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Sammanfattning 
 
Förr i tiden fanns det marknadsplatser där människor utbytte varor så som mat och kläder -

dagens marknadsplatser kallas idag mässor och fyller en viktig funktion i att utveckla det 

globala samhället. Mässor är idag en viktig del i företags- och konsumenters utveckling. Det 

är viktigt att företag vet hur de på bästa sätt ska agera före, under och efter mässan för att 

lyckas så bra som möjligt. Vi har använt oss utav en teoretisk modell vid namn Trade Fair 

Intelligence, för att få med alla delar som berör ett mässdeltagande. 

 

Uppsatsens undersökning bygger på att vi har utfört en dold observation på en verklig 

blomster- och inredningsmässa, för att se hur kunder och personal beter sig under en mässa. 

Vilka problem som kan uppstå och vilka metoder som är bäst för att lösa dem. Vi har även 

genomfört en enkätundersökning där mässbesökare själva har fått svara på vilka delar i deras 

mässbesök som de tycker har haft störst betydelse. 

 

Syftet med uppsatsen är att få reda på hur företag ska marknadsföra sig för att synas i 

mängden och fånga sina potentiella kunders uppmärksamhet? Vi vill också få reda på hur 

viktigt det är med inbjudan, monterns layout, monteraktivitet och monteragerandet för att få 

nya kunder. Vi har valt att använda oss utav en blandning av kvalitativ och kvantitativ 

undersökning, detta för att vara säkra på att vi skulle få med oss alla bitar och få en tillräcklig 

bredd på undersökningen.  

 

De slutsatser vi drar genom att analysera resultatet är att alla delar i Trade Fair Intelligence 

spelar lika stor roll för mässdeltagandets betydelse. Det är viktigt för företaget att lägga lika 

stort fokus på alla delar och inte tappa någon del på vägen, för om alla delar hänger ihop och 

fungerar lika bra kommer företaget nå fler kunder och få en nöjdare och stabilare kundkrets.   
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1. Inledning 
 

I de följande delarna infaller det underrubriker som ska ge läsaren vetskap och kännedom om 

den problemformulering som uppsatsen grundar sig på. Med hjälp av denna rapport vill vi ge 

läsaren en insyn i hur viktigt det är för ett företag att synas i mängden på fackmässor, där 

leverantörer möter kunder, och hur det påverkar dess lönsamhet. Hur ska företaget 

marknadsföra sig, så att kunderna av deras specifika målgrupp upptäcker montern? 

Uppsatsen hanterar företagets image, hur de ska positionera sig på marknaden och särskilja 

sig från konkurrenterna, genom sin originella profil. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning  
 

Olika marknadsplatser har alltid spelat en stor roll i samhället. På marknadsplatser förr i tiden 

utbytte människor till sig livsnödvändiga varor som mat och kläder, idag är mässor en av 

dåtidens marknadsplatser som fyller en viktig funktion för att utveckla det globala samhället.1 

 

 
 

Figur 1: Exempel på hur en mässmonter kan se ut idag.2 

 

Ingen annanstans träffar du så mycket kunder på ett och samma ställe som du gör om du 

besöker en mässa. Det är ett utmärkt tillfälle för företag att bygga upp sitt varumärke.3 Som 

säljare är det många som åker land och rike runt för att besöka potentiella kunder. 

Förhoppningsvis hinner de med att besöka ett par företag om dagen. Räknar man in alla 

kostnader för dessa besök, medför det oerhörda summor för de företag som vill marknadsföra 

sig på detta sätt. Befinner sig säljarna istället på mässor, kommer det ständigt nya potentiella 
                                                            
1 www.fairlink.se  
2 Alvear, s. 143 
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och redan tidigare kunder och besöker montern från öppning – till stängningsdags. Självklart 

är det en hög kostnad att stå på mässa, men en bråkdel av vad det kostar att ligga ute som 

säljare. Detta är den absolut viktigaste faktorn för att ställa ut på mässa.4  
 

”Slut ögonen och stäng ute omvärlden. Tänk på en riktigt bra mässa som du 

ställt ut på. Försök minnas de känslor du hade. Byt sedan fokus och tänk på en 

riktigt dålig mässa. Känn hur känslor som lycka eller glädje ersätts av 

besvikelse och ilska. Mässor framkallar starka känslor, men för den sakens 

skull får inte logiken och mätbarheten glömmas bort. Det är när det 

känslomässiga och det logiska kombineras som det blir riktigt bra.”5 

 

För att lyckas på en fackmässa i dagens samhälle krävs det att företaget särskiljer sig från det 

ständiga informationsflöde som alla montrar sänder ut. Det är här det gäller för företaget att 

själva sticka ut och synas i mängden av all information som strömmar. Detta kan företaget 

göra genom storleken, utformningen eller läget. Om företaget lägger ner mer tid på att hitta 

rätt kommunikationsvägar, som passar just dem och deras målgrupp, så kommer de att minska 

utgifterna på marknadsföring. 

 

Det finns en modell som företag fördelaktigt kan 

använda sig av för att förenkla processen före, 

under och efter mässan. Denna modell heter 

Trade Fair Intelligence, och kan liknas vid en 

triangel där var och en av sidorna representerar 

en fas i mässdeltagandet.6  

De delar ur Trade Fair Intelligence – modellen 

som vi kommer att fokusera på är inbjudan, 

montern, monteraktivitet och monteragerande.  
                                                                        Figur 2: Trade Fair Intelligence7 

 

                                                                                                                                                                                          
3 Émden, s. 15  
4 Gustavsson, s. 171  
5 www.massguru.se/sidor/artiklar 
6 Jansson, s. 17 
7 Jansson, s. 89 
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Under ett mässbesök har företaget har bara ett kort ögonblick på sig när besökarna går förbi, 

att övertyga dem om att just deras produkter är det som kunden söker. För att de 

överhuvudtaget ska stanna till måste montern vara uppseendeväckande och skilja sig från 

mängden. Då leverantörerna är många och konkurrensen är hård är detta ett måste. Allt ifrån 

inbjudan, layouten av montern till monteragerande måste vara perfekt, följa samma tema och 

samspela med den image företaget har. Det är oerhört viktigt att hitta rätt målgrupp, utforma 

rätt budskap och att kommunicera i rätt kanal för att ha störst chans att lyckas.8 

 

1.2 Problemformulering 
 

Hur ska företag marknadsföringsmässigt agera för att inspirera och attrahera sin specifika 

målgrupp, före och under en blomster- och inredningsmässa? Hur viktigt är det med inbjudan, 

monterns layout, monteraktiviteter och monteragerandet för att lyckas på en mässa? 
 
1.3 Uppsatsens syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att vi ska beskriva vad det är som styr att företag lyckas på 

mässor. Hur ska företag marknadsföra sig för att synas i mängden och fånga sina potentiella 

kunders uppmärksamhet? Hur ska företag marknadsföringsmässigt agera för att inspirera och 

attrahera sin specifika målgrupp? Vi vill genom vår undersökning få reda på hur viktigt det är 

med inbjudan, monterns layout, monteraktiviteter och monteragerandet för att fånga 

potentiella kunder. Vi vill ta reda på vad det är som avgör att en besökare lägger märke till 

företagets monter, genom att skicka ut en enkätundersökning och observera en verklig mässa. 

Hur ska företag gå till väga för att få nya kunder att känna sig utvalda och speciella, vilket 

förhoppningsvis leder till en stabil och lojal kundkrets? Vi vill med hjälp av vår undersökning 

och teoretiska kunskap hjälpa företag, med att förenkla processen före och under mässan, så 

att de kan marknadsföra sig på bästa sätt och med det attrahera sin specifika målgrupp. 

Företaget som vi kommer att samarbeta i denna uppsats riktar sig till butiker i blomster- och 

inredningsbranschen som har ett modernt och kreativt synsätt. Av egna erfarenheter vet vi hur 

svårt det är att synas i mängden på fackmässor. Det är därför viktigt att veta hur man ska gå 

tillväga för att marknadsföra sig och sitt företag, för att särskilja sig från sina konkurrenter 

och lyckas med att locka nya kunder.  

 

                                                            
8 Dahlén & Lange, s. 19 
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1.4 Perspektiv och avgränsningar 
 
Den första avgränsningen vi gör, är att vi till största del endast kommer att fokusera på fyra av 

de sju punkterna i Trade Fair Intelligence. Dessa fyra punkter kommer att vara inbjudan, 

montern, monteraktiviteter och monteragerande. Detta gör vi för att det är de punkter som vi 

anser är de mest relevanta och betydelsefulla inom vår teori, TFI. Det är dessa punkter som 

utgör de viktigaste bitarna i mässdeltagandet. Den andra avgränsningen vi gör, är att vi 

kommer att inrikta oss på en specifik bransch, blomster- och inredningsbranschen. Denna 

avgränsning gör vi för att det är ett område som är mycket aktuellt i dagens inredningstrender. 

Det är också ett ämne som vi själva är särskilt insatta i och intresserade av. 
 
1.5 Undersökning 
 
Vi har valt att utföra två olika undersökningar för att få så mycket insamlingsmaterial som 

möjligt att grunda vårt arbete på. Dels ska vi utföra en observation under en pågående 

fackmässa som riktar sig till blomster- och inredningsbutiker, för att försöka utse vad 

besökarna söker och blir attraherade av. Vi ska också utföra en kvantitativ undersökning, där 

vi skickar ut en enkätundersökning till en förutbestämd kundgrupp. Detta för att undersöka 

vad just den kundgruppen attraheras av under ett mässbesök och vad de vill få ut av besöket.  
 
1.6 Uppsatsens disposition  
 
Inledningsvis beskrivs uppsatsen lite kortfattat under rubriken sammanfattning. Därefter följer 

en innehållsförteckning på uppsatsens alla delar. I uppsatsens första kapitel framställs den 

problemformulering och de syften som ligger till grund för arbetet. Vi beskriver vad vår 

undersökning fokuserar på och varför det är värt att undersökas. För att uppsatsen ska 

framträda så relevant och trovärdig som möjligt använder vi oss av flertalet teorier inom 

ämnet. Detta kommer vi att sammanfatta i uppsatsens andra kapitel. I tredje kapitlet skriver vi 

om vilka metoder vi har valt att arbeta ifrån. Fortsättningsvis kommer vi att redovisa den data 

vi har samlat in genom våra undersökningar från verkligheten och sammanfatta de i det fjärde 

kapitlet, empiri. Den information vi fått in kommer vi att analysera tillsammans med teorin 

som sedan kommer att ligga till grund för femte kapitlet. Av resultatet vi får fram genom det 

femte kapitlet kommer vi att samställa och dra våra slutsatser ifrån. Detta läses om i kapitel 

sex. Vidare i kapitel sju redovisar vi våra rekommendationer som vi har tagit fram från 

slutsatserna.   
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1.7 Definitioner av begrepp 
 
Nedan följer olika begrepp som vi har använt oss av i vår uppsats. Vi har valt att förklara 

dessa begrepp för att ge läsaren en tydligare förståelse av vårt arbete. Där med vill vi undvika 

eventuella missuppfattningar av olika ords innebörd och andra typer av misstolkningar mellan 

oss och läsaren. De begrepp vi valt att definiera är följande: 

 

Fackmässa – En kommersiell mötesplats med specialisering till en specifik varugrupp eller 

intresseområde.9  

Monteragerande – säljagerande i montern, ett servicemöte.10  

Monteraktivitet – Något intresseväckande i montern, t ex tävlingar, musik eller give-

aways.11  

Premiumprodukter – Produkter med lite eller ingen konkurrens, som har en hög position på 

marknaden.12   

Generalisera – Hur överförbart undersökningsresultatet är till ett annat sammanhang. Vad, 

hur och varför?13  

Konsumenter – Synonym till kund. 

