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FÖRORD

Vi vill tacka samtliga inblandade som gjort denna uppsats möjlig. Alla ni intervjupersoner 
som har avvarat värdefull tid, utan er medverkan hade detta resultat inte kunnat uppnås.

Ett särskilt tack vill vi ge vår handledare Jonas Kågström och vår kontakt på Sandvik AB Per 
Warg, som funnits till hands och hjälpt oss med frågor och problem som har uppstått under 
studiens gång.

På tacklistan finns även personer i vår närhet som har läst vår uppsats under arbetets gång och 
kommit med konstruktiv kritik vilket har höjt studiens resultat.

Slutligen vill vi tacka varandra för den här tiden och det givande samarbetet. Det har varit en 
krävande period men då vi har kompletterat varandra på ett bra sätt har det resulterat i att en 
stark vänskap vuxit fram.

Gävle 2008-06-02

Sara Jonasson Sara Severin



ABSTRACT

TITEL: Varför mässor? Medverkar man bara för att?
– En studie av Sandvik AB.

NIVÅ: Kandidatexamen i Företagsekonomi

FÖRFATTARE: Sara Jonasson
Sara Severin

HANDLEDARE: Jonas Kågström

FÖRETAGSKONTAKT: Per Warg

DATUM: Juni 2008

SYFTE: Vårt syfte är att analysera Sandvik AB:s mässdeltagande genom 
intervjuer med nyckelpersoner inom företaget. Fokus ligger på hur 
dessa uppfattar företagets medverkan på mässor. Dessutom har vi 
efter samråd med Sandvik AB valt att presentera förslag till hur 
företaget kan effektivisera sin mässmedverkan.

METOD: De empiriska data som insamlades skedde genom intervjuer med 
anställda vid Sandvik AB:s bolag. Våra intervjuer genomfördes 
med en kvalitativ metod. Vi ville skapa en öppen dialog mellan oss 
och respondenterna varav frågorna framställdes med detta i åtanke.
I maj besökte vi SPCI 2008 i Älvsjö, världens största mässa för 
pappersindustrin. På mässan genomfördes intervjuer med slumpvis 
valda besökare. Detta utfördes för att vi skulle få en uppfattning 
angående besökarnas orsak till att besöka mässor.

RESULTAT OCH Våra slutsatser visar att Sandvik AB främst medverkar
SLUTSATS: på mässor för att träffa existerande och potentiella kunder men 

även för att introducera nya produkter. Forumet ger företaget en 
möjlighet att träffa ett stort antal besökare på ett fåtal dagar vilket 
är både tid- och resurssparande. För att besökarna ska behålla 
Sandvik AB i minnet efter mässor är det viktigt att företaget skiljer 
sig från de andra utställarna. Detta kan ske i form av inbjudningar, 
utseendet på montern samt aktiviteter under mässan.

Vi har genom studien kommit fram till att det är svårt, nästintill 
omöjligt att sätta kvantitativa mål för en mässa. Det kan ta flera år 
efter genomförd mässa för att besökarna ska utvecklas och bli 
kunder. På så sätt blir det komplicerat att koppla en viss affär till 
en specifik mässa. Både teorin och empirin diskuterar att antal 
leads1 är ett bra sätt att mäta om en mässa varit framgångsrik. Vi 

                                                
1 Besökare som vid mässan visar intresse för företagets produkt/tjänst



menar att detta inte är ett tillförlitligt tillvägagångssätt då 
osäkerheten och skillnaden av leads är omfattande. Väljer man 
ändå att mäta mässan på detta sätt anser vi att det krävs en 
kategorisering av olika slag leads för att få så pålitligt resultat som 
möjligt.

FÖRSLAG TILL Då tidigare forskning kring mässor är begränsat finns
FORTSATT FORSKNING: vidare behov av studier i ämnet. Det finns utrymme för många 

riktningar och frågeställningar som ej tidigare granskats.

Denna uppsats skulle kunna kompletteras med en framtida studie 
för att få en djupare insyn om effekterna av Sandvik AB:s 
medverkan på mässor. Vid fortsatta studier skulle även 
undersökningar av stålindustrin i dess helhet kunna undersökas.

UPPSATSENS BIDRAG: Vi anser att vår studie ligger till grund för en fortsatt utveckling av 
Sandvik AB:s mässdeltagande. De slutsatser som vår uppsats 
resulterat i är värdefulla gällande företagets förståelse angående 
mässor.

NYCKELORD: Sandvik AB, Mässor, Mässmedverkan, Målsättning för mässor, 
Leads, Personalens roll, Monteraktiviteter
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AIM: Our aim is to analyze Sandvik AB:s contribution at trade fairs
through interviews with key persons within the company. The 
focus of the essay is to describe how these participants consider 
the company’s contribution at trade fairs. After consultations with 
Sandvik AB we decided to present several proposals what the 
company can do to make their contribution at the trade fairs more 
efficient.

METHOD: The empirical data was based on interviews with employees at 
Sandvik AB. For our interviews, we have chosen a qualitative 
method. We wanted to have an open dialogue between ourselves 
and the participants therefore the questionnaire was produced with 
this in mind. In May we went to SPCI 2008 in Älvsjö, which is the 
world's greatest trade fair for the paper industry. At the trade fair 
interviews were made with randomly chosen visitors. These were 
conducted to get an understanding about the visitors’ reasons to 
visit trade fairs.

RESULT AND Our conclusions of the essay show that Sandvik AB
CONCLUSIONS: foremost contributes at trade fairs in order to meet existing and 

potential customers but also in order to introduce new products. 
The forum gives the company possibilities to meet many visitors 
in a short period of time which is both time- and resource saving. 
In order to get the visitors to retain Sandvik AB after the trade fairs 
it is important that the company differentiates from the other 
exhibitors. This can occur in the shape of invitations, booth 
appearance and activities during the trade fair.

Throughout the study we have realised that it is difficult, almost 
impossible to set quantitative objectives for a trade fair. It can take 
several years after an attendance from Sandvik AB at a trade fair 
for the visitors to develop and become customers. Because of this 



reason it becomes complicated to link a certain business to a 
specific trade fair. Both theory and empiric discuss that the 
quantity of leads2 is a good way to measure if a trade fair has been 
successful. Due to this fact it is not a reliable procedure because of 
the uncertainty and the difference of leads is extensive. If you 
choose to measure the trade fair with this method, we consider that 
a categorisation of leads is necessary to receive as reliable results 
as possible.

SUGGESTIONS FOR Previous research about trade fairs are limited and we
FUTURE RESEARCH: recognize a need of continued studys about the subject. There are 

still many directions and questions about trade fairs that have not 
been reviewed earlier.

This essay could be complemented with a future study in order to 
get a deeper insight about the effects of Sandvik AB:s participation 
at trade fairs. An extended study could also examine the steel 
industry as an entirety.

CONTRIBUTION OF We consider that our study is a base for a continued
THE THESIS: development of Sandvik AB:s contribution at trade fairs. The 

conclusions our essay resulted in is valueble for the company’s 
understanding regarding trade fairs.

KEYWORDS: Sandvik AB, Trade Fairs, Contribution at trade fairs, Objectives of 
trade fairs, Leads, The role of the personnel, booth activities

                                                
2 Visitors that show interests for the company's product/service at the trade fair
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1. INLEDNING

I detta inledande kapitel kommer vi att introducera ämnet samt presentera anledningen till
vårt ämnesval, därefter beskriver vi syftet med denna uppsats. Vidare redovisar vi de 
forskningsfrågor som vi ämnar finna svar på under vår studie och slutligen anges tidigare 
studier som har genomförts.

1.1 BAKGRUND
Svenska företag har sedan länge lagt stora ekonomiska resurser på att synas och marknadsföra 
sig på mässor runt om i världen och är nu inne i en period av kraftig tillväxt.3 För dagens 
företag ses det som en självklarhet att medverka på mässor, trots att företagens vetskap om
vad mässorna resulterar i är mycket begränsad. Frågan är om det slutliga resultatet blir 
positivt, efter att man ställt alla omkostnader mot den nyttan mässan fört med sig. Är detta en 
kultur, där branschfolk lär känna varandra som underhålls genom att stora resurser läggs på 
den? Meningarna går troligtvis isär beroende på vart man vänder sig med denna 
frågeställning, vilket i sin tur kan göra det svårt att utvärdera en mässa. Om åsikterna 
angående mässor skiljer sig markant åt kan det vara svårt för företag att skapa en gemensam 
och realistisk målsättning för deras medverkan.

Sandvik AB medverkar kontinuerligt på mässor av olika storlek och har fram till idag sett 
dessa medverkanden som en självklarhet. En av de största mässorna de medverkar på är 
Bauma vilken är belägen i Tyskland, 2007 hade denna en utställningsyta på 540 000 m2 med 3 
000 utställare och besöktes av mer än en halv miljon människor från 191 länder.4 Årligen 
lägger Sandvik AB stora resurser på dessa mässor och de har nu kommit till en punkt där 
vissa anställda nyckelpersoner ifrågasätter företagets medverkan. Resulterar mässorna i 
affärer som ger Sandvik AB valuta för de investerade resurserna eller visar det sig att de går 
med förlust när utvärderingen är genomförd? Kostar det mer än det smakar?

Vi fick en inblick i Sandvik AB:s situation angående mässor efter att vi varit i kontakt med 
Per Warg, marknadskommunikationschef på Sandvik Materials Technology. Han 
presenterade ett problem där Sandvik AB har ifrågasatt varför de medverkar på mässor. Warg 
bland andra anställda, har frågat sig om det är nödvändigt för Sandvik AB att synas inom 
detta forum. Medverkar man för att visa sig stark för konkurrenterna eller för att generera 
kunder och pengar till företaget? Warg ville även att vi skulle ta fram konkreta förslag på hur 
Sandvik AB bör sätta upp kvantitativa mål5 inför en mässa.

Vi har fått möjligheten att genomföra intervjuer med ett antal nyckelpersoner med ledande 
befattning inom Sandvik AB. Tack vare det omfattande empiriska underlaget har vi utformat 
en omfångsrik analys och slutsats. Vår målsättning var att se problemet ur en kritisk och 
extern synvinkel, där vi såg till Sandvik AB:s bästa intresse. Förhoppningen är att vårt resultat 
ska leda till större kunskap om anledningen till att medverka på mässor. Vet man varför man 
är där så kan man även lättare prestera mot det man eftersträvar, såsom ökad kundkrets, ökad 
omsättning eller större kunskap om sina konkurrenter.

                                                
3 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=c7ddb0c7-725b-4555-a0b3-63ed28999c2e, 2008-05-06
4 www.bauma.de/en/bauma2007, 2008-05-06
5 Mål formulerat i siffror
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Vi kommer att redovisa våra resultat i en ledningsgenomgång på Sandvik AB. Detta kommer 
att genomföras inför berörda personer inom företaget.

1.2 PRESENTATION AV SANDVIK AB
Sandvik AB är ett internationellt företag som omsätter cirka 86 miljarder kronor om året och 
har omkring 47 000 anställda världen över.6 Koncernen består av tre kärnområden; Sandvik 
Materials Technology, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Tooling. Dessa har var 
och en ansvar för sin egen forskning och utveckling samt produktion och försäljning av dess 
produkter. Det ingår ytterligare en företagsgrupp i koncernen, Seco Tools, vilken är fristående 
och börsnoterad. Under respektive område finns sedan ett antal bolag med olika 
produktområden, se bilaga 1 för organisationsschema.7

1.3 SYFTE
Vårt syfte är att analysera Sandvik AB:s mässdeltagande genom intervjuer med 
nyckelpersoner inom företaget. Fokus ligger på hur dessa uppfattar företagets medverkan på 
mässor. Dessutom har vi efter samråd med Sandvik AB valt att presentera förslag till hur 
företaget kan effektivisera sin mässmedverkan.

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR
Här presenterar vi de frågor som vi anser vara relevanta till vårt valda ämne. De 
forskningsfrågor som upplevdes intressanta i uppsatsens förstudie har vi valt att bifoga, se
bilaga 2. Anledningen till att vi valt att bifoga dessa är att frågorna i sig är relevanta till ämnet 
men då vi har ett samarbete med Sandvik AB är det endast nedanstående frågor vi valt att 
fokusera på.

– Varför medverkar Sandvik AB på mässor?

– Är man med på mässor ”bara för att”?

– Hur kan Sandvik AB avgöra vilka mässor man ska medverka på?

– Kan det uppfattas som att företaget är i ett ”kritiskt läge” om de väljer att ej delta i 
mässan?

– Måste Sandvik AB i förväg veta vilka mål som ska uppnås?

– Har personalens kompetens någon betydelse vid deltagande?

– Hur ser mässkulturen ut? Får deltagande företagsrepresentanter en relation som inte 
enbart är arbetsrelaterad?

– Hur ska Sandvik AB skilja sig från övriga utställare på mässan?

                                                
6 www.sandvik.se – Om Sandvik, 2008-05-06
7 www.sandvik.se – Om Sandvik, Organisation, 2008-05-23
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– Spelar storleken på montern någon roll?

– Vad bör Sandvik AB fokusera på under mässan? (träffa kunder, generera leads8, 
konkurrentbevakning, demonstrera nya produkter)

1.5 TIDIGARE FORSKNING INOM ÄMNET
Våra efterforskningar visar att det inte finns så mycket kvalificerad forskning om vårt ämne.
Av den teori vi har tagit del av är majoriteten förlegad, stor del är från 1980-talet varvid vi 
ansåg att den ej skulle stärka vår studie. Stora förändringar har skett inom ämnet genom åren,
den äldre teori vi valt att använda har trots sin ålder ansetts relevant. Utöver denna har vi 
prioriterat litteratur som är aktuell. Vi har funnit fakta angående varför konsumenter väljer att 
besöka en mässa men få studier har gjorts gällande företags anledningar till mässmedverkan.

                                                
8 Besökare som vid mässan visar intresse för företagets produkt/tjänst
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2. METOD

I detta kapitel kommer vi att ge en mer grundläggande beskrivning av vårt valda ämne och 
den metod vi valt att nyttja. Därefter visar vi hur vi funnit den litteratur som vi använt i teorin 
samt hur urvalet av intervjupersoner har gått tillväga. Vi redogör vidare för den avgränsning 
som varit nödvändig i studien och redovisar slutligen den kritik vi anser befogad.

2.1 VAL AV ÄMNE
Under våra studier på civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle har marknadsföring 
varit den inriktning som tilltalat oss mest. Diskussion uppkom tidigt om möjligheten fanns att 
utföra uppsatsen som ett examensjobb för ett företag då vi föredrog att ha ett verkligt problem 
att lösa. Vi kontaktade en bekant som arbetar på Sandvik AB i Sandviken. Denna kontakt 
vidarebefordrade frågan till personer som hon ansåg skulle kunna ha ett upplägg för ett 
eventuellt examensjobb. Per Warg på Sandvik Material Technology (SMT) tog på så sätt 
kontakt med oss. Han ville att vi skulle undersöka varför Sandvik AB ska medverka på 
mässor samt redovisa hur företaget bör effektivisera sin mässmedverkan. Warg ville även att 
vi skulle ge förslag till hur de kan mäta om mässorna varit gynnsamma.

Efter diskussioner med vår handledare, Jonas Kågström universitetsadjunkt vid Högskolan i 
Gävle, tog vi ett gemensamt beslut om att ämnet var för brett. Vi skulle endast rikta in oss på 
anledningen till att man medverkar på mässor och på så sätt försöka finna tillvägagångssätt 
för att effektivisera Sandvik AB:s medverkan.

