miljö där respondenten kunde uttrycka sina åsikter 

fritt. Enligt Ejvegård (2009) tillåter detta respondenten att tala fritt samt ökar 

sannolikheten till att respondentens svar är sanningsenlig. Intervjuerna genomfördes en 

och en vilket ökar sannolikheten att respondenten inte undanhåller information.    

  

Eftersom en intervju förutsätter att intervjuaren är uppmärksam på respondentens svar 

kan exempelvis behovet av att föra anteckningar ses som en distraherande aktivitet 

(Bryman & Bell, 2013). Samtliga intervjuer har därför spelats in. Att spela in intervjun 

kan dock medföra oroande effekter på respondenten och på dennes svar (Bryman & Bell, 

2013). Samtliga respondenter har däremot informerats om inspelning och har även 

godkänt detta. Inspelningen har vidare medfört möjligheten att transkribera 

intervjuerna. Samtliga intervjuer transkriberades för att dels kunna återgå till 

respondents svar men även säkerställa att ingen viktig information förbises. Det 

transkriberade resultatet har därefter analyserats upprepade gånger. Syftet med detta var 

att jämföra olika svar för att på så sätt upprätta en nyanserad bild över nuläget. 

 

2.4.4 Observationer 

Utöver semistrukturerade intervjuer har även observationer brukats som komplement för 

informationsinsamlingen vilket är vanligt bland kvalitativa studier (Patel & Davidson, 

2011). Syftet med observationerna var att erhålla kunskap om hur organisationen 

arbetade med lagerhantering och deras lagerdesign. Till skillnad från en intervju är 

observationer som metod mindre beroende av individens villighet att lämna information 

(Patel & Davidson, 2011). Vidare kan observationer fånga aspekter som individerna inom 

organisationen möjligtvis inte hade nämnt i samband med en intervju. Således kunde 

studien med hjälp av observationer få en större förståelse kring organisationens 

lagerverksamhet. 

  

Patel och Davidson (2011) skiljer på två typer av observationer, strukturerade och 

ostrukturerade observationer. Strukturerade observationer förutsätter att ett problem är 

väl specificerat och således givet vad som ska observeras. Motsatsen är en ostrukturerad 

observation som vanligtvis används i utforskande syfte med fokus på att samla in så 

mycket information som möjligt kring ett visst problem. 
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I denna studie har båda typerna av observationer tillämpats. Inledningsvis genomfördes 

en ostrukturerad observation med syfte att skapa en övergripande förståelse över vilka 

problem som organisationen har med sin nuvarande lagerverksamhet. När problemet var 

fastställt tillämpades strukturerade observationer för att se vilka metoder och verktyg 

som används. Båda formerna av observationer användes också som en grund för 

utformningen av den teoretiska referensramen. 

  

Oavsett vilken observationstyp som används behöver observatörens ta ställning till hur 

den ska förhålla sig till situationen (Patel & Davidson, 2011). Viktiga aspekter att beakta 

är huruvida observatören ska vara deltagande eller inte och om observatören ska vara 

känd eller okänd för individerna i organisationen (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 

2013). Patel och Davidson (2011) menar att resultatet av observationen kan påverkas 

beroende på hur observationen utförs. Under samtliga observationer har personalen haft 

kännedom om observatörens närvaro. Patel och Davidson (2011) påpekar att detta kan 

innebära att individens beteende förändras. Varför observationerna genomfördes med 

personalens vetskap var på grund av att det saknades förutsättningar för att genomföra 

det anonymt. Vidare genomfördes observationerna utan deltagande. Detta innebar en 

större frihet att observera det som ansågs vara mer relevant för studien (Patel & Davidson, 

2011). Deltagande observationer ansågs inte vara lämpligt då studien inte syftar till att 

studera deras arbetsprocesser och rutiner. 

  

Totalt genomfördes tre observationer varav en var av ostrukturerad. Under 

observationerna användes notationer som verktyg för att dokumentera relevanta 

observationer. Därefter sammanställdes och analyserades observationerna som ett 

komplement till studiens intervjuer. 

 

2.5 Sökstrategi 

Syftet med litteratursökning var att införskaffa sig en god grund inom det ämnet som 

studien skulle behandla (Patel & Davidson, 2011). Att hitta relevant underlag krävde 

däremot att en sökstrategi upprättades och att sökträffarna granskades. I denna studie 

har en lista av databaser hämtats via tjänsten “Databaser och söktjänster” på KTH 

bibliotek. Urvalet av databaser och söktjänster har därefter filtrerats efter ämnet: 

“Multidisciplinary” samt innehåll; “E-Journal Collections” och “Bibliographic databases”. 

Varför filtreringen “Multidisciplinary” tillämpades var eftersom studien syftade till att 

avhandla tre separata områden; lagerdesign, tillväxt i SMF och växternas behov. 

Resultatet av följande filtrering gav 13 träffar. Utav dessa träffar har sökningarna 

framförallt skett i Google Scholar och Scopus på grund av vår bekantskap att behandla 

dessa söktjänster. Majoriteten av träffarna i dessa två söktjänster har däremot lett oss 

vidare till andra söktjänster: ScienceDirect, EmeraldInsight, SpringerLink och JSTOR. 
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Litteratursökning i Google Scholar och Scopus har initialt utgått från en fritextsökning. 

Denna strategi är fördelaktig för att identifiera vilka ord och termer som kan vara 

användbara för vidare sökning. Sökningarna grundades på de tre områden som studien 

avser att avhandla. Strategin innebär däremot att antalet träffar blir omfattande och 

genomgången av artiklarna blir tidsödande. Nyckelorden har successivt tagits fram 

allteftersom sökningarna har gjorts. Nyckelorden som har tillämpats i denna studie 

redogörs i tabell 2:1. 

 

Tabell 2:1 - Tabellen redogör de sökord som har tillämpats vid litteratursökning. 

 
 

Vid sökning i respektive söktjänst tillämpades verktyget “Avancerad sökning” för att på 

strukturerat sätt tillämpa de nyckelorden som har presenterats. Även fast tre områden 

har brukats i samband med sökningarna har många nyckelord kombinerats från de olika 

områden, exempelvis nyckelord från lagerdesign och växter. Tanken med detta var att få 

forskning som beaktar liknande frågor som denna studie avser. 

 

Samtliga sökträffar har därefter granskats genom en kortare genomgång av artikelns 

innehåll och dess relevans för denna studie. Den korta genomgången avsåg dels studiens 

titel och abstrakt. Om den därefter ansågs relevant har en genomgång av hela artikelns 

innehåll utförts. Att en del litteratur med gammalt ursprung har tillämpats i denna studie 

beror huvudsakligen på att grundkällan har inhämtats. Det slutgiltiga resultatet av 

litteratursökningen redogörs i tabell 2:2 
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Tabell 2:2 - Tabellen illustrerar antalet brukade källor samt dess ursprung 

 
 

 

2.6 Etiska övervägande 

Etiska aspekter är en viktig beståndsdel i alla typer av undersökningar, i synnerhet vad 

gäller kvalitativa undersökningar. Enligt Patel och Davidson (2011) ska respondentens 

önskan om anonymitet alltid respekteras. Studien har enligt god forskningssed 

informerat samtliga berörda parter om studiens syfte. Samtliga deltagare i intervjuerna 

och observationerna har själv fått bestämma om sin medverkan. Vidare har parterna 

erbjudits att vara anonyma för att upprätta en trygg miljö samt förhindra möjligheten att 

koppla respondentens svar till en enskild individ. I takt med att studiens resultat 

färdigställts har informanterna erbjudits att få ta del av informationen. 

 

2.7 Studiens trovärdighet 

För att en studie överhuvudtaget ska betraktas som trovärdig och därmed tillförlitlig 

krävs det vanligtvis en hög validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). I kvalitativa 

studier tillämpas däremot andra mått för att säkerställa kvaliteten (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studie utgår från två grundläggande kriterier avsedda för kvalitativa studier vid 

bedömning av dess kvalitet, trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013). 

  

För att stärka trovärdigheten i denna studie har författarna i högsta mån strävat efter att 

det redovisade resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt. För att kunna uppnå denna 

tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2013) att resultatet behöver återspegla 

verkligheten. Genom att låta respondenterna i studien att ta del av det redovisade 

resultatet kan resultatet granskas. Detta ger respondenterna i sin tur möjlighet att 

anmärka felaktigheter som ger en missvisande bild av verkligheten. Tillförlitligheten kan 

således stärkas då respondenterna har validerat det redovisade resultatet. 

  

Studiens trovärdighet avser även huruvida resultatet är överförbart till andra miljöer 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom en kvalitativ forskningsstudie vanligtvis innefattar ett 

begränsat studieobjekt så tenderar resultatet att vara unikt till det som studeras (Bryman 

& Bell 2013).  Specifika förslag som har presenterats i denna studie innebär således en 
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begränsad möjlighet för överförbarhet på grund av de specifika förutsättningarna som 

råder hos NGD. Däremot bör organisationer med liknande förutsättningar och i samma 

bransch kunna ta del av studiens resultat. 

  

Äkthet avser huruvida studien ger en representativ bild av olika uppfattningar och åsikter 

som finns hos den grupp individer som studeras (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

har fokus legat på att fånga de problem som organisationen upplever kring deras 

lagerverksamhet. Vid informationsinsamling kring organisationens lagerverksamhet har 

alla berörda parter som arbetar med lagret intervjuats. Detta innebär att samtliga 

respondenter har fått möjlighet att komma till tals. Därefter har svaren sammanställts i 

studien. Äktheten har därmed stärkts då studien inte enbart grundats på hur en enskild 

respondent har svarat. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Syftet med följande avsnitt är att presentera den teori som ligger till grund för studien samt 

redogöra tidigare forskningsbidrag kring begreppet lagerdesign. I samband med studiens 

redogörelse för teori kring lagerdesign fördjupar sig studien inom de områden som anses 

synnerligen relevanta för den organisation som studeras. Det teoretiska underlaget har insamlats 

via en litteratursökning som återges i metodavsnittet 2.5 

 

 

3.1 Lagrets syfte och funktion 

I takt med att kraven på kort responstid och ökad produktvariation blivit centrala 

aspekter, har logistik som begrepp fått en allt större betydelse (Rouwenhorst et al. 2010; 

de Haan et al. 2007). Logistiken utgör grundfundamentet i vilket organisationer kan 

skapa goda kundrelationer samt skapa mervärde, både ur ett ekonomiskt men också ur 

ett serviceperspektiv (Mafini & Omoruyi, 2013). Centralt för logistiken är kontroll och 

styrning av materialflödet. Enligt Rouwenhorst et al. (2010) och Gu et al. (2007) är en 

organisations lagerutformning en central aspekt för huruvida organisationen på ett 

effektivt sätt kan kontrollera och styra sitt materialflöde. 

  

Lagrets huvudsakliga syfte är att tillgodose variation i efterfrågan, konsolidera artiklar 

från flertalet leverantörer till en och samma kund, samt vidta specifika värdeadderande 

processer. Alltifrån kittning, prissättning till märkning och produktanpassning (Gu et al. 

2007). Till följd av en ökad global konkurrens krävs kontinuerliga förbättringar i design 

och utformandet av produktion- och distributionsnätverk (Gu et al. 2007). Detta leder i 

sin tur till att kraven på lagret och dess utformande ökar för att på så sätt kunna möta 

marknadens krav. 

  

Lagerverksamheten består av fyra grundläggande aktiviteter; inleverans, lagring, 

plockning och utleverans (Gu et al. 2007). Dessa aktiviteter och ordningsföljd redogörs i 

figur 3:1. I samband med utformningen av lagret uppstår det omfattande utmaningar med 

att tillfredsställa samtliga aktiviteter. Enligt Gu et al. (2007) är utmärkande problem med 

lagerverksamheten vanligtvis resursbegränsning i form av personal, lagerutrymme och 

utrustning. 

 

 

 

Figur 3:1 - Grundläggande lageraktiviteters ordningsföljd 
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Aktiviteterna in- och utleverans avser gränssnittet beträffande lagrets inkommande och 

utgående materialflöde (Gu et al. 2007). I samband med in- och utleverans ingår 

aktiviteter som av- och pålastning, ankomstkontroll samt in- och utlagring. Enligt Gu et 

al. (2007) är information avseende produktegenskaper, hanteringsresurser samt 

ankomst- och avgångstider kritisk information för att underlätta lagerplaneringen. 

 

En av de mest centrala aspekterna med lagret är att lagerhålla artiklar. Vanligtvis strävar 

organisationer efter att uppnå en hög fyllnadsgrad samtidigt som de vill uppnå en effektiv 

hanteringsprocess (Gu et al. 2007; Lumsden, 2012). Enligt Lumsden (2012) uppstår det 

ofta en konflikt mellan dessa parametrar. En effektiv lagerhantering förutsätter 

funktionell åtkomst medan en hög fyllnadsgrad förutsätter hög nyttjande av befintliga 

lagringsytor.  Enligt Gu et al. (2007) och Rouwenhost et al. (1999) behöver organisationer 

i samband med lagerutformning ta ställning till kriterier som; kostnader, lagrets 

kapacitet, omsättningshastighet, flexibilitet, artikelplacering samt artikelns behov. Dessa 

aspekter är väsentliga och har enligt Gu et al. (2007) stor betydelse för lagrets prestanda. 

Volymkapacitet och omsättningshastighet avser i huvudsak dimensionering av lagret 

storlek i förhållande till den volym lagret ska ombesörja. Artikelplacering avser bland 

annat huruvida artiklarna ska placeras med hänsyn till dess efterfråga. Artiklar med hög 

efterfråga och omsättningshastighet ska placeras på så sätt att det effektiviserar 

hanteringstiden och reducerar plock kostnader. Enligt Gu et al. (2007) är det ett vanligt 

förekommande att organisationer tillämpar zonindelning för artiklar med hög respektive 

låg efterfråga. Artikelns behov avser att lagret utformas med hänsyn till artikelns 

kravspecifikation. 

 

Aktiviteten orderplock berör frågan hur en kundorder på effektivaste sätt bör plockas 

(Petersen, 1999). Enligt Gu et al. (2007) och Petersen (1999) är aktiviteten allmänt erkänd 

som den dyraste lageraktiviteten. Orsaken har till stor del sin förklaring att orderplock 

både kan vara arbets- och kapitalintensiv (Frazelle, 2002). 

