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Sammanfattning 

Titel: Mässan – en fossil eller framtidens mötesplats? 

Författare: Kristin Ekström, Ida Johansson och Agnes Lind 

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp, företagsekonomi inriktning marknadsföring. 

Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, Höstterminen 2013 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera samt analysera karaktärsdrag, trender och 

potentiell utveckling för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B.  

Metod 

Vi har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats med 

deduktiva inslag. Detta då vi ville få en djupare förståelse för ämnet snarare än att se till 

det bredare perspektivet. Insamlingen av empiriskt material skedde genom sex intervjuer 

med personer som arbetar med att marknadsföra sitt företag på mässor. Tre intervjuer 

genomfördes personligen, två via videokonferens och en via telefon.  

Slutsatser 

Genom analysarbetet har vi identifierat att mässan har stor betydelse för 

relationsbyggande mellan företag. Detta speciellt då den fungerar som ett verktyg som 

underlättar för företag att underhålla befintliga relationer samt skapa nya. Vi har även 

identifierat en trend som indikerar på att företag mer specifikt väljer ut vilka mässor de 

ska närvara vid, där en definierad målgrupp värderas högt för att företagens budskap ska 

nå fram. Vi har kommit fram till att virtuella mässor bör fungera som ett komplement 

snarare än ersätta den traditionella mässan eftersom det personliga mötet är av stor vikt 

inom B2B. Generationsskiften på arbetsmarknaden bidrar till att andra förhållningssätt 

till teknologi kommer att råda. Detta gör att företag måste förstå vikten av de 

förändringar som sker och agera därefter. 

Nyckelord: Business-to-Business (B2B), Mässa, Virtuell mässa, Relationer, Personligt 

möte, Kunskap 

  



Abstract 

The purpose of this study is to identify and analyze characteristics, trends and potential 

development for the trade show. 

We have, in addition to the purpose, formulated the following research question:  

Which importance does the trade show have in the high technology society? 

This study is based on a qualitative study with an inductive approach, because we wanted 

to get a deeper understanding of the subject, rather than a broader perspective. The 

gathering of the empirical data was done by six interviews with people who work with 

marketing their company on trade shows. Three interviews were conducted face to face, 

two through videoconference, and one by telephone. 

We have through our analysis identified that the trade show has a great significance for 

building of relationships between companies. This is because it works as a tool which 

facilitates the maintaining of relationships and the creation of new relationships. We have 

also identified a trend which indicates that companies are more selective when choosing 

which trade shows to attend. What is valued high is a well defined target group that will 

allow a narrower message, and therefore easier reach the customer. We have concluded 

that the virtual trade show should function as a complement rather than a replacement for 

the physical trade show because of the great importance of face-to-face interaction in the 

B2B world. The generational shift on the labor market contributes to a different approach 

towards technology, which means that companies must understand the importance of 

those changes and react accordingly.  

Key words: Business-to-business (B2B), Trade show, Virtual trade show, Relations, 

Face-to-face, Knowledge 
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1.   Introduktion 

1.1 Bakgrund 

“Om vi möttes på ungefär samma sätt för hundra eller hundrafemtio år sedan som vi gör 

idag? Nej, inte alls. Och i morgon, en annan dag, möts vi på helt andra sätt än de som 

idag är förhärskande.” (Gordon, 2013) 

Under industrialiseringen föddes massmarknadsföringen och massdistributionen som 

svar på den standardiserade massproduktionen (Gummesson, 2008). Vidare skriver 

författaren att fastän relationer är en del av den mänskliga naturen tog det lång tid innan 

relationsmarknadsföring upptäcktes som ämne, det var först under 1990-talet som 

intresset sköt i höjden. Relationsmarknadsföring framställs av Gummesson (2008) som 

marknadsföring baserat på interaktion i nätverk av relationer och Grönroos (2008) anser 

att relationsmarknadsföring handlar om att skapa, utveckla och underhålla relationer. Det 

personliga mötet har alltid varit en väsentlig del av marknadsföringen hos företag, och är 

så än idag (Fill, 2010). 

Mårtensson, Nilsson och Tengling (2004) förklarar att mötesindustrin innebär 

arbetsrelaterade resor och denna industri benämns internationellt som MICE-industrin, 

vilket står för möten, incitamentresor, konferenser och utställningar. Wildhuss (2012) 

belyser att denna industri år 2012 omsatte ungefär 65 miljarder kronor endast i Sverige. 

Han menar att företag lägger ner dessa pengar, men de är osäkra på vilket värde som 

faktiskt genereras. Wrede (2012) förklarar att en stark kraft i mötesindustrin mellan 

företag är mässor. Mässor ses som en mötesplats där hela branscher träffas för att göra 

affärer och där även de minsta företagen kan få stor genomslagskraft. Att mötas 

personligen, få träffa många andra företag, knyta kontakter och få möjlighet att lyssna på 

vad slutkonsumenter är intresserade av är några av de saker som gör mässan unik som 

marknadsföringsskanal (ibid.). 

Mässa definieras som: “regelbundet återkommande utställning av produkter i syfte att 

skapa affärskontakter och förbindelser med återförsäljare” (Nationalencyklopedin). 

Enligt Mårtensson, Nilsson och Tengling (2004) kan mässan ses som en tillställning som 

vanligtvis återkommer. Författarna skriver att mässans syfte är att företag ska kunna 

skapa kontakter med både befintliga och nya kunder samt visa upp sig för konkurrenter. 
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En mässa kan vara avsedd för allmänheten eller fackbesökare och författarna menar att 

en fackmässa kan påverka utvecklingen hos hela branscher.  

Enligt Fairlink (2013) har mässor historiskt sett funnits i århundraden och de anses vara 

en neutral plats där köpare och säljare kan mötas för att göra affärer. Vidare skrivs att 

redan på 500-talet organiserades former av mässor som gav människor från olika 

regioner, till och med från olika länder, möjligheter att mötas för att göra affärer med 

varandra. Handelsplatserna utvecklades och blev mer avancerade i samband med att de 

blev fler och lockade fler besökare samt handelsmän. Fairlink (2013) beskriver att 

fackmässor under mitten av 1950-talet lyckades etablera sig på den svenska marknaden 

och mässindustrin växte fram. De skriver att mässindustrin växte enormt åren innan 

millennieskiftet och de stora arrangörerna utvecklade då hemsidor för att följa med i den 

digitala utvecklingen. Enligt Fairlink (2013) var det också i denna veva som Sveriges 

första mässa på internet arrangerades. Runt om i världen finns mässor som arrangeras på 

internet, vilka kallas virtuella mässor, men i Sverige har dessa inte nått sin fulla potential 

(ibid.). Geigenmüller (2011) skriver att virtuella mässor är web-baserade plattformar där 

kunder, leverantörer och distributörer kan träffas virtuellt närsomhelst och varsomhelst 

ifrån. 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadsföring i business to business (B2B) sammanhang handlar till stor del om att det 

ska finnas en djup förståelse mellan parterna, vilket i hög utsträckning betyder att det 

måste finnas en relation (Kindström, Kowalkowski & Parment, 2012). Ford, Gadde, 

Håkansson och Snehota (2011) betraktar affärsrelationer som grunden för allt 

företagande. De menar att inga företag skulle kunna fungera utan dem eftersom 

affärsrelationer möjliggör för företag att köpa de produkter och tjänster de behöver, och 

få tillgång till andra företags resurser och kompetens. Författarna påtalar att 

affärsrelationer också sparar tid och pengar i produktion och leverans samt möjliggör 

innovation och utveckling. Enligt Ford et al. (2011) är relationer mellan företag dock 

även källan till många problem i företag. De tar lång tid att utveckla, de kräver 

investering och underhåll och betyder att ett företags framgång inte bara beror på sin 

egen prestation utan även andras. När en affärsrelation väl är etablerad blir det svårt att 

agera självständigt (ibid.). 
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Relationer mellan företag kan se mycket olika ut (Ford et al., 2011). Godson (2009) 

klargör att den teknologiska utvecklingen har bidragit till en markant förändring av 

relationer mellan företag. Han menar att fler relationer utvecklas, fler företag får 

möjlighet att interagera med varandra och fler har blivit mer globala. Det finns numera 

relationer som endast existerar elektroniskt, så kallade e-relationer, och att idag inte ha e-

relationer har blivit nästintill omöjligt (Godson, 2009). Ford et al. (2011) menar att vissa 

relationer är rutinartade och endast involverar ett fåtal interaktioner över telefon och 

mail, medan andra är mer komplexa. De framhåller att interaktionen i de komplexa 

relationerna kräver mer än bara konversation och förhandling, här behöver parterna 

träffas och komma underfund med varandra och de problem som ska lösas. I förstadiet 

till en relation saknas det engagemang som behövs för att skapa förtroende i relationen 

och för att relationen ska utvecklas (Ford et al., 2011). Förtroende uppfattas som en av de 

viktigaste ingredienserna för att en affär mellan två företag ska vara lyckad, både vid 

fysiska relationer och e-relationer (Jai-Yeol, Tu & Benbasat, 2006). 

Geigenmüller (2010) framhäver att det personliga mötet förmedlar känslor mellan de 

båda parterna, vilket är viktigt i utvecklingen av förtroende.  Författaren menar att möten 

på internet har en begränsad förmåga att förmedla dessa känslor att det inte finns något 

substitut för det personliga mötet. Vid ett personligt möte får båda parterna mer förståelse 

för varandra genom att tolka ansiktsuttryck och gester (Bathelt & Schuldt, 2010). Internet 

är en bidragande faktor till att det personliga mötet avtar och relationer som hanteras 

därigenom kritiseras för att vara opersonliga (Godson, 2009). Författaren påpekar att 

hanteringen av e- relationer därför har blivit en utmaning för många företag. Wildhuss 

(2012) menar att det personliga mötet behövs eftersom det är mittpunkten och det som 

driver kommunikationen framåt. Godson (2009) betonar dock att de företag som lyckas 

skapa bra relationer genom det virtuella nätverket också är de som får ett övertag och 

därmed konkurrensfördelar. Alribaiee, Alshaibi och Al-Bayati (2012) anser även de att e- 

relationer ger flera fördelar. Genom e- marknaden skapas värde av de möjligheter som 

uppkommer. Med detta menar författarna att företag kan nå ut till flera och få 

tillgänglighet till den globala marknaden och alla dess tillgångar. 

Soenarso (2010) påpekar att mötesindustrin fortfarande är beroende av att människor 

träffas på ett personligt plan. Mässan bringar samman människor till att mötas med 

utgångspunkt i ett visst sammanhang, och i framtiden är det fortfarande viktigt att mässan 
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utvecklar och fördjupar sig inom olika områden (Soenarso, 2010). Författaren klargör att 

den värdeskapande fördelen ligger i möjligheten att träffa potentiella aktörer och att 

främja ett företags relationer genom det personliga mötet som sker. Däremot anser 

Vuorinen (2012) att traditionella mässor kan vara resurskrävande, både i tid och pengar 

med tanke på personal-, rese- och monterkostnader. Detta är enligt författaren några av 

den fysiska mässans största nackdelar. Hansen (2004), men även Rinallo, Borghini och 

Golfetto (2010) förklarar hur mässdeltagare länge har haft svårigheter att mäta den effekt 

och det värde mässan ger dem efter deltagande. De sistnämnda författarna belyser dock 

det faktum att många företag ställer ut på branschspecifika mässor för att det är ett måste. 

Kang och Schrie (2011) framhäver några av mässans fördelar. Författarna menar att 

nätverkande är en viktig del i medverkandet på mässor och det är en plats som bringar 

samman flera aktörer på ett och samma ställe, vilket gör mässan till en effektiv 

marknadsföringskanal. Vidare skriver de att företag ständigt strävar efter att hitta nya 

kunder och öka antalet marknadsandelar. Den fysiska mässan gör det möjligt att 

interagera med flera samtidigt i ett personligt möte vilket är viktigt eftersom det sociala 

värdet är centralt vid relationsskapande (ibid.). 

Soenarso (2010) påtalar att det personliga mötet mellan människor tenderar att stå sig 

trots den teknologiska utvecklingen som ägt rum, och nya tekniska kommunikations-

kanaler betraktas därför inte som en fiende utan snarare som ett komplement. Genom den 

utveckling som ägt rum öppnas allt fler dörrar för företag att utvecklas och interagera. 