Warg godkände vårt val att enbart rikta in oss på anledningen men han var fortfarande 
intresserad av att kunna mäta effekterna av en mässa. Vi beslutade då tillsammans med 
honom att detta är ett potentiellt ämne för en D-uppsats.

2.2 VAL AV METOD
Vid forskning finns det tre begrepp som man kan använda sig av för att bearbeta teorin och 
empirin, vilka är; deduktion, induktion och abduktion.9

Med ett deduktivt arbetssätt menas att man utgår från redan existerande teorier och allmänna 
principer, detta är grunden till studien vilket formar arbetets alla delar.10 Induktiv metod 
betyder att forskaren utgår från ett problem, man genomför den empiriska studien innan man 
förankrat undersökningen i befintlig teori.11 Det tredje begreppet, abduktion, är en 
kombination av de ovan nämnda begreppen. I olika delar av studien används antingen 
deduktiv och induktiv metod. Fördelen med abduktiv metod är att forskaren inte begränsar sig 
till endast ett synsätt, utan har möjligheten att ge studien ett bredare perspektiv.12

                                                
9 Patel, R & Davidsson, B,  2003, s. 23
10 Ibid.
11 Patel, R & Davidsson, B,  2003, s. 24
12 Ibid.



5

Vi valde en abduktiv metod för vår uppsats på grund av att vi ansåg att detta var det mest 
gynnsamma tillvägagångssättet för arbetet. Studien började med att vi fick problemet 
introducerat, därefter sökte vi lämplig teori som kunde vara relevant till ämnet samtidigt som 
den empiriska delen påbörjades. Att valet föll på den abduktiva metoden var från början ett 
omedvetet val och med facit i hand var det den enda metoden som passade för vårt 
tillvägagångssätt. 

2.2.1 KVALITATIV METOD

Vi har valt att samla våra empiriska fakta från Sandvik AB:s anställda genom en kvalitativ 
metod då vi ville skapa en öppen dialog mellan respondenterna och oss. Kvalitativa intervjuer 
ger intervjupersonen gott om utrymme att svara med egna ord.13 Författarna Holme och 
Solvang menar att man genom en kvalitativ metod endast kan förstå respondentens perspektiv 
genom att sätta sig in i dennes situation. De anser att man genom detta får en djupare 
förståelse för det man studerar, 14 vilket passade oss bra då det var vad vi eftersträvade. Vid 
intervjuerna informerades respondenterna om att samtliga personer och dess intervjusvar hålls 
konfidentiella. Detta innebär att det endast är vi som författare som har vetskap om vem som 
svarat vad under intervjuerna.15 Vi har valt att använda denna metod då samtliga 
medverkande har liknande ledande befattning inom Sandvik AB och vi anser att åsikter 
kopplat till en enskild respondent inte påverkar vårt resultat i denna studie.

2.2.2 SPCI 2008
Vi beslutade tidigt att ett besök vid en mässa var av hög relevans då det gav oss möjligheten 
att se hur detta forum uppenbarar sig i verkligheten. Vi fick möjligheten att besöka SPCI 
mässan i Älvsjö, vilket är världens största mässa för pappersindustrin,16 för att se om våra 
slutsatser kunde realiseras. Men vi ansåg även att detta var ett bra tillfälle att träffa 
mässbesökare och undersöka deras uppfattning angående mässor. Mässan hölls den 27-29 maj 
2008 vilket var i slutskedet av vår studie.

2.2.3 INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL

För att vi skulle få en bra översikt om hur Sandvik AB:s bolag arbetar med mässorna idag 
valde Warg ut ett antal personer för intervju, vilka han ansåg kunde ge oss användbar 
information inom ämnet. Dessa personer har vi sedan valt att intervjua på tre olika sätt; 
personligen, via telefon och via e-post. Anledningen till våra olika tillvägagångssätt grundas i
att vissa medverkanden ej är stationerade i Sverige medan andra arbetar i Sverige men på 
avlägsna orter. En tredje orsak har varit att vissa intervjupersoner ej haft möjlighet att varken 
träffa eller tala med oss per telefon och vi har då valt att genomföra dessa intervjuer via e-
post.

Alla muntliga intervjuer har spelats in, med respondentens samtycke. Anledningen till detta är 
för att ge oss möjligheten att citera intervjupersonerna men även för att undvika missförstånd 
och bortfall av information.

                                                
13 Patel, R & Davidsson, B,  2003, s. 78
14 Holme, I M & Solvang, B K, 1997, s. 92
15 Patel, R & Davidsson, B,  2003, s. 70
16 webfair2.stofair.se/spci_eng/index.asp?menulink=2, 2008-04-21
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Efter att ha genomfört samtliga intervjuer kunde vi se att vissa åsikter skiljde sig markant åt
medan andra var relativt likvärdiga. Detta ansåg vi var mycket användbart då vi kunde 
jämföra hur olika delar av företaget arbetar med mässor idag, bland annat företagens 
målsättning.

Vid vårt besök på SPCI 2008 genomförde vi 30 kvantitativa intervjuer med slumpvis valda 
besökare. Tanken var från början att vi skulle ha intervjuat de besökare som vi träffat i 
anslutning till Sandvik AB:s monter. Men väl på plats informerades vi om att denna mässa var 
ämnad för företagets kunders kunder vilket innebar få besökare i deras monter. Vi beslutade 
då att intervjua besökare överlag på mässan och frågorna blev därför ej riktade till Sandvik 
AB som företag. Anledningen till undersökningen var att få information angående besökarnas 
intentioner med att besöka mässor samt se hur de ställer sig till företags frånvaro från mässor.
Då besökarna har ett begränsat schema vid mässan framställdes endast tre frågor som skulle 
ge oss klara och kortfattade svar.

2.3 VAL AV LITTERATUR
För att få en bred förståelse om ämnet började vi tidigt att leta efter relevant litteratur till vår 
uppsats. Vi valde att först söka efter artiklar, som vi anser är teori med hög trovärdighet, dessa 
sökningar gjordes på ScienceDirect, IngentaConnect samt Oxford Journals Online. Vi fann att 
många undersökningar som tidigare gjorts är utifrån besökarens perspektiv och inte från 
utställarens, varvid vårt resultat omfattade tre stycken artiklar. Efter detta sökte vi litteratur på 
högskolans bibliotek, via deras elektroniska katalog HIGGINS, samt vid Gävles 
Stadsbibliotek, via OPAC 5.5, även här var utbudet begränsat. För att komplettera den 
litteratur som vi hittills funnit lät vi fjärrlåna ett antal böcker från diverse 
universitetsbibliotek, vilket stärkte litteraturen ytterligare. Sökord som användes vid 
insamlingen av teori var bland annat; ”trade fair”, ”mässor”, ”mässmedverkan” och 
”utställning”, ”mål för mässor”.

Vi insåg tidigt att det finns begränsad forskning inom vårt valda ämne och vi hade stora 
problem när litteraturen skulle insamlas. Vi avsatte stor del av vår tid i början av arbetet till att 
söka igenom de största artikeldatabaserna och den litteratur som vi ansåg vara relevant för 
studien. Tack vare det grundliga sökandet av litteratur och artiklar så har vi funnit den mest 
framstående teorin som finns inom ämnet.

2.4 URVAL AV INTERVJUPERSONER
Redan vid vårt första möte med Per Warg diskuterades möjliga framtida intervjupersoner. 
Warg ansåg att det vore önskvärt att hålla ett tiotal intervjuer för att försöka få en bred och 
trovärdig grund. Efter diskussioner med vår handledare Jonas Kågström, så kom vi fram till 
att ett tio- till femtontal intervjuer vore lämpligt för att skapa en bred empirisk grund. För att 
undvika att detta antal skulle minskas på grund av naturliga bortfall så erbjöd sig Warg att 
kontakta 21 personer, vilket gav oss möjligheten att uppnå önskvärt antal intervjuer trots ett 
bortfall på 25-50 procent.

Kontakten med intervjupersonerna gick tillväga på så sätt att Warg skickade en e-post till de 
personer han ansåg lämpliga där han presenterade oss och vårt projekt. I e-posten bad han 
valda personer att avsätta tid för en trettio minuter lång telefonintervju som skulle behandla 
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mässor och mässdeltagande. Samtliga tillfrågade är anställda vid Sandvik AB men är belägna 
på olika bolag inom koncernen.

Därefter kontaktade vi samtliga personer enskilt via en e-post där vi förklarade vår uppgift 
och dess syfte. Vi refererade till e-posten som Warg skickat men bad dem om en personlig 
intervju om möjlighet fanns. På så sätt bestämde vi med var och en om hur den enskilda 
intervjun skulle gå tillväga och när den skulle äga rum.

Av de 21 personer som Warg kontaktade returnerade 13 stycken ett svar. Av dessa svar var 
det fyra personer som hade möjlighet att träffa oss, fyra som gav oss möjligheten att 
genomföra en telefonintervju samt fem stycken som gav skriftliga svar via e-post.

2.5 AVGRÄNSNING
Vi insåg tidigt att ämnet vi valt var brett och omfattande. För att begränsa oss valde vi att 
endast fokusera på anledningen till medverkan på mässor.

Denna uppsats är grundad på ett uppdrag från Sandvik AB, därför blir detta en naturlig 
avgränsning. Att begränsa oss till endast ett företag anser vi är positivt då vi ser större 
möjligheter att få en djupare insikt i våra forskningsfrågor. Uppslaget härstammar från Per 
Warg på SMT men studien kommer inte begränsas till detta bolag. Våra intervjupersoner är 
anställda vid olika av Sandvik AB:s bolag vilket gör att denna studie granskar Sandvik AB 
som helhet.

2.6 KÄLLKRITIK
Vi hade gärna kompletterat vår studie med mer aktuell forskning inom området. Vi hade 
kunnat nyttja den litteratur som vi anser förlegad men detta hade enligt oss inte på något sätt 
stärkt den befintliga teorin. Gällande nyare forskning så har sökningar gjorts via de 
tillgängliga databaser som existerar och vi har använt den teori vi funnit.

Stockholmsmässan anordnar Sveriges största mässor i Älvsjö varje år och dess mångåriga 
erfarenhet av mässor gjorde att vi gärna använde den information de tillhandahåller. Vi har 
använt oss av Stockholmsmässans hemsida som informationskälla då vi anser att den är 
tillförlitlig, trots att den härstammar från Internet. De andra Internetkällorna som vi har valt 
att nyttja har enligt oss pålitlig information och erkända skribenter.

Vi anser att trovärdigheten på vårt arbete är hög trots att teorin varit relativt begränsad, detta 
eftersom vi sökt igenom de största databaserna inom området och använt all den kvalificerade 
forskning som vi kommit över gällande vår avgränsning.

Urvalet av intervjupersonerna på Sandvik AB har skett enskild av Warg varvid resultatet 
skulle kunna vara vinklat beroende på de orsaker som ligger bakom hans val. I valet av 
intervjupersoner finns därför utrymme till metodkritik. Dock litar vi på hans professionalism 
och önskan att få fram ett objektivt resultat.

Eventuellt kan det anses som att ytterligare intervjuer hade gett ett mer pålitligt resultat för vår 
uppsats. Vi menar dock att vårt resultat är tillförlitligt då våra respondenter hade liknande svar 
på majoriteten av våra intervjufrågor. Fler intervjuer hade stärkt empirin men resultatet hade 
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troligtvis ändå blivit detsamma. Med respondenternas befattning i åtanke är vi dock mycket 
nöjda med det antal intervjuer studien resulterade i.

I den empiriska delen redovisar vi för den enkät vi lät intervjupersonerna besvara. Enkäten var 
grundad på en tidigare studie av Blythe.17 Skillnaden mellan undersökningarna är att Blythe 
haft en större respondentgrupp men vi anser ändå att vårt resultat är trovärdigt då vi fått 
likvärdiga svar från våra respondenter på dessa frågor.

                                                
17 Blythe, J, 2001, s. 630-631
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3. TEORI

I detta kapitel presenteras den litteratur som vi anser relevant till ämnet. Vi vill att läsaren 
ska få en grundläggande kunskap och förståelse för företags anledning till att medverka på 
mässor. Denna teoretiska grund kommer vi tillsammans med den empiriska delen använda 
oss av i det analytiska kapitlet.

3.1 MÄSSOR SOM FORUM
Att medverka på mässor är viktigt för företag av flera anledningar. Många är överens om de 
positiva effekter som mässor för med sig, Munuera och Ruiz menar liksom Effektteam att 
mässor är ett bra sätt att marknadsföra produkter. Samtidigt är det ett bra tillfälle för de 
medverkande företagen att underhålla vetskapen om hur trenderna ser ut på marknaden.18

Rosson och Seringhaus är inne på samma spår vilket bekräftats i deras artikel där de menar att 
mässor som forum är användbara.19 Mässor erbjuder den optimala kontakten mellan företagen 
och dess potentiella kunder men det beror både på utställare och besökare om en mässa blir 
framgångsrik.20

3.2 ANLEDNING TILL MEDVERKAN
Enligt Munuera och Ruiz kan marknadsföring av produkter ske på olika sätt och i olika 
format. Det som skiljer mässor från andra typer av forum, som exempelvis annonser, är att det 
ger företagarna en möjlighet att träffa potentiella kunder personligen.21 Mässan möjliggör 
även användning av flera sinnen samtidigt såsom; känsel, smak och doft men även ljud, ljus 
och rymd.22 Specifika fördelar som mässor kan erbjuda företag kan exempelvis vara; snabb 
marknadspenetration, personliga möten, neutral försäljningsmiljö och konkurrensbevakning.23

Det är även en stor fördel för företagen att besökarna kommer till mässan på eget initiativ och 
att kontaktskapandet då sker på besökarens villkor.24

Blythe skriver i sin artikel att när besökare kommer till en mässa är de där för att få 
information och för att kommunicera med olika företag. Om en utställare matchar köparens 
efterfrågan kommer kommunikation uppstå mellan parterna.25 Något som skiljer mässor från 
annan marknadsföring är att det är köparen som tar första steget till kontakt.26 Jansson menar 
att vissa besökare är potentiella kunder utan att företaget är medveten om det och mässan 
möjliggör relation till kunder som man annars ej skulle kontakta.27

                                                
18 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 17 & effekteam.iweb.se/templates/08.asp?sida=97, 2008-05-06
19 Rosson, P J & Seringhaus, R F H, 1995, s. 81
20 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 18 & 20
21 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 18
22 Jansson, M, 2004, s. 13 & www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-
d97eea0f2a9a, 2008-05-06
23 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 1, 2008-04-03
24 Chapman Jr., E A, 1988, s. 15 & www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-
b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 & www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 1, 2008-04-03
25 Blythe, J, 2001, s. 629
26 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 18 & Jansson, M, 2004, s. 13
27 Jansson, M, 2004, s. 13
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Mässor erbjuder företag möjligheten att demonstrera och presentera produkter som kan vara 
svåra att marknadsföra på andra sätt. Forumet ger företagen en möjlighet att träffa en mängd 
olika potentiella kunder från hela världen samtidigt som det är ett utmärkt tillfälle för dem att 
övervaka sina konkurrenter och dess produkter.28 Mässguru diskuterar att kundmöten idag är 
både kostsamma och krävande vilket gör mässor till ett optimalt forum för företagen.29 Detta 
tas även upp av Fairlink som poängterar att kontaktkostnaden blir förhållandevis låg om man 
dividerar det i antal kontakter samtidigt som kvalitén på kundkontakterna är hög.30

