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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar frågan varför företag väljer att åka på mässor och undersöker hur 

mässan som medium fungerar. Uppsatsens huvudfokus ligger på monterentreprenörer och 

varför dessa anlitas för att producera andra företags montrar. 

Studien är baserad på tre intervjuer, ett besök på en mässa och en enkätundersökning. 

Tillsammans med relevant litteratur ges en tydlig bild av hur företagen tänker i sina 

medverkanden under mässorna men också varför monterentreprenörerna är inblandade i 

processen. 

Vi kom fram till att vissa företag inte vet varför de medverkar på mässorna och att många 

känner sig tvingade att medverka för att inte glömmas bort på marknaden. Några av de 

viktigaste delarna med att ställa ut är att ha ett budskap som når ut till besökare och den 

potentiella kunden. Det är även viktigt att ha personal som är engagerad och införstådd i 

företagets syfte med medverkandet. Vi kom även fram till att monterentreprenörerna kan 

bidra till ett bättre resultat. Genom resurser och erfarenhet inom branschen utvecklas 

montrarna efter kundens önskemål och budskap. 
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Inledning 

Tänk dig att ett företag har en produkt som det vill marknadsföra. Företaget vill nå ut till 

kunden och få möjlighet till personliga möten. För att lyckas med detta finns det en mängd 

olika medier och metoder att tillgå, så som tidningar, radio och tv. Företaget vill dock få till 

personliga möten samtidigt som de utnyttjar andra medier, de kan då välja att ställa ut på en 

mässa. Men vad innebär det att ställa ut på en mässa? Är det så enkelt som att bara åka dit 

och ställa upp sina produkter på ett bord och prata om dem? Mässan öppnar upp för en hel 

värld av möjligheter men innan ett företag väljer att delta så finns det många saker att tänka 

på. 

Det är mycket man måste ta hänsyn till, det kan vara allt från målgrupper och pedagogik till 

val av hur information ska spridas och nå ut. Allting är bidragande delar till att lyckas med 

målsättningarna under tillfället som mässan ger. 

Vi vill undersöka varför företag väljer att åka på mässor och undersöka hur mässan som 

medium fungerar. Uppsatsens huvudfokus kommer att ligga på monterentreprenörer och 

hur deras kunskap kan bidra till ett bättre mässdeltagande. Vi vill ta reda på vilka fördelar 

det finns i att anlita ett sådant företag. 

Båda författarna har tidigare producerat mindre mässmontrar och vill nu fördjupa sina 

kunskaper kring varför företag ställer ut på mässor. 
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Begreppsförteckning 

Ordet ”mässa” används i två bemärkelser i vår uppsats. 

 Det första är mässan som plats, en fysisk mässhall där företag och besökare kan 

vistas och genomföra mässor. 

 Den andra är mässa som evenemang, en beteckning som beskriver en pågående 

händelse.  

Ordet ”lyckas” i denna uppsats innebär att intäkterna efter mässan överstiger utgifterna, 

både om man räknar långsiktigt och kortsiktning. 

Gällande de medverkande företagen i intervjuerna så finns inget tydligt samlingsnamn som 

beskriver dem som producerar mässmontrar. De själva förklarar det som att de jobbar med 

fysisk varumärkesexponering. I uppsatsen kommer vi att kalla dem monterentreprenörer. 
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Bakgrund 

Vad är en mässa 

En mässa, i det syfte som uppsatsen beskriver, är ett kommersiellt 

marknadsföringsevenemang för säljare, produkter och företag inom alla branscher. Det finns 

två huvudtyper av mässor, dels allmänna mässor som till exempel Svenska mässan, och 

fackmässor så som bokmässor. En av skillnaderna mellan allmänna mässor och fackmässor 

är att på allmänna mässor sker många affärsavslut direkt på mässan medan på fackmässor 

krävs det ofta uppföljning av affärskontakter innan avslut.1 

Mässans historia 

Det finns inget tydligt årtal då mässor började användas. Men tittar man på marknader som 

hölls på 1500-talet så ser vi likheter mellan dessa och de mässor vi har idag. På 1500-talet 

var mässorna formade som varumarknader utanför kyrkor oftast i samband med religiösa 

högtider. Då dessa högtider drog mycket folk till en och samma plats såg entrepenörer under 

denna period möjligheter till att göra affärer på dessa platser, det var ett populärt och lite 

unikt sätt att handla just på grund av det stora utbudet. 

I Sverige var Svenska mässan i Göteborg först, den hölls första gången år 1918 och följdes av 

Skånemässan i Malmö år 1919. Det skulle dröja så länge som två decennier innan nästa stora 

mässa skulle invigas. År 1941 invigdes Stockholmsmässan och än idag står dessa två 

mässhallar som en central punkt. Efter dessa mässor följde fler och fler och utvecklingen 

hade tagit fart ordentligt.2Idag kan vi se ett flertal mässor runt om i Sverige som alla erbjuder 

en mängd olika branch- och fackmässor varje år. Det var också detta som räddade mässan 

som marknadsföringsmetod, att gå från almänna mässor till mer inriktade mot specifika 

produkter och branscher. För 50 år sedan var det mer vanligt med mässor som bara gällde 

företag emellan, men i dagens läge så varierar det kraftigt och de flesta mässor erbjuder 

externa besökare en möjlighet att komma och besöka. 3 

                                                     
1 NE, sökord: mässa, www.ne.se/lang/m%C3%A4ssa/261793 

2
 Fairlink, Den svenska mässbranschen: en stark ställning och lång tradition, 

www.fairlink.se/web/En_lang_tradition.aspx 

3Olof Lundqvist, Marknadsföring, s.298, 2007, Alfaprint AB Sundbyberg 
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Mässans aktörer 

En mässa skulle inte vara det den är, utan de personer som närvarande, dessa har vi valt att 

kallar mässans aktörer. Yrkespersoner som på ett eller annat sätt medverkar på en mässa 

spelar många roller. Även om vi inte kommer gå igenom alla så vill vi beskriva de som har 

störst inflytande på mässan som medium och i många fall de som krävs för att det hela ska 

gå ihop.   

Arrangören 

Arrangörens roll är att vara den ytterst ansvariga för en mässa, många gånger är det stora 

branschföretag som väljer att bli arrangör, vilket ger vissa fördelar. 

Som huvudarrangör finns möjligheten att ha med sitt namn i mässans titel för att på de 

visset göra extra marknadsföring. Ett exempel är företaget ”Albinsson & Sjöbergs”, ett förlag 

inom bokindustrin. Deras tidning Bilsport som är en ledande tidning inom bil styling och 

motorsport används som ett namn för den bilmässa som årligen arrangeras under 

påskhelgen. Rent innehållsmässigt bidrar detta till att arrangören får möjlighet till att sprida 

sig eller sitt varumärke (i det här fallet tidningen Bilsport), men dessutom förknippas och 

nämns företagets namn varje gång någon pratar om mässan, vilket stärker deras varumärke. 

Raka motsatsen förekommer också där det innan kanske har funnits en branschmässa men 

där företagen i branschen inte varit helt nöjda vilket har lett till att de skapat sin egen mässa 

(ofta med det marknadsledande företaget som arrangör). I ett sådant läge finns inte alltid 

behovet för det arrangerande företaget att utnyttja sin position som arrangör utan 

värdesätter branschens framgång framför det egna företagets.4  

Utställningsproducent 

Jobbet som utställningsproducent är olika beroende på i vilken sektor man är verksam. 

Generellt kan man säga att det är denna person som är producent och producerar innehåll 

för mässor i det här fallet. Där är även denna person som jobbar mot kunder och är ansvarig 

när det handlar om att leverera en mässmonter, t.ex. vid ett beställningsjobb från extern 

kund. 

                                                     
4 Intervju med Johan Grape 
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Utställningsproducentens centrala roll gör den passande för personer som vill vara ”mitt i 

smeten” och ha många bollar i luften. Kort sagt en mycket viktig roll i processen att 

framställa en mässa. 

Utställare 

Innehållet i en mässa och det som gör alla mässor så olika är ju självklart alla de företag som 

ställer ut.  Som deltagande utställare på en mässa så hyr man en mässplats, dessa prissätts 

oftast i form av kr/kvm och priset varierar kraftigt beroende på vilken bransch det är som 

ställer ut5. Många större företag passar ofta på att agera som huvudsponsorer och kan på 

det sättet få ytterligare fördelar i form av bra monterplatser och bättre marknadsföring. 

Som utställare har du möjlighet att delta på mässor där potentiella kunder och andra företag 

i samma bransch ofta deltar. 

Besökare 

Ordet besökare talar för sig självt men något som kanske inte alltid framkommer är att även 

besökare har ett slags ansvar när det kommer till om en mässa blir lyckad eller ej.6 Detta 

diskuterar vi senare i analys delen av uppsatsen. 

Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om mässor och marknadsföring som vi har möjlighet att koppla 

till vårt arbete. Några böcker som är relevanta i anslutning till den här uppsatsen är bland 

annat en bok om Göteborgsutställningen 1923 som heter Teknikens tempel, skriven av 

Anders Houltz7. Den handlar om det den historiska bakgrunden till utställningen som var en 

Jubileumsutställning för att fira Göteborgs 300 årsdag. Boken är indelad i kapitel som 

beskriver hur det gick till före under och efter mässan och berättar en hel del om den teknik 

och kunskap som användes för att bygga upp och driva mässan. Denna bok ger en bra 

bakgrundshistoria till hur mässor genomfördes förr. 

