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Abstract 
This report takes it stance in the Swedish fair’s plans for an expansion and the 
requirements of effective handling and short lead-times that it implies. The Swedish 
exhibition and congress centre (SECC) and their unique set of prerequisites 
concerning space, industry and location results in a very complex flow of material. 
The complexity of the flow increases further as storage and exhibition halls are 
located on different floors. The report is of further interest as there is a lack of 
academic knowledge concerning logistics of this kind.  
 
Therefore, this report aims to introduce a new set of terms – exhibition logistics, with 
ambitions to describe the specific flows and internal transports existing in the 
exhibition hall industry. By identifying and defining the terms a proposal is given of 
how the SECC can increase their resource- efficiency.   
 
The proposed advices are focused on the greatest problem areas and furthermore those 
areas affecting the flows to the highest extend. The report is composed around the 
following questions:  
 

1. How can the Swedish exhibition and congress centre’s storage structure and 
resource storage be changed in order to reach a higher resource-efficiency?  

2. How should the Swedish exhibition and congress centre organize its internal 
transports to generate greater resource efficiency? 

 
To be able to answer the questions above, a case study has been applied. Firstly, 
research have been undertaken to understand the present situation followed by an 
analysis of the same. This has given the authors a clear picture of the problem areas; 
unstructured storage, lack of planning, ineffective use of the elevators as well as 
inefficient transportations occurring at all times. The presented solutions have partly 
been collected from relevant academic literature and from an up to date discussion 
with inspiration from other actors in the current market place. Furthermore, an ABC – 
analysis have been carried out of the standard furniture’s being used during events at 
SECC. Proposals for using unique constructed wagons for transporting the equipment 
have been reported. Yet, this analysis is a further action in order to adapt a greater 
resource efficiency regarding storage and transportations.  
 
At the present time, the assemblers are collecting their material on their own, which 
results in time consuming movements between storage and working floors. In order to 
prevent this, the authors have presented a suggestion of using a person for preparing 
the material. The implication is that they should serve the assembler all material 
needed for completion and fit for display. Additionally, they should also be given the 
responsibility of making sure that the elevators are used in a more efficient manner, 
thereby increasing the occupancy level. The conclusions reflect the importance of two 
key components that must be improved in order to increase the efficiency in SECC 
production department - planning and communication. Moreover, it has been 
concluded that time can be saved by effective transportations and by using the 
elevators’ capacity to its maximum.   

Key word 
Exhibition logistics, resource efficiency, internal flow of material 
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Sammanfattning 
Denna rapport grundar sig i Svenska Mässans planer på expansion och de krav på 
effektiv hantering och korta ledtider som det medför. Svenska Mässans unika 
förutsättningar vad gäller yta, bransch och placering medför ett komplext flöde av 
material. Flödet försvåras ytterligare av att lager och de hallar där eventen genomförs 
på ligger på olika plan. Den andra delen grundar sig i den litterära brist som finns 
kring den här typen av logistik. I rapporten introduceras därför ett nytt begrepp - 
Mässlogistik. Begreppet syftar till att beskriva de verksamhetsspecifika flöden och 
interna transporter som sker i en sådan speciell bransch som mässbranschen. Genom 
att definiering av begreppet samt identifiering och fördjupning i de ingående 
komponenterna, har förslag på hur just Svenska Mässan kan öka sin resurseffektivitet 
tagits fram. Förslagen är koncentrerade kring deras största problemområden och det 
som har mest negativ påverkan på flödena. Rapporten är således uppbyggd kring två 
frågeställningar:  
 

1. Hur kan lagerstrukturen i möbellagret ändras på Svenska Mässan för att 
uppnå en högre resurseffektivitet?  

2. Hur ska Svenska Mässan organisera sina interna transporter för att generera 
en högre resurseffektivitet?  

 
För att kunna ge svar på ovanstående frågeställningar har fallstudiemetoden använts 
där nuläget först har kartlagts för att användas som utgångspunkt och därefter 
analyserats. Det har gjort att en tydlig bild över problemområdena i form av 
ostrukturerat lager, bristande planering, hisskonkurrens och ineffektiva transporter har 
visat sig. Lösningarna på dessa problem har dels hämtats ur litteraturen och dels 
genom ett logiskt resonemang med inspiration från andra företag. Vidare har en ABC-
analys genomförts, på de standardmöbler som används på Svenska Mässans event, 
vilket har varit en utgångspunkt för att skapa ett effektivare flöde vid in- och 
utleverans i lagret. Ett ytterligare led i att nå en högre resurseffektivitet, både vid 
lagring och transport, har varit ett förslag med specialkonstruerade vagnar som 
lastbärare. Genom en benchmarking på Volvo personvagnar har även kittning 
undersökts som alternativ för att på så vis kunna förpacka och säkerställa 
fyllnadsgraden i hissarna och därmed också minska konkurrensen om dessa.  
 
I dagsläget hämtar montörerna sitt material själva, vilket leder till att mycket tid 
används för förflyttningar mellan planen. För att motverka detta har ett förslag tagits 
fram med att använda sig av materialare. Tanken är att dessa ska förse montörer med 
allt material de behöver samt att kitta och sekvenslägga montermaterialet. Dessutom 
ska de ansvara för att hissarna används på ett mer effektivt sätt och därmed öka 
fyllnadsgraden.   
 
Slutsatser som dragits under detta arbete är att kommunikation och planering är en av 
de viktigaste grundkomponenterna för att uppnå en högre resurseffektivitet i Svenska 
Mässans produktionsavdelning. Vidare har det konstaterats att det finns tid att spara 
genom effektiva transporter samt att utnyttja hissarnas kapacitet på ett mer fullständigt 
sätt.  

Nyckelord 
Mässlogistik, resurseffektivitet, interna materialflöden 
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1 Inledning 
I följande kapitel redogörs det för bakgrunden till studien samt problemet och dess 
beskrivning. Därefter följer syftet med projektet, vilket har brutits ned till två 
frågeställningar. För att tydliggöra rapportens avgränsningar och omfång redovisas 
dessa innan rapportens disposition presenteras.  

1.1 Bakgrund  
Vår uppgift som logistikstudenter från Tekniska högskolan i Jönköping är att hjälpa 
produktionsavdelningen, vilka är ansvariga för byggnationen av mässor och event på 
Svenska Mässan, att bli effektivare i sitt dagliga arbete. Den logistik som sker på 
mässanläggningar skiljer sig från annan typ av logistik. Traditionell logistik beskrivs 
ofta som att något levereras in för att bearbetas eller lagras och för att sedan levereras 
ut igen (Lumsden, 2006).  På Svenska Mässan rör sig materialflödet istället som i ett 
kretslopp, där lite material tillkommer eller faller bort. Den hantering som sker på 
varje mässa omfattar lagring av inventarier så som montrar och möbler, transporter till 
mässhallen, byggnation av mässor, nedplockning av mässor, transport från mässhallen 
och slutligen inleverans till lager igen. Flödet illustreras i Figur 1 där cirklarna 
representerar en händelse och pilarna representerar åt vilket håll materialflödet rör sig. 
Det material som finns att tillgå återanvänds alltså flera gånger, det innebär att vid 
hantering behöver personalen i mässbranschen vara mer försiktiga än vid hantering i 
andra branscher. Det finns inte utrymme att beställa/producera nya möbler med kort 
varsel om dessa skulle bli trasiga eller vara oanvändbara. Slitage på varorna är då en 
viktig aspekt att ha i åtanke. Förutom försiktighet finns i denna bransch en ytterligare 
en sak att ta hänsyn till - stöldrisken. I mässhallarna passerar under pågående mässor 
tusentals personer och det är relativt vanligt förekommande att möbler försvinner. De 
ovanstående nämnda scenarierna och aspekterna har vi valt att samla i begreppet 
Mässlogistik.  
 

 
Figur 1 Flödet på Svenska Mässan 
Svenska Mässan har som mål att inom en treårsperiod dubblera sin tekniska 
försäljning (after sales), vilket är uthyrning av montrar, el, möbler och andra tillbehör 
till montrarna. Vidare finns det inom företaget också planer på att öka antalet mässor 
men också användandet av de mässhallar som finns till andra konvent så som 
seminarier och konferenser. ”Svenska Mässan ska vara en mötesplats för branschfolk 
i utveckling” säger Produktionschefen Kaj Lundell. De stora planerna för utveckling 
av Svenska Mässan som mötesplats ställer höga krav på utveckling av den redan 
ansträngda hanteringen och ogenomtänkta flödena av gods som är varje gång ett event 
anordnas.  
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Det som är beskrivit ovan är en del av bakgrunden till projektet, den andra delen 
grundar sig i att mässbranschen inte i stor utsträckning tidigare har undersökts på detta 
sätt med avseende på logistik. I studien har vi alltså använt oss av befintliga teorier 
men på ett nytt sätt anpassat efter de branschspecifika aspekterna. Med denna rapport 
hoppas vi därför på att kunna skapa en diskussion kring dels mässlogistik men också 
nya användningsområden för tidigare teorier. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Svenska Mässan är ett sådant företag där lager och mässhallarna är placerade på olika 
plan, således måste godset vid varje transport passera en hiss, det gör att logistiken 
ökar ytterligare i komplexitet. Den korta tiden mellan mässor genererar ett ständigt 
flöde av produkter i båda riktningarna. Komplexiteten ligger i att styra dessa flöden på 
ett tids- och resurseffektivt sätt. Att varje mässa dessutom är unik och att kundernas 
efterfrågan varierar är faktorer som också bidrar till ett mer komplicerat flöde. 
Logistik beskrivs som läran om effektiva materialflöden (Jonsson och Mattsson, 
2005) något som idag inte stämmer överens med Svenska Mässans materialflöde. En 
annan viktig aspekt inom logistik är lager, vilket kan med hjälp av en väl genomtänkt 
lagerstrategi bidra till konkurrensfördelar så väl nationellt som internationellt (Swarts, 
2008). Det är svårt för Svenska Mässan då möbellagret har särskilda förutsättningar 
bland annat i form av begränsad takhöjd och yta. Dessutom har produktions-
avdelningens primära intresse legat i att fokusera på kunderna och således har lagren 
inte fått den uppmärksamhet som behövts för att kunna hjälpa Svenska Mässan att 
vinna konkurrensfördelar.  
 
Idag lagras inredningen och montermaterialet i källaren på plan 0 och mäss- och 
kongresshallarna är belägna på plan 1 och 2. Med väl fungerande interna logistiska 
flöden kan hela produktionen effektiviseras och tack vare detta också skapa mer 
tidseffektiva interna transporter (Berlin och Holgersson, 2009). Svenska Mässan 
saknar i dagsläget tidseffektiva interna transporter av sina inventarier. I extremfall kan 
det vara så att ena dagen flyttas stolar upp från lagret till en mässa på plan 1 för att på 
kvällen flyttas tillbaka till lagret och sedan dagen efter användas igen på ett event på 
plan 1. Den typen av onödiga förflyttningar är definitionen av logistiskt slöseri enligt 
Lumsden (2006). Vid varje event måste dessutom allt material som skall användas 
passera någon av de fem hissarna på grund av rådande lagerplacering. Ofta är det 
också så att flera event pågår samtidigt därmed är trycket på hissarna ständigt högt. 
Det som ytterligare problematiserar är att det endast är tre av dessa hissar som 
rymmer de flakmopeder på vilka stora delar av materialet fraktas. Det finns ytterligare 
en större hiss men denna är en så kallad golvhiss vilken kräver extra hantering vid 
användandet och därför inte används i lika stor utsträckning som de övriga.  
 
Vid utvärdering av materialflödet önskas förbättringspotentialer hittas för att kunna 
uppnå en högre effektivitet. Det innebär att maximera intäkterna genom högt 
utnyttjande av trånga resurser i form av maskiner, personal, tid med mera, hög 
leveranssäkerhet, korta leveranstider samt minska kapital (Lumsden, 2006; Andersson 
et al., 1992). Med tanke på företagets placering, mitt i centrala Göteborg och hur 
konstruktionen på fastigheten ser ut finns inga möjligheter att bygga ett mer 
strategiskt lager eller en annan väg från lager upp till mässhall, det är således ett måste 
att utvärdera flödena.  
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Då Svenska Mässan har funnits sedan 1918 och ända sedan dess har expanderat har 
lagerfilosofin bestått i att ”där det finns plats där får det ligga”, vilket har gjort att det 
i lagret på plan 0 nu råder ett organiserat kaos. Enligt Lumsden (2006) bör ett lager 
utformas efter frekvensen på materialet, där högfrekventa varor bör placeras så 
förflyttningssträckan blir så kort som möjligt. Lumsden (2006) påpekar också vikten 
av att varorna skall placeras lättåtkomligt för att minska tidsåtgången vid plockning. 
Särskilt möbellagret har stora brister. Lokalens förutsättningar för att fungera som 
lager är inte optimala. Det är begränsad takhöjd och utformningen gör placeringen till 
en utmaning dessutom finns ett rutnät av bärande betongpelare i hela lokalen.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att öka utnyttjandegraden hos Svenska Mässans resurser, där resurserna 
består av truckar, hissar personal och lokaler.   

• Hur kan lagerstrukturen i möbellagret ändras på Svenska Mässan för att uppnå 
en högre resurseffektivitet? 

 
• Hur ska Svenska Mässan organisera sina interna transporter för att generera en 

högre resurseffektivitet? 
 
Genom att kartlägga rörelsemönster, ställtider och lagring ska vi försöka hitta 
alternativa, mer effektiva sätt att hantera materialflöden och lagerhållning.    
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Vi har begränsat oss till att endast studera de interna materialflödena som 
produktionsavdelningen hanterar. Därmed avgränsar vi oss från oss från att titta på 
andra funktioners arbeten med material, exempelvis transportavdelningens hantering 
av kundernas externa gods.  
 

 
Figur 2 Avgränsningar 
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I och med vårt fokus ligger på materialflöden kommer vi inte heller att undersöka 
byggnationen eller de externa leveranserna se Figur 2. Däremot behöver vi veta hur 
monterbygget och demonteringen planeras och genomförs för att förstå hur Svenska 
Mässan lämpligen ska hantera sina interna transporter. Detta för att bland annat 
motverka hur hissarna används idag när de körs utan hänsyn till fyllnadsgraden samt 
hur.  Som synes av bilden fokuserar den första frågeställningen på lager och deras in- 
och utleveranser. Då Svenska Mässans lager är uppdelade i fyra olika lokaler med 
olika grader av struktur har vi valt att endast titta på ett utav dessa, det med störst 
strukturella brister – möbellagret. Den andra frågeställningen behandlar flödet till och 
från hallarna från lagret vilket utgör den andra stora delen i vårt omfång och 
frågeställning två. 
 

1.5 Disposition 
I inledningen ges bakgrundsinformation om såväl företaget som kring det allmänna 
ändamålet. Sedan följer beskrivningen av de problem som studien rör. För att förstå 
studiens vidd visar nästkommande avsnitt omfång och avgränsningar. Därefter följer 
ett kapitel som utgör ramverket för den teori som kommer att användas i rapporten, i 
denna del presenteras även hur teorin är kopplad till respektive frågeställning genom 
avsnittet komponenter i den teoretiska grunden. I metodkapitlet redogörs för vårt 
tillvägagångssätt i studien och hur fallstudien appliceras i vårt fall. I metodkapitlet 
beskrivs också hur insamlad data hanteras, dessutom diskuteras trovärdigheten. För att 
kunna ge förslag på möjliga förbättringar ges en beskrivning av nuläget där läsaren får 
en djupare inblick i Svenska Mässans produktionsavdelning. Här beskrivs också hur 
det dagliga arbetet går till och de potentiella förbättringsområdena.  De identifierade 
problemen ges lösningar i nulägesanalysen vilka har framkommit med hjälp av 
resonemang underbyggda av teori och intervjuer med berörd personal på Svenska 
Mässan. Dessa lösningsförslag analyseras sedan med hjälp av den presenterade teorin. 
Kritik och förslag ges i diskussionskapitlet på vad som skulle kunnat göras 
annorlunda. Slutligen knyts rapporten ihop med hjälp av slutsatserna. 
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2 Teoretisk grund 
I detta kapitel förklaras hur våra frågeställningar är kopplade till de teoretiska 
komponenter som presenteras i rapporten. Dessa komponenter består av såväl 
lagring som materialhantering och kittning samt ställtid och beskrivs längre ner i 
kapitlet. 

2.1 Komponenter i den teoretiska grunden 
Figur 3 visar hur de olika teorierna vi valt att skriva om hänger ihop med 
frågeställningarna.  

 

Figur 3 Vår teoretiska referensram 
Till frågeställningen som rör möbellagret ansåg vi att det var av stor vikt att uppbringa 
en hållbar struktur. Till vår hjälp att uppnå denna har vi fokuserat på teorier som 
behandlar lager och dess utformning. Då det lager som finns på Svenska Mässan har 
speciella förutsättningar gällande användbar yta har en kombination av olika teorier 
och principer varit nödvändiga.  För att klassificera de olika produkterna har teorier 
kring ABC-klassificering använts. När produkterna sedan blivit indelade i klasser har 
lagerteorier tillämpats och primärt fokus har legat på lagerutformning. Därav återfinns 
lagerlayouter, zonindelning i lager samt olika typer av förvaringssystem i teorin. 
Vidare har även förpackningssystem undersökts för att se hur produkter lämpligen ska 
förvaras så att de är lätta att hantera. En ytterligare viktig del i det avseendet är hur 
materialet lagras, därför återfinns ett avsnitt som berör materialhanteringssystem. Ett 
sådant system är nödvändigt för att ha en grund för var och hur olika komponenter 
förvaras och fraktas. 