Många författare skriver om att det är viktigt att skaffa så kallade nyckelkunder, en av dessa 
är Blythe som menar att mässor oftast används för att få sälja produkter. Han anser att de 
istället borde ses som ett tillfälle att starta och bygga upp kundrelationer som senare kan 
resultera i nyckelkunder.31 Munuera och Ruiz lägger även de stor vikt på att mässan är ett 
forum där information kan förmedlas och kontakter skapas mellan företag och kunder snarare 
än ett tillfälle att sälja produkter.32 Anledningen till att fokus inte ligger på försäljning är för 
att mässan är ett tillfälle att locka potentiella kunder och för att bygga starka relationer vilket i 
sin tur leder till framtida kontakter.33 Stockholmsmässan bekräftar att mässorna är ett tillfälle
för att skapa kontakter men att försäljning sker i vissa fall på plats. Dessa kontaktskapanden 
resulterar sedan i att många företag får beställningar, veckor och månader efter det att mässan 
genomförts.34

Utställarna brukar oftast ange försäljningen som den viktigaste anledningen till att de väljer 
att ställa ut. Blythe har genomfört en undersökning angående de viktigaste orsakerna till 
medverkan på mässor. Ett hundratal personer blev ombedda att värdera var och en av följande 
punkter, på en skala mellan 1 och 10, där 1 var oviktigt och 10 mycket viktigt. I inbördes 
ordning blev resultatet;35

- Träffa nya kunder 8,87
- Introducera nya produkter 8,68
- Ta beställningar 7,69
- Träffa redan existerande kunder 7,67
- Demonstrerar existerande produkter 7,53
- Förbättra företagets image 7,52
- Marknadsundersökningar 5,77
- Hålla koll på konkurrenter 4,86
- Få information om konkurrenter 4,84
- Skaffa konkurrensfördelar 4,57
- Förbättra personalmoralen 3,90

Munuera och Ruiz diskuterar kring liknande anledningar som Blythe angående orsaker till 
företags medverkan. De tar även upp nyckelfaktorer som avgör om företag vill medverka på 
en mässa vilka kan vara; att de vill visa sin närvaro, marknadssynergi, miljön på mässan, 
avgift för mässmedverkan och personalkompetens.36 För vissa företag kan ett syfte till 

                                                
28 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 18
29 www.massguru.se/sidor/Pdf/Sammanfattning%20M%E4ssguru%2007.pdf, 2008-05-06 
30 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
31 Blythe, J, 2001, s. 627
32 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 21
33 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 23
34 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 2, 2008-04-03
35 Blythe, J, 2001, s. 630-631
36 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 19
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medverkan vara att visa konkurrenter och kunder att de är existerar och är starka på 
marknaden.37 Om man inte medverkar på en mässa kan marknaden tro att det går dåligt för 
företaget.38

Stockholmsmässan poängterar att för att öka sina chanser att genomföra affärer är det viktigt, 
kanske till och med nödvändigt, att förstå vilka behov besökarna har. De menar att det finns 
tre huvudsakliga skäl till att köpare besöker mässor;39

1. För att titta på nya och existerande produkter
2. För att möta nuvarande och nya potentiella leverantörer
3. För att hålla sig à jour med ny teknologi och branschutvecklingen

Andra orsaker till att köpare väljer att besöka mässor är bland annat att det ger dem en 
möjlighet att personligen kommunicera med experter, vilka många gånger kan uppfattas som 
mer kompetenta och kunniga än försäljare över lag. De får även en möjlighet att öppet 
diskutera kring produkterna, titta, känna på dem och ifrågasätta, utan att känna pressen av att 
ett köp måste realiseras. Det är ofta många företag som medverkar på mässorna vilket gör det 
enkelt för köparna att gå runt och jämföra olika varumärken samtidigt som det är ett forum 
där man kan skapa värdefulla kontakter med andra människor i branschen.40

Blythe menar att företag ofta skickar sin tekniska personal för att besöka mässor och där 
undersöka nyheter på marknaden. Detta bör utställarna ta till vara på och ha teknisk personal 
på plats för att möta besökarna med rätt kompetens.41

3.3 MÅL FÖR MÄSSAN
Det är viktigt att mässorganisationer vet varför utställande företag och kunder besöker vissa 
mässor samt vilka mål de avser att uppnå med besöket. Med stöd av denna kunskap kan 
organisationerna utforma mässor som attraherar både företag och besökare.42

Hela mässdeltagandet har målsättningen som fundament och finns det brister i denna är det 
omöjligt att utföra en utvärdering.43 Blythe anser att många utställare är dåliga på att sätta mål 
för sina mässor och ännu sämre på att utvärdera dessa. Flera författare poängterar att de 
gånger utställare sätter upp mål är de ofta orealistiska vilket leder till att utställarna blir 
missnöjda då de ej når målen. Det är viktigt att inte sätta dem för högt då de måste vara 
möjliga att uppnå.44 Anledningen till detta grundar sig både i den ekonomiska delen, investera 
inte mycket mer än vad man kan tänkas få tillbaka, men även i att det är viktigt för personalen 
att känna att det finns möjligheter att uppnå satta mål.45 Trots att få företag sätter upp mål 
inför sin medverkan är det dock väsentligt att de är medveten om deras anledning till att ställa 
ut.46

                                                
37 Blythe, J, 2001, s. 629
38 Blythe, J, 2001, s. 630
39 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 2, 2008-04-03
40 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 2, 2008-04-07
41 Blythe, J, 2001, s. 634
42 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 19
43 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
44 Blythe, J, 2001, s. 631 & www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 1, 2008-04-09 & 
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
45 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 4, 2008-04-07
46 Blythe, J, 2001, s. 631 & www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 1, 2008-04-09
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Man kan sätta upp mål utifrån kundkontakter, försäljning, kännedom om varumärke, 
positionering och ökad kunskap hos medverkande personal, man ska tänka brett när man 
väljer vilka slags mål man vill ha med sitt mässdeltagande.47

Stockholmsmässan förklarar att det är viktigt att sätta klara, enkla försäljnings- och 
marknadsföringsmål före mässan. Man måste ta ställning till vad det är förtaget vill uppnå 
med sin medverkan. Det finns olika saker att fokusera på beroende på företagets mål, de som 
används mest frekvent är;48

 Generera leads (besökare som vid mässan visar intresse för företagets produkt/tjänst)
 Presentation av nyheter
 Penetrera en ny marknad
 Bygga kundlojalitet
 Positionering/ompositionering av ett varumärke
 Genomföra marknadsundersökningar
 Konkurrensbevakning

Rosson och Seringhaus har i sin artikel diskuterat kring ett antal frågor angående vilka beslut 
som utställare bör ta före mässan. De har presenterat följande frågeställning;49

Före mässan Mässans mål?
(månader/år) Utseende på montern?

Hur skall marknadsföringen ske?
Vilken personal och utbildning?

Företag bör ha klara mål inför en mässa, bland annat vilka företag man i första hand vill få 
kontakt med. Dessa företag bör kontaktas redan innan mässan.50 Stockholmsmässan hänvisar 
till undersökningar som gjorts vilka visar på att 83 % av utställarna som är mest 
framgångsrika i samband med mässmedverkan hade valt att innan mässan skicka inbjudningar 
till sina nuvarande kunder samt sina potentiella framtida kunder.51 Om man är aktiv innan 
mässan genom att skicka ut inbjudningar ökar möjligheterna att företagen träffar rätt 
personer.52 De företag som valt att gå tillväga på detta sätt visar sig vara mer nöjda med 
resultatet.53 Jansson menar att man genom att skicka inbjudningar skapar sig ett försprång 
gentemot de medverkande företag som ej valt detta tillvägagångssätt.54 Han poängterar även 
att det är viktigt att företagets inbjudan utmärker sig i förhållande till andra företags. Vidare 
berättar han om ett tyskt bilföretag som skickade 250 bilnycklar till utvalda nyckelkunder, i 
inbjudan informerades samtliga om att det i företagets monter skulle finnas en bil som endast

                                                
47 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 
48 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 2-4, 2008-04-03
49 Rosson, P J & Seringhaus, R F H, 1995, s. 82
50 Rosson, P J & Seringhaus, R F H, 1995, s. 84 & Chapman Jr., E A, 1988, s. 31
51 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 13, 2008-04-09
52 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 & 
www.massguru.se/sidor/Pdf/Sammanfattning%20M%E4ssguru%2007.pdf, 2008-05-06
53 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 
54 Jansson, M, 2004, s. 33



13

en av dessa kunder skulle ha den rätta nyckeln till. Den inbjudne får på så sätt personlig 
vinning vilket har en stor fördel gentemot alla de andra inbjudningarna.55

3.4 PERSONAL OCH MONTER
När man arbetar i en monter är det viktigt att skapa ett förtroende mellan personalen och 
besökaren, detta för att skapa ett intresse hos besökaren angående företagets produkter eller 
tjänster och för att generera en långsiktig relation. I verkligheten upplever ofta besökarna att 
monterpersonalen aktiverar sig på andra sätt istället för kontaktskapanden med kunden, 
exempelvis att de talar med de andra medarbetarna eller är upptagna med att tala i 
mobiltelefon, vilket får besökaren att känna sig oprioriterad.56 För att göra ett bestående 
intryck hos besökaren bör man vara medveten om att första intrycket personen får angående 
montern, personal samt bemötande stannar i besökarens korttidsminne i cirka fem till sju 
sekunder. Det är därefter upp till utställaren att påverka hur grundligt besökaren bearbetar 
informationen och hur bestående minnesbilden blir.57

Stockholmsmässan menar att det är viktigt att utrusta sin monter med rätt personal för att 
uppnå bästa resultat och nå ut till potentiella köpare.58 De anser att företagen bör lägga stor 
vikt på att göra alla i personalen medvetna om vilka mål de har med sin medverkan, för att 
inte riskera att alla ”drar åt olika håll”. Om företaget vill fokusera på mer än ett mål bör dessa 
rangordnas så att personalen vet vart den största arbetsinsatsen skall ligga.59 Ju tidigare man 
väljer att involvera mässpersonalen i processen desto lättare är det att få dem att känna 
lojalitet och förståelse för företagets mål och visioner med utställningen.60

Man måste tidigt ta ställning till hur många personer det krävs för att presentera företaget och 
produkterna på ett representativt sätt och sedan ge dessa personer tillräckligt med tid för att 
kunna förbereda sig innan medverkan. Stockholmsmässan menar att alla måste vara helt 
införstådda i vilka mål som ska uppfyllas och ha all nödvändig kunskap om produkterna som 
ska ställas ut, de ska även ha en tydlig bild av vad deras roll i teamet är.61 Blythe skriver även 
om att många utställare inte är medvetna om orsaken till varför de ställer ut och att de är 
osäker på hur de ska agera i montern. Om så är fallet blir de också oförmögna att efter mässan 
konstatera om den varit framgångsrik eller inte.62 När företagets övergripande mål är 
bestämda är det viktigt att veta hur man ska kunna göra dessa mätbara, detta för att kunna 
mäta resultatet av sin medverkan.63

Oavsett vilket syfte företaget har med sin medverkan så spelar monterpersonalens agerande en 
stor roll i huruvida resultatet kommer se ut. På grund av detta är det viktigt att företagen 
utbildar och förbereder sin personal på bäst sätt.64 Har man ej kompetensen för utbildning 
inom företaget finns möjlighet att ta hjälp av företag som är specialiserade på ämnet. I 

                                                
55 Jansson, M, 2004, s. 34
56 www.slgint.com/case/argumenta_massutbildning/, 2008-05-05
57 Jansson, M, 2004, s. 19
58 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 6, 2008-04-07
59 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 4, 2008-04-07
60 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 15, 2008-04-07
61 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 6 & 15, 2008-04-07
62 Blythe, J, 2001, s. 627
63 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 4, 2008-04-07
64 effekteam.iweb.se/templates/08.asp?sida=97, 2008-05-06 & Jansson, M, 2004, s. 28 &
www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 15, 2008-04-07 & 
www.slgint.com/case/argumenta_massutbildning/, 2008-05-05
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utbildningen tränas personalen att använda rätt kroppsspråk, hur strukturen bör se ut på 
monterarbetet, hur försäljningen på mässor ska gå till men även hur kontakterna från mässan 
ska följas upp.65

Jansson menar att placeringen av montern har en stor betydelse, dock har utställarna ej 
befogenheten att själva bestämma vilken monterplats de ska nyttja, detta sker av 
mässarrangörerna. Fördelarna för de företag som har ställt ut tidigare år, på samma mässa, är 
att de ofta har företräde när placering av montern ska tilldelas.66 Utställarna bör utmärka sig 
på mässan och attrahera besökarna till företagets monter genom att ha någon slags 
underhållande aktivitet.67 För att inte riskera att besökarna tappar intresset för montern och 
avlägsnar sig när aktiviteten är avslutad bör företagets mål och budskap med mässan 
genomsyra hela evenemanget.68

3.4.1 KOSTNADER

För att undvika onödiga kostnader är det bra att kontinuerligt notera alla utgifter som sker i 
samband med utställningen och dess kringkostnader. Man kan då effektivt se vad som är 
nödvändigt och planera framtida budgetar med hjälp av tidigare mässor. Personalen som 
medverkar kan ta del av en ”dagsbudget” där det finns utrymme för deras måltider, boende
samt nöjen. De utgifter som överskrider dessa utgifter bör de själva stå för i mån det är 
möjligt.69

3.5 SÄLJANDE- OCH ICKESÄLJANDE AKTIVITETER
Blythe delar in monteraktiviteter i två olika delar; säljande- och ickesäljande aktiviteter. Som 
säljande aktiviteter kan man inkludera; generera leads, sälja produkter samt hitta nya kunder. 
Ickesäljande aktiviteter kan vara; möta existerande kunder, förbättra företagets image, utföra 
marknadsundersökningar samt introducera nya produkter. Han menar att det är de 
ickesäljande aktiviteterna som slutligen leder till att man finner nyckelkunder. Trots detta är 
det få utställare som väljer att fokusera på detta under mässan och menar istället att de 
huvudsakligen vill ägna sig åt säljande aktiviteter.70

3.6 ATT MÄTA OCH UTVÄRDERA MÄSSOR
Jansson menar att många ser utvärderingen som något komplicerat men trots problematik med 
att utvärdera mässor, i form av ord och siffror, är detta nödvändigt. Att få en exakt och rättvis 
bild av resultatet kan vara omöjligt, speciellt gällande mått i marknadskommunikation. Det 
som försvårar utvärderingsarbetet är att man både innan och efter mässan arbetar med 
marknadsföring som är kopplad till mässan, det är svårt att veta vilken effekt som kommer 
från mässan respektive andra aktiviteter.71

                                                
65 effekteam.iweb.se/templates/08.asp?sida=97, 2008-05-06
66 Jansson, M, 2004, s. 48-51
67 Jansson, M, 2004, s. 56 & Chapman Jr., E A, 1988, s. 178
68 Jansson, M, 2004, s. 56
69 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 8, 2008-04-07
70 Blythe, J, 2001, s. 627
71 Jansson, M, 2004, s. 84
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Det är betydelsefullt att använda ett effektivt system för att bygga upp ett kundregister där 
man kan samla förfrågningar som uppkommer på mässan. Ett bra tillvägagångssätt är att 
använda ett formulär där all aktuell information kan noteras, såsom personernas intresse för 
produkten, funktion, planerade affärer och så vidare. Detta är sedan underlaget för det 
kommande uppföljningsarbetet.72

Leads som uppkommer vid mässor och är rätt bedömda är värdefulla för företagen. För att 
generera så mycket försäljning som möjligt är det viktigt att kontakta dessa potentiella kunder 
inom en snar framtid efter avslutad mässa, kontakten skall gärna ske inom en vecka efter 
mässan men absolut senast inom två.73 Om antalet personliga resurser är begränsad och det är 
problematiskt att handlägga allt direkt kan det vara klokt att skicka en e-post till vederbörande 
för att inte riskera att kontakten svalnar.74

                                                
72 www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 & 
www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 6, 2008-04-07
73 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 6, 2008-04-07 & 
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
74 www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 14, 2008-04-07 & 
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
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4. EMPIRI

I den empiriska delen kommer vi att redovisa den fakta som intervjuerna har genererat. Vi 
kommer inledningsvis att ge en presentation av hur intervjuerna har gått tillväga och vilka 
som medverkat. Vi har valt att använda ett konfidentiellt tillvägagångssätt vid intervjuerna, 
detta för att undvika alltför begränsade svar men även för att vi anser att identiteterna är 
irrelevant för resultatet som helhet.