  

                                                     
5 Ibid 
6 Intervju med Anders Lundberg. 
7 Anders Houltz, Teknikens tempel,  2003, Hedemora, Gidlund 



7 
 

Mikael Jansson har skrivit en bok som heter Mässguru, en idébok om konsten att ställa ut på 

mässa. Den riktar sig till mässansvariga och ansvariga för utställare på mässor. Boken ger en 

djupgående beskrivning av processen med att ställa ut på mässor och hur företag ska gå 

tillväga för att få ut ett positivt resultat av vistelsen.8 

Stefan Ekberg skriver i sin bok Gerilla företagaren9 om allmänna tips inför mässan men även 

agerande under mässbesöket. Han lägger stor vikt på att företagen ska välja sin mässplats 

med omsorg. Denna bok har vi använt oss av inför det praktiska mässbesöket som vi 

genomfört. Den gav oss en klar bild av viktiga delar som företagen bör ha tänkt på vid 

besöket. 

Olof Lundqvist har skrivit boken Marknadsföring10. Där tar han upp bland annat om mässans 

historia och framförallt budskapet som kan användas på mässan. Han skriver även om 

marknadsföring i stort. 

Vi har funnit ett par uppsatser som behandlar ämnet mässa. Kandidatuppsatsen ”Är det värt 

att ställa ut på mässor” 11beskriver hur fem olika företag genomför sina mässor, allt ifrån 

förberedelser till uppföljning. Uppsatsen ser över den kort och långsiktiga lönsamheten för 

både små och stora företag, att medverka på mässor. I uppsatsen kommer författarna fram 

till att det överlag var lönsamt för alla medverkande företag att medverka på mässor, 

däremot att de större företagen hade det svårare att få alla kunder nöjda, då på grund av 

antalet kunder. 

Uppsatsen ”En plats. Tusen möjligheter: En undersökning om mässan som effektivt 

marknadsföringsverktyg”12 handlar om att undersöka hur Business to Business-företag kan 

stärka sitt varumärke genom mässdeltagande. I undersökning har författarna intervjuat 

experter och representanter från fem företag och frågat hur de själva ser på saken. Den hör 

undersökningen gav oss inblick i hur mässan fungerar som marknadsföringsverktyg, hur 

företag tänker och agerar. 

                                                     
8 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 59, 2004, Hyltebruks tryckeri AB, 

Hyltebruk  
9 Stefan Ekberg, Gerilla företagaren, 2005, Scandbook AB, Sverige 
10 Marknadsföring, Olof Lundqvist, 2007, Alfapring AB Sundbyberg 
11 Lisa Bolin et al, ”Är det värt att ställa ut på mässor?”, 2000 
12 Emma Claesson et al, ”En plats. Tusen möjligheter. : En undersökning om mässan som effektivt 
marknadsföringsverktyg”, 2008 
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Problemformulering 

 Vilken roll spelar besökaren för en framgångsrik mässa? 

 Varför ställer företag ut på mässor? 

 Vilka delar i själva mässdeltagandet är viktiga att lägga fokus på för att nå företagets 

mål med deltagandet. 

 Hur fungerar en mässa? 

 Vad finns det för fördelar med att anlita en extern partner i producerandet av sin 

mässmonter. 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför företag anlitar monterentreprenörer 

vid utformandet av sina montrar. Vi vill även ta reda på varför företagen väljer att ställa ut 

på mässor. 

Detta är en möjlighet för oss att bredda våra kunskaper inom ämnet genom intervjuer med 

personer inom branschen samt besök på en mässa. Vi får en ökad kompetens genom de 

praktiska momenten som genomförs. 

Perspektiv 

Uppsatsen är skriven ur ett marknadsföringsperspektiv, med detta menar vi att arbetet till 

största delen handlar om hur företagen bäst marknadsför sig själva genom just deltagande 

på mässor och att det i grunden till stor del handlar om att denna typ av marknadsföring bör 

kunna vara  gynnsam för företagens anseende och ekonomi.  

Detta gäller både företagen som ställer ut samt monterentreprenörerna som jobbar med 

detta. En del i uppsatsen behandlar frågan om huruvida det är gynnsamt för ett företag att 

anlita monterentreprenörer eller ej och om deras medverkan har stor påverkan på 

marknadsföringen.  
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Metod 

Vi har i första hand använt oss av intervjuer som metod för att samla in material. 

Intervjuerna hölls av båda författarna, varav en var ansvarig för inspelning av intervjun så att 

vi i efterhand hade möjlighet att gå igenom det inspelade materialet. Den andra personen 

höll i intervjun och såg till att intervjun flöt på så att det inte uppstod några oklarheter 

mellan personen som intervjuas och oss. 

Med hjälp av intervjuer har vi svarat på våra frågeställningar om varför företagen ofta väljer 

att ta hjälp av monterentreprenörer. 

De personer vi intervjuade var bland annat Anders från Craft expo, ett företag som erbjuder 

totalentreprenad på mässor, vilket innebär att de bland annat producerar montrar. Anders 

delger sin vision och tankar om hur företagets del av branschen fungerar.  

Ett företag inom samma bransch som Craft Expo men med en annan inriktning deltog också 

med en intervjuperson. Företaget heter Adapt och deras projektledare Thom delger sina 

visioner om event och mässor. 

Den tredje intervjun genomfördes med Johan som jobbar för Strong Expo som sysslar med 

att bygga upp mässmontrar och genomför andra events. De tre personerna är konkurrenter 

och detta skapar en intressant ingång när vi sedan ska jämföra deras åsikter. 

Fältarbete 

Vi har även besökt en mässa som en del av materialinsamlingen. Mässan heter Elmia 

Subcontractor och är en underleverantörsmässa. Under vistelsen tittade vi närmare på 

följande punkter för att få ett så brett informationsområde som möjligt. 

 Jämföra utställarna, titta extra noggrant på likheter och skillnader. 

 Hur de använder sig av ljud, ljus och doft? 

 Hur många arbetar i montern, kontra hur stor den är. 

 Hur är bemötandet från personal i montrarna? 

 Helhetskänslan vid monterbesöket, är den inbjudande eller inte? 

 Hur presenteras företagens produkter/tjänster? 

 Framgår det tydligt vad företaget sysslar med? 

 Är montern gjord av ett externt företag eller är den egenproducerad? 
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 Hur hanteras besökare när de kommer till montrar? Är det alltid samma person i 

montern som tar emot? 

 Hur är mässan utformad? 

 Finns det information om medverkade företag och deras profiler 

 Är det mycket spex runt om kring själva mässan? Så som föreläsningar, tävlingar och 

uppträdanden? 

Enkät 

Under den pågående mässan genomförde vi även en enkät som ytterligare en 

informationskälla i vårt arbete. Enkäten var utformad i två versioner så att de täcker både 

besökare och utställare. 

Intervjumetod 

Vi har i våra intervjuer lagt mycket tid på att ha väl förberedda intervjutillfällen. Våra 

intervjufrågor var formade så att de gav mycket utrymme för intervjupersonen att ge 

utförliga svar utifrån sin egen roll i branschen. 

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerad intervjumetod. Med de menas att frågorna 

är relativt strukturerade men ändå öppna. Med andra ord är de inte riktade frågor med bara 

ett ja- och nejsvar som alternativ.13 

I praktiken valde vi att hålla intervjuerna på varje persons arbetsplats där de själva kunde 

relatera och koppla våra frågor till egna erfarenheter och objekt. 

Som exempel kan nämnas att vi var på Adapts lager där Thom efter intervjun kunde gå och 

visa oss runt. Han kunde berätta om andra saker som var relevanta men som annars inte 

hade kommit fram om vi befunnit oss på en annan plats. 

Det personliga mötet gör att vi inte blir lika låsta till redan skrivna texter, även om vi hade 

nytta av dem. Genom att vi själva anpassade våra frågor för de individer som vi träffade så 

blev resultatet mycket bättre och mer personligt. Ytterligare en fördel med intervju som 

metod är att den gav oss stor möjlighet att själva bestämma vad vi vill veta och från vem vi 

hämtade information ifrån. 

                                                     
13 Monica Dalen, Intervju som metod,  2008, s. 11, Gleerups Utbildning AB 



11 
 

Vi har använt oss av personliga intervjuer där vi träffat intervjupersonen ansikte mot ansikte. 

James A Holstein skriver i sin bok Inside Interviewing14 om några fördelar med den personliga 

intervjun, bland annat skriver han att det i det personliga mötet blir mer naturligt, det finns 

mer spelrum för småprat och skämt, det blir alltså mer likt ett riktigt vardagligt samtal.  I 

boken beskrivs att den här typen av intervjuer gör det mer möjligt för den intervjuade att 

sväva ut och ge mer självgenererade svar. Han menar att den personliga intervjun således 

känns mer bekväm och öppnar upp för ett mer givande samtal. 

Denna typ av intervju gör det även enklare för den intervjuade då den som intervjuar kan ge 

mer bekräftelse genom tecken och gester som inte är möjligt i någon annan intervjuform. 

Detta leder till att den intervjuade får mer respons och kan känna sig mer delaktig i 

samtalet.15 

Andra tillvägagångssätt 

Det fanns fler sätt som vi skulle kunna använda oss av istället för intervjuer, till exempel, att 

lägga insamlingen av material på en praktisk nivå och endast besöka aktuella mässor som 

arrangeras, dock så försvinner många effektiva aspekter av insamlingen av information då 

som annars utvinns genom intervjuer. 

Att endast jobba med redan skrivna vetenskapliga verk och uppsatser är även det ett 

alternativ, däremot ser vi istället detta som ett bra sätt att komplettera information som vi 

inte kan få genom intervjuer. 