Författaren fortsätter med en förklaring av att flertalet aktörer inom mötesindustrin dock 

är kvar i ett gammalt tankemönster, det finns brister i användningen av teknologi, vilket 

är en del av värdeskapande gällande mötesplatser och mässor idag. Enligt Soenarso 

(2010) präglas mötesindustrin av att vara efter i den teknologiska utvecklingen och den 

tar inte i tillräckligt stor utsträckning vara på de värden som den teknologiska 

utvecklingen kan medföra. Nya vägar och idéer är betydelsefullt för mötesindustrin, den 

har många möjligheter och det är fortfarande viktigt för företag att visa upp sig 

(Soenarso, 2010). Andersson (2011) påpekar att det är vanligt att företag endast ser till 

lönsamhetsmaximering i varje enskild kanal. Det är helheten som måste beaktas, inte 

varje del och därmed inte maximal försäljning i varje kanal (ibid.). 

Dicken (2011) påtalar att det ständigt sker teknologisk utveckling inom flera olika 

områden. Gummesson (2012) skriver att utvecklingen av IT har medfört att den fysiska 
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marknaden kompletterats av e-marknaden. Shapiro, Romano Jr. och Mittal (2003) 

framhåller att en del av e-marknaden är virtuella mässor, de liknar traditionella mässor 

men organiseras istället på internet. Som på vanliga mässor finns det utställarmontrar där 

olika företag visar sina produkter och den virtuella mässan är designad för att tillåta 

köpare och säljare att ha ett interaktivt samtal som på en vanlig mässa, men via mail, chat 

eller telefon (Shapiro, Romano Jr. & Mittal, 2003). Geigenmüller (2010) klargör att 

virtuella mässor tillhandahåller en interaktiv plattform där företag kan analysera 

marknadsrelationer och identifiera relevanta nätverkspartners. Vourinen (2012) anser att 

det finns flertalet fördelar med virtuella mässor, exempelvis kostnadseffektivitet och 

tidsbesparing, men trots detta är det få svenska företag som har använt sig av virtuella 

mässor som marknadsföringskanal. Denna plattform skulle kunna ge företag värdefulla 

möjligheter att nå ut till nya marknader och andra länder (ibid.).  

1.3 Problemformulering 

Utifrån diskussionen ovan kan vi se att relationer spelar en stor roll när det handlar om 

affärer mellan företag. Mässor har länge varit en mötesplats där representanter från 

företag träffas och skapar kontakter samt nätverk, och är fortfarande en viktig sådan. Med 

utvecklingen av IT och internet har nya sätt att träffas framkommit, och ett nytt sätt att 

hantera relationer har utvecklats. E-relationer kan uppfattas som kostnadseffektivt, 

praktiskt och tidsbesparande, men många hävdar även att det personliga mötet inte kan 

ersättas. Vi tycker därför att det är intressant att undersöka hur mässbranschen står sig 

och hur den kan utvecklas i den teknologiska utvecklingen som sker. 

Vi kan därmed formulera följande forskningsfråga: 

– Vilken betydelse har mässan i det högteknologiska samhället? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera samt analysera karaktärsdrag, trender och 

potentiell utveckling för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka svenska företag som verkar på internationell nivå. De företag 

som studien behandlar är industriföretag där mässor är en viktig del av marknads-

föringen.  

1.6 Förklaringar 

När det skrivs om marknadsföring mellan företag kommer det engelska uttrycket B2B 

(Business-to-Business) att användas. Engelskans Face-to-Face har i uppsatsen översatts 

till personligt möte, men för att skapa dynamik i texten används också F2F med samma 

innebörd. Leads var ett ord som kom upp under intervjuerna och betyder de kontakter 

som företaget fick med potentiella kunder under mässan och som ska kontaktas med 

säljmaterial och besök efter mässans slut.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Patel och Davidsson (2011) nämner hermeneutiken och positivismen som två 

vetenskapliga förhållningssätt. Olsson och Sörensen (2011) menar att hermeneutiken är 

den form av bearbetning som används vid kvalitativ forskning och ämnar skapa 

förståelse för människors liv genom att tolka hur detta uttrycks i talat och skrivet språk. 

Vi har i vår studie influerats av ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi använde oss av 

djupgående intervjuer och utifrån dessa försökt förstå helheten och tolka intervju-

personerna i deras språk och handlingar. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

Enligt Denscombe (2009) finns det två typer av forskningsstrategier som används som 

markörer för vilken inriktning forskaren lägger fokus på; kvalitativ och kvantitativ. Han 

klargör att de två forskningsstrategierna inte utesluter varandra, utan har vissa likheter. 

Författaren hävdar att den mest fundamentala skillnaden mellan dem är att den 

kvantitativa forskningsstrategin till stor del har sin grund i numerisk data och analys av 

dessa medan den kvalitativa forskningsstrategin har utgångspunkt i empiriskt material 

och ord (Denscombe 2009). En kvantitativ studie skulle därmed ge svar på exempelvis 

hur många företag som använder sig av fysiska och virtuella mässor. Detta kan vara 

intressant data, men vi vill hellre förstå hur företagen förhåller sig till fysiska och 

virtuella mässor. Detta kan vi inte få svar på genom att samla in numerisk data, vilket en 

kvantitativ studie innebär. 

Denscombe (2009) framhåller att i den kvalitativa forskningsstrategin ligger tyngden på 

förståelse av verkligheten, vilket tyder på att den ansats som oftast ligger till grund är den 

induktiva, den tolkande. Detta är inte uteslutande, utan den kan även ha en deduktiv 

ansats. Författaren påpekar även att forskaren i den kvalitativa forskningen anses vara 

mer inblandad i forskningsprocessen och blir därmed mer accentuerad i tolkningen av 

data som framkommer, vilket kan ses som negativt då forskningen betraktas som mer 

subjektiv. Repstad (2007) hävdar att kvalitativ forskning till stor del är begränsad i sin 

omfattning, den är istället mer djupgående. Den kvalitativa forskaren studerar en eller ett 

mindre antal miljöer, vilka observeras i sin helhet. Detta gör det svårt för kvalitativ 
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forskning att generalisera resultatet. Repstad (2007) fortsätter med att betona att den 

kvalitativa forskningsstrategin är mer flexibel då forskaren lättare kan anpassa den 

gällande situationen till studien än vad de kvantitativa forskarna kan. Ett exempel är att 

svar på intervjuer kan leda till följdfrågor som blir väsentliga för resultatet (ibid.). 

I denna uppsats ligger den kvalitativa forskningsstrategin till grund för att besvara det 

problem som vi valt att undersöka. Vi ämnade få en förståelse för och analysera svaren 

våra respondenter gav oss, vilket fordrade en djupare insikt av respondenternas tankar 

och åsikter. Vi ansåg att det krävdes en utförlig beskrivning från respondenterna 

angående deras syn på vårt ämne för att kunna besvara vår frågeställning, vilket innebär 

att den kvalitativa forskningsstrategin var bäst lämpad för vår studie. Då intervjuerna kan 

skilja sig åt måste forskaren kunna anpassa sig efter varje unik situation, vilket innebar 

att den kvalitativa strategin var bättre för oss då den är flexibel.  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primär och sekundärdata 

Bryman och Bell (2005) framhåller att det vid insamling av information är möjligt att 

använda sig av antingen primär- eller sekundärdata. Primärdata är den information 

forskaren själv samlar in med avsikt att användas till den studie som forskaren arbetar 

med, detta kan exempelvis vara intervjuer som forskaren själv utfört. Författarna menar 

att sekundärdata är information insamlad sedan tidigare av andra forskare för ett annat 

ändamål. Olsson och Sörensen (2007) betonar att de två formerna av data behövs i 

forskningsprocessen, då de var och en för sig inte är tillräckliga för att skapa en om-

fattande forskning. Under insamlingsprocessen i denna studie har vi använt oss av både 

primär- och sekundärdata. Vår primärdata utgörs av de intervjuer som genomförts med 

sex respondenter och sekundärdata består av akademisk litteratur och artiklar samt 

tidsskrifter, rapporter, uppslagsverk och bloggar. 

2.3.2 Intervjuer 

Patel och Davidsson (2003) nämner två aspekter som bör uppmärksammas vid 

informationsinsamlande med hjälp av frågor; grad av standardisering och grad av 

strukturering. Enligt Bryman och Bell (2005) karaktäriseras den kvalitativa intervjun av 

låg grad av standardisering och strukturering. Patel och Davidsson (2003) menar att vid 
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låg grad av standardisering formuleras frågorna under intervjuns gång och ställs i den 

ordning som passar just den intervjun. Vidare skriver författarna att en ostrukturerad 

intervju innebär öppna frågor som ger intervjupersonen stor frihet att formulera svaren 

som hen vill, dock blir svaren beroende av hur frågorna är formulerade. Bryman och Bell 

(2005) påpekar att forskaren vid ostrukturerade intervjuer har anteckningar som hjälper 

hen att gå igenom vissa förutbestämda teman och intervjun ter sig mer som ett vanligt 

samtal. Repstad (2007) framhåller att det är viktigt att justera intervjuguiden beroende på 

vem som intervjuas, då alla inte har samma information, och under forskningsprocessens 

gång, då vissa ämnen kan bli irrelevanta. 

Alvesson och Sköldberg (2008) och även Thomson (2010) menar att en forskares 

förförståelse för ämnet som ska observeras ständigt är föränderlig. Detta betyder att den 

förförståelse som fanns vid första intervjun inte är densamma som den förkunskap som 

forskaren hade vid intervju nummer två eller tre. Thomson (2010) fortsätter med att 

beskriva att olika forskare kommer att lägga varierande vikt vid olika saker, detta beror 

på att alla har olika intressen och förståelse, vilket gör att intervjupersonernas svar tolkas 

olika. Trost (2005) likväl som Thomson (2010) menar att fler intervjuare kan vara 

gynnsamt då ett större antal saker kan observeras och det ger även möjligheten för dem 

att engagera sig i samtalet och komplettera varandra på ett naturligt sätt. Thomson (2010) 

belyser även svagheten med att vara flera intervjuare, vilket är att forskarna kan avbryta 

varandra istället för att komplettera varandra. Risken finns att följdfrågor inte ställs och 

information från respondenter kan därmed gå förlorad, då forskarna antar att de andra har 

uppfattat någonting som hen inte själv har förstått. 

I denna rapport har vi valt att utgå från en låg grad av strukturering vilket betyder att 

frågorna formulerades väldigt öppna och därmed inbjöd respondenterna att formulera 

svar med så lite påverkan från oss som möjligt. Intervjuerna karaktäriserades av en viss 

grad av standardisering då vi förberett vissa frågor och ämnen, men frågorna ställdes i 

den ordning som passade den specifika intervjun och vissa frågor tillkom under 

intervjuns gång när nya, intressanta tankar kom upp. I de olika intervjuerna 

uppmärksammades nya funderingar och vår förståelse för ämnet förändrades, vilket 

gjorde att intervjuguiden inför intervjuerna förändrades. För att genomföra intervjuerna 

på bästa sätt valde vi att alla tre medverka och på så sätt möjliggöra att ingen väsentlig 

information gick om intet.   
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2.3.3 Urval 

Denscombe (2009) anser att det finns två sorters urval, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Då vi i denna studie ville få information från företag och personer 

med stor kunskap inom sina områden har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. Det 

finns flera typer av icke-sannolikhetsurval, subjektivt urval, snöbollsurval och 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Att subjektivt välja ut urvalet innebär att 

forskaren aktivt väljer individer eller fenomen då denne vet att de utvalda kan ge data 

som är väsentlig för studien (ibid.).  

I denna studie kom ett subjektivt urval att antas. De företag som valdes ut är 

industriföretag, då vi under förundersökningen till uppsatsen kom fram till att denna 

kategori är aktiv på virtuella mässor utomlands. Företagen som sedan valdes är 

verksamma i Sverige, men arbetar även på internationell nivå. Företagen ställer frekvent 

ut på mässor och de personer som intervjuats har kontaktats då vi ansåg att de besitter 

kunskap inom uppsatsens område och därmed kunde ge väsentliga svar. Intervju-

personerna kontaktades via telefon då vi berättade om vårt ämne. Tre av intervjuerna 

genomfördes fysiskt men på grund av tids- och kostnadsaspekter genomfördes två 

intervjuer via videokonferens och en via telefon. 

Nedan följer en kort beskrivning av uppsatsens respondenter och företag: 

Magnus Arwidson är fotograf, Media Coordinator Producer och Marketing 

Communications på Roxtec. Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer kompletta tätnings-

lösningar för kabel- och rörgenomföringar som används i bland annat väggar, 

teknikbodar, och vindkraftverk.  

Jens Ekberg är Marketing & Communication Manager på Purac. Purac erbjuder 

entreprenader och service samt levererar produkter för vattenrening och biogas-

produktion.  

Anita Gustavsson är Marketing Assistant på Norden Machinery. Norden Machinery 

tillverkar och säljer maskiner som fyller tuber. Maskinerna används bland annat av 

företag inom skönhetsvård och livsmedel. 