 

 
 

                                                            
9 Albertsson & Lundqvist, s. 298 
10 Jansson, s. 67 
11 Jansson, s. 59-60 
12 Albertsson & Lundqvist, s. 200 
13 Jacobsen, s. 22 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ska vi beskriva den teori som vi anser är relevant för vår uppsats. Den 

teoretiska referensramen styrker och skapar ett underlag för uppsatsens empiri.  

 

2.1 Trade Fair Intelligens 
  
Enligt Jansson (2004) bygger denna teori på att varje 

enskilt mässdeltagande kan liknas vid en triangel där 

varje sida representerar en fas i mässdeltagandet. Det 

vill säga aktiviteter som sker för, under och efter 

mässan. Triangelns sidor bidrar till att företagets olika 

mässdeltagande länkas samman genom att 

utvärderingen även är första steget i nästa 

mässdeltagande. Det är viktigt att dra nytta av tidigare 

erfarenhet och utvecklas som utställare till nästa mässa.14          Figur 3: Trade Fair Intelligence15 

 

”Var inte rädd för att misslyckas. Riktigt 

framgångsrika utställare kännetecknas av att viljan 

att lyckas är större än rädslan för att misslyckas.”16 

 

Det är viktigt att göra ett bestående intryck hos besökaren. Vad är det som gör att en besökare 

kommer ihåg vissa utställare en lång tid efter mässbesöket men glömmer andra företag direkt 

efter mässans slut? Experter i USA har upptäckt tydliga mönster genom att låta 

minnesexperter undersöka detta ämne. Beroende på hur mycket en besökare behandlar den 

information hon/han får vid ett monterbesök, har betydelse för om den sedan lagras i kort- 

eller långtidsminnet. Baserat på dessa erfarenheter har minnesexperterna föreslagit vad man 

som utställare kan göra för att bli ihågkommen och lagras i besökarnas långtidsminne:17  

• Stick ut 

• Var relevant – erbjud lösningar, kom med affärsmöjligheter med mera. 

• Attrahera så många sinnen som möjligt 

                                                            
14 Jansson, s. 16 
15 Jansson, s. 89 
16 Jansson, s. 16 
17 Jansson, s. 19 
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• Var kortfattad och rak på sak 

• Var välorganiserad 

 

Det är en kombination av modellens alla punkter som påverkar besökarnas minnesbild. Det är 

viktigt att det finns en röd tråd igenom hela mässdeltagandet, för att det ska fungera är det 

viktigt att planeringen är väl förberedd inför mässan.18 

 

2.1.1 Mål och planering  

Att planera inför en mässa är ett slitsamt arbete. Som mässansvarig får man lägga ner flertalet 

dagar på att organisera alla praktiska detaljer runt en mässa, så att montern färdigarbetad vid 

rätt tidpunkt. Den viktigaste detaljen enligt Jansson (2004) är självklart att mässdeltagandet 

ska bli så lönsamt som möjligt, men förutom det är det viktigt att lägga tiden åt rätt saker. En 

mässansvarigs huvuduppgifter är att säkra upp att företagets budskap kommuniceras korrekt 

och att få fram kvalificerade kontakter åt säljgruppen. Det handlar också om att arbeta så 

kostnadseffektivt som möjligt och att varje mässdeltagande fungerar och flyter på som det 

ska. Till sist är det grundläggande att alla arbetar tillsammans, för att lyckas måste den 

mässansvarige ha hela företagets engagemang bakom sig för att genomdriva hela 

mässdeltagandet.19 När planeringen är gjord och mässorna är upplagda i schemat är det dags 

att sätta upp mätbara mål inför det olika mässdeltagandena.  Två frågor som är bra att ställa 

sig innan mässan är. 

1. Vilka möten vill vi få på mässan? 

2. Vad vill vi att dessa möten ska resultera i? 

Genom att sätta sig ner och gå igenom vilka kunder som det är intressant att få kontakt med 

genom mässan, kan man lättare sammanställa ett underlag som underlättar arbetet med att 

ringa in olika besökskategorier. När den mässansvarige vet vilka möten hon/han vill skapa är 

det lättare att sätta upp vilka slags mål som är relevanta för dagsläget.20  För att arbeta så 

framåtriktat och engagerat som möjligt är det viktigt att veta vad företaget har som mål. Utan 

mål kan arbetet lätt bli enformigt och ointressant. Mål behöver inte alltid kunna uttryckas i 

siffror, utan kan helt enkelt vara att lyckas så bra som möjligt. Mål för företag har en stor 

                                                            
18 Jansson, s. 19 
19 Jansson, s. 22 
20 Jansson, s. 26 
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betydelse för hur företaget ska marknadsföras. Dels hur mycket resursers som ska budgeteras 

och hur marknadsföringen ska se ut rent praktiskt.21 

 

2.1.2 Inbjudan 

För att komma med på besökarnas ”besökslista” under en mässa, gäller det att skapa närvaro 

innan mässan genom inbjudningar, så att de kunder företaget vill ska besöka montern känner 

sig speciella. Eftersom flertalet företag idag skickar ut olika slags inbjudningar är det oerhört 

viktigt att vara kreativ i sin utformning av inbjudningskort. Ett kostnadseffektivt sätt att 

kombinera sin inbjudan med andra företag, som arbetar på liknade sätt. Genomslagskraften 

blir större och kostnaden lägre.22 Att skapa ett stort intresse för varumärket och produkterna är 

en stor del för att locka till sig rätt sorts målgrupp. Genom att använda sig av 

reklamkampanjer innan mässan ökar inte bara möjligheten till att besökarna kommer, utan det 

hjälper också till att välja ut vilken kundgrupp företaget vill ska besöka montern.23 
 
 
2.1.3 Montern  

Omgivningen omkring oss är viktig för att vi ska känna en särskild upplevelse. Det kan 

handla om alltifrån personalens kläder och ljudnivån på musiken till färgerna och belysningen 

i upplevelserummet.24 Upplevelserummet är den fysiska plats där en tjänst produceras. Detta 

rum påverkar på olika sätt både kunderna och de anställda och brukar delas upp i icke-

permanenta och permanenta upplevelserum. Permanenta upplevelserum kan vara allt från 

teatrar och idrottsarenor till biosalonger och kyrkor. Arenor som alltid står kvar på samma 

plats och som är en upplevelse i sig själv.25 Mässor är ett bra exempel på ett icke-permanent 

upplevelserum - ett upplevelserum som byggs upp för ett visst evenemang eller liknande och 

som försvinner efter en viss tid. Upplevelserummet spelar en stor roll vid utformning av 

marknadsföring. Rummet ska vara en slags visuell liknelse för att kommunicera vad företaget 

erbjuder och utformas så att det attraherar rätt kundsegment. Upplevelserummet ska även 

positionera företaget och skilja sig från sina konkurrenter.26 
 
 

                                                            
21 Lundén, s. 18 
22 Jansson, s. 30 
23 Alvear, s. 129 
24 Mossberg, s. 109 
25 Mossberg, s. 114-118 
26 Mossberg, s. 121-122 
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2.1.4 Aktiviteter 

Att använda sig av aktiviteter i montern är oftast positivt, då människor drar andra människor 

till montern. Men frågan är om det riktar sig till sin utvalda målgrupp eller kommer de för att 

de är intresserade av aktiviteten och inte av produkten? Det finns fem olika områden som 

stärker dragningskraften till ett företags monter; intresseväckare, produktpresentationer, 

produktdemonstrationer, broschyrer och give-aways.27 

  
2.1.5 Monteragerande 

Mässor är en plats där det skapas affärer. Förberedelserna innan mässan kan ha varit perfekta, 

förarbetet, inbjudningarna och monterdesignen. Är monteragerandet däremot dåligt resulterar 

det i att slutresultatet blir negativt. Jansson beskriver i sin bok Mässguru, att en viktig 

förklaring till att så många duktiga säljare misslyckas i sitt monteragerande beror på att det 

inte går att översätta det vanliga säljagerandet till en mässa. Säljsituationen under en mässa är 

unik.28 För att monteragerandet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att fokusera på vad 

besökaren säger, ha regelbunden ögonkontakt och hela tiden anteckna intressant information. 

Vidare är det bra att inte verka för otålig och avbryta mitt i en konversation.29 Det finns två 

forskningsinriktningar med servicemöten (ett möte mellan personal och kund) inom 

företagsekonomi som är extra framträdande, en perceptionspsykologisk och en 

socialkonstruktivistisk. Den perceptionspsykologiska inriktningen är den dominerande 

inriktningen och där sätts den enskilda individen och individens tänkande i förgrunden. Att 

använda en perceptionspsykologisk inriktning för att utvärdera kundens uppfattning om en 

speciell upplevelse är möjligt. Men det går inte att mäta en kunds förväntningar vid 

extraordinära upplevelser som vid mer rutinmässiga tjänster. Det finns flera typer av modeller 

som kan användas för att förklara hur kunder utvärderar olika alternativ, exempel vad som är 

bäst respektive sämst och så vidare. Den socialkonstruktivistiska inriktningen kännetecknas 

av att den använder drama som metafor. Servicemötet betraktas då alltså som en föreställning, 

alla fysiska möten där personal och kund ingår kan beskrivas som teatraliska komponenter. 

För att få kunden engagerad måste personalen kunna improvisera, lösa problem och även 

överraska.30  

                                                            
27 Jansson, s. 59 
28 Jansson, s.66 
29 Jansson, s.71 
30 Mossberg, s. 83-85 
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Olika sätt att öka företagets och personalens kontroll i servicemötet.31 

Kontroll genom ledarskap – Genom att butikspersonalen har kunskap och är övertygande kan 

då kunden påverkas och köpa det som personalen föreslår. Personalen kan alltså ta kontroll 

genom med god kunskap ge olika förslag och tips. 