För att underlätta den interna förflyttningen av produkterna har vi, rörande 
frågeställning två, fokuserat på teorier kring ställtidsreducering med SMED-metoden. 
Detta för att undersöka möjligheten att reducera de externa ställen och därmed bli 
effektivare i sin hantering av materialflödet. Som ett led i ställtidsreduceringen har vi 
använt oss av spagettikartan. Denna gjort att en tydligare bild av såväl personalens 
som materialets rörelsemönster visat sig. Det har hjälpt oss att finna potentiella 
förbättringsområden inom materialhanteringen. Ett sådant område som har undersökts 
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är kittning vilket också har studerats i vår teoridel samt genom benchmarkingen på 
Volvo för att finna tillämpbara aspekter till vårt arbete.  
 

2.2 ABC-klassificering 
Enligt Jonsson och Mattson (2005) är ABC-klassificering ett bra sätt att skapa en 
differentiering mellan de produkter som i förhållande till sin mängd ger bäst 
avkastning. Den här metoden kan användas med ett stort antal olika parametrar som 
utgångspunkter. Lumsden (2006) skriver hur ABC-klassificeringen kan användas till 
att kategorisera in kunder, produkter att ha i sitt säkerhetslager eller artikelplacering 
baserat på användningsfrekvens.  
 
Vid en ABC-klassificering är utgångspunkten volymvärdet på en artikel. Vid 
lagerstyrning beskrivs kapitalbindning i lager som en ändamålsenlig utgångspunkt 
menar Oskarsson et al. (2006). Vidare anser Oskarsson att en utvärdering av artiklarna 
i form av flera metoder ger en mer rättvisande bild av hur lagret bör styras än vid 
enbart användandet av en metod. Trots en viss klassificering kan det finnas andra 
aspekter som påverkar och det är värt att tänka på resultatet ur analysen som en 
rekommendation (ibid.).  
 
För att ge en mer rättvisande bild av i vilka kategorier artiklarna bör placeras menar 
Rudberg (2007) att en dubbel ABC-analys bör genomföras. Vid en sådan tas hänsyn 
till två olika parametrar för att undvika att skapa en missvisande bild av kategorierna. 
Används bara en utgångsparameter finns det risk att en produkt med jämnt 
efterfrågemönster får samma kategorisering som en dyrare produkt som säljs sällan då 
dessa erhåller samma volymvärde vid uträkningarna. Den dubbla analysen hjälper 
istället till att ge en bredare bild av hur produkterna bör kategoriseras. Den andra 
parametern bör vara någon form av frekvensparameter för att sällanköpsvaror och mer 
frekventa varor kräver olika styrningssätt. En viktig del att ta hänsyn till i analysen är 
att en klar målsättning finns för vad den skall leda till. En viktig fråga att ställa sig kan 
vara om analysen görs för att se till att ha rätt volymer och artiklar i lager, för att 
skapa ordning och reda, effektivisera lagerhanteringen eller exempelvis för att 
inköpsavdelningen ska omstruktureras (ibid.). 
 
De resultat som framkommer under ABC-klassificeringen bör analyseras utifrån den 
så kallade 80/20-regeln, även kallad Paretos lag. Lagen säger att i A-klassen bör 80 
procent av omsättningen motsvara 20 procent av produkterna. Vidare bör 50 procent 
av produkterna i B-klassen stå för 15 procent av omsättningen och i C-klassen bör 
förhållandet mellan produkter och omsättning vara 30-5 procent (Lumsden, 2006).  
 

2.3 Lagring 
Materialflöden utgår till stor del ifrån någon typ av lager. Vid utformning av lager 
eftersträvas därför en låg lagerhållnings- och hanteringskostnad, vilket kan uppnås 
genom att ha en hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader. Det kan erhållas genom att 
utnyttja en så stor del av lagringsytan som möjligt men utan att försvåra hanteringen 
(Jonsson och Mattsson, 2005). I ett lager kan det finnas en stor mängd olika produkter 
med olika förutsättningar, exempelvis krav på utrymme och hur de kan lagras. Därav 
organiseras lager sällan utifrån en enda lagringsteknik utan genom olika 
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kombinationer av hyllfack, ställagelagring och djupstapling med mera (Lumsden, 
2006). När ett lager ska planläggas är det viktigt att noga överväga vilka 
förutsättningar är; såsom tillräckligt breda transportgångar och ha ett visst antal 
tomma platser till förfogande för att vara beredd på variationer i lagringsbehoven. 
Placeringen av de olika artiklarna ska också utredas noga så att onödiga förflyttningar 
minimeras. Högfrekventa varor ska stå på en attraktiv plats för att på så vis ha en 
kortare körsträcka, på samma sätt ska lågfrekventa varor ha en mindre attraktiv plats 
för att de inte plockas lika ofta (Jonsson och Mattsson, 2005). 
 

2.3.1 Artikelplacering i lagret 
När det ska bestämmas var den fysiska placeringen av produkterna i ett lager ska vara 
bör det baseras på särskilda överväganden. Produkterna kan vara fast eller flytande 
placerade. Det innebär att en artikel med fast placering har en förutbestämd plats och 
en artikel med flytande placering har inte det, utan placeras där utrymme finns. För att 
veta vart de sistnämnda artiklarna befinner sig utnyttjas det administrativa 
lagersystemet. Nackdelen med en fast placering är att det krävs en större lagringsyta 
eftersom lagerplatsen måste dimensioneras för största möjliga volym för respektive 
produkt. Fördelen är att lågfrekventa produkter kan placeras längre in i lagret så att de 
högfrekventa ska placeras nära in- och utgångar (Jonsson och Mattson, 2005). Enligt 
Lumsden (2006) finns det inget allmänt tillvägagångssätt för att avgöra den mest 
optimala placeringen av en artikel. Däremot finns det ett antal principer som ger 
vägledning om vilken typ av lagringsprincip som bör väljas. I denna rapport studeras 
plockpositionsprincipen, popularitetsprincipen, samt gånglängdsprincipen då dessa är 
de mest applicerbara på vår studie.  
 
Artiklar som ska plockas ur lagret samtidigt bör placeras i närheten av varandra för att 
effektivisera hanteringsarbetet, det kallas plockpositionsprincipen. Principen lämpar 
sig för artiklar med både fast och flytande placering. Med fast placering underlättar 
personalens kunnande om vart produkten är placerad, på så vis minskas 
hanteringsarbetet (ibid.). 
 
Popularitetsprincipen baseras på en ABC-klassificering av produkterna efter hanterad 
volym och/eller plockfrekvens. Ofta står A-produkterna för en stor del av volymen 
men en liten del av artiklarna, B-produkterna är en större grupp medelfrekventa 
produkter och C-produkterna är en stor grupp lågfrekventa produkter. Med denna 
princip placeras produkterna utefter grupptillhörighet och de mest högfrekventa 
artiklarna lagras på den mest attraktiva lagringsplatsen. För att denna princip ska vara 
lönsam måste en utredning göras, samtidigt som transportarbetet minskar ökar arbetet 
för påfyllning. Om det finns många högfrekventa artiklar lönar det sig inte att dela in 
lagret på detta sätt, eftersom möjligheterna att frekvenslägga artiklarna blir sämre 
(ibid.).  
 
Gånglängdsprincipen innebär att det görs ett övervägande om hur långa gångarna bör 
vara. När långa gångar används ökar lagringseffektiviteten men 
plockningseffektiviteten minskar. Plockningen tar längre tid då produkter ligger i 
olika gångar och plockaren måste åka långa sträckor för att hämta de olika 
produkterna. Korta gångar fungerar tvärtom; lagringseffektiviteten minskar men 
plockningseffektiviteten ökar. När korta gångar används går mer yta åt till att göra 
tvärgångar. En ytterligare faktor som påverkar längden på gångarna är hur korta de 
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kan vara utan att tid förloras på att plockaren måste göra vändningar och 
tvärförflyttningar. Hur långa gångarna ska vara bestäms följaktligen genom en 
övervägning mellan kostnad för lagring samt kostnad för plockning (ibid.). 
 
2.3.2 Layoutöverväganden 
Målet med att utforma en lagerlayout är att nå en hög utnyttjandegrad samtidigt som 
det skapas funktionella flöden (Jonsson och Mattsson, 2005). Det finns två teoretiska 
huvudprinciper för lagerlayouter att välja på när ett lager ska planeras; linjärt och U-
format flöde. Det linjära flödet passar bra då stora volymer av få artiklar ska förflyttas 
dessutom blir flödet genom lagret enklare att följa. Nackdelen är dock att produkterna 
ofta flyttas en längre stäcka jämfört med övriga layouter, då flödet behöver flyttas 
genom hela anläggningen från mottagning till utleverans. Är anläggningen stor med 
långa avstånd leder det till en dyrare hanteringskostnad i form ökat transportarbete. 
Vid denna typ av flöde ger inte heller en differentiering av produkterna efter 
användningsfrekvens någon större effekt, eftersom transportsträckans längd från in- 
till utleverans alltid är lika lång. När det gäller U-format flöde kommer produkterna in 
samma väg som de lämnar anläggningen. Detta flöde kan med fördel användas vid en 
ABC-uppdelning av produkterna. Det leder då till minskat transportarbete då en större 
del av volymen rör sig en kortare sträcka (Lumsden, 2006). 
 
2.3.3 Zonindelning av lager  
Ett lager kan delas upp i flera mindre zoner utefter hanteringsarbete eller 
plockningsfrekvens. Denna typ av lagring ger störst effekt då ett U-format flöde 
används eftersom förflyttningsavståndet blir mindre än vid ett linjärt flöde. Då 
plockordern enbart omfattar produkter från en produktfamilj bör verksamheten 
överväga om dessa ska stå tillsammans i en egen zon, vilket då minskar förflyttningar. 
Om en order däremot innehåller produkter från olika typer av produktfamiljer kräver 
dock extra mycket hanterings- och transportarbete eftersom plockaren måste röra sig 
över flera zoner, särskilt tydligt blir det när anläggningarna är stora. Ofta står en 
mindre del av artiklarna för en stor del av uttagen i lagret. Dessa artiklar borde stå 
tillsammans på en attraktiv plats för att förenkla hanteringsarbetet på lagret. Vidare 
bör de produkterna som plockas med medelhögfrekvens stå tillsammans på den näst 
mest attraktiva platsen. Således bör de minst frekvent använda produkterna stå längst 
bort. Om produkterna har en stor variation när det gäller fysisk form kan det vara en 
fördel att placera dessa tillsammans för att förenkla och effektivisera hanterings-
arbetet. Artiklarna kan behöva olika typer hanteringsutrustning eller ha egenskaper 
som gör att de exempelvis behöver stå kallt eller hanteras extra varsamt (Jonsson och 
Mattsson, 2005).         
    

2.3.4 Förvaringssystem 
För att montören sedan ska kunna plocka på ett enkelt sätt krävs att komponenterna är 
placerade på ett sådant sätt som gör det enkelt att komma åt. Det finns ett antal 
grundtyper av lagring vilka på olika sätt bidrar med både för- och nackdelar för såväl 
plockpersonalen som för företagets ekonomi. De grundprinciper som finns är; 
ställagelagring, djuplagring, fristapling, hyllfackslagring och specialkonstruktioner. 
För att uppnå det mest optimala sättet att lagerhålla artiklar är det nödvändigt att 
använda sig av en kombination av alla fem principer (Lumsden, 2006)  
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Ställagelagring   
Detta är ett vanligt förekommande sätt att lagra vilket bygger på att godset förvaras på 
pallar som sedan placeras i ett fack konstruerat av uppburna vertikala och horisontella 
betong- eller stålelement. Då en pall har måtten 1200x800 mm finns möjligheten att 
välja om pallen ska kortsideshanteras eller långsideshanteras, vilket innebär att det 
antingen är kortsidan som är riktad mot plockgången eller långsidan.  Fördelen med 
den här typen av lagring är att alla pallar nås utan att runtflyttning krävs, dessutom är 
ställage ett bra alternativ vid höga takhöjder i lager och det är ett administrativt 
lättstyrt system. Nackdelar som finns är den golvyta som krävs för transportgångar. 
För att minska behovet av transportgångar är det därför möjligt att kombinera ställage 
med djuplagring, något som är vanligt förekommande vid säsongsvaror (ibid.). 
 
Djuplagring och fristapling 
I detta fall staplas godset fritt utan någon bärande konstruktion i såväl höjdled som 
djupled vilket gör att åtkomsten är obefintlig för de pallar/lådor som placeras längst 
in, längst underst. Detta har mindre betydelse i de fall då det är samma typ av produkt 
som lagras. Det som dock kan vara av betydelse är om produkten har begränsad 
hållbarhet, vilket gör att de produkter som inte omsätts kan bli inkuranta. De fall då 
det är lämpligt att använda sig av djuplagring när det är mer än 20 kubikmeter av 
samma produkt. Det gör att volymutnyttjandet av lagret är högt och det krävs ingen 
slags utrustning vilket är en ekonomisk vinning (ibid.). 
 
Hyllfackslagring 
Hyllfackslagring är vanligt förekommande i reservdelsförråd och liknande då det är 
ett lämpligt sätt att lagra vid små detaljer. Det förekommer också att tunga eller 
svårhanterade gods lagras på detta sätt eftersom de hanteras maskinellt. 
Hyllfackskonstruktionerna är flexibla vilket gör att det kan anpassas till alla typer av 
gods och miljöer. För att kunna använda lagringstypen fullt ut är det vanligt att gavlar, 
verktygsställ och lådor köps in (ibid.). 
 

2.3.5 Förpackningssystem 
Produkter som flödar genom ett företag är ofta omslutna av en förpackning eller 
lastade på en lastbärare. För att en enhetslast ska vara användbar bör den ha passande 
storlek samt ska kunna hanteras och förflyttas på ett enkelt sätt (Lumsden, 2006). Det 
vanligaste exemplet på en sådan är EU-pallen. Det är viktigt att använda 
standardiserade enhetslastbärare för att förenkla hanteringen och höja fyllnadsgraden 
exempelvis förenklar EU-pallar inlastning i en container (Jonsson och Mattson, 2005). 
Det finns både för- och nackdelar med att använda enhetslaster. Nackdelarna är att de 
ofta ger dålig fyllnadsgrad i lagret och det kan leda till att mer varor än vad som 
behövs lagerhålls då påfyllning sker med hela enhetslaster. De fördelar som finns 
övervinner ändå nackdelarna. Enhetslaster minskar antalet omlastningar i 
transportkedjan, medverkar till en snabbare lastning och lossning av produkterna, 
minskar antalet turer som fodras för produktens förflyttning, möjliggör användning av 
standardiserade hanterings- och lagerutrustning, kan minska risken för skador och 
stöld, förenklar inventeringen av godset och ger möjligheter att stapla gods effektivare 
vilket ger bättre nyttjande av lagerytan (Lumsden, 2006).          
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När ett företag ska bestämma om de ska använda engångs- eller flergångs-
förpackningar finns det ingen särskild regel de kan följa. Det som bör vägas in är; 
säsongsvariationer, transportavstånd och omloppstiden för förpackningen. Generellt 
kan sägas om ett företag har en hög säsongsvariation, stora transportavstånd och lång 
omloppstid så är det svårt för dem att använda flergångsförpackningar rent 
ekonomiskt då det kräver ett effektivt returflöde. För ett företag som istället har korta 
transportsträckor, låg säsongsvariation samt en snabb genomloppstid är ett 
användande av flergångsförpackningar ekonomiskt försvarbart (Jonsson och 
Mattsson, 2005).       
 

2.4 Materialhantering  
Inom produktion är materialhanteringen den viktigaste delen för att produktionen ska 
kunna genomföras. Därför gör också att ett väl fungerande materialhanteringssystem 
kan innebär konkurrensfördelar för det användande företaget (Mirhosseyni, 2009). Ett 
sådant system kan se ut på många olika sätt där de vanligaste är; kit, batchning och det 
sista alternativet är kontinuerlig försörjning. Inom de här tre sättet finns och två 
principer om hur materialet och montören möts. Den ena principen bygger på att 
materialet automatiskt kommer till montören så kallad material-till-man i det andra 
fallet får montören förflytta sig för att nå materialet, så kallad man-till-material. Om 
förtaget väljer den senare principen är det viktigt att själva plockrundan utformas på 
ett så optimalt sätt som möjligt för att montörens rörelsemönster inte ska bli större än 
nödvändigt (Jonsson och Matsson, 2005). 
 

2.5 Spagettikarta  
Moberg, chefslogistiker på Västra Götalandsregionen, förklarar en spagettikarta som 
ett verktyg för att identifiera onödiga förflyttningar av både fysiska produkter och 
människor. En skalenlig modell ritas upp över byggnaden, därefter blir utvalda objekt 
tilldelade färger för att rörelsemönstret enkelt ska kunna följas. Den här typen av 
kartläggning berättar Moberg syftar till att det naturliga flödet ska hittas och därefter 
försöka ordna resurserna efter flödet. Detta för att minimera rörelsen men maximera 
utnyttjandet av resurserna. 
 

2.6 Kittning 
Ett kit beskrivs av Brynzér och Johansson (1995) som en specifik samling 
komponenter vilka tillsammans stödjer en eller flera monteringsoperationer för en viss 
produkt. Mattson (Plan 2004) skriver också att kit kan förekomma i standardsats för 
reservdelar för en viss maskin eller produkt. Med användandet av kit i produktionen 
har följande fördelar visat sig vid tidiga studier; behov av mindre lagringsutrymme 
och en större noggrannhet vid plock (Brynzér och Johansson, 1995). Vidare studier 
har påvisat ytterligare fördelar av kittning nedan presenterade av Ramirez et al. 
 