Lottie Hernström är Market Communication Manager på Alfa Laval. Alfa Laval har tre 

teknologier som deras kärnverksamhet baseras på vilka är värmeöverföring, separering 
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och flödeshantering. Hernström arbetar på divisionen processteknologi som levererar 

processorer till bland annat kemikalieindustrin.  

Belma Hörnkvist är Project Manager - Communication and Marketing Relations på 

Sandvik Coromant. Sandvik Coromant levererar verktyg och verktygslösningar till 

metallbearbetningsindustri.  

Anna Westman är Head of Marketing Communication på ABB. ABB arbetar inom 

kraft- och automationsteknik och levererar bland annat motorer och drivsystem till 

industri, generatorer till vinkraftsbranschen och kraftnät. 

2.4 Databearbetning och analysmetod 

Bryman och Bell (2005) belyser en svårighet med kvalitativa undersökningar, genom att 

de rymmer en stor samling av data väldigt snabbt bidrar det till att den insamlade data 

kan bli otymplig att hantera. Forskaren kan finna det svårt att veta hur all insamlad data 

ska tillvaratas på rätt sätt. Precis som Bryman och Bell (2005) skriver har vi haft 

svårigheter att hantera den mängden data vi samlat in. I vår arbetsprocess fann vi det 

problematiskt att veta hur vi skulle tillvarata materialet på bästa sätt.  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) hävdar att intervjuer vanligtvis spelas in. För att 

underlätta analysen av intervjuerna bör de transkriberas, det vill säga skrivas ned i ord. 

Yin (2013) betonar att det är viktigt att författaren kontinuerligt läser igenom 

transkriberingen av intervjun eftersom det är av stor betydelse att forskaren gör sig 

hemmastadd i insamlad data. Vi spelade in våra intervjuer för att undvika att behöva 

anteckna, vilket gjorde att vi kunde ha ögonkontakt med intervjupersonerna. Därefter 

transkriberade vi intervjuerna, vilket skapade bättre förutsättningar för oss att förstå det 

som sagts samt ha materialet tillgängligt utan att behöva lyssna igenom intervjuerna flera 

gånger. I vår arbetsprocess hjälpte det inspelade materialet oss att kunna ta tillvara på allt 

respondenterna sa. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att när forskaren inleder 

datainsamlingen med induktiv metodtyp, då syftet är att utforska, måste data analyseras i 

samband med insamlingen. Därefter utvecklas en begreppsmässig ram som kommer att 

styra följande arbete. Under datainsamlingen analyserades data allteftersom vi 

genomförde våra intervjuer och vi kunde därigenom fastställa nyckelaspekter. Därefter 

tog vi fram en begreppsmässig ram som kom att genomsyra kommande arbete. 
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Yin (2013) berör tre aspekter i samband med dataanalys; i) vilka är studiens utmärkande 

drag? ii) hur kan insamlad data relateras till de ursprungliga forskningsfrågorna? iii) har 

potentiellt nya insikter dykt upp? Författaren menar att dessa frågor bör ställas under hela 

den analytiska processen. Vi har under forskningsprocessen kontinuerligt uppmärk-

sammat de utmärkande dragen för studien och funnit återkommande ämnen som sedan 

lyfts fram. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) framhäver kategorisering vid 

dataanalys, vilket syftar till att utveckla kategorier. De olika kategorierna härleds från 

datainsamlingen eller den teoretiska ramen och är, i själva verket, koder eller etiketter 

som kommer att användas för att gruppera data. Utifrån datainsamlingen utvecklade vi 

kategorier och med hjälp av dessa kunde vi sedan gruppera in data. Kategorierna 

tillhandahöll en framväxande struktur i forskningsprocessen och som Saunders, Lewis 

och Thornhill (2009) skriver hjälper det forskaren att analysera data ytterligare.  

2.5 Forskningskvalitet 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det som forskare viktigt att tänka på vissa faktorer 

för att uppnå hög grad av säkerhet i den insamlade informationen. Begreppen reliabilitet 

och validitet används för detta, men skiljer sig åt huruvida det är en kvalitativ eller 

kvantitativ uppsats som genomförs. Bryman och Bell (2005) skriver att reliabilitet oftast 

är mer aktuellt vid en kvantitativ undersökning. Fejes och Thornberg (2009) understryker 

att även begreppet validitet mestadels förekommer i den kvantitativa forskningen. 

2.5.2 Trovärdighet 

Enligt Guba och Lincoln (se Bryman & Bell, 2005) bör kvalitativa undersökningar, till 

skillnad mot kvantitativa undersökningar, utvärderas och granskas utifrån andra krav. De 

anser att kvalitativ forskning behöver andra alternativ till begreppen reliabilitet och 

validitet och vad de står för. De föreslår trovärdighet som ett kriterium för bedömning av 

en kvalitativ undersökning. Orsaken till detta är för att författarna är kritiska till att det 

finns en absolut sanning rådande den sociala verkligheten. De menar istället att det kan 

finnas en eller flera beskrivningar av vår verklighet. Enligt Guba och Lincoln (se Bryman 

& Bell, 2005) består trovärdigheten av fyra delkriterier: i) tillförlitlighet, ii) 

överförbarhet, iii) pålitlighet och iv) en möjlighet att styrka och bekräfta. Författarna 
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menar att innebörden av tillförlitlighet är att skapa acceptans i andras personers ögon. 

Genom att skapa en tillförlitlighet i resultaten innefattar detta att forskningen genomförts 

i konsensus med de bestämmelserna som finns samt att resultaten rapporteras till de 

personer som är en del av den sociala verklighet som undersökts. Genom detta får 

forskaren bekräftat att verkligheten har uppfattats korrekt (Guba & Lincoln, se Bryman 

& Bell, 2005). För att styrka tillförlitligheten har vi skickat resultatet från intervjuerna till 

respondenterna för att få deras godkännande och ändrat vissa saker som vi uppfattat fel. 

Guba och Lincoln (se Bryman & Bell, 2005) menar att överförbarheten berör i vilken 

utsträckning forskarens resultat är överförbara i samma sociala verklighet vid ett senare 

tillfälle eller till en helt annan social verklighet. Till skillnad mot den kvantitativa 

forskningens reliabilitet rekommenderar författarna begreppet pålitlighet. En fullständig 

redogörelse av undersökningen måste genomföras för att därmed bevisa studiens 

pålitlighet. Guba och Lincoln (se Bryman & Bell, 2005), men även Yin (2013) belyser att 

kollegor under forskningens gång och när undersökningen är klar kan fungera som 

kritiker och ta del av redogörelsen och därmed bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt 

som används. Yin (2013) menar också att denna granskning kan leda till förbättringar, 

kritik samt stöd. För att styrka pålitligheten har under studiens gång andra studenter och 

vår handledare läst och kommenterat vår text. Guba och Lincolns (se Bryman & Bell, 

2005) sista kriterium handlar om möjlighet att styrka och konfirmera. Med denna punkt 

menas att forskaren inte medvetet får ha givit sin forskning en karaktär av värderingar 

eller teorier som är personliga. Det måste finnas garantier att forskaren handlat i god tro, 

eftersom det i samhällelig forskning inte går att åstadkomma fullkomlig objektivitet 

(ibid.). Vi har under studiens gång haft i åtanke att våra egna erfarenheter och idéer kan 

påverka resultatet och därför i allra möjligaste mån försökt att undvika detta. 

2.6 Forskningsprocessen 

Uppsatsens ämne uppkom då vi alla är intresserade av mässor och evenemang. Från 

början var tanken att vi skulle rikta in oss på turismmässor, men efter en del 

efterforskningar uteslöt vi det eftersom det inte fanns så många turismmässor i Sverige. 

Då fackmässor är en stor del av marknadsföring B2B var det just det vi blev intresserade 

av och eftersom relationer är så viktigt B2B blev det naturligt att avgränsa oss till 

relationsbyggande. Under vår förundersökning kom vi in på ämnet virtuella mässor, 

vilket var nytt för oss, och blev intresserade av att undersöka detta fenomen, då vi 
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upptäckte att det inte var så många företag som använde sig av detta i Sverige. Dock har 

forskningsfråga och syfte förändrats under processen då nya upptäckter framkom. Vi 

valde tidigt en kvalitativ metod då vi ville komma på djupet i respondenternas tankar. 

I början av arbetsprocessen funderade vi mycket kring vilken ansats vår forskning skulle 

anta. Patel och Davidsson (2003) presenterar tre olika sätt att relatera teori och empiri; 

deduktion, induktion och abduktion. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en deduktiv 

ansats att forskaren utgår ifrån existerande teorier inom det område som ska undersökas 

och skapar en eller flera hypoteser som sedan testas i verkligheten genom insamlande av 

empiri. Då vi under förundersökningen ansåg att ämnet vi ville studera var relativt 

oupptäckt i Sverige var denna ansats inte relevant eftersom det, som Patel och Davidsson 

(2003) påpekar, finns en risk att intressanta upptäckter missas då den befintliga teorin 

kommer att styra och påverka forskningen. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär induktion att empiri samlas in utan att utgå 

ifrån befintliga teorier. Forskaren utgår då istället från sitt eget insamlade material och 

formulerar en teori baserat på detta. Målet med induktiv forskning är alltså att göra en 

upptäckt som kan uttryckas i en teori (Patel & Davidsson, 2003). Vi har valt att göra vår 

studie med en induktiv ansats, eftersom vårt första ämnesval var nytt och outforskat och 

vi ville därför minimera risken att existerande teorier påverkade vår insamling av data. 

Patel och Davidsson (2003) understryker att den empiri som samlats in vid induktion är 

baserad på en särskild situation, period eller samling individer och att teorin därför inte 

kan generaliseras. Författarna lyfter också fram att en induktiv ansats inte betyder att 

forskaren arbetar helt utan förutsättningar, en induktivt arbetande forskare har tidigare 

erfarenheter och uppfattningar som kommer påverka de nya teorierna som tas fram. 

Denscombe (2009) påpekar att ett öppet sinne inte innebär ett blankt sinne angående 

området, forskaren måste vara insatt i det ämne som ska undersökas. Vi har i 

forskningsprocessen strävat efter att vara induktiva då vi försökt ha ett öppet sinne vid 

datainsamling och utgått ifrån empirin vid val av teorier och analys. Dock har våra 

tidigare studier inom området och de kunskaper som detta medföljer gjort att studien har 

kommit att innehålla deduktiva inslag. 

Då vi valt en induktiv ansats blev följande steg att göra datainsamlingen, vilket skedde 

genom intervjuer för att få fram den information vi ville åt. Vi fick genom intervjuerna in 
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en stor mängd data, vilken transkriberades, bearbetades och analyserades för att sättas in i 

olika kategorier. Detta var en del i arbetsprocessen som vi hade stora svårigheter med då 

vi ansåg att det var svårt att skilja kategorierna åt. Eftersom vi utgick ifrån empirin i vår 

analys ville vi presentera denna i sin helhet för att läsaren ska få en god inblick och valde 

därmed bort att använda ett kapitel där presentation av empiri och analys är integrerat. 

Till följd av vår databearbetning kunde vi urskilja tre huvudområden och flera mindre 

områden inom dessa kategorier och vi kom fram till en annorlunda struktur som vi tyckte 

var passande för att presentera våra fynd. Uppsatsen är indelad i tre huvudrubriker där 

resultat, teori och analys presenteras var för sig. Vi är medvetna om att det finns både 

för- och nackdelar i den valda strukturen men vi bedömde att fördelarna var 

övervägande. Vald struktur gav oss möjlighet att dela in studien i rubriker som baseras på 

vårt syfte. Strukturen ger ett bra tidsperspektiv, från att ge läsaren en inblick i mässans 

karaktärsdrag ville vi förklara mässans trender idag, och slutligen landa i en potentiell 

utveckling för mässan. Fördelar vi såg var att det blev lättare att dela upp studien på detta 

sätt då vi tidigare försökt dela upp texten och kände att det var svårt att särskilja de olika 

ämnena. Vi anser även att vår struktur underlättar för läsaren att följa med då hen tidigt 

får ta del av vår egen analys samtidigt som läsaren får ett avslut efter varje del. 