  

                                                     
14 James A Holstein, Inside interviewing, 2003, s. 179-182, Library of congress Cataloginin-in-publication Data, 
USA 
15 Ibid 
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Avgränsning 

Här förklarar vi vad vi har riktat in oss på samt varför ämnet valdes. 

Mässbranchen innefattar många olika delar. Då båda författarna är intresserade av just 

själva skapandet av mässan så valde vi att fokusera på monterentreprenörer och hur de går 

tillväga när de hjälper företag att utveckla montrar. Vi riktade in oss på tre företag i 

Linköpingsområdet som alla jobbade inom samma bransch och kan anses som konkurrenter i 

detta sammanhang. En person från varje företag valdes för att medverka i intervjuer. Vi 

valde intervjupersoner efter ansvarstagande och kunde på det sättet få ut så mycket som 

möjligt av intervjun. 

Som fältstudie besökte vi en mässa som heter Elmia Subcontractor, denna hade över 1200 

utställare och låg bra i tiden vilket underlättade för många delar i processen. Då vi 

kombinerade den med en enkätundersökning så gav ett mässbesök tillräckligt med material. 
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Intervjuer 

Här följer de intervjuer som vi har genomfört med våra utvalda personer inom 

mässbranschen. Detta är alltså en presentation av material som vi har samlat in och 

bearbetat. Det är också sammanfattningar av vad som sagts under intervjuerna och inte 

transkriberingar.  

Intervju med Anders på Craft Expo 

Intervjun med Anders ägde rum i Craft expos kontorsbyggnad som ligger i anslutning till 

deras huvudlager i centrala Linköping. 

Craft expo erbjuder totalentreprenad på mässor, branschspecifika 

konferenser, road shows, sponsoraktiviteter och liknande event där uppdragsgivarens 

varumärke eller produkt skall placeras i fokus. Genom deras ansvar ifrån idé till färdig 

produkt är det möjligt för kunden att fokusera på sin verksamhet och överföra de praktiska 

detaljerna åt Craft Expo inför sin marknadsaktivitet.16 

Craft expo är ett företag som arbetar inom mässbranschen och har funnits sedan 2003. De 

agerar som entreprenör och leverantör till företag som deltar på mässor i olika former. 

Anders nämner dock att de även jobbar åt företag som Östgötaforum där de anlitas för att 

jobba med hela infrastrukturen av standardmontrar, detta innebär monterstorlekar, mattor 

och allt sådant. Craft expos största kundgrupp är individuella kunder där de erbjuder service 

för enskilda event. Det som gör att Craft Expo sticker ut är att de designar, producerar och är 

med och monterar på plats. En helentreprenad, som de väljer att kalla det.  

Craft Expo förvaltar även material åt vissa kunder på sitt lager. De bygger runt 50 montrar 

per år, men antal uppdrag och projekt är många fler än så. För deras största kund görs ca 70 

projekt per år, då handlar det mycket om att skicka iväg producerat material. 

Anders  har varit i branschen sedan 1983 och de flesta anställda på Craft expo har varit i 

branschen mellan 10 och 25 år. Anders roll på företaget är delvis som VD och delvis som 

projektledare. 

Vid frågan om hur ett typiskt uppdrag ser ut svarar Anders att det är mycket beroende på 

vilken kund det är och typen av uppdrag. Fördelen med om det är en etablerad kund så vet 

                                                     
16 Craft Expo, http://www.craft-expo.se/Sidor/home.html, Tillgänglig: 15/11 - 2011 
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de oftast vilket material de ska jobba med då uppdragen ofta utförs med liknande material. 

Craft expo får i god tid veta vilka mässor företaget ska delta i och innan varje mässtillfälle 

hålls ett första möte med kunden där de går genom syfte och förutsättningar för mässan. 

Det kan vara allt från hur stor yta de har tillgång till, vilka delfunktioner som ska finnas i 

montern och vilket företagets syfte med att åka på mässan är.  

Kunderna kan ha olika inriktningar på olika event, till exempel kan syftet på ett event vara 

att få ut en produkt och få kännedom om liknande produkter på marknaden. På ett annat 

event kanske kunden vill förstärka relationen till redan befintliga kunder eller locka nya, då 

är den sociala delen av verksamheten i montern viktigast. Uppdragen beror alltså på vad 

kunden vill uppnå med själva mässbesöket. 

Funktioner i montrar som ofta efterfrågas är möjlighet till servering, konferensrum och 

infodiskar med extra funktioner. I bästa fall går de även genom vilka produkter de vill ska 

visas, detta är dock inte alltid fallet.  

Den genomsnittliga storleken på en mässmonter som Craft Expo bygger kan variera lite, men 

Anders säger att det är runt 80-100 kvadratmeter. Den största montern Craft Expo byggt var 

på 600 kvadratmeter plus en övervåning på 200 kvadratmeter. Priserna för att göra en 

monter varierar. Priser anges oftast i kr/kvm och beroende på vart mässan äger rum i 

världen samt vilka funktioner som efterfrågas i montern så kan priset per kvadratmeter ligga 

från allt mellan 1000 till 10 000 kronor. 

Uppdrag kan variera mycket i tid, och det finns många faktorer som avgör hur lång tid ett 

uppdrag tar. På frågan om vad som avgör om en process blir lång eller kort berättar Anders 

att det oftast är uppdrag som kräver avancerad byggnation som tar lång tid, till exempel om 

en monter ska innehålla två våningar, då måste ritningar och konstruktioner redovisas för de 

som organiserar mässan, det måste bli certifierat och godkänt. En annan faktor som 

påverkar tiden är om Craft Expo får en ny kund och det inte är helt klart vad de vill ha eller 

inte vet syftet till varför de ska ställa ut. Då kan Craft Expo komma med förslag till kunden, 

och kunden kanske godtar delar av förslagen men vill ändra på lite så att det ska passa dem. 

Oftast är det inte kunden som tar tid på sig att komma till skott utan mer praktiska delar som 

står i vägen. 
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Enligt Anders har Craft Expo väldigt många återkommande kunder och det är mycket sällan 

de bara gör enskilda jobb åt företag. Anders berättar att kunder ofta kan vara i olika cykler i 

sin marknadsföringsprocess, vilket innebär att de bearbetar marknaden på olika sätt. 

Anders ger exempel på ett företag som han har hjälpt sedan 2006 där företaget har satsat 

ganska intensivt på montrar i både storlek och antalet de senaste åren, både för att stärka 

sitt namn och varumärke. Sista året har de dock gått ner lite i budget, och då har Craft Expo 

varit med och utvecklat en monter som de kan sätta upp själva. Eftersom företaget redan är 

etablerat med en stark position på marknaden så blir syftet nu att synas och hålla 

kontakterna. 

Craft expo har även ett visst ansvar att förnya kundernas montrar och med två till tre års 

mellanrum hör de med kunden om de vill förnya något. Även om kunden inte säger något 

själv så försöker Craft Expo ibland komma med nya idéer och förslag.  

Anders ger som exempel att utvecklingen när det kommer till presentationsteknik i 

branschen går ganska snabbt framåt speciellt när det kommer till bild. Anders säger att en 42 

tums skärm inte är så speciell och drar så mycket folk längre som den gjorde för några år 

sedan. Det gäller att hitta nya intressanta sätt att dra till sig uppmärksamhet på. 

Craft Expo har egen teknik som de erbjuder kunderna att hyra på mässor. Fördelar med 

detta är att kunden kan vara säker på att tekniken fungerar samt att företaget slipper 

avsätta personal och tid till att förvalta och skicka ut tekniken till mässorna. Långsiktig är det 

bättre för företagen att ha egen teknik som de även kan använda till andra ändamål när de 

inte är på mässan, men ibland kan det vara smidigare att betala lite extra för att slippa ta 

riskerna. 

Anders får svara på frågan om vad det är som utgör en bra mässmonter på en mässa, han 

säger att det har mycket att göra med vad det är för besökare. Något som han själv har 

märkt drar många besökare är om det sker någon slags aktivitet i montern. Det kan även 

vara att besökarna själva kan vara delaktiga i något, någon form av interaktiv del. 

Han pratar också om att det är viktigt hur montern ser ut, ljud och ljus med mera. Anders 

kommer även in på vad som inte är bra eller ser snyggt ut i en monter och nämner 

personalen som en tongivande faktor. Till exempel säljare som bara sitter i sin monter och 
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äter snacks. Anders nämner dock att detta mer var förekommande förr och att många tänkte 

att montern skötte sig själv, nu är företagen mer medvetna om att det gäller att ha bra 

personal i sina montrar. Det är alltså viktigt både att ha bra planlösning och en fräsch 

monter, men minst lika viktigt att personalen har rätt kunskap och är motiverade. 

Anders säger att anledningen till att så många företag gärna använder sig av mässan som 

medium är just att det personliga mötet är så viktigt. Det finns dessutom en oslagbar 

möjlighet att kunna jämföra olika produkter. Detta bidrar till att det snabbt går att få 

information om en produkt eller ett företag. Om syftet med mässan är att skaffa kontakter 

så finns det bra möjlighet till det då det går att träffa människorna och få möjlighet skaka 

hand med kunden och sitta ner och prata. 

Slutligen pratar Anders om att det finns många företag som gör sina montrar själva. De vet 

oftast att företag som Craft Expo finns men vill hellre göra det själva, ofta av kostnadskäl. 

Ander stror att de ofta underskattar konstnaderna för egentillverkning, eftersom de måste 

avsätta pengar och personal som måste jobba med det internt. 