• Maximerad värdeadderande tid för operatörer 
• Snabbare upplärningstid för nya operatörer - minskad upplärningskostnad 
• Högre kapacitetsutnyttjande i maskinerna  
• Reducerat PIA 
• Kortare ledtider 
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• Färre skador på gods efter minskad hantering 
 

Det Ramirez et al. dock vill påpeka i sin fallstudie är att stor vikt skall läggas vi 
noggrannheten kring kitten så att ingen maskin blir stillastående på grund av ett 
ofullständigt kit. Engström et al. (1994) påpekar också att kittning gör det lättare för 
montörerna att själva ha en bättre överblick över sitt arbete en fördel då det ofta är 
många inblandade i produktionen. Tack vare översikten har också effektiviteten såväl 
som kompetensen i de fall då kitt använts ökat. Möjligheten till bättre översikt och 
snabb inlärning gällande produktion har gjort att många företag inom bilindustrin 
använder sig av detta arbetssätt (Medbo, 1999; Karlsson och Thoresson, 2011). 
 
Kittning beskrivs vidare av Bozer & McGinnis (1992) som ett materialhanteringssätt 
som har stor effekt på produktionen både vad gäller de positiva effekter som är listade 
ovan men också i negativ bemärkelse då tidsåtgången för att sätta samman kitten är 
stor. Ytterligare negativa effekter att ta hänsyn till när kittning införs är behovet av yta 
och ytterligare lagring då såväl färdigpackade som pågående kit skall lagras 
någonstans. En annan negativ effekt som kan uppstå är produktionsstopp då kitten är 
ofullständiga (ibid.).  
 

2.7 Ställtid 
Ställtid är den tid det tar för en maskins omställning mellan två partier i en 
produktionsgrupp (Lumsden, 2006). Omställningstiden är normalt en fast tid per 
order, oberoende av antalet tillverkade enheter (Plan, Mattson). När olika produkter 
produceras av samma resurs betyder det att varje gång resursen ska byta från produkt 
X till produkt Y krävs det att operatören förbereder resursen för den kommande 
produkten. Förberedelserna kan vara verktygsbyten, justering av inställningar, 
städning och att få fram nya råvaror (van Goubergen och van Landeghem, 2002).  
 
Ställtid definieras på olika sätt beroende på vem som tillfrågas. Enligt Bicheno (2006) 
kan detta ses på tre olika sätt.  
 

1. Tiden då en maskin står stilla  
2. Tiden från den sista detaljen till den första godkända detaljen i nästa serie 
3. Tiden från att hastigheten sänks i första serien till att återigen producera med 

samma hastighet i nästa serie.  

Med dagens syn på logistik begärs det allt minde partistorlekar och med bibehållen 
ställtid kommer således den totala tillgängliga tiden att minska, därmed minskas 
kapaciteten (Lumsden, 2006). Dessutom menar van Goubergen och van Landeghem 
(2002) att flexibilitet och snabba förändringar av kundbehov är en stor orsak till varför 
det är nödvändigt med ställtidsreduktion.  
 
Vidare beskriver van Goubergen och van Landeghem (2002) att kvaliteten på ett ställ 
bestäms genom tre huvudelement; Tekniska aspekter av utrustning och verktyg, 
organisationen av arbetet - vem gör vad och när? och metod – hur?. För att kunna 
förkorta ställtiden måste alla elementen undersökas och optimeras. Van Goubergen 
och van Landeghem (2002) menar också att medarbetarna måste vara motiverade och 
engagerade för att uppnå ett lyckat resultat.     
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Ohlager (2000) menar att arbetet med ställ många gånger upplevs som jobbigt, därför 
blir långa stilleståndstider tagna för givna. Problemet bottnar i för lite planering och 
modifiering av utrustningen inför stället. Om det istället planerades så att verktyg och 
material finns tillgängligt innan maskinen stängs av minskas tiden för stället (ibid.).          
 
2.7.1 Ställtidsreducering med SMED  
SMED står för singel minute exchange of dies, en ungefärlig översättning på svenska 
blir ”utbyte av formverktyg på under tio minuter”. SMED är utvecklat av Dr. Shigeo 
Shingo och var från början ett verktyg för att minska ställtiden för pressar i Toyotas 
produktionssystem. Grundtanken med SMED lämpar sig däremot även för andra typer 
av maskiner och resurser (Birmingham och Jelinek, 2007). Numera är det ett vanligt 
verktyg för att systematiskt reducera ställtider i utrustningar. Shingos erfarenheter 
resulterade i att ett ställarbete kan delas upp i två olika typer: 
 
Internt ställ, Inside Exchange of Die (IED); är det arbete som görs när resursen står 
still, exempelvis verktygsbyte. 
 
Externt ställ, Outside Exchange of Die (OED); är det arbete som görs när resursen är 
igång, exempelvis framdragning av material.   
 
SMED-metoden beskrivs av Shingo (1987) i fyra steg i kronologisk ordning där det 
första ses som grunden för de kommande tre stegen. I denna rapport presenteras en 
fyra-stegslista utarbetad av Nicholas (1998) som bygger på Shingos teorier. 
 
Steg 1 Identifiera internt och externt ställarbete 
 
Det första steget går ut på att skilja på IED och OED. Detta är grunden för att lyckas 
med SMED (Shingo, 1985). För att komma fram till vad som är internt och externt 
arbete är det lämpligt att göra en kartläggning genom att filma, intervjua, observera 
och ta tid på varje del av ställarbetet. När data är insamlat görs därefter en analys av 
materialet för att på så sätt komma fram till vad som utgör det interna och det externa 
ställarbetet (Nicholas, 1998). Shingo (1985) menar dock att även om tidtagning och 
djupare undersökningar är ett bra sätt för att lösa uppgiften krävs det stor kunskap och 
mycket tid. Observationer och diskussioner med operatörer ger ofta tillräckligt med 
underlag för att bestämma vad som är IED och OED. 
 
Det största problemet idag är att många verksamheter inte skiljer på IED och OED när 
de tänker på ställtid. Maskinen stängs av och sedan går den som är ansvarig för stället 
och hämtar de verktyg och fixturer som behövs för att genomföra stället (Nicholas, 
1998). Shingo (1985) menar att en stor del av arbetet med stället kan utföras då 
maskinen fortfarande år igång vilket leder till att besparingar kan genomföras redan i 
detta inledande steg.  
 
Steg 2 Konvertera internt ställarbete till externt ställarbete 
Efter första steget där IED och OED skiljts åt görs ett försök att omvandla det interna 
ställarbetet till externt. Vilket ska leda till att så många förberedande åtgärder kan 
utföras som möjligt innan maskinen stängs av. För att kunna uppfylla detta krävs en 
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undersökning av det interna ställarbetet ytterligare en gång för att kunna utvärdera om 
någon av processerna i det interna stället går att göra externt (Nicholas, 1998).  
 
Steg 3 Förbättra alla aspekter av ställarbetet 
Målet är att stället inte ska utgöra begränsningen då batchstorlekar bestäms, för att 
uppnå detta måste kostnader som kopplas till stället vara lägre än kostnader för 
lagerhållning. Verksamheten bör fokusera på både IED och OED när en reduktion av 
ställtid ska försöka uppnås. I detta steg önskas hela stället förkortas. Även om 
ställtiden minskar så minskas normalt inte resursutnyttjandet utan omvandlandet från 
IED till OED ändrar endast när aktiviteten sker och inte kostnaden som 
sammankopplas till stället. Detta bör göras genom att förbättra, förenkla och 
standardisera redan tillgänglig utrustning då det oftare leder till ett mer lönsamt 
resultat än att investera i ny (Nicholas, 1998). 
 
Steg 4 Avskaffa ställ 
Detta steg görs helt oberoende av de övriga tre. Att helt avskaffa ett ställ kan göras 
genom att ta bort all eller nästan all skillnad mellan produkters ingående delar som 
ska igenom samma resurs så att maskinen inte behöver justeras vid produktbyte. Detta 
bör utnyttjas redan vid produktens designstadium. Produktutvecklarna bör designa 
produkten så att de ingående delarna efterliknar de befintliga produkterna, men utan 
att äventyra produktens funktion och kundernas önskemål (Nicholas, 1998).         
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3 Metod och genomförande 
Kapitel tre beskriver det tillvägagångssätt vi har använt oss av vid utförandet av detta 
examensarbete. Därefter beskrivs hur vi har samlat in och behandlat vår empiri och teori.  

3.1 Arbetets gång 
Hur arbetet med rapporten gick till kan överblickas i Figur 4. Projektet startades med 
att ett inledande möte genomfördes med Svenska Mässans produktionschef, vice 
produktionschef, lagerchef och internutvecklaren. Därefter formulerades problemet 
och utifrån denna problemformulering valde vi att göra en fallstudie. I fallstudien 
ingick granskning av olika typer av dokument från Svenska Mässan, främst från deras 
datasystem Cesar.  

 
Figur 4 Arbetets gång 
 
Ett stort antal intervjuer av både öppen och halvöppen karaktär har också genomförts 
för att undersöka företagets arbetssätt närmare. Observationer har också varit en viktig 
del i vårt arbete för att hitta problemområden att arbeta med. Under hela perioden som 
arbetet har pågått har även informella samtal förts med flera personer på avdelningen. 
För att få ytterligare inspiration och annan typ av information att jobba med har även 
en mindre benchmarking på Volvos fabrik i Torslanda gjorts. Datainsamling och 
litteraturstudier pågick parallellt då det ligger en svårighet i att veta i början vilka 
teorier som kommer vara relevanta för studiens resultat. Då fallstudien var klar 
sammanställdes all information. Den tillgängliga informationen analyserades sedan 
för att kunna leda till i ett antal slutsatser. Projektet avslutas med en presentation av 
resultatet och genomförandet.  
 

3.2 Angreppsätt  
Vår studies syfte var att skapa ett koncept inom mässlogistik som effektiviserar och 
förbättrar resursutnyttjandet. Begreppet mässlogistik finns inte tidigare beskrivet i 
någon teori. Däremot finns det teorier inom logistik där delar är applicerbara på 
företag som arbetar med mässor och evenemang. Vi har därför valt att undersöka 
lämplig teori parallellt med att verkligheten undersöks. Viss teori inhämtades före 
första mötet med Svenska Mässan för att veta vad vi skulle titta efter och vad vi ville 
få ut av observationer och intervjuer. Efter att ett flertal observationer gjorts 
studerades mer specifik teori närmare då det hade klargjorts vilken sorts teori som var 
nödvändig för ett fortsatt arbete. Det som är beskrivet innebär att ett abduktivt 
angreppssätt använts. Abduktion, är en kombination av deduktion och induktion. 
Exempelvis kan generella teorier hjälpa forskaren att göra observationer på 
studieobjektet, observationerna kan därefter hjälpa forskaren att specificera de 
generella teorierna (Alvesson och Sköldberg, 2009).  
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Teorier som studerades behandlade ämnena lager (lagerhantering, placering i lager, 
lager-klassificering, zonindelning, förpackningssystem, förvaringssystem), ställtids-
reducering, materialhantering och kittning. De intervjuer, samtal och observationer 
som genomfördes ligger till grund för empirin. Efter att teori och empiri var insamlat 
jämfördes dessa för att se om ett mönster kunde urskönjas. Detta för att se om det 
eventuella mönstret kan ligga till grund för att skapa ett koncept hur mässlogistiken på 
Svenska Mässan kan effektiviseras. Till de avsnitt teori saknats vilket främst har varit 
rörande frågeställning två har ett logiskt resonemang tillsammans med handledare, 
chefer på Svenska Mässan och sakkunniga förts. Detta för att kunna besvara 
frågeställningen. Dessutom genomfördes en benchmarking på Volvo eftersom teorin 
kring kittning var knapphändig och vi ville se hur metoden användes på företag i 
praktiken för att få ny input hur vi skulle kunna använda metoden på Svenska Mässan.  
 
Studien bygger även på olika typer av data i form av dokument hämtade från Svenska 
Mässans datasystem Cesar. Som beskrivits tidigare är inte mässlogistik något känt 
begrepp i några teorier vilket styrde studien till att bli av en kvalitativ karaktär. 
Kvalitativ inriktad forskning använder sig av ”mjuka” data så som kvalitativa 
intervjuer och tolkade analyser medan kvantitativ inriktad forskning studerar mätbara 
fenomen (Patel och Davidson, 2003). Dokumenten från företaget har används till 
klassificering av produkter ur deras sortiment vilket kan anses vara en kvantitativ 
studie.  
 

3.3 Forskningsstrategi 
För att välja metod har vi utgått från Yins (2009) relevanta situationer för användning 
av olika forskningsstrategier. Enligt Yin finns det olika strategier att välja emellan när 
data ska samlas in och analyseras. De olika strategierna är; experiment, survey, analys 
av källor, historisk studie och fallstudie. De olika strategierna har alla för- och 
nackdelar och delas inte upp på ett hierarkiskt sätt. Eftersom gränserna mellan 
strategierna inte är skarpa, är det viktigt att noga tänka igenom vilken sorts 
frågeställning som ska besvaras då strategi väljs.  
Efter att ha analyserat dessa strategier ansåg vi att en fallstudie var lämplig då våra 
frågeformuleringar baseras på hur-frågor och vi ville studera aktuella skeenden samt 
att vi inte har någon kontroll över beteendena i produktionsavdelningen på Svenska 
Mässan. Yin (2009) menar också att fallstudier kan användas för att nyansera, 
fördjupa samt utveckla begrepp och teorier såsom vi önskar göra med begreppet 
Mässlogistik.   
 
Syftet med vårt projekt är att undersöka hur Svenska Mässan på ett resurseffektivt sätt 
kan öka utnyttjandegraden i sina resurser. Syftet har brutits ned till följande 
frågeställningar; ”Hur ska Svenska Mässan organisera sina interna transporter för att 
generera en högre resurseffektivitet?” och ”Hur kan lagerstrukturen i möbellagret 
ändras på Svenska Mässan för att uppnå en högre resurseffektivitet?”. För att kunna 
besvara frågorna hur Svenska Mässan kan göra istället kartlades hur arbetet ser ut i 
dagsläget i en nulägesanalys som baseras på aktuella händelser.      
 
För att få en än tydligare bild av potentiella lösningar valde vi att genomföra en 
variant av benchmarking, vilket Karlöf (2009) beskriver som en systematisk process 
för att jämföra den egna effektiviteten med de bästa företagen och organisationerna. 
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Benchmarkingen utfördes på Volvo personvagnar där de i sin produktionsavdelning 
arbetar med kittning och sekvensläggning av material. Detta är något som tidigare 
diskuterats på Svenska Mässan, med förhoppning att det ska utvecklas, för att på så 
sätt öka effektiviteten.    
 

3.4 Fallstudien och dess design  
Enligt Denscombe (2000) karakteriseras fallstudier av att; utgångspunkten är dess 
inriktning på bara en enda undersökningsenhet men att denna enhet ska studeras 
detaljerat och i flera dimensioner. Fallstudiens syfte är att ”belysa det generella 
genom at titta på de enskilda”. Vidare beskriver Denscombe (2000) hur fallstudier 
karaktäriseras i Tabell 1. För att förstå fallstudiens uppbyggnad bättre har vi också 
valt att titta på denna tabell. 
Tabell 1 Fallstudiens karaktär (efter Denscombe 2000) 

Fallstudier 
karakteriseras av att 

betona: 

  

Studiens djup snarare än Studiens bredd 
Det speciella snarare än Det generella 
Relationer/processer snarare än Resultat och slutprodukter 
Holistiskt synsätt snarare än Enskilda faktorer 
Naturliga miljöer snarare än Konstlade situationer 
Flera källor snarare än En undersökningsmetod 

 
Ovanstående tabell beskriver vårt tillvägagångssätt gällande denna undersökning. En 
fallstudie tillåter djup vilket vi har erfarit när vårt fokus har legat på Svenska Mässans 
produktionsavdelning. Vidare är det ett speciellt område i form av mässlogistik som 
undersöks och det är flödena och lagerstrukturen istället för den färdiga mässan som 
stått i centrum. I och med att studien har skett parallellt med pågående 
mässverksamhet är det naturliga skeenden och miljöer som skildrats. Fallstudier 
tillåter dessutom flera olika datainsamlingsmetoder, vilket vi anser ger studien ett 
djup, då vi genomfört intervjuer, litteraturstudier och observationer. Denscombe 
(2000) beskriver vidare hur fallstudier kan bidra till att bygga teorier vilket också 
lämpar sig i vårt fall då mässlogistik inte är ett vedertaget begrepp.  
 
Fallstudien omfattar Svenska Mässans produktionsavdelning, i denna ingår 
lagerhantering, byggnation av mässor och konferenser samt interna transporter. Tack 
vare Svenska Mässans speciella omständigheter vad gäller begränsad yta, med deras 
komplexa flöden och höga beläggning anses denna verksamhet passa bra för en 
fallstudie.  
 