Kontroll genom belöningar - Genom att ge kunderna små presenter eller extra gåvor innan 

köp är ett sätt att locka dem till att köpa men även bra för att hålla dem lugna och förkorta den 

upplevda väntetiden. Att bjuda på kaffe eller något tilltugg i montern kan få kunderna att 

stanna längre och kanske få dem att köpa mer.  
 
 
2.1.6 Uppföljning 

Att följa upp sina nya kontakter är oerhört viktigt. Detta är dock något som många företag 

slarvar med då tiden efter en mässa ofta är fullbokat med saker som du inte hunnit med under 

tiden. Om företag istället direkt följer upp de kontakter de skapar under en mässa, kommer de 

särskilja sig från många av sina konkurrenter och snart skaffa sig ett starkt förtroende. Skapas 

förtroende ökar så småningom också lönsamheten.32  
 
2.1.7 Utvärdering  

Efter ett mässbesök kan man ofta se en ungefärlig bild av hur mässan har gått, det svåra är att 

få ner resultatet på papper i form av ord och siffror. Det är också ofta svårt att få en bild av 

effekterna, men de är i allra högsta grad mätbara. Jansson menar på att det enda som krävs är 

att du har satt ett kvalificerbart mål innan mässan. För att kunna skapa en utvärderingsmodell 

är det viktigt att kunna svara på frågorna;33 

– Vad ska vi utvärdera? 

– Hur ska vi utvärdera? 

– Hur ska vi redovisa resultatet?  

Det är inte alltid ett mässdeltagande går efter planerna, ofta dyker det upp saker som man inte 

är förberedd på. Vänta därför inte på att utvärdera allt efter mässan. Genom att utvärdera 

under mässans gång finns chansen att du kan korrigera under tiden och på så sätt rädda 

deltagandet.34 
 

                                                            
31 Mossberg, s. 98-99  
32 Jansson, s. 78 
33 Jansson, s. 84 
34 Jansson, s.86 
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2.2 Mässdeltagandets betydelse 
 
Förr i tiden var mässor avsedda för företag som ville komma i kontakt med andra företag. 

Idag är mässkonceptet helt förändrat. Det har gått ifrån allmänna varumässor till specifika 

fackmässor där det specialiseras på speciella produkter.35 Några av de viktigaste synpunkterna 

till att företag ställer ut på mässa är att det är bekvämt, att på ett fåtal dagar komma i kontakt 

med flertalet potentiella kunder som annars skulle ha varit mycket svåra att hitta. Chansen att 

kunna demonstrera och argumentera för sina produkter ökar, då besökarna själva har tagit sig 

tiden att komma. Mässan ger också stora möjligheter till att umgås med sina tidigare kunder 

på ett behagligt sätt, och därmed öka kundkunskapen.36 
 
 
2.3 Kundkunskap 
 
För att förstå en kunds köpbeteende, värderingar och behov måste kund- och 

konkurrentanalyser göras. Förutom förståelse för kunden är det också viktigt att veta varför 

och hur hon/han handlar. Vilka förväntningar, värderingar och krav som ställs och vad detta 

innebär för ditt företag.37 

 

Den mest kända modellen som beskriver konsumenters beslutsfattande heter ”köpprocessen” 

och är utarbetad av Engel, Blackwell och Miniard (1995). Modellen redogör för fem steg hur 

konsumenten agerar från det att de har ett behov till att köpet är slutfört och utvärderat. Detta 

är en tydlig modell som är tillräcklig för att man ska förstå hur konsumenter fungerar på 

marknaden. Målet för en marknadsförare är att få kunden att köpa deras produkter, men för att 

få det måste man sätta sig in i och använda sig av alla de fem stegen i trappan. Det går ut på 

att leda konsumenterna igenom köpprocessen från det att de kommit på sitt behov tills 

utvärderingen efter köp. I de mittersta stegen i modellen utvärderar konsumenten 

informationen i olika utsträckningar om de valmöjligheter som föreslås på marknaden. Hur 

lång tid det tar för konsumenten att gå igenom trappan beror på om det är hög- eller 

lågengagemangsprodukter. Om konsumenterna ska handla dagligvaror, kan de gå igenom 

köpprocessen bara på några sekunder, medan det vid en semesterresa kan ta flera månader.38 

 

                                                            
35 Albertsson, Lundqvist, s. 298 
36 Albertsson, Lundqvist, s. 301 
37 Thurow & Nilsson, s. 67 
38 Dahlén & Lange, s. 25-26 
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     Figur 4: Kundprocessens fem steg.39 
 
 
Steg 1 – Behovsidentifikation 
Konsumenten måste först aktivera behovet innan han/hon kan bestämma det. Behovet 

aktiveras först när konsumenten upplever tillräcklig stor skillnad mellan nuvarande och önskat 

tillstånd. Det finns två olika sorters behov, fysiologiska och psykologiska. Om konsumenten 

har ett fysiologiskt behov handlar det om att komma ifrån det nuvarande tillståndet, medan 

om det är ett psykologiskttillstånd går ut på att komma till ett nytt tillstånd.40 

 

Steg 2 – Informationssökning 

När konsumenten har identifierat sitt behov, börjar de söka information om olika tänkbara 

faktorer som kan fylla behovet. Denna sökning kan delas in i två olika dimensioner, 

minnesbaserad och handlingsbaserad. Användandet av minnesbaserad informationssökning 

används vid oviktiga köp och lågt engagerade köp medan det vid handlingsbaserad 

informationssökning är vanligare med viktiga köp, högt engagerade köp, när konsumenten är 

intresserad av produkten och när social acceptans är köpmotivet. 41 

 

Steg 3 – Alternativutvärdering 

I detta moment ingår det tre komponenter, Vad utvärderar konsumenten? Hur många 

alternativ har de att välja emellan? Och hur kommer de fram till vilket alternativ som är bäst? 

Detta är det mest centrala steget i köpprocessen och det fastställer vilket varumärke som 

konsumenten kommer att köpa.42 

 

Steg 4 – Köp 

Den minst komplexa fasen i köpprocessen är beslutet att köpa varan. Detta beslut är 

egentligen bara en manifestering av informationssökning och alternativutvärdering, och själva 

transaktionen när pengar och varor byter ägare.43 

                                                            
39 Nordfält, s. 24 
40 Dahlén & Lange, s. 33 
41 Dahlén & Lange, s. 39 
42 Dahlén & Lange, s. 48 
43 Dahlén & Lange, s. 49 
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Steg 5 – Utvärdering efter köpet 

Utvärderingen efter köp är viktig för marknadsföraren, då konsumenten kan komma att 

besluta sig för att göra det lättare för sig i framtiden genom att handla av samma varumärke. 

Kundens nöjdhet har stor betydelse i utvärderingen efter köp, då det bestämmer om kunden är 

nöjd eller missnöjd med den produkt de köpt. Hur väl utvärderingen görs beror på om kunden 

köpt låg- eller hög engagerade produkter.44 

 
2.4 Informationskällor  
 
Det personliga mötet med människor blir allt mer kostsamt. Däremot vräker det ner oändliga 

mängder masskommunikation, något som blir billigare och billigare. Idag kommer den 

information från alla håll vilket gör det svårare för företag att ta sig in i vårt medvetande. 

Denna mängd av olika budskap gör att konsumenter förlitar sig mer på personliga möten och 

köper hellre från företag som de känner till eller har blivit rekommenderat av.45 Det finns två 

stycken informationskällor som konsumenterna har att ta ställning till, den ena är den yttre 

informationen där de använder sig av alla sina sinnen, men vi använder oss även av vårt 

minne. Dessa informationskällor är i det stora obegränsade. Vi är ändå medvetna av så lite 

information, så måste vi ha icke-medvetna processer som sorterar bort icke relevant 

information. KTM som det står i den mellersta ovalen symboliserar medvetandet, (KTM är en 

förkortning för korttidsminnet) det medvetna beslutsfattande sker här. Den yttre ovalen 

sorterar delmängder av den informationen lokaliserar.46 

 

Filter som avgör på vad och hur vi ska tänka 

   

 
  Figur 5: Beskrivning av vårt begränsade medvetande.47 

 

                                                            
44 Dahlén & Lange, s. 52 
45 Jansson, s. 8 
46 Nordfält, s. 27 
47 Nordfält, s. 27 
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2.5 Kommunikationsteori  
  
De teorier som finns om kommunikation mellan avsändare och mottagare är inte utvecklade 

särskilt för marknadsföring utan gäller all kommunikation. Den förenklade modellen för 

kommunikation (se figur) går ut på att sändarens information ska komma fram till mottagaren 

igenom allt oljud. Sändaren kommunicerar med mottagaren med hjälp av ett budskap.  

Oljuden kan bestå av konkurrenters information och det kan bero på ointresse, brist på 

engagemang eller slumpmässiga störningar. Störningarna kan medföra att mottagaren inte 

uppfattar budskapet på det sätt som sändaren önskar. 

Det finns två teorier om hur sändaren ska kommunicera sitt budskap till mottagaren utan att 

bli störd av oljudet. Den ena är att om relationsmarknadsföraren tror att mottagarens intresse 

för budskapet är tillräckligt stort så minimeras oljuden eller försvinner helt. Den andra teorin 

bygger på marknadskommunikatören som anser att konkurrenter alltid kommer att finnas och 

att det i det stora hela hänger på budskapsutformning, så att man på så sätt kan gå runt 

ljudet.48 

 
  
  

    
 
 
 
 
 

Figur 6: Kommunikationsteori.49 
 
 
2.6 Varumärkesvärde 
 
Varumärken kan få enorma ekonomiska betydelser för företag som vill ligga i toppen på 

marknaden. Det är också viktigt att ge varumärken en mer ledande roll i företagets 

balansräkning för att sedan kunna göra bättre företagsvärderingar. Det är därför betydelsefullt 

att ha koll på varumärkets betydelse i resultaträkningen. Om varumärkesbyggandet blir 

framgångsrikt så kommer detta självklart att synas på intäktssidan i resultaträkningen, men 

detta är även något som kommer att synas på kostnaderna. Att lansera ett varumärke och 

upprätthålla det på marknaden kostar mycket. Meningen är att kostnaderna ska återge vinst 

                                                            
48 Dahlén & Lange, s. 61 
49 Dahlén & Lange, s. 61 
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genom varumärkesbyggande hävstångseffekt. Varumärket i sig har betydelse för två aktörer; 

företaget som äger varumärket och konsumenterna som köper varumärket. För företag är 

värdet av att de har ett varumärke som konsumenterna söker och som konkurrenterna inte har. 

Detta kallas för kundbaserat varumärkesvärde, ju mer kännedom, kunskap och attityder 

kunderna har till varumärket desto högre blir varumärkesvärdet. Kundbaserat varumärke går 

istället ut på vilken nytta som konsumenterna har av varumärket.50 

 
2.7 Marknadskommunikationens tre huvudfrågor 
 
Marknadskommunikationen syftar till att kunna ställa sig tre frågor. 