2.7 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) framhåller kritik mot kvalitativ forskning för att den är för 

subjektiv och bygger på forskarens egna uppfattningar. De menar att det är svårt att 

replikera forskningen eftersom det under hela forskningsprocessen är forskaren och hens 

tolkningar som styr resultatet. Författarna påpekar även att det finns svårigheter att 

generalisera kvalitativ forskning eftersom resultatet baseras på ett speciellt fall och att det 

finns bristande transparens i forskning på grund av att processen inte beskrivs tillräckligt 

genomgående. Vi har under forskningsprocessen haft dessa aspekter i åtanke och noga 

övervägt vår formulering i analys och slutsats för att undvika breda generaliseringar. För 

att göra forskningen mer transparent har vi i metodkapitlet beskrivit och motiverat våra 

val så att läsaren får förståelse för dessa. Detta gör att studien kan överföras till en annan 

social verklighet och stärker därmed överförbarheten och pålitligheten. För att stärka 

tillförlitligheten har vi skickat resultatet till respondenterna för att bekräfta att vi uppfattat 

dem korrekt.  
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Vår önskan var från början att genomföra alla intervjuer personligt men på grund av tids- 

och kostnadsaspekter har vi varit tvungna att genomföra en intervju via telefon och två 

via videokonferens. Detta kan ha påverkat hur samtalet flöt på och därmed hur resultatet 

blev. Vi känner dock att videokonferens var ett mycket bra alternativ till att mötas 

personligen då vi fortfarande kunde se varandra och avläsa kroppsspråk. I början av 

forskningsprocessen var syfte och frågeställning mer inriktade på virtuella mässor, som 

vi såg som ett outforskat område i Sverige. Resultatet av forskningen är dock till stor del 

baserat på traditionella mässor också då inte så många respondenter berörde ämnet 

virtuella mässor på djupet. En deduktiv ansats kunde därmed varit bättre då vi innan 

intervjuerna hade haft mer förkunskap och till följd av detta kunnat få ut mer relevant 

information. 

Vi har i denna uppsats varit noga med att kritiskt se på de källor vi använt oss av. 

Artiklar som använts är från trovärdiga vetenskapliga tidskrifter och böckerna är av 

erkända författare. Vi har valt att försöka använda så aktuella källor som möjligt, 

speciellt när det gäller internet och digital kommunikation, eftersom detta ständigt 

förändras och utvecklas. Vi har även i möjligaste mån använt oss av originalkällor. 
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3.   Mässans karaktärsdrag 

Detta kapitel är uppdelat i tre huvudrubriker och baseras på vårt delsyfte: “identifiera 

och analysera karaktärsdrag för mässan”. Först presenteras det empiriska resultatet, 

därefter kommer teorier vi anser är relevanta inom området att behandlas. Detta 

resulterar slutligen i vår analys av ämnet. 

3.1  Mässans karaktärsdrag ur praktikernas perspektiv 

3.1.1 Att skapa och underhålla relationer 

Arwidson
1
, Hernström

2
, Ekberg

3
, Gustavsson

4
, Westman

5
 och Hörnkvist

6
 menar att det 

är viktigt att kommunicera vilka mässor de ska delta på och alla skickar inbjudningskort 

till sina kunder. Inbjudningskorten skickas ofta digitalt, men även fysiskt eftersom vissa 

kulturer kräver detta. Gustavsson och Westman påpekar att säljarna pratar med sina 

kunder och uppmanas att boka möten som ska ske under mässan. Westman menar att de 

arbetar med att organisera fler kundmöten på mässan för att utnyttja möjligheten och inte 

bara se det som en happening. Westman och Hörnkvist berättar att de även använder sig 

av mer regelbunden kommunikation innan mässan. Westman framhåller att ABB skickar 

ut påminnelser till sina kunder om mässan och deras erbjudande och att de även arbetar 

mycket med att information om alla mässor de ska delta på finns på deras hemsida. 

Enligt Hörnkvist börjar förarbetet inför en mässa med att Sandvik Coromant skickar ut så 

kallade teasers i sociala medier som innehåller allmän information om att de kommer 

delta på en mässa. När mässdatumet närmar sig trappas kommunikationen upp och de 

skickar även ut påminnelser till kunder via e-mail. Hörnkvist betonar att det läggs mycket 

krut på annonser innan mässan. Under våren 2013 hade de information om en specifik 

mässa i alla företagets annonser. 

Arwidson påpekar att genom att fånga kundens uppmärksamhet i montern och få denne 

att lämna ifrån sig något av intresse kan de kontakta kunden senare, vilket öppnar upp 

möjligheten att skapa en relation. Han betonar även betydelsen av efterarbetet: ”Kan du 

                                                 
1
 Magnus Arwidson, Roxtec, intervju 13-11-15 

2
 Lottie Hernström, Alfa Laval, intervju 13-11-25 

3
 Jens Ekberg, Purac, intervju 13-11-26 

4
 Anita Gustavsson, Norden Machinery, 13-11-27 

5
 Belma Hörnkvist, Sandvik Coromant, intervju 13-11-27 

6
 Anna Westman, ABB, intervju 13-11-27 
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inte kontakta de människor du sagt att du ska höra av dig till så är det ju meningslöst att 

satsa alla de här pengarna på det.” Fokus måste då vara det personliga mötet och skapa 

goda relationer med sina kunder. Hernström, Arwidson, Ekberg, Westman och Hörnkvist 

berättar att leads samlas in under mässan för att senare kontaktas. Både Westman och 

Hörnkvist menar att mässan blir en anledning för företagets säljare att kontakta kunderna 

igen, både gamla och nya, och Westman påpekar att det ger goda möjligheter att mässan 

kan bli en betydande del av det kontinuerliga relationsbyggandet. Hörnkvist berättar att 

det i efterarbetet med kunderna finns förbättringspotential, de är medvetna om att det 

ständigt finns mer de kan göra för att skapa den servicekänslan de vill nå. 

Arwidson belyser flera fördelar med den traditionella mässan. Företaget får chansen att 

inte bara träffa befintliga kunder, utan även locka till sig nya. Ett problem som Roxtec 

har är att de inte hinner träffa alla sina kunder under året. Arwidson förklarar att mässan 

kan möjliggöra detta då företaget kan bestämma träff med sina kunder där istället. Han 

menar att detta minskar tidsåtgången eftersom många kunder befinner sig på mässan och 

företaget då har möjlighet att göra många av sina kontaktbesök samtidigt. I linje med 

detta menar Hernström att den traditionella mässan fungerar som en mötesplats för de 

säljare och kunder som inte har haft möjligheten att träffas tidigare. Hörnkvist klargör att 

mässan är ett sätt att visa företagets erbjudande för kunder och konkurrenter. Gustavsson 

berättar att de medverkar på mässor både för att träffa nuvarande kunder och utveckla 

nya kontakter. Under mässan får Norden då möjlighet att diskutera affärsuppgörelser 

med kunder. En annan del är att visa upp sina produkter för kunderna för att de ska förstå 

hur maskinerna fungerar. Det är också viktigt att få reda på information om konkurrenter 

inom branschen, vilket Norden kan göra genom att medverka på mässor. 

Arwidson anser att det inte finns någon annan marknadsföringskanal som fyller samma 

funktion som den traditionella mässan. Bilder och filmer kan kommunicera vissa saker 

men i slutändan handlar det om människor och både företaget och kunden vinner på att 

kunden får känna och se hur produkten fungerar. Hernström berättar att under mässan 

träffar personalen i montern väldigt många nuvarande kunder, men också många 

potentiella kunder och diskuterar nya produkter. Eftersom produkterna som säljs på Alfa 

Laval är väldigt stora, ger den fysiska mässan en chans för kunderna att faktiskt känna 

och se produkten. Ekberg klargör att det inte försiggår några slutförhandlingar med 

kunder under mässan men det är ett viktigt forum för att knyta kontakter. Gustavsson 
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framhåller att en mässa kan ses som ett sätt att komma ut med nyheter och få publicitet, 

men även kolla vad konkurrenterna gör, det blir en mötesplats. Westman menar att 

mässan är ett tillfälle att möta kunden personligen och även visa produkter eller lösningar 

som kan erbjudas, vilket är svårt att genomföra på andra sätt. 

3.1.2 Att mötas personligt eller online? 

Både Arwidson och Ekberg påpekar vikten av det personliga mötet, Arwidson skulle 

vilja säga att det är “100 procent viktigt”, eftersom de arbetar med människor och allt 

företaget gör är relationsbyggande. Ekberg menar att det oftast går snabbare att lösa 

problem vid ett personligt möte än via telefon. I linje med detta anser Hernström att 

kommunikationen genom digitala kanaler gör det svårare för mottagaren att uppfatta 

budskapet, vilket leder till fler missförstånd. Gustavsson framhäver att det är viktigt för 

relationen och för att kunna bygga vidare på den, att träffas och prata. I och med att 

mycket kommunikation sker över telefon och mail hävdar Gustavsson att det personliga 

mötet är oerhört viktigt. Hörnkvist understryker att det är viktigt med det personliga 

mötet vid relationsbyggande och det är avgörande om ett mässdeltagande blir succé eller 

bara okej. Arwidson menar att personliga möten ger möjligheter att skapa förtroende på 

bara några dagar men om samma förtroende skulle skapas via mail kan det ta flera år. 

Hernström tror att det behövs ett personligt möte med en kund initialt men att 

kontinuerlig kontakt kan skötas via mail eller telefon. Hon framhåller att desto mer 

teknologiskt vårt samhälle blir, desto viktigare blir det personliga mötet mellan 

människor, då det är i det personliga mötet de verkligen når fram till kunden. Dock 

påpekar hon att de fysiska mötena kan bli färre, eftersom kontakten efter det första 

personliga mötet genomförts kan skötas mer digitalt då de har fått lära känna varandra. I 

linje med detta menar Westman att videokonferenser, social media och annan digital 

kommunikation fungerar bra som komplement, men att det inte kan ersätta det personliga 

mötet. Istället kan färre möten hållas och det kan vara givande att arrangera 

gemensamma seminariedagar för att underhålla relationen. Hörnkvist tycker att den 

digitala närvaron är en komplettering till det personliga mötet och mässan då kunder kan 

hålla kontakt med företaget dygnet runt. 
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3.1.3 Förtroende B2B 

Då Roxtec är verksamma inom en bransch vars investeringar är stora, menar Arwidson 

att detta kan vara en bidragande faktor till varför det är svårt för någon att ta så stora 

beslut digitalt. Kunderna vill veta att det de köpt är pålitligt och att de människor som är 

inblandade i köpet är pålitliga, vilket fungerar som en slags garanti för att projekten 

kommer att slutföras i tid. Enligt Hernström är produkterna som Alfa Laval erbjuder för 

stora investeringar för att inte träffas personligen vid en affärsuppgörelse. Hon menar att 

det inte är troligt att någon investerar i dessa helhetslösningar när det gäller så mycket 

pengar utan att faktiskt ha ett personligt möte innan. Ekberg framhåller även han att det 

personliga mötet fortfarande är avgörande. Eftersom affärerna handlar om stora summor 

pengar blir det ännu viktigare att verkligen träffa sina kunder, det fungerar inte med till 

exempel en videokonferens.  

Arwidson anser att kommunikationen är viktig under den fysiska mässan och att prata 

“rätt språk” med branschen har stor betydelse. Beroende på vilken mässa de befinner sig 

på gäller det att ha ett tydligt budskap och därför är det viktigt att ha kunskap om 

kundernas bransch. Purac är ett kunskapsberoende företag och Ekberg menar att de lever 

på sin kunskap. Hernström påpekar att det är väsentligt att välja representanter från de 

olika industrier som Alfa Laval har för att få fram rätt kunskap under mässan. Hernström 

berättar att Alfa Laval brukar ha ett tema på sin monter och att de under en stor mässa 

hade temat ”Recepies for success”. Då visade de olika applikationsrecept med deras 

produkter som ingredienser för att göra den bästa processen av exempelvis svavelsyra. 

Kockarna till recepten fanns på stora affischer i montern och föreställde personal på Alfa 

Laval och när kunderna då kom till montern kände de igen personerna på affischerna som 

personal de arbetat med. Detta var enligt Hernström mycket lyckat då det skapade 

öppenhet och djup samt förmedlade en stark känsla till kunderna. Arwidson påpekar att 

det är svårt att förmedla de lösningar Roxtec kan erbjuda till kunden och skapa ett 

förtroligt samtal utan det personliga mötet. 

Hernström accentuerar att det personliga mötet spelar en viktig roll för att kunna 

övertyga kunder om att Alfa Laval är bäst på det de gör. Hernström anser att Alfa Laval 

och även andra företag måste bli bättre på att kommunicera mjuka värden. De är 

jätteduktiga på att marknadsföra sina produkter och dess egenskaper, men idag är det lätt 

för andra att kopiera produkter vilket innebär att företag måste satsa på andra saker. 
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Hernström menar att service kring produkten också är viktigt för kunden, företaget måste 

visa kunden vad Alfa Laval kan göra för dem, visa att de känner sina kunder och att de 

finns där om det händer någonting. Även Gustavsson berättar att service är oerhört 

viktigt, både innan och efter köp. Genom att erbjuda kunden bra service skapas 

förtroende och det blir då lättare att sälja nästa maskin till kunden. 