Många företag skulle enligt Anders få ett bättre resultat om de lade ut budget på en hel 

entreprenad. Det blir dessutom mycket smidigare för företagen då, de kan bara komma till 

mässan och agera och slipper allt runt om och i sin tur få ett bättre resultat.17 

Intervju med Thom på Adapt 

Adapt hette från början ”Dafreak” och var resultatet av en hobby inom mobilt disco under 

några år. Under det senaste decenniet har Dafreak expanderat och utvecklats snabbt vilket 

har lett till att de idag kan erbjuda totallösningar med all den eventutrustning och 

kompetens som behövs för att genomföra ett modernt event. Trots att Adapt har 

expanderat så har de inte gått ifrån sin grundbransch och sysslar fortfarande med uthyrning 

av discoutrustning med mera. 18 

Företaget har 16 heltidsanställda och har 4 kontor i Mellansverige varav Linköping fungerar 

som huvudlager. Adapt växer hela tiden och genomför runt 400 stycken projekt per år, varav 

Adapt medverkar/bygger på 75 % av dem. Vi har träffat Thom ”Thompa” Andersson som har 

jobbat som projektledare och lageransvarig på Adapt sedan lite över ett år tillbaka. 

                                                     
17 Intervju med Anders på Craft Expo 
18 Adapt, http://www.adapt.se/foretagshistoria, Tillgänglig: 22/11 - 2011   
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Thom började sin karriär som discjockey för att sedan expandera till att syssla med uthyrning 

av ljud och ljusutrustning. Detta höll han på med under ca 13 år innan han blev anställd på 

Adapt. Övergången var ganska naturlig och Thom menar på att han sysslar med i princip 

samma arbetsuppgifter som han gjorde tidigare. 

Thoms roll på företaget är framförallt kontaktperson för lagret i Linköping men titeln som 

han besitter är projektledare och har med andra ord egna projekt tillsammans med kunder 

som han genomför. Han är även med ute på fältet och bygger upp de projekt som 

genomförs.  

På frågan om hur ett typiskt uppdrag ser ut och går till svarar Thom att det beror på hur stort 

jobbet är och vad kunden har för krav. Han säger att de alltid genomgår offertprocessen och 

pratar om vad kunden vill ha ut av eventet. Adapt sysslar med allt från mässor till 

konferenser, det vanligaste jobbet som han genomför är  konferenser med fest efter. Men i 

och med att de gör så många olika saker så varierar uppdragen ganska mycket och det är 

enligt Thom svårt att säga hur ett typiskt uppdrag går till. Om en process blir lång eller kort 

avgörs mest av storleken på projektet. Det kan också handla om att bokning av lokaler kan ta 

tid eller att kunden är osäker på vad den vill. 

Thom nämner att Adapt mest har återkommande kunder, men att det inte är så stor skillnad 

på arbetsprocessen om det är en ny eller återkommande kund. Varje projekt är unikt och 

görs från scratch. Däremot går det ibland ta vara på idéer som funnits i tidigare jobb och dra 

nytta av dem. Thom får även frågan om det är någon teknik eller något tillvägagångssätt som 

de alltid använder i sina events. Han svarar att det inte direkt finns det, inte något som 

slutkunderna ser. Däremot så satsar Adapt på att vara en helhetsleverantör, de har allt som 

behövs för att genomföra allt. De hyr ibland in företag för att utföra små delar i processen. 

Kunden vet om det, men den som väl sitter på mässan till exempel kommer inte se det. 

Thom säger också att den bransch de inte gör uppdrag åt är TV-branschen. Däremot gör de 

en del som hamnar på TV. De gör även en del roadshows. Då kan det vara några anställda 

som åker runt i en lastbil och ställer ut på olika ställen. 

Thom får, precis som Anders svara på frågan om vad han tycker utgör en bra mässmonter. 

Han svarar att allting handlar om vad det är för form av bransch som montern riktar sig till. 

Design är ett starkt ord enligt Thom, det är viktigt med något som sticker ut. Thom nämner 
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som exempel deras en monter som Adapt hade producerat för teknikmässan i Stockholm i 

år. Där hade de stuckit ut från mängden genom att inreda ett vardagsrum med väggar på 

båda sidorna av gången där folk gick, och även tak (vilket är ganska ovanligt på mässor). 

Effekten blev den att när besökaren ”gick in” i deras monter och hade inte möjlighet att bara 

gå förbi som annars kan vara ett problem för företagen. Det blir en skön känsla med en 

gammal stil som kunde återfinnas på allt från möblerna till tavelramarna.  

Thom nämner att många gånger är det en kostnadsfråga att sticka ut och därav så undviker 

företagen det, men ibland så kan det vara värt om kostnad kontra effektivitet ställs mot 

varandra. Adapt är som tidigare sagt, med i processen och tipsar sina kunder om deras 

erfarenhet om vad som passar. Idéer och tankar bollas hela tiden om montern tillsammans 

med kunden och det är främst kundens önskemål och behov som sätts i fokus. 

På frågan om han tycker att mässan som medie- och mötesplats har förändrats med tiden 

svarar han då att den trådlösa tekniken har utvecklats och kommit med åren, även 

bildpresentationer där det används en clicker eller liknande. I början var det inte så populärt 

men nu för tiden så är det enbart sådant som gäller. 

Den avslutande frågan handlade om hur mycket företag i genomsnitt lägger på att få till 

exempel en monter producerad. Thom säger då att det varierar extremt mycket, men att det 

kan röra sig om mellan 1000-3500 kronor per kvadratmeter. Då tillkommer det också många 

fler kostnader än det som Adapt fakturerar, allt från monteryta till vatten och el. Även 

personal medför kostnader.19 

Intervju med Johan på Strong Expo 

Strong Expo är för närvarande ett dotterbolag till BRG Marketing som är en större koncern. 

Företaget drivs av den intervjuade Johan Grape och medverkar i ca 60 projekt per år. De 

sysslar mest med att bygga upp mässmontrar men genomför även andra projekt som 

roadshows och events. I likhet med Craft Expo är de en totallleverantör, där allt genomförs 

efter kundens önskemål.20 

Johan är tekniker i botten och jobbade i ung ålder på Saab i Linköping, Efter det jobbade han 

inom försvarets forskningsinstitut med simulationsteknik, interninformation samt 

                                                     
19 Intervju med Thom på Adapt 
20  Strong Expo, http://www.strongexpo.com/om-oss.html, Tillgänglig: 27/11-2011 
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videoproduktion. Han har även drivit motorsportanläggningen Mantorp park under 10 år, 

byggt upp verksamheten samt bolaget och ägde under den tiden även en extern reklambyrå. 

Reklambyrån skulle sedan kallas Strong Expo och är just nu ett dotterbolag till koncernen 

BRG marketing. På Strong expo är Johan projektledare och ägare och beskriver att hans roll 

på företaget roll är att utveckla befintliga kunder samt att skapa nya kundrelationer. 

När Johan själv får möjlighet att sammanfatta vad Strong Expo är så svarar han att det är ett 

företag som ger möjligheter för andra företag att skapa personliga möten. 

Vi undrar om företaget ser sig som ett eventbolag eller om det är mixat och Johan svarar att 

just när de gäller event så tycker han att det uttrycket är fel att använda, alla använder det i 

dagliga talet. Event används alldeles för flitigt, speciellt event marketing som egentligen är 

en plattform för ett företag att förmedla sitt budskap och sin produkt, det är inte en 

personalfest. Därför har han inte jobbat med event som uttryck överhuvudtaget.  

Han jobbar med evenemang kort och gott Johan säger att företaget gör många evenemang, 

både publika och ”business to business”. 

På frågan om hur ett typiskt uppdrag ser ut svarar Johan att varje uppdrag och varje kund är 

unik, och att det är det som är företagets framgång, de har skapat alla kundrelationer de har 

och de flesta kommer från mycket gamla relationer. Den äldsta kundrelationen som Johan 

har är 28 år, det är med svenska Volkswagen. 

Johan berättar vidare om vad som avgör om en process eller ett uppdrag ska bli långt eller 

kort och berättar att alla projekt är mycket olika varandra. Han säger generellt att ju större 

omfattning ett projekt har desto längre tid tar det. Det finns inget som säger att ett projekt 

måste ta en viss tid att genomföra, utan det handlar om att göra nytta för kunden, inte bara 

nytta för företaget. 

Om strong expo gör ett bra jobb ekonomiskt, ett bra genomförande och ser till att det håller 

bra kvalitet så stannar ju kunden kvar så då gynnas företaget på den vägen. En sak som kan 

ta tid är om en komplicerad monter ska genomföras med nya idéer och så vidare till exempel 

en tvåvåningsmonter tar självklart lite tid att planera och bygga. Johan säger att han inte vill 

sälja för komplicerade och kostsamma projekt till en kund för det bidrar till en sämre 
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affärsrelation. Vill kunden själv ha det går det att lösa, men det viktigaste är att det blir bra 

för kunden. 

Johan menar mycket på att det handlar om att möta kunden och göra smarta lösningar. 

Byggprocessen de senaste åren har blivit dyrare och företag säger nej för att företag i Johans 

bransch tar för mycket betalt. Johans mål är att det inte ska behöva vara så, utan företagen 

ska kunna ställa ut på så många mässor som möjligt. Med den här principen säger Johan att 

de får en lång och bra relation med kunderna. De flesta kunderna stannar också och 

företagets mål är att få kunder de kan jobba med på lång sikt, vilket är en stor fördel enligt 

Johan. 