1. Vilka vill vi nå? 

2. Vad vill vi säga till dem?  

3. Hur ska vi säga det? 

Förklaringarna till frågorna är att hitta rätt målgrupp, att utforma rätt budskap och att 

kommunicera i rätt kanal. Om marknadsföraren har bra uppfattning av dessa frågor så riskerar 

han/hon inte att göra de vanligaste misstagen. Marknadsförare börjar med att bestämma sin 

målgrupp för att sedan kunna utforma budskapen så att de attraherar målgruppen. Den kanal 

som företaget väljer att använda sig av ska för det första vara en kanal som målgruppen ofta 

använder sig av, men den bör även vara anpassad till budskapet marknadsföraren vill sända 

ut.51 
 
2.8 Räckviddsschema 
 
Räckviddsschema är ett utav det mest användbara om företaget vill nå ut till många 

människor inom en kort tidsrymd. Detta handlar om produkter som ska nå en massmarknad. 

Det finns tre sätt att uppnå stor räckvidd. Ett räckviddsschema har unika för- och nackdelar 

som fungerar bäst när de kombineras. Det mest exponerande sättet är att bruka breda 

massmedier. Fördelen är att de har en stor räckvidd men de blir även kostsamma för företag 

på grund av detta. Både frekvensen och tidsperioden bli då begränsad. Det gäller att 

annonseringen observeras av målgruppen under den korta tid den visas. Det andra sättet är att 

använda sig utav många medier, genom detta blir chansen stor att människor uppmärksammar 

reklamen. Detta på grund av att man får flera exponeringsytor. Det tredje sättet går ut på att 

använda sig av mycket hög frekvens under en kort period. Detta kan kallas för ”blitz-schema” 

                                                            
50 Dahlén & Lange, s. 205 - 206 
51 Dahlén & Lange, s. 19 
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och anspelar på att företaget överöser målgruppen med reklam. Eftersom att 

exponeringsytorna ökar så blir sannolikheten större att målgruppen uppmärksammar 

reklamen.52 

                                                            
52 Dahlén & Lange, s. 400-401 
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3. Metod 
För att kunna bedöma i hur hög grad resultatet av en undersökning orsakas av metoden eller 

om resultatet är en bild av verkligheten, behöver vi använda oss av metodkunskap.53 Nedan 

följer vårt tillvägagångssätt vid informationsinsamlingen som krävs för att kunna svara på 

vår problemformulering.    
 
3.1 Utveckling av problemställning 

Vi har valt att undersöka vilken roll de olika faktorerna i den teoretiska modellen har, Trade 

Fair Intelligence, för att företag ska lyckas på en blomster- och inredningsmässa. Vi har att 

utifrån detta valt att ta reda på hur företaget marknadsföringsmässigt ska agera för att 

attrahera sin specifika målgrupp och därmed lyckas så bra som möjligt. Vi utgår från en 

blomster- och inredningsmässa för att få specifika resultat för just den branschen. Genom att 

bryta ner problemställningen i olika variabler (vad vi är intresserade av) och enheter (vad vi 

vill studera) kommer vi att länka samman det med värden, med hjälp av värdena kan vi sedan 

få ut ett så intressant resultat som möjligt.54 Enligt Jacobsen (2002) är det problemställningen 

som bestämmer vilken metod som är lämplig att använda då man samlar in empirin.55 Det är 

viktigt att granska om problemställningen är förklarande eller beskrivande, klar eller oklar och 

om uppsatsen ska kunna generaliseras eller inte.  Vi har valt en beskrivande 

problemformulering där vi vill ta reda på hur vårt problem ser ut. Med en beskrivande 

problemformulering så kommer vårt svar bli tidsbegränsat, det vill säga att vårt svar är syftat 

till nutiden.56 Vi kan konstatera att vår problemformulering är klar, då det finns klara teorier 

och modeller inom vårt område som vi har valt att studera. Genom att vi valde att göra både 

extensiva och intensiva undersökningar som passar bra till vår problemställning, så blir vår 

undersökning både djup och bred. Genom vår observation gör vi en intensiv och djup 

undersökning medan enkätundersökningen ger oss ett resultat med stor utsträckning. Om vi 

går på djupet i våra undersökningar får vi fram en mycket detaljerad information, medan vi på 

bredden får ett vidare resultat.57 Eftersom vi har utgått från ett specifikt företag och dess 

kundgrupp när vi genomförde våra undersökningar leder detta till att uppsatsen blir svår att 

                                                            
53 Jacobsen, s. 20 
54 Jacobsen, s. 67 
55 Jacobsen, s. 70 
56 Jacobsen, s. 73 
57 Jacobsen, s. 81 
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generalisera. Det resultat vi kommer att få fram, är endast vår undersökningsgrupps åsikter 

och beteende.   

3.2 Undersökningsmetod – kvalitativ eller kvantitativ 
 
Jacobsen presenterar i sin bok Vad, hur och varför, två olika undersökningsmetoder, 

kvalitativa och kvantitativa. Den kvalitativa undersökningen är öppen och nyanserad, det vill 

säga att undersökaren inte vet vilken information undersökningen kommer att ge. I den 

kvalitativa undersökningen kan man använda sig utav tre olika slags datainsamlingsmetoder. 

Dessa metoder är observationer, öppna intervjuer och gruppintervjuer.58 I vår kvalitativa 

undersökning kommer vi att utföra en dold observation utanför en mässmonter, där vi 

kommer att gå på djupet för mer detaljerad information till empirin. Medan vi i den 

kvantitativa undersökning kommer att gå mer på bredden, där vi gör en enkätundersökning 

med givna svarsalternativ. Även kostnaderna för en kvantitativ undersökning är mindre och 

det leder till att vi kan fråga fler respondenter och få ett lämpligt urval av personer.59 

 
3.2.1 Val av undersökningsmetod 

Fördelar med vår kvalitativa undersökning, där vi kommer att genomföra en dold observation, 

är att den information vi kommer att få in är unik och specifik för våra källor. Med denna typ 

av undersökning kommer vi att få en närhet med våra uppgiftslämnare och kunna gå på djupet 

och vilket därmed kan resultera i mer relevant fakta.60 En stor nackdel med denna metod är 

dock att den är tids - och resurskrävande, vilket kan leda till för få respondenter. En annan 

brist med en kvalitativ metod är att den data vi hanterar är svår att tolka på grund av att den är 

så nyanserad.61 Vi har valt dels denna metod för att vi vill få detaljerad information om det 

ämne vi studerar och för att själva kunna se och reflektera över hur besökare beter sig under 

en mässa. Genom den dolda observation vi kommer att göra, kan vi undersöka en besökares 

naturliga beteende och dra egna slutsatser som vi kan jämföra med teorin. Fördelar med vår 

kvantitativa undersökning enkätundersökningen är att informationen vi behandlar är lätt att 

strukturera med hjälp av datorn. En annan fördel är att denna metod är kostnadseffektiv vilket 

medför att det är lättare att få in mer intressant data.62 Att endast använda sig utav en 

kvantitativ undersökning anser vi blir för tunt informationsmässigt, därför har vi valt att 

                                                            
58 Jacobsen, s 57, 142 
59 Jacobsen, s. 146 
60 Jacobsen, s. 142 
61 Jacobsen, s. 143 
62 Jacobsen, s. 146 
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kombinera dessa två metoder, genom att utföra en observation och en enkätundersökning. 

Den kvalitativa metoden ser till att vi får mycket och djup information om vårt valda ämne 

medan den kvantitativa metoden ger oss många enheter och en större bredd. 

 

3.2.2 Val av datainsamling 

Det tillvägagångssätt som vi ska använda oss av för att samla in information från verkligheten 

till empirin är en dold observation och en enkätundersökning. Vi har valt att göra en dold 

observation på Formexmässan, som är en blomster- och inredningsmässa. Anledningen till att 

vi valde en dold observation istället för en öppen beror på att vi tror att besökarna kan agera 

mindre naturligt om de vet att de är iakttagna.63 Enkätundersökningen kommer att bestå av 

frågor med ett visst antal givna svarsalternativ, detta därför att underlätta för vår 

undersökningsgrupp och för insamlingsresultatet. Vår valda undersökningsgrupp består utav 

företag inom blomster- och inredningsbranschen som går på mässa minst en gång per år. 

Empirinsamlingen förväntas uppfylla två krav, dessa krav i enlighet med Jacobsens bok ”Vad, 

hur och varför?” är giltighet och relevant (valid) och tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Med 

giltighet och relevant menar han att vi verkligen mäter det vi önskar att mäta, att det som vi 

har mätt uppfångas som relevant och att det som vi mäter hos ett fåtal även kan gälla för flera. 

Tillförlitlighet och trovärdighet syftar till att undersökningen ska gå att lita på. Den bör vara 

genomförd på ett tillförlitligt sätt, det får inte innehålla några mätningsfel. Ett exempel på 

detta är om vi skulle genomföra samma undersökning en gång till med likadan metod så bör 

vi få ett liknande resultat och då är undersökningen tillförlitlig.   

 

3.2.3 Kritik till undersökningsmetoden 

I den kvalitativa undersökningen, där vi dels genomför en dold observation finns chansen att 

personerna vi iakttar känner sig uttittade och inte beter sig normalt. Detta kan leda till att 

observationsresultatet blir missvisande. Vid vissa observationer används filmkamera för att få 

med allting som sker i minsta detalj, detta tror vi påverkar besökarna i fråga ännu mer. Därför 

valde vi att göra en dold och icke deltagande observation på egen hand med så lite inverkan 

som möjligt. Dessa typer av undersökningar är också mycket kostnadskrävande vilket gör det 

svårt för många företag att tillämpa den.64 Den största nackdelen med vår kvantitativa 

undersökning, där vi skickar ut en enkätundersökning, är att oftast får man tillbaka färre svar 

                                                            
63 Jacobsen, s.181 
64 Jacobsen, s. 160 
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än vad man räknat med. Man kan inte heller säkerställa att alla i vår undersökningsgrupp 

definierar frågorna på samma sätt, vilket kan vilseleda resultatet.65 

 

3.3 Litteraturval 

När vi valde vår litteratur utgick vi till att börja med från vår studentlitteratur som vi har 

använt oss av genom hela utbildningen. Därefter genomförde vi olika kedjesökningar på dessa 

böcker för att få fram relevant teori om vårt valda ämne. Det vill säga att författarna 

rekommenderar varandra.66 Vi har även sökt efter litteratur om ämnet via olika databaser och 

Internetsidor för att få fram så väsentlig teori som möjligt, det vill säga använt oss utav 

systematisk sökning i elektroniska källor. Detta är en metod som ger värdefull information på 

ett snabbt och enkelt sätt. Till sist sorterade vi ut den litteratur som vi anser var mest 

betydelsefull för vår uppsats och sammanställde den i vår teoretiska referensram.    