4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INTERVJUERNA
Efter diskussion med Per Warg angående potentiella respondenter bestämde vi tillsammans att 
han skulle kontakta 21 utvalda personer, vilket slutligen resulterade i 13 personers deltagande. 
Dessa har ledande befattningar inom Sandvik AB och bred kunskap angående mässor och 
företagets deltagande i dessa. Vi har tillsammans med varje enskild respondent kommit fram 
till hur intervjun skulle gå tillväga. På grund av vissa respondenters internationella 
stationering och andras brist på tid har vi använt oss av tre olika metoder vid intervjuerna;
personlig, via telefon och via e-post. Vi anser att vi på detta sätt erbjuder det mest optimala 
tillvägagångssättet för varje enskild intervjuperson.

Vid framställning av intervjufrågor (se bilaga 3 och 4) har vi använt oss av både teorin och 
Wargs personliga frågeställningar som grund. Detta för att undvika frågor av irrelevant 
karaktär men även då denna studie är baserat på ett konkret problem från Warg och hans 
åsikter är av hög relevans. Vi har med stöd av Blythes tidigare studie tagit fram en enkät (se 
bilaga 5 och 6) angående de viktigaste orsakerna till medverkan på mässor. Denna enkät har 
varje respondent tagit del av vid intervjutillfället och besvarat, detta redovisas i empirin.

Vid vårt besök på SPCI 2008 genomförde vi 30 intervjuer med slumpvis valda besökare på 
mässan. Vi bad besökarna att nämna tre orsaker till varför de väljer att besöka mässor, vem de 
helst vill komma i kontakt med från företaget samt hur de skulle reagera om ett företag ej är 
närvarande vid en mässa. Anledningen till det begränsade antalet frågor (se bilaga 7) är på 
grund av att besökarna har ett pressat schema under mässans gång.

4.2 MÄSSOR SOM FORUM
Övervägande del av respondenterna tycker att mässor är ett bra forum, där de har möjlighet att 
träffa ett stort antal existerande och potentiella kunder på en koncentrerad yta och tidsrymd. 
Majoriteten av dessa ansåg att mässorna är ett optimalt tillfälle att introducera nya produkter 
på marknaden. De menar även att mässor är ett bra sätt att stärka företagets varumärke 
samtidigt som man kan ha uppsikt över sina konkurrenter. Det är viktigt att man ska ha klara 
och tydliga mål med vad man vill med mässan då det är stora resurser som läggs på den.

”Görs det på rätt sätt är mässor mycket positivt”
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De få som hade negativt inställning till mässor anser att orsaken till detta bland annat är att de 
är mycket kostsamma samt att kunderna har ett annat sätt att ta reda på information idag då 
Internet är så pass utbrett. Många besitter redan kunskap om produkterna då de har tillgång till 
andra informationskällor än mässorna, såsom Internet. Detta kan leda till vissa kunder inte ens 
besöker mässorna då de redan har den kunskap de behöver. Att mässor är ett dyrt forum att 
medverka i är konstaterat, detta bekräftas även från de respondenter som är positivt inställda. 
Sandvik AB lägger stora resurser på mässor och det är då viktigt att utförandet sker på rätt sätt 
både gällande utseendet på montern men även personalens beteende. Med tanke på 
omkostnaderna måste man veta vad mässan resulterar i, vilket de tillfrågade erkänner är 
mycket svårt att kunna verkställa, om ens möjligt.

4.3 ANLEDNING TILL MEDVERKAN
Många respondenter medger att de medverkar på mässor på grund av att Sandvik AB 
förväntas vara med, då de är ett av marknadens största företag. Men när vi konkret ställer 
frågan om de medverkar ”bara för att” så svarar de flesta att så inte alls är fallet.

”Man har ett slags ansvar inför marknaden att medverka på mässor”

Vid frågan om vad de vill uppnå med företagets medverkan svarade många att de ville komma 
i kontakt med existerande och potentiella kunder, introducera nya produkter, visa marknaden 
att de existerar samt öka besökarnas kännedom om varumärket ”Sandvik”. De vill visa 
besökarna vad företaget står för och vad de producerar. Det är, enligt respondenterna, viktigt 
att veta vilka av deras konkurrenter och kunder som kommer till mässan för att avgöra om 
man bör åka dit eller inte. Många lägger även tyngd på att det är viktigt att generera leads 
under mässan. Leads som anses vara kvalificerade av respondenterna är; ett konkret problem 
som behöver en lösning, ett visat intresse som leder till uppföljning efter mässan, de som 
använder materialet men köper av andra återförsäljare, potentiella kunder som kan köpa samt 
existerande kunder som vill köpa mer.

Många respondenter påpekar att man måste anmäla sin medverkan i god tid innan mässan, vid 
de största mässorna handlar det om en tidsperiod på ett till tre år innan den realiseras. Detta 
för att få en bra placering av sin monter, vilket har stor betydelse under mässan. Vid urvalet 
av mässor väljer man att medverka på dem som anses intressanta, om detta är rätt eller fel vet 
man först efteråt. Andra menar att det är bättre att besöka en mässa innan man medverkar, 
man kan på så sätt undvika att medverka på mässor som inte genererar det resultat man 
eftersträvar. Stora mässorganisationer väljer att placera mässor på platser med mycket folk 
och det är även dessa som Sandvik AB prioriterar att medverka på. Flera respondenter 
poängterade att Sandvik AB bör medverka på fler mässor på de outvecklade marknaderna, 
som bland annat Asien.

4.3.1 ENKÄT

Blythe har genomfört en studie där han undersökt de viktigaste orsakerna till medverkan på 
mässor. För att se om våra respondenter följer denna linje har vi valt att återge det 
tillvägagångssätt Blythe använder och frågorna är identiska med de ursprungliga. 
Intervjupersonerna har blivit ombedda att värdera följande punkter på en skala mellan 1 och 
10, där 1 är oviktigt och 10 mycket viktigt. Vi har dock valt att låta respondenterna värdera 
punkterna utifrån två marknader; utvecklade och outvecklade. Anledningen till att vi har valt 
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att använda detta tillvägagångssätt var då vår första respondent ansåg att marknaden borde 
delas upp i två typer då dessa skiljer sig markant åt, varpå vi genomförde detta.

Utvecklade marknader
(Europa, USA)

Outvecklade marknader
(Asien)

Värdering Placering Värdering Placering
Träffa nya kunder 8,92 1 9,58 1
Introducera nya produkter 8,92 1 8,92 2
Ta beställningar 3,50 10 4,08 10
Träffa redan existerande kunder 7,58 3 6,75 7
Demonstrerar existerande produkter 7,09 4 8,18 4
Förbättra företagets image 7,83 2 8,67 3
Marknadsundersökningar 5,92 7 7,17 5
Hålla koll på konkurrenter 6,50 6 6,75 7
Få information om konkurrenter 7,00 5 7,08 6
Skaffa konkurrensfördelar 5,67 8 6,00 8
Förbättra personalmoralen 4,75 9 5,17 9

4.3.2 UTEBLIVEN MEDVERKAN

Enligt respondenterna råder det delade meningar angående eventuella reaktioner från kunder 
och konkurrenter om Sandvik AB ej medverkar. Vissa menar att marknaden kan få intrycket 
att det går dåligt för Sandvik AB, medan andra tror att kunder och konkurrenter kanske inte 
ens lägger märke till att företaget inte är närvarande på en mässa. En del av de tillfrågade 
berättade att vissa konkurrenterna utnyttjar att Sandvik AB inte medverkar på vissa mässor 
och att de skapar rykten om att Sandvik AB går dåligt.  En respondent poängterade dock att 
man idag lätt kan kontrollera företags resultat då dessa handlingar är öppna för allmänheten, 
varav han ej tror att frånvaro skulle skada Sandvik AB som företag. Andra betonade att om 
Sandvik AB väljer att ej medverka måste de lägga fokus på att vara aktiva på marknaden 
genom att ha en kontinuerlig kontakt med kunder vilket också inkluderar kundbesök. Om 
företaget väljer att inte medverka läggs de resurser som var tilltänkt mässan istället på 
personliga kundmöten, de bjuder in existerande kunder till Sverige för att presentera 
produkter och underhålla relationen. De handlar med andra ord inte om att spara resurser utan 
att placera dem på det som gynnar företaget mest. En tillfrågad menade att det kan vara mer 
gynnsamt att låta kunder komma och träffa Sandvik AB personligen istället för att medverka 
på mässor då de inte vet hur länge mässan finns i besökarens medvetande.

”Nyckeln är inte att spara resurser utan att förvalta dem bättre”

4.4 MÅL FÖR MÄSSAN
Respondenterna anger att det är mycket svårt att sätta kvantitativa mål till en mässa, ingen 
tillfrågad hade ett konkret förslag på hur denna målsättning kan se ut. De menade att fokus 
ligger på olika punkter beroende på vilken marknad som mässan hålls, Sandvik AB är 
välkända på den svenska marknaden och här handlar det mest om att visa att de finns. På 
andra marknader som är outvecklade, bland annat Asien, gäller andra mål.
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Majoriteten av de tillfrågade menar att det är viktigt att veta varför man väljer att medverka på 
en specifik mässa. Målet med deltagandet måste vara formulerat och genomtänk innan mässan 
genomförs. Det vill säga; vad är målet, avsikten med mässan, budskapet man vill förmedla, 
vilken målgrupp man ska vända sig till och varför just denna. Några påpekade att man genom 
att utvärdera tidigare mässor kan se hur besöksfrekvensen varit tidigare år och därifrån ta 
beslut om medverkan.

Respondenterna anser att de lägger störst vikt vid att tala med både potentiella och existerande 
kunder. Vissa påpekar även att de vill komma i kontakt med konkurrenterna samt kundernas 
kunder. Det sistnämnda är viktigt då man vill informera sina kunders kunder om sina 
produkter och material men även bli informerad om deras behov och efterfrågan. Ofta har 
man medverkande personal som enbart är på mässan till syfte för konkurrensbevakning. 
Majoriteten av de tillfrågade poängterar att de vill komma i kontakt med personer i 
beslutsfattande roller.

Det är ett bra tillfälle att innan mässan skicka inbjudningar till nyckelkunder för att boka 
möten med dem, detta dels för att nyckelkunderna ska besöka mässan men även för att det är 
ett bra tillfälle att komprimerat träffa många kunder på en gång, vilket är resurssparande.

4.5 PERSONAL OCH MONTER
Många respondenter menar att man innan mässan måste planera angående monterns utseende 
och det är då viktigt att montern speglar företagets storlek. Utöver montern måste man även 
välja ut medverkande personal med omsorg, de måste besitta övergripande kunskaper om 
produkterna, samtidigt som de måste få besökaren att känna sig bekväm i montern. Krav på 
yttre attribut, såsom kläder och beteende är relativt strikta. Många berättar att företag 
använder sig av underhållning för att locka besökare in i deras montrar, detta kan ske i form 
av magiker, musik och gratisprodukter. Något som upprepas frekvent genom intervjuerna är 
att på många mässor är det vackra kvinnor som serverar öl, vilket fångar besökarnas 
uppmärksamhet.

4.5.1 MEDVERKANDE PERSONAL

Personalen som medverkar i montern är ofta de lokala säljarna då de har den yttersta 
kontakten med kunderna och att dessa förväntar sig att säljarna ska vara där. Alla är överens 
om att det är oerhört viktigt att den personal som medverkar på mässan är tillräckligt 
kompetent. En respondent särskiljde sig dock från gruppen och menade att en kombination av 
erfarna och nya medarbetare vore att föredra. Sandvik AB har även teknisk personal på plats i 
montern för att kunna bistå med sin expertis. Tidigare var det vanligt att anställda frivilligt 
erbjöd sig att medverka i montern men idag sker det genom att säljchefen väljer ut de mest 
lämpade för uppdraget.

En del respondenter talar om att de använder sig av en kortare utbildning angående 
monterbeteende, här får den personal som valts ut för att medverka lära sig hur de ska agera i 
montern. För att förmedla företagets målsättning, med mässan, till den medverkande 
personalen menar respondenterna att man bör ha tydliga genomgångar inför mässan om vad 
som ska gälla angående beteende, klädsel samt information om företagets produkter, budskap 
och mål. Under mässans gång hålls kontinuerliga möten där man upprepar denna information 
till personalen samt gör avstämningar. Vissa respondenter erkände att de är dåliga på att 
informera sin personal om de mål som är uppsatta för mässor. Många anser att det är viktigt 
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att man skapar en projektgrupp i god tid innan mässan, vissa så tidigt som ett år innan. Dessa 
grupper är ansvariga för planeringen och utförandet av mässorna.

4.5.2 KOSTNADER

Det är tydligt att Sandvik AB lägger stora summor på mässmedverkan. Vissa anser att dessa
kostnader ligger på en bra nivå i dagsläget och menar att om man har valt att medverka måste 
man lägga de resurser som krävs för att utföra en givande mässa. Några av respondenterna 
menar att många utgifter inte är nödvändiga och att det finns kostnader att spara in på. En 
respondent påpekade att Sandvik AB medverkar med flera olika montrar på de största 
mässorna och ansåg därför att man borde samarbeta i en monter, detta skulle spara in stora 
resurser. När vi gav detta som ett exempel till en annan respondent menade denne att det 
skulle vara en omöjlighet då vissa mässor är gigantiska och produkterna är indelade i olika 
områden, det är långa avstånd mellan dessa. Att kombinera montrarna vore, enligt honom, 
som att ”försöka sälja en bilgenerator i en ICA butik”, det finns inget anledning för 
besökaren att gå dit och leta efter en.