 

3.2 Lagerdesign 

Lagerdesign omfattar planering och utformning av ett lager för att tillfredsställa de 

grundläggande aktiviteterna; in- och utleverans, lagring samt orderplock (Dharmapriya 

& Kulatunga, 2011; Rouwenhorst et al. 1999). Enligt Hsieh och Tsai (2005) behöver 

organisationer ta hänsyn till de grundläggande aktiviteterna när lagerdesignen ska 

utformas. Rouwenhorst et al. (1999) menar att logistikkostnader som förknippas med 

lagerhanteringen på förhand konstateras i designstadiet. Den generella lagerdesignen 

utgår normalt från en funktionell beskrivning, via en teknisk specifikation, till val av 

utrustning och slutligen valet av layout (Rouwenhorst et al. 1999). I takt med att 

organisationen utformar sin lagerdesign behöver de bestämma vilka kriterier (kostnader, 

lagerkapacitet, omsättningshastighet, flexibilitet, artikelplacering och artikelns behov) 

som ska prioriteras (Rouwenhorst et al. 1999). Jonsson och Mattson (2016) definierar 

denna prioritering som en målkonflikt i vilket kriterierna vanligtvis står i 

motsatsförhållande till varandra. Om organisationen exempelvis prioriterar 

lagerkapacitet i lagerdesignen kommer det påverka organisationens flexibilitet samt leda 

till ökade orderplockningskostnader (Hsieh & Tsai, 2005). Således är utformandet av en 

lagerdesign en komplex uppgift i vilket varje delbeslut i designprocessen har en direkt 
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inverkan på nästa beslut (Rouwenhorst et al. 1999; Mohsen, 2002).  Denna komplexitet 

bottnar i att varje enskilt beslut omgärdas av flertalet möjliga alternativ. 

  

De senaste åren har det publicerats flertal olika ramverk som föreslår hur organisationer 

bör gå tillväga i samband med upprättandet av lagerdesign. Trots upprepade försök råder 

det dock ingen konsensus bland forskare hur ett tillvägagångssätt beträffande lagerdesign 

ska se ut (Rouwenhorst et al. 1999; Gu et al. 2010). I tabell 3:1 redogörs fem olika ramverk 

beträffande tillvägagångssätt. Dessa fem ramverk har valts för att tydliggöra den oenighet 

som råder bland forskarna både vad gäller antalet steg samt respektive stegs innehåll. 

Detta belyser således den problematik som råder kring ämnesområdet. Vidare illustrerar 

dessa fem ramverk på olika perspektiv från olika tidsperioder. Detta åskådliggör således 

utvecklingen i den forskning som har gjorts. Trots delade åsikter beträffande följdordning 

och innehåll kan likheter inom respektive ramverk urskiljas. Likheterna utgörs av 

delfunktioner vilka tillsammans utgör lagerdesignen. De gemensamma funktionerna i 

ramverken är; “fastställa behov och krav”, “lagerlayout”, “operationsstrategi” och “val av 

utrustning”. Forskarna bedömer dessa funktioner kritiska beståndsdelar. Således 

representerar tabellen en övergripande bild över forskningsutvecklingen inom området. 

Tabell 3:1 - Redogör fem olika ramverk för hur organisationer bör gå tillväga vid utformning av 

lagerdesign 
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I figur 3:2 presenteras de återkommande funktionerna från ramverken beträffande 

utformingsprocessen av en lagerdesign.  Vidare har varje funktion olika valmöjligheter. 

Enligt Gu et al. (2010) är det viktigt att beakta att besluten inom respektive funktion är 

starkt kopplade till varandra och det är svårt att definiera en tydlig avgränsning mellan 

dessa. Att bortse från en specifik funktion kommer att påverka lagerdesignens 

övergripande prestanda. Därför menar Baker och Canessa (2009) att varje beslut inom 

respektive funktion bör betraktas som en iterativ process. Detta innebär att nya beslut 

inom respektive funktion behöver utvärderas med hänsyn till tidigare beslut. 

 

 

 

Figur 3:2 - Illustrerar de fyra beståndsdelarna i en lagerdesign och de alternativ som respektive 

funktion har. 
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3.2.1 Fastställandet av behov och krav 

Fastställandet av behov och krav gör gällande att utifrån lagret syfte fastställa vilka 

kriterier som ska prioriteras (Rouwenhorst et al. 1999; Mohsen, 2002; Baker & Canessa, 

2009). Vidare behövs produktspecifika behov fastställas men även vilken volym lagret 

ska hantera då dessa faktorer har en direkt påverkan på hur lagret bör designas (Mohsen, 

2002). Flertalet forskare argumenterar att hänsyn även behövs tas till framtida behov och 

krav när lagret ska designas (Bodner et al. 2002; Mohsen, 2002; Waters, 2003). 

 

3.2.1.1 Lagrets syfte 

Ett lager kan utformas på ett flertal olika sätt där olika kriterier kan vara mer kritiska 

beroende på lagrets syfte. Rouwenhorst et al. (1999) menar att det vanligtvis skiljer sig 

mellan två typer av lager, ett distributionslager eller ett produktionslager. 

  

Ett distributionslager är ett lager dit olika leverantörer levererar sina artiklar till för att 

sedan distribueras ut till kund. Berg och Zijm (1999) menar även att ett distributionslager 

kan inkludera monteringsaktiviteter. Ett distributionslager lagerhåller vanligtvis ett 

flertal artiklar men där kvantiteterna per kundorder är relativt liten (Rouwenhorst et al. 

1999). Detta resulterar i en relativt komplex och kostsam orderplockning process. 

Distributionslager tenderar därför att sträva efter kostnadseffektiva orderplocknings 

processer (Rouwenhorst et al. 1999). 

  

Ett produktionslager syftar huvudsakligen till att lagerhålla råmaterial och halvfabrikat 

inför produktionen (Berg och Zijm, 1999; Rouwenhorst et al. 1999). Råmaterial och 

halvfabrikat lagras vanligtvis under långa perioder i samband med att inköpen sker i 

större batcher än vad som förbrukas i produktionen (Rouwenhorst et al. 1999). Ett 

produktionslager behöver således prioritera lagringsutrymmet så att mycket gods kan 

lagerhållas till en låg kostnad. 

 

3.2.1.2 Produktspecifika behov 

Lagrets huvudsakliga funktion är att lagerhålla artiklar. Således är det av betydelse att 

beakta artiklars behov vid utformning av lagret (Tompkins, 1996). Vidare menar 

Tompkins (1996) att artikelns karaktär och egenskap begränsar vilken lagringsmetod och 

layout som är mest lämplig. Olika artiklar har olika behov och dessa behov bör således 

tillgodoses för att artikelns kvalitet inte ska påverkas. Sådana behov kan exempelvis vara 

temperatur, fuktighet och belysning (Tompkins, 1996). Artiklar som är beroende av 

sådana behov bör lagerhållas i en kontrollerad miljö (Tompkins et al. 2010). 

Livsmedelsindustrin är ett exempel på en industri där artiklarnas specifika behov har en 

stark inverkan på lager- och hanteringsprocessen. Enligt Bartholdi & Hackman (2014) 

kräver livsmedel en särskild temperatur för att kvaliteten inte ska påverkas. Ömtåliga 

artiklar med avvikande form skapar ytterligare utmaningar vid lagerhållning- och 

hanteringsprocessen (Tompkins et al. 2010). Enligt Tompkins et al. (2010) kan sådana 

artiklar exempelvis skapa begränsningar för stapling av artiklar och således reducera 

möjligheten till hög utnyttjandegrad. 
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3.2.1.3 Prydnadsväxternas behov 

Industrin för prydnadsväxter kännetecknas av långa distributionskedjor med många 

olika mellanhänder (Ferrantea et al. 2015). Orsaken till detta är att växter tenderar att 

odlas i en region medan försäljningen sker i en annan (Ferrantea et al. 2015; Tromp et al. 

2015). Problematiken med en sådan distributionskedja är att det är svårt att uppfylla de 

behov prydnadsväxterna har under transport och lagring (Starman et al. 2007; Ferrantea 

et al. 2015). Misskötta prydnadsväxter resulterar vanligtvis i att växternas blad förändras 

från grön färg till gul, missfärgning, blad faller, växten vissnar och svampbildning 

(Ferrantea et al. 2015). På grund av detta menar Ferrantea et al. (2015) att det är 

väsentligt att förstå vad som påverkar prydnadsväxternas kvalitet. Centrala behov för 

prydnadsväxternas välmående är att de erhåller rätt temperatur, bevattning och 

belysning i förhållande till dess ursprung (Agrios, 2005; Ferrantea et al. 2015). Dock är 

det viktigt att beakta att prydnadsväxterna kan försämras i kvalitet både vid under- 

respektive överskott av dessa behov (Agrios, 2005). 

  

Det är inte ovanligt att växter odlas på platser bortom deras normala miljö (Ferrantea et 

al. 2015; Starman et al. 2007; Agrios, 2005). Detta innebär att deras naturliga 

förutsättningar sällan uppfylls. Prydnadsväxternas behov på rätt temperatur varierar 

beroende på dess ursprung och tillväxtstadie (Ferrantea et al. 2015; Agrios, 2005). Enligt 

Agrios (2005) kräver tropiska växter en högre temperatur medan växter från tempererade 

klimatzoner har högre resistens mot kyla.  Vidare menar Agrios (2005) att växter 

påverkas betydligt mer av lägre temperatur än vid hög temperatur. I samband med 

transporter av prydnadsväxter i tempererade klimatzoner finns risken för exponering vid 

låga temperaturer (Agrios, 2005). Enligt Agrios (2005) kan prydnadsväxter som 

exponeras av nollgradig temperatur under en kortare tidsperiod hamna i chocktillstånd 

eller i värsta fall dö. Återhämtningsprocessen för prydnadsväxter som befinner sig i 

chocktillstånd kan ta upp till flera veckor (Agrios, 2005). 

  

Andra behov att beakta är växternas behov på fuktighet och ljusnivå (Ferrantea et al. 

2015; Agrios, 2005). Vad gäller fuktighet skiljer Agrios (2005) på luftfuktighet och 

jordfuktighet. Luftfuktighet baseras på växternas ursprung där växter från tropiskt klimat 

har högre krav på luftfuktighet än växter från tempererade klimatzoner. Jordfuktighet 

avser att växterna får rätt bevattningsmängd. I samband med inomhusförvaring tenderar 

luftfuktigheten att bli låg till följd av uppvärmningen av lokalen (Agrios, 2005). Detta kan 

i sin tur resultera i att växterna under en kort period behöver mer bevattning. Vidare är 

ljusnivå en relevant faktor för växter välmående, i synnerhet för inredningsväxter (Agrios, 

2005). Under tillväxtstadiet kan vissa växter föredra skugga under vissa perioder medan 

andra kräver ljus kontinuerligt. Vidare menar Agrios (2005) att behovet av ljus kan 

fastställas baserat på växtens färgsättning. Växter med mörk tonsättning har normalt 

lättare att hantera skugga än vad växter med ljus tonsättning har.  Dock menar Agrios 

(2005) att det flesta växter trivs bäst i full exponering av ljus. Under lagring av växterna 

har ljuset huvudsakligen en funktion att säkerställa att växterna inte förlorar sin 

färgsättning (Ferrantea et al. 2015). Däremot konstaterar Ferrantea et al. (2015) att det 

finns begränsad tillämpning av belysning under transport och lagring med hänsyn till 

kostnaden. 
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3.2.1.4 Framtida behov och krav 

Vid utformandet av en lagerdesign är det av betydelse att beakta framtida behov och krav 

(Bodner et al. 2002; Mohsen 2002; Waters 2003). Enligt Rouwenhorst et al. (1999) är 

det dock nästintill omöjligt att skapa en lagerdesign som är perfekt då det är 

problematiskt att fastställa framtida kapacitetsbehov. Att analysera de framtida behoven 

innebär att lagrets design utformas på ett sådant sätt som gör det möjligt att tillgodose 

framtida behov (Bodner et al. 2002; Mohsen, 2002). Således behöver inte lagret designas 

om efter jämna mellanrum (Mohsen, 2002). Forskning kring framtida behov och krav för 

lagerdesign är dock relativt begränsad. 

 

3.2.2 Lagerlayout 

Lagerlayout avser dels hur rationella materialflöden ska upprättas (Jonsson & Mattson, 

2016) och dels hur transportgångarna i lagret dimensioneras (Roodbergen et al. 2014). 

Utformandet av transportgångarna har en stor inverkan på kostnaderna för 

orderplockning (Roodbergen et al. 2014). På grund av begränsad lageryta saknar dock 

fallföretaget förutsättningar för dimensionering av transportgångar. Således har teori 

kring utformning av transportgångarna i lagret exkluderas från detta avsnitt. 

 

Val av lagerlayout fastställer hur materialflödet samt de grundläggande aktiviteterna i ett 

lager ska utformas (Tompkins, 1996; Mohsen, 2002). Syftet med lagerlayout är att skapa 

rationella flöden samt uppnå en hög utnyttjandegrad (Jonsson & Mattsson, 

2016).  Jonsson och Mattson (2016) skiljer på linjärt- och U-format flöde. Linjärt flöde 

innebär att in- och utleverans av artiklar sker på motsatta sidor av lagerbyggnaden 

(Jonsson & Mattson, 2016; Mohsen, 2002). Således upprättas ett materialflöde som går 

igenom hela lagret. De linjära flödet är särskilt lämpat vid hantering av stora volymer då 

flödet är tydligt och att det förenklar användandet av automatiserade stödsystem 

(Jonsson & Mattson, 2016). Nackdelen är att artiklar med hög omsättningshastighet 

kontra artiklar med låg omsättningshastighet transporteras samma sträcka. Således blir 

hanteringskostnaderna relativt höga (Jonsson & Mattson, 2016). I samband med U-

format flöde sker in- och utleverans av artiklar i samma ände av lagerbyggnaden (Jonsson 

& Mattsson, 2016; Mohsen, 2002). Detta innebär att lagerhanteringen kan effektiviseras 

genom att artiklar med högre efterfråga får närmare till in- och utlastningszonen. 

Nackdelen med det U-formade flödet är att det försvårar användandet av automatiserade 

stödsystem. Således är de U-formade flödet att föredra i samband vid hantering av mindre 

volymer (Jonsson & Mattson, 2016). 