                                                            
65 Jacobsen, s. 147 
66 Riekner & Jorgensen, s. 119 
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4. Resultat 
 
Här nedan följer de resultat som vi har fått fram genom våra undersökningar. Första 

underrubriken beskriver kortfattat det företag som författarna har samarbetat med under 

arbetets gång och de två nästkommande underrubrikerna beskriver observationens och 

enkätundersökningens resultat.  

 
4.1 Företagspresentation 
 
Vi har utgått ifrån och samarbetat med ett kortföretag i denna uppsats, som arbetar med 

present- och blomsterkort i modern design. För att tillgodose deras kunders behov lanserar de 

varje årstid en ny kollektion av kort som följer säsongens färger och trender. Företaget 

startades för cirka två års sedan och har idag ungefär 155 stycken kunder runt om i landet som 

mestadels består av blomster- och inredningsbutiker och bokhandlar. De finns även 

representerade i Norge och Finland. Två gånger per år medverkar företaget på fackmässan, 

Formex Present & Inredning, på Stockholmsmässan i Älvsjö, genom att visa upp sina 

produkter i en mässmonter.  Stockholmsmässan startades år 1941, och använde då namnet S:t 

Eriksmässan. Idag är mässan Nordens största mäss- och kongressarrangör. De marknadsför 

och utvecklar mer än 70 regelbundet, upprepade mässprojekt. Varje år besöker cirka 1,3 

miljoner människor Stockholmsmässan för att besöka allt från publika mässor till 

kategoriserade fackmässor.67 

         

  
 Bild 1: Den observerande montern, Formex våren-08                                        Bild 2: Närbild kort 

                                                            
67 www.formex.se 
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4.2 Observation 
 
Vår dolda och icke deltagande observation utfördes fredagen den 18/1 -08 under 

Formexmässan, Älvsjö - Stockholm. 

 
4.2.1 Produkter – Kvalité & design 
 
Genom vår utförda observation kan vi se att kvaliteten på produkterna är viktig för många av 

de konsumenter som besökte kortföretagets monter. Ungefär 20 procent valde att känna på 

kvaliteten, i detta fall känna på papperskvaliteten, innan de frågade om någonting annat. Vissa 

tyckte att kvaliteten på pappret var perfekt medan andra tyckte att tjockleken kunde ökas. Det 

var även kunder som kom in till montern i syfte om att köpa inslagningspapper och kartonger, 

men det var tyvärr inget som leverantören kunde erbjuda. Flertalet kunder observerade också 

de kortställ som fanns att köpa till korten. En utav dem kände på produktstället och undrade 

hur företaget hade gått tillväga när stället tillverkades. Hon tyckte att det kändes stabilt och 

hade snygg design, och frågade i sin tur om det gick att köpa enbart stället.  

 

Kortföretaget riktar sig till en relativt modern och medveten kundgrupp, därför är det heller 

oväntat att hela 65 procent av de personer vi observerade reagerade på designen i första skedet 

av monterbesöket. Många av de som besökte montern denna dag fastnade för enkelheten i 

korten och för de klara färgerna. Flertalet blomsterbutiker kände att storleken och färgerna på 

korten skulle passa bra in i den bransch som de arbetar med. Flertalet av monterbesökarna 

uppskattar att färgerna byts ut efter säsong, vilket leder till ny inspiration som uppskattas av 

alla, så som personal och kunder. Många av de konsumenter som besökte montern var sedan 

tidigare kunder, som var där för att komplettera upp sitt sortiment. Det var ett stort antal 

positiva reaktioner från dem, gällande de nya färgerna och mönstren för säsongen. Det är 

många besökare på mässan som bara gick förbi montern utan att reagera. Av dem som dock 

stannade till, var det många som valde att ta en broschyr. Ju mer lättillängliga broschyrerna är, 

desto fler besökare tog åt sig en. Vissa fick till och med en katalog med alla mönster, storlekar 

och färger, för att kunna beställa hemifrån. Andra besökare valde att endast stå och titta, 

erbjöd företaget hjälp, svarade de genast nej. Ansiktsuttrycken var dock oftast positiva på dem 

som enbart stod och tittade. Det kom även in en dam i montern från ett inredningsföretag. 

Hon fastnade för designen på korten redan dagen innan och var intresserad av ett samarbete, 

företagen emellan. Visitkort lämnades och mer kontakt skulle tas efter mässan. I vissa fall kan 

också nämnas att det är långt ifrån alla som är överens. Exempelvis var det ett par inne i 
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montern och iakttog de olika korten. Mannen i sällskapet ville beställa kort medan damen 

vägrade – hon var inte alls tilltalad av korten. 

 
4.2.2 Monter – Layout & inredning 
 
Flertalet av de konsumenter som besökte montern reagerade på monterns layout. Oftast är det 

helheten av montern som gör att folk stannar till. Somliga besökare, som var tidigare kunder, 

påpekade att montern var lika snygg som vanligt. Några personer berömde fondväggens färg 

medan någon satte sig på golvet för att känna på den fina lila ryamattan.  

 
Inredningen i montern som bestod av en disk, två fåtöljer, ett brickbord och kortdisplayer var 

det besökare som både vill köpa och låna. Tre tjejer som gick in i montern var intresserade av 

att köpa disken till sin butik, menade på att den skulle passa in perfekt. En annan besökare, 

som var av det manliga könet uppmärksammade spottarna i kortdisplayerna och berömde 

dessa. En annan man stegade in i montern i hopp om att få köpa fåtöljerna, då dessa inte var 

kortföretagets produkter, hänvisades han till den leverantör som var återförsäljare av 

möblerna. Detta skedde flera gånger under dagen. Många besökare slog sig ner i fåtöljerna för 

att vila benen. Några tidigare kunder reagerade även på de nya kortdisplayerna, som var 

framtagna till just denna mässa. 

 
4.2.3 Monteragerande - Personalservice 
 
Personalen på kortföretaget arbetade väl med personlig service i mån av tid. Var det flera 

besökare i montern samtidigt kunde det vara svårt att få kontakt med alla. Vid denna typ av 

tidsbrist bokade personalen upp en personlig tid med besökaren, vid ett senare tillfälle på 

mässan eller så delades broschyr eller katalog ut. 

 
4.2.4 Monteraktivitet – Give-aways & broschyrer 
 
De enda give-aways produkter som kortföretaget arbetade med var lakritsgodis. Något som 

var populärt hos besökarna. Många stannade till enbart för godisets skull medan andra 

försökte få upp blodsockerhalten när de skulle beställa kort. Man såg att vissa personer nästan 

kände sig tvingade att gå in i montern då de tagit godis ur företagets skål, fast de inte var alls 

intresserade av produkterna i fråga. Vissa besökare försökte i smyg att närma sig skålen så att 

ingen i personalen skulle se dem. 
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Det fanns broschyrer för besökarna att plocka till sig på brickbordet som var placerat 

lättillängligt i monterns utkant. Företaget hade också specialbroschyrer med en viss rabatt på, 

att dela ut till särskilda kunder. Dessa förvarades under disken tillsammans med företagets 

kataloger. Skulle katalogerna ligga framme är risken stor att flera besökare tar en katalog för 

skojs skull vilket skulle leda till en stor kostnad för företaget. Det var flera besökare som gick 

in i montern, tittade runt och tillsist frågade efter katalog. Detta för att senare kunna beställa 

hemifrån. Personalen på kortföretaget skrev upp alla företag som de lämnat ut katalog till, för 

att följa upp dem och ta kontakt med dem efter mässan. 

 
4.2.5 Övrigt - Försäljare 
 
Diverse försäljare besökte montern under dagen. Det var en del företag från utlandet som ville 

skapa kontakter på mässan, genom att besöka montrar och sälja in sina tjänster. Bland annat 

var det en man från Lettland som kom med prisförslag om kortföretaget valde att trycka sina 

kort i Lettland istället för i Sverige. Det steg även in en herre från DHL (tranportföretag) som 

försökte sälja in sina senaste tjänster inom hans bransch. Samt diverse förfrågningar om 

samarbete med andra utställare, såsom köp av mönster och säljagentverksamhet. 
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4.3 Enkätundersökning 
 
Vi valde att utgå från kortföretagets kundregister och skickade ut cirka 100 stycken enkäter 

sammanlagt. Totalt fick vi 65 stycken svar som grundar vår enkätundersökning. Den fråga 

som vår enkätundersökning började med, var hur ofta som vår utvalda kundgrupp besöker 

blomster- och inredningsmässor per år. Det visade sig att 61 procent går på denna typ av 

mässa 1-2 ggr/år, 39 procent går 2-4ggr/år och noll procent gick 4 till flera gånger.        

 

Diagram 1: Fördelning av undersökningsgruppens svar om hur ofta de besöker mässor varje år. 

 

Vårt frågeformulär fortsatte sedan med frågan om hur ofta de blir bjudna till blomster- och 

inrednings mässor av olika företag, svaren visar på att det är vanligt att bli inbjuden till 

mässor inom branschen.  

 

Diagram 2: Fördelning av undersökningsgruppens svar huruvida de blir inbjudna till mässor. 

Hur många gånger besöker ni blomster- och 
inredningsmässor per år?

61%

39%

0%

1-2ggr
2-4ggr
4-fler ggr

Blir ni ofta inbjudna till blomster- och 
inredningsmässor av olika företag?

2%

54%

44%

Aldrig 

Ibland

Ofta
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Genom den tredje frågan ville vi få svar på om kunderna besökte de företagsmontrar som de 

fått inbjudan av. Här var svaren ganska blandade men vi ser en stor fördel med att skicka ut en 

inbjudan innan mässan. 

 
Diagram 3: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om de ofta besökte de företags montrar som 
de fått inbjudan av. 
 

Frågeformuläret fortsatte sedan med frågan om inbjudans yttre avgjorde om de besökte 

företagets monter. Här var svaren väldigt delade men en stor majoritet tyckte ändå att detta 

var en avgörande faktor.  

 
 

 
 
Diagram 4: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om inbjudans yttre spelar någon roll i valet 
av vilka montrar som ska besökas. 

B esöker ni  i  majo rit et ,  d e f ö ret agsmo nt rar  
som ni f år  inb judan av?

63%10%

27%

Ja

Nej

Ibland

Tycker ni att det är avgörande med en inspirande 
inbjudan, om ni kommer att besöka företagets 

monter eller inte?

58%

14%

3%

20%

5%

Ja
Väldigt viktigt
Inte avgörande
Nej
Ej svar
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Den femte frågan i formuläret behandlade ifall undersökningsgruppen tyckte att det var lättare 

att hitta företagsmontrar om inbjudan och montern följer ett liknande tema. Här var 

undersökningsgruppen nästintill överens om att påståendet stämde. 

 
Diagram 5: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om det är lättare att hitta företaget om 
montern och inbjudan samspelar. 
 