Westman anser att för att skapa förtroende är det viktigt med pålitlighet, att hålla vad 

som lovats. Det gäller vid leveranser men även när de träffar kunder på mässan, då är det 

viktigt att följa upp och höra av sig efter mässans slut. Förtroende kan också handla om 

hur företaget uppfattas, om det är ekonomiskt stabilt till exempel. Sedan är det viktigt för 

kunden att känna att den person de har kontakt med är pålitlig. 

3.2 Mässans karaktärsdrag ur ett teoretiskt perspektiv 

3.2.1 Att skapa och underhålla relationer 

Gopalakrishna och Lilien (2012) menar att mässor erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att 

skapa den första personliga kontakten mellan två företag. Vidare skriver de att mässor är 

ett kraftfullt forum för marknadskommunikation eftersom det är en hög koncentration av 

intresserade köpare och säljare i en omgivning som varar i flera dagar, kombinerat med 

möjligheten till meningsfull F2F kontakt. Bathelt och Schuldt (2008) framhåller att 

mässan erbjuder möjligheter för företag att träffa många potentiella leverantörer eller 

kunder under en kort tid och välja de som är mest lovande för framtida samarbete. 

Författarna skriver att företag inte behöver göra specifika åtaganden eller extra 

investeringar för att inleda kontakt med någon, mötena mellan företag är både många och 

intensiva under mässor. 

Bathelt och Shuldt (2008) påpekar att företag använder mässor för att visa upp sina 

produkter och nya innovationer. Hansen (2004) menar också att mässor är viktiga 

verktyg för marknadsföring av produkter och tjänster. Rinallo, Borghini och Golfetto 

(2010) framhåller att sensoriell stimuli är viktigt för att skaffa relevant kunskap, och 

därför tycker besökare på mässor om att känna på produkter. Bathelt och Schuldt (2010) 

påtalar att internationella mässor skapar en speciell form av kommunikation, globalt 

buzz. Detta globala buzz gör att mässor ger företag en möjlighet att få information och ny 

kunskap om konkurrenter, leverantörer, kunder och deras strategier. Även Hansen (2004) 
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framhåller att företag använder mässor för att samla information om konkurrenter, 

kunder, industritrender och nya produkter. 

Att hantera relationer är enligt Ford et al. (2011) en fortlöpande process, sälj- och 

inköpspersonal möts inte bara en gång och genomför köpet för att sedan aldrig mer ses. 

Det kan ske många interaktioner mellan flera personer inom företagen innan det första 

köpet genomförs, vilket innebär månader av möten, förhandling och produktutveckling. 

Kirchgeorg, Springer och Kästner (2010) framhåller att mässor har ett övertag över annan 

traditionell och virtuell kommunikation i situationer när kontakt med kunder redan 

existerar eller när ett köp redan genomförts och att mässor är ett bra sätt att främja och 

upprätthålla kundlojalitet. De menar även att mässor, om säljfasen bortses från, är ett 

lämpligt verktyg i varje fas av relationen. Bathelt och Schuldt (2008) klargör att mässor 

är ett verktyg för att hjälpa den fortlöpande kommunikationsprocessen mellan företag. 

Kästner, Springer och Kirchgeorg (2011) påtalar att en viktig anledning till varför B2B 

mässor används är för att vårda relationer med partners. 

3.2.2 Att mötas personligen eller online? 

Enligt Ford et al. (2011) sker interaktionen mellan aktörer i början av en relation genom 

tvåvägskommunikation för att lära känna varandra och förstå vad relationen kan erbjuda. 

Vidare skriver författarna att genom att lära känna varandra reduceras osäkerheten som 

företagen kan uppfatta hos varandra. Den första interaktionen är nödvändig för att en 

relation ska kunna utvecklas och författarna betonar att en betydande relation inte kan 

utvecklas utan fysisk kontakt. Bathelt och Schuldt (2008) menar att personliga möten ger 

viktiga möjligheter för personer att generera ny kunskap och stimulera lärande. Ford et 

al. (2011)  påpekar att interaktioner inte kan separeras från den sociala kontext där 

personer lär känna varandra, till exempel i mötesrummet eller på golfbanan. När fysisk 

interaktion är effektiv leder den till skapandet av aktörsband mellan individer som 

baseras på deras gemensamma lärande, förtroende och engagemang (ibid.). 

Geigenmüller (2010) framhäver att känslor mellan de båda parterna förmedlas genom det 

personliga mötet, vilket är viktigt i utvecklingen av förtroende och att möten på internet 

har en begränsad förmåga att förmedla dessa känslor. Bathelt & Schuldt (2010) påpekar 

att båda parterna får mer förståelse för varandra vid ett personligt möte genom att tolka 

ansiktsuttryck och gester. Författarna understryker att det personliga mötet fortsätter att 
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vara en avgörande mekanism vid kommunikation trots att informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) har blivit så viktigt för företag idag. Dock har företag inget 

annat val än att använda sig av IKT eftersom företagsvärlden blir allt mer global. 

Kirchgeorg och Jung (2010) skriver att ny media kommer kombineras med traditionella 

kommunikationskanaler och att det personliga mötet kommer förbli betydelsefullt. 

Geigenmüller (2010) menar att det inte finns något substitut för det personliga mötet och 

att den virtuella mässan därmed fungerar som ett komplement till den traditionella 

mässan. Bathelt och Schuldt (2010) hävdar att traditionella mässor förutom de planerade 

mötena ger fler möjligheter till oplanerad kommunikation och att mässan följs av en 

middag eller liknande, vilket hjälper till att utveckla relationen. Detta gör att författarna 

inte tror att virtuella möten kommer ersätta fysiska event i den närmaste framtiden. 

Bathelt och Schuldt (2010) poängterar att F2F interaktioner är en effektiv 

kommunikationsform, men att de inte är nödvändiga för globalt informations- och 

kunskapsutbyte. Bathelt och Turi (2011) understryker att det inte är nödvändigt att träffas 

personligen hela tiden, utan att individerna kan mötas i vissa tidsintervall eller i en 

specifik fas i en process. De belyser att företag mer och mer använder F2F och digital 

kommunikation i kombination. De framhåller även att F2F kommunikation och digital 

kommunikation har olika egenskaper och därmed kan vara olika värdefull i olika 

situationer. 

3.2.3 Förtroende B2B 

Fill och McKee (2012) framhåller att förtroende är den tillit en part har för den andres 

trovärdighet och integritet. Förtroende skapar en känsla av säkerhet samt ett stödjande 

klimat och brist på förtroende kan i sin tur leda till osäkerhet och därmed konflikter. 

Författarna understryker att ärlighet och välvilja är en central del av konceptet förtroende 

och en viktig del i relationen som utvecklas mellan organisationer. Ärlighet handlar om 

tron att en partner håller vad de lovar, uppfyller sina skyldigheter och är uppriktig. 

Välvilja är tron att en partner är intresserad av den andres välfärd och inte kommer ta en 

oväntad vändning (ibid.).  

Das och Teng (2001) skriver att förtroende är ett fenomen som har flera nivåer, det 

existerar på det personliga, organisatoriska, interorganisatoriska och internationella 

planet. Zaheer, McEvily och Perrone (1998) menar att interpersonellt och 
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interorganisatoriskt förtroende är olika företeelser, men att de ändå har ett samband. Ju 

mer förtroende kunden har för företagets representant, desto mer förtroende har de för 

företaget. Författarna framhåller att denna relation även fungerar i motsatt riktning, vilket 

tyder på ömsesidig, stärkande effekt av förtroende på de båda nivåerna. Das och Teng 

(2001) framhäver att det finns två typer av förtroende, goodwillförtroende och 

kompetensförtroende. Goodwillförtroende handlar om god tro, goda avsikter och 

integritet samt om ett företag har ett rykte som säger att de behandlar andra rättvist och 

bryr sig om sitt partnerföretag. De påtalar att kompetensförtroende handlar om huruvida 

företaget har möjlighet att uppfylla de mål som satts. Nooteboom (1996) beskriver 

förtroende som förmåga att utföra uppgifter enligt överenskommelse 

(kompetensförtroende) och avsikten att faktiskt göra detta (goodwillförtroende). 

Das och Teng (2001) hävdar att risk spelar en stor roll vid förståelsen av förtroende och 

att förtroende reducerar uppfattad risk i en relation. De nämner två olika typer av risker 

som finns i ett samarbete mellan två företag, relationsrisk och kompetensrisk. 

Relationsrisk innebär att det finns en risk att partnern inte samarbetar i god tro och 

utföranderisk innebär att det finns en risk att resultatet inte blir som förväntat. Kindström, 

Kowalkowski och Parment (2012) påpekar att även om relationen är bra kan det bli 

mycket svårt att nå de resultat som önskas om det inte finns kompetens hos kunden eller 

leverantören. Das och Teng (2001) menar att goodwillförtroende minskar ett företags 

upplevda relationsrisk eftersom det gör att företaget blir säkrare på att det andra företaget 

kommer att samarbeta i god tro. Vidare hävdar de att kompetensförtroende minskar 

utföranderisken då kompetens visar på att företaget har förmågan att utföra det som de 

kommit överens om. 

Bathelt och Turi (2011) påpekar att en nackdel med digital kommunikation jämfört med 

F2F interaktioner är dess svårigheter att initialt skapa förtroende. De menar att den 

största delen av digital kommunikation har låg social närvaro, vilket påverkar skapandet 

av förtroende negativt. Li, Pienkowski, van Moorsel och Smith (2012) betonar att 

onlineförtroende först och främst handlar om förtroende och att det inte finns någon 

grundläggande skillnad mellan förtroende i allmänhet och förtroende online. Skillnaderna 

ligger inte i begreppet utan i kontexten där förtroende formas och underhålls, mellan 

egenskaperna för online och offlinemiljöer. De menar att olika typer av förtroende, såväl 

som olika egenskaper i transaktionskontexten, påverkar köparens förtroende för säljaren. 
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Geigenmüller (2010) framhäver att för att utveckla förtroende mellan två parter är det 

viktigt att förmedla känslor och att dessa känslor inte förmedlas i tillräckligt stor 

utsträckning via internet, vilket gör att internet har sämre förutsättningar för att skapa 

förtroende.  

3.3 Analys 

3.3.1  Mässan som ett verktyg för att skapa och underhålla relationer 

Både Arwidson
7
 och Hernström

8
 påpekar att mässan är ett tillfälle att träffa kunder som 

de inte hunnit träffa under året, och att det därmed sparar tid. I linje med detta skriver 

Bathelt och Schuldt (2008) att företag inte behöver göra specifika åtaganden eller extra 

investeringar för att inleda kontakt med någon under mässor. Arwidson, Hernström, 

Gustavsson
9
, Westman

10
, Ekberg

11
 och Hörnkvist

12
 påpekar alla att de använder mässan 

för att träffa kunder, både nya och gamla. Bathelt och Schuldt (2008) framhåller att 

mässan erbjuder möjligheter för företag att träffa många potentiella leverantörer eller 

kunder under en kort tid. Vi tolkar detta som att en av mässans viktiga egenskaper är att 

företag får möjlighet att underhålla relationen med nuvarande kunder och skapa nya 

relationer på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. 

Arwidson, Westman, Gustavsson och Hernström klargör att mässan är ett sätt att visa 

kunder sina produkter, de uttrycker alla vikten av att kunder får känna och klämma på 

produkten. Detta menar även Bathelt och Shuldt (2008) och Hansen (2004) som påpekar 

att företag använder mässor för att visa upp sina produkter och nya innovationer samt 

Rinallo, Borghini och Golfetto (2010) som framhåller att besökare tycker det är viktigt 

att få känna på produkter under mässor. Gustavsson framhäver att Norden under mässor 

kan få information om konkurrenter inom branschen. Bathelt och Schuldt (2010) och 

Hansen (2004) påtalar att mässor ger företag en möjlighet att få information och ny 

kunskap om konkurrenter. Med detta resonemang hävdar vi att ett av mässans 

karaktärsdrag är möjligheten för företag att visa upp sina produkter för kunder, vilket är 

en viktig egenskap för företag med stora produkter, eftersom det är svårt att ta med dessa 
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på vanliga kundmöten. Mässan är även en plats att ta reda på information om 

konkurrenter och på så sätt hålla sig uppdaterad om branschen. 