 

3.2.2.1 Zonindelning 

Zonindelning innebär att lagret delas upp i mindre sektioner i syfte att reducera 

hanteringsarbetet. Detta görs genom att placera likartade artiklar tillsammans (Jonsson 

& Mattsson, 2016). Ett lager med U-format flöde har bäst förutsättningar att få ut störst 

effekt av en zonindelning. Framförallt då förflyttningsavståndet kan reduceras. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) finns flertalet olika principer för zonindelning. Dem menar 

att en lagerzon kan bildas med avseende på de specifika artiklarnas fysiska egenskaper. 

Exempel på fysiska egenskaper är krav på en specifik temperatur. 
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3.2.3 Val av operationsstrategi 

Fastställandet av operationsstrategi avser strategiska beslut beträffande hur den dagliga 

lagerverksamheten ska bedrivas (Gu et al. 2010). Exempel på sådana strategiska beslut 

är val av orderplocksstrategi och artikelplaceringsstrategi. Enligt Gu et al. (2010) har 

dessa beslut en direkt inverkan på de fyra grundläggande aktiviteternas (in- och 

utleverans, lagring och orderplockning) prestanda. 

 

3.2.3.1 Orderplockning 

Orderplockning berör frågan hur ett lager bör bedriva sin plockning på ett effektivt sätt. 

Vanligtvis är orderplockningen den mest kostnadskrävande aktiviteten i ett lager 

(Petersen, 1999). Figur 3:3 nedan illustrerar de tidskomponenter som ingår i ett typiskt 

lager. De Koster et al. (2007) menar däremot att dessa tidskomponenter varierar från 

företag och företag men att aktiviteten förflyttning normalt är den mest tidskrävande. 

Vidare menar Bartholdi och Hackman (2014) att förflyttningen betraktas som en icke 

värdeadderande aktivitet. 

 

Figur 3:3 - Tidsåtgången för respektive aktivitet (Tompkins et al. 2010) 

 

Enligt Lumsden (2012) finns det i huvudsak fyra olika plockprinciper; artikelplockning, 

samplockning, zonplockning och orderplockning. Artikelplockning innebär plockning av 

flera kundorder artikelvis. Metoden möjliggör effektiv plockning i stora volymer. 

Samplockning innebär att artiklar för flertalet kundorder plockas samtidigt. Denna 

metod reducerar tiden för plockning av större volymer. Zonplockning innebär att 

respektive zon plockar sin del av respektive kundorder. Kundordern förflyttas från zon 

till zon innan den slutligen färdigställs för transport. Fördelen med denna metod är att 

den reducerar förflyttningstiden per kundorder avsevärt. Orderplockning innebär att en 

kundorder plockas var för sig. Fördelen är att ordern hanteras separat reducerar risken 

för att olika order blandas ihop. Nackdelen är att plockeffektiviteten sjunker genom att 

plockaren behöver förflytta sig genom hela lagret. 
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Trots att orderplockning framstår som en relativt enkel process så finns det ett flertal 

faktorer som påverkar genomförandet och effektiviteten av aktiviteten. Det är således 

väsentligt att beakta hur lagerlayouten utformas och vart artiklarna ska placeras i lagret 

(Petersen, 1999). 

 

3.2.3.2 Artikelplacering 

Enligt Muppanimuppant och Adil (2008) har artikelplaceringen en direkt inverkan på tid 

och kostnader för orderplock samt lagrets totala produktivitet. Det finns många varianter 

för hur artiklarna kan placeras i ett lager. De vanligaste alternativen är; slumpmässig 

placering, dedikerad placering och klassbaserad placering (Petersen & Aase, 2004; De 

Koster et al. 2007). 

  

Den slumpmässiga placeringsmetoden innebär att ankommande gods placeras på 

närmsta slumpmässiga plats. Denna typ av placeringsmetod resulterar i hög 

utnyttjandegrad men på bekostnad av ökade förflyttningar (De Koster et al. 2007). Vidare 

menar De Koster et al. (2007) att slumpmässig placering är att föredra när det finns ett 

datastyrt lagersystem. Om lagringsprocessen sker manuellt finns det en variant av denna 

placeringsmetod i vilket personalen placerar artiklarna på närmsta tillgängliga lageryta. 

Denna placeringsmetod leder vanligen till att lagerytor kring av- och pålastning zonen 

normalt alltid är fulla medan lagerytor längre in i lagret gradvis står tomma (De Koster et 

al. 2007). 

  

Motsatsen till denna metod är dedikerad placering vilket innebär att en särskild artikel 

har en specifik lagringsplats (Petersen & Aase, 2004; De Koster et al. 2007). Nackdelen 

med en dedikerad lagerplaceringsmetod är att en särskild lageryta är dedikerad för en 

specifik artikel. Detta innebär att lagringsplatsen är reserverad oavsett om artikeln finns 

i lagret eller inte (De Koster et al. 2007). Vidare kräver denna placeringsmetod att varje 

reserverad lageryta dimensionera på ett sådant sätt att den kan tillgodose en tillräcklig 

lagernivå för respektive artikel. Enligt De Koster et al. (2007) är detta alternativ är inte 

att föredra om organisationen strävar mot en hög utnyttjandegrad av lagerytan. Metoden 

har sina fördelar när plockningen sker av manuellt av personalen. Då respektive artikel 

har en dedikerad plats blir personalen bekant med vart artiklarna vanligtvis plockas vilket 

i sin tur ökar effektiviteten (De Koster et al. 2007). 

  

Den klassbaserade placeringsmetoden innebär att artiklarna har tilldelats en specifik 

klass vilket avgör dess placering (De Koster et al. 2007). Klassificeringen av artiklarna 

kan ske på olika sätt men den vanligaste metoden är att tillämpa Paretos princip. Paretos 

princip kallas även ibland för 80/20 regeln och innebär att cirka 80 % av effekten kommer 

från cirka 20 % av orsaken. Ur ett logistikrelaterat perspektiv innebär detta vanligtvis att 

80 % av försäljningen kommer från 20 % av artiklarna (Jonsson & Mattson, 2016; De 

Koster et al. 2007). De Koster et al. (2007) menar att klassificeringen bestäms utifrån 

särskilda mått som exempelvis efterfrågan på artiklarna alternativt hur ofta en artikel 

plockas. Artiklar som omsätts snabbt klassificeras vanligtvis som A-artikel, artiklar som 

omsätts långsammare klassificeras som B-artikel respektive C-artikel. Vanligtvis 

begränsas antalet klasser till tre kategorier men i vissa fall kan det vara fördelaktigt att 

använda sig av fler kategorier (De Koster et al. 2007). 
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3.2.4 Val av utrustning 

Valet av lagerutrustning avser strategiska beslut beträffande förvaring- och 

hanteringsmetod (Lumsden, 2012; Mohsen, 2002). Enligt Rushton et al. (2006) är det 

väsentligt för organisationer att identifiera rätt förvaring- och hanteringsmetod så att den 

är anpassad för de förutsättningar som råder. Framförallt då det har en direkt inverkan 

på lagret prestanda. Vidare är lagerutrustning vanligtvis förknippad med höga 

investeringskostnader. 

 

3.2.4.1 Förvaringsmetod 

Enligt Lumsden (2012) finns det fem grundtyper av förvaringsmetoder; ställagelagring, 

djuplagring, fristapling, hyllfackslagring och specialkonstruktion. Renodlad 

tillämpning av en specifik förvaringsmetod är ovanligt. Normalt sker det i kombination 

med varandra. Ställagelagring är den vanligaste formen av förvaringsmetod i vilket 

artiklarna normalt förvaras på lastpallar. Lastpallarna förvaras i hyllfack med en 

direktåtkomst via transportgångar. Detta underlättar en tillämpning av 

uttagningsprincipen FIFO (first in first out). Enligt Lumsden (2012) sker den goda 

direktåtkomsten på golvytans bekostnad eftersom att förvaringsmetoden är beroende av 

transportgångar. 

  

Djuplagring innebär att lastpallarna placeras på djupet, normalt direkt på golvet 

(Lumsden, 2012). Enligt Lumsden (2012) är det normalt att djuplagring kombineras med 

fristapling vilket innebär att artiklar placeras direkt på varandra i höjdled. Detta 

resulterar i ett gott nyttjande av lagringsytor. Enligt Lumsden (2012) är nackdelen med 

djuplagring och fristapling att åtkomligheten blir lidande, framförallt vid tillämpning av 

uttagsprincipen FIFO. Vidare blir belastningen för godset hög, i synnerhet för godset som 

förvaras längst ned närmast golvet. Hyllfackslagring innebär lagring av mindre gods (1 

cm3) via sammanlänkade sektioner av hyllfack (Lumsden, 2012). Enligt Lumsden (2012) 

är denna förvaringsmetod särskilt tillämpbar för reservdelsförråd, verktygsförråd och 

produktionsförråd. Specialkonstruktion omfattar specialanpassade lösningar som 

förvaringsmetod. Metoderna omfattar tät lagring, karusellager och paternostlager. 

Metoderna kännetecknas av höga anskaffningskostnader och är särskilt lämpade för 

förvaring av mindre artiklar i förrådsverksamhet. 

 

3.2.4.2 Val av hanteringsutrustning 

Materialhantering utgörs av alla aktiviteter som är kopplade till förflyttning av artiklar 

(Waters, 2003). Enligt Waters (2003) är förflyttningsprocessen tid- och resurskrävande, 

samt utgör ett stort riskmoment i vilket artikeln kan skadas. Således är valet av utrustning 

väsentligt. Jonsson och Mattsson (2016) menar att materialhantering är en integrerad 

process i ett lager. Således bör man ej studera lagring- och hanteringsprocessen som två 

åtskilda aktiviteter utan som en och samma. I samband med materialförflyttningar skiljer 

Jonsson och Mattson (2016) på halvautomatiserad och automatiserad 

hanteringsutrustning. Halvautomatiserad hanteringsutrustning syftar till manuella och 

motordrivna truckar. Exempel på dessa är lyftvagn, låglyftare, staplare vid pallhantering 

och motviktstruck vid hantering av tyngre laster. Halvautomatiserad 

hanteringsutrustning är särskild lämpad vid ofrekventa materialflöden med behov av 
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flexibilitet. Vad gäller automatiserade hanteringsutrustning syftar Jonsson och Mattsson 

(2016) på conveyorsystem, förarlösa trucksystem och automatiserat lager. 

Automatiserade hanteringsutrustning är särskilt lämpade vid frekventa och 

standardiserade materialflöden. Nackdelen är de saknar flexibel anpassningsförmåga 

samt förknippas med höga anskaffningskostnader. Gray et al. (1992) menar att 

automatisering sällan är en kostnadseffektiv lösning för SMF. Gray et al. (1992) menar 

att en kombination av manuell hantering och val av rätt utrustning är den lämpligaste 

lösningen för SMF. 

 

3.3 Tillväxtstadiets utmaningar 

Logistiken som sådan har blivit en alltmer komplex uppgift, i synnerhet för organisationer 

som befinner sig i en stark tillväxtfas (de Haan et al. 2007). De Haan et al. (2007) menar 

att organisationens storlek har betydelse för hur effektivt logistiken kan bedrivas. Fler 

anställda innebär att organisationen enklare kan delegera ansvar vilket resulterar i ökad 

specialisering som i sin tur innebär effektivare processer. Trots att mindre organisationer 

förfogar över mindre resurser menar KisperskaMoron (2002) att det är minst lika viktigt 

för mindre organisationer som för stora att arbeta med logistik. 

  

Flamholtz och Hua (2002) menar att en organisation som inte anpassar sin verksamhet 

när företaget växer kommer bemöta "växtvärk". Denna växtvärk innebär att personalen 

blir överbelastade, arbetet fördröjs och ledningen improviserar istället för att planera. 

Enligt Flamholtz och Hua (2002) kan växtvärken dock uppstå i alla organisationer men 

de är emellertid mest karaktäristiska för SMF. Mindre organisationer som befinner sig i 

en tillväxtfas har således inte bara mindre resurser som de förfogar över, utan 

tillväxtfasen ställer till med ytterligare problem för att effektivt bedriva logistiken. 

  

En försäljningstillväxt om 20 % per år sett över en fyraårsperiod betraktas normalt som 

en hög tillväxtfas (Nicholls-Nixon, 2005; Feindt et al. 2002). Organisationer som 

befinner sig i en sådan tillväxtfas är en stark bidragsfaktor till välståndsskapande och 

sysselsättning. Enligt Nicholls-Nixon (2005) representerar dessa organisationer mellan 

3-5 % av företagen på den amerikanska marknaden och majoriteten av dessa är SMF. 

Enligt Nicholls-Nixon (2005) kan organisationerna som befinner sig i en stark tillväxtfas 

uppnå stordriftsfördelar, ökad lönsamhet samt lättare locka till sig investeringskapital. 

Organisationer som på ett effektivt sätt lyckas hantera en stark tillväxt utgör dock 

undantagsfall. Enligt Nicholls-Nixon (2005) och Barringer et, al. (2005) är tillväxtfasen 

normalt kortlivad. Framförallt då den bidrar till dramatiska och omfattande förändringar 

inom organisationens struktur. Enligt Nicholls-Nixon (2005) har SMF svårt att anpassa 

sin verksamhet till dessa förändringar. I synnerhet områden som rör storlek, prestige, 

oreda och behov vilka omfattar följande: 
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 Storlek: Omfattande tillväxt av en organisations storlek skapar missnöje bland 

medarbetare samt bidrar till kunskapsgap. Både mellan olika medarbetarnas 

färdighet samt stödsystemens förmåga för att kunna hantera en tillväxtprocess. 

 

 Prestige: Entreprenörer har för vana att inta en känsla av prestige vilket bidrar till 

att de överlag har svårt att acceptera förändring inom sin övergripande 

organisationsstrategi, även vid förändring av konkurrensförhållanden. 

 

 Oreda: Den interna oredan som uppstår till följd av att nya medarbetare rekryteras 

och integreras i organisationen. 

 

 Behov: En organisations behov av extraordinära resurser för att kunna möta 

kraven på snabb tillväxt. 

 

Entreprenörer inom organisationer med hög tillväxt har betydligt svårare att besluta vilka 

åtgärder som är nödvändiga att vidta för att möta behovet av tillväxten (Nicholls-Nixon, 

2005; Barringer et al. 2005). Framförallt då en hög tillväxt normalt bidrar till en större 

administrativ komplexitet. Enligt Nicholls-Nixon (2005) kan organisationer som stöter 

på problem med sin tillväxtfas normalt tillämpa två olika åtgärdsförslag. Dels kan 

organisationen vidta åtgärder som resulterar i att organisationens tillväxtfas minskar. 