Svenska Mässan skiljer sig ifrån andra företag i samma bransch i avseendet med deras 
lagringsproblematik. Andra företag som driver event- och konferensanläggningar i 
Sverige återfinns olika långt utanför stadskärnan och har därmed bättre möjligheter till 
logistiskt effektivare lagring av lösa inventarier. I och med detta förväntas resultatet 
inte till fullo kunna appliceras på liknande verksamheter.  
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3.5 Insamling av empiri 
I denna undersökning har primärdata tagits fram genom intervjuer och observationer 
vilket legat till grund för fallstudien. Primärdata är data forskaren behöver men som 
inte finns sedan tidigare (Patel och Davidson, 2003). Samtal och intervjuerna har stått 
för en stor del av insamlad data i studien, detta är en av de viktigaste 
informationskällorna vid en fallstudie enligt Yin (2009). Han menar också att 
intervjuerna ska vara av halvöppenkaraktär snarare än strikt. Intervjuerna som 
genomfördes på Svenska Mässan var personliga, samtliga intervjuer var av kvalitativ 
karaktär, vilket leder till att intervjuaren är mer fri att ställa nya frågor och komma in 
på nya ämnen jämfört med standardiserade intervjuenkäter (Ahrne och Svensson, 
2011). Valet av respondenter valdes beroende på personernas kunskapsområden. För 
att få en heltäckande bild och olika åsikter av problemet valde vi att intervjua 
arbetsledare, lagerchefen, transportchefen, produktionschefen samt tre av montörerna. 
Det har även förts diskussioner och samtal löpande varje gång vi besökt Svenska 
Mässan, vilket har varit 19 gånger.  I Tabell 2 visas vid hur många tillfällen intervjuer 
och strukturerade samtal har genomförts vid dessa besök.   
 
Tabell 2 Antal intervjuer och strukturerade samtal 
 

 
Som ett komplement till intervjuerna genomfördes observationer. Med observations-
metoden studeras skeenden i realtid och i sitt naturliga sammanhang dessutom blir 
forskaren inte beroende av en individs minnen såsom vid en intervju (Patel och 
Davidson, 2003). När observationerna har genomförts har vi försökt påverka så lite 
som möjligt, detta är enligt Ahrne och Svensson (2011) en passiv observation. De 
första observationerna var ostrukturerade, vilket enligt Patel och Davidson (2003) 
görs i ett utforskande syfte. Dessa observationer gjordes för att få en mer detaljerade 
bild över hur arbetet på Svenska Mässans produktionsavdelning gick till i praktiken. 
Därefter utfördes strukturerade observationer för att vi ville fördjupa oss i olika 
detaljer och specifika problemområden. Patel och Davidson (2003) beskriver 
strukturerade observationer som en metod som används vid avgränsade problem där 
ett färdigställt observationsschema används. I vårt fall användes en aktivitetslista där 
vi skrev ner vad som hände, vem som var utförare och hur lång tid aktiviteten tog. Vi 
använde oss även av kartor för att observera personalens rörelsemönster, vilket 
resulterade i en spagettikarta. I Tabell 3 nedan visas antalet tillfällen och vilken 
tidsåtgång varje typ av observation har tagit.  
 
 
 
 
 

Intervjuer/strukturerade samtal Antal tillfällen Tidsåtgång 
Arbetsledare 10 6 
Inhyrd personal 3 2 
Fast personal 2 0.5 
Internutvecklare (handledare) 12 6 
Transportchef 1 2 
Produktionschef 4 2 
Vice produktionschef 2 2 
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Tabell 3 Antal observationer 
 

 
Den primärdata som finns beskriven ovan kompletterades med sekundärdata i form av 
utdrag ifrån Svenska Mässans datasystem. Sekundärdata är befintlig data som kan 
hämtas från olika register eller hemsidor, vilken ibland kan användas som den är, men 
ofta behöver den bearbetas för att den ska bli till nytta för forskaren (Dahmström, 
2005). Sekundärdata som använts i denna studie består av dokument från Svenska 
Mässans tidigare datasystem Cesar. Dokumenten, som bestod av plocklistor, antal 
varianter, kartor och planering, bearbetades för att passa studien. Andra 
sekundärkällor som använts är hemsidor och annan typ av företagsinformation. Patel 
och Davidson (2003) betonar viken att vara källkritisk till sekundärdata då den inte är 
insamlad av forskare och därför inte lika tillförlitlig. De data som utnyttjas i vår studie 
har diskuterats med vår handledare på Svenska Mässan för att säkerställa kvaliteten.  
 
För att få inspiration till ett alternativt materialhanteringssystem utfördes en mindre 
benchmarking på Volvos fabrik i Torslanda. Den genomfördes för att undersöka hur 
Volvo jobbar med kittning för att få material till sina produktionslinor. Att Volvo 
valdes som benchmarkingobjekt beror på att vi ville undersöka hur ett företag i en 
annan bransch arbetar med sin materialhantering och för att få nya inputs i hur 
Svenska Mässan kan använda sig av liknande arbetssätt. Syftet med besöket var också 
att erhålla en tydligare bild av kittning än vad som ges i litteraturen och för att se hur 
det går till rent praktiskt. Under vistelsen pågick en öppen intervju med Volvos 
Project Manager Kristian Blom, parallellt med att observationer genomfördes. 
Samtidigt försökte vi ha så öppna sinnen som möjligt för att för att inte bli styrda av 
tidigare insamlad fakta.   
 

3.6 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har inneburit ett omfattande sökande efter applicerbar litteratur. Det 
har emellertid varit svårt att hitta lämplig litteratur då området inte är utforskat sedan 
tidigare.   Det har funnits mycket litteratur som behandlat begrepp som vi eftersökt 
men svårt att hitta något som passar in för vår studie. Därför har vi försökt fördjupa 
oss inom vissa områden för att kunna binda ihop teorin med Svenska Mässans 
komplexa kretsloppsflöde. 
 
Litteraturstudierna har framförallt genomförts med hjälp av Högskolan i Jönköpings 
bibliotek. Böcker och vetenskapliga artiklar har orienterats via bibliotekets databaser. 
Vi har även hittat litteratur via Göteborgs stadsbibliotek samt från Chalmers tekniska 
högskolas bibliotek. De ord vi framförallt sökt på är rörelseanalys, intern logistik, 
lagerhantering, lagerlayout, kittning, interna transporter. 

Observationer Antal tillfällen Tidsåtgång (timmar) 
Rörelsemönster (personal) 2 7 
Rörelsemönster (material) 2 7 
Lager (Hantering) 3 7 
Hissar 2 5 
Byggnation (monter och mattläggning) 3 6 
Demontering 1 3 
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3.7 Bearbetning av data 
För att bearbeta materialet från datainsamlingen har den renskrivits så snart som 
möjligt efter insamlandet. Att renskriva nära i tiden efter insamlingen bidrar till en 
noggrannare och mer detaljerad redogörelse (Merriam, 1994). Vidare fördelar är att en 
tidig analys är möjlig, genom att gå igenom materialet och finna trender, utveckla 
frågor och liknande.   
 
Intervjuer, observationer och samtal har skrivits rent löpande för att minnas vad som 
sagt och observerats dessa diskuterades också för att säkerhetsställa att vi fått samma 
bild över vad som sagt och observerats. En typ av loggbok fördes för översiktligt 
kunna gå tillbaka och se vad som gjorts och sagts tidigare. Här har även spontana 
observationer och samtal antecknas. När observationsschema används har dessa 
renskrivits så snart som möjligt eftersom det endast finns korta noteringar på dessa 
scheman. För att komma ihåg och kunna analysera vad som verkligen skett behövs 
utförligare anteckningar. Då vi använder oss av fallstudie som undersökningsdesign 
har det insamlade materialet ett stort omfång med skiftande kvalitet. Merriam (1994) 
menar att det är extra viktigt att ha en strukturerad metod för att bearbeta material vid 
en sådan studie.  
 
Yin (2009) beskriver två olika sätt att gå till väga när data analyseras vid fallstudier; 
analytiskt eller statistiskt utförande. I denna studie används det analytiska 
genomförandet. Vi har delvis använt oss av mönstermatchning, vilket enligt Yin 
(2009) betyder att empiri jämförs med teori. Efter att intervjuer, observationer, samtal 
och dokument har bearbetats och gåtts igenom har informationen jämförts med vår 
teoretiska referensram. Eftersom det inte finns någon teori om mässlogistik sedan 
tidigare har denna metod inte kunnat användas till hela resultatet. Där problem 
identifierats som inte gått att koppla fullt ut till någon teori har ett logiskt resonemang 
med hjälp av olika teoretiska delar lett fram till lösningarna. 
 

3.8 Trovärdighet 
Validitet handlar om att försäkra att rätt saker mäts (Patel och Davidson, 2003). För 
att öka uppsatsens validitet har information om samma fråga samlats in från flera håll. 
Genom att fråga flera personer med olika positioner samt kunna studera processen 
med egna ögon genom observationer har vi kunnat få en både allsidig och en djupare 
bild av nuläget. De informationskällor som vi har valt att hämta informationen ifrån är 
sådana som vi tror kan påverka resurseffektiviteten, både direkt och indirekt. Detta 
har lett till att mycket överflödig information har samlats. Vi har efterhand fått sålla 
med hjälp av handledare och personal på Svenska Mässan för att hitta den rätta 
informationen. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten i en mätning. Vid en hög reliabilitet så nås 
samma resultat vid upprepade mätningar (Patel och Davidson, 2003). I vår studie har 
ett flertal intervjuer och spontana samtal skett med personer med olika befattning 
inom produktionsavdelningen på Svenska Mässan vilka har uttryckt samma sak. Detta 
höjer reliabiliteten i rapporten genom att vi fått en helhetssyn över hur det praktiska 
arbetet faktiskt går till. Intervjuerna och samtalen skrevs rent och diskuterades 
författarna emellan för att säkerställa att vi hade fått samma bild över vad som sagts. 
Observationer har genomförts på tre olika evenemang. Eftersom varje event och 
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mässa är unik både vad gäller utformning och antal produkter som hyrs ut är det 
omöjligt att få samma mätetal i de olika mätningarna. Genom att observera flera event 
höjs ändå reliabiliteten. Vad gäller sekundärdata som samlats in är det data från 2010. 
För att höja reliabiliteten ytterligare hade det varit mer tillförlitligt att använda data 
från två år eftersom vissa mässor bara utförs vartannat år
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4 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel ges en beskrivning av Svenska Mässan som företag och hur det ser 
ut idag. Fokus ligger på att beskriva arbetet med att bedriva mässverksamhet. Den 
information och fakta som saknar referenser har insamlats vid intervjuer och 
observationer på Svenska Mässan under projektets gång. 
 

4.1 Historik och företagsfakta 
Svenska Mässan invigdes 1918 och på första mässan deltog 530 personer. Sedan dess 
har mässan expanderat och utvecklats dels för att kunna möta kundernas behov av nya 
mötesplatser och dels för att främja näringslivet och Göteborgs turistnäring. På 
Svenska Mässan sker runt 30 stora mässor samt ett 100-tal små mässor och 
konferenser vilka besöks av drygt en miljon människor varje år. 
 
Svenska Mässan drivs som en ekonomisk stiftelse där flera dotterbolag ingår. De olika 
dotterbolagen driver olika delar av organisationen bland annat; Svenska Mässan 
möten och hotell AB, Svenska Mässan hotellfastigheter AB samt Gothia Towers 
restauranger AB. Koncernen har årligen en omsättning på cirka 800 miljoner SEK och 
besöks av närmare 1 miljon människor. Tack vare de många besökarna bidrar Svenska 
Mässan med drygt 2,2 miljarder SEK i turistnäring till Göteborg stad varje år 
(Affärsdata).  
 

4.2 Planering och styrning 
Mässorna är en viktig del i verksamheten och de svarar tillsammans med 
hotellverksamheten för mer än hälften av omsättningen. Varje år ansvarar Svenska 
Mässan möten och hotell AB för 30-tal stora mässor däribland Bok- och 
biblioteksmässan med drygt 100 000 besökare. Svenska Mässan arrangerar dessutom 
årligen hundratals mindre konferenser och kongresser. Den stora spridningen vad 
gäller karaktär på de event som anordnas gör att varje planering och utformning i 
högsta grad är kundanpassad. Planeringen påbörjas när beställningen är gjord, detta 
sköts av den så kallade almanacksgruppen som också är de som har hand om 
tillgängligheten i lokalerna. Almanacksgruppen utför grovplaneringen. I den ingår 
vilka lokaler som berörs av eventen, vilka entréer som skall användas, de ser även till 
att eventet placeras i en lokal som kan erbjuda de faciliteter som kunden behöver så 
som möjligheter till seminarier, projektorer eller scener och mycket mer. 
Almanacksgruppen består av representanter från de olika avdelningarna som är 
involverade i eventen, de personer som medverkar på mötena är chefer inom; projekt, 
transport, produktion och säkerhet.  
 
Grovplaneringen bryts sedan ner i en mer detaljerad planering utav projektledaren för 
just det projektet. I den planeringen framgår om eventet exempelvis kräver värdar och 
värdinnor, om det ska serveras någon typ av mat eller dryck och vilket dagsschema 
som gäller. Denna mer detaljerade planering presenteras sedan på det bygg- och 
logistikmöte som hålls 2-3 gånger i månaden under högsäsong. Här är de 
projektledarens uppgift att informera de andra om projektspecifika förutsättningar. På 
dessa möten närvarar projektledarna, arbetsledarna för montörerna, entreprenörer 
produktionschefen och samordningschefen. Mötena är en viktig del för att alla 
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inblandade ska få en genomgång av de kommande veckornas jobb och eventuella 
kritiska led i planeringen, särskilt under de perioder där det är kortast ledtid mellan 
eventen. 
 
Mäss- och eventbokningarna har två tydliga högsäsonger per år, den ena infaller 
mellan februari och april och den andra infaller mellan september och november. 
Under dessa perioder är det korta omställningstider och vid dessa produktionstoppar 
är arbetsbelastningen hög, särskilt för produktions- och transportavdelningen. Dessa 
två avdelningar är avgörande för att allt ska fungera och för att det ska bli som 
säljavdelningen har lovat kunden. 
 
Vid varje mässa är säljavdelning (after sales) ansvarig för försäljning av montrar och 
dess tillbehör. Varje kund får välja vilken typ av monter och möblemang som ska 
finnas hos just dem, alternativet är att kunden själv tar med sig montermaterial och 
inredning som denne bygger och installerar. Däremot är det viktigt att säkerställa att 
den monter som kunden själv bygger går i samma linje som resten av mässan. Detta 
eftersom beställaren av hela eventet har en vision för hur det skall vara och vilken 
känsla som skall förmedlas.  
 
Kundernas önskemål sammanställs i en beställning för varje kund. Här framgår hur 
montern skall se ut; vilken typ av matta, vilken montertyp, vilket möblemang och 
andra önskemål så som vatten, el eller internet. Alla beställningar skrivs in i Svenska 
Mässan datasystem (EBMS) där alla berörda kan komma åt beställningarna.  Ifrån 
datasystemet hämtar arbetsledarna på produktionsavdelningen sedan beställningarna 
och lämnar ut dessa till montörerna. I EBMS ”completas” även de montrar som är 
färdigbyggda. Vilket innebär att en order bokförs och avslutas. 
 
Kunder kan göra nya beställningar eller ändra befintliga fram tills att mässan har 
börjat, vilket innebär merarbete för produktionsavdelningen inför varje event då det är 
svårt att planera för dessa ändringar. På beställningarna står exakt vad som ska ingå i 
montern och oftast en medföljande ritning som beskriver hur den ska byggas. 
Ritningen anses vara mycket viktig, speciellt för att den inhyrda personalen ska veta 
hur montern ska byggas.  
 
Varje morgon klockan 07.00 hålls ett övergripande möte i produktionen där en 
arbetsledare delar upp bemanningen i grupper med olika ansvarsområden. 
Arbetsledarna har ansvar för olika delar i produktionen, dessa är mattor, möbler, tross, 
el, aluminiummontrar, woodmontrar, måleri och snickeri. Ett ytterligare möte hålls 
efter indelningen där arbetsledaren delger information till sin tilldelade personalstyrka 
på en mer detaljerad nivå. All produktionspersonal har även tillgång till det levande 
dokumentet, vilket är en sammanställning på dagliga deadlines. Detta dokument är av 
övergripande karaktär och för att få all information behöver produktionspersonalen 
ständigt fråga arbetsledarna om viktiga detaljer. 
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4.3 Materialflöde och byggnation 
Produktionspersonalen blir indelad i ett sorts arbetslag, där varje lag blivit tilldelat ett 
eller flera områden. Första momentet när en mässa eller event ska installeras är 
uppmärkningen av montrarnas placering. Därefter börjar personalen med att köra upp 
mattor med golvhissen. Dessa körs oftast upp på dubbla eller enkla EU-pallar med 
hjälp av en gaffeltruck. Lagret för mattorna ligger i en korridor (se figur 7) i 
anslutning till en golvhiss vilken i princip endast utnyttjas vid förflyttning av mattor 
mellan planen. I närheten av mattorna finns även en mattvätt som rengör dem efter 
varje användning. På grund av att mattorna rengörs varje gång de används är det 
nödvändigt att köra tillbaka mattorna ner på plan 0 mellan eventen.  
Efter att mattorna är lagda kan montrarna byggas. Det finns två grundtyper av montrar 
vilka kan konstrueras i många olika utföranden. Den första typen är gjord av trä och 
målas om inför varje nytt event. Oftast är dessa belägna på plan 1, staplade på dubbla 
EU-pallar. Hanteringen av dessa är enkel när eventen pågår på plan 1 och inget 
hissutnyttjande är tvunget. När event pågår på plan 2 måste dock hissen användas. När 
dessa sedan ska demonteras läggs den åter på EU-pallen. Väggarna sorteras inte efter 
färg, vilket kan innebära att en vägg som var svart från början målas vit. Detta gör att 
väggar kan behöv målas fler gånger än vad det skulle behöva göras om de sorterades 
efter färgskala.     