Den sjätte frågan i formuläret hanterar en annan kategori på mässan, vad som 

undersökningsgruppen först reagerar på vid ett monterbesök. Även här är svaren 

överensstämmande. 

 
Diagram 6: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om vad de först reagerar på vid ett 
monterbesök. 
 

Tycker ni att det är lättare att lokalisera företagets 
monter om inbjudan och montern samspelar i 

liknande tema?

76%

7%

17%

Ja
Nej
Ingen betydelse

Vad är det första som ni reagerar på vid ett 
monterbesök?

74%

2%

22%

0%2%

Monterns layout
Företagets varumärke
Personalens agerande
Aktiviteter i montern
Övrigt



Butikschefsprogrammet VT-08  Emelie Robinson 870101 
Examensarbete - Grupp 5  Karin Dahlin 830627 
 
 

31 
 

Då majoriteten svarade monterns layout på föregående fråga, var inte svaret på den sjunde 

frågan så överraskande. Då undersökningsgruppen är överens om att monterns utseende 

skapar stor uppmärksamhet. 

 
Diagram 7: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om monterns layout skapar uppmärksamhet. 
 

I nästa fråga berör vi ämnet monteragerande. Här är undersökningsgruppen överrens om att de 

oftast får den information de behöver vid ett monterbesök. Hela 84 procent tycker att 

informationen är bra, 14 procent känner att de oftast får de upplysningar de behöver, medan 

endast 2 procent tycker att de aldrig får den information de behöver. 

 
Diagram 8: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om de får den information de behöver vid ett 
monterbesök. 
 

Påverkar monterns layout er uppmärksamhet?

56%

44%

0%

Alltid
Oftast
Aldrig

Hur ofta tycker ni att ni får den information ni behöver 
vid ett monterbesök?

14%

84%

2%

Alltid 

Oftast

Aldrig
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I den sista frågan i enkäten valde vi att behandla hur viktigt undersökningsgruppen tycker att 

det var att företagen visade intresse även efter mässan. Även här var undersökningsgruppen 

överrens om att detta var en viktig del. 

 
Diagram 9: Fördelning av undersökningsgruppens svar på frågan om det är viktigt att företagen även visar 
intresse efter mässans slut. 

Hur viktigt tycker ni att det är att företag ni besökt 
under en specifik mässa, även visar intresse för er 

efteråt?

79%

19%

2%

Viktigt
Ingen betydelse
Ej svar
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5. Analys 
 

Här nedan följer en sammanlänkning mellan vår undersökning som introduceras i 

empiridelen tillsammans med den teoretiska referensramen. Vi kommer här att analysera vårt 

resultat utifrån våra valda teorier. Dessa utvärderingar kommer att ligga till grund för de 

slutsatser som vi kommer att beskriva i nästkommande kapitel. 
 
5.1 Planering 
 
Att besöka mässor är idag en stor del av en fackhandlares vardag. Det blir allt vanligare att 

göra sina inköp på en och samma plats, vid samma tidpunkt, för att underlätta 

inköpsprocessen. Vår undersökning visar att respondenterna besöker blomster – och 

inredningsmässor flertalet gånger per år. Hela 39 procent besöker två till fyra mässor under 

året. Albertsson och Lundqvist (2002) menar på, att mässor har utvecklats ifrån att ha varit en 

marknadsplats för enbart leverantörer till att ha blivit specifika fackmässor där konsumenter 

har möjlighet att genomföra sina inköp på en och samma plats.68 Detta underlättar även för 

leverantörer, då de på enkelt och smidigt tillvägagångssätt kan nå ut till sina kunder på ett 

kostnadseffektivt sätt. Detta kallar teorin för räckviddsschema, vilket betyder att produkterna 

når en massmarknad under en kort tidsperiod. Fördelarna med detta schema är den räckvidd 

som marknadsföringen får, dock kan denna metod vara kostsam.69  

Vikten av att planera inför en mässa har en mycket stor betydelse för att mässdeltagandet ska 

bli så lönsamt som möjligt. Jansson anser att det är viktigt att utse en mässansvarig för 

företaget som arbetar med att företagets budskap marknadsförs korrekt och som sätter upp 

mätbara mål inför mässdeltagandet.70 Att planera är den första punkten i Trade Fair 

Intelligence, som är en modell som kan liknas vid en triangel där varje sida representera varje 

skede i mässdeltagandet.71  

 

5.2 Inbjudan  
 
Triangelns andra punkt beskriver betydelsen av inbjudans påverkan. Det är viktigt att 

formulera en kreativ och uppmärksam inbjudan vilket medför att kunderna känner sig 

                                                            
68 Albertsson & Lundqvist, s. 298 
69 Dahlén & Lange, s. 400-401 
70 Jansson, s. 19 
71 Jansson, s. 16 
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speciella och utvalda.72 Genom att vända sig till rätt sorts målgrupp framkallar företaget ett 

intresse för varumärket och produkterna.73 Resultatet i enkätundersökningen visar på att 

hälften av respondenterna ofta blir inbjudna till blomstermässor, medan den andra hälften blir 

inbjudna då och då. Hela 63 procent av vår undersökningsgrupp besöker den montern de blivit 

inbjudna till. Detta visar på hur viktigt det är att redan innan mässan marknadsföra sitt företag 

genom inbjudningar och genom att visa sitt intresse för kunden. Ett alternativ är att kombinera 

sin inbjudan med andra mindre leverantörer på mässan för att få ner kostnaderna och öka 

genomslagskraften.74 Majoriteten av våra respondenter tycker att det är viktigt med en 

inspirerande och uppseendeväckande inbjudan. Dahlén och Lange uppmärksammar hur 

viktigt det är att företagets budskap når fram igenom alla oljud, det vill säga i detta fall, 

konkurrerande leverantörer. De anser att har företaget en tillräckligt bra budskapsutformning 

så påverkar inte oljuden konsumenterna i samma utsträckning.75 Detta stämmer bra överens 

med de resultat vi har fått fram då hela 76 procent av respondenterna tycker att det är lättare 

att lokalisera montern om den samspelar i ett liknande tema som inbjudan. 

 

5.3 Montern 
 
Omgivningen runt omkring oss är oerhört viktig för att vi ska få ett speciellt intryck. Mässor 

är ett uppbyggt arrangemang som är till för att ge kunden en specifik upplevelse, detta 

beskriver Mossberg (2003) som ett icke – permanent upplevelserum. Detta rum ska vara en 

slags visuell liknelse för att kommunicera vad företaget erbjuder och ska hjälpa till att 

positionera företaget och skilja dem från sina konkurrenter.76 I enighet med vår undersökning 

svarar hela 74 procent att monterns layout är det första de reagerar på vid ett monterbesök 

medan företagets varumärke och aktiviteter i montern ger minst uppmärksamhet. Alla företag 

önskar att deras varumärke är kundbaserat, det vill säga ju mer kunskap och attityder kunder 

har till ett varumärke desto högre blir varumärkesvärdet.77 Produkterna utgör en stor del av 

konsumenternas intresse. Förutsättningarna för att kunden ska besöka företagets monter är att 

de har ett behov av sortimentet som företaget erbjuder. Det är viktigt att ta reda på kunders 

köpbeteende och värderingar.78 I köpprocessens fem steg beskriver Dahlén och Lange vikten 

                                                            
72 Jansson, s. 17 
73 Alvear, s. 129 
74 Jansson, s.30 
75 Dahlén & Lange, s. 61 
76 Mossberg, s. 109-114 
77 Dahlén & Lange, s. 205-206 
78 Thurow & Nilsson, s. 67 
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av behovsidentifikation. Det finns två olika slag behov, fysiologiska och psykologiska. I detta 

fall berör vi ett psykologiskt behov som går ut på att komma till ett nytt önskat tillstånd.79 

Genom vår observation kom vi fram till att kvaliteten och designen på produkterna utgjorde 

den största nyfikenheten hos konsumenterna. Flertalet besökare frågade även efter andra 

produkter med samma design. Redan tidigare kunder var nöjda över den nya formgivningen 

på korten, detta påvisar på att det är vikigt att hela tiden förnya sig och överraska. Det var 

dock långt ifrån alla besökare på mässan som reagerade på monterns produkter, det fanns 

också de som i förbifarten samlade på sig broschyrer. I steg två i köpprocessen beskrivs det 

om hur konsumenten urskiljer sitt behov. Informationssökningen startar med att konsumenten 

söker efter kunskap om olika faktorer som ska fylla behovet. Sökningen kan delas in i två 

olika dimensioner, minnesbaserad och handlingsbaserad - i detta fall om en högt engagerat 

köp vilket leder till att informationssökningen blir handlingsbaserad. Det betyder att kunden 

själv letar och utvärderar olika alternativ.80 Därför är det viktigt att montern är försedd med 

broschyrer och kataloger så att konsumenterna på lätt sätt kan hitta information och jämföra 

med konkurrenterna.  

 

Både monterns layout och inredning är oerhört viktig för att nå ut till så många besökare som 

möjligt. Särskilt för de besökare som inte varit i kontakt med företaget tidigare då montern 

sänder ut vad företaget har för image. Inredning har en mångsidig funktion eftersom den 

används inom olika områden. Vissa fastnar för designen i sig medan andra besökare lockas in 

i montern på grund av sittplatser. Jansson beskriver att det är viktigt att göra ett bestående 

intryck hos besökarna och att montern fastnar i deras minne. Experter har upptäckt tydliga 

mönster hos konsumenter där informationsbehandlingen avgör om företaget ska hamna i kort 

– eller långtidsminnet. För att hamna i långtidsminnet är det viktigt att sticka ut och attrahera 

så många sinnen som möjligt.81 Vad minnet väljer att lagra beror på vilken inre eller yttre 

information som kunden får. Dessa källor är obegränsade men de tar ändå bara till sig det som 

de anser är relevant.82 

 

 
 

                                                            
79 Dahlén & Lange, s. 33 
80 Dahlén & Lange, s. 39 
81 Jansson, s. 16 
82 Nordfält, s. 27 
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5.4 Monteraktivitet 
 
Give-aways är något som något som många företag arbetar med under ett mässdeltagande. 