Strong Expo är med och producerar ca 60 evenemang per år, vissa är löpande som 

roadshows, de går alltså under en längre tid, vissa gånger har kunder projekt som kan 

användas flera gånger per år. 

Johan säger att strong expo inte gör något för att det ska synas att just hans företag har 

byggt en monter. Däremot säger han att det finns företag som satsar mer på sin egen 

vistelse än kundens. Detta kan säkert vara ekonomiskt givande till viss del enligt Johan, men 

det är inte det som är huvudmålet för strong expo, utan det är att se till att uppfylla alla 

kundens mål. Han säger även att om de gör 10 olika montrar så ska det inte synas att just 

strong expo producerat alla, de ska vara så olika. 

Johan svarar även han på vad han tycker utgör en bra mässmonter och det första han säger 

är att kundens budskap kommuniceras, att företaget når den kundgrupp som förväntas. Det 

är även viktigt att personal från företaget är med i montern och att de själva känner sig 

bekväma med monterns utformning och delaktiga i den processen. Samtidigt ska montern 

vara lockande mot kundgruppen och se till att få ut budskapet som företaget har. 

När vi undrar om hur mässor har förändrats genom tiden så svarar Johan att mässmediet har 

förändrats kraftfullt de senaste 20 åren. Han pratar speciellt om Internets inblandning i 

marknadsföringen och försäljning, men betonar samtidigt är det mellan människor affärer 

görs upp och det sker inte på internet på samma sätt även om den möjligheten finns. Det är 

människor som bygger förtroende för varandra under tiden som man även bygger sitt 

varumärke. Många organisationer har slutat med resande säljare som var mycket populärt 
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förr i tiden. Då företag söker andra möjligheter till att sköta detta behov så har mässmediet 

blivit en viktigare del i den strategiska marknadsföringen för att kompensera för den andras 

bortgång. Där kan man möta kunden på en plats, och möta nya kunder.21 

Johan pratar också om att mässor är perfekta instrument för att testa om en ny produkt är 

värd att satsa på. Eftersom man snabbt kan få respons och göra en rättvis presentation av 

den så anser Johan detta som en effektiv metod. Fördelar med det är att man kan nå en stor 

kundgrupp på en effektiv och kort tid. Johan tror att många svenska företag har missat 

denna möjlighet till snabb respons. 

Vid diskussion om budget så menar Johan på att just mässor är det mest kostnadseffektiva 

sälj- och marknadsföringsinstrument. Just sälj poängteras för att det är ju det som det 

handlar om, säger Johan. Om man däremot vill bygga varumärke så tycker Johan att 

evenemang är en bättre metod än mässa, och genom det ha fokus på just sitt varumärke 

under den perioden, och inte sälj. Ett exempel som Johan tar upp är Red Bull, de har lyckats 

med sin varumärkesuppbyggnad. Genom att förknippa sig med sportevenemang och även 

skapa dessa där besökarna ligger inom deras målgrupp, så har detta visat sig vara en effektiv 

metod. 

När vi frågar Johan varför man ska välja mässa framför andra marknadsföringsverktyg så 

menar han att mässan öppnar upp för det personliga mötet som inte går att få på något 

annat sätt. Han menar även på att det är just att träffa varandra som är avgörande för en 

framtida affär eller att stärka sin nuvarande relation. Det ger en bättre effekt att få träffa 

personer än att till exempel läsa en broschyr. 

Även betydelsen för det personliga mötet verkar öka enligt Johan som märker av ett större 

intresse för mässor på senare år samtidigt som det arrangeras fler och fler. Johan berättar 

att de som upptäcker evenemanget som en kommunikationskanal, är ofta de framgångsrika, 

just Red Bull var först på marknaden vilket gav de ett försprång mot konkurrenterna vilket ha 

lett till att de dominerar marknaden. 

Johan ger även exempel på företaget Edströms som är marknadsledande inom inredning till 

yrkesbilar (för hantverkare mm). De har skapat sin egen mässa då deras bransch inte hade 

                                                     
21 Intervju med Johan Grape på Strong Expo 
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någon, där har de bjudit in konkurrenter och på det sättet gjort hela branschen större. Det 

finns ett visst ansvar i att vara marknadsledande, även Johan tycker detta. De är ansvariga 

för att föra branschen framåt. Då de inte behöver bygga sitt varumärke och redan är 

marknadsledande så finns det inte heller något intresse i att utnyttja sin arrangörsroll i dessa 

mässor, då det inte tjänar något på det. 

När vi diskuterar om företag som anlitar Strong expo så berättar Johan att det viktigaste är 

att Strong Expos personal har kompetens om branschen som de ska producera för. Även om 

Strong Expo är orädda för att prova någonting nytt så är de måna om att de ska kunna göra 

ett bra resultat innan de tackar ja till jobbet. 

Johan berättar att han utgår från ett helhetperspektiv gentemot kunderna. Det handlar inte 

bara om själva mässmonterns utformning utan oclså hur företaget kan agera på mässan. 

Responsen på detta arbetssätt har varit positivt.Vi pratar vidare om självproducerade 

montrar mot montrar som är producerade av företag som Strong Expo. Johan nämner att 

mässbyggarbranschen fortfarande är en outvecklad bransch. 

Han nämner sedan vidare om att det är viktigt att utveckla kundrelationen över tiden. Han 

menar också att mässbyggarbranschen är ganska standardiserad just för att den är ganska 

ny. Johan nämner just det som vi frågade efter, att han ser montrar som har kostat otroligt 

mycket pengar, men som inte får ut sitt budskap. Han lägger stor vikt på att de som står i 

montern kan presentera och sälja sin produkt. Han säger att det finns ingen bättre säljare för 

en produkt än de som jobbar med den året om och samtidigt har utvecklat den. 

Johan nämner som slutkommentar på denna fråga att beställaren för montern (för lite större 

företag) inte alltid kommer att befinna sig i den. Ofta så är det marknadsansvariga som står 

för beställningarna till underleverantörer som i det här fallet skulle vara Strong Expo. Johan 

säger att det är viktigt för företagen som beställer att se till att flera är involverade med 

monterentreprenörerna. 

När det gäller förändringar över tid så ser Johan positivt på mässbranschen, det som kan 

nämnas dock är att mässorna har höjt kostnaden per kvadratmeter i takt med att mässan 

som medium har blivit populärare, något som påverkar vissa branscher då de inte längre har 

råd att medverka vilket har medfört att vissa branscher försvinner inom mässmediet.  
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Besök på mässa – Elmia Subcontractor 

Som en del av materialinsamligen valde vi att åka på en mässa. Det gav oss mycket 

information och framförallt en inblick i mässmediet och vi kunde jämföra våra egna 

iakttagelser med informaternas. Nedan följer sammanfattningen av vårt besök. 

Elmia Subcontractor är en mässa som arrangeras i Jönköping och räknas som norra Europas 

ledande underleverantörsmässa. Mässan besöks endast av underleverantörer till 

tillverkningsindustrin. Årligen ställer 12 00 utställare ut på mässan, dessa kommer från cirka 

trettio olika länder. Det är dessutom en mängd besökare och 2010 var antalet besökare 

13 000. På mässan grundläggs varje år affärer för nästan 18 miljarder kronor, vilket är en 

väldigt stor summa och visar hur stor mässan är.22 

Till mässan hade vi med oss enkäter till både utställare och besökare samt ett dokument där 

vi hade förberett och tänkt igenom vad vi skulle titta extra på och tänka på under 

mässbesöket.  

 

  

                                                     
22 http://www.elmia.se/sv/subcontractor/ 
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Mässan var uppdelad i olika hallar och under besöket gick vi först runt i de olika hallarna och 

studerade montrarna och tog in känslan av mässan för att få ett helhetsintryck. Vi tittade 

efter montrar som stack ut från mängden men studerade även mera ”ordinära” montrar. 

Många av montrarna var ganska enkla. Det fanns en hel del som bara bestod av några roll-

ups samt en eller två personer som pratade med de som var intresserade. Sedan fanns det 

de som hade tagit det ett steg längre genom att sätta in några av de egna produkterna i 

montern.  

Storlekarna på montrarna varierade mycket. Det märktes att vissa hade lagt mer pengar än 

andra på en stor monter. Detta betydde dock inte att de lockade mer kunder då detta mer är 

beroende på vad som finns i montern än storleken, vissa hade till exempel en stor monter 

men utnyttjade bara en del i mitten. 

 

På en mässa är det viktigt att locka folk. Vid vårt besök såg vi en hel del olika försök till detta, 

vissa visade sig vara bra, andra mindre bra. Några företag hade robotar som arbetade i sina 

montrar, detta gav uppmärksamhet och många blev nyfikna och stannade upp och tittade, 

dessutom medförde vissa av robotarna ljud, vilket bidrog till att folk på längre avstånd och 

blev nyfikna på vad det var som lät. Vi såg dock ett flertal gånger besökare stå och titta på en 

robot, men utan att någon i montern tog tillfället att komma fram och prata med besökaren. 
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Men vi observerade också, att personalen i montern var på väg fram, men då drog sig 

besökaren undan, vilket tyder på att det inte heller bara handlar om att ha något som drar 

blickar, utan att montern måste fungera som en helhet med inredning, material och 

personal. Andra företag hade interaktiva delar och försökte locka in folk att tävla och vinna 

priser och vissa hade snittar eller någon mat och dryck för att locka fram besökare som de 

kunde prata med. 

När vi gick runt bland montrarna hände det några gånger att personalen försökte dra in oss i 

montern och prata med oss, detta var dock inte så vanligt förekommande, speciellt inte om 

vi bara gick förbi och sneglade på montern, däremot om vi ställde oss och tittade på någon 

produkt i montern var det ofta det kom fram någon och började beskriva vad det var för att 

sedan fråga vad vi själva jobbade med. 