Den andra typen av monter är gjord av aluminiumprofiler med tillhörande väggar. 
Dessa förvaras i ett av de fyra lagren på plan 0, Alu-lagret. Aluminiummontrarna 
plockas efter en plocklista och läggs på en specialkonstruerad vagn på hjul, se Figur 5. 
Vagnen är anpassad så att plockaren ska få plats med en hel monter på varje vagn. 
Vagnen körs därefter till någon av hissarna och vidare upp till plan 1 eller 2, där den 
sedan byggs ihop av samma person som plockat den. När dessa montrar ska 
demonteras används ibland de häckar som montrarna även lagras i för att frakta dem. 
Detta sker främst vid större mässor där mängden alu-montrar är stor. Vid de mindre 
mässorna används istället samma montervagnar som vid byggnation, däremot kittas 
de inte utan personalen försöker fylla vagnarna för att minska antalet transporter till 
lagret. 

 
Figur 5 Specialkonstruerad vagn för alu-montrar 
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Gruppen som jobbar med el och tross genomför sitt arbete under tiden monter-
byggnationen pågår. För att få upp sitt material använder de sig av olika 
specialbyggda vagnar. Exempelvis finns det en vagn för lampor, tross och sladdar.  

Möblerna, som plockas från möbellagret körs upp när montrarna är färdigbyggda och 
fraktas oftast upp med flakmopederna, se Figur 6. Det finns ett stort antal möbler och 
dessa har olika form och förutsättningar för att fraktas. Därför finns det inga speciella 
hjälpmedel för att transportera dessa såsom det finns för aluminiummontrarna där 
produkterna är mer likformade. Ett fåtal möbler är staplade på EU-pallar och kan 
därför fraktas med gaffeltruckar. De möbler som inte får plats i det nuvarande 
Möbellagret finns placerade i olika korridorer på plan 0. Det medför ibland en extra 
transportsträcka för att hämta dessa möbler. När möblerna ska köras ner till lagret 
efter en demontering körs, i så stor utsträckning som möjligt, möbler av samma sort 
ner tillsammans. Detta eftersom det ökar fyllnadsgraden på transportfordonet samt att 
det tar kortare tid att placera in möblerna i lagret.   

 
Figur 6 Flak-moped 
Demonteringen genomförs nästan på samma sätt som montering fast tvärtom. 
Skillnaden är den att vid demontering vill kund, transportavdelningen och 
produktionsavdelningen göra sin nedplockning och sina transporter samtidigt. Detta 
gör att platsbristen i lokalen och väntetiden vid hissarna ökar. Vid demontering är 
produktionsavdelningens uppdelning är tydlig, åtta av montörerna använder de åtta 
flakmoppar som finns för att transportera möblerna till lagret, resterande personal 
ägnar sig åt demonteringen av montrarna.  

Vid de få tillfällen arbetsledarna har tid över mellan eventen försöker denna användas 
till att undersöka möjligheten att spara eventuella möbler i hallarna. Denna flytande 
placering hjälper till att undvika onödiga transporter. En tumregel är om det finns fler 
än tio möbler alternativt tunga möbler som är samma på nästkommande mässa så 
sparas dessa direkt på golvet i anslutning till den nya placeringen på nästa event.  
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4.4 Lager 
Svenska Mässan har idag fyra olika lager belägna på plan 0, vilka ses i Figur 7. Tre av 
dessa är indelade efter användningsområde; möbler, montrar och el. Det fjärde lagret, 
det så kallade Mellanlagret, är i nuläget ett diverselager men tanken är att det endast 
ska användas till konferensmöbler. Detta för att det är ett strategiskt bra ställe att 
placera konferensmöbler här då hissarna till konferenssalarna ligger i anslutning till 
lagret. Dessutom är det bra att hålla dessa möbler åtskilda från övriga möbler då de 
nästan bara används för konferenser. Det finns även ett antal lagerplatser utspridda i 
korridorer i vilka möbler främst lagras. Visst material, främst väggar till montrar i trä, 
förvaras oftast i mässhallarna. Alla lager på plan 0 har en takhöjd på två och en halv 
till tre meter och är inte utformade för att vara lager från början. Därmed har 
lagringsytorna blivit svåra att använda på ett optimalt sätt.                 
 

4.4.1 Alu-lagret 
Alu-lagret är det lager där montermaterial förvaras. I dagsläget finns en välfungerande 
plockrunda med ett naturligt flöde, där en vagn används för att transportera 
montermaterialet. Rundan inleds med att väggarna plockas, därefter följer ramper, 
stolpar, liggare, dörrar och diverse tillbehör i den ordningen.  I princip används alltid 
specialbyggda montervagnar (se Figur 5) för den här typen av plockning. 
Montervagnarna är utformade så att alla delar till den blivande montern kan läggas på 
samma vagn. En förbättring har nyligen skett i detta lager då det går att plocka 
väggarna till montrarna från två håll. Detta har underlättat plockarbetet betydligt 
dessutom har risken för köbildning minskats. Allt material som lagras här, förvaras i 
flyttbara häckar. Vilka vid stora event tas upp i mässhallen för att kunna få med sig 
mer material åt gången.  

 
4.4.2 Möbellagret 
I detta lager förvaras de flesta av Svenska Mässans montermöbler. Idag är inte lagret 
utformat optimalt då det inte finns någon uttalad lagerfilosofi. Utformningen på lagret 
gör det svårt att placera möblerna funktionsdugligt. Möblernas stora variation i fysisk 
utformning gör att de förvaras på olika sätt. Vissa produkter staplas på varandra, vissa 
står på ställage och vissa är står på specialbyggda hyllor. Den inhyrda personalen kan 
ha svårt att hitta vart möblerna står eftersom det inte finns någon tydlig tanke bakom 
vart produkterna är placerade. Utanför lagret finns en orienteringskarta över vart 
möblerna ska vara placerade men denna är inte längre aktuell då det skett 
omflyttningar. Tidigare hängde också skyltar över alla lagerplatser som beskrev 
möbelns placering det var och dess artikelnummer vilket underlättade plocket. 
Möblerna plockas efter en plocklista och transport sker framförallt med hjälp av 
flakmopederna. Kapaciteten på flakmopederna utnyttjas oftast inte till fullo vilket 
leder till att fyllnadsgraden är låg. 
Bland möblerna finns ett stort antal produkter som sällan eller aldrig används vilket 
personalen är medvetna om. En enklare analys av lagret har gjorts för att identifiera 
hyllvärmare. Personalens tidsbrist har gjort att det inte funnits utrymme i dagliga 
arbetet att gå vidare med analysen. Nu ses lagret som en allmän avställningsplats för 
möbler och diverse saker som sällan används. Detta har lett till att det står produkter 
på lagret som inte tillhör produktionsavdelningen.  
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4.4.3 Mellanlagret 
Tidigare har detta lagret främst varit ett förrådsutrymme som då nyttjades av Svenska 
Mässans restauranger och ett elbolag. På denna plats fanns också låsbara förråd kunde 
hyras av utställare. Idag pågår ett arbete med att omforma och riva de tidigare 
kundförråden för att istället göra plats för en del av konferensmöbler. Detta lager 
ligger i anslutning till en hiss som går upp till konferenssalarna och ses därför som en 
strategisk plats för dessa produkter.  De produkter som är tänkta att ligga här används 
sällan till några andra event än de som sker i konferens- och kongressalarna på plan 2. 
Denna förändring tros spara tid för transport och frigöra lagringsutrymme i 
Möbellagret.  
 

4.4.4 El- och trosslagret  
I detta lager förvaras lampor och tross i olika modeller vilka används för att hänga upp 
lamporna samt tillbehören till dessa. För detta lager finns en särskild grupp inom 
produktion som endast är ansvariga för hantering och montering av el och tross. I 
detta lager saknas en tydlig plockrunda, däremot är de produkter som finns sorterade 
utifrån storlek och modell vilket underlättar hanteringen. Något som också gör att 
överskådligheten blir lättare är storleken på lagret som till ytan är ungefär en tredjedel 
av möbellagret.  

 
4.4.5 Alternativ lagring   
De produkter som inte får plats i de ovanstående lagren är utplacerade i korridors-
utrymmen. Vissa av dessa utrymmen har mycket bra placering med tanke på avstånd 
till hissarna medan vissa utrymmen är mer svårtillgängliga. Den här typen av lagring 
passar bara till produkter som är tåliga och inte är stöldbegärliga. Detta eftersom fler 
personer rör sig här och placeringen gör att produkterna lättare blir smutsiga.  
En annan typ av alternativ lagring är de woodväggar som har en flytande placering i 
själva mässhallarna då dessa är en sådan produkt som används vid nästan varje event. 
Dessa lagras då på dubbla EU-pallar. Som nämnt tidigare sparas vissa möbler på plan 
1 och 2 eftersom de ska användas till nästa event, detta sker bara när arbetsledarna har 
tid att kontrollera vilka möbler som kan stå kvar. Möblerna ställs då på golvet vilket 
dock försvårar städningen mellan eventen. 
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Figur 7 Karta över plan 0 
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4.5 Problemområden med nuvarande lagersystem  
Under observationer, intervjuer och samtal har följande brister och problem 
uppmärksammats;  

• Stor konkurrens om hissarna (särskilt dagen innan ett event påbörjas och vid 
demontering) 

• Låg fyllnadsgrad (särskilt i hissar, men även vid transporter) 

• Onödiga transportsträckor (både för personal och material) 

• Oorganiserat möbellager 

• Bristande detaljplanering 

• Uppdelade ansvarsområden mellan arbetsledarna, vilket leder till minskad 
helhetssyn 

Många av problemen hänger samman med varandra. Produktionen är styrd av 
deadlines och det är ofta ont om tid mellan eventen. Därför blir ibland planeringen 
lidande och personalen får arbeta med den mest brådskande uppgiften. Arbetsledarna 
har olika ansvarsområden för att kunna koncentrera sig på sitt område. Det är många 
gånger bra då det är svårt att hålla reda på allt som ska göras. Dock leder det till att en 
helhetssyn över vad som ska göras kan saknas. Nämnda faktorer leder ofta till ett icke 
strategiskt arbetssätt och personalen får röra sig över stora sträckor och på flera plan 
som också leder till onödigt användande av hissarna.  
Som tidigare skrivits ligger lagret på plan 0 och hissar måste användas för att få upp 
produkter till rätt våning. Detta skapar problem när många olika funktioner inom 
Svenska Mässan behöver använda dem samtidigt. Särskilt stort är problemet den 
dagen då kunderna ska flytta in i sina montrar då de ofta har en stor mängd gods som 
ska ställas ut. När hissarna används utnyttjas oftast inte hela kapaciteten. Montörernas 
ständiga tidsbrist gör att de flyttar upp det de behöver utan att tänka på nästa steg i 
produktionen, därmed blir fyllnadsgraden i hissen lidande. Ett ytterligare problem 
med hissarna är att produktionsavdelningen i dagsläget använder sig av flakmopeder 
där lastytan är begränsad. Den främre delen av mopeden utgörs av styrdon och motor. 
Detta gör att en del av hissens kapacitet upptas av icke lastbar yta. En del av de 
onödiga transportsträckorna beror på det begränsade utrymmet på flakmopederna. 
Dessa har en lastyta på 3,3 m2 och fraktar framförallt möbler. Många av möblerna är 
skrymmande därmed blir det många körsträckor fram och tillbaka för att flytta alla 
möbler.  
Ytterligare onödiga förflyttningar har identifierats i form av personalens 
rörelsemönster. Då arbetsledarna och planeringen finns på plan 0 behöver personalen 
många gånger gå ner för att bli tilldelad nästkommande arbetsuppgift eller viktig 
information. Detta utgör en stor del i det problemområde kallat; bristande planering.  
Ett annat identifierat problemområde är möbellagret. Här finns ingen genomtänkt 
struktur och det finns ytor som skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt. 
Gångarna är i dagsläget så breda att tre flakmopeder kan köra i bredd. Dessutom gör 
den varierande formen på möblerna det svårt att lagra på ett enhetligt sätt. Det finns 
dessutom ett antal produkter som tillhör andra avdelningar än produktionsavdelningen 
som finns placerade på lagret. Det finns många produkter som sällan används som är 
placerade på attraktiva platser. 
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5 Nulägesanalys 
I följande avsitt analyseras nulägesbeskrivningen. Avsnittet är uppdelat utefter de två 
frågeställningarna. Kapitlet inleds med att frågan om hur Svenska Mässan ska ändra sin 
lagerstruktur utvärderas med hjälp av en ABC-analys, detta gäller möbellagret. Därefter ges 
förslag på alternativa transport- och hanteringssätt i Svenska Mässans produktionsavdelning 
som kan bidra till en högre resurseffektivitet.  

5.1 ABC-analys 
Som beskrivits i teorikapitlet är det viktigt att planera placeringen av produkter noga 
för att minska det totala antalet transporter. Eftersträvansvärt är också att minska den 
totala transportsträckan. I denna rapport har därför en dubbel ABC-analys genomförts 
för att undersöka vilka av produkterna i möbellagret som har högst plockfrekvens, det 
vill säga hur många event de används till samt hur många gånger de plockats totalt 
under året. Som nämnts i nulägesbeskrivningen har inte produkterna i möbellagret 
någon särskild strategisk placering utan är placerade där de fått plats. Genom att göra 
en dubbel ABC-analys kan en mer trovärdig klassificering ske, som sedan kan ligga 
till grund för en ny placering av produkterna.  
 
Beslutet att analysera just möbellagret togs eftersom möbellagret tidigt i vår studie 
visat stora strukturella brister. Svenska Mässans andra stora lager (alu-lagret) har 
emellertid en genomtänkt plockrunda och fungerar bra som det ser ut i dagsläget. 
Därför föll det sig naturligt att titta på det lagret som ansågs vara det största 
problemet.  
 

5.2 Genomförande och klassificering 
Första steget i ABC-analysen var att identifiera alla ingående varianter av möbler som 
fanns hos Svenska Mässan 2010. Informationen fanns att tillgå genom företagets 
tidigare datasystem Cesar och tillhandahölls av vår handledare på Svenska Mässan. 
Möbellagret hade då 119 produktvarianter vilka krymptes till 96 stycken. Detta 
beroende på att vissa produkter var på väg att utgå. I listan fanns också flera möbler 
som endast används till konferenser. Det har förts en diskussion kring att flytta en stor 
del av dessa möbler till mellanlagret. Detta är en bättre placering för dem med tanke 
på den hiss som ligger i nära anslutning till såväl detta lager som till de hallar där 
konferenserna främst äger rum. Produkterna och deras klassificering presenteras i 
Bilaga 1. Ur samma system hämtades även orderfrekvens och hur många som totalt 
plockats under 2010.  
 
Anledningen till att ABC-analysen valdes på plockfrekvens var att produkternas värde 
inte är av betydelse i undersökningen, då lagerhållningskostnaden är densamma vare 
sig produkterna befinner sig hos kund i en monter eller på lagret. Det är därför av 
större betydelse hur ofta produkten används/plockas. Jonson och Mattsson (2005) 
påpekar vikten av att artiklar som ingår i samma order bör placeras i närheten av 
varandra. Kunder som använder Svenska Mässans tjänster väljer själva vilka möbler 
de vill ha till sina montrar, utställningar och dylikt. Det finns därför inget starkt 
beroende mellan produkterna. Däremot finns det tendenser till att vissa möbler bör stå 
tillsammans då de ofta väljs av kunden, exempelvis brukar ett visst cafébord ofta 
förekomma tillsammans med en viss stol på samma beställning. 
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ABC-analysen genomfördes efter orderfrekvens per variant samt hur många gånger 
produkten plockats totalt på ett år. Beräkningarna utfördes i enlighet med Rudbergs 
(2007) rekommendationer kring en dubbel ABC-analys. Uträkningarna gjordes i 
Excel, där antalet totala uthyrningar samt variant fördes in i ett ark. I tabellen 
räknades totala antalet uthyrningar ut för att sedan kunna räkna ut vilken procentandel 
varje artikel hade. Därefter sorterades tabellen så artiklarna låg med fallande ordning 
utefter procentandel. Nedan är de två tabellerna över resultatet.  
Tabell 4 Klassificering efter totalt antal uttag 

Klass Artiklar Andel artiklar i 
procent 

Andel volym i procent 

A 18 18,7 80,2 
B 29 30,2 14,5 
C 49 51,0 5,22 
Totalt  96 100 100 

Tabell 5 Klassificering efter plockningsfrekvens 

Klass Artiklar Andel artiklar i 
procent 

Andel volym i procent 

A 13 13,5 33,6 
B 57 59,4 58,6 
C 26 27,1 7,80 
Totalt 96 100 100 
 
För att få en relevant ABC-analys vägde vi in både plockfrekvens och hur många 
gånger varorna plockades. Om enbart en analys kring antal gånger som en produkt 
plockats finns risken att en snedvriden bild erhålls. Vissa möbler används väldigt 
mycket till enbart en eller två event, vilket gör att de plockas få gånger men ändå 
kommer högt upp i klassificeringen. Att väga in två kriterier ger en mer rättvisande 
bild hur klassificeringen bör vara och således också placeringen i möbellagret.  
 
I den övre tabellen påvisas en relativt tydligt fördelning, där 18,7 procent av 
varianterna står för 80,2 procent av totalt antal plockningar. Detta stämmer i det 
närmaste överens med 80/20-regeln, även kallad Paretos lag (Lumsden, 2006). Det 
som också syns i tabell 5 är att B-klassen utgörs av 30,2 procent av varianterna och C-
klassen utgörs av 51 procent. I den andra tabellen, Tabell 5, blev det ingen tydlig 
80/20-relation, därför valde vi att dela upp klasserna så att A-klassen står för de 
varianter som plockas över 40 gånger per år, B-klassen är de som plockas mellan 39-
15 gånger per år och C-klassen är de varianter som plockas 14 gånger eller mindre. 
Dessa gränser sattes efter jämförelse med andra ABC-analyser där första utfallet inte 
heller gav några tydliga gränser. Vad gäller den nedre gränsen är den satt till under 14 
gånger per år, alltså en uthyrningsfrekvens på ungefär en gång per månad, vilket är att 
betrakta som relativt sällan. Utfallet från denna gränssättning genererade en bra total 
analys, som synes i Figur 9. 
 