Alternativt vidta åtgärder som innebär att organisationen genomför transformativa 

förändringar samt reducerar processtiden från att ett förbättringsförslag godtas tills att 

den är implementerad. 

  

Tillväxt kan i vissa avseenden ses som en synonym till förändring. Enligt Nicholls-Nixon 

(2005) har organisationer med en formell struktur svårt att anpassa sin koordinering och 

beslutfattandet vid en stark tillväxtfas där kravet på förändring ständigt är närvarande. 

Forskningen antyder att det bästa sättet att bemöta stark tillväxt är att forma 

organisationen mot självorganisering, det vill säga decentralisera beslutfattandet och ge 

medarbetare betydligt större ansvar (Nicholls-Nixon, 2005). Självorganiserande 

organisationer har lättare att generera förändring och på så sätt anpassa företaget mot en 

oförutsägbar marknad. Vidare menar Nicholls-Nixon (2005) att självorganiserade 

organisationer är effektivare vid genomförandet av förändringar. Framförallt då 

förändringen är ett resultat av interaktion mellan medarbetarna och inte ett resultat av 

toppbeslut från ledningen.  För att kunna realisera en självorganiserade organisationer är 

det viktigt med en tydlig struktur (Nicholls-Nixon, 2005). Strukturen hänvisar till 

gemensamma regler som definierar organisationens ramverk och fundament. Vidare 

utgör ramverken riktlinjer för individuella beslut och lämnar utrymme för flexibilitet och 

innovation. Utöver regler är det viktigt att organisationen upprättar en tydlig affärslogik. 

Affärslogiken bör innehålla en tydlig vision om vart organisationen är på väg, skapa 

gemensamma värderingar samt upprätta realistiska delmål som tydliggör vikten av 

respektive medarbetares bidrag. Således menar Nicholls-Nixon (2005) att affärslogiken 

utgör ett ramverk i vilket medarbetarna kan förhålla sig till. 
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4. Empiri 
 

 

I följande avsnitt redogörs insamlad data som utgör underlag för att besvara studiens 

syfte. Insamlad data baseras på intervjuer och observationer. Intervjuerna har 

genomförts med NGD:s lagerpersonal och marknadschef. Inledningsvis redogörs 

organisationens tillväxtfas och därefter presenteras organisationens lagerdesign. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning och tillväxt 

Nordic Green Design (NGD) är ett svenskt serviceföretag vilket under 

Europakommissionens (2015) ramverk kategoriseras som ett SMF. Den huvudsakliga 

affärsinriktning fokuserar på växtinredning för kontorslandskap och försäljningen 

utformas på leasingavtal under vilket NGD ombesörjer full skötsel. Artikelsortimentet 

utgörs huvudsakligen av prydnadsväxter, växtkärl och allmän tillbehör för plantering av 

växter. Organisationen grundades 2014 och i dagsläget finns de representerade i 

Stockholm, Göteborg och Malmö varav huvudkontoret är placerat i Sundbyberg, 

Stockholm. I samband med starten bestod organisationen av sex medarbetare men har 

idag ökat till 20. Under denna period har organisationen genomgått en markant 

tillväxtfas vilket redovisas i tabell 4:1. Från verksamhetsåret 2014 till 2017 har 

organisationens omsättning ökat från 68 tkr till 18 721 tkr. Organisationens prognoser för 

verksamhetsåret 2018 indikerar på en 20 % ökning. 

 

Tabell 4:1 - NGD:s tillväxt under respektive verksamhetsår 

 
 

Enligt marknadschefen har den markanta tillväxten både resulterat i fördelar men också 

med utmaningar. Marknadschefen menar att organisationens starka tillväxt har dess 

förhandlingsstyrka gentemot underleverantörer. Vidare har det skapat en legitimitet 

gentemot nuvarande och potentiella kunder. Däremot har den lett till ekonomiska 

utmaningarna vilka bottnar i organisationens affärsupplägg. Leasingavtalen skrivs 

normalt på minimum tre år, därefter förlängs de ett år i taget. Enligt marknadschefen blir 

ett leasingavtal inte lönsamt efter först ett och ett halvt till två år. Detta innebär att 

organisationer drar på sig relativt höga kostnader i och med att en ny upphandling erhålls. 

Kostnaderna utgörs framförallt av materialkostnader, men också av lager-, installation- 
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och servicekostnader.  Enligt marknadschefen är konsekvensen av affärsupplägget att 

organisationens likviditet kraftigt försämrats. På grund av den försämrade likviditeten 

har organisationen beslutat att sälja vidare sina kundfordringar till kreditföretag. 

Marknadschefen menar att resultatet av denna lösning är att deras vinstmarginaler 

minskar och poängterar även att lösningen inte är hållbar på lång sikt för att bibehålla sin 

starka tillväxt. 

  

Utöver de ekonomiska utmaningarna har organisationen till följd av den starka tillväxten 

även upplevt svårigheter med organisationsstrukturen. NGD eftersträvar en platt 

organisationsstruktur i vilket beslut skall tas inom respektive funktionsområde. Oavsett 

om det gäller ett problem eller förbättringsåtgärder. Däremot menar marknadschefen att 

detta är svårt att verkställa i realiteten. Framförallt beror detta på att gränsdragning 

beträffande ansvarsområden är otydlig. Den otydliga gränsdragningen resulterar enligt 

marknadschefen till att ledningen i stor utsträckning behöver lösa olika funktioner 

problem. 

 

I takt med att organisationen har genomgått en stark tillväxt har olika funktioners 

ansvarsområden inom organisationens integrerats med varandra. Detta resulterar i sin 

tur att en specifik fråga berör många funktioner. Enligt marknadschefen resulterar detta 

i ineffektiva processer vilket tvingar ledningen att agera som problemlösare. Vidare 

menar marknadschefen att detta har orsakat interna spänningar mellan olika funktioner. 

Dessa interna spänningar åskådliggörs bland annat genom att lagerpersonalen erhåller 

felaktigt inköpsunderlag från säljavdelningen. Vilket i sin tur skapar frustration hos 

lagerpersonalen eftersom de behöver korrigera informationen och göra om beställningen.  

 

Vidare har den starka tillväxtfasen resulterat i att olika funktioner inom organisationen 

varit underbemannade, i synnerhet lagret. Detta medfört till i hög arbetsbelastning i 

vilket kommunikationen till och från lagret drabbats. Enligt lagerarbetarna har detta även 

lett till att det inte funnits något utrymme för eventuella förbättringsåtgärder. 

Lagerarbetarna har enbart fokuserat på att få in- och ut artiklar från lagret. 

 

Som ett resultat av den starka tillväxtfasen har flera funktioner lidit av resursbrister, 

framförallt vad gäller personalbrist. För att hantera dessa brister har organisationen 

forcerat rekryteringar vilket i sin tur bidragit till nya problem. På grund av de snabba 

rekryteringarna menar marknadschefen att organisationen fått in fel kompetens. Detta 

har både lett till att organisationen fått genomföra nya rekryteringar men också att de har 

fått sätta av extra resurser för internutbildning. Vidare har det skapat oreda då 

organisationer fått vidta kortsiktiga åtgärder genom att omfördela resurser från en 

funktion till en annan. 

  



26 
 

 

4.2 Materialflödet till och från lagret 

Organisationens lager har en distributionsfunktion i vilket ankommande artiklar lagras 

under en kort period innan de levereras ut till kund. I samband med kundorder lägger 

organisationen i sin tur en order hos underleverantörerna för att nästkommande vecka få 

leverans. I dagsläget består organisationens leverantörsnät av sju primära leverantörer 

vilket kompletteras av ett par mindre sekundära leverantörer. De mest centrala 

leverantörerna vilka står för merparten av artiklarna finns lokaliserade i Nederländerna. 

Ankommande artiklar lastas av och lagerförs. Under processen utförs en 

kvalitetskontroll, både på växternas skick samt att rätt volym har levererats. I samband 

med lagerföringen sorteras och sammanställs respektive kundorder och placeras på en 

lastbärare. Lastbäraren utgörs av en standardiserad lastvagn. Lastbäraren är dock enbart 

anpassad för förflyttning och inte långsiktig förvaring. Således behöver växterna lastas av 

inför lagerhållningen så att deras grundläggande behov kan uppfyllas. Organisationen vill 

i största mån undvika att lagerföra artiklar under längre perioder. Dock säljer 

leverantörerna vissa artiklar i batcher vilket innebär att det inte går att detaljstyra 

beställningsvolymen. Detta resulterar i att särskilda artiklar inte har specifik kundorder i 

samband med inleverans och behöver således lagerföras i väntan på kundorder. När 

artiklarna har sorterats per kundorder planteras växterna i respektive växtkärl som 

kunden har beställt. Slutligen levereras artiklarna ut till kund. Samtliga steg för 

lagerprocessen sammanfattas i figur 4:1. 

 

 

 

Figur 4:1 - Lagerverksamhetens aktivitetsflöde 

 

 

4.3 Lagerdesign 

I följande avsnitt presenteras NGD:s befintliga lagerbrister, följt av deras befintliga 

lagerdesign enligt figur 3:2.   

 

4.3.1 Befintliga lagerbrister 

Organisationens lagerverksamhet i Sundbyberg, Stockholm har två lagerarbetare. 

Lagerdesignen är utformad av organisationens gamla lagerchef och enligt den nya chefen 

samt dennes medarbetare har den befintliga lösningen många brister. Organisationen var 

medveten om eventuella brister men av ekonomiska skäl och lagret placering i 

förhållande till kontoret valde organisationen att gå vidare med den aktuella lokalen. 

Lagret och dess design dimensionerades för hantera betydligt lägre volymer än de 

volymer som hanteras idag.  Den nuvarande tillväxtfasen har resulterat i en markant 

ökning av artiklar in och ut från lagret. På så sätt menar lagerchefen att den befintliga 

lagerkapaciteten är på väg att nå sin maximala kapacitet för att kunna tillgodose 

organisationens behov. Som ett resultat av detta har organisationen tvingats prioritera 

lagerkapacitet.  



27 
 

  

Det nuvarande lagret har en takhöjd som varierar från 180 - 200 cm. Den låga takhöjden 

försvårar hanteringsprocessen, både vad gäller in- och utlastning men också i samband 

med långtidslagring. Ankommande gods behöver delvis lastas av lastbärarna innan de 

kan föras in i lokalen. Detta på grund av att entréporten har en lägre höjd än lastbärarna. 

Vidare är vissa växter så pass höga att de går i taket inne i lokalen, se figur 4:2. Detta 

resulterar både i en reducering av växtens estetiska värde samt till skuggbildning. 

Skuggbildningar leder till att mindre växter skyms av de större växterna gällande 

upptagning av ljus. Detta är särskilt kritiskt vid långtidslagring. Ytterligare ett problem 

med det nuvarande lagret är avsaknaden av en lastkaj. Detta innebär att av- och 

pålastning behöver ske på parkeringen utanför lagret, se Figur 4:3. Under denna process 

kan växterna utsättas för kyla som kan resultera i köldskador, i synnerhet under 

vinterhalvåret. 

 

 

 

Figur 4:2 - Bilden visar lagrets begränsningar beträffande takhöjd. 

 

 

 

Figur 4:3 - Bilden visar ankommande växter och växtkärl bredvid entréporten 
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Andra brister inom den befintliga lagerlokalen är lutningen på golvet, smala gångar och 

lokalens energibegränsning. Lutningen på golvet är genomgående i hela lokalen och är 

anpassad för att tillgodose lokalens golvbrunnar. Detta försvårar hanteringsprocessen i 

samband med förflyttning av artiklar och lastbärare, i synnerhet vad gäller tyngre artiklar. 

Det lutande golvet orsakar dessutom en risk för arbetsskador under förflyttning av 

lastbärare. Vidare är lagerlokalen försedd med relativt smala gångar som knyter samman 

de olika lagerytorna. Dessa smala gångar försvårar användandet av större 

hanteringsutrustning.  Beträffande lokalens energibegränsning är den inte tillräcklig för 

att tillgodose växternas grundläggande krav på belysning. På grund av begränsad 

energikapacitet saknar flera delar av lokalens lagerytor tillräcklig belysning. 

 

4.3.2 Fastställa behov och krav 

Den befintliga lagerkapaciteten tillfredsställer organisationens aktuella behov, dock utan 

marginal och med viss utmaning. Lagret syftar både till att kunna tillgodose 

korttidslagring samt modultillverkning av prydnadsväxter och växtkärl. Att 

organisationen fortsatt kan disponera sitt lager har till stor del sin förklaring i lagrets 

omsättningshastighet. Enligt lagerchefen omsätts 80 % av lagret varje vecka. De övriga 

20 % utgörs av överblivna artiklar från batcher vilka inte har en kundorder. Hälften av 

dessa 20 % erhåller kundorder inom den första månaden och levereras ut till kund. 

Resterande artiklar kan lagerföras upp till ett år i väntan på kundorder. Artiklar i form av 

prydnadsväxter som inte går ut till kund inom den första månaden löper en extra stor risk 

för avvikande kvalitet. Framförallt då lagret inte kan tillgodose deras behov. Enligt 

lagerchefen kasseras i genomsnitt 20 % av växterna som lagerförs längre än en månad. 

Totalt kasseras 2 % av den totala volymen.  

  

Vad som gör organisationens artikelsortiment krävande är det faktum att de hanterar 

levande organismer. Enligt lagerchefen kan en specifik batch av växter kräva olika 

arbetsinsatser för att tillgodose deras behov. Varje växt reagerar olika på miljöombyten. 

Således behöver organisationen i största möjliga mån anpassa sin arbetsinsats till 

respektives växt. Växternas krav omfattar temperatur, ljus och bevattning för att 

säkerställa deras välbefinnande. Kravet på temperatur utgår från minimum temperatur 

på 13 grader. Under 13 grader riskerar växterna att utsättas för köldskador vilket kan 

resultera i en lång återhämtningsperiod alternativt kassering. Vad gäller kravet på 

ljusnivå behöver växterna i genomsnitt 600 lux. Under 600 lux får växterna inte 

tillräckligt med energi vilket dels begränsar växternas tillväxtfas, estetiska egenskaper och 

i värsta fall kan leda till att de behöver kasseras. 