Arwidson påpekar att mässan blir ett sätt att skapa relationer och Westman och Hörnkvist 

menar att mässan blir en anledning för företagets säljare att kontakta både nya och gamla 

kunder. Westman framhäver även att mässan därmed kan bli en del av relations-

byggandet mellan företag. Att hantera relationer är enligt Ford et al. (2011) en fort-

löpande process. Kirchgeorg, Springer och Kästner (2010) betonar att mässor är ett bra 

sätt att främja kundlojalitet och är ett lämpligt verktyg i flera faser av en relation. Bathelt 

och Schuldt (2008) framhåller att mässor kan användas för att främja kommunikation 

mellan företag. Vi drar slutsatsen att mässor är ett verktyg för företag att skapa och 

underhålla relationen mellan dem och deras kunder och att mässan blir en anledning att 

hålla kontakten med kunder innan, under och efter mässan. Mässan har stor betydelse i 

de undersökta företagens relationsmarknadsföring och genom att hålla regelbunden 

kontakt innan och fortsätta kontakten efter mässan kan den ses som ett sätt för företag att 

vårda och även utveckla relationen till kunder.  

3.3.2 Att mötas personligt och online 

Hernström tror att ett personligt möte är nödvändigt initialt för att skapa en relation. 

Detta bekräftas av Ford et al. (2011) som påtalar att fysisk kontakt är nödvändig för att 

en relation ska kunna utvecklas. Ekberg menar att det oftast går snabbare att lösa ett 

problem personligen än via telefon. Hernström påpekar att kommunikation genom 

digitala medier gör det svårare för mottagaren att uppfatta budskapet. I linje med detta 

framhäver Geigenmüller (2010) att det personliga mötet förmedlar känslor mellan de 

båda parterna och att möten på internet har en begränsad förmåga att förmedla dessa 

känslor. Bathelt & Schuldt (2010) påpekar att båda parterna får mer förståelse för 

varandra vid ett personligt möte genom att tolka ansiktsuttryck och gester. Ur detta kan 

vi utläsa att digital kommunikation har sämre förutsättningar för att förmedla känslor och 

visa kroppsspråk, vilket gör det personliga mötet mer effektivt för att förmedla sitt 

budskap. 

Arwidson, Ekberg, Hernström, Hörnkvist, Gustavsson och Westman framhäver att det 

personliga mötet är viktigt för att bygga en relation. Bathelt och Schuldt (2010), 

Kirchgeorg och Jung (2010) samt Geigenmüller (2010) menar att det personliga mötet 
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fortfarande är betydelsefullt och att digitala möten istället kommer att fungera som ett 

komplement. Hernström och Westman framhåller att digital kommunikation inte kan 

ersätta det personliga mötet men att färre möten kan hållas och fler möten kan ske 

digitalt. Bathelt och Schuldt (2010) poängterar att F2F interaktioner är en effektiv 

kommunikationsform men att de inte är nödvändiga för globalt informations- och 

kunskapsutbyte. Bathelt och Turi (2011) understryker att det inte är nödvändigt att träffas 

personligen hela tiden, utan att individerna kan mötas i vissa tidsintervall eller i en 

specifik fas i en process. Vi tolkar detta som att trots den teknologiska utvecklingen och 

att företag använder sig mycket av digital kommunikation är det personliga mötet av 

största vikt vid relationsbyggande mellan företag. Detta på grund av att den största delen 

av digital kommunikation inte kan förmedla känslor och visa kroppsspråk. Mässan är 

betydelsefull då en av dess viktiga egenskaper är möjligheten för företag att träffa många 

andra företag personligen och därmed är chansen att utveckla en relation större. En annan 

tolkning vi gör är att de personliga mötena kan bli färre tack vare digital kommunikation, 

eftersom det, efter att personer lärt känna varandra personligen, går bra att hålla 

kontakten via internet och bara träffas när det är nödvändigt. 

3.3.3 Förtroende B2B 

Westman anser att det är viktigt att hålla vad som lovats för att skapa förtroende. Detta 

framhåller även Fill och McKee (2012), de menar att förtroende handlar om tron att en 

partner håller vad de lovar, uppfyller sina skyldigheter och är uppriktig. Westman talar 

om att förtroende kan handla om hur företaget uppfattas, om det är ekonomiskt stabilt, 

och om representanten från företaget är pålitlig. Das och Teng (2001) samt Zaheer, 

McEvily och Perrone (1998) skriver att det finns interpersonellt och interorganisatoriskt 

förtroende. En tolkning vi gör är att Westman talar om olika dimensioner av förtroende. 

Hur företag uppfattas tillhör interorganisatoriskt förtroende och om en person är pålitlig 

är interpersonellt förtroende. Vi tolkar att Westman relaterar att hålla vad som lovats till 

det interpersonella förtroendet då hon menar att det är personen som ger löften.  

Arwidson, Hernström, Ekberg och Gustavsson påtalar hur betydelsefullt det är att visa 

för kunderna att de har kunskap om produkter och lösningar och att mässan är ett sätt att 

visa kunderna att de besitter denna kunskap. Das och Teng (2001) och Nooteboom 

(1996) skriver om kompetensförtroende och goodwillförtroende. Das och Teng (2001) 

hävdar att kompetensförtroende minskar utföranderisken. Vi drar slutsatsen att företagen 
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vill bevisa sin kunskap till kunden och på så sätt skapa kompetensförtroende, vilket 

kommer minska utföranderisken som kunden känner. På detta sätt övertygas kunden att 

företaget kommer utföra det som lovats på ett bra sätt, vilket vi kopplar till föregående 

stycke där hålla vad som lovats också framfördes som en del av förtroendeskapande. 

Mässan kan ses som en viktig plats för att skapa detta förtroende genom att företagen där 

kan visa sin kunskap på flera olika sätt. De kan visa sina produkter, att de är 

kvalitetsprodukter, de kan ha kunniga säljare som kan skapa interpersonellt förtroende 

och de kan använda symbolisk reklam som Hernström talade om med sitt koncept 

”Recepies for success”. 

Arwidson, Hernström och Ekberg påtalar hur viktigt det är att träffas personligen då det 

handlar om så stora investeringar, vilket gör att det måste finnas ett starkt förtroende 

mellan parterna. Bathelt och Turi (2011) och Geigenmüller (2010) framhäver en nackdel 

med internet och digital kommunikation, att det innebär svårigheter att skapa förtroende. 

Vår tolkning är att mässan därför fungerar som en mötesplats för att skapa förtroende 

mellan leverantör och kund, eftersom det är så viktigt med det personliga mötet för att 

skapa förtroende inom B2B. 
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4. Trender 

Detta kapitel är uppdelat i tre huvudrubriker och baseras på vårt delsyfte: “identifiera 

och analysera trender för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B”. Först 

presenteras det empiriska resultatet, därefter kommer teorier vi anser är relevanta inom 

området att behandlas. Detta resulterar slutligen i vår analys av ämnet. 

4.1 Trender ur praktikernas perspektiv 

4.1.1 Ett mer definierat mässdeltagande 

Hernström
13

 ifrågasätter vilket värde företaget får av oerhört stora mässor i relation till 

kostnaden för att genomföra dem. En sådan stor mässa är deras “flaggskepp” och hon 

tror inte att Alfa Laval vågar dra sig ur den eftersom många intressenter då hade undrat 

om företaget inte längre är med i branschen och huruvida företaget går med förlust. Även 

Gustavsson
14

 framhåller att det kan uppkomma frågor kring företagets välgång om de 

drar sig ur en större mässa. Arwidson
15

, Hernström, Ekberg
16

, Gustavsson och 

Hörnkvist
17

 framhåller att mässan är en möjlighet för företaget att visa upp sig och sitt 

varumärke för kunder och andra intressenter. I linje med detta berättar Hernström att Alfa 

Laval i en undersökning om en stor mässa fick reda på att de flesta som besökte mässan 

förväntade sig att företaget skulle befinna sig på mässan. 

Ekberg framhåller att Purac är kluvna till mässan, även Westman
18

 delger att ABB 

diskuterar mässdeltagandet då det tar väldigt mycket resurser i både tid och pengar. 

Westman hävdar att det kan vara effektivt att ha mindre mässor eller seminarier om de är 

tillräckligt nischade. Eftersom det är mycket folk på en mässa hinner företag inte 

spendera den tid de vill med alla, det finns en risk att försvinna i bruset och inte nå ut till 

besökarna, påpekar Hörnkvist. Hon förklarar att företaget idag mer specifikt väljer ut 

vilka mässor de ska delta på. Mässor är en viktig kanal och idag är Sandvik Coromants 

deltagande på mässor mer riktat än var det var för fem, sex år sedan. 
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Gustavsson berättar att det finns några stora mässor som alltid är ett självklart val att 

medverka på, och skulle Norden dra sig ur någon av dessa skulle det förutsätta att 

konkurrenter till företaget inte heller skulle vara där. Gustavsson påpekar att det är lika 

viktigt att medverka på både de stora och de små mässorna. På de stora mässorna gäller 

det att finnas eftersom alla i branschen är där. Hon menar att det är ett stort brus och allt 

kostar mer, men att det också finns helt andra möjligheter just eftersom fler är där. 

Gustavsson förklarar att de små mässorna oftast är mer lokalt förankrade och då är 

viktiga eftersom det är där Norden skapar relationer med kunder som inte har råd att åka 

på de större mässorna. 

Hernström och Ekberg menar att det kanske skulle ge företagen mer om de istället hade 

mindre, men fler, seminarier, event och kundmöten. De förklarar att bjuda in kunder till 

lokala säljbolag och hålla eventen där, eller hålla i eventen själva, skulle ge fler 

personliga möten. Detta skulle ge en mer definierad målgrupp med fokus endast på 

företaget som arrangerar eventet. Hernström anser att ju mer precis målgruppen kan vara, 

desto större chans har företag att vara specifika med det budskap som ska förmedlas. Hon 

säger att ”ju fler intressenter som går ihop och organiserar någonting, desto trubbigare 

blir budskapet”. Arwidson menar att ett alternativ till de större mässorna är att göra vad 

han kallar mini-mässor. Då krävs det mindre resurser, men de hjälper ändå till att samla 

människor och blir en mötesplats. Roxtec gjorde ett försök att åka runt i Europa med sin 

monter i en långtradare för att kunna möta befintliga, men även nya kunder. Detta var 

mycket uppskattat och lyckat eftersom det inte var några konkurrenter med i bilden och 

fokus låg helt på Roxtec. Hörnkvist delger att Sandvik Coromant har ersatt vissa mässor 

mot mindre event med teman och då fokus på en speciell målgrupp. Ett exempel kan vara 

att kunder inom aerospace industrin bjuds in till ett specifikt event där de endast 

fokuserar på aerospace. 

Hernström berättar att Alfa Laval försöker styra mot de mindre mässorna då företaget 

tror att dessa kommer få större betydelse, men hon är noga med att framhäva att hon inte 

tror att de stora mässorna kommer att ”dö ut”, snarare att företag blir mer selektiva vid 

valet av mässor de ska närvara vid. I linje med detta berättar Ekberg att de tidigare har 

varit på en stor internationell mässa men nu har beslutat att inte vara med. Just denna 

mässa skulle kosta dem oerhört mycket pengar och de är inte säkra på att det ger så 
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mycket tillbaka. Ekberg berättar att möjligheten nu finns att istället spendera mer pengar 

på annan marknadsföring och alternativa mässor. 

Hörnkvist beskriver att mindre event ger mer kvalitet då budskapet kan spetsas mer. På 

en traditionell mässa når företaget ut till fler, men då krävs det att utbudet är bredare. 

Hörnkvist framhäver att eventen kan ses som mindre mässor och vissa av dessa har de 

genomfört som en kampanj med temat ”modern art milling”. Detta pågick under ett 

halvår i olika städer, där Sandvik Coromant åkte runt med föreläsare. I Kina använde de 

sig av en lastbil som åkte runt i olika städer med eventet och hade i samband med detta 

seminarier. 

4.1.2 Vikten av kunskap 

Mässor idag visar en tendens att bli mer kompetenshöjande enligt Westman. Både 

Westman och Hörnkvist menar att de strävar efter att höja kompetensnivån genom att 

kombinera mässan med olika seminarier. Westman förklarar att det idag inte bara ska 

vara roligt att besöka en mässa, utan besökarna ska även få med sig kunskap hem. 

Företag måste underhålla sina relationer konstant och sedan på mässan leverera det som 

kunderna förväntar sig. 