Efter klassificering enligt uppställda villkor, plockningsfrekvens och antalet 
plockningar, sammanfördes värdena till en dubbel klassificering. De tre klasserna blev 
nio olika klasser, vilka framgår ur Tabell 6 och Figur 8 nedan. 
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Tabell 6 Dubbel ABC-analys 

Klass Antal 
produkter 

Antal 
uthyrningar 

Andel produkter 
i procent 

Andel 
uthyrningar i 

procent 
AA 10 27580 10,4 57,4 
AB 7 10032 7,3 20,9 
AC 1 950 1,0 2,0 
BA 1 452 1,0 0,9 
BB 25 5877 26,0 12,2 
BC 3 669 3,1 1,4 
CA 0 0 0,0 0,0 
CB 26 1761 27,1 3,7 
CC 23 747 24,0 1,6 
Totalt 96 48068 100 100 

Utifrån ovanstående tabell utläses hur produkterna klassificerats. För att erhålla tre 
klasser att arbeta med igen har uppdelningen skett såsom nedan visar. AA, AB, AC, 
BA och CA blir A-klassade vilken representeras av den gröna färgen, BB, BC och CB 
blir B-klassade, gul färg och CC blir C-klassade, röd färg. Vi har valt att även 
gruppera produkter som plockas väldigt sällan men där volymen är hög och tvärt om, 
så kallade AC-artiklar och CA-artiklar, i den gröna prioriterade A-gruppen. Det kan 
tyckas konstigt då exempelvis BB torde vara en mer kritisk produkt med tanke på 
antalet produkter i klassen. Anledningen till att vi har gjort på detta sätt beror på att vi 
utgått från Rudbergs modell. Vidare resulterade analysen i en enda AC-artikel som 
varken var skrymmande eller svår att placera. Beträffande kategorin med CA-artiklar 
finns inga sådana. Det resultat som visat sig genom vår ABC-analys gör att den 
kritiska delen är att bestämma B-zonen. Denna utgör den största delen vad gäller 
andelen av produkter och i denna kategori återfinns BB-klassen. I denna klass ingår 
de produkter som förkommer på relativt många mässor och också i relativt stort antal 
på dessa.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 8 Dubbel ABC-klassificering 
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I Figur 9 nedan visas en bild över hur förhållandet mellan antalet ackumulerade 
produkter och antalet ackumulerade uthyrningar visar sig. I denna figur syns också 
tydligt Paretos lag, som utläses av figuren utgör 20 procent av antalet ackumulerade 
produkter drygt 80 procent av antalet ackumulerade uthyrningar. 
 

 
Figur 9 Förhållande mellan ackumulerade produkter och uthyrningar 

 
Tabell 7 Sammanställning av den dubbla ABC-klassificeringen  

 
Klass Antal 

produkter 
Antal 

uthyrningar 
Andel produkter i 

procent 
Andel uthyrningar i 

procent 
A 19 39014 19,8 81,2 
B 54 8307 56,2 17,3 
C 23 747 24,0 1,6 
Totalt 96 48068 100 100 
 

I Tabell 7 ovan visas de nya A, B och C klasserna som utgår ifrån Figur 9. I tabellen 
presenteras också hur stor andel av det totala antalet plocktillfällena och det totala 
antalet produkter som varje klass står för. Från tabellen går det utläsa att A-klassen 
står för 19 produkter eller 19,8 procent av det totala antalet artiklar som i sin tur står 
för 81,2 procent av det totala antalet uthyrningar. I B-klassen är det 54 produkter eller 
56,2 procent av det totala antalet artiklar som i sin tur står för 17,3 procent av det 
totala antalet uthyrningar. I C-klassen är det 23 produkter eller 24 procent av totala 
antalet artiklar som i sin tur står för 1,6 procent av det totala antalet uthyrningar.  

 

5.3 Förslag till artikelplacering i Möbellagret 
Förslagen till omplacering i möbellagret bygger på ovanstående ABC-klassificering 
men också på teorier om lagring och artikelplacering i lager. Dessutom har de 
intervjuer som gjorts vägts in. Det som framkommit vid intervjuer med lagerchef och 
lageransvarig är att vissa produkter bör stå bredvid varandra då de ofta plockas 
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tillsammans. Detta stämmer överens med Lumsden (2006) beskrivning av 
plockpositionsprincipen. Synpunkter som också påpekats under intervjuerna är att de 
mest frekventa produkterna inte ska stå i närheten av varandra eftersom det då kan 
uppstå trängsel i de fall montörer/materialförsörjare plockar produkter samtidigt. 
Vidare påpekas att särskild hänsyn bör tas till de korridorsplatser som finns. Här kan 
bara icke stöldbegärliga produkter som är dammtåliga stå. 
 
ABC-klassificeringen har visat att vissa produkter är fel placerade med tanke på hur 
den faktiska användningsfrekvensen ser ut. Utifrån den klassificering som gjorts bör 
lageransvarig med personal gå igenom de C-klassade möblerna. Detta för att utreda 
huruvida dessa borde finnas kvar i lager eller om det är lämpligare att, vid de få 
användningstillfällen som är, istället hyra in dessa. Samtidigt som dessa möbler gås 
igenom bör också de möbler som inte tillhör produktionsavdelningen utredas. 
 
Förutom att ge en analys över hur användningsfrekvensen ser ut så presenteras även 
ett nytt lagerförslag, vilket kan ses i Figur 11. Detta bygger också på ABC-analysen, 
där A-produkter är placerade på de lagerställen som är identifierade som de mest 
attraktiva, i de så kallade A-zonerna. När lager delas in i zoner finns det två 
utgångspunkter, där den första är fysisk utformning på produkterna eller 
popularitetssynpunkt (Jonsson och Mattsson, 2005). I det lagerförslag som har getts 
här är har vi tänkt på båda. Som nämnt ovan grundar sig förslaget i en ABC-analys 
men inom de olika ABC-zonerna har produktens utformning fått avgöra platsen. Ett 
exempel på det är alla de bord som blivit B-klassade och som sedan har placerats 
tillsammans i B-zonen.   
 
A-zonerna i detta fall är det synonymt med de platser som finns närmast in- och 
utgångarna till lagret och därmed också hissarna. Att vi har valt att ha två A-zoner 
beror på att det finns två ingångar till lagret och att det därifrån är enkelt att ta sig till 
hissarna. En annan anledning är risken för kö som kan uppstå vid de högfrekventa 
artiklarna, då produkterna ofta plockas i ett linjärt flöde. Att ha alla A-klassade 
produkter på ett ställe skulle dock även försvåra vid plock enligt ett U-flöde, vilket 
också är möjligt med det nya lagerförslaget. Vilket sätt personalen kommer plocka på 
beror på vad som ska plockas, vart det är beläget, vilken hiss det ska åka upp med 
samt vilket håll personalen kommer in ifrån.  
 
Skillnaden från den befintliga lagerlayouten är att i det nya förslaget så har lagrets 
ytor disponerats på ett bättre sätt samt att de mest frekvent använda produkterna är 
placerade på de mest attraktiva platserna. Dessutom är de olika produkternas 
placering inte bara diskuterade utifrån ABC-analysens resultat utan hänsyn har också 
tagits till övriga teorier i kapitel två. Målet med den nya layouten har hela tiden varit 
att flödet genom lagret ska bli smidigare och det ska bli lättare för montörerna att 
arbeta. Därför har alternativa förvaringssystem undersökts och även hur materialet 
plockas.  De största förändringarna vad gäller layouten är att gångarna har blivit 
smalare för att i större utsträckning kunna nyttja lagrets attraktiva ytor bättre. En 
avvägning har också gjorts mellan gångarnas längd kontra tillgängligheten, vilken 
Lumsden (2006) beskriver som gånglängdsprincipen. För att kunna genomföra 
förändringsförslaget krävs en ny plats för att ladda flakmopederna, som i dagsläget 
laddas i mittengången, vilket försvårar framkomligheten vid plock. I förslaget har 
istället laddningsutrymme avsatts i C-zonen, se Figur 11 och förklaringar i Tabell 8 
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alternativt att flakmopederna kan laddas i det laddningsrum som finns, dessvärre är 
detta beläget en bit bort från möbellagret dessutom är rummet ofta fullt. 
 
I det nya förslaget har även fler pallställage tillkommit för att kunna utnyttja den 
takhöjd som finns på ett bättre sätt. Dessutom har de befintliga ställagen i vårt förslag 
också fått en högre utnyttjandegrad. Sättet att plocka från ställagen är dock det samma 
som tidigare, pallarna kortsideshanteras. I förslaget har vissa av ställagen setts som 
hyllplan snarare än traditionella pallställage. Detta på grund av att hela ytan ska kunna 
utnyttjas bättre och dessutom lämpar sig vissa mindre produkter sig bättre i så kallad 
hyllfackslagring (Lumsden, 2006). Hänsyn har också tagits till att vissa möbler är mer 
lämpliga att lagra på ställage än andra. Gränserna mellan de olika zonerna har alltså 
inte blivit helt skarpa eftersom varje produkts förutsättningar för lagras på ett visst sätt 
har vägts in. Vidare har plats lämnats i gränslandet mellan zonerna för att enkelt 
kunna placera in nyinkomna produkter. De platser som finns är både 
pallställageplatser och golvplatser för större möbler. Dock finns inga lediga platser på 
nedan nämnda vagnar då dessa är tänkta att vara specialutformade efter de mest 
frekvent använda produkterna. 
 
Målet med vagnarna (se Figur 10) är de ska underlätta för såväl produktions-
avdelningen som för andra funktioner på Svenska Mässan. Detta till skillnad från de 
flakmopeder som idag används som inte optimala i de trånga hissarna och som de 
övriga funktionerna inte kan hantera. Vagnarna gör att möbler och produkter som står 
i vägen lätt kan flyttas för hand, istället för att behöva använda någon form av fordon.   
 

 
Figur 10 Exempel på specialkonstruerad vagn 

Alternativet med specialbyggda vagnar syftar också till att produktionspersonalen inte 
behöver ställa av och på produkterna på flakmopeden utan produkterna kan fraktas 
och lagras i samma lastbärare. Dessa vagnar skulle leda till minskad hantering på 
lagret då två arbetsmoment i form av att lasta på och av ett fordon försvinner vid in- 
och utleverans i lager. Vagnarna kan också bidra till ytterligare fördelar positiva 
effekter vid transport, så som är beskrivet i 2.3.5. 
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Figur 11 Nytt layout-förlag över Möbellagret 
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Tabell 8 Symbolförklaring 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vid lagring enligt vårt förslag är det också möjligt att välja hur montrarna ska 
försörjas med möbler. Det första alternativet är att ett antal montrar försörjs med sina 
möbler så att de blir färdiga. Detta kräver då hantering i form av att man kittar 
möblerna efter monter. Det här alternativet kräver dock mer planering och mer 
hantering. Det andra alternativet är att en typ av möbel i taget transporteras så att 
ompackningen undviks helt och hållet. Då körs ett visst antal vagnar upp med vald 
möbeltyp och placeras på ett strategiskt lämpligt ställe där montörerna sedan hämtar 
det som behövs enligt sina order. Det sistnämnda alternativet kräver dock att 
datasystemet som idag används också kan erbjuda en lista över totala mängden 
möbler istället för bara montervis. 
 
Ett alternativ till att använda vagnar som lastbärare är att öka nyttjandet av EU-pallar. 
Vilket är ett fördelaktigt alternativ i det avseende att truckar i stor utsträckning redan 
används av såväl transportavdelningen som av kunderna. Ett ökat användande av EU-
pallar gör också att pallställagens utbredning kan ökas i lagret, vilket gör att den 
takhöjd som finns kan utnyttjas bättre. Att använda sig av mer pallar är dessutom 
applicerbart i det lagerförslag som tagits fram. Dock med små förändringar; att 
använda pallar istället för hyllplan och vagnar. Nackdelar med pallarna är däremot att 
dessa inte går att kopplas samman och antalet transportsträckor förväntas inte minska, 
dessutom krävs det någon form av fordon för att hantera dem. 
 

5.4 Förbättringsförslag på transportsidan 
För att kunna besvara frågan om hur Svenska Mässan ska organisera sina transporter 
för att generera en högre resurseffektivitet har vi tagit hjälp av SMED-metoden. Det 
första steget var att skilja det inre stället från det yttre. Det inre stället ansågs vara när 
ett event pågår. Det förekommer visserligen arbete då också men inte i samma 
utsträckning och av samma karaktär som vid byggnation och vid demontering. Det 
yttre stället anses därmed utgöra tiden för förberedelse, byggnation och demontering. 
Nästkommande steg är att konvertera internt ställarbete till externt. Dock finns det 
inte mycket som går att göras något åt på den punkten. Eventen pågår under en viss 
tid och då går det endast att förbereda för demontering samt förbereda inför nästa 
mässa. Tredje steget är att förbättra alla aspekter på ställarbetet. Genom detta steg har 
problem identifierats genom observationer, intervjuer och samtal med personalen. 
Problemområden som har identifierats är följande; bristande detaljplanering, onödiga 
transportsträckor, bristande helhetssyn, låg fyllnadsgrad samt hög konkurrens om 
hissarna. Nedan följer förklaringar samt förslag på förbättringsåtgärder på dessa 
punkter.      
 

Symbol Förklaring 
Siffror Artikelnummer på produkter 
 Vilket håll produkten plockas ifrån 
Gröna linjer  Ställage 

 Pelare (går ej att flytta) 
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5.4.1 Planering 
Planeringen sker idag på en dagsnivå där vad som ska göras under dagen skrivs på en 
tavla på plan 0. Planeringen är på övergripande nivå och detaljerna har endast 
arbetsledarna tillgång till. Varje arbetsledare ansvarar dessutom för sitt ansvarsområde 
vilket kan leda till att en helhetssyn över projektet saknas. Med en mer detaljerad och 
visuell planering skulle styrningen av personal och transporter underlättas. Ett led i en 
ny typ av planering kan vara att bryta ner den befintliga planeringen ytterligare så att 
dagsplaneringen blir uppdelad i timmar. När planeringen är nedbruten kan ett 
ytterligare steg vara att göra om den till en checklista som timvis beskriver för 
montörerna vad som skall göras. Detta skulle göra att de i sin tur kan arbeta mer 
självständigt. Det underlättar också för arbetsledarna som slipper ha all information i 
huvudet. På detta sätt blir det tydligare för personalen vad som behövs göras varje dag 
och hur produktionen ligger till. Checklistan kan också fungera som en 
motivationshöjande faktor om det hela tiden är möjligt att bocka av uppgifter från 
listan. Genom en mer detaljerad planering syns det också genast när arbetet ligger 
efter. Tanken är då att försöka jobba ikapp med en gång istället för att behöva arbeta 
övertid sista dagen när de andra avdelningarna dessutom konkurrerar om samma ytor.  
Vidare underlättar planeringen och kommunikationen för arbetsledarna som får lättare 
att placera ut sina resurser på rätt ställen. Med en mer detaljerad planering har de även 
möjlighet att placera personalen inom det området som behöver det mest arbetskraft 
för stunden. Görs detta undviks onödiga förflyttningar av personalen mellan olika 
våningar och det säkerställs att deras kapacitet utnyttjas optimalt.  
 
Vid en mer detaljerad planering finns också möjlighet att mer noggrant gå igenom 
behov inför nästkommande mässa och på så sätt undvika att frakta ner de möbler och 
material som ska användas igen och istället placera dessa på någon typ av 
återanvändningstorg. En slags tillfällig mellanlagringsplats som också är mobil 
beroende på vilka hallar som berörs av pågående och kommande event. En tydligare 
planering på Svenska Mässan skulle dessutom öka möjligheterna att kunna förbereda 
mer inför kommande mässor. Ett exempel på detta är att förpacka montrarna på de 
speciella montervagnar som finns och då även frakta dem till rätt våning. Packas 
montrarna och körs upp tillsammans är det färre funktioner som konkurrerar om 
hissarna. Att förbereda på det här sättet underlättar för personalens arbetsintensitet 
som på detta sätt kan leda till att den är hög från början. Allt eftersom dessa montrar 
sedan byggs blir vagnarna lediga och resterande montrar kan således packas och 
byggas. När monterbyggnationen sedan närmar sig slutet påbörjas möbleringen 
istället. Processen att bygga montrar blir då som en cyklisk rörelse framåt. Detta 
arbetssätt skulle underlätta ett mer optimalt utnyttjande av hissarna. Som beskrivits i 
nulägesbeskrivningen så fylls inte hissarna idag och det är samma person som hämtar 
en monter och som sedan bygger den. Genom att använda en viss del av 
personalstyrkan till att kitta montrar och möbler skulle antagligen leda till mindre 
konkurrens av hissarna. 
 
I och med Svenska Mässans två tydliga högsäsonger kan det finnas det utrymme i de 
lite lugnare perioderna att göra denna typ av planering. Här finns också möjligheten 
att ordentligt diskutera tillsammans med alla arbetsledarna så att alla får en chans att 
påverka och verkligen tänka igenom vilka ingående delar det skall fokuseras på. 
Under någon av dessa lågsäsonger bör också en arbetsprocessbeskrivning diskuteras. 
Denna kan komma att underlätta utbildning av ny personal. Finns en sådan går det att 
säkerställa att alla arbetsledare och fast personal lär de nya samma saker och 
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framförallt på samma sätt. En sådan sak som borde ingå i utbildningen är till exempel 
organiseringen av de woodväggar som används. Idag blandas alla färger vilket gör att 
målning ibland kan behövas tre till fyra gånger innan ursprungsfärgen är täckt. En 
enkel lösning på det problemet är att färgkoordinera vid demontering. Med detta 
menas att väggarna istället lagras i färgskala. 
 