  

Vad gäller behovet för bevattning påverkas den av omgivningens fuktnivå. Enligt 

lagerchefen präglas lagret av torr miljö vilket resulterar i att bevattning behöver ske 

löpande med korta intervaller. Det nuvarande artikelsortimentet utgörs av cirka 60 % av 

små växter (cirka 2000 cm3) och resterande del utgörs av större växter i varierande mått. 

De mindre växterna vilket normalt används vid konstruktion av växtväggar vattnas varje 

fredag medan de större växterna endast kräver bevattning en gång i månaden. Lagret har 

inget automatiserat system för bevattning utan allt sker manuellt. 
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Kravet på utrymme betraktas inte som ett grundläggande behov men det är förutsättning 

för att kunna reducera risken för spridning av ohyra. Enligt lagerchefen är det sällan det 

uppstår men när det väl sker äventyras växternas välmående. Viss ohyra är svår att 

identifiera och det kan ta upp till två månader innan effekterna tydliggörs. I detta scenario 

befinner sig växterna normalt ute hos kund vilket då med stor sannolikhet leder till stor 

kundmissnöjdhet. 

 

4.3.3 Lagerlayout 

Organisationens nuvarande lagerlayout tillämpar ett U-format flöde med in- och 

utlastning från samma port. Valet beror på att lagrets förutsättningar inte tillåter ett 

annat flöde. Lagerlokalen utgörs av 210 kvadratmeter lagringsyta och layouten illustreras 

i figur 4:4 (Bilaga 2). 

 

 

Figur 4:4 - NGD:s nuvarande lagerlayout och zonindelning 

 

Organisationens U-formade lagerlayout kompletteras med en zonindelning. 

Zonindelningen syftar framförallt till att upprätta en struktur över lagret men också för 

att särskilja levande organismer från växtkärl. Den högra sidan av lokalen har två zoner, 

kontor och returer. Kontoret är ämnat för administrativt arbete och returer avser växter 

som plockats tillbaka från kund. Returen kan både bero på att avtalet löpt ut eller att den 

specifika växten inte levt upp till den estetiska garantin. Centrerat i lokalen finns fyra 

specifika zoner, serviceväxter, växtkärl A, arbetsstation och utleverans. Serviceväxter 

avser överskottsväxter från inköpsbatcher. Dessa lagras i väntan på nya kundordrar. 

Zonen växtkärl A är ämnat för utställningsexemplar vilka säljare presenterar för kund. 

Zonen arbetsstation är ämnat för montering av växter och växtkärl medan zonen 

utleverans är avsett för batcher redo för utleverans. Till vänster i lokalen finns zonen 

växtkärl B i vilket överskott av växtkärl förvaras från inköpsbatcher i väntan på ny 

kundorder. Övriga lokalyta är avsedda för lagring av inkommande prydnadsväxter och 

växtkärl. Dessa utgör i huvudsak artiklar som omsätts varje vecka. Vidare är denna 
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lageryta avsedd för transportgångar. I samband med inleverans försämras 

framkomligheten för dessa ytor avsevärt. Enligt lagerarbetarna kan detta hänföras till 

avsaknaden av förvaringssystem. Inkommande artiklar förvaras direkt på markytan 

vilket innebär att en batch med låg höjd tar lika mycket plats som en batch med hög höjd, 

se figur 4:5. 

 

 

Figur 4:5 - Blockerade transportgångar i samband med inleverans 

 

4.3.4 Val av operationsstrategi 

Organisationen tillämpar en slumpmässig artikelplacering inom och utanför 

zonindelningen. Anledningen är att organisationen vill maximera användandet av den 

begränsade lagerytan. På grund av den begränsade lagerytan blir åtkomligheten lidande. 

Enligt lagerarbetarna är det ett vanligt förekommande att artiklar kontinuerligt behöver 

förflyttas för att göra andra artiklar åtkomliga. Beträffande plockmetod tillämpar 

organisationen orderplockning i vilket varje enskild kundorder plockas var för sig. Enligt 

lagerchefen är varje order specifik beträffande val av växtkärl, prydnadsväxt och 

kvantitet. Detta resulterar i att eventuella effektiviseringar beträffande plockmetoder är 

svåra att genomföra. 

 

4.3.5 Val av utrustning 

Organisationen förvarar artiklar direkt på golvet vilket delvis kompletteras av ett mindre 

ställage.  Förvaringen på golvet kan liknas djuplagring. Däremot menar lagerarbetarna 

att växterna fysiska egenskaper begränsar möjligheten att nyttja metoden fullt ut. 

Framförallt då artiklar inte har en bärande funktion och kan därmed inte lagras i höjdled. 

Vidare kan prydnadsväxter inte förvaras paketerade då detta inskränker på deras behov. 

Lagrets ställage är endast avsedd för förvaring av växtkärl vilket framförallt används i 

marknadsföringssyfte ute hos kund. 

  

Beträffande hanteringsutrustning använder sig lagret av ett halvautomatiserat system. 

Vid hantering av tyngre artiklar, exempelvis jord och större prydnadsväxter så använder 

sig lagret av en ledstaplare och en palldragare. Dessa används enbart i samband med in- 

och utlastning eftersom deras användningsområde begränsas på grund av lokalens smala 

gångbredd. Således sker merparten av förflyttningarna manuellt för hand.  
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5. Analys & diskussion 
 

 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras insamlad data. Analysen utgår från den 

teoretiska referensramen i vilket olika metoder jämförs och diskuteras. Inledningsvis 

avhandlas tillväxtfasens inverkan på organisationens lagerverksamhet samt 

lösningsförslag. Därefter utreds organisationens befintliga lagerdesign följt av en 

utvärdering av alternativa lagringsmetoder. 

 

 

5.1 Tillväxtens inverkan på lagret 

På relativt kort tid har den svenska organisationen NGD genomgått en anmärkningsvärd 

utveckling sett ur ett tillväxtperspektiv. På bara tre år har organisationen men än 

tredubblat sin personalstyrka och sett till de två senaste verksamhetsåren har 

organisationen haft en tillväxttakt på 102 % (se tabell 4). Enligt Nicholls-Nixon (2005) 

och Feindt et al. (2002) krävs det en tillväxttakt på 20 % varje år sett över en fyraårsperiod 

för att det skall betraktas som en hög tillväxtfas. Förutsatt att NGD:s tillväxtprognos på 

20 % för verksamhetsåret 2018 stämmer så kommer deras tillväxttakt de fyra senaste 

verksamhetsåren vara en bra bit över Nicholls-Nixon (2005) och Feindt et al. (2002) 

riktlinje. Den snabba tillväxtfasen har resulterat i flertalet fördelar. Dels har 

organisationen breddat verksamhetsområdet från Stockholm till Göteborg och Malmö. 

Dessutom har dem kunnat dra nytta av stordriftsfördelar vilket enligt Nicholls-Nixon 

(2005) är ett vanligt fenomen bland organisationer i en stark tillväxtfas. 

Stordriftsfördelarna har dels visat sig genom att NGD fått bättre förutsättningar vid 

förhandlingar med underleverantör samt att det har gett dem en sorts legitimitet för 

kund. 

 

Den starka tillväxtfasen har dock medfört flertalet utmaningar. Utmaningarna berör 

framförallt NGD:s organisationsstruktur vilken utsatts för omfattande påfrestningar. 

Enligt Nicholls-Nixon (2005) och Barringer et al. (2005) är detta ett vanligt fenomen 

bland organisationer som inte lyckas anpassa sin organisationsstruktur i takt med att 

organisationen växer. Ett av de utmärkande problemen inom NGD:s 

organisationsstruktur är bristen på personal. Enligt lagerarbetarna finns det aldrig tid 

över för förbättringsåtgärder utan all tid går åt för att ombesörja lagrets in- och 

utlastningar. Detta indikerar på att NGD:s personal är överbelastad, i synnerhet 

lagerpersonalen. Enligt Flamholtz och Hua (2002) är detta ett vanligt förekommande 

bland organisationer i en stark tillväxtfas. Vidare menar Nicholls-Nixon (2005) att SMF 

som befinner sig i en stark tillväxtfas drabbas av resursbrister. Bristen på personal har 

lett till att lagerverksamheten utsatts för hög arbetsbelastning i vilket personal från andra 

funktioner tvingats rycka in för att avlasta lagerarbetarna. Till följd av en otydlig 

gränsdragning beträffande ansvarsområden har det dessutom uppstått interna 

spänningar mellan organisationens olika funktioner, framförallt mellan lagret och 

försäljningen. De interna spänningarna kan även vara ett resultat av överbelastningen. 

Enligt lagerarbetarna har de vid flera tillfällen erhållit felaktigt inköpsunderlag från 

försäljningsavdelningen vilket resulterat i att lagerarbetarna behöver korrigera 
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informationen. Således menar lagerarbetarna att dem stundtals behöver utföra delar av 

försäljningsavdelningens arbetsuppgifter. Nicholls-Nixon (2005) poängterar att 

organisationer som genomgår en stark tillväxtfas är i kraftigt behov av extra resurser. 

Utöver omfördelning av personalresurser har NGD genomfört nyrekryteringar med 

kortare intervaller som ett svar på personalbristen. Däremot menar marknadschefen att 

det är svårt att få in rätt kompetens. Dessutom har bristen på personal lett till att 

organisationen stundtals forcerat rekryteringarna. Detta går i linje med Flamholtz och 

Hua (2002) som menar att personalbrist kan resultera i att ledningen vidtar tillfälliga 

lösningar. Vidare menar lagerarbetarna och marknadschefen att verksamheten stundtals 

upplevs som rörig i samband med alla nyrekryteringar. Enligt Nicholls-Nixon (2005) 

uppstår oreda normalt på grund av nyrekryteringar vilka under en kort tidsperiod ska 

integreras i organisationen. Organisationens omfattande utmaningar, både vad gäller 

personalbrist och överbelastning inom organisationens lagerfunktion har med stor 

sannolikhet koppling till organisationens tillväxtfas. 

 

5.2 Hantera tillväxtens utmaningar 

Enligt Nicholls-Nixon (2005) kan organisationer bemöta en stark tillväxtfas på två olika 

sätt. Antingen kan de vidta åtgärder för att minska tillväxten, alternativt vidta åtgärder 

som underlättar transformativa förändringar. NGD:s utmaningar med tillväxten är inget 

unikt. Enligt Nicholls-Nixon (2005) och Barringer et al. (2005) är tillväxtfasen normalt 

kortlivad. Vidare menar dem att det enbart är ett fåtal organisationer som på ett effektivt 

sätt lyckas hantera en stark tillväxt över en längre tidsperiod. Vidare menar Nicholls-

Nixon (2005) och Barringer et al. (2005) är det betydligt tuffare för entreprenörer att 

hantera organisationer i stark tillväxt kontra organisationer i en så kallad normal tillväxt 

på grund av att den administrativa komplexiteten ökar. 

  

Organisationens problem beträffande brist på personal, överbelastning och interna 

spänningar kan ha sin förklaring i bristerna på organisationsstrukturen. NGD har som 

ambition att tillämpa en platt organisationsstruktur däremot är det sällan det fungerar. 

Enligt marknadschefen kan det bero på otydlig gränsdragning beträffande 

ansvarsområden. Flera funktioner inom organisationen har svårt att bedöma vilka 

problem som ligger inom respektive parts område. Otydligheten leder till utdragna 

processer beträffande åtgärdsförslag. De utdragna processerna resulterar i att ledningen 

gång på gång blandar sig in för att på egen hand lösa problemen.  NGD:s bristande 

förmåga att tillämpa en platt struktur och ledningen centralisering av beslutfattande 

indikerar på att NGD i verkligheten snarare praktiserar en hierarkisk struktur än en platt 

struktur. Detta är problematiskt vad gäller hanteringen av tillväxtens utmaningar 

eftersom att en hierarkisk struktur har betydligt svårare att anpassa sin koordinering och 

beslutsfattning i samband med en stark tillväxtfas (Nicholls-Nixon, 2005). Vidare kan 

ledningens inblandning resultera i en sorts passivitet bland olika företagsfunktioner. 

Funktionerna tar möjligtvis för givet att ledningen lägger sig i löser problemen. 
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För att på bästa sätt bemöta utmaningarna med en stark tillväxtfas menar Nicholls-Nixon 

(2005) att organisationen i fråga bör orientera sig mot självorganisering. 

Självorganisering liknas en platt struktur och innebär att aktuella problem ska hanteras 

av respektive funktion det berör. Fördelen med denna struktur är att den har lättare att 

generera förändring och på sätt har bättre förutsättningar att möta förändring (Nicholls-

Nixon, 2005). För att NGD ska kunna uppnå en platt struktur behöver ledningen tillåta 

respektive funktion hantera sina problem och på så sätt underlätta organisationens 

anpassningsförmåga till framtida förändringar. Organisationen behöver upprätta ett 

tydligt ramverk i vilket det framgår respektive funktions ansvarsområde. Enligt Nicholls-

Nixon (2005) uppstår förändring via interaktion mellan olika medarbetare och för att 

självorganisering skall vara möjligt att praktisera behöver organisationen redogöra för 

sina medarbetare varför man vill genomföra denna förändring. På sätt ökar sannolikt 

engagemanget och motivationen att orientera sig mot självorganisering. Nicholls-Nixon 

(2005) menar att decentralisera beslutfattande är en grundförutsättning för att kunna 

uppnå självorganisering.  Förutsatt att NGD lyckas orientera sig mot självorganisering 

och tydliggöra ansvarsområden kommer det sannolikt leda till effektivare processer. Med 

tydligare ansvarsområden kommer dessutom lagerfunktionen kunna fokusera mer på sin 

egen funktion istället för att behöva lösa problem som ligger utanför deras 

ansvarsområde. 