”Att lägga mer pengar på mässor skulle inte förändra resultatet”

4.5.3 PERSONALENS RELATION TILL KONKURRENTER

Beroende på vart mässan är belägen, nationellt eller internationellt, får man en relation till 
medverkande konkurrenter, då många företag låter samma personal medverka kontinuerligt. 
Vissa respondenter menar att det endast är på ett professionellt plan medan andra säger att 
relationen är mer personlig. Överlag tycker respondenterna att det är mycket positivt att känna 
sina konkurrenter då man får en inblick i vart företaget befinner sig utvecklingsmässigt och 
vad deras nästa steg är. Den negativa aspekten är att konkurrenterna får ta del av likvärdig 
information om Sandvik AB. Den slutliga vinnaren är det företag som är kapabel att nyttja 
konkurrenternas information till sin fördel.

4.6 SÄLJANDE- OCH ICKESÄLJANDE AKTIVITETER
Det råder delade meningar om vilka aktiviteter som är viktigast, många menar att en 
kombination av säljande och ickesäljande aktiviteter är att föredra. Samtidigt ligger oftast 
tyngdpunkten på ickesäljande då de flesta av Sandvik AB:s bolag i dagsläget befinner sig på 
utvecklade marknader. Många poängterar att de säljande aktiviteterna passar sig bäst på
outvecklade marknader, såsom Asien. Ett flertal respondenter understryker att i denna bransch 
sker sällan försäljning på mässor, dessa affärer går till på andra sätt då det ofta handlar om 
stora beslut som fordrar flera inblandade för ett företag. Dock har förmodligen många 
besökare en betydande roll i sitt företag när besluten ska tas. 

4.7 ATT MÄTA OCH UTVÄRDERA MÄSSOR
Enligt respondenterna kan mässor mätas på olika sätt. Man kan nå resultatet genom att 
exempelvis mäta hur många som besökt mässan och sedan hur många av dessa som besökte 
vår monter. En tillfrågad berättade att de använde sig av en metod där de delade in 
kontakterna som skett under mässdagen i tre olika grupper beroende på hur kvalificerad 
kontakten varit. Att undersöka hur många leads som inbringats är ett annat sätt att mäta, det 
kan ske genom att man räknar antal leads per dag eller person. Andra sätt kan vara att 



21

kvantifiera hur många genomförda affärer mässan har genererat, hur många möten de har haft 
med potentiella och existerande kunder, antal efterfrågningar man fått samt bestämda 
uppföljningsmöten med dessa besökare. Trots att respondenterna har en del konkreta förslag 
på hur man ska kunna utvärdera mässorna anser de flesta att detta är en mycket svårt uppgift 
och något som då ofta prioriteras bort.

”Det är efter mässan det egentliga arbetet börjar”

Några av respondenterna berättade att de har ett system av liknande karaktär gällande 
insamling av information om besökarna i montern, såsom företagsfakta, produktintresse samt 
potentiellt uppföljningsmöte. Insamling av dessa fakta sker genom att personalen antecknar
informationen på plats i montern där de även bifogar besökarens visitkort. En respondent 
berättade att uppföljningen av denna information sedan sker med hjälp av en utvärdering, de 
skickar en e-post till respektive antecknad kontakt inom snar framtid efter mässan.

Mätningar görs även genom att enkäter angående utvärdering av mässan skickas till interna 
besökare och medverkande från Sandvik AB. Man kan på detta sätt förbättra mässorna då 
dessa personer är väl involverade i mässkulturen och deras åsikter är av hög relevans.

4.8 INTERVJUER MED BESÖKARE PÅ SPCI 2008
Syftet med att intervjua besökare på SPCI 2008 var till en början att se deras uppfattning av 
Sandvik AB. Men då denna mässa var riktad till företagets kunders kunder var det få besökare 
som hade en direkt relation till Sandvik AB på mässan. Med anledning av detta valde vi att 
formulera om frågorna och intervjua besökare överlag på mässan. Vi tror inte att Sandvik 
AB:s besökare skulle ha tillfört studien information som väsentligt skulle skiljt sig från det vi 
fick genom vår undersökning. Detta för att frågorna inte var riktade mot Sandvik AB utan mot
företag och mässor generellt.

De mest frekvent förekommande svaren som intervjuerna genererade angående besökarnas 
anledning till varför de besökte mässor var; se nyheter på marknaden, skapa kontakter med
främst leverantörer samt att de anser det som utbildande. Denna fråga gav entydiga svar och i 
princip alla medverkande hade samma orsaker till varför de besöker mässor.

Åsikterna skiljde sig angående vilken personal som besökarna främst ville komma i kontakt
med i samband med mässan. Majoriteten menade att de ville träffa kompetent personal med 
goda kunskaper om produkterna. En del poängterade att de ville möta samma personal som de 
i vanliga fall har kontakt med från företaget, vilket oftast är säljarna. En intervjuperson 
menade dock att denne inte ville träffa säljarna då det ledde till att pressen ökade för ett köp.

Reaktionerna angående företags frånvaro vid mässor var delade. Större delen av de 
medverkade menade att de skulle uppfatta det som att det går dåligt för företaget om de valt 
att ej medverka på en mässa. Många besökare förväntar sig att företagen ska ställa ut och 
menade att de skulle bli besvikna om företagen inte fanns på plats. Många påpekade att de är 
medvetna om att mässor är ett dyrt forum att medverka i. Detta blev en återkommande orsak 
till att de antingen förstod varför företagen väljer att ej medverkar eller att detta var en 
anledning att tro att företagen går dåligt. 
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5. ANALYS

I denna del av uppsatsen kommer vi att analysera den teoretiska och empiriska fakta som vi 
redogjort för i tidigare kapitel. Vi har valt att använda oss av samma struktur i analysen som 
i de förgående delarna, detta för att skapa en sammanhängande text med hög läsförståelse.

5.1 MÄSSOR SOM FORUM
Genom vår studie har vi sett att både aktuell forskning75 och majoriteten av respondenterna är 
överens om att mässor är ett bra forum att medverka i. Vi har samma åsikt förutsatt att alla 
kriterier uppfylls, exempelvis målsättningen. De menar att mässor är värdefulla då man 
komprimerat till ett fåtal dagar har möjlighet att träffa en stor del potentiella och existerande 
kunder samt introducera och marknadsföra nya produkter på marknaden. Samtidigt har man
även en möjlighet att ha uppsikt över sina konkurrenter. Att kunna tillgodose dessa behov på 
samma gång är både praktiskt och resurssparande för företaget och är en stark anledning att 
medverka anser vi. De fåtal respondenter som hade negativa åsikter om mässor har angett att 
de stora kostnaderna är en anledning till deras inställning. Att kostnaderna är höga är allmänt 
känt, men många menar att det är värt de resurser som investeras om mässan genomförs på 
rätt sätt. Att mässan genomförs på rätt anser vi borde vara en självklarhet. Vi menar att då
man tagit beslutet att investera stora summor som är tvunget i detta forum så borde företaget
ha klara visioner om vad de förväntar sig att mässan ska generera. Enligt oss måste man redan 
i planeringsstadiet skapa en struktur för hela genomförandet, från planering till utvärdering, 
man kan inte medverka på en mässa som är oplanerad och sedan förvänta sig att den ska 
generera gynnsamt resultat. Framgång grundas i stor utsträckning av ett noggrant genomfört 
förarbete.

Vissa respondenterna poängterade att på grund av andra informationskanaler, såsom Internet, 
besitter många potentiella och existerande kunder redan kunskap om Sandvik AB och dess 
produkter, vilket kan leda till att de väljer att inte besöka mässorna. Vi tror att detta skulle 
kunna undvikas om Sandvik AB tog kontakt med betydelsefulla företag, både potentiella och 
existerande kunder, innan mässan och erbjuda dem fördelaktiga erbjudanden eller personliga 
möten under mässan. Att kunder får information om Sandvik AB från andra forum tycker vi 
tyder på att Sandvik AB har en väl fungerande marknadsföring. Ur mässynpunkt menar vi att 
det är negativt om företag väljer att inte besöka en mässa. Sandvik AB har då ingen möjlighet 
att komma i kontakt med de potentiella kunder som besöker mässan.

5.2 ANLEDNING TILL MEDVERKAN
Vid intervjuerna så förklarade många respondenter att de medverkar på mässor på grund av 
att Sandvik AB är ett av marknadens ledande företag och därför förväntas de vara där men 
menade samtidigt att de inte medverkar ”bara för att”. Enligt oss är detta mycket 
motsägelsefullt då vi anser att ovanstående orsaker inte kan klassificeras som giltiga 
anledningar till att ställa ut, med andra ord så ställer de ut bara för att. Vi menar att Sandvik 
AB ska medverka på mässor av den anledningen att de själva har ett behov av det, inte för att 

                                                
75 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 17 & effekteam.iweb.se/templates/08.asp?sida=97, 2008-05-06 &
Rosson, P J & Seringhaus, R F H, 1995, s. 81
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marknaden förväntar sig att de ska ställa ut. Det är företeelser som dessa som leder till att
pengar går förlorade och att företag på så sätt får en negativ attityd till mässor.

Flera källor76 pekar på de positiva aspekterna av att ställa ut på mässor, såsom personliga 
möten, snabb marknadspenetration, presentation av nya produkter samt konkurrensbevakning, 
vilket lätt kan kopplas till respondenternas åsikter. Ovan nämnda författare menade att mässan 
är ett forum dit besökarna kommer frivilligt för att de vill komma i kontakt med företagen 
samtidigt som det är en neutral försäljningsmiljö. Detta tycker vi är två starka anledningar till 
att ställa ut och blev därför förvånade när ingen respondent berörde dessa orsaker. Kanske kan 
det bero på att vi inte ställde någon konkret fråga om just detta men vi anser att det borde ha 
kommit fram under intervjuerna då frågorna var formulerade för att skapa en öppen dialog 
kring ämnet. Att besökarna själva valt att uppsöka mässan anser vi tyder på ett intresse vilket 
innebär mindre arbete för företaget gällande att finna rätt kundsegment. Enligt oss är en 
positiv aspekt med mässor att Sandvik AB har tillfälle att träffa potentiella kunder som de 
annars inte skulle ha kommit i kontakt med, det kan komma besökare som är utanför 
företagets direkta målgrupp. Vi menar att då Sandvik AB inte har vetskap om att vissa 
potentiella kunder med intresse för dem existerar, är det näst intill omöjligt att komma i 
kontakt med dessa de gånger Sandvik AB väljer att ej medverka på mässor. Mässan gör det
möjligt för företaget att påverka besökarna vilket kan leda till långsiktiga relationer.

De flesta av respondenterna anger att det är viktigt att generera leads under mässan. Vi anser 
att leads kan vara problematiskt att mäta då det kan skilja sig väsentligt mellan dessa. En 
respondent berättade att de arbetar med ett system där man delar in mässkontakterna i tre 
olika grupper beroende på hur kvalificerade kontakterna anses vara och på så sätt blir det 
lättare att särskilja dem. Vi tycker att det är en bra metod då man inte begränsar sig till att 
leads är något bestämt. Detta gör det möjligt att sätta olika mål efter olika typer av leads,
exempelvis att en del ska utvecklas till kunder och att andra endast behöver generera ett bokat 
möte efter mässan. Det var intressant att få ett konkret förslag angående detta då vi tidigt i 
studien diskuterade kring innebörden av leads. Vi ansåg att begreppet var för omfattande och 
att det var problematiskt att använda ett visst antal leads som målsättning vid mässan. Då det 
kan ta flera år efter avslutad mässa för besökaren att göra en beställning så anser vi att det är
orealistiskt att använda procentuella mått på hur många leads som ska generera avslutade 
affärer. Vi menar att detta är mycket svårt att mäta då det handlar om att träffa rätt kund vid 
rätt tillfälle. För att ”rama in” leads i ännu större omfattning kan man öka antalet grupper för 
kategorisering, ju fler grupper desto mer realistisk blir värderingen av leads. Vi föreslår att 
Sandvik AB bör använda sig av en indelning av exempelvis fyra olika kategorier, där man 
delar in leads efter besökare som; besökt montern och lämnat visitkort, visat intresse för 
företagets produkter, efterfrågat produktbeskrivningar (som broschyrer), visat ett konkret 
problem som de vill ha lösning på.

Munuera och Ruiz talar om att mässor är ett bra tillfälle för företagen att presentera och 
demonstrera produkter som är svåra att marknadsföra i andra forum. Detta är något Sandvik 
AB kan ta tillvara på och låta besökarna få tillgång till produkterna, titta och känna på dem, 
vilket vi tror kan öka köpkraften hos besökarna. Det är lättare att skaffa sig en åsikt om en 
produkt som man sett i verkligheten istället för att bara se den i en broschyr. Både Mässguru 
och Fairlink poängterar att man i samband med mässor har möjlighet att träffa ett stort antal 

                                                
76 Munuera, J L & Ruiz, S, 1999, s. 18 & Chapman Jr., E A, 1988, s. 15 & 
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 & 
www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 1, 2008-04-03
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besökare från hela världen på ett fåtal dagar, vilket gör det mindre kostsamt än att ha enskilda
möten utanför mässan. Sandvik AB är ett företag som har specifika produkter, därav bedömer 
vi mässor som ett bra forum för dem att medverka i. Vi anser att det är effektivt att träffa 
många kunder i samband med mässan, trots att varje möte är tidsbegränsat så kan de resultera 
i att en efterfrågan skapas hos kunden vilket leder till gynnsamma relationer.

Efter att ha genomfört våra intervjuer på SPCI 2008 kunde vi se att besökarnas orsaker till att 
besöka mässor var enhetliga med de anledningar som Stockholmsmässan redovisat. 
Besökarna är där för att se företagens produkter och undersöka nyheter på marknaden men 
även för att skapa kontakter, främst med leverantörer. Med detta i åtanke är det viktigt att 
Sandvik AB visar upp deras produkter under mässorna för att tillfredställa besökarnas behov.

5.2.1 ENKÄT

Vår enkät grundades på Blythes studie där han undersökt företags viktigaste orsaker till att 
medverka på mässor. Liksom Blythe lät vi respondenterna värdera var och en av punkterna på 
en skala mellan 1 och 10, där 1 var oviktigt och 10 mycket viktigt. Det som skiljer vår studie 
från Blythes är att vi, efter önskemål från den första intervjupersonen, valt att låta 
respondenterna besvara punkterna utifrån två olika marknader, utvecklade och outvecklade.

Det har visat sig att våra respondenter är helt eniga med Blythes gällande de högst värderade 
anledningarna till mässmedverkan, vilka är att träffa nya kunder samt introducering av nya 
produkter. Dessa två fick båda återkommande högsta möjliga värdering i vår undersökning 
och det råder ingen tvekan om vad respondenterna anser att fokus bör ligga på. Enligt oss var 
utfallet väntat då även vi bedömer dessa anledningar som de viktigaste ändamålen vid 
medverkan på mässor. Om man åker på mässor utan planer på att träffa nya kunder menar vi 
att man i hög grad begränsar företagets förutsättningar att expandera.

I teorin så säger Blythe att utställare oftast ser mässor som ett tillfälle att få sälja produkter 
och att de istället borde använda denna tid till att komma i kontakt med potentiella och 
existerande kunder. Vi ser att vår studie visar något helt annat. Våra respondenter värderade 
försäljning på mässan som den minst viktigaste orsaken till medverkan och att träffa kunder är 
bland de viktigaste. Vi anser att detta kan bero på att Blythe utfört sin studie på någon annan 
marknad än stålindustrin då våra intervjupersoner har poängterat att i denna bransch handlar 
varje order om stora ekonomiska resurser och är ett beslut som tas av flera anställda över en 
viss tid, inte direkt efter ett besök i en monter. Vi anser att Sandvik AB ej bör ha som 
målsättning att sälja produkter under mässans gång. De bör fortsätta fokusera på att väcka ett 
intresse hos besökarna som kan leda till framtida affärer. Skulle beställningar ske under 
mässan är det ett positivt inslag men inget som de bör förvänta sig.