En ytterligare aspekt av planeringen är möjligheten till utvärdering. Vid varje ny 
planeringsperiod bör också en utvärdering göras så att utveckling blir en naturlig del i 
arbetet. Genom utvärderingen syns förbättringsområden tydligt och arbetsledarna blir 
medvetna om vilka delar i produktionen som kräver mer fokus. Likadant blir det 
lättare för montörerna att se vilka konsekvenser, både positiva och negativa, deras sätt 
att arbeta ger. Idag görs avvikelserapporteringar efter varje event men bara på en 
högre nivå. Den informationen som utbyts där kommer inte de lägre nivåerna till 
handa. Detta gör det svårt för personalen att ändra sitt arbetssätt om en koppling inte 
kan göras mellan det arbete som de utför och de omdömen som kunderna lämnar. 
 
5.4.2 Transportering av material 
Transporter av montrar sker i nuläget av samma personal som bygger montern. Att ha 
en andel av personalen som plockade ihop montrarna till kit som sedan förser 
montörerna med dessa skulle antagligen leda till ökad fyllnadsgrad i hissarna då det 
skulle ingå i deras uppgift att även säkerställa hissarnas fyllnadsgrad. Montervagnen 
skulle även förses med ordersedel och ritning vilka är nödvändiga för att kunna 
färdigställa montern. Vidare minskas personalens rörelsemönster eftersom de skulle 
bli försedda med material de behöver allt eftersom. Mer praktiska infallsvinklar till att 
arbeta på detta sätt fick vi tack vare besöket på Volvo personvagnar. Där de arbetar 
med materialare som förser montörer med material. Kristian Blom, Project Manager 
på Volvo personvagnar, menar att materialförsörjningssystemet de arbetar efter idag 
har lett till att stora tidsbesparingar har kunnat göras. ”Tänk er själva om alla montörer 
skulle behöva springa till komponentlagret hela tiden…” säger Blom. Tanken är att 
vagnarna ska kunna sammankopplas som ett tåg, med detta arbetssätt krävs egentligen 
bara ett ”lok” (dragfordon), på varje våning. Arbetssättet med kopplingsbara vagnar är 
så det fungerar på Volvo personvagnar idag. Liksom på Volvo har Svenska Mässan 
korta genomloppstider, korta avstånd och låg säsongsvariation vad gäller produkter. 
Ovanstående kriterier gör att de flergångsförpackningar som vagnarna betraktas som 
är lämpliga (Jonsson och Mattsson, 2005). Sättet gör att en ensam materialare kan 
försörja flera stationer på samma gång genom mjölkrundor. Samma fördel kan ses på 
Svenska Mässan genom möjligheten att kunna försörja flera montrar vid samma 
plockrunda. 
 
Meningen med materialare är också att de har möjlighet att plocka ihop hela 
monterkit. Kitten på Svenska Mässan skulle kunna ställas på en plats som kallas 
Drottningtorget som är beläget framför två hissar (se Figur 7). På Drottningtorget är 
det meningen att kitten ska sekvenseras i den ordningen de byggs. De montrar som 
ligger längst in i den planerade mässhallen ska därför stå närmast hissen i väntan på 
transport. Detta för att materialarna enkelt ska kunna ställa ut de färdiga kitten på rätt 
ställe på plan 1 och 2. ”Sekvenseringen gör att arbetet för montörerna underlättar 
samtidigt som vilken materialare som helst skulle kunna köra ut racken med material, 
eftersom det är så tydligt vilken vagn som ska till vilket ställe” säger Blom.  
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Ett annat alternativ är att plockaren plockar ihop det antal kit som får plats i hissen 
och ställer ut dessa där det är tänkt att montern ska byggas. Det finns för tillfället 12 
stycken montervagnar att tillgå, dessa skulle behöva utökas för att det ska finnas 
tillräckligt många att tillgå när de behövs. Genom att förplocka på detta sätt skulle det 
troligen leda till kortare transportsträckor då montörerna bara behöver befinna sig på 
ett plan åt gången och plockaren fyller hela hissen innan denne transporterar upp 
montrarna. För att kittning av montrar ska fungera tillfredställande krävs ett 
standardiserat arbetssätt för att bygga dessa. I dagsläget byggs montrar på varierade 
sätt beroende på vem som är ansvarig för dem, detta leder till att de ingående 
komponenterna inte är samma varje gång en monter byggs. Problemet kan avhjälpas 
med ett standardiserat sätt att bygga montrarna. 
 
Mätningar av den nuvarande tidsåtgången har visat att en avlastning och pålastning tar 
mellan 4-6 minuter styck att genomföra. Detta ger alltså en tidsvinst på 8-12 minuter 
per vagn och transporttillfälle. Till exempel kan det vara så att en mindre mässa ska 
genomföras på vilken det behövs 20 stycken ståbord. Enligt det nuvarande sättet hade 
vi vart tvungna att lasta två mopeder med en tidsåtgång 2x5 minuter. Därefter skulle 
dessa köras upp en i taget då båda inte går in i hissen samtidigt. Tidsåtgången vad 
gäller hissarna är svår att räkna med eftersom det beror hur lång väntetiden är, vilken 
hall som möblerna ska till med mera. Däremot är det enkelt att konstatera att den tiden 
skulle halveras med det nya vagnförslaget. Detta eftersom en montör istället kunna 
hämta två vagnar med totalt 20 bord och därefter köra upp båda vagnarna samtidigt 
och därefter kunna lämna vagnarna på plan 1 tills mässan demonteras och borden ska 
köras ner igen.  
 
Vagnarna ska även vara kopplingsbara för att underlätta för en ensam personal att 
kunna hantera fler möbler samtidigt. Dessutom gör utformningen på vagnarna att det 
går att frakta två och i vissa fall tre åt gången beroende på möbel och vilken hiss som 
används. Som Figur 12 visar får två vagnar plats i golvhissen (hissens yta motsvaras 
av den gråa bottenplattan). Det här sättet kräver planering eftersom det är tänkt att 
fordonet som fraktar produkterna på planen inte ska följa med upp i hissen. För att 
inte vagnarna ska bli stående i hissen krävs en god kommunikation mellan de som 
arbetar på planen. Vagnarna rullas ut ur hissen och kopplas på till ett fordon och 
därefter körs produkterna ut på rätt ställe. Detta arbetssätt skulle sannolikt leda till att 
personalen inte behövde röra sig lika långa sträckor, hissarnas yta skulle användas på 
ett mer effektivt sätt och fler produkter kan levereras per gång.  
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Figur 12 Specialkonstruerad vagn placerad i hiss 
Mellan eventen kan de mest använda möblerna sparas hallarna om de behövs till 
nästkommande event, så som beskrivits i avsnitt 4.3. Problemet med detta har tidigare 
varit att det försvårar städningen då de möbler som sparats har placerats direkt på 
golvet. Om möblerna däremot förvaras på vagnar med hjul kan de enklare rullas bort 
när städningen sker. Med denna flytande placering av vissa möbler skulle antagligen 
mycket tid kunna sparas på förkortade transporter. 
 
Dock kräver denna typ av lagring att arbetsledarna vet var produkterna befinner sig. 
Genom att ha ett särskilt dokument för de flytande lagerplatserna finns alltid 
information om var produkterna befinner sig. På andra företag finns ofta ett 
administrativt system som hjälper till med information om vart godset är placerat, 
något sådant finns dock inte på Svenska Mässan vilket gör att det är upp till 
arbetsledarna att föra in i dokumentet vart möblerna är placerade. En annan del att ha i 
åtanke vid lagring i hallarna är stöldrisken som finns. Den skulle kunna avhjälpas med 
en låsanordning i någon form och kanske ett slags skyddande kapell som dels skyddar 
mot skador och damm och som dels gör så att upptäckten av vilken möbel det är 
försvåras.            
 
Slutligen upplevs förflyttningen av caféer som ett problem. Mellan mässor 
förekommer det ofta caféer som flyttas från ett ställe till ett annat på samma plan. 
Kopplingsbara vagnar skulle medföra att personalen kan få med sig samtliga möbler 
på en runda. Jämfört med i dagsläget då ett café skulle flyttas och det krävdes sju 
rundor för att flytta enbart borden så skulle transportsträckan minskas betydligt och 
därmed också arbetstiden. Alltså bör det även finnas standardiserade vagnar som kan 
köra alla typer av möbler för att nå ökad fyllnadsgrad i hissarna samt att personalen 
kan få med sig mer produkter på samma runda.   
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6 Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel återfinns vår metoddiskussion samt resultatdiskussion vilken är 
uppdelad utefter våra två frågeställningar. Under dessa förs ett resonemang kring 
vårt resultat och våra upptäckter. Därefter följer våra slutsatser, slutligen ges förslag 
på fortsatta studier.  
 

6.1  Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet som utförts på Svenska Mässan var att förbättra den 
interna materialhanteringen mellan lager på plan 0 till event på plan 1 och 2 genom att 
omstrukturera möbellagret samt att minska onödig hantering och förflyttning av 
material. För att uppnå syftet har materialhantering observerats och analyserats. Detta 
för att ha möjligheten att kunna identifiera möjliga förbättringar, vilka skulle kunna 
resultera i ett högre resursutnyttjande.  
 
6.1.1 Diskussion kring möbellagret 
Det övergripande problemet i Svenska Mässans produktionsavdelning är de nya krav 
som kommer att ställas på den idag ansträngda materialhantering då de har planer på 
expansion de kommande tre åren. För att uppnå detta krävs en bättre lagring och 
hantering av produkter än vad som finns idag. Det första steget för att kunna möta de 
kommande kraven var att omstrukturera möbellagret för att uppnå ett mer genomtänkt 
flöde. För att kunna planera om möbellagret och kunna hantera materialflödet på ett 
effektivare sätt har en dubbel ABC-analys genomförts. Analysen gjordes efter två 
parametrar, hur ofta produkterna plockas och totala antal plock per år, för att få en 
mer realistisk syn över hur materialet faktiskt rör sig. Genom att ta med 
plockningsfrekvensen som en andra parameter ger analysen en mer rättvisande bild 
jämfört med en analys utifrån en. Analysen hjälpte oss att hitta mer genomtänkta och 
motiverade placeringar. Samtidigt som produkterna placerades utefter sin 
klassificering tog vi även hänsyn till den tillgängliga ytan och försökte utnyttja denna 
på ett mer optimalt sätt.      

Vid uppdelningen av de nio ABC-klasserna, bestämde vi oss för att låta A-klassen 
bestå av 5 klasser. Det kan tyckas konstigt att låta AC ingå i A-klassen då den plockas 
så få gånger. Men eftersom det bara fanns en artikel som ingick i denna kategori och 
den dessutom varken är skrymmande eller svårplacerad bestämdes att den fortsatt 
skulle ingå i A-klassen såsom Figur 9 visar. Hade vår analys däremot visat på ett 
större antal AC/CA-artiklar skulle en djupare diskussion förts för att kunna hantera 
problematiken med rätt zoner på ett bättre sätt. 
Vi valda att ha två A-zoner eftersom det finns två ingångar till lagret samt att det finns 
hissar åt båda hållen. Dessutom har en diskussion förts med lagerchefen på Svenska 
Mässan om risken för köbildning som kan uppstå om alla A-artiklar står på samma 
ställe. Vid utplacering diskuterades varje produkts mest lämpliga lagerställe. 
Produktens placering i klassificeringen samt dess fysiska form avgjorde vart den 
placerades. Då pallställage i vårt förslag används i högre utsträckning än förut och en 
stor andel produkter inte lämpar sig för denna lagerhantering, har vissa produkter med 
en lägre klassificering än zonen egentligen avser ändå placerats där.  
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En noggrann avvägning gjordes även i de fall där samma typ produkter men med 
exempelvis olika färger som hamnade i olika klasser. I vissa fall var det gynnsamt att 
placera dessa artiklar tillsammans tack vare deras fysiska utformning. På detta sätt har 
rep och avspärrningsstolpar hanterats. Vad gäller stolparna så var en typ av dessa A-
klassad och två C-klassade. Stolparna är få i antal och de passar att stå på ställage, de 
ansågs därför lämpliga att placeras på samma ställe. Liknande diskussioner har även 
förts vid andra typer av produkter som enligt analysen egentligen skulle höra hemma i 
en viss zon men som på grund av andra omständigheter ändå passat i en annan zon. 
De lagringsplatserna som finns i korridoren utanför Möbellagret (se Figur 11) är en 
typisk A-zon men på grund av det utsatta läget, med damm och stöldrisk, kan bara 
produkter som är okänsliga för detta placeras här.   

En annan aspekt när det gäller utplaceringen av produkterna är enkelheten för ny 
personal att hitta om liknande produkter står tillsammans. Samtidigt kan det vara 
lättare att plocka fel då likartade produkter är placerade i närheten av varandra. Detta 
tror vi dock kan avhjälpas om produktionsavdelningen använder sig av materialare, då 
dessa snabbt kommer lära sig vart produkterna står och skillnaden mellan dem, vilket 
kommer minska andelen felplock. Att det bara rör sig om drygt 100 produkter är 
ytterligare aspekt som kommer underlätta inlärningen kring produktplaceringen. 
I lagret har skyltar med artikelnummer och bild på produkten hängt i taket för att visa 
vilken artikel som står var. Allt eftersom fler produkter har tillkommit och det har 
ändrats om i lagret har dessa skyltar dock förlorat sitt syfte. Det finns även en 
inaktuell orienteringskarta utanför lagret. En uppdatering av dessa två hjälpmedel 
hade underlättat för såväl eventuella materialare som annan personal. Detta särskilt till 
en början i och med den nya föreslagna lagerplaceringen. I det löpande arbetet tros 
också strukturen och placeringen bibehållas lättare om det tydligt utmärkt vart alla 
produkter har just sin placering. Vidare har även förslag på att använda sig av en 
person med uttalat ansvar för ordningen på varje lager diskuterats. Detta tror vi kan 
vara en bidragande faktor för att arbetssättet med materialare ska kunna fungera.   
 

6.1.2 Diskussion kring transportsidan  
Vårt arbete med att effektivisera på transportsidan har handlat mycket om att utöka 
planeringen. Detta för att vi ansåg att planering är en av de viktigaste delarna för att 
kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt. Planering har tagits upp både på ett mer 
översiktligt sätt och mer djupgående. Med den översiktliga planeringen syftar vi till 
det dagliga arbetet och de beslut som påverkar arbetet under dagen. Det kan 
exempelvis handla om att kolla av med montörer runt om kring sig för att kunna 
frakta upp mer än sina egna produkter samtidigt. Genom detta kan en större 
fyllnadsgrad i hissen uppnås och transportsträckor minskas. För att detta arbetssätt ska 
kunna fungera krävs en god kommunikation vilken kan underlättas genom smartare 
kommunikationsvägar. Som ett led i detta har införande av läsplattor diskuterats vilket 
vi tror kommer underlätta det dagliga arbetet. Med detta verktyg tror vi även att 
montörernas arbete kan bli mer självständigt samt att det kan underlätta i 
arbetsledarnas dagliga arbete.   
 
Den långsiktiga och mer djupgående planeringen däremot, handlar om att försöka se 
vilka produkter som kommer att användas vid nästkommande event och då kunna 
spara dessa i hallarna istället för att köra ner dem mellan varje event. Vidare handlar 
den långsiktiga planeringen om att förbereda så långt det är möjligt. Ett sätt att 
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förbereda är att kitta och sekvenslägga montrar så att de finns iordningsställda då 
eventet ska börja byggas. I den långsiktiga planeringen har vi också gett förslaget att 
arbetsledarna ska kunna bestämma vilken våning som montörerna ska arbeta på för att 
minska montörernas rörelser mellan planen. Vi har sett planeringen som nyckeln till 
att kunna bli mer effektiv i sina transporter både vad gäller personal, transportmedel 
och hissar.  
 
Vårt besök på Volvo gav oss många nya infallsvinklar i hur man effektivare kan flytta 
och hantera material. Detta genom att koppla ihop vagnar till tåg istället för att alla 
montörer hämtar det som behövs använda materialare. Genom att transportera godset 
med en vagn istället för att varje montör ansvarar för sina komponenter, blir den 
sammanlagda sträckan mindre. Dessutom kan hissarnas fyllnadsgrad ökas avsevärt, då 
fler komponenter och möbler transporteras samtidigt och på ett bättra sätt. Det som 
dock kan bli svårigheten i det här sättet att arbeta är att nya arbetsrutiner behöver 
införas och medvetenheten kring problemen behöver ökas. Ett sätt som att påvisa 
nyttan av dessa nya rutiner tror vi kan vara att presentera klara siffror och 
utvärderingar från tidigare mässor. När en person får se hur dennes arbete faktiskt 
påverkar någon annan ökar ansvarskännande och man vill automatiskt prestera bättre. 
 
Ergonomi är också viktigt att ta hänsyn till vid den här typen av arbete. I och med de 
föreslagna vagnarna som lagringsalternativ och lastbärare minimeras antalet lyft och 
därmed minskas belastningen på personalens ryggar. Vid införande av dessa vagnar 
minskas lyftmoment från fyra till två. Eftersom vagnarna står färdigpackade på lagret 
så krävs det inte att materialarna lyfter över möblerna till en ny lastbärare, det samma 
gäller demontering.   
 