Genom att ge kunderna små belöningar i form av presenter eller gåvor är det ett sätt att locka 

dem till att köpa, men även för att förkorta den upplevda väntetiden.83 De give-aways som 

kortföretaget arbetade med under mässan var lakritsgodis, något som visade sig vara 

uppskattat bland besökarna. Vårt resultat visade att ätbara give-aways får besökarna att stanna 

till och reagera. Jansson anser att användandet av aktiviteter likt denna i montern ofta är 

positivt då människor drar andra människor till montern.84 Huvudsaken är dock att besökarna 

är intresserade av företagets produkter i första hand. En annan monteraktivitet är utdelning av 

broschyrer och kataloger, det är en fördel att placera broschyrerna lättillgängliga för 

besökarna då de själva lätt kan plocka med sig en, ifall personalen är upptagna. När kataloger 

delades ut, dokumenterade personalen detta för kommande uppföljning. Vi observerade att 

detta flöt på bra i företagets monter. Det finns fem olika avdelningar som stärker 

dragningskraften extra mycket till ett företags monter; produktpresentationer, intresseväckare, 

produktdemonstrationer, broschyr och give-aways.85  

 

5.5 Monteragerande 
 

Även om monterns layout får besökarna att reagera är det viktigt att personalen tar till vara på 

den stunden de får med konsumenterna. Att fokusera på vad besökaren säger och anteckna 

intressant information anser Jansson är viktiga delar av monteragerandet. Anledningen till att 

många duktiga säljare misslyckas med sitt monteragerande beror på att säljsituationen på en 

mässa är unik.86 Alla förberedelser innan mässan kan ha varit näst intill perfekta, allt ifrån 

förarbetet, inbjudningarna och monterdesignen. Är monteragerandet dock dåligt resulterar 

detta ofta i att slutresultatet blir negativt.87 Mossberg beskriver vad man kan göra för att få 

kontroll genom ledarskap. Han menar på att personalen kan ta kontroll genom med goda 

kunskaper ge olika tips och förslag.88 I vår observation såg vi att företaget arbetade med 

personlig service i mån av tid. Personalen försökte ta kontakt med så många besökare som 

möjligt vilket kunde var svårt då de tidvis var mycket folk i montern. Vid tidsbrist delades 

                                                            
83 Mossberg, s. 98-99 
84 Jansson, s. 59 
85 Jansson, s. 59 
86 Jansson, s. 66 
87 Jansson, s. 66 
88 Mossberg, s. 98-99 
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broschyrer, kataloger och visitkort ut för att ändå marknadsföra sig och tillgå god service. När 

vi ställde frågan om respondenterna tycker att de får den information de behöver vid ett 

monterbesök svarade 7 procent att de alltid fick den hjälp de behövde medan nästan hela 84 

procent kände att de ofta fick den information de ville ha. På grund av tidsbrist under mässan 

kan det vara svårt för företag att hinna ge ut all viktig information, det är därför betydelsefullt 

att följa upp både gamla och nya kontakter så att alla får den senaste informationen om 

företaget. Detta skapar ett förtroende hos konsumenterna vilket så småningom ökar 

lönsamheten.89 Vår undersökning visar att respondenterna tycker att uppföljningen av 

monterbesöket är en viktig del, detta gör att kunden känner sig speciell och omtyckt. 

Utvärderingen efter mässan är viktig för företaget, då konsumenten kan komma att besluta sig 

för att handla av samma varumärke i framtiden.90 

 

 

 

 

                                                            
89 Jansson, s. 78 
90 Dahlén & Lange, s. 52 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel skall vi besvara syftet med undersökningen samt framföra de slutsatser som 

framkommit genom denna rapport.  
 
 
Den fråga som ligger till grund för vår vetenskapliga rapport är: Hur ska företag 

marknadsföringsmässigt agera för att inspirera och attrahera sin specifika målgrupp, 

före och under en blomster- och inredningsmässa? Hur viktigt är det med inbjudan, 

monterns layout, monteraktiviteter och monteragerandet för att lyckas på en mässa? 
 
Enligt teorin så har mässor i allmänhet utvecklats under åren och ökat möjligheten för företag 

att ställa ut och visa upp sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Detta stämmer bra 

överens med vårt resultat där flertalet av våra respondenter besöker mässor ett flertal gånger 

per år. Detta visar på hur viktigt det är för företag att delta i mässor och synas på marknaden 

för att skapa nya kontakter och bevara tidigare kunder.   
 
Det är viktigt att redan från start vara klar med hur man som företag ska lägga upp sitt 

mässdeltagande. Redan i inbjudan visar man upp sin image och vad man står för. Så för att 

göra ett så bestående intryck som möjligt, är det viktigt att formulera en kreativ inbjudan som 

de inviterade lägger på minnet. Hela 63 procent av besökarna, enligt vår undersökning, 

besöker de montrar som de har fått inbjudan av. Majoriteten tyckte även att det var en 

avgörande faktor att inbjudan var inspirerande. Så visst visar resultatet upp att det är värt att 

lägga några extra arbetstimmar på att göra en påhittig inbjudan som leder till att fler 

potentiella kunder besöker just företagets monter. 

 

För att skilja sig från mängden under en mässa, det vill säga att sticka ut emellan alla 

konkurrenter, uppmärksammar Dahlén & Lange hur viktigt det är att få fram sitt budskap. De 

anser att visar företaget upp en bra budskapsutformning så påverkas inte företaget av 

konkurrenterna på samma sätt. För att lyckas med detta, är ett bra sätt att samspela sin 

inbjudan med företagets monterlayout. Detta för att göra det lättare för besökarna att 

lokalisera montern. 

 

Förutsättningen för att en besökare ska komma till företagets monter är att hon/han har ett 

behov av vad företaget erbjuder. Därefter kan företaget lägga stor vikt på att påverka kunden 
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på olika sätt. Teorin säger att omgivningen runt omkring oss är oerhört viktig för att vi ska 

känna och tycka saker. Att planera monterns layout tillhör därför en av de viktigaste delarna 

av ett mässdeltagande. Enligt våra resultat kan vi se att det är montern som besökarna reagerar 

på först, i jämförelse med företagets varumärke och aktiviteter i montern. Jansson beskriver 

hur viktigt det är att besökarna får ett bestående intryck och att montern fastnar i besökarnas 

minne. Det är viktigt att ha i baktanke när monterns layout ska planeras. 

 

Våra teorier visar att give-aways i form av små gåvor och presenter är något som företaget 

med fördel kan använda sig av då detta både lockar in besökare i montern och förkortar 

eventuell väntetid. Kortföretaget använde sig utav give-aways bestående av lakritsgodis, 

vilket lockade många potentiella kunder som i andra fall eventuellt bara hade gått förbi. Detta 

är en lätt och effektiv aktivitet som enligt vår undersökning fungerar bra och stämmer överens 

med den teoretiska delen. Kortföretaget använde sig också utav broschyrer som kunderna 

själva kunde plocka med sig om det var mycket folk i montern, så att flödet hela tiden skulle 

flyta på och besökare inte behövde vänta, detta fungerade väldigt bra och kortföretaget fick 

många positiva gensvar på detta i form av beställningar efter mässan. 

 

Enligt vår teori är monteragerandet en utav de viktigare delarna, det är viktigt att personalen 

tar hand om kunderna den stunden de får tillsammans. Det är många duktiga säljare som 

misslyckas med sitt monteragerande på grund av att säljsituationen på en mässa är unik. Det 

är mycket folk samtidigt vilket leder till stressiga situationer. Misslyckas företaget med 

monteragerandet blir ofta slutresultatet negativt. Teorin menar att det är viktigt att personalen 

tar kontrollen genom bra ledarskap och goda kunskaper. Här visar vårt resultat på att det är 

viktigt att vara väl förberedd, då det kommer att uppstå stressiga situationer och personalen 

kommer att ha svårt att hinna med alla kunderna. Resultatet av enkätundersökningen visar 

också på att majoriteten av respondenterna kände att informationen i montrarna kunde bli 

bättre. En smart metod att använda sig utav vid tidsbrist visade sig vara att dela ut broschyrer, 

kataloger och visitkort, detta är ett bra sätt att upprätthålla en god service och en bra 

marknadsföring. Vi kan också se hur viktig uppföljningen är, då både de nya och redan 

tidigare kunderna hela tiden måste få den senaste informationen om företaget för att känna sig 

speciella. Här poängterar teorin vikten av att kunden känner sig omtyckt då kunden kan 

underlätta sina inköp genom att göra alla sina beställningar av samma varumärke, vilket 

medför att leverantören får en trogen och stabil kundkrets.  
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7. Diskussion & Rekommendationer 
 

I detta sista kapitel skall vi föra en diskussion kring vårt resultat och ge rekommendationer 

till företag som arbetar med att planera mässbesök.  

 

Det som vi kan rekommendera, efter att vi har genomfört vår undersökning i denna uppsats är 

att noggrant gå igenom och planera alla bitar i mässdeltagandet innan man sätter i gång och 

arbetar, för att lyckas så bra som möjligt. Inbjudan, montern, monteraktiviteter med flera. Alla 

bitar är lika betydelsefulla och faller då någon bit bort är det lätt att något går fel. Detta kan 

leda till oväntade konsekvenser, som gör att företaget inte lyckas så bra som de hade hoppats 

på innan mässan. Eftersom majoriteten av de butikerna vi varit i kontakt med faktiskt besöker 

mässor flertalet gånger per år, kan det vara en god investering att lägga extra stor vikt vid 

marknadsföringen på mässtillfället. 

 

Vi kan också utifrån våra undersökningar se att det är effektivt att samspela designen på alla 

bitarna i mässdeltagandet. Det vill säga att det är positivt om inbjudan, monterns layout, 

broschyrer och kataloger samspelar i samma tema. Detta för att ge besökarna/blivande 

kunderna ett tilltalande helhetsintryck av företaget redan från start och för att fastna i 

besökarnas långtids minne. Att erbjuda diverse aktiviteter i montern är också bara positivt. 

Det kan vara i form av någon slags produktdemonstration, små gåvor eller godis. Det är alltid 

lika uppskattat och även om det finns besökare som väljer att besöka montern enbart för att få 

gratisprover medför det att fler besöker montern - enligt teorin drar människor andra 

människor till montern. Något som vi lade märke till under vår observation.  

 

Eftersom det kan vara ekonomiskt ohållbart med flera säljare under en mässa, är det bra att 

vara väl förberedd med material som kan delas ut, så som broschyrer, kataloger och visitkort. 

I vissa stressrelaterade situationer räcker inte personalen till och då är det viktigt att det finns 

marknadsföringsmaterial lättillängligt för de besökare som gå förbi. Annars finns risken att 

företaget missar blivande kunders intresse. 

 
Om vi hade haft mer tid och resurser hade vi valt att arbeta med alla delarna i Trade Fair 

Intelligence, och sedan använt de slutsatser vi kommit fram till i verkligheten. Det skulle vara 

intressant att ta med de förändringar vi kommit framtill och använda på en ny mässa. För att 
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se om dessa förändringar bidrar till att företaget på ett bättre sätt attraherar och inspirerar 

målgruppen. 
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Bilaga 1 – Brev till vår utvalda kundgrupp. 

    2008-03-03 
 
Hej! 
 
Hoppas ni njuter av det fina vårvädret och att försäljningen går bra! Vi är i full gång att 
förbereda oss inför hösten och julen. Det känns lite knasigt att designa julgranar och 
snöflingor i mars…..  
 