Att träffa redan existerande kunder anses viktigt av våra respondenter gällande de utvecklade 
marknaderna. Om vi däremot ser till de outvecklade marknaderna är skillnaden markant, 
respondenterna anser att det är mindre viktigt att fokusera på kontakt med existerande kunder 
vid mässor på denna marknad. Anledningen till detta tror vi är att Sandvik AB främst 
koncentrerar sig på att kontakta nya kunder då marknaden är just outvecklad och att företaget 
därför har få befintliga kunder.

Angående vikten av att förbättra företagets image i samband med mässor ser vi en viss 
skillnad mellan vår undersökning och Blythes. Författarens respondenter värderar denna 
punkt lågt medan våra intervjupersoner anser att detta är en viktig orsak till medverkan. Då 
det genom vår undersökning återkommande har diskuterats om vikten att stärka Sandvik AB:s 
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varumärke så anser vi  att mässor är ett optimalt forum för detta, då man komprimerat till ett 
fåtal dagar når ut till ett stort antal människor.

I Blythes undersökning så värderades information om konkurrenterna relativt lågt, vår studie 
visar ett förhållandevis högre resultat. Vi anser att det är bra att Sandvik AB värderar 
konkurrensinformation högt, dock tycker vi inte att mässan är rätt forum för denna aktivitet. 
Man bör inte medverka på en mässa med konkurrensinformation som anledning, vill man 
skaffa sig information om konkurrenterna finns andra medel att tillgå.

Resterande punkter värderades jämlikt av våra respondenter respektive Blythes, sammanlagt 
hade sju av elva punkter liknande utfall. Inga direkta avvikelser visade sig, vilket vi hade 
hoppats på i analyssynpunkt. En del orsaker till medverkan på mässor är självklara såsom 
träffa nya kunder och marknadsföra produkter medan andra är sekundära. Det sistnämnda är i 
sig inte någon anledning till medverkan anser vi. Detta är sådant som företaget tar till vara på 
då de befinner sig på mässan utan att det är den egentliga orsaken till medverkan.

5.2.2 UTEBLIVEN MEDVERKAN

Blythe menar att om ett företag väljer att ej medverka på en mässa kan kunder och 
konkurrenter missuppfatta situationen och tro att det går dåligt för företaget. Detta styrks av 
vissa respondenter som även berättade att en del konkurrenter utnyttjar Sandvik AB:s 
frånvaro och startar rykten om att Sandvik AB är i nedgångsfas, trots att de är medvetna om 
att så inte är fallet. Den respondent som poängterade att företagens årsredovisningar är öppna 
handlingar menar att frånvaro ej skulle skada Sandvik AB som företag då alla har möjlighet 
att kontrollera resultaten om intresse finns. Vi anser att respondenten i fråga har en bra poäng 
men vi är tveksamma till att kunder och konkurrenter anstränger sig i den mån att kontrollera 
Sandvik AB:s årsredovisning. Vårt förslag då Sandvik AB ej medverkar är att de ska använda 
sig av marknadsföring på mässan i form av planscher med en förklaring till frånvaron samt
kontaktuppgifter om intresse finns att komma i kontakt med dem.

En del respondenter tror att vissa kunder och konkurrenter inte ens skulle lägga märke till om
Sandvik AB inte är närvarande på en mässa. Detta tror vi kan vara realistiskt då vi insett hur 
stora vissa mässor är, en av de största mässorna är trots allt på 540 000 m2.  Det är svårt att 
synas när mässorna är av denna storlek, dessvärre är det något som är svårt att förebygga. 
Genom att marknadsföra sin medverkan tidigt kan man se till så att besökarna har Sandvik 
AB i åtanke vid beslut om att åka till mässan. Genom vår undersökning under SPCI 2008 
visade det sig att majoriteten av besökarna skulle uppfatta ett företags frånvaro som något 
negativt. De ansåg att frånvaron kunde ge dem en orsak till att tro att företaget går dåligt. 
Detta styrker vår teori att det är av stor vikt att Sandvik AB informerar sina kunder om de 
väljer att ej medverka på en mässa. Man kan på så sätt undvika missförstånd angående 
företagets status.

Det är svårt att veta hur länge kunden har mässan i sitt medvetande, Jansson poängterade att 
medarbetarna måste anstränga sig i montern för att minnet av mässan och företaget ska bli 
bestående hos besökaren. Vi anser att det är upp till medverkande företag att se till att 
besökaren kommer ihåg mässan och efter mässan är uppföljning och kundenkäter ett bra 
tillvägagångssätt. Ju längre tid det går från att mässan avslutats till att företagen tar kontakt
desto svagare blir besökarens minne av mässan, vi menar att det därför är nödvändigt att ta 
kontakt med besökarna inom snar framtid. Jansson menar att för att skapa ett bestående
intresse hos besökaren bör man vara medveten om att det första intrycket personen i fråga får 
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angående montern, personal samt bemötande stannar i besökarens korttidsminne i cirka fem 
till sju sekunder. Det är därefter upp till utställaren att påverka hur grundligt besökaren 
bearbetar informationen och hur bestående minnesbilden blir. För att företaget ska nå 
framgång krävs engagerade medarbetare.

Många respondenter påpekade att om man väljer att inte medverka på en mässa så är man 
tvungen att underhålla kundrelationerna på andra sätt. De menade att anledningen till att inte 
närvara på mässan är inte för att spara resurser utan för att investera dessa på andra sätt som 
gynnar företaget mest optimalt, vilket vi tycker är viktigt att framhäva. Enligt oss är det
positivt att Sandvik AB inser att detta inte är pengar som kan sparas in utan är avsedda att
investeras på bästa möjliga sätt. Vi anser dock att de går miste om potentiella kunder om de 
väljer att ej medverka på en mässa och därför måste Sandvik AB vara medvetna om att de 
resurser som investeras i annat än mässor antagligen kommer att resultera i mindre antal nya 
kunder för företaget. Den positiva aspekten är att resurser som läggs på existerande kunder 
förbättrar relationen mellan dessa och Sandvik AB. Att underhålla befintliga relationer kan 
många gånger vara mer gynnsamt än att finna nya kunder.

5.3 MÅL FÖR MÄSSAN
Vi ser liknande kopplingar mellan respondenternas svar samt Rosson och Seringhaus teori 
angående de frågor utställare bör ställa sig före mässan. Båda diskuterar att man bör sätta 
mässans mål, bestämma utseende på montern, vilket budskap man vill förmedla, hur 
marknadsföringen ska ske samt vilken personal som ska medverka och vilken utbildning de 
bör få i samband med mässan. Dessa punkter är bra och vi anser att de är grundläggande 
frågor Sandvik AB måste ställa sig själv innan en mässa och om respondenterna inte hade 
berört dessa hade vi sett det som något problematiskt. Några respondenter berättade att de 
brukar ta beslut om medverkan genom att se på tidigare utvärderingar av mässor och hur 
besöksfrekvensen varit tidigare år. Detta anser vi är ett bra tillvägagångssätt men för att detta 
ska vara möjligt förutsätter det att de utvärderar mässan ordentligt. Ett annat sätt att se om 
mässor är värda att medverka på är att sända en representant från Sandvik AB som utvärderar 
om det är en mässa som skulle gynna företaget att medverka på i framtiden. Detta tycker vi är 
två bra sätt att gå tillväga för att kunna beräkna om kommande mässor kan bli gynnsamma 
och något som Sandvik AB bör fortsätta med.

Enligt Blythe är många utställare dåliga på att sätta mål och få har sedan förmågan att 
utvärdera dessa. Han menar även att de gånger utställarna skapat en målsättning är den ofta 
orealistisk och svår för företaget att uppnå. Medan Blythe talar om att företag är dåliga på att 
sätta upp mål och utvärdera dessa så diskuterar Stockholmsmässan angående vikten att
förebygga detta. Under intervjuerna fick vi konstaterat att respondenterna tycker att det är 
svårt att sätta kvantitativa mål inför en mässa då ingen hade ett konkret förslag. Vi hade 
förhoppningar om att åtminstone några idéer skulle presenteras för oss, men så var ej fallet. Vi 
anser att det är förvånande att ett internationellt företag som Sandvik AB inte är kapabel till 
att sätta kvantitativa mål för en mässa. Vi har sett att Sandvik AB:s bolag ligger på olika 
nivåer gällande utveckling av målsättning och mässplanering överlag, organisering sker 
individuellt. Vårt förslag är att alla bolag borde avsätta resurser till ett och samma projekt som 
hanterar problemet och försöka finna en lösning för hela koncernen. Trots att respondenterna 
anser att det är svårt att sätta mål inför en mässa menar de samtidigt att det är viktigt att veta 
varför man väljer att medverka. Vi tycker att det är bra att respondenterna förstår vikten av att 
veta anledningen, vi är dock osäkra till vilken grad detta stämmer i verkligheten. Om det är 
som respondenterna säger, att de verkligen förstår varför de väljer att medverka, så måste de 
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vara kapabla att sätta upp mål till mässan, vilket vi anser inte uppfylls. Då de är medvetna om 
att målen är svåra att sätta så borde de använda sig av externa resurser för att kunna nå de 
resultat de önskar.

Fairlink menar att det är viktigt att tänka brett när man väljer sina mål inför en mässa och de 
har som förslag att företag kan sätta dessa utifrån bland annat kundkontakter, försäljning samt 
kännedom om varumärke. Stockholmsmässan anger olika aktiviteter att fokusera på beroende 
på företagets mål, detta kan bland annat vara generera leads, presentation av nyheter, bygga 
kundlojalitet samt konkurrensbevakning. Vi ser bådas punkter som användbara för Sandvik
AB när de ska utforma målsättningar för sin medverkan på framtida mässor.

Majoriteten av den teori77 vi tagit del av anser att det är bra att kontakta de företag som det 
finns ett intresse för, redan innan mässan. Detta ökar möjligheterna att träffa rätt personer 
under mässan. Sandvik AB skickar ut inbjudningar till sina nyckelkunder av samma orsak
som de tar upp i teorin och de tillägger även att mässor är ett bra sätt att komprimerat till ett 
fåtal dagar träffa många kunder, vilket är resurssparande. Vi tycker att det är bra att Sandvik 
AB har förstått vikten av att kontakta potentiella besökare innan mässan men vi skulle föreslå 
att de använder sig av den metod Jansson beskrev om att skicka utmärkande och attraktiva 
inbjudningar vilket förmodligen skulle öka besökarnas intresse och i sin tur deras 
besökfrekvens. Naturligtvis behöver detta inte gå tillväga på lika dyrbara sätt, man kan locka 
kunder till montern med mindre kostsamma metoder än att skänka bort bilar, det handlar om 
att ha förmågan att tänka brett och vara innovativ.

5.4 PERSONAL OCH MONTER
När det gäller personalen ser vi tydliga likheter mellan vad Stockholmsmässan säger och 
empirin. Båda menar att det är viktigt att personalen har kunskap om företagets mål med 
mässan samtidigt som de är medvetna om deras individuella roll i montern. Det är viktigt att 
målen inte är för högt satta, personalen måste känna att det finns möjlighet att nå dessa. 
Blythe menar dock att många utställare inte har klara mål inför sin medverkan och att 
personalen är osäker på hur de ska agera i montern. Vi tror att personalens osäkerhet grundar 
sig just i företagens oförmåga att skapa och förmedla dess målsättning. Vilket än en gång 
bevisar hur viktigt och grundläggande det är att ha klara mål. För att undvika personalens 
osäkerhet är det nödvändigt för Sandvik AB, både innan och under mässan, ha kontinuerliga 
genomgångar där den medverkande personalen informeras om målsättningen.

Blythe poängterar att utställarna bör använda sig av teknisk personal i montern för att skapa 
en positiv atmosfär mellan besökare och utställare. Stockholmsmässan menade att detta var en 
orsak för besökaren att komma till mässan då det ger dem en möjlighet att personligen 
kommunicera med specialister. Samtidigt kan de titta och känna på företagets produkter. 
Respondenterna menade att det tidigare var vanligt att personalen fick anmäla sitt intresse till 
att medverka på mässan, vilket förmodligen ledde till att medverkande personal hade 
bristfällig kunskap. Idag sker urvalet av mässpersonal oftast av säljchefen, vilket leder till att 
de som är mest lämpade närvarar vid mässan. Något annat som vi anser är av stor vikt med att 
låta experter vara närvarande under mässan, är att när besökarna kommer med konkreta 
                                                
77 Rosson, P J & Seringhaus, R F H, 1995, s. 84 & Chapman Jr., E A, 1988, s. 31 & Jansson, M, 2004, s. 33 &
www.stockholmsmassan.se/common/category.aspx?id=72, s. 13, 2008-04-09 &
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06 & 
www.massguru.se/sidor/Pdf/Sammanfattning%20M%E4ssguru%2007.pdf, 2008-05-06
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problem som de vill ha en lösning på är det viktigt att Sandvik AB har personal på plats som 
är kompetent nog att svara på dem. Under SPCI 2008 fick vi bekräftat att personalens 
kompetens är högt värderad av besökarna. De förväntar sig att träffa kunnig personal i 
montern som kan besvara deras frågor. Många påpekade att de främst vill träffa samma 
personal som de haft kontakt med tidigare, vilket oftast är säljarna. Vi inser att behovet av att 
träffa rätt personal är viktigt då vårt besök på SPCI 2008 bekräftade vårt teoretiska underlag.

En respondent menade att Sandvik AB borde använda sig av en blandning av erfaren och ny 
mässpersonal anser vi ha delvis en bra poäng då detta är ett bra sätt för oerfarna medarbetare 
att få lärdom. Vi menar dock att detta möjligtvis inte är rätt forum att ”utbilda” sin personal, 
fokus måste ligga på besökarna och dess behov, vilket de förväntar sig. Visst är det lärorikt att 
se hur mässorna fungerar i verkligheten men det vore mer effektivt att hålla 
internutbildningar.

Vi har under vår studie sett att monterpersonalens agerande har stor betydelse för vad mässan 
kommer att resultera i, det är därför viktigt att de utbildas och informeras om företagets 
målsättning innan mässan genomförs. För att personalen ska ha Sandvik AB:s målsättning i 
åtanke så hålls kontinuerliga uppföljningsmöten under mässans gång. Då personalen är 
företagets ansikte utåt på mässan anser vi att de bör genomgå en utbildning i hur de ska agera 
i montern. Vi tror att många företag ser utbildningskostnader som ”onödiga” och att de anser 
att det räcker att ha en kortare genomgång inför mässan angående beteende och liknande, men 
då detta är en stor del för att mässan ska bli framgångsrik tycker vi att utbildningar alltid ska 
prioriteras i företagens mässbudget. Vi har blivit medvetna om att Sandvik AB låter sina 
lokala säljare medverka på internationella mässor, anledningen till detta är enligt de själva på 
grund av att dessa personer redan har en relation med befintliga kunder på marknaden där 
mässan är lokaliserad. Att bibehålla denna struktur är enligt oss resurssparande i den mån att 
man begränsar antal medarbetare som reser långa distanser för att infinna sig på mässan. 