 

5.3 NGD:s befintliga lagerdesign 

I följande del av analysen utvärderas NGD:s befintliga lagerdesign i förhållande till 

växternas kravspecifikation. Likt teorin utgör analysen av fyra huvudområden som 

tillsammans utgör en lagerdesign 

 

5.3.1 Fastställa behov och krav 

En viktig grundförutsättning med utformandet av en lagerdesign är förståelsen kring 

vilka krav och behov som råder (Rouwenhorst et al. 1999; Mohsen, 2002; Baker & 

Canessa, 2009). Med hänsyn till att NGD:s befintliga lagerkapacitet är nådd tyder på att 

deras nuvarande lager inte är tillräckligt för vidare tillväxt. Rouwenhorst et al. (1999) 

betonar att organisationer behöver överväga vilka kriterier (kostnader, lagrets kapacitet, 

omsättningshastighet, flexibilitet, artikelplacering samt artikelns krav) som bör 

prioriteras. Enligt marknadschefen har NGD:s prioritering inom lagerverksamheten 

skiftat mot lagerkapacitet och omsättningshastighet till följd av den starka tillväxten. Att 

organisationen prioriterar lagerkapacitet återspeglas i de lagringsmetoder som 

organisationen tillämpar. Vidare menar marknadschefen att det knappt finns tid åt 

förbättringar utan att alla tillgänglig tid går åt till att leverera artiklar till kund. 

Prioriteringarna skapar däremot en målkonflikt där exempelvis en ökad lagerkapacitet 

innebär försämrad flexibilitet (Jonsson & Mattson, 2016; Hseih & Tsai, 2005). NGD:s 

fokus på lagerkapacitet och omsättningshastighet har dock gått ut över organisationens 

flexibilitet. Enligt lagerarbetarna begränsas möjlighet till att använda 

hanteringsutrustning på grund av dålig framkomlighet. Den begränsade 

framkomligheten är ett resultat av ökade volymer.  
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I samband med att fastställa behov och krav menar flera forskare att hänsyn behöver tas 

till vilka framtida volymer som lagret ska hantera (Bodner et al. 2002; Mohsen, 2002; 

Waters, 2003). Framförallt då detta ska ligga till grund för utformandet av lagerdesignen. 

Mot bakgrunden av att NGD enbart varit verksamma i tre år kan man ställa sig frågan om 

organisationen gjort tillräckligt vid prognostiseringen av kommande volymer. Dock 

hävdar Rouwenhorst et, al. (1999) att det är mer eller mindre omöjligt att utforma en 

perfekt lagerdesign eftersom det är synnerligen svårt att konstatera kommande 

kapacitetsbehov. Vidare bör svårigheten att prognostisera framtida behov öka avsevärt 

när organisationen i fråga befinner sig i en stark tillväxtfas. Sannolikt har NGD inte räknat 

med att de skulle växa så mycket på så kort tid.  

  

NGD:s lager har funktionen distributionslager i vilket leverantörerna levererar 

prydnadsväxter som därefter levereras direkt till kund. Nackdelen med ett 

distributionslager är att deras orderplockningsprocess tenderar att vara komplexa samt 

kostsamma (Rouwenhorst et al. 1999).  Komplexiteten i NGD:s fall utgörs av att artikeln 

i fråga är en levande organism och kräver således särskild behandling i samband med 

hanteringsprocessen. Både Mohsen (2002) och Tompkins (1996) menar att det är särskilt 

viktigt att beakta artikelns behov vid utformningen av lagret. Vidare menar Tompkins 

(1996) att artiklars karaktär och egenskaper kan begränsa vilka lagringsmetoder som en 

organisation kan tillämpa. Vad gäller växters behov på temperatur styrs det av växternas 

ursprung och tillväxtstadie (Ferrantea et al. 2015; Agrios, 2005). Lokalens temperatur 

understiger aldrig 13 grader, således tillgodoser lokalen växternas behov beträffande 

temperatur. Agrios (2005) menar att växter påverkas betydligt mer av låg temperatur än 

hög temperatur. Bland annat förekommer det att växter som exponeras av låga 

temperaturer hamnar i chocktillstånd och i värsta fall dör. Organisationen har däremot 

svårigheter att uppfylla behovet på rätt temperatur i samband med av- och pålastning. 

Detta resulterar i att organisationen stundtals inte kan genomföra utlastning när 

temperaturerna är alldeles för låga. Detta bottnar framförallt i att lagerlokalen inte är 

utrustad med lastkaj. Vidare förvärras situationen ytterligare av entréportens låga höjd 

vilket innebär att de standardiserade lastbärarna inte kan tas in utan att de delvis måste 

monteras ned. Således måste av- och pålastningen genomföras på parkeringsplatsen 

utanför lokalen. Detta problem har en direkt koppling till NGD:s omfattande kassationer, 

särskilt under vinterhalvåret. Sålunda kan en slutsats göra gällande att NGD:s lager kan 

tillgodose växternas behov under lagringsprocessen men att det inte kan tillgodose 

behovet i samband med in- och utlastning. 

  

Beträffande bevattning skiljer NGD på mindre växter och större växter. NGD vattnar 

växterna manuellt och anpassar behovet efter dess storlek. Enligt Agrios (2005) kan 

uppvärmningen av lokalen resultera i att växtens behov av vatten ökar. Vilket är något 

som NGD även är medveten om i sin arbetsprocess. Processen för bevattning är således 

ingen brist utan organisationens lagerverksamhet kan tillgodose växternas behov. 

Huruvida processen som idag tillämpas är tillräckligt effektiv bör dock studeras vidare, i 

synnerhet om lagervolymen fortsätter öka. 
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Vad gäller belysning kunde lokalen ursprungligen tillgodose prydnadsväxternas behov 

eftersom volymerna var betydligt lägre. Men till följd av den ökade volymen kan lagret 

numera inte tillgodose behovet. Detta beror på lokalens begränsningar beträffande 

takhöjd och energibegränsningen. Den låga takhöjden skapar skuggbildning medan 

energibegränsningen inte möjliggör fler belysningsanordningar. Enligt Agrios (2005) är 

belysning synnerligen relevant för växters välmående. Vidare menar Ferrantea et al. 

(2015) att belysning i samband med lagring är särskilt viktigt för att växterna ska 

bibehålla sin färgsättning. Eftersom att NGD:s verksamhet i stor utsträckning beror på 

växters estetiska attribut har således belysningen en avgörande betydelse för artiklarnas 

värde. 

  

Prydnadsväxter är inte den enda artikeln som har behov i samband med förvaring och 

hantering. Inom livsmedelsindustrin ställs det enligt Bartholdi och Hackman (2014) 

liknade behov vad gäller temperatur för att bevara kvaliteten på artikeln. Dock menar 

Tompkins et al. (2010) att artiklar med avvikande form resulterar i ytterligare 

utmaningar. Med hänsyn till att växter är levande organismer är det tämligen svårt att 

avgöra hur en växt reagerar vid olika miljöombyten. Däremot behöver en organisation 

vidta alla tänkbara åtgärder för att ge växten de bästa förutsättningar att frodas. Att NGD 

uppskattningsvis kasserar 2 % av den totala volymen tyder på att lagerverksamheten inte 

är anpassad för att tillgodose växternas specifika behov. Majoriteten av dessa kassationer 

utgörs av växter som lagerhållits längre än en månad vilket vidare indikerar på att 

lagerdesignen inte är anpassad för långtidsförvaring. Även om organisationen inte avser 

att ombesörja långtidslagring har dem emellanåt inget val. Framförallt då delar av 

artikelsortimentet köps in via batcher. 

 

5.2.2 Lagerlayout 

Enligt Tompkins (1996) och Mohsen (2002) fastställer lagerlayouten materialflödet och 

lagrets grundläggande aktiviteter. Jonsson och Mattsson (2016) skiljer på linjärt och U-

format flöde varav NGD tillämpar den sistnämnda. Organisationen tillämpar ett U-

formade eftersom lagrets förutsättningar enbart tillåter ett sådant materialflöde. Enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) och Moshen (2002) är det U-formade flödet fördelaktigt 

vid hantering av lägre volymer. Nackdelen är att det försvårar användandet av 

automatiserade stödsystem (Jonsson & Mattson, 2016). I NGD:s fall är det framförallt 

lokalens begränsningar som försvårar användandet av automatiserade stödsystem. 

Begränsningarna omfattar både lutningen på golvet i lokalen samt de smala gångarna 

mellan olika lagringsytor. Dessa begränsningar påverkar även användandet av större 

hanteringsutrustning. Organisationens hanteringsutrustning används vid in- och 

utlastning. Däremot kan systemen inte användas i alla delar av lokalen. Således görs 

merparten av förflyttningarna inne i lokalen manuellt. Vidare utgör golvets lutning ett 

riskmoment för eventuella arbetsskador i samband med förflyttning av tyngre artiklar 

vilket bör anses som en synnerligen klar nackdel med lokalen.   

  

NGD kompletterar sin lagerlayout med en zonindelning med motiveringen att de skapar 

en struktur. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) bidrar zonindelning till att reducera 

hanteringsprocessen genom att likvärdiga artiklar placeras intill varandra. Syftet med 

NGD:s zonindelning är framförallt att skilja på växter och växtkärl. Zonindelning är enligt 
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Jonsson och Mattson (2016) särskilt fördelaktigt vid ett U-format materialflöde eftersom 

den minimerar hanteringstiden för artiklar med hög efterfråga. Däremot kan man 

ifrågasätta NGD:s placeringen av respektive zon. Problemet gör gällande att zonen 

växtkärl A förvaras centralt i lokalen trots att den har låg omsättningshastighet. I takt 

med den ökade tillväxten ökar även den mängd artiklar som ska lagerhållas. Storleken på 

respektive zon behöver således utvärderas och anpassas efter behoven. Förutsatt att 

zonerna är fyllda finns det en risk att tidsåtgången att hitta artiklarna ökar, framförallt då 

NGD tillämpar slumpmässig placering. Detta kommer gradvis bli värre i takt med att 

organisationens tillväxt ökar. 

 

5.2.3 Val av operationsstrategi 

Fastställandet av en operationsstrategi berör framförallt vilken orderplockningsstrategi 

och artikelplaceringsstrategi som ska brukas (Gu et al. 2010). NGD praktiserar för 

tillfället orderplockning där varje enskild kundorder plockas separat. Organisationen 

menar att varje enskild kundorder varierar avseende val av prydnadsväxt, växtkärl samt 

kvantitet vilket medför en viss komplexitet. Detta kan vara en bidragande orsak till varför 

lagerarbetarna föredrar orderplock som orderplocksstrategi. Enligt Lumsden (2012) är 

fördelen med denna metod att risken för att olika kundorder blandas ihop reduceras. 

Däremot innebär metoden att lagerarbetaren som utför plockprocessen vid varje 

plocktillfälle behöver förflytta sig genom hela lagerlokalen vilket resulterar i att metoden 

är särskilt kostnad- och tidskrävande. 

  

Hur artiklarna placeras i lagret är av väsentlig betydelse för hur effektiv orderplockningen 

sker (Petersen, 1999; Muppanimuppant & Adil, 2008). Forskarna skiljer vanligtvis på tre 

artikelplaceringsmetoder varav NGD tillämpar en slumpmässig artikelplacering 

(Petersen & Aase, 2004; De Koster et al. 2007). Denna slumpmässiga artikelplacering 

gäller både inom och utanför de zoner som NGD har upprättat. I första hand placeras 

artiklarna i respektive zon och i andra hand närmsta lediga plats. 

Artikelplaceringsmetoden resulterar i hög utnyttjandegrad av lagrets ytor något som 

NGD värdesätter i samband med den ökade tillväxten (De Koster et al. 2007). Vidare 

menar De Koster et al. (2007) att den höga utnyttjandegraden av lagerytan sker på 

bekostnad av fler förflyttningar. Detta blir särskilt påtagligt för en organisation likt NGD 

när den maximala lagerkapaciteten är nådd. 

  

I NGD:s fall kan den aktuella artikelplaceringsmetoden vara en orsak till de omfattande 

kassationerna eftersom det försvårar ett anpassat hanteringsarbete för växter med olika 

ursprung. Enligt Agrios (2005) och Ferrantea et al. (2015) är det centralt att växterna 

erhåller rätt temperatur, bevattning och belysning i förhållande till dess ursprung. Vidare 

poängterar Agrios (2005) att växternas behov av ljus kan variera och att särskilda växter 

föredrar skugga under särskilda perioder. Energibegränsningen i NGD:s lagerlokal 

resulterar i att delar av lokalen inte kan leverera den mängd ljus som växterna behöver. 

Eftersom NGD tillämpar slumpmässig placering finns det en överhängande risk att växter 

inte får den ljusmängd de behöver. Även om vissa växter klarar av mindre exponering av 

ljus menar Agrios (2005) att majoriteten av alla växter trivs bäst vid full exponering. 
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5.2.4 Val av utrustning 

Valet av förvarings- och hanteringsutrustning är vanligtvis förknippade med höga 

investeringskostnader och är särskilt viktiga för att förenkla och effektivisera 

lagerverksamheten (Rushton et al. 2006). Vad gäller förvaringsmetod praktiserar NGD 

djuplagring i merparten av lokalen vilket kompletteras av ett mindre ställage. Däremot 

likt den slumpmässiga placeringsmetoden resulterar djuplagring till relativt hög 

nyttjandegrad av lokalens ytor men till bekostnad av den försämrade åtkomligheten 

(Lumsden 2012). Trots att NGD tillämpar djuplagring som förvaringsmetod har de inte 

möjlighet att nyttja förvaringsmetoder fullt ut. Framförallt då metoden inte kan 

kompletteras med fristapling på grund av att prydnadsväxter inte har en bärande 

funktion. Detta innebär att en inkommande batch av prydnadsväxter med låg höjd nyttjar 

samma lagringsyta som en batch med hög höjd. Detta indikerar på att metoden inte är 

lika effektiv som organisationen själv tror. Organisationens ställage avser lagring för 

växtkärl som används i marknadsföringssyfte hos kund. Lumsden (2012) betonar att 

ställage är en av de vanligaste förvaringsmetoderna. Fördelen med metoden är att den 

underlättar åtkomligheten för respektive artikel. Däremot menar Lumsden (2012) att 

förvaringsmetoden kräver betydligt mer yta eftersom den är i behov av transportgångar 

för utplockning. Vad gäller NGD:s ställage används de i mindre utsträckning och tar 

således inte allt för stor plats. Vidare sker plockning manuellt vilket reducerar behovet av 

manövreringsytor för truckar och annan hanteringsutrustning. 