Bemötandet bland montrarna var överlag väldigt bra och de vi stötte på var informativa och 

trevliga. När vi började dela ut enkäter var nästan alla villiga att svara även om vissa tog sig 

mer tid på sig att svara än andra och en del således blev mer utförliga. 

 

Vi hade även en enkät för besökare på mässan, alltså besökare som inte själva var utställare. 

Under mässan var det inte så vanligt att vi såg folk som bara var besökare och inte 
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representerade ett företag, vilket gjorde det väldigt tydligt vilka mässan inriktar sig till. Det 

är inte direkt så att det finns mängder med reklam om mässan för just allmänheten vad vi 

har sett. Det är en mässa som riktar in sig på företag. 

På mässan i sig var det inte mycket spex eller underhållning som inte hade med just 

montrarna att göra. Det fanns några scener där det hölls lite tal och mindre föreläsningar 

men vi upplevde det som att det mest var upp till utställarna att hålla igång mässan.  

Monterfokus - Autodesk 

På mässan delas det ut ett pris för bäst genomförda monter. I år var det företaget Autodesk 

som vann priset, med en djungel och härlig atmosfär tillsammans med blåa varelser som gick 

runt skapades en alldeles speciell känsla när vi gick in. Vi valde att titta närmare på den 

montern och fick möjlighet att prata med Veronica Wernersson, som var en av 

producenterna för montern.  

Veronica berättar att eftersom Autodesk utvecklar program för 3D-modellering och är det 

självklara valet i spel och filmproduktion så har således deras programvara använts i 

skapandet av filmen Avatar. Det var härifrån som Veronica kom på att man kunde använda 

sig av ett Avatar-tema på mässan. Både för att det har en poäng och bakgrund, men också 

för att just denna mässa är väldigt ”hård och grå”, som hon väljer att uttala det. Kontrasten 

blir med andra ord extra stor på en mässa som denna och är en av de bidragande delarna till 

att montern har fått så mycket uppmärksamhet. Det var företaget Adapt som vi tidigare har 

pratat om, som var med i processen för att i praktiken skapa montern med hjälp av deras 

resurser. Även Thom berättar att han var mycket nöjd med montern och effekten av den. 
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Enkät 

Här redovisas genomförda enkäter med hjälp av diagram, detta för att på ett tydligt sätt visa 

de varierade resultaten som förekom under enkätarbetet.  

Vårt syfte för denna del har varit att ge en bild hur besökare och utställare tänker kring 

mässan som medium. 

Vi hade två enkäter, en för utställare som innehöll frågor som fokuserade på hur företagets 

strategier och tankar om den aktuella mässan var. Den andra gavs till besökare, och 

undersöker deras syfte med besöket samt även spegla en helhetsbild i vad de tyckte om sitt 

besök. Sammanlagt så svarade 52 utställare och 27 besökare på våra enkäter. 

Här nedan redovisas diagram som är framtagna efter genomförd enkätundersökning på 

mässan ”Elmia Subcontractor 2011” den 10 november. Vi har valt att använda de frågor som 

vi anser viktigast för vår frågeställning och som vi anser är väsentligt att redovisa. Frågorna 

täcker delar som budget då detta är en intressant del i arbetet, hur mycket företag faktiskt 

lägger på sina mässdeltaganden. Vi har även med förberedelser som fråga då det är 

intressant och ta reda på hur mycket resurser som företag behöver lägga innan mässan. 

Företagsmålen var också en viktig del att ta reda på och för att få en bättre förståelse så 

fanns det flera svarsalternativ. 

Diagram över enkätfrågor för utställarna 

En av de frågorna som vi hade med i enkäten för utställare var självklart hur stor budget som 

de hade lagt på sitt mässbesök. Med detta var vårt syfte att få fram hur mycket pengar ett 

företag behöver lägga om de väljer att medverka på en mässa. Resultaten var ganska jämna 

men med vanligaste svaret runt 100 000 – 300 000 kronor, detta inkluderar då allting som 

har med mässan att göra (allt från personal till rese-, genomförande kostnad mm.) 

Denna fråga är intressant för att till exempel kunna dra kopplingar mellan hur väl genomförd 

en monter är i förhållande till hur mycket pengar som lagts på den. Vissa kanske lägger lite 

pengar men har en bra monter och tvärtom. 
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Vi ville även få reda på hur mycket tid som går åt för att förbereda inför mässan, det kan 

vara allt från att gå igenom syfte och genomförande till planering av mässtiden. Resultatet vi 

fick fram var ganska dominerande av måttligt, många företag inom denna bransch hade varit 

med på över 40 mässor genom åren och har på grund av det redan en satt grund för hur de 

genomför dessa. Detta är enlig dem en bidragande del till varför de inte behöver göra så 

mycket förberedande processer, så länge det inte är dags att förnya sig, vilket var mellan var 

femte och var tionde år enligt de tillfrågade. 

 

 

 

 

 

 

Medan vi genomförde vår förberedelse av enkäten så uppkom en intressant fråga som vi 

anser gjorde genomslag på mässan när den dök upp. Nämligen om företagen känner att de 

inte hänger med i konkurrensen om de inte fortsätter att delta i mässorna som de brukar åka 

på. Vårt resultat av frågan var att 7 av 10 ansåg att detta är ett verkligt problem och 

kommentarer kom fram som; ”Om vi inte ställer ut på mässan ett år så undrar ju kunder 

varför vi inte gör det och oklarheter kring företagets stabilitet kan ifrågasättas, det är inte 

värt att riskera det.” 
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En central fråga i vårt arbete är vad målet med att ställa ut på mässan är. Av våra 52 

tillfrågade företag så var det en ganska jämn fördelning i de dominerande alternativen. 

Däremot så förekom det företag som inte var där för att värva nya kunder utan helt enkelt 

ville visa för sina nuvarande kunder att de fortfarande finns kvar som en stark aktör på 

marknaden. Deras montrar var mer fokuserade på just den sociala aspekten och vi kunde 

tydligt se att det var de nuvarande kunderna som fanns i fokus i och med namnssatta stolar 

mm.  
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är ditt helhetsintryck av mässan? 
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Samtidigt som vi gjorde enkätundersökningar för mässutställare, passade vi även på att fråga 

de personer som kom dit som besökare, utan avsikt att presentera sitt företag. En av våra 

frågor som vi ansåg viktiga att presentera var hur bemötandet hade varit på mässan. Då 

mässan är en chans att visa den bästa sidan av sig själv och sitt företag så förväntades en hög 

procent i kategorin mycket bra. Något som visade sig stämma, även om det fanns någon 

enstaka som ansåg sig sämre behandlad så kan man diskutera om detta var på grund av 

personerna som jobbade i montrarna eller personen själv. 

 

 

 

 

 

 

Vi ville även titta närmare på vad besökarna tyckte i helhet om mässan, majoriteten var enig 

om att den var mycket bra även om det fanns en vis spridning i de lägre alternativen. Mässan 

är relativt genomarbetad då den har arrangerats sedan 1975 och detta visas tydligt under 

besöket då det mesta känns välplanerat och organiserat. 

 

 

 

 

 

 

 

I helhet så tyckte vi att enkätens genomförande fungerade bra och mycket intressant 

information kom fram.  
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Analys 

Besökaren 

”Det är spännande med mässor, för man stöter på människor som i själva verket är viktiga 

beslutsfattare och påverkare. Sådana man inte kan hitta genom att köpa register.” 

- Christine Blinke, Pr- och marknadsdirektör, Protect Data23 

Besökarna har en avgörande roll i ett lyckat mässbesök. Detta framkommer av våra 

intervjuer men även genom vår egen upplevelse under vårt besök på den verkliga mässan. 

De utställande företagen, som vi pratade med under besöket på Subcontractor, hade tydliga 

åsikter om hur besökarnas inställning påverkar mässans resultat. Det visades åtskilda gånger 

att även om företagen försökte locka in potentiella kunder så misslyckades de just på grund 

av att besökarna snabbt vände ryggen till. Under vår intervju med Anders från Craft Expo så 

sa även han att hur bra än mässa i slutskedet blir beror ofta på besökarna om den blir bra 

och att utställarna samtidigt har ett ansvar att vara attraktiva. I slutskedet så är det 

besökarna som avgör om mässan ska anses som bra eller dålig. 

Vi har sett försök till att locka kunder/besökare och tror även att det finns ett annat syfte till 

det, nämligen att få besökare på bra humör samt att få dem att känna sig välkomna. Som vi 

tidigare fastställt så är en glad och nöjd besökarpublik en bra besökarpublik. Exempel på vad 

som används är all mat och godis som fungerar som lockelser för besökarna, även Stefan 

Ekberg24 skriver om detta och menar på att de flesta människor anser det oartigt att bara ta 

och fortsätta gå, och stannar kvar en liten stund. Denna stund är den som man bör ta 

kontakt med besökarna. Detta används för att locka besökarna till montrarna och det finns 

en mängd olika tillvägagångssätt för att lyckas med detta. Både genom vårt egna besök samt 

intervjuerna framgår det tydligt att det är effektivt med aktivitet i montrarna, vissa hade som 

vi påpekade i beskrivningen av vårt eget mässbesök robotar som lät, eller aktiviteter 

besökaren kunde delta i för att till exempel vinna ett pris.  