 
Samtidigt som vi driver detta företag läser jag en Högskoleutbildning som heter 
Butikschefsprogrammet. Nu är jag inne på sista terminen och det är dags för mig att göra mitt 
examensarbete. Jag skriver detta tillsammans med en tjej som heter Emelie och vi har valt 
ämnet ”Att synas i mängden på en fackmässa” för att kombinera mina studier med mitt 
företag. Vi skriver om detta ämne för att vi som arbetar med design by Karin Dahlin ska 
kunna inspirera och glädja er så mycket som möjligt när ni besöker oss på nästa mässa. 
 
 
Därför undrar jag om ni skulle kunna hjälpa oss att svara på ett antal frågor, angående olika 
faktorer som påverkar ett mässbesök. Som tack för att ni svarar på dessa frågor, skickar jag er 
en rabattkupong på hela 30 % som ni kan använda vid er nästa beställning hos design by 
Karin Dahlin. Mailar ni tillbaka era svar kan ni bara skriva Nr. 1 – svar, Nr. 2 - svar… osv. 
eller rödmarkera ert rätta svar och skicka tillbaka till oss. Ni kan även faxa tillbaka ert svar. 
  
 
Är tacksam för svar så snart som möjligt, gärna innan den 16 mars! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 
 
Har ni inte fått vårens katalog? Hör av er så skickar vi en! 
 
 
design by Karin Dahlin   fax: 0510-20755  
Gästgiverigatan 12   tel:  0735-071293 
467 30 Grästorp   mail: info@karindahlin.se 
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Bilaga 2 – Enkätundersökningsfrågor 
 

1. Hur många gånger besöker ni blomster- och inredningsmässor per år?  
o 1-2 ggr 
o 2-4 ggr 
o 4 eller fler ggr 

 
2. Blir ni ofta inbjudna till blomster- och inredningsmässor av olika företag?  

o Aldrig 
o Ibland 
o Ofta 
 

3. Besöker ni i majoritet, de företags montrar som ni fått inbjudan av?  
o Ja 
o Nej 
o Ibland 

 
4. Tycker ni att det är avgörande med en inspirerande inbjudan, om ni kommer att besöka 

företagets monter eller inte? 
  Svar: 
 
 

5. Tycker ni att det är lättare att lokalisera företagets monter om inbjudan och montern 
samspelar i liknande tema?  

o Ja 
o Nej 
o Har ingen betydelse 

 
6. Vad är det första som ni oftast reagerar på vid ett monterbesök? (rangordna gärna 1-5) 

o Monterns layout 
o Företagets varumärke 
o Personalens agerande 
o Aktiviteter i montern (gratisprover, tävlingar m.m.) 
o Övrigt 

 
7. Påverkar monterns layout er uppmärksamhet? 

o Alltid 
o Oftast 
o Aldrig 

 
8. Hur ofta tycker ni att ni får den information ni behöver vid ett monterbesök? 

o Alltid 
o Oftast 
o Aldrig 

 
9. Hur viktigt tycker ni att det är att företag ni besökt under en specifik mässa, även visar 

intresse för er efteråt? 
o Viktigt 
o Har ingen betydelse 
o Ointressant 
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Bilaga 3 - Observationen 
 
Nr 1 
Kvinna, 35 år, observerade fotokorten, tog upp och kände på kvaliteten och tittade om det 
stod något i kortet. Gick vidare. 
 
Nr 2 
Två kvinnor, gick rakt framtill montern, igenkänning. Tidigare kunder. Iakttog färgerna, valde 
att beställa grön, svart och rosa. 
 
Nr 3 
Kvinna, 30 år. Fastnade först för godiset, fick sedan se fotokorten. Gillade enkelheten, svart-
vitt. 
 
Nr 4 
Kvinna, 25 år. ”Glodde mycket” Blev superglad! Gillade den gröna färgen. Kände på 
kvaliteten. Gillade montern i helhet. Stilren och snygg. 
 
Nr 5 
Två kvinnor, 25-30 år. Iakttog de olika färgerna på korten i montern. Reagerade även på 
fotokorten. Stannade i cirka en minut och bara tittade. Ansiktsuttrycken var positiva. Gick 
vidare. 
 
Nr 6 
Man, 40 år. Fastande vid fotokorten, kände på kvaliteten. Kollade och kände på kuvertet. 
Hade kamera runt halsen, såg ut som en journalist.  
 
Nr 7 
Två kvinnor 30 och 35. Gick rakt in och kände på korten och frågade om vi gjorde kartonger. 
Nej svar och de gick lika snabbt som de kom. 
 
Nr 8 
Två kvinnor 35 års ålder. Stannade, tittade och gick in. Frågade efter katalog och om det fanns 
ställ. Frågade om inslagspapper, skrev ner info på lapp och gick.  
 
Nr 9 
Ett gäng tjejer i åldern 20 – 40. Gillade helheten i montern. Arbetade i och ägde 
blomsterbutik. Tyckte korten passade in i sin butik. Lade en beställning på gröna och svarta 
kort. Nykund. 
 
Nr 10  
Man och kvinna, ca 50 år. Lika snygg monter i år! Beställde nya kort och berömde de nya 
mönstren. 
 
Nr 11 
Äldre dam, 60 år. Frågade om hon kunde sätta sig i en av stolarna, var trött. Satt och läste i 
broschyren och kollade på produkterna. 
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Nr 12 
Fyra tjejer stannade till, småpratade med varandra och pekade på de färgade korten. 
Personalen lämnade broschyr, tjejerna gick vidare. 
 
Nr 13 
En medelålders dam stannade till vid ett fyllt ställ i utkanten av montern, kände på stället och 
iakttog det. Frågade om hon hade möjlighet att bara beställa ställ, svaret var ok. Hon sa att 
hon skulle återkomma efter lunchen. 
 
Nr 14 
Äldre man tog godis, kände sig tvungen att gå in i montern och titta. Frågade priset på korten 
och tog med sig en katalog. 
 
Nr 15 
Tjej, 40 år. Leverantör för ett inredningsföretag. Frågade om möjligheten för samarbete fanns. 
Tyckte att kortens design passade in i deras sortiment. Lämnade visitkort, och kontakt skulle 
tas efter mässan. 
 
Nr 16 
Tre tjejer gick raka vägen in i montern. Fastnade för disken i montern och undrade vart den 
var köpt. Var intresserade av att köpa disken och personalen svarade att det inte var några 
problem då ny skulle byggas till nästa mässa. Skulle återkomma med sin chef. 
 
Nr 17 
Mor och dotter med barnvagn. Tidigare kunder. Berömde färgen på fondvägen. Beställde kort 
av alla färger i alla storlekar och berättade att korten säljer som smör. 
 
Nr 18 
Man, 45 år. Satte sig på knä i montern och kände på ryamattan som täcker montergolvet. 
Frågade vart den var köpt och tyckte att montern var supersnygg. Gillade spottarna i 
kortdisplayerna. 
 
Nr 19 
Man, ca.30 år. Kände på möblerna i montern och frågade vart de var ifrån. Helt ointresserad 
av företagets produkter. Tog en godis och gick vidare. 
 
Nr 20 
Två tjejer, ca 30 år. Tittade på de olika färgerna på korten. Gillade de enkla och stilrena. Var 
ute efter nya kort och tyckte att dessa passade deras image bra. Beställde avlånga kort i lime, 
rosa och svart. 
 
Nr 21 
Piffig dam, lite äldre tillsammans med två yngre. Den äldre damen gillade korten, de yngre 
höll med. Frågade efter priser och fick en katalog. 
 
Nr 22 
En äldre man tittade på fotokorten, tyckte det var liknade teckensnitt på korten som på hans 
kortkollektion. Verkade lite sur. Gick vidare till sin monter. 
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Nr 23 
Två trötta tjejer satte sig i fåtöljerna, skulle beställa kort. Det tog ett bra tag att beställa, de var 
trötta i huvudet och det var sent på dagen. De tyckte de nya färgerna på korten var fina. 
Beställde lite av vart. 
 
Nr 24 
En man och en kvinna gick distinkt in i montern. Hade kollat in korten dagen innan, och hade 
nu bestämt sig för att ta in dem i sitt sortiment. De älskade de gröna korten. Eftersom de ägde 
en blomsterbutik tyckte de att de små och avlånga korten passade bäst. Beställde även ställ till 
korten, som de kunde ställa på disken. 
 
Nr 25 
Återigen gick det in ett medelålders par i montern. Mannen fastnade för designen på korten 
och frågade damen om de inte skulle testa dem – damen gillade dem inte alls. Tog dock en 
broschyr. 
 
Nr 26 
En medelålders tjej gick in i montern. Började med att iaktta de olika korten. Kände sedan på 
kvalitén och undrade vad det var för gramvikt på pappret. Tyckte att pappret var för tunt. Gick 
vidare. 
 
Nr 27 
Ett gäng tjejer stannade till utanför montern. Tittade och pekade på de färgglada korten. 
Småpratade med varandra. En utav dem gick in till montern och frågade efter priser och hur 
lång leveranstid det var. Sa att de gillade korten super mycket. Frågade om de kunde få en 
katalog och återkomma under nästkommande dag. 
 
Nr 28 
En äldre man kom in i montern och berömde den fina lila ryamattan på golvet och frågade 
vart den kom ifrån. 
 
Nr 29 
En kille & en tjej kom in i montern. Tidigare kunder. Hade fortfarande kvar en del kort, men 
ville fylla på med den lila/rosa färgen för att få in lite vår. Beställde avlånga kort.   
 
Nr 30 
Två tjejer stannar till utanför montern, tar en broschyr och en godis. Tittar lite till men går 
sedan vidare. Går aldrig in i montern. 
 
Nr 31 
Dam i 55-års ålder. Hade fått en broschyr innan mässan. Gillade det hon hade fått och var 
tvungen att besöka montern. Frågade om hon kunde få med sig en katalog och beställa 
hemifrån. 
 
Nr 32 
Ett par iakttog möblerna i montern och frågade om det var till salu. Hänvisade till det företag 
som möblerna kom ifrån. 
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Nr 33 
En kille, ca 30 år, försäljare. Frågade vart korten trycktes. Han gav prisförslag på om korten 
skulle tryckas i Lettland. Lämnade ett visitkort och gick vidare.  
 
Nr 34 
Gänget med tjejer (nr 27) kom tillbaka och beställde kort. De tyckte det var lika bra att 
beställa med en gång. De hade svårt att komma överens. Valde tillslut små och stora kort i 
lime och svart. 
 
Nr 35 
En positiv dam berömde montern, gillade färgen på mattan och fondväggen. Frågade hur 
korten låg förpackade. Hon var intresserad av de gröna korten. De hade exakt samma färg 
som hennes logotyp. Kunde inte riktigt bestämma sig, lovade att återkomma.  
 
 
 
 

 

 