Westman, Arwidson, Hernström, Ekberg, Gustavsson och Hörnkvist belyser att företagen 

hade ett intresse av att visa sin kunskap, vilket de förklarar att mässan är en bra plattform 

för. Hernström och Ekberg förklarar att konkurrenter och andra företag kan kopiera de 

produkter som säljs, men att kunskapen internt inte kan efterliknas, vilket gör att den 

interna kunskapen framhävs utåt mot kunderna. Detta är någonting Hernström anser att 

Alfa Laval måste bli bättre på. Som tidigare nämnts hade Alfa Laval under en viktig 

mässa affischer på sina egna ingenjörer för att bevisa att kunskapen sitter hos personalen. 

Hernström och Ekberg menar att kunden måste förstå vad företagen kan göra för dem, 

inte bara ur produktsynpunkt, utan även kunskapsmässigt. Därför är det av största vikt att 

förmedla den kunskap företaget har och Hernström belyser att det är viktigt att kunderna 

ser Alfa Laval som experter på vad de gör. 

Hernström och Hörnkvist framhåller att det är viktigt att välja bäst lämpade 

representanter från de olika industrier som företagen har för att företräda rätt kunskap på 

mässorna. Finns möjligheten att bidra med talare på föreläsningar, försöker Alfa Laval ta 

tillvara på detta, Sandvik Coromant försöker också att marknadsföra sig på detta sätt, och 
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Hörnkvist tillägger att det måste överensstämma med varumärket. Det är gynnsamt för 

företaget då deras experter får uttala sig om aktuella ämnen. Även Ekberg påpekar 

betydelsen av att föreläsa när rätt tillfälle ges och att Purac ska genomföra föreläsningar 

under kommande mässa de deltar på. Han och Gustavsson menar att föreläsningar är ett 

sätt att nå ut till kunderna och visa den kunskap de besitter. 

4.1.3 Betydelsen av innovation 

Arwidson berättar att de försöker vara i interaktiva kanaler som finns på internet. Han 

framhåller att internet är ett enkelt forum på så sätt att det är lätt att få många att se det 

som Roxtec lägger upp och arbetar med. Hernström förklarar att Alfa Laval arbetar mer 

och mer med exempelvis Apple-tv och iPads för att ge korta och snabba presentationer 

på mässor för de kunder som är intresserade. För de kunder som vill ha djupgående 

genomgångar bokas möten med grundligare information. Hernström klargör att Alfa 

Laval inte har kommit till den punkt att deras montrar finns online, men hon anser att det 

skulle vara ett ”läckert” sätt att få en förhandsgranskning av dem. Hon menar också att 

det idag är viktigt att på mässor visa att företaget är innovativt och marknadsledande.  

Gustavsson anser att det som karakteriserar företags kommunikation idag är hög 

hastighet då mycket kommunikation, både internt och externt, sker digitalt. Hon menar 

att sättet säljare och kunder träffas på inte har förändrats, men att verktygen däremot har 

det, exempelvis presenterar säljare numera material i 3D. Maskiner som Norden ställer ut 

bör alltid vara de senaste innovationerna på företaget. Gustavsson och Westman delger 

att deras kunder uppskattar när det finns tillgång till fysiska maskiner så de kan få känna 

på produkterna och se hur det fungerar på riktigt. Westman hävdar att de har infört 

touchskärmar i montrarna på mässor och menar att det är viktigt att ha även om de inte 

kommer användas av alla, det finns kunder som gillar det samtidigt som vissa inte gör 

det. Westman menar att det personliga mötet måste uppdateras och i och med deras 

touchskärmar är det ett av flera möjliga tillvägagångssätt. 

Westman berättar att ABB har diskuterat om de skulle göra sin monter virtuellt men att 

de inte har kommit så långt ännu. Hon menar att företag kan använda sig av video-

konferenser, sociala medier eller annan digital kommunikation för att bibehålla kontakt 

med kunder eller leverantörer. Hörnkvist framhåller att det är viktigt att vara först inom 

branschen på den innovativa sidan och hon tror att kunderna ser Sandvik Coromant som 
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innovativa och ett företag som är med i tiden. Hörnkvist betonar vikten av att ”hoppa på 

tåget” och ligga steget före, därmed kan de lära sig innan konkurrenterna vaknar och 

tänker likadant. Hon betonar även vikten av att engagera människor internt, i detta fall så 

att de förstår relevansen av den virtuella mässan.  

4.2 Trender ur ett teoretiskt perspektiv 

4.2.1 Ett mer definierat mässdeltagande 

Bathelt och Schuldt (2010) påtalar att det på internationellt ledande mässor skapas ett 

globalt buzz som gör att företag kan få information och kunskap om konkurrenter, 

leverantörer och kunder samt deras teknologiska och strategiska val. Författarna menar 

att det globala buzzet är positivt då det ger referenspunkter för företag angående 

strategier och aktiviteter inom en viss bransch. Trots att informationssökande är en av de 

främsta anledningarna till att delta på mässor, förklarar Rinallo, Borghini och Golfetto 

(2010) att besökare tycker att det lätt kan bli för mycket information, speciellt på riktigt 

stora mässor med hundratals eller tusentals utställare. Författarna framhåller att 

människans sinnen (hörsel, lukt, smak, syn, känsel) lätt stimuleras på mässor, men risken 

är stor att sinnena blir överväldigade och alla intryck inte kan processeras. Rinallo, 

Borghini och Golfetto (2010) menar att detta gör det svårt för besökare att komma ihåg 

olika erbjudanden och varifrån de kom. Författarna förklarar att många industriella 

aktörer medverkar på mässor eftersom de verkar i branschen och därmed “måste” vara 

med. Mässor blir som rituella möten inom företagsvärlden och mässor där närvaro tas för 

givet blir isolerade från andra, konkurrerande event på grund av deltagarnas lojalitet. 

Rinallo, Borghini och Golfetto (2010) förklarar dock att nya event har goda chanser att 

utmana de äldre mässornas dominans då rangen mellan mässor förändras och är 

dynamisk. 

Enligt Armstrong, Kotler, Harker och Brennan (2009) innebär marknadssegmentering att 

dela in en heterogen marknad i mindre segment med mer specifika behov. Utifrån dessa 

segment väljs en eller flera målgrupper ut, som företaget riktar sin marknadsföring mot. 

Oliva (2012) menar att skillnaden mellan segmentering i B2C och B2B är att segmenten 

vid B2B ofta är mycket mindre, ett segment kan bestå av en enda kund. Kästner, Springer 

och Kirchgeorg (2011) hävdar att det är viktigt att ha specifika, men även liknande, mål 

med mässdeltagande för att fokus inte ska bli alltför spretigt. Författarna menar också att 
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det är av relevans att ha en exakt och precis målgrupp för att uppnå de uppsatta målen 

och nå ut med sitt budskap. Företag bör utifrån detta omsorgsfullt definiera sin målgrupp 

baserat på kommunikationsmönster, men främst deras behov.  

Ulaga och Reinartz (2011) förklarar att företag måste nå sin målgrupp på smartare sätt, 

det räcker inte med att finnas överallt. Författarna förklarar dock att det inte är vidare 

enkelt att uppnå detta då det idag finns många företag och konkurrenter där alla vill ha 

kundernas uppmärksamhet, men även uppnå lönsamhet i företaget. Det är svårt att 

differentiera och utmärka sig, speciellt då det finns så många olika plattformar att nå 

kunderna på. Michel, Naudé, Salle och Valla (2003) förklarar att företags resurser till stor 

del är begränsade, vilket innebär att segmentering är betydelsefullt. Att segmentera 

marknaden på ett smart sätt innebär att företagen har möjlighet att vara mer effektiva, 

men även produktiva, i sin marknadsföring. Författarna hävdar att företaget genom att 

fokusera på ett fåtal segment kan tillfredsställa de segment de riktat in sig på och 

därigenom öka sin lönsamhet. Detta medför också att kunderna blir missnöjda om 

företaget inte kan erbjuda specifika lösningar som passar kundernas behov (ibid.).  

Kirchgeorg, Springer och Kästner (2010) menar att mässans begränsningar i tid och rum 

gör att den inte är vidare effektiv för att sprida kännedom om varumärket, detta speciellt 

vid breda marknader. Året efter påpekar dock samma författare, Kästner, Springer och 

Kirchgeorg (2011), att mässan spelar en mycket stor roll i skapande av varumärkes-

kännedom i B2B sammanhang då mässan attraherar flertalet nyckelaktörer i en industri, 

vilka ofta är potentiella kunder till nya produkter. Kindström, Kowalkowski och Parment 

(2012) menar att det i B2B sammanhang är viktigt att ett företag är pålitligt, men även att 

det finns tillgängligt, och att varumärket kan försäkra kunder om detta. Författarna 

hävdar att många kunder inom företagsvärlden anser att det tillförlitliga alternativet är det 

bästa. Homburg, Klarmann och Schmitt (2010) frambringar att kännedom om varumärket 

i B2B sammanhang ger företag möjlighet att differentiera produkter och tjänster och 

därmed skaffa sig ett övertag jämfört med konkurrenterna.  

4.2.2 Vikten av kunskap 

Newell, Robertson, Scarbrough och Swan (2009) menar att kunskap är ytterst värdefullt i 

dagens ekonomi. Författarna förklarar hur det har uppstått ett “nytt språk” kring det 

faktum att kunskap idag är den största konkurrensfördelen. Newell et al. (2009) hävdar 
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att det inte längre är resurser som arbete eller kapital som skiljer företag åt. Språket är nu 

utspritt och inkluderar flertalet begrepp, vilka bland annat är: strategisk ledning, 

kunskapsintensiva företag samt socialt-, intellektuellt- och kunskapskapital. Zanini och 

Musante (2013) menar att vi idag lever i en kunskapsekonomi, vilken karakteriseras av 

konstant förändring och innovation. Kunskapsekonomin påverkar all handel, men olika 

intensivt i olika industrier. Författarna förklarar att företag i kunskapsekonomin generellt 

karakteriseras av att de utför komplexa eller specialiserade uppdrag baserat på kunskap 

och information. 

Bathelt och Schuldt (2008) belyser hur mässor kan fungera som ett viktigt forum för 

kunskapsskapande. De framhäver det faktum att företag som medverkar på mässor drar 

nytta av all den kunskap och alla relevanta idéer som cirkulerar på dessa event. Det 

inkluderar kunskap som kan förmedlas genom designen av produkter, men även kunskap 

vilken kan utbytas i presentationer eller under diskussioner. Rinallo, Borghini och 

Golfetto (2010) förklarar att seminarier, konferenser och föreläsningar är viktiga platser 

för inlärning inom den industriella marknaden. Författarna menar att mässor kan ses som 

lärorika utflykter, som får aktörer inom industrin att tänka kreativt kring problem och 

lösningar som kan finnas i deras omgivning. Författarna påpekar även att det är vanligt 

att aktörer i företagsvärlden ser mässor som en möjlighet att hålla sig uppdaterade och 

det leder ofta till nya idéer och oväntad kunskap som kan användas för framtida bruk 

inom företaget. 

Bathelt och Schuldt (2008) menar att deltagare på dessa event är omringade av speciell 

information och kunskap som inte bör ignoreras. Sammansättningen av det här buzzet 

som mässorna ger, möjliggör för företag att skapa sig en överblick över vad som pågår 

och granska de trender som konkurrenter och eventuella samarbetspartners har tagit till 

sig. Bettis-Outland et al. (2010) menar att vid utvärdering av mässor är det, utöver 

tydliga mål om vem och hur många som ska nås under en mässa, viktigt att undersöka 

om information och kunskap som genereras på mässan sprids och används inom 

företaget. De framhäver att information eller kunskap som samlas in på mässan och som 

upplevs vara av hög kvalitet gör sannolikheten större att deltagaren känner sig mer säker 

i hur mottagaren kommer uppleva informationen. Därmed ökar chansen att deltagarna på 

mässor kommer delge information och kunskap med andra personer inom företaget. 

Bettis-Outland et al. (2010) belyser även att om mottagare inom företag upplever 
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kvaliteten på information och kunskap som hög är möjligheterna större att idéerna 

implementeras i företaget. 

4.2.3 Betydelsen av innovation 

Bathelt och Schuldt (2008) framhäver att företag som medverkar på mässor använder 

detta forum för att visa upp nya produkter, men även sina senaste innovationer. Detta 

innebär att företagen har mässan som deadline för skapandet av nya produkter. 

Författarna betonar vikten av att företag blir del av det buzz som pågår på mässor, att de 

blir omtalade. Bathelt och Schuldt (2008) förklarar att det på stora internationella mässor 

finns många potentiella kunder som blir medvetna om nya produkter och innovationer. 

Författarna menar att det även är oerhört mycket mediebevakning på stora mässor, 

speciellt internationella, vilket är avgörande för hur väl företagens rykte som innovativa, 

men även innovationerna i sig, sprids. 