Flera respondenter har förklarat vikten av att ha en monter som speglar företagets storlek, 
därför är det nödvändigt att tidigt planera och utforma monterns utseende. Detta bör göras av 
personer med erfarenhet av detta slag, enligt oss borde Sandvik AB ta hjälp av externa 
resurser om det ej finns att tillgå i företaget. Montern bör även ha en bra placering, detta är av 
stor betydelse då genomströmningen av besökare skiljer sig markant åt. Många respondenter 
påpekade även att det är fördelaktigt att ha någon slags aktivitet för att locka besökarna in i 
sin monter. Detta fann vi också i teorin78 där det poängterades att mässan möjliggör 
användning av flera sinnen samtidigt som känsel, smak och doft men även ljud, ljus och 
rymd. Chapman och Jansson menade att man kan utmärka sig på mässan genom att underhålla 
besökarna med någon slags aktivitet. Det här anser vi är något som Sandvik AB ska ta tillvara 
på, det handlar om att vara innovativ och särskilja sig från sina konkurrenter på mässan. 
Respondenterna berättade att musik och gratisprodukter kan locka besökarna och att vackra 
kvinnor som serverar öl är ofta förekommande. Vi skulle dock vilja att Sandvik AB gick 
steget längre. De borde fokusera på utformningen av monteraktiviteter för att detta ska bli ett 
tilldragande element på mässan. Aktiviteterna kan vara allt ifrån tävlingar till uppvisningar,
men innovationen måste ligga till grund för att särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Vi ser 
däremot inte kvinnor och öl som något speciellt innovativt.

                                                
78 Jansson, M, 2004, s. 13 &
www.fairlink.se/Templates/Article1.aspx?PageID=67fc1f09-46fa-4311-b8c4-d97eea0f2a9a, 2008-05-06
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5.4.1 KOSTNADER

Att Sandvik AB investerar stora summor på mässor har vi fått bekräftat av respondenterna. 
Deras svar skiljer sig angående hur stora resurser som bör läggas på detta forum, vissa anser 
att nivån är bra som den är idag medan andra anser att det finns kostnader att se över. Många 
poängterade dock att om man valt att medverka är det viktigt att inse att en viss summa 
pengar måste investeras i mässan. Många intervjupersoner nämnde att personalen reser med 
olika flyg och taxibilar men menar att detta är små kostnader som inte ”spelar någon roll”. Vi 
menar att detta i längden blir stora kostnader som bör ses över och anser att samåkning är 
effektivt kostnadsbesparande, ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. 

Stockholmsmässan menar att ett bra sätt för att undvika onödiga kostnader är att kontinuerligt 
notera alla utgifter som sker. De har som förslag att man kan använda sig av en ”dagsbudget” 
där personalens alla dagliga utgifter ska rymmas, överskrids denna får dessa personer själv stå 
för de kostnaderna. Med en begränsad budget menar vi att man kan undvika onödiga 
kostnader. Vi tror att detta kan leda till att personalen blir mer återhållsam med företagets 
resurser då de drabbar dem själva i de fall budgeten överskrids. Det är inte meningen att de 
medverkande ska hållas med en för smal budget, syftet är att onödiga utgifter skall elimineras.
En respondent påpekade att Sandvik AB borde använda en och samma monter på mässorna 
för att spara in ekonomiska resurser samt personalkostnader. Vi tyckte till en början att detta 
var en bra idé fram till dess att en annan respondent poängterade att det är en omöjlighet att 
kombinera olika bolags produkter och demonstrera dem i samma monter då produkterna 
vänder sig till olika målgrupper. Som vi tidigare nämnt är ytorna enorma på dessa mässor 
vilket gör att det kan skilja flera kilometer mellan olika produktområden och det säger sig 
självt att detta inte är en bra lösning. För att citera en respondent; ”det är som att försöka sälja 
en bilgenerator i en ICA butik”. Vi tycker istället att Sandvik AB bör skapa en enhetlig 
struktur på samtliga bolags montrar, så att besökaren lätt kan identifiera Sandvik AB och se 
att montrarna tillhör samma företag.

5.4.2 PERSONALENS RELATION TILL KONKURRENTERNA

Mässor är ett forum där man kontinuerligt kommer i kontakt med samma konkurrenter och 
enligt vissa respondenterna kan denna relation utvecklas till ett mer personligt plan. 
Respondenternas åsikter skiljde sig åt gällande om denna personliga relation ansågs positiv 
eller negativ. Vi anser att man bör ha någon slags relation med sina konkurrenter men vi tror 
att gränsen mellan affärsmässig och personlig relation är hårfin. Det kan vara bra att veta vad 
konkurrenterna planerar inför framtiden men då konkurrenterna får samma information från 
Sandvik AB är det viktigt att informationen når rätt medarbetare som besitter kompetensen att 
analysera den på det sätt som gynnar Sandvik AB mest. 

5.5 SÄLJANDE OCH ICKESÄLJANDE AKTIVITETER
Enligt Blythe är de säljande aktiviteterna det som utställarna i huvudsak ägnar sig åt på 
mässorna. I vår undersökning har vi sett att majoriteten av respondenterna anser att de 
ickesäljande aktiviteterna är viktigast att fokusera på men att en kombination av säljande och 
ickesäljande vore att föredra. Detta kan sedan skilja sig beroende på vilken marknad mässan 
är belägen. Vi tycker att en kombination av dessa är en realistisk lösning, man ska fokusera på 
det som främst gynnar Sandvik AB:s mål och vi ser ingen anledning till varför man ska 
begränsa sig till endast en av aktiviteterna. Vår förhoppning var att resultatet skulle ha 
genererat en bredare grund för analysen. Vi hade föreställningen att respondenterna skulle 
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ange de säljande aktiviteterna som det primära valet dock ser vi dessa som något positivt då 
det är kostsammare att behålla existerande kunder än att finna nya.

5.6 ATT MÄTA OCH UTVÄRDERA MÄSSOR
Vi har genom vår studie sett att både Jansson och respondenterna är eniga om att det är 
problematiskt att utvärdera en mässa. Många har ofta en uppfattning i vad mässan resulterat i, 
men få tar utvärdering på allvar och får ut reella siffrorna på vad mässan genererat. Få inser 
antagligen att utvärderingen ligger till grund för beslutet till medverkan på mässan i 
framtiden. Vi tycker att Sandvik AB bör avsätta personal som har till uppgift att utvärdera 
mässan, dessa bör utses redan i planeringsstadiet. Om man går tillväga på detta sätt blir 
utvärderingen en naturlig och självklar del i arbetet och riskerar inte att prioriteras bort.

Det är enligt Stockholmsmässan värdefullt att använda sig av ett system där man samlar in 
besöksinformation som uppkommer under mässan. Detta poängteras även av Fairlink som 
anser att man bör bygga upp ett kundregister som sedan utgör underlaget vid 
uppföljningsarbetet. Vi har sett att liknande system används på vissa av Sandvik AB:s bolag
vilket vi ser som något positivt, men vi skulle gärna se att samtliga bolag i koncernen kunde ta 
detta till sig och utforma ett gemensamt system. Ansvariga för insamling av 
besöksinformation måste ha motivationen att registrera all fakta från de besökare som uppsökt
montern. Vi tror att motivationen bygger på personlig vinning som bland annat skulle kunna 
gestaltas i interna tävlingar och belöningar som är baserat på ett satt mål som ska uppnås 
under mässan. Exempel på målsättningar kan vara avslutad affär, bokat möte, ny kontakt samt 
att de fått ett konkret problem presenterat med önskan om ett lösningförslag. Beroende på 
vilket mål Sandvik AB har för avsikt att uppnå på mässan kan ett poängsystem utformas där 
de aktiviteter som värderas högst i målsättningen genererar högst poäng i tävlingen.
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6. SLUTSATS

6.1 VARFÖR MEDVERKA?
Vi har genom vår studie kommit fram till att en avgörande faktor som gör mässor till ett 
gynnsamt forum för Sandvik AB är att det är resursbesparande då man träffar ett stort antal 
besökare på kort tid. De har möjlighet att träffa både nya och existerande kunder och 
genomföra personliga möten med många av dessa under mässans gång, vilket är både tid- och 
kostnadsbesparande. Här har Sandvik AB även tillfälle att komma i kontakt med kunder som 
man inte är medveten om att de existerar därav anser vi att mässor är det enda forumet som 
erbjuder företag denna möjlighet. Då vissa av Sandvik AB:s bolag producerar stora och 
komplexa produkter anser vi att mässor är det mest fördelaktiga forumet för dem att visa upp 
sina produkter i verkligheten. Besökarna får på så sätt en möjlighet att se och känna på 
produkterna, vilket stärker deras intryck av både produkten och Sandvik AB som företag. 

Redan tidigt i studien fick vi uppfattningen om att en del av Sandvik AB:s bolag inte hade en 
klar bild angående deras anledning till medverkan. Vi ifrågasatte detta genom att konkret 
fråga respondenterna om de medverkade ”bara för att”, varav majoriteten gav ett nekat svar. 
Deras förklaring till medverkan var många gånger att de förväntades medverka eftersom de är 
ett av marknadens ledande företag. Vår åsikt angående att vissa bolag medverkar ”bara för 
att” kvarstår dock, vi vill poängtera att detta inte är en giltig anledning till att ställa ut. Man 
måste ha en medveten anledning till att medverka då mässor kostar Sandvik AB stora 
resurser, om man inte vet varför man är där så kan man inte heller få ett önskvärt resultat.

Genom enkäten fick vi en klarare bild angående vad intervjupersonerna ansåg som de 
viktigaste anledningarna till mässmedverkan. Många av punkterna värderades likvärdigt av 
både våra och Blythes respondenter, det som skiljde sig mest var att ta beställningar, denna 
punkt var högt värderad i Blythes undersökning medan den i vår studie var lägst värderad. Vi 
har kommit fram till att detta beror på att Sandvik AB inte använder mässan som ett forum att 
sälja produkter, utan främst till att möta nya kunder samt introducera nya produkter. Detta 
resultat, anser vi, bevisar att Sandvik AB har rätt inställning inför mässan och de gör mässan 
till ett öppet forum där kommunikation uppstår mellan köpare och säljare utan att köparen 
känner sig pressad till ett direkt köp.

6.2 MÅL FÖR MÄSSAN
Enligt vår undersökning är det svårt, nästintill omöjligt, att sätta konkreta kvantitativa mål för 
en mässa. Detta baserar vi på de svar som Sandvik AB:s respondenter har gett oss och detta 
styrks även i den litteratur vi tagit del av. Många har angett leads som ett mätbart mål, vi 
anser dock att detta inte är tillräckligt tillförlitligt då det skiljer sig mycket från besökare till 
besökare hur mycket de inbringar till Sandvik AB. Istället tycker vi att Sandvik AB ska dela 
upp leads i olika kategorier, som en respondent förespråkade, och på så sätt undvika att vissa 
leads värderas för högt. Vi menar då att man kan nöja sig med att en kategoriserad lead enbart 
genererar ett bokat möte medan en annan är värderad att generera framtida affärer. På så sätt 
blir målsättningen gällande leads mer tillförlitlig och realistisk att uppnå. Vi har som förslag 
att Sandvik AB kan dela in kategorierna i fyra till sex grupper då leads är av olika nivå, där 
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lägsta nivån är att besökaren varit i montern och lämnat visitkort och den högsta nivån är att 
en besökare lämnat ett konkret problem som de vill ha lösning på.

Det är även svårt att sätta ekonomiska mål till en mässa då vissa affärer inte blir genomförda 
förrän månader eller år efter utställningen, därför blir det problematiskt att koppla en specifik
affär till en viss mässa. Men vi har även insett att hundra leads på en mässa kan resultera i två 
affärer samtidigt som femton leads kan generera tio affärer. Det handlar om, som vi tidigare 
nämnt, att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi vill ännu en gång poängtera att en 
kategorisering av leads är nödvändigt.

Exempel; Säg att Sandvik AB medverkar på en mässa där de har som mål att generera 50 
affärer. De skaffar sig genom mässan 200 leads och detta leder till ett uppföljningsmöte med 
100 av dessa leads, men endast 20 leads genererar i affärer. Detta resultat blir då negativt om 
man ser utifrån målsättningen som de hade för mässan. Om de istället använt vårt förslag om 
att kategorisera leads hade de kunnat dela in dessa i grupper där vissa endast skulle resultera i 
ett uppföljningsmöte medan andra skulle generera i affärer. På detta sätt skulle resultatet inte 
bli lika missvisande.

Trots att det är svårt att sätta mål är det nödvändigt för att mässan ska generera det resultat 
man önskar uppnå. Vi anser att Fairlinks förslag är användbara angående vad man bör utgå 
ifrån när man skapar målsättningar inför mässor. Beroende på vad Sandvik AB vill 
åstadkomma med sin mässmedverkan kan de sätta upp mål utifrån kundkontakter, försäljning, 
kännedom om varumärke, positionering och ökad kunskap hos medverkande personal. Vissa 
av dessa har visat sig vara centrala anledningar till Sandvik AB:s medverkan på mässor. Vi 
menar att de bör sätta sina mål utifrån orsaken till deras medverkan.

6.3 MARKNADSFÖRING
Genom vår studie har vi kommit fram till att det är viktigt att Sandvik AB skickar 
inbjudningar till befintliga och potentiella kunder inför mässan för att informera dem om att 
Sandvik AB kommer att medverka men även vart deras monter kommer att vara belägen. Det 
är av stor vikt att dessa inbjudningar är attraktiva och att de skiljer sig från mängden då det är 
många företag som använder detta tillvägagångssätt. Att locka med en halv gåva är ett 
effektivt sätt att få besökarna till Sandvik AB:s monter, de måste då komplettera den 
utskickade gåvan med den gåva som finns i monter för att den ska bli användbar. Företaget
skulle även kunna skicka ut en inbjudan med en kod och information om att en tävling 
kommer att äga rum under mässan och att en av dessa koder kommer att vara vinstgivande. Vi 
anser även att det är ett bra tillfälle att i inbjudningarna ha ett förmånligt erbjudande som är 
aktuellt under mässan. Dessa erbjudanden skulle exempelvis kunna vara; personliga möten, 
snabbare leveranser, fri service, fördelaktiga priser. Sandvik AB bör hålla en röd tråd genom 
hela mässarbetet, gällande inbjudningar, monter, personal och aktiviteter. Har man ett bestämt 
tema till mässan ska detta prägla hela genomförandet för att göra ett enhetligt intryck för 
besökaren. 

Ett annat sätt att nå ut till besökare under mässan är att skapa ett samarbete med lokala hotell 
där Sandvik AB kan nå ut till hotellets gäster, som med stor sannolikhet även är 
mässbesökare, genom direktreklam och intern-tv. I reklamen kan Sandvik AB bifoga en karta 
som visar var deras monter är placerad på mässan och på så sätt gör de besökarna medvetna 
om att Sandvik AB medverkar och underlättar då arbetet med att finna företaget. De kan även 
använda sig av egen personal eller en celebritet som går runt på mässområdet och delar ut 
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kartor som visar vart Sandvik AB:s monter är belägen. Även dessa personer kan locka
besökare genom att ge bort en halv gåva eller andra erbjudanden.