                                                     
23 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 23, 2004, Hyltebruks tryckeri 
AB, Hyltebruk 
24 Stefan Ekberg, Gerilla företagaren, 2005, Scandbook AB, Sverige 
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Mikael Jansson skriver i sin bok , att uppfinningsrikedomen tycks oändlig25. Han beskriver 

även att det är viktigt med aktiviteter i montern. 

Ett exempel som vi själva kände stod ut under vårt besök på Subcontractor var ett företag 

som hade en professionell barberare som erbjöd rakning av besökare som gick förbi. Detta 

drog självklart blickar vilket bidrog till ett ökat intresse för resten av montern. Företagets 

slogan löd: ”Vi tar hand om ditt skägg” och eftersom de var en underleverantör för 

verkstadsindustrin så kan man ju undra vart parallellen låg. Inom industrin så kallas de små 

metallspånen som faller bort vid tillverkning för skägg och detta företag utvecklade 

insamlare för just dessa. 

Anders säger att det är just det som lockar kunder, aktivitet eller någon sorts rörelse i 

montern, Thom säger att designen är väldigt viktig, att det är något som sticker ut från 

mängden och som drar blickarna till sig. Johan anser att ens roll som producent när man 

skapar en monter åt kunden är att man kommunicerar kundens buskap samt att man når 

den kundgrupp som förväntas. Andres nämner även vad han inte tycker ser bra ut i en 

monter och att det är när personalen bara sitter och äter snacks och verkar allmänt 

oengagerade, han säger dock att detta inte längre är så vanligt förekommande vilket 

stämmer bra överens med vad vi såg. Johan har åsikt om detta också men menar samtidigt 

att det är viktigt att sätta personal i montern som har varit med på något sätt i utvecklingen 

at produkten. Det finns ingen bättre säljare än de som har skapat en produkt.26  

Det var inte ofta personalen bara satt och åt godis ur sina skålar. Det är dock inte alltid lätt 

att sticka ut då det som Thom säger ofta är en kostnadsfråga, alla företag kanske inte känner 

att de har råd att sticka ut och tycker det är mer viktigt att kunna vara med på själva mässan 

över huvud taget. 

Eftersom besökaren har en så viktig roll på en mässa ville vi undersöka hur besökaren själv 

tänker om sitt besök och om mässor samt utställare. Därför genomförde vi 

enkätundersökningen som har redovisats tidigare i uppsatsen. En av frågorna var just hur 

bemötandet bland montrarna har varit och där svarade nästan alla att det hade varit mycket 

                                                     
25 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 59, 2004, Hyltebruks tryckeri 

AB, Hyltebruk  
26 Johan Grape, (2011), muntlig intervju. 
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bra vilket tyder på att företagen lägger stor vikt på att ha bra och utbildad personal i 

montrarna. Detta stämmer även överens med vad intervjupersonerna svarat. Slutsatsen som 

vi kan dra här är att en av förutsättningarna för att lyckas på en mässa är att besökare 

känner sig väl bemötta och välkomna i montrarna som de går in i. 

Varför ställer företag ut? 

”Se ditt mässdeltagande som en fest där du står som värd. Vem vill du ska komma på din 

fest, hur får du de som kommer dit att komma i rätt stämning och vad ska de ha i huvudet 

när de går därifrån?” 

- Lisen Höglund, Höglund reklam27 

Det finns flera olika anledningar till att ett företag kan vilja ställa ut på en mässa. Bland annat 

så lever företag på att ha kunder och genom att ställa ut på mässor finns det stora 

möjligheter att både bibehålla gamla samt skapa nya kundrelationer.  Vi ställde i enkäten 

frågan vad målet med att ställa ut på Subcontractor var och fick en del varierande svar. 

Frågan möjliggjorde flera olika svarsalternativ och vissa alternativ kryssade nästan alla 

tillfrågade utställare i. Till exempel så kryssade nästan alla i de två första svarsalternativen, 

som löd: knyta kontakt med potentiella kunder samt marknadsföra företaget. Dessa två 

alternativ har vi också märkt av genom vårt på mässan. Företagen jobbade aktivt för att 

marknadsföra sig och i stora drag ta tillvara på besökarna.  

Av de företagen som vistades på mässan när vi var där hade de flesta stor erfarenhet av att 

ställa ut på mässor, i princip alla svarade på alternativ att de varit på fler än tio mässor Detta 

speglades även i verklighetsbilden just för att de flesta mässmontrarna kändes väldigt 

genomarbetade och genomtänkta. 

Intervjupersonerna redovisar många anledningar till att företag väljer att ställa ut på mässor. 

Den huvudanledning som anförs är möjligheten att träffa andra ansikte mot ansikte. Detta 

påpekar även Olof Lundqvist i sin bok Marknadsföring28 Där påpekar han fördelarna med att 

träffa personerna just, ansikte mot ansikte. Miljön som tillfälligt byggs upp på en mässa är 

                                                     
27 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 21, 2004, Hyltebruks tryckeri 
AB, Hyltebruk 
28 Marknadsföring, Olof Lundqvist, s.301, 2007, Alfapring AB Sundbyberg 
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ofta harmonisk och öppnar möjligheter till kundkontatker, en möjlighet som många företag 

gärna vill ta del utav.  

De vi intervjuat ger samma bild. Anledningen till att mässmediet är så starkt och 

väletablerat, är just fördelarna med att kunna träffa både gamla och nya kunder. Johan29 

nämner speciellt att i slutskedet så avgörs allt i mötet mellan företag och kund och även om 

internet eller andra sorters media är stort och effektivt för att sköta köp och sälj, så kommer 

människan alltid att söka sig till det personliga mötet. 

Om man tittar på vad det innebär för ett företag att åka på en mässa så kan man måla upp 

en bild för hur den genomsnittliga processen går till. Praktiska genomföranden så som att 

personalen ska åka iväg till en annan stad ett par dagar och vistas i en annan miljö än jobbet, 

ofta göra lite aktiviteter runt omkring mässan med mera. Parallellen som vi drar härifrån är 

just det att detta speglar en positiv sida av företagspersonalens utveckling. Att åka på ett 

sådant event som mässan faktiskt är, kan också ses som en komplettering till andra 

teambuilding-aktiviteter eller personalfester. 

Ett annat resultat av vår undersökning är att många företag känner en press att ställa ut på 

mässor. Som vi tidigare har sett av enkätundersökningens resultat så finns det viss press på 

företag som är med på mässor att fortsätta vara det. En konsekvens av detta kan bli att 

företagen glömmer bort själva syftet med deltagandet på mässan.  

Överlag hade företagen som vi pratade med tydliga idéer om varför de var där och vad deras 

egna roll på mässan var. Däremot så fanns de exempel där företagen inte riktigt kunde 

precisera vad de själva ville eller där de själva kände att de hade varit med så länge att de 

inte fanns anledning att avstå från att delta. En viss rädsla för att bli bortglömd alternativt få 

stå i kö för att få medverka på mässan igen kunde skönjas. 

Bör det vara så här? Vi anser att företag bör se över sitt syfte och tänka efter, varför åker vi 

på denna mässa. Är den kostnadseffektiv eller ger den tillbaka på andra sätt? 

Stefan Ekberg30 skriver i sin bok Gerilla företagaren, att av 20 personer som går förbi en 

monter, finns det en person som är möjlig kund. Detta gör det extra viktigt för personalen i 

                                                     
29 Johan Grape, (2011), muntlig intervju. 
30 Stefan Ekberg, Gerilla företagaren, 2005, Scandbook AB, Sverige 
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montern att snabb kunna fånga upp personer som de tror är potentiella. Just personal är 

också en stor faktor i att lyckas på mässan och även  Stefan menar på att personalen har en 

stor betydelse för att lyckas med mässbesöket. 

En viktig del i deltagandet på mässor är att få namn eller mailadresser till potentiella kunder. 

Här såg vi flera olika tillvägagångssätt och våra intervjupersoner nämner detta som en viktig 

del i uppföljningen av processen att åka på mässa. Även Stefan Ekberg menar att tävlingar är 

en bra metod till att få uppgifter då de ofta lämnar info för att kunna bli kontaktade i 

efterhand om tävlingsresultat. Metoder som var populära var fysiska tävlingar, som även 

gjorde att besökare som gick förbi fick upp ögonen för vad som pågick. 

Kundvård 

”Det är viktigt att det händer något i montern - aktiviteter drar människor som i sin tur drar 

andra människor till montern” 

- Christine Blinke, PR- och marknadsdirektör, Protect Data31 

Kundvård är ett begrepp som har uppkommit många gånger under vår arbetsprocess. För 

många företag är mässan ett sätt att bibehålla gamla kunder. Mikael Jansson skriver i sin bok 

Mässguru om just detta. Han skriver att många företag idag flyttar fokus från att skaffa nya 

kunder till att vårda de befintliga. Tidsbrist gör att kunder inte hinner besöka olika event och 

istället spelar då mässorna en stor roll i utvecklingen av kundrelationen.32 

Anders från Craft Expo nämner att deras kunder ofta efterfrågar just sociala funktioner i sin 

monter om de har som syfte att träffa befintliga kunder under mässan. Om kunderna känner 

sig välkomna vid besöket på mässan så är det en positiv aspekt för framtida relation. Även 

Johan Grape är inne på samma spår och nämner att mässan som mötesplats är en viktig del i 

kontakten med både befintliga och potentiella 

På vårat besök under Subcontractor, framkom det att många av företagen hade samma åsikt 

och inställning som Mikael men de hade även en neutral bild av det hela som vi märkte vid 

sammanställningen av vår enkätundersökning. Den neutrala bilden innebar i detta fall att de 

var öppna för nya kunder och inte helt inriktade på befintligt kundvård. 