De flyttbara förvaringshäckar som idag ibland används vid större mässor i samband 
med demontering är något vi anser bör tillämpas även fortsättningsvis och i större 
utsträckning. Positiva aspekter med detta är att dessa kan lyftas med gaffeltruck 
istället för handkraft som de specialbyggda vagnarna för alu-monter kräver. Vidare är 
häckarna bättre i det avseende att de får plats mer material i dem på så vis 
resurseffektiviteten.  
 
Vidare är standardiserat arbetssätt något som har diskuterats som åtgärdsförslag. Om 
det finns rutiner exakt för hur varje montertyp byggs underlättas samarbete. En 
montör som då påbörjar byggnationen behöver inte avsluta den om denne skulle 
behövas på någon annan avdelning. Likaså underlättar detta kittningen av montrar, 
eftersom materialarna vet exakt vilka komponenter som behövs för en monter. Bygger 
alla på samma sätt kan alla också fungera som materialare, eftersom alla vet vilka 
komponenter som behövs och det är samma komponenter som används på samma 
sätt. Till en början kan materialarna behöva rita en skiss på hur de större montrarna 
ska byggas, då det finns många sätt att bygga dem på. Men om ett standardiserat 
arbetssätt för hur montrarna ska uppföras fastställs vet samtliga montörer och 
materialare hur de ska byggas. Möjligheten att rotera bland arbetsuppgifterna för att 
undvika ett enformigt arbete är då också större.  
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6.2 Metoddiskussion 
Den metod som använts för att kartlägga nuläget har bestått av observationer, 
intervjuer och samtal. Samtidigt har litteratur samlats in för att kunna analysera 
nuläget. Intervjuerna har skett med personer med varierande befattningar inom olika 
avdelningar för att på så vis få så många infallsvinklar beträffande verksamheten som 
möjligt. Tack vare fallstudien som strategi har vi under hela arbetet haft en tydlig plan 
för hur arbetet skulle fortlöpa. Med stöd från den valda strategin har vi hittat bra sätt 
att observera och hålla i intervjuer vilket har hjälpt oss att samla den information som 
varit nödvändig. Däremot är fallstudien ett sådant sätt att arbete där fokuseringen 
ligger på att undersöka de mjuka värdena. I vårt fall tror vi att det hade tillfört 
rapporten och särskilt företaget mer om vi hade tittat lika mycket på de hårda värdena 
i form av ekonomiska och tidsmässiga mätetal.  

Vidare var ett av målen med rapporten att ta fram ett koncept för att hantera 
mässlogistik, något som vi inte riktigt har lyckats med. Däremot har vi tagit till oss 
logistiska teorier och använt delar av dem i en bransch som inte tidigare blivit 
undersökt på det sättet. För att lyckas fullt ut med uppdraget från företagets sida hade 
vi velat kunna ge fler konkreta exempel på mätningar och kanske simuleringar som 
skulle beskriva vilken effekt våra förslag skulle ha.  

Genom de olika datainsamlingsmetoderna och framförallt intervjuerna har vi kunnat 
se problemen som finns från fleras synvinklar och även kunnat diskutera fram 
lösningsförslag och deras för- och nackdelar. Genom att information samlades in från 
flera källor anser vi att projektets trovärdighet ökar och därmed också validiteten. För 
att ytterligare kontrollera fakta har en ständig återkoppling med vår handledare och 
personal på Svenska Mässan gjorts när vi varit osäkra på något. Delar av rapporten 
har lämnats för verifiering till vår handledare på Svenska Mässan för att 
säkerhetsställa att korrekt information har angivits. Då arbetet med rapporten delvis 
har skett i Svenska Mässans lokaler har det alltid funnits tillgänglig personal att prata 
med när frågetecken dykt upp. Detta har lett till många spontana samtal där fakta har 
kunnat verifieras. Nackdelen med dessa samtal är att inte färdiga frågor har varit 
förberedda, däremot har tidigare oupptäckt fakta kommit fram under dessa samtal på 
grund av dess spontana karaktär. Vid strukturerade intervjuer har frågor förberetts, 
dock har det inte skett någon inspelning, vilket skulle kunna ha varit till hjälp i 
efterhand vid verifiering av fakta.    

Observationerna skedde till en början spontant och tillsammans med personal på 
företaget för att få en inblick i hur processerna går till. Därefter utfördes strukturerade 
observationer där vi visste vad vi ville undersöka. För att kunna höja reliabiliteten i 
rapporten hade vi velat observera ännu fler evenemang. Då alla evenemang skiljer sig 
form och omfattning leder det till olika förutsättningar vad gäller tid för byggnation, 
demontering och personalstyrka. Därför är det svårt att få ett enhetligt mätvärde vid 
mätningar på olika mässor. De strukturerade observationerna genomfördes med ett 
förberett observationsschema och med hjälp av kartor för att i efterhand kunna se 
rörelsemönstret för både personal och material. Detta har varit en bra grund, däremot 
användes ingen videokamera för att dokumentera händelseförloppet. Om aktiviteterna 
hade filmats hade vi kunnat gå tillbaka och kunnat föra en djupare diskussion om 
händelseförloppet. Dock tror vi att spagettikartan och observationsschemat varit 
tillräcklig för att få en bild över det som skulle observeras.  
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Den dubbla ABC-analysen valdes då den på ett enkelt sätt kategoriserar produkter i 
olika grupper. Det som gör den än mer trovärdig i denna rapport är att det tagits 
hänsyn till två parametrar. Analysen är gjord efter 2010 års uthyrningar på möbler, det 
som hade ökat trovärdigheten än mer hade varit om fler år hade tagit med i analysen 
då vissa stora event endast anordnas vartannat eller var tredje år. På detta sätt hade 
analysen fått med dessa säsongsvariationer på ett bättre sätt.  

Projektets pålitlighet, det vill säga reliabilitet, anses vara god. Detta eftersom metod 
och genomförande är tydligt beskrivet, förbättringsförslagen som framkommit har 
diskuterats med flera personer på produktionsavdelningen. Som nämnt tidigare har vi 
intervjuat eller fört samtal med personal med olika funktioner inom 
produktionsavdelningen när vi ställt frågor. Detta har medfört att vi fått varierande 
svar beroende på vem som tillfrågats. Då olika svar har getts har detta diskuterats 
författarna emellan men också med vår handledare på Svenska Mässan eller någon av 
arbetsledarna för att få en så korrekt bild av uppgifterna som möjligt.       

Vad gäller resultatet av rapportens generalisering tror vi att den är hög i vissa 
avseenden men låg i andra, då vi utgått ifrån Svenska Mässans förutsättningar. Vid 
jämförelse med andra företag i samma bransch har de ofta bättre förutsättningar för 
lagring och de har inte heller en hiss problematik eftersom event och lager ofta ligger 
på samma plan. Därav är vissa av lösningsförslagen anpassade efter Svenska Mässans 
villkor. Däremot tror vi att lösningen med kittning och specialkonstruerad 
kopplingsbara vagnar kan vara applicerbara både på liknande och helt skilda 
verksamheter. Denna rapport visar det är möjligt att hitta nya, för företaget ,sätt att 
hantera transporter och material.  

Precis som vi tog hjälp av en helt annan bransch för att få nya infallsvinklar tror vi att 
företag även utanför mässbranschen skulle kunna titta på vårt arbete för att se om det 
fanns något tillämpbart där. En sådan sak som planering och kommunikation till 
exempel är generellt svåra delar i företag och mer konkret skulle de kunna anamma 
samma sorts materialförsörjningssätt som vi har tagit fram. Särskild de företag som 
har liknande förutsättningar som Svenska Mässa med svårtillgängliga och 
ogenomtänkta lager där produkternas utformning och användningsfrekvens varierar 
stort. 
 

6.3 Slutsatser  
Vårt syfte med denna rapport var att försöka hitta åtgärder för att öka 
utnyttjandegraden hos Svenska Mässans resurser i form av truckar, hissar personal 
och lokaler. Det som upptäckts under vår studie är hur viktig planering och 
kommunikation är för att kunna effektivisera. Vi har därför sett dessa två 
komponenter som grundläggande för att kunna uppnå en högre resurseffektivitet. 
Planeringen ses som ett viktigt styrverktyg för att kunna styra att resurserna används 
och utnyttjas på ett optimalt sätt snarare än ett maximalt. Vad gäller kommunikationen 
är den viktig i det avseende att planering och bestämmelser kommuniceras ut till de 
inblandade för en gemensam förståelses skull och för att dessa också ska kunna följa 
arbetets utveckling. 
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Ett ytterligare led i effektiviseringen är omstruktureringen av lagret, vilken har gjorts 
med en ABC-analys som grund. Tack vare denna har ett förslag med nya 
lagringsplatser samt ett delvis nytt lagringssätt tagits fram. Den nya utformningen av 
lagret är en del i att de dagliga flödena ska bli smidigare och generera tidsvinster efter 
mer strategiska placeringar och lagring i lastbäraren. Genom att använda sig av 
kopplingsbara vagnar som är specialutformade för den möbel som den ska lagra 
sparas tid vid lastning. Vid användandet av en sådan vagn erhålls också en högre 
utnyttjandegrad i hissarna tack vare den höjda kapaciteten hos den nya lastbäraren 
samt att det fraktfordon som används inte behöver följa med vid transport mellan 
våningarna. Vagnarna har dessutom kapacitet för att ta med sig mer möbler vid varje 
hisstransport detta gäller exempelvis ståborden. Istället för att få med sig 12 bord vid 
en transport från lager till mässhall, gör vagnarna att det går att få med minst 20 bord 
samtidigt eftersom två eller flera vagnar går in i hissen samtidigt. De vagnar som 
föreslagits leder till att behovet av att lyfta möbler av och på från en lastbärare 
minskas, därmed uppnås en ergonomisk fördel. Vad gäller slitaget på möblerna så tros 
det också bli mindre, särskilt på ståborden som står på lastbärarna då frakten med 
vagn är ett stadigare alternativ som inte kräver att bordens skivor skaver mot 
varandra. Dessutom gör vagnarna det enkelt att lagra den typen av möbler kvar i 
hallarna och den stöldrisk som är nämnd tidigare kan minimeras genom någon typ av 
låsanordning. Kan vagnarna dessutom täckas över med någon form av skyddande 
kapell blir inte möblerna lika lätta att upptäcka och frestelsen minskas 
förhoppningsvis.  
 

6.4 Rekommendationer och förslag till fortsatta studier 
De stora planerna på expansion och utveckling av Svenska Mässans events leder till 
att höga krav ställs på alla deras avdelningar. Vårt mål med rapporten har i första hand 
varit att försöka avhjälpa de största problemområdena. Därför är det första vi skulle 
vilja förmedla till företaget att de bör ändra om sitt möbellager så att en bättre 
placering ges till artiklarna. Det hade gjort en stor skillnad i tidsåtgången vid plock. 
Görs detta tillsammans med att skyltarna uppdateras ger det den ny inhyrd personalen 
en bra chans att snabbt lära sig hitta ibland produkterna. Tillsammans med att 
strukturera upp sitt möbellager bör företaget se över sin dagliga planering. Detta för 
att enklare kunna styra över sina resurser.  

Det svårare steget som handlar om att helt förändra sitt arbetssätt och istället använda 
sig av materialförsörjare bör ses som en mer långsiktig förändring. Då det kräver att 
de ovanstående två delarna fungerar fullt ut. Likadant är det med de vagnar som 
diskuterats i rapporten tidigare. För att de ska leda till fördelarna som finns listade i 
rapporten bör dessa ges god tid för utveckling så att de sedermera passar perfekt till 
produkterna de är ämnade för.  

För att Svenska Mässan verkligen ska kunna lyckas med sina planer finns det 
fortfarande flera områden att förbättra och arbeta med för att kunna korta ställ- och 
ledtider. Ett av dessa områden är El- och trosslagret som liksom Möbellagret har 
speciella förutsättningar i utformning och som dessutom har samma lagerfilosofi; ett 
organiserat kaos. Ett förslag på verktyg att använda skulle kunna vara Leanmetoden 
5S, vilket går ut på att sortera, städa, standardisera, systematisera och sköta om. Detta 
verktyg är något som är tillämpbart på samtliga lager för att upprätthålla och sedan 
bibehålla strukturen.  
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Ett ytterligare problem som vi har stött på under vår studie är arbetsbelastningen på 
arbetsledarna. De har många och stora ansvarsområden och såväl montörer som 
chefer och kunder förlitar sig helt på dem vilket gör att de ständigt har mycket att göra 
och vara ansvariga för. Ett förslag vi har för att underlätta för arbetsledarna är att utse 
en samordnare. Dennes roll är inte att ha detaljinsyn i alla delar av produktion utan 
snarare en god överblick för att kunna fördela resurser på bästa sätt. Som namnet 
antyder bör rollen innebära att de olika delarna i produktionen samordnas för att få 
byggnation och demontering att löpa så smidigt som möjligt. 
Ett ytterligare sätt att minska arbetsbördan något är att undersöka möjligheten för 
montörerna att ”completa” sina order själva, vilket innebär att en order bokförs och 
avslutats. Detta torde vara möjligt när de kommande läsplattorna införs. Med detta 
sätt skulle alla avdelningar också kunna följa byggnationens utveckling av mässan i 
realtid.   

Slutligen bör de produkterna som är klassade som CC-produkter få en genomgång för 
att undersöka om alla dessa verkligen behövs. Eftersom CC produkter används både 
sällan och plockas få gånger borde kostnader för lagring kontra vad Svenska Mässan 
tjänar på dessa vägas in vid genomgången.   
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8 Bilagor 
Nedan presenteras alla Svenska Mässans standardartiklar och deras klassificering vilken vi har 
utgått från vid lager layouten. 

8.1 Bilaga 1 
 

Artikel Namn Klass 
      

3340 Ståbord, vitt AA 
3368 Fällbord, 180 cm AA 
3502 Barstol Venus AA 
3360 Konferensbord AA 
3730 Avspärrningstolpar AA 
3300 Bord, vitt 70 cm diam. AA 
3740 Broschyrställ AA 
3200 Disk Quick AA 
3344 Ståbord, björk AA 
3500 Barstol Opus AA 
3404 Stol Gamma AB 
3440 Klappstol AB 
3700 Lagerhylla AB 
3400 Stol Gem, blå, björk AB 
3734 Rep 2m AB 
3420 Stol Casus AB 
3322 Bord Café, vitt AB 
3718 Galge AC 
3010 Informationsdisk rak vit BA 
3410 Fåtölj Finess, svart BB 
3600 Kylskåp BB 
3528 Skinnfåtölj BB 
3710 Rockhängare BB 
3510 Barstol Plektrum BB 
3304 Bord, 70cm diam., björk BB 
3406 Stol Balett, grafitgrå BB 
3050 Hurts, vit BB 
3320 Bord Triad, björk BB 
3346 Ståbord Triad, björk BB 
3515 Barstol Funny, röd BB 
3512 Barstol Snaps, svart BB 
3622 Extra vattendunk BB 
3348 Ståbord Bistro BB 
3402 Stol Gem röd, björk BB 
3362 Soffbord, björk BB 
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3040 Demonstrationsdisk vit BB 
3310 Bord, vitt 90 cm diam. BB 
3514 Barstol Funny, blå BB 
3222 Disk Quick, datatopp BB 
3746 Broschyrställ Ellips BB 
3532 Fåtölj Tulip BB 
3238 Podium h=1040 mm BB 
3442 Kontorsstol BB 
3110 Glasdisk BB 
3367 Cateringbord 180x80cm BC 
3401 Stol Gem björk, svart BC 
3422 Stol Café, ek BC 
3812 Staffli CB 
3236 Podium h=800 mm CB 
3349 Ståbord Snaps CB 
3748 Bordsställ 1xA4 CB 

3620 
Watercooler inkl 1 dunk 
vatten CB 

3361 Soffbord vitt CB 
3234 Podium h=600 mm CB 
3732 Rep 1m CB 
3513 Barstol Snaps, vit CB 
3011 Disk Trend, vit CB 
3412 Fåtölj Finess, blå CB 
3520 Parkbänk, ek CB 
3722 Väggspegel CB 
3752 Tidskriftsställ, 6 x A4 CB 
3220 Data/Infodisk CB 
3720 Golvspegel CB 
3230 Podium 1000x500 mm CB 
3317 Bordsskiva, svart 70 Ø CB 
3350 Databord CB 
3030 Infodisk hörndel, vit CB 
3750 Tidskriftsställ, 7 x A4 CB 
3232 Podium h=400 mm CB 
3024 Infodisk svängd, björk CB 
3210 Disk Quick, hörndel CB 
3351 Laptop-möbel CB 
3120 Glasdisk, låg CB 
3736 Avspärrningstolpe, svart CC 
3020 Infodisk svängd, vit CC 
3314 Bord 90cm diam., björk CC 
3369 Cateringbord 180 cm/diam CC 
3416 Fåtölj Finess, skinn CC 
3414 Fåtölj Finess, röd CC 
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3330 Bord Café, ek CC 
3712 Klädställning CC 
3318 Bordsskiva, röd70 Ø CC 
3100 Vitrinskåp CC 
3044 Demonstrationsdisk, björk CC 
3623 Muggar till vattendunk CC 
3106 Vitrinskåp Nartorp CC 
3604 Trinettkök CC 

3014 
Informationsdisk rak, 
björk CC 

3054 Hurts, björk CC 
3735 Avspärrningstolpe, plåt CC 
3114 Glasdisk björk CC 
3744 Broschyrkarusell 24xA4 CC 
3664 Microvågsugn CC 
3034 Infodisk hörndel, björk CC 
3104 Vitrinskåp björk CC 
3632 Microvågsugn CC 

 