Om Sandvik AB väljer att ej medverka på en mässa tycker vi att de borde använda sig av 
effektiv marknadsföring i form av reklam på mässan för att synas. Där skulle de kunna 
informera besökarna angående anledningarna till deras frånvaro och ge dem tillgång till 
företagets kontaktuppgifter. Vårt förslag är att Sandvik AB skapar en positiv attityd kring 
deras frånvaro och att marknadsföringen sker med en humoristisk prägel. Man kan 
exempelvis ha en fras som lyder: ”vi valde att lägga pengarna på våra kunder istället” och på 
så sätt göra besökarna medvetna om att företaget inte befinner sig i en nedgångsfas utan 
endast valt att inte medverka. Sandvik AB kan nyttja olika marknadsföringskanaler för att nå 
ut med sitt budskap, exempelvis affischer eller tv-slingor på mässområdet. Intervjuerna med 
besökarna på SPCI 2008 visade att många får uppfattningen att det går dåligt för företaget om 
de väljer att ej medverka. Därför måste Sandvik AB kontakta sina kunder innan mässan och 
informera dem angående valet att frånvara, för att inte missförstånd ska uppstå.

6.4 PERSONAL OCH MONTER
Under studiens gång har vi insett vikten av att ha rätt monterpersonal, det är avgörande för att 
mässans resultat ska bli positivt. Detta har bekräftats av Sandvik AB:s respondenter, 
besökarna vid SPCI 2008 samt litteraturen. För att nyttja rätt personal måste man noggrant 
granska personens kompetens angående företagets produkter då denna kommer att ha 
avgörande kundkontakter under mässan. Det är även viktigt att den medverkande personalen 
blir utbildad i monteragerande för att kunna göra ett bestående och starkt intryck hos 
besökaren. Vi tycker att utbildningar av detta slag borde vara självklara för Sandvik AB då de 
årligen lägger ner stora resurser på mässmedverkanden och då personalens beteende är en 
viktig del i resultatet. Troligtvis anser vissa företag att det räcker att låta någon anställd inom 
företaget hålla en kortare introduktion inför mässan. Vi menar att man istället bör låta 
personalen genomgå en mer övergripande utbildning angående beteende och attityd i 
montern. Denna utbildning borde inkluderas i mässbudgeten och vara en given faktor i 
planeringen.

Det optimala vore att låta alla Sandvik AB:s bolag ställa ut i samma monter när de medverkar 
på mässor, men detta är inte en realistisk lösning med tanke på storleken på mässområdet 
samt att mässorganisationerna delar in området efter produkter. Om man låter flera bolag dela 
på en monter skulle det leda till att endast ett bolag når sin målgrupp. Vårt förslag är istället 
att Sandvik AB bör skapa enhetliga lösningar där grunden i montern är uppbyggd på samma 
sätt. Detta gör att besökarna ser bolagen som en del i Sandvik-koncernen inte som enskilda 
företag. 

Under studiens gång insåg vi att Sandvik AB borde använda sig av ett provisionssystem där
säljare och monterpersonal, som varit i kontakt med besökare vilka har genererat en affär, får 
provision baserad på hur stor kundens order är. Detta anser vi kan leda till att Sandvik AB:s 
anställda blir mer motiverade att följa upp kontakter från mässan, då det gynnar dem själv.

Tidigt i studien hade vi en föreställning om att kulturen på mässan var på ett specifikt sätt, vi 
trodde att konkurrenterna kände varandra väl och att relationen var mer på ett personligt plan. 
Det har under studiens gång, med vissa undantag, visat sig att så inte var fallet. Detta tycker vi 
är ett positivt resultat då vi anser att relationer med konkurrenter främst bör hållas på ett 
affärsmässigt plan. Risken med att komma sina konkurrenter för nära är att Sandvik AB:s 
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anställda kan utelämna viktig information om företaget, vilket kan vara skadligt för dem. Det 
gäller i så fall att Sandvik AB är det företag som har den bästa kompetensen för att bearbeta 
informationen om konkurrenten och att de har förmågan att använda denna information till sin 
egen fördel. Efter vårt besök på SPCI 2008 förstod vi att relationen främst förekommer mellan 
utställaren och dess kunder, detta anser vi är positivt.

Då montern är det första intrycket besökarna får av Sandvik AB är det viktigt att de lägger ner 
tillräckligt med tid på planering och utformning. Det är av stor vikt att montern speglar 
Sandvik AB:s storlek för att ge besökarna rätt intryck av företaget. Placeringen är även den av 
betydelse då genomströmningen av besökare skiljer sig väsentligt åt. Som vi tidigare nämnt är 
det viktigt att Sandvik AB håller en röd tråd genom hela genomförandet, särskilt gällande 
företagets monter, ett enhetligt intryck ger en professionell bild av företaget. Man måste nå ut 
med sitt budskap på ett kreativt sätt som fångar besökarnas intresse, detta kan ske i form av 
olika aktiviteter i montern. Sandvik AB skulle kunna ha aktiviteter som är relaterade till deras 
verksamhet, detta kan vara; tävlingar, uppvisningar eller bjudningar på kvällarna. Då Sandvik 
AB sponsrar många föreningar skulle de kunna nyttja detta och använda kända profiler från 
dessa föreningar för att locka besökare. Priser i samband med tävlingar kan bestå av Sandvik 
AB:s egna produkter eller något som är relaterat till föreningarna, exempelvis säsongskort. 

Vi har som förslag att Sandvik AB kan använda sig av en kostnadskalkyl där de innan mässan 
antecknar de kostnader som förväntas uppstå vid varje utgiftspost, exempelvis 
monterkostnader, marknadsföring och transporter. Efter att mässan är avslutad kompletterar 
man kalkylen med de verkliga kostnader som har uppstått. Man kan på så sätt skapa en 
realistisk budget till framtida mässor och lättare ha uppsikt över var resurserna placeras. På 
detta sätt kan man spåra och reducera kostnader som anses onödiga.

6.5 UTVÄRDERING
För att kunna välja ut vilka mässor man bör medverka på samt sätta upp en målsättning för 
dessa måste man utvärdera tidigare mässor för att se vad de genererat. Vi menar att arbetet 
med mässor är som en cirkel där alla delar behövs för att resultatet ska bli optimalt. Enligt 
våra resultat tycker många utställare att arbetet är slutfört när mässan är över men i själva 
verket är då bara halva arbetet gjort. För att Sandvik AB ska välja rätt mässor att medverka på 
samt sätta realistiska mål för dessa bör de skapa en bra metod för att utvärdera mässorna, om 
de lyckas med detta är cirkeln sluten.

Vi anser att Sandvik AB borde skapa gemensamma lösningar för hela koncernen. Om det inte 
är möjligt att genomföra anser vi att bolagen ändå kan ta lärdom av varandra då de idag ligger 
på väldigt olika nivåer angående mässmedverkan, mål samt utvärdering.
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7. FRAMTIDA STUDIER

Genom att det har varit nödvändigt att begränsa ämnet har det lett till att vi uteslutit riktningar 
och frågeställningar som vi fortfarande anser intressanta. Vårt mål och syfte är att komplettera 
denna studie med en framtida uppsats för att få en djupare insyn om effekterna av Sandvik 
AB:s medverkan på mässor. Vid fortsatta studier skulle även undersökningar av stålindustrin i 
dess helhet kunna undersökas.

Få tidigare studier har gjorts inom ämnet varav det finns stort utrymme för framtida forskning.
Utvecklingen av ämnet har stor potential då många riktningar och frågeställningar ej tidigare
har granskats.
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INTERVJUER

13 intervjuer med anställda på Sandvik AB med liknande ledande befattning, varav fyra 
genomfördes som personlig intervju, fyra via telefon samt fem via e-post. Dessa har skett 
under perioden 2008-04-10 – 2008-04-28.

30 intervjuer med slumpvis valda besökare på SPCI mässan i Älvsjö 2008-05-27.
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BILAGOR

BILAGA 1; SANDVIK AB – ORGANISATIONSSCHEMA

Sandvik AB

Sandvik Tooling Sandvik Mining and Construction Sandvik Materials Technology

Sandvik Coromant

Sandvik Hard Materials

Tube

Strip

Wire

Kanthal

Sandvik Process Systems
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BILAGA 2; FORSKNINGSFRÅGOR

Varför vill företag ställa upp på mässor?

Varför bör företag ställa upp på mässor?

Varför medverkar företag på mässor?

Hur kan mässindustrin locka företag till att medverka?

Vad bör företag fokusera på vid deltagande av mässor?

Är det enbart dåligt att strunta i vissa mässor eller är det ett bra sätt att spara in resurser på?

Är en mässa ”bättre” ju fler företag som medverkar, eller är det bra för företagen att inte ha 
allt för många konkurrenter på plats?

Hur kan man beräkna att man nått måluppfyllnaden?

Vad finns det för mål att medverka på en mässa och hur tas dessa fram?

Hur nås dessa mål på bästa sätt?

Ser företag mässor som ett forum som man självklart ska medverka på?

Vad är syftet med Sandviks medverkan på mässor?

Vilka mässor bör Sandvik välja att medverka på?
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BILAGA 3; INTERVJUFRÅGOR - SVENSKA

1. Beskriv dina åsikter om mässor? Berätta!

2. Varför medverkar ni (Sandvik) på mässor? Berätta!
Medverkar ni ”bara för att”?
Kan kunder/konkurrenter få uppfattningen att det ”inte går så bra” för Sandvik om ni 
ej medverkar på mässor?

3. Vilka frågor tycker du att man bör ställa sig själv (som utställare) innan och under 
mässan? (För att göra en bra mässa krävs rätt beslut)
Sker detta – i så fall hur? – Ge exempel!

4. Vad vill ni (Sandvik) uppnå med er medverkan? Kvantitativa mål mätt!
Det finns två olika typer av aktiviteter på mässan, säljande och ickesäljande. Vilken 
anser du vara viktigast?
Säljande aktiviteter = generera leads, genomföra affärer, hitta nya kunder, 
kvalificerade leads
Ickesäljande aktiviteter = träffa existerande kunder, upprätthålla företagets image, 
träffa nya distributörer eller andra viktiga personer, introducera nya produkter.

5. Hur kan man mäta en mässa med kvantitativa mått? (kronor, antal, procent, enhet)
Hur ska man kunna ta fram målsättningar för kommande mässor?
Hur ska man kunna visa/räkna ut positiva resultat?

6. Hur förmedlar ni företagets målsättning (av medverkan på mässor) till er medverkande 
personal? Berätta! Ge exempel!
Hur väljer ni ut monterpersonalen som medverkar under mässan? Ge exempel!

7. Vem vill ni tala med på mässan? Berätta!
Vad anser du vara en kvalificerad lead på mässan?
Vet ni vilka som kommer att vara där?
Vem anser ni vara den viktigaste att få kontakt på mässan?

8. Hur är miljön på mässorna? Är det ofta samma företag/människor som medverkar? 
Känner du era konkurrenter som medverkar? Affärsmässigt eller på ett personligt 
plan? Har du lärt känna dessa tack vare ditt frekventa deltagande på mässor? Är detta 
positivt eller negativt – ge minst ett positivt och ett negativt exempel!
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9. Hur mycket pengar tror du ni lägger ut på mässor varje år? (ert bolag/avdelning och 
Sandvik som helhet)
Anser du att dessa kostnader bör ökas eller minskas?
Är alla utgifter verkligen nödvändiga?

10. När tar man beslut om att åka och medverka på en mässa? Vem bestämmer vilka som 
skall åka?

11. Hur går urvalet av mässor till? Ge exempel!

12. Varför eller varför inte man åker på vissa mässor?
Spelar det någon roll var mässan är? (när man åker på konferens så är det alltid mer 
populärt att åka till Maui än till Gävle)
Hur tas dessa beslut och av vilka?
(Ge exempel på en mässa som man alltid åker på och en mässa man aldrig åker på.)
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BILAGA 4; INTERVJUFRÅGOR - ENGELSKA

1. What is your opinion about trade fairs? Please describe!

2. Why do you (Sandvik) participate at trade fairs? Please explain!
Do you participate at fairs “just because”? Why?
- Just because you have always done it,
- Because you need to let everyone see that your company is successful and have the 
ability to contribute.
If you do not participate at fairs, is it possible that customers and competitors could 
get the impression that Sandvik is struggling as a company?

3. Which questions are the most important ones to take notice to as an exhibitor, previous 
and at the fair? (To make a good performance at a fair you need to take the right 
decisions).
Does this occur? How? Examples please!

4. What do you (Sandvik) want to achieve with your participation? (in numbers, 
measured as quantitative goals)
Selling or non-selling activities?
• [selling activities =  lead generation, closing sales, finding new customers, qualifying 
leads]
• [nonselling activites = meeting existing customers, enhancing the image of the 
company, meeting new distributors or agents, launching new products]

5. How can participation at trade fairs be measured in quantitative terms? (cash, 
numbers, percentage)
To be able to set a goal for future fairs, what needs to be investigated?
How do you visualize/measure positive results?

6. How do you inform your personnel about the company’s goals for the trade fair?
How do you pick the persons to represent your company at the fair?
Give examples please!

7. Who do you want to speak with at the fair? Please explain!
How do you define if a lead is qualified or not?
Do you know who will attend? (Customer and competitors)
At the fair, who do you consider as the most important contact?

8. How is the environment at the fairs? Is it often the same companies/people that 
contribute? Do you know your competitors, at what level, personal or business? Have 
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you got to know them because of your frequent participation at fairs? (Is this positive 
or negative? Give at least one positive and one negative example please!)

9. What amount of money do you think Sandvik dedicates to fairs each year?
Do you think these expenses should increase or decrease?
Are all of these expenses really necessary?

10. When is the decision made about attending to a fair? Who decides about which 
personnel that should attend?

11. How do you choose which fairs you will attend to? Give examples please!

12. How do you choose between what fairs to attend at?
Does it matter where the fair is located? (It is always more preferable to go to Maui 
than Gävle, when you go to conferences)
Who takes the decision and how?
(Give examples on fairs that you always attend to and those you never attend to!)
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BILAGA 5; ENKÄT – SVENSKA

Slutligen; Vad är orsaken till att Ni (Sandvik) medverkar på mässor?
Värdera var och en av följande punkter på en skala mellan 1 och 10. Där 1 är oviktigt och 10 
är mycket viktigt.

Utvecklade marknader
(Europa, USA)

Outvecklade marknader
(Asien)

Träffa nya kunder

Introducera nya produkter

Ta beställningar

Träffa redan existerande kunder

Demonstrerar existerande produkter

Förbättra företagets image

Marknadsundersökningar

Hålla koll på konkurrenter

Få information om konkurrenter

Skaffa konkurrensfördelar

Förbättra personalmoralen
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BILAGA 6; ENKÄT – ENGELSKA

Finally; what are the reasons for you (Sandvik) to participate at fairs?
Rank each and every of this items on a scale from 1-10. Where 1 is not important and 10 is 
very important.

Developed markets
(Europe, USA)

Undelveloped markets
(Asia)

Meeting new customers

Launching new products

Take sales orders

Interacting with existing customers

Promoting existing products

Enhancing the company image

General market research

Keeping up with the competition

Get information about the 
competition

Getting an ”edge” on nonexhibitors

Enhancing the morale of the staff
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BILAGA 7; INTERVJUFRÅGOR TILL BESÖKARE – SPCI 2008

1. Ge tre orsaker till att Du besöker mässor?

2. Vilken slags personal vill Du tala med när Du besöker ett företags monter?

3. Hur skulle Du reagera om ett stort företag på marknaden ej medverkade på en mässa?