                                                     
31 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 59, 2004, Hyltebruks tryckeri 
AB, Hyltebruk 
32 Ibid, Sid 22-24 
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På enkäten så var det ofta förekommande att de tillfrågade kryssade i alternativet att de var 

på mässan för att få kontakt med potentiella kunder. Detta visar att även om Mikael 

Janssons skriver att många företag flyttar fokus från att skaffa nya till att bibehålla gamla 

kunde, så finns det även kvar i företagens syfte att skaffa nya kunder, åtminstone de som vi 

tillfrågade under mässan. 

Att lyckas på mässan -  Några slutsatser 

”Monterdesign är både tillfällig och permanent. Montern är uppställd under några få dagar 

med minnet av den finns kvar i besökarnas hjärnor mycket längre” 

- Lloyd Morgan33 

Det finns inga större svårigheter i att medverka på en mässa, men att lyckas är inte alltid en 

självklarhet. Erfarenheter och åsikter inom denna bransch är inte alltid enhetliga. Det finns 

många olika sätt att tolka resultat och agerande men vi känner i slutändan att vi har fått en 

bra bild om hur det går till och framförallt, vad som krävs för att lyckas.  

En viktig egenskap som en monter bör ha är någon form av presentation som besökaren 

snabbt kan förstå och genom det skapa sig en bild av vad företaget sysslar med. Under 

mässan såg vi detta i olika former, det kunde vara allt från maskiner som företagen använde 

eller utvecklade, till väl genomtänkta budskap i form av tryckt text. I slutändan så är den 

viktigaste egenskapen att företagets budskap når ut genom montern, ett uttryck som Johan 

på Strong Expo förespråkade tydligt.  

Thom nämnde design som ett starkt ord i sin intervju när vi pratade om mässmontrar, 

utifrån den informationen så tittade vi extra på budskap och monterdesign när vi närvarade 

på Subcontractor. Vi drog parallellen att om du som företag lyckas baka in företagets 

budskap i monterns design underlättar det även för att i större utsträckning få kunder inom 

din målgrupp.  

Detta beror självklart på i vilket syfte som företaget närvarar på mässan, om företaget har 

målgruppen att de vill nå ut till så många som möjligt så fanns det även på den här mässan 

exempel där företagen var lite hemlighetsfulla i vad deras tjänster innebar eller vad för 

                                                     
33 Mikael Jansson, Mässguru – En idébok om konsten att ställa ut på mässa, sid 45, 2004, Hyltebruks tryckeri 
AB, Hyltebruk 
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produkter som de sålde. Detta anser vi vara ett risktagande som sätter stor press på att 

personerna som jobbar i montern, fortfarande kan få ut budskapet och informationen då det 

inte finns information i montern att falla tillbaka på. 

Varför ska företag anlita en monterentreprenör 

Varför finns det en bransch för dessa företag? Listan på fördelar kan göra lång, åtminstone 

om du frågar dem själva.  

Utifrån materialet framkommer det att användingen av externa partners, i detta fall 

monterentreprenörer, är vanligt. Vad som talar för att man ska använda sig av dessa företag 

är många. Våra intervjupersoner nämner enkelhet och kvalitet som värdeord. Att anlita en 

monterentreprenör innebär att man kan avlasta företaget på jobb som man annars hade 

varit tvungen att genomföra, ofta med personer som dagligen jobbar med andra 

arbetsuppgifter.  

Valet att åka på en mässa och bestämma vad man vill ha med kan vara enkelt. Men det 

praktiska genomförandet är minst lika viktig för att syfte samt budskap ska komma fram. Vi 

såg många dåligt producerade montrar, de hade säkert sparat en del pengar, men vi tror att 

bilden av företaget försämras på grund av standarden på montern. Anders nämner i sin 

intervju att företag ofta underskattar kostnaderna för egentillverkning, eftersom de måste 

avsätta pengar och personal som måste jobba med det internt.  

Hade montrarna varit producerade av en extern partner hade det kostat lite mer men 

resultatet hade också varit annorlunda. Kostnadseffektiviteten är det som talar för att anlita 

en monterentreprenör, att få ett bra resultat av sitt medverkande helt enkelt.  

En annan fördel med att anlita en monterentreprenör är att de tar hand om allt praktiskt. 

Inte bara att montera upp och ner montern, så att företaget bara kan komma till en mässa 

och medverka utan att behöva oroa sig om allt runt omkring, utan även förvaltning av 

material mellan mässorna. 
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Bilagor 

 

Att tä nkä pä  under mä ssbeso ket 

 Jämföra utställarna, titta extra noggrant på likheter och skillnader 

 Hur använder de sig av ljud, ljus och doft? 

 Hur många arbetar i montern, kontra hur stor den är. 

 Hur är bemötandet från personal i montrarna? 

 Helhetskänslan när man kommer till montern, är den inbjudande eller inte? 

 Hur presenteras företagens produkter/tjänster? 

 Framgår det tydligt vad företaget sysslar med? 

 Är montern gjord av proffs eller är den hemmagjord? 

 Är det produkten som säljer (utan en flashig monter) eller har de tagit till en flashig 

monter för att försöka sälja en produkt? 

 Hur hanteras besökare när de kommer till montrar? Är det alltid samma person i 

montern som tar emot osv. 

 

 Hur är mässan utformad? 

 Finns det tydliga riktlinjer för åt vilket håll man vill leda besökaren 

 Finns det information om medverkade företag och deras profiler 

 Är det mycket spex runt om kring själva mässan? Så som föreläsningar, tävlingar och 

uppträdanden 

 Utnyttjas lokalernas utformning på ett effektivt sätt? 

 Hur är strukturen om ett problem inträffar? 
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Enkä tunderso kning fo r utstä lläre pä  Eventdägärän 2011 

1. Vad är företagets mål med att ställa ut på Eventdagarna? 

(Det går bra att kryssa i flera alternativ) 
 

 Knyta kontakt med potentiella kunder 

 Marknadsföra företaget 

 Se över konkurrensen på marknaden 

 Prova på mässan som marknadsföringsform 

 Utbildning av personal i form av erfarenhet 

 

2. Hur många mässor har ert företag ställt ut på innan Eventdagarna 

 Detta är första mässan 

 Ställt ut på 1-5 stycken 

 Ställt ut på 6-10 stycken 

 Ställt ut på 10+ 

 

3. Har resultatet motsvarat förväntningarna hittills? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Hur mycket förberedelse skedde innan evenemanget? 

 Ingen eller lite föreberedelse 

 Måttligt 

 Ganska mycket 

 Väldigt mycket 

 

5. Kommer det ske uppföljning av evenemanget? 

 Ja 

 Nej 

Vid Ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 
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6. Hur fick ni informationen om att mässan arrangerades? 

 Inbjudan 

 Vänner eller kollegor 

 Reklam/informationsblad 

 Internet 

 Annat: 

_______________________________________________________________

______ 

 

7. Har ni planer på att besöka fler mässor under det närmaste året? 

 Ja, Eventdagarna 2012 

 Ja, Andra mässor 

 Nej 

Vid nej, Varför inte? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

8. Ungefär hur stor budget är lagd på er monter (inkl mässplats, material, producerande 

osv.)? 

 0 – 50 000 kr 

 50 000 – 100 000 kr 

 100 000 – 300 000 kr 

 300 000+ kr 

9. Vad motiverar valet av mässa framför andra former av marknadsföring? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________ 
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10. Anser ni att Eventdagarna är bra arrangerat? 

 Ja 

 Nej 

Vid nej, några speciella punkter som kan förbättras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tiden att svara på enkäten! 

 

MVH 

Pontus Lundmark och Daniel Olofsson,  

Studenter på KSM vid Linköpings Universitet 
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Enkä tunderso kning fo r beso käre pä  Eventdägärnä 2011 

 

1. Av vilka anledningar besöker du mässan? 

(Det går bra att kryssa i flera alternativ) 

 

 Nöje/intresse 

 Knyta kontakter med gamla/nya kunder 

 Representera ett företag 

 Se över konkurrensen på marknaden 

 Gå på seminarier/föreläsningar 

 Annat: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

2. Hur många mässor har du varit på innan Eventdagarna? 

 Har ej varit på mässa innan 

 Varit på 1-5 stycken 

 Varit på 6-10 stycken 

 Varit på 10+ 

 

3. Hur många dagar planerar du att besöka mässan? 

 1 dag 

 2 dagar 

 

4. Hur har förberedelserna sett ut inför Eventdagarna från din sida? 

 Har ej gjort några förberedelser 

 Har läst på om företag som medverkar 

 Har bokat möten 

 Har kollat upp seminarier/föreläsningar som ska besökas 

 

5. Vad är det som du hoppas få se/har fått se under detta evenemang, vad är dina 

förväntningar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Hur har bemötandet varit bland montrarna? 

 Mycket bra, alla har varit trevliga 

 Bra men någon/några mindre trevliga 

 Mindre bra, mestadels dåligt bemötande 

 Dåligt, nonchalanta och otrevliga 

 

7. Hur är ditt helhetsintryck av Eventdagarna hittills? 

Dåligt l l l Bra 

 

8. Har du några synpunkter på saker som du skulle vilja förändra? 

 Tydligare information 

 Större lokaler 

 Fler seminarier/föreläsningar 

 Längre evenemang 

 Fler företag som medverkar 

 Annat: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tiden att svara på enkäten! 

 

MVH 

Pontus Lundmark och Daniel Olofsson 

Studenter på KSM vid Linköpings Universitet 