  

Valet kring hanteringsutrustning styrs i stor utsträckning av vilka förutsättningar som 

råder. Waters (2003) menar att hanteringsutrustningen huvudsakligen används för att 

effektivisera förflyttningar av artiklar inom lagret. Vidare skiljer Jonsson och Mattson 

(2016) på halvautomatiserad och automatiserad hanteringsutrustning. NGD använder i 

dagsläget halvautomatiserad hanteringsutrustning vilket framförallt avser manuella och 

motordrivna fordon. Jonsson och Mattson (2016) menar att halvautomatiserad 

hanteringsutrustning är lämpade när behovet på flexibilitet är stort. Dock har NGD svårt 

att maximera nyttan av denna flexibilitet eftersom organisationens prioritering av 

lagringsyta har skett på bekostnad av transportgångar. Detta försvårar framkomligheten 

avsevärt. Förflyttningar av artiklar i lagret sker i dagsläget huvudsakligen manuellt av 

lagerpersonalen och vid tyngre förflyttningar använder sig organisationen av en 

ledstaplare och en palldragare. Med hänsyn till lokalens begränsningar samt att stor del 

av artiklarna placeras direkt på golvet försvåras möjligheten att utnyttja denna utrustning 

fullt ut. Enligt Tompkins et al. (2010) kan hanteringen försvåras ytterligare när artiklarna 

kännetecknas av ömtålighet samt avvikande form. 
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5.4 Förslag på alternativ lagerdesign 

I följande del i analysen diskuteras inledningsvis vikten av att fastställa behov och krav 

och därefter alternativa lagerhanteringsmetoder som NGD bör tillämpa. Hänsyn tas både 

till SME med begränsade resurser och till prydnadsväxternas behov. 

 

5.4.1 Fastställa behov och krav 

En viktig utgångspunkt i samband med utformandet av lagerdesignen är fastställandet av 

behov och krav för framtida volymer (Bodner et al. 2002; Mohsen 2002; Waters, 2003). 

På så sätt kan lagerdesignen tillgodose framtida behov utan att designen behöver 

revideras (Mohsen, 2002). Enligt Rouwenhorst et al. (1999)  är detta synnerligen svårt 

att avgöra kommande behov och således ännu svårare att utforma en lagerdesign med 

tämligen opålitliga prognoser. Eftersom att NGD:s lagerkapacitet redan är nådd efter tre 

verksamhetsår indikerar detta på att organisationen inte gjort tillräckligt. För att på sikt 

uppnå en hållbar lösning bör organisationen med jämna mellanrum göra en uppskattning 

på kommande kapacitetsbehov för lagret. Därefter jämföra den tillgängliga kapaciteten 

med kommande kapacitetsbehov för att på så sätt skaffa sig underlag för vidare beslut. I 

samband med utformandet av lagret är det särskilt viktigt att ta hänsyn till artiklar 

specifika behov, i synnerhet om de aktuella artiklarna är levande organismer. Enligt 

Tompkins (1996) kan artiklarnas karaktär och egenskaper begränsa valet av 

lagringsmetod och layout. Således är det en central aspekt att ta hänsyn till. NGD:s 

lagerverksamhet indikerar på att lagret inte kan tillgodose behoven temperatur och ljus 

vilket har sin förklaring i lokalens begränsningar. Detta bör dock inte ha kommit som en 

överraskning eftersom lokalen både saknar lastkaj vilken kan säkerställa in- och 

utlastning i rätt temperatur samt tillräcklig energikapacitet. Detta kan dessutom indikera 

på att organisationen tidigare inte betraktade lagret som en kritisk aktivitet (Sprague & 

Wacker, 1996). Organisationens begränsningar uppskattas vara relativt kostsamma att 

åtgärda och vissa fall ogenomförbara. Lokalens energikapacitet bör sannolikt kunna 

åtgärdas. Dock är effekten fortsatt begränsad på grund av den låga takhöjden. Beträffande 

den låga takhöjden är det ett problem som bedöms vara ogenomförbart att åtgärda. 

Eventuella åtgärder bedöms vara särskilt svåra att genomföra med begränsade resurser 

likt NGD. Eftersom organisationens befintliga lagerlokal inte kan tillgodose växternas 

grundläggande behov bör NGD utvärdera alternativa lager. 

 

5.4.2 Lagerlayout 

Organisationens val av lagerlayout anses vara fördelaktigt baserat på lokalens 

förutsättningar. Det U-formade flödet är delvis dimensionerat för att hantera lägre 

volymer. Vidare kan NGD prioritera artikelplaceringen så att artiklar med hög 

omsättningshastighet har en kortare transportsträcka i samband med in- och utplock. 

Detta görs dock inte eftersom organisationen tillämpar en slumpmässig placering. Det U-

formade flödet försvårar dock användandet av automatiserade stödsystem (Jonsson & 

Mattson, 2016). Detta saknar däremot betydelse för ett SMF likt NGD som både saknar 

de resurser som krävs för anskaffning, samt volymunderlaget som kan motivera 

investeringen. Vidare skulle NGD:s befintliga lager och dess begränsningar utesluta ett 

sådant alternativ. Ett linjärt flöde är att föredra när större volymer passerar in- och ut 

från lagret (Jonsson & Mattson, 2016). Vidare förenklar det användandet av 

automatiserade stödsystem. Nackdelen är att orderplockkostnader för artiklar med hög 
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respektive låg efterfråga är den samma eftersom artiklarna ska färdas samma sträcka 

genom lagret (Jonsson & Mattson, 2016). Varken det U-formade flödet eller det linjära 

flödet inskränker på växternas grundläggande behov. Således är båda alternativ 

tillämpbara och valet av metod bör baseras på vilka volymer organisationen ska hantera. 

  

Tillämpningen av zonindelningen underlättar hanteringsarbetet. NGD:s befintliga 

zonindelning är dock relativt ineffektivt eftersom samtliga växter placeras slumpmässigt 

inom och utanför zonerna till följd av lagrets platsbrist. Detta indikerar på att lagret inte 

tar hänsyn till växternas specifika behov eftersom växter med särskilda behov placeras på 

olämpliga lagringsytor. Ferrantea et al. (2015) samt Agrios (2005) menar på att växters 

respektive behov skiljer sig baserat på dess ursprung. Således bör organisationen anpassa 

zonerna efter växternas varierande behov. Eftersom vissa prydnadsväxter kräver mindre 

belysning bör dessa placeras tillsammans. På så sätt kan organisationen bättre förhålla 

sig till lokalens begränsade energikapacitet. Vidare ifrågasätts placeringen av respektive 

zon. I dagsläget har artiklar med lägre omsättningshastighet placerats centralt i lagret 

vilket innebär att växter med högre omsättningshastighet placerar längre från porten. 

Exempelvis placeras växtkärl avsedda för marknadsföring centralt i lagret trots att de inte 

används i särskilt hög utsträckning. NGD bör fortsättningsvis tillämpa zonindelningen 

men revidera respektive zons placering så att artiklarna med störst omsättningshastighet 

hamnar närmast in- och utlastningen. 

 

5.4.3 Val av operationsstrategi 

I dagsläget tillämpas orderplockning som orderplocksstrategi. Fördelen med metoden är 

att den reducerar risken för att kundordrar blandas ihop, däremot minskar 

plockeffektiviteten (Lumsden, 2012). Eftersom att aktiviteten orderplock både är en 

kostnads- och tidskrävande är det särskilt viktigt för organisationen att välja rätt strategi. 

Organisationens befintliga orderplockningsstrategi var sannolikt fördelaktig när NGD:s 

lagervolymer var något lägre. I takt med att volymerna ökat har troligtvis strategin blivit 

mer ineffektiv. Framförallt då antalet ordrar ökat medan antalet lagarbetare är 

densamma. Förutsatt att organisationen lagerfunktion inte kan få in mer resurser bör 

alternativa orderplocksstrategier övervägas. En alternativ metod är artikelplockning som 

innebär kundordrar plockas artikelvis. Denna metod är sannolikt inte användbar i 

organisationens nuvarande lager. Framförallt då organisationen har ett brett sortiment 

som i sin tur ska förvaras på en liten yta. Ett annat alternativ är samplockning vilket 

innebär att flera ordrar plockas samtidigt (Lumsden, 2012). På så sätt kan 

plockningstiden reduceras avsevärt. Vad som dock kan vara ett eventuellt hinder för att 

tillämpa metoden är den omfattande variationen uppsättning av prydnadsväxter och 

växtkärl. Således kan det vara svårt att i praktiken tillämpa samplockning.  Ytterligare ett 

alternativ är zonplockning i vilket varje order plockas zonvis för att på så sätt reducera 

förflyttningstiden (Lumsden, 2012). Eftersom NGD:s lager är förhållandevis litet kan 

effekten av zonplockning bli tämligen begränsad. Ingen av följande metoder begränsar 

möjligheten att tillgodose växternas behov. Således är det enbart lagrets resurser som 

utgör begränsningen till val av metod. Förutsatt att organisationen kan tillämpa strategin 

samplockning utan att den blir ineffektiv är metoden att föredra. Framförallt då metoden 

reducerar tidsåtgången jämfört med orderplockning. Således kan organisationen frigöra 

resurser åt lagret i form av tid som lagret kan disponera på annat sätt. 
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Vad gäller organisationens artikelplacering tillämpar NGD slumpmässig placering. 

Denna metod resulterar i hög utnyttjandegrad av lagrets ytor men på bekostnad av fler 

förflyttningar (De Koster et al. 2007). Nackdelen med metoden är att ytorna kring in- och 

utlastningszonen normalt är fulla medan ytorna längre in står tomma (De Koster et al. 

2007). Eftersom att NGD:s befintliga lagerkapacitet är nådd är detta ingen avsevärd 

nackdel. Organisationen nyttjar varenda tillgänglig lagringsyta. En alternativ metod är 

dedikerad placering vilket innebär att en särskild artikel har en specifik plats (Petersen & 

Aase, 2004; De Koster et al. 2007). Enligt forskarna har denna metod svårt att konkurrera 

med metoden slumpmässig placering vad gäller utnyttjande av lageryta. Till följd av 

NGD:s tillväxt finns det dessutom inga marginaler beträffande lageryta att arbeta med. 

Således bör denna metod inte betraktas som ett alternativ för NGD. Ett tredje alternativ 

är den klassbaserade placeringsmetoden vilket innebär att artiklar tilldelas en specifik 

klass vilket avgör deras placering i lagret (De Koster et al. 2007). Forskarna hänvisar till 

Paretos 80/20-regel i vilket artiklarna med högst efterfråga skall placeras närmast in- och 

utlastningen (Jonsson & Mattson, 2016; De Koster et al. 2007). Sett till att uppnå en hög 

utnyttjandegrad av lagringsyta är den slumpmässiga placeringen att föredra. 

  

Den slumpmässiga placeringen vilket NGD tillämpar inskränker dock på växternas 

grundläggande behov på grund av lagrets energibegränsningar. Eftersom att samtliga 

delar av lokalen inte kan tillgodose växternas behov bör organisationen utvärdera 

alternativa metoder. Metoden klassbaserad placering kan utformas på ett sådant sätt att 

den tar ställning till lokalens förutsättningar. Enligt teorin är det vanligt att artiklar 

klassificeras efter hur ofta de plockas. I detta fall skulle den kunna baseras på respektive 

artikels behov. Således kan artiklar med särskilda behov placerats i den del av lokalen där 

behoven kan tillgodoses. Införandet av den klassbaserade placeringsmetoden skulle 

dessutom effektivisera zonindelningen. 

 

5.4.4 Val av utrustning 

Valet av förvaring- och hanteringsutrustning är särskilt viktigt för att kunna effektivisera 

lagerverksamheten, i synnerhet om den aktuella artikeln utgörs av levande organismer. 

NGD har valt att tillämpa djuplagring i kombination med ställage som förvaringsmetod. 

Fördelen men djuplagring är att den möjliggör en god utnyttjandegrad av lagerytan 

förutsatt att den kombineras med fristapling (Lumsden, 2012). Dock saknar 

organisationens artiklar en bärande funktion vilket utesluter lagring i höjdled, således 

kan metoden inte nyttjas fullt ut. Vidare begränsar djuplagring framkomligheten och 

kräver således omfattande omflyttningar. Utöver djuplagring tillämpar NGD ställage i 

mindre utsträckning. Fördelen med metoden är god åtkomlighet vilket är avgörande för 

att uppfylla växternas grundläggande krav vad gäller bevattning. Nackdelen är att 

metoden behöver gångar för åtkomlighet vilket sker på bekostnad av lagringsyta 

(Lumsden, 2012). Vidare kan den försvåra växternas upptagningsförmåga av ljus. Ett 

tredje alternativ är metoden hyllfackslagring vilket innebär hyllfack för mindre artiklar 

(Lumsden, 2012). Även om NGD har flertalet mindre växter skulle förvaringsmetoden 

sannolikt försämra växternas förmåga att ta emot ljus. Således anses metoden inskränka 

på växternas grundläggande behov. Ett fjärde alternativ är specialkonstruktion vilket 
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innebär att förvaringsmetoden anpassas i förhållande till lagrets specifika 

förutsättningar. 

  

Förvaringsmetoderna fristapling, hyllfackslagring och ställage har en begränsad 

möjlighet att tillgodose växternas behov. NGD:s befintliga förvaringsmetod djuplagring 

kan inte utnyttjas fullt ut. Däremot tillgodoser metoden växternas behov. Trots att 

ställage har en begränsad möjlighet att tillgodose växternas behov använder NGD 

ställaget endast för förvaring av växtkärl. Förutsatt att organisationen haft tillgång till 

mer lagringsyta med bättre framkomlighet och högre takhöjd hade specialkonstruktion i 

form av ställage varit ett alternativ som möjliggjort effektivisering. Specialkonstruktion 

skulle innebära att ställagen utrustas med lysrör och automatiska bevattningssystem 

vilket tillgodoser växternas behov. På så sätt skulle stora delar av lagerverksamheten 

kunna automatiseras. En specialkonstruktion skulle dock kunna resultera i höga 

anskaffningskostnader och är således inte ett alternativ för organisationer med 

begränsade resurser. 

  

Enligt Waters (2003) är valet av hanteringsutrustning särskilt viktigt eftersom artiklar 

löper stor risk för skada i samband med förflyttningar. Organisationer bör således sträva 

mot att välja hanteringsutrustning som bäst kan underlätta förflyttningen med hänsyn 

till lokalens förutsättningar. I dagsläget använder NGD halvautomatiserad 

hanteringsutrustning i form av ledstaplare och palldragare. På grund av lokalens 

begränsningar sker dock merparten av förflyttningarna manuellt. De halvautomatiserade 

systemen används främst i samband med in- och utlastning från lagret. Fördelen med det 

halvautomatiserade systemet är dess flexibilitet och anpassningsbarhet till ofrekventa 

flöden (Jonsson & Mattson, 2016). Alternativet är automatiserade system vilka är att 

föredra vid hantering av stora volymer. Systemet saknar dock flexibilitet samt är 

förknippat med höga anskaffningskostnader (Jonsson & Mattson, 2016). Således är det 

inte ett alternativ för en organisation med begränsade resurser. 
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6. Slutsats och bidrag 
 

6.1 Slutsats 

Studien syftade till att föreslå en lagerdesign vilken tar hänsyn till artiklars behov, i 

följande studie har artikeln prydnadsväxter studerats. Vidare ämnade studien att 

undersöka vilka konsekvenser en hög tillväxtfas har på ett SMF:s lagerverksamhet. För 

att besvara studiens syfte har tre frågeställningar upprättats. 

  

 Hur påverkar en stark tillväxtfas ett SMF:s lagerverksamhet och hur kan 

organisationer reducera dess inverkan?   

 

I denna studie har den starka tillväxten resulterat i interna spänningar mellan 

lagerverksamheten och andra företagsfunktioner. De interna spänningarna är ett resultat 

av överbelastning och otydliga ansvarsområden. Likt tidigare forskning kan denna studie 

således bekräfta att detta är vanligt förekommande för mindre organisationer i en stark 

tillväxtfas. Som en konsekvens av otydliga ansvarsområden drabbas organisationens 

funktioner av ineffektiva processer, i synnerhet vad gäller lagerverksamheten. På grund 

av ineffektiva processer tvingas ledningen detaljstyra respektive funktion för att driva 

organisationen framåt. Detta kan liknas ett centraliserat beslutfattande. Likt teorin vidtar 

organisationens ledning kortsiktiga lösningar för att hantera utmaningarna med 

tillväxten vilket på sikt kan få konsekvenser. Vikten av att planera och anpassa 

organisationen inför nya omständigheter är väsentligt för SMF som befinner sig i en stark 

tillväxtfas. Många av de utmaningar som identifierats i samband med stark tillväxtfas är 

dock inte enbart kopplade till lagerverksamheten utan avser hela 

organisationsstrukturen. För att hantera tillväxten föreslås att organisationen orienterar 

sig mot självorganisering. En självorganiserad organisationsstruktur underlättar 

anpassningsförmågan till nya omständigheter och konceptet utgår från ett decentraliserat 

beslutsfattande. Vidare kommer konceptet innebära att respektive funktion kommer 

kunna agera mer självständigt. För organisationens lagerverksamhet kommer detta 

innebära större frihet från organisationens ledning i samband med interna förbättringar.  

  

 Hur förhåller sig SMF:s befintliga lagerdesign till prydnadsväxternas behov? 

 

Utifrån studien kan det konstateras att organisationens befintliga lagerdesign inte kan 

tillgodose prydnadsväxternas behov. Vad gäller behovet temperatur kan de inte 

säkerställas i samband med in- och utlastning medan behovet ljus inte kan uppfyllas till 

följd av lokalens begränsningar. Som en effekt av dessa brister tvingas organisationen 

kassera anmärkningsvärda volymer. Bristerna blir särskilt påtagligt under 

långtidslagring. Följande brister indikerar på att lagerdesignen var fel redan från början. 

Lokalen har aldrig varit lämpad för lagring av denna typ av artikel. Samtliga brister 

indikerar på att organisationen misslyckats med att fastställa lagerverksamhetens behov 

och krav. Detta har i sin tur påverkat valmöjligheterna för övriga funktioner i 

lagerdesignen. Dock bör det tas hänsyn till att NGD är ett SMF och därmed förhåller sig 

till begränsade resurser. Dessutom har organisationen genomgått en markant tillväxtfas 

vilket med stor sannolikhet försvårat arbetet med lagerdesignen. 
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 Vilka lagerhanteringsmetoder inom en lagerdesign är lämpade för att tillgodose 

prydnadsväxters behov och hur förhåller de sig till begränsade resurser? 

 

Fastställa behov och krav: Studien indikerar på att fastställande av behov och krav är 

den mest fundamentala delen i en lagerdesign då den utformar lagrets 

grundförutsättningar. Dessa grundförutsättningar styr i stor utsträckning vilka 

valmöjligheter som finns i lagerdesignen. Denna studie visar även att det är synnerligen 

viktigt att prognostisera framtida behov, särskilt när organisationen befinner sig i en stark 

tillväxtfas. Vidare är det väsentligt att uppnå flexibilitet så att lagerverksamheten kan 

anpassas till nya omständigheter. 

  

Lagerlayout: Valet av lagerlayout baseras både på lagerlokalens förutsättningar samt 

vilken volym lagret ska hantera. Oavsett layout inskränker inget av de två alternativen 

prydnadsväxternas behov. För organisationer som hanterar lägre volymer anses det U-

formade flödet vara mer lämpat. Ett linjärt flöde är vanligtvis mer passande vid hantering 

av större volymer vilket möjliggör automatisering. Med hänsyn till att SMF vanligtvis 

förfogar över begränsade resurser kan det vara svårt för mindre organisationer att 

tillämpa en sådan grad av automatisering. Vidare är sannolikheten låg att SMF hanterar 

tillräckligt stora volymer för att motivera de höga anskaffningskostnader som 

kännetecknar automatiserade lösningar. Med hänsyn till begränsade resurser föreslås 

således att SMF tillämpar ett U-format flöde. 

  

Val av operationsstrategi: Likt lagerlayout styrs valet av orderplockningsstrategi i 

stor utsträckning av vilken volym lagret ska hantera. Valet av orderplockningsstrategi 

styrs även av vilka resurser som finns tillgängliga, framförallt vad gäller personal. Utifrån 

studien går det att konstatera att valet av orderplocksstrategi inte påverkar 

prydnadsväxter behov. Med hänsyn till begränsade resurser bör organisationen tillämpa 

den orderplockningsstrategi som bäst kan effektivisera plockningsprocessen. Således 

föreslås orderplocksstrategin samplockning. 

  

Beträffande artikelplaceringsmetod kan studien fastställa att valet har en inverkan på 

prydnadsväxternas behov. Framförallt om lagret kännetecknas av särskilda 

begränsningar. Den klassbaserade artikelplaceringen tar hänsyn till växternas behov 

genom att växter med samma ursprung placeras tillsammans. Således föreslås en 

klassbaserad artikelplaceringsmetod eftersom den kan ta hänsyn till växternas olika 

behov. 

  

Val av utrustning: Valmöjligheterna av förvaringsmetod begränsas i stor utsträckning 

på deras förmåga att uppfylla prydnadsväxternas behov beträffande bevattning och ljus. 

Förvaringsmetoden djuplagring tar hänsyn till växternas behov och är dessutom inte 

särskilt resurskrävande. Dock kan metoden inte nyttjas fullt ut eftersom växter inte har 

en bärande funktion vilket förhindrar möjligheten att lagra i höjdled. Vidare är metoden 

tidskrävande till följd av förflyttningar, i synnerhet när lagervolymen ökar. 

Specialkonstruktion i form av ställage skulle kunna erbjuda en omfattande 

effektivisering, framförallt då det möjliggör lagring i höjdled samt reducerar tidsåtgången 
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för omförflyttningar. Förutsatt att specialkonstruktion är tillämpbar med hänsyn till 

anskaffningskostnader och lokalens förutsättningar föreslås denna metod. 

  

Beträffande hanteringsutrustning grundas valet på vilken grad av automatisering en 

organisation vill uppnå. Halvautomatiserad hanteringsutrustning kännetecknas av hög 

flexibilitet och lägre anskaffningskostnader jämfört med ett automatiserat system. Med 

hänsyn till begränsade resurser föreslås således halvautomatiserad hanteringsutrustning. 

Vilken typ av utrustning som ska väljas beror dock helt på lagrets förutsättningar och vilka 

artiklar som hanteras. 

 

Förslag på lagerdesign:  

Utifrån följande slutsatser föreslås en lagerdesign för artikeln prydnadsväxter enligt figur 

6:1. Figuren redogör vilka lagerhanteringsmetoder som bör tillämpas samt respektive 

metods potentiella hinder. 

 

 
 

Figur 6:1 - Förslag på lagerdesign för prydnadsväxter 

 

Viktigt att beakta att följande lagerdesign är anpassad för SMF som lagerhåller 

prydnadsväxter. Således är generaliserbarheten av den lagerdesign som föreslås 

begränsad. I figuren redogjordes även potentiella hinder som är väsentligt att beakta vid 

utformning av en lagerdesign. Den högra kolumnen i figuren är således mer 

generaliserbar till andra verksamheter oavsett vilken artikel som lagerhålls. Vidare har 

följande lagerdesign enbart analyserats ur ett teoretiskt perspektiv och aldrig prövats ur 

ett praktiskt perspektiv. Således kan inte studien med säkerhet konstatera huruvida 

lagerdesignen är tillämpbar. 
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6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Enligt tidigare forskning gjordes bedömningen att funktionerna inom lagerdesignen är 

starkt kopplade till varandra och således lika viktiga vid utformningsprocessen. Dock 

indikerar denna studie på att funktionen fastställa behov och krav är särskilt viktig. Det 

är en grundförutsättning för att övriga funktioner ska kunna maximera sin prestanda. En 

bristfällig utvärdering av fastställandet av behov och krav får följaktligen stora 

konsekvenser för en lagerdesign. Varför denna studie kommit fram till att fastställandet 

av behov och krav är avgörande beror med stor sannolikhet på att fallföretaget som har 

studerats hanterar levande organismer. Denna form av artikel ställer betydlig högre krav 

på lagerdesignen och begränsar respektive funktions valmöjlighet. Vidare kan denna 

studie bekräfta tidigare forsknings konklusion att tillväxtens utmaningar inte går att lösa 

ur ett funktionellt perspektiv, utan måste lösas ur ett organisatoriskt perspektiv. 

  

Ur ett praktiskt perspektiv föreslår studien hur ett SMF med begränsade resurser bör 

utforma sin lagerdesign när artikeln omgärdas av behov likt ljus, temperatur och 

bevattning. Organisationer som lagerför artiklar med liknande behov kan således 

applicera studiens lösningsförslag.  Vidare presenterar studien åtgärdsförslag i fråga om 

hur en organisation ska hantera tillväxtens utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Studien har kommit fram till betydande insikter beträffande hur en lagerdesign påverkas 

av artiklar med behov. Eftersom studien baserades på en kvalitativ forskningsstrategi är 

dess generaliserbarhet begränsad. För att kunna bekräfta studiens slutsats och därmed 

åstadkomma generaliserbarhet behövs likartade studier genomföras. Vidare skulle det 

vara intressant om dessa studier genomfördes med hjälp av en kvantitativ 

forskningsstrategi där olika lagerdesigner kan prövas. På så sätt kan andra 

lagerhanteringsmetoder visa sig vara mer effektiv än de som föreslås i denna studie. Med 

hjälp av fortsatta studier går det att konstatera huruvida denna studies insikter faktiskt 

är valid. 

 

Studiens tidsram har inte möjliggjort en fördjupning inom de organisatoriska problemen 

som uppstår till följd av en stark tillväxtfas, samt hur dessa bör hanteras. Vidare har 

studien enbart baserats på ett företag vilket återigen begränsar resultatets 

generaliserbarhet. Mot denna bakgrund föreslås fortsatta studier inom tillväxtens 

inverkan på SMF och hur SMF på bästa sätt kan hantera tillväxten. Dock skulle en sådan 

studie ha ett större fokus på organisationsteori snarare än logistik. Med hjälp av fortsatta 

studier kan forskningen på ett tydligare sätt redogöra hur SMF bör hantera en stark 

tillväxtfas.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Organisationens verksamhetsområde 

 

Kan du beskriva dig själv och din roll i verksamheten? 

 

Hur länge har du jobbat i denna organisation? 

 

Kan du beskriva verksamheten och dess historia? 

 

Vilka regioner har ni verksamhet i?  

 

Hur många anställda har ni? 

 

Hur ser er organisationsstruktur ut? 

 

Vilka befogenheter har du? 

 

Vad fungerar bra och mindre bra med denna organisationsstruktur enligt dig? 

 

Hur många arbetar med lagerverksamheten? 

 

Vart i försörjningskedjan befinner ni er? 

 

Hur görs beställningar från kunder och när görs era beställningar till leverantörer? 

 

Hur fungerar er lagerverksamheten idag?  

 

Organisationens tillväxtfas 

 

Hur ser du på organisationens tillväxt? 

 

Hur har tillväxtentakten påverkat din funktion?  

 

Hur ser du på kommande tillväxt? 

 

Hur gör ni för att hantera denna tillväxt? 

 

Lagerdesign 

 

Fastställa behov och krav 

 

Hur har ni gått tillväga vid lagrets utformning?  

 

Vad syftar ert lager till? 

 

Vilka behov har de artiklar ni lagerhåller? 



 
 

 

Hur förhåller ni er till dessa behov? 

 

Vilken kapacitet ska ni kunna lagerhålla? 

 

Hur ofta omsätter ni era artiklar? 

 

Kan du beskriva hanteringsprocessen i samband med in- och utleverans? 

 

Hur länge är artiklarna lagrade i snitt? 

 

Ser ni ett behov av förändring i er lagerverksamhet? 

 

Lagerlayout 

 

Vad har ni för lagerlayout? 

 

Varför har ni valt denna layout? 

 

Vad fungerar bra respektive mindre bra med denna layout? 

 

Val av operationsstrategi 

 

Vad har ni för plockmetod? 

 

Finns det någon baktanke bakom detta val? 

 

Vad fungerar bra respektive mindre bra med denna plockmetod? 

 

Hur placeras artiklarna i ert lager? 

 

Varför har ni valt denna metod att placera artiklarna? 

 

Vad fungerar bra respektive mindre bra med denna placeringsmetod? 

 

Val av utrustning 

 

Hur förvarar ni era artiklar? 

 

Varför har ni valt denna förvaringsmetod? 

 

Vad fungerar bra respektive mindre bra med denna metod? 

 

Vad har ni för hanteringsutrustning? 

 

Varför har ni valt denna utrustning? 

 

Finns det någon utrustning ni vill ha men som ni inte kan tillämpa? 

  



 
 

Bilaga 2 – Ritning över NGD:s lager 
 

 
 

 