Zanini och Musante (2013) menar att kunskapsintensiva företag idag möter stora 

utmaningar i form av stor osäkerhet på marknaden, risker och konkurrens. Författarna 

belyser att för fortsatt konkurrenskraft finns kravet att alltid vara innovativ i sin 

utveckling och i leveransen av tekniska lösningar som erbjuds. Son och Han (2011) 

påvisar att personlighet påverkar användning av teknologi. De hävdar att konsumenter 

som är optimistiska och innovativa använder ny teknologi mer och på ett varierat sätt. På 

samma sätt anser författarna att konsumenter som känner sig obekväma med teknologi 

använder grundläggande teknologiska funktioner, men undviker nya och innovativa 

områden av teknologi. Gassmann, Widenmayer och Zeschky (2012) menar att företag 

måste övervinna de mentala motstånden hos de anställda, men även brygga över de 

fysiska hindren för ny teknologi. Volwes, Thirkell och Sinha (2011) framhäver att de 

företag som är snabba med att anpassa sig till ny teknologi inte upplever att den nya 

teknologin är vidare annorlunda från den tidigare, vilket skiljer sig från de företag som 

anpassar sig senare i skedet. De företagen ser större skillnader på den gamla och nya 

teknologin. 

Volwes, Thirkell och Sinha (2011) hävdar att de företag som anser att innovationer inte 

är vidare annorlunda inte motsätter sig anpassning i samma utsträckning som de som 

menar att innovationer är omständigt. Författarna belyser vikten av att stärka medarbetare 

att söka innovationer och kämpa för att innovationerna ska anpassas på bästa sätt inom 
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företaget. Volwes, Thirkell och Sinha (2011) förklarar relevansen av företagets egna 

karaktärsdrag, det vill säga hur många anställda som är tekniskt kunniga och huruvida 

företaget har en anda av teknologisk opportunism, vilket innebär att företaget tillåter 

samt är positivt inställda till teknologisk utveckling. Dessa karaktärsdrag ser författarna 

som viktiga för innovativa företag. Även Son och Han (2011) påpekar att företaget måste 

vara förberett inför anpassning av ny teknologi, men även de framtida användarnas 

inställning är viktig, huruvida de är positivt eller negativt inställda. 

4.3. Analys 

4.3.1 Ett mer definierat mässdeltagande 

Hörnkvist
19

 berättar att företag har problem med att nå ut till alla på en mässa. 

Gustavsson
20

, men även Hernström
21

, medger att det är lätt att försvinna i bruset. Rinallo, 

Borghini och Golfetto (2010) belyser det faktum att besökare lätt blir överväldigade av 

all information som finns på mässor och att de glömmer bort varifrån informationen 

kommer. Ulaga och Reinartz (2011) påtalar också problematiken med att differentiera sig 

på marknaden idag. Vi ser en nackdel för företag att medverka på dessa större mässor då 

besökare inte kan tillgodogöra sig all väsentlig information. Vi gör även tolkningen att 

företag lätt kan försvinna i bruset som finns på mässor och därmed måste de sticka ut mer 

från den stora massan, vilket är svårt då deras erbjudanden liknar många andras på 

mässor. 

Gustavsson beskriver att det gäller att finnas på mässor om företaget är med i branschen 

och Hernström menar att Alfa Laval inte vågar dra sig ur sin största mässa på grund av 

att intressenter då skulle undra om det går dåligt för företaget. Gustavsson påpekar 

samma sak, och att frågor om företagets välgång skulle uppkomma. Hernström påtalar 

även att inför en stor mässa förväntade sig Alfa Lavals kunder att företaget skulle 

närvara. Kästner, Springer och Kirchgeorg (2011) framhäver att mässor innebär att 

nyckelaktörer attraheras, samtidigt som Rinallo, Borghini och Golfetto (2010) anser att 

mässor blir rituella möten där närvaro förutsätts från andra aktörer, trots det finns 

möjlighet till förändring med andra och nya event. Detta tolkar vi som att företagen 
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förstår vikten av kundernas förväntningar på dem och att mässorna, de rituella mötena, är 

av stor betydelse för kunder och andra aktörer. Därför är det viktigt att medverka på de 

stora mässorna där hela branscher med nyckelaktörer i spetsen möts.  

Arwidson
22

, Hernström, Ekberg
23

, Gustavsson och Hörnkvist belyser att spridning av 

varumärket är en av anledningarna till att delta på mässor, vilket inte överensstämmer 

med vad Kästner, Springer och Kirchgeorg (2010) hävdar angående det problem att 

mässan är begränsad i både tid och rum. Sett utifrån detta perspektiv tolkar vi att mässan 

inte är ett optimalt forum för varumärkesspridning och företagen får inte den spridning 

som önskas. Skulle detta tolkas utifrån Kirchgeorg, Springer och Kästner (2011) så gör 

mässdeltagarna rätt i att delta, då mässan enligt författarna är en betydelsefull kanal för 

att sprida kännedom om varumärket. Deras deltagande, men även Gustavssons uttalande 

om att företagen måste finnas på mässorna om de är med i branschen, kan även ses 

utifrån det resonemang Kindström, Kowalkowski och Parment (2012) presenterar. De 

belyser att kunder i B2B sammanhang tycker att företags tillgänglighet och pålitlighet är 

viktigt samt att varumärket är ett sätt att försäkra kunderna om detta. Vår tolkning är att 

mässor kan vara ett sätt att visa för intressenter att företaget är pålitligt, att det inte går 

ekonomiskt dåligt. Vissa stora branschmässor kan vara av största vikt att medverka på, 

annars tror kunder att företaget inte är med i toppskiktet av branschen och kan då välja en 

annan leverantör. Mässan kan vara ett sätt att visa sitt varumärke och att det är det bästa i 

branschen.  

Både Ekberg och Westman
24

 delger företagens inställning till mässor, att de är kluvna 

och diskuterar dess värde då mässor tar mycket tid och pengar. Westman belyser 

effektiviteten av små alternativt nischade mässor och Arwidson påpekar att mindre 

mässor kan vara ett alternativ till de stora mässorna då det inte kräver lika mycket 

resurser. Det finns likheter mellan detta och vad Michel et al. (2003) framhäver om att 

företag måste ha en marknadsföring som är effektiv, vilket ger större möjlighet att 

tillfredsställa de valda segmenten. Hernström förklarar att Alfa Laval försöker rikta in sig 

mer på mindre mässor och att det är av relevans att idag vara mer selektiv med vilka 

mässor företag ska delta på. Detta är någonting som även Hörnkvist påpekar och idag är 
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Sandvik Coromants deltagande på mässor mer inriktat än tidigare och företaget har ersatt 

vissa mässor mot mindre event som fokuserar på en specifik målgrupp. Detta kan jäm-

föras med hur Kästner, Springer och Kirchgeorg (2011) menar att företag bör ha ett 

samlat fokus för att deras budskap ska nå fram till kunder. För att uppnå målen framhäver 

författarna relevansen av en precis målgrupp baserad främst på kundernas behov. Vår 

tolkning är att företagen förstår vikten av att arbeta mot en mer specifik målgrupp, vilket 

de i dagsläget också gör. Vi drar slutsatsen att en trend i dagens mässdeltagande är att 

delta på mindre mässor eftersom där finns en mer specifik målgrupp, vilket gör att bud-

skapet kan göras smalare och därmed bättre nå fram till kunden. En trend som även kan 

utläsas ur detta är att företag ser möjligheter med att anordna mindre event själva för att 

på så sätt bättre förmedla sitt budskap och nå den målgrupp som är genuint engagerad 

och intresserad.  

Gustavsson berättar att det finns några stora mässor som alltid är ett självklart val att 

medverka på. Skulle företaget inte delta, förutsätter det att deras konkurrenter inte heller 

gör det. Hernström anser att det är svårt att dra sig ur en stor mässa då många frågetecken 

kan uppstå hos kunderna. Hernström delger att Alfa Laval arbetar mer mot mindre 

mässor, men hon tror inte att de stora mässorna kommer att försvinna. Kästner, Springer 

och Kirchgeorg (2011) menar att mässan attraherar många nyckelaktörer i en speciell 

industri. Bathelt och Schuldt (2008) framhäver att det på stora internationella mässor 

finns många potentiella kunder som blir medvetna om nya produkter och innovationer. 

Bathelt och Schuldt (2010) påtalar att det på internationellt ledande mässor skapas ett 

globalt buzz som gör att företag kan få information och kunskap om konkurrenter, 

leverantörer, kunder samt deras teknologiska och strategiska val. Vi tolkar det som att de 

riktigt stora mässorna kommer att stå sig i framtiden då företag där kan få information 

om, men även kunskap från, konkurrenter, kunder och en hel bransch. 

4.3.2 Vikten av kunskap 

Arwidson, Ekberg, Hernström, Hörnkvist, Gustavsson och Westman förklarar att mässan 

fungerar som en bra plattform för att visa företagets kunskap utåt, vilket överensstämmer 

med vad Bathelt och Schuldt (2008) menar, det vill säga att mässan är ett bra forum för 

att skapa kunskap. Hernström och Ekberg menar att kunden måste förstå vad företagen 

kan utföra, produktmässigt och ur kunskapssynpunkt. Hernström delger att kunderna ska 

se på Alfa Laval som experter. Därmed är det viktigt att förmedla kunskapen företaget 
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har. Detta understryker även Bathelt och Schuldt (2008) som förklarar att företag som 

besöker mässor kan utnyttja all den kunskap som flödar där. Ur detta kan vi uttyda att 

mässor i praktiken såväl som i teorin fungerar bra som forum för att skapa kunskap och 

vi utläser en trend som innebär att företag idag inser vikten av att visa sin interna 

kunskap utåt gentemot kunderna. Vidare tolkar vi det som att detta ger kunder anledning 

att se företagen som experter på vad de gör. 

Hernström och Ekberg belyser att de måste bli bättre på att visa sin kunskap gentemot 

kunderna, då konkurrenter kan kopiera produkter företag har, medan kunskap inte kan 

plagieras på samma sätt. Zanini och Musante (2013) påvisar att samhället idag kan 

klassificeras som en kunskapsekonomi och kunskap blir alltmer betydande. Vi utläser 

detta som att företagen har förståelse för samt lever efter att produkterna inte är allt som 

ska marknadsföras, utan att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskap är en betydande 

faktor för framgång.   

Hernström, Ekberg och Hörnkvist, framhåller att det är viktigt att bidra med talare på 

föreläsningar om detta överensstämmer med den interna kunskapen. Gustavsson menar 

att föreläsningar är ett sätt att nå ut till kunder och visa den kunskap de besitter. Rinallo, 

Borghini och Golfetto (2010) förklarar att seminarier, konferenser och föreläsningar är 

viktiga platser i B2B sammanhang och att mässor ses som lärorika utflykter som får 

aktörer att tänka mer kreativt kring deras industriella omgivning. Bathelt och Schuldt 

(2008) poängterar att deltagare på mässor omringas av kunskap som bidrar till ett buzz, 

vilket gör att deltagare kan skapa sig en överblick av vad som pågår i branschen. Vi 

tolkar detta som att företag idag förstår vikten av kunskapsbildandet på mässor och 

försöker medverka till den kompetenshöjning som Westman och Hörnkvist omnämner. 

Vi tyder det som att företagen som ställer upp med talare på seminarier och liknande blir 

omnämnda i det buzz som pågår på mässor. Därmed har de större chans att förmedla den 

kunskap de har till kunder för att på så sätt kunna särskilja sig från mängden. Vår 

tolkning är att företagen vill visa sig som kunskapsintensiva och att kunskapen de har 

internt är betydande för företagets intressenter. Vi utläser en trend att mässor idag går 

mot att bli allt mer kunskapsorienterade. Att visa kunskap externt mot intressenter har 

fått större betydelse för företag som deltar på mässor, då kunskap inte är något som kan 

efterliknas på samma sätt som produkter. Att förmedla kunskapen utåt gör att företag 

sticker ut från mängden, och är idag det som skapar störst konkurrensfördelar.  
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4.3.3 Betydelsen av innovation 

Westman hävdar att de har infört touchskärmar i montrarna på mässor och menar att det 

är viktigt att ha, oavsett om alla inte kommer att använda det. Hörnkvist framhäver vikten 

av att “hoppa på tåget” och ligga steget före konkurrenterna. Hon belyser att det är av 

stor vikt att vara med i tiden. Zanini och Musante (2013) menar att kunskapsintensiva 

företag idag möter stora utmaningar i form av stor osäkerhet på marknaden, risker och 

konkurrens. Ur detta utläser vi att företagen förstår vikten av att vara innovativ, vilket 

idag behövs för att fortsätta stå sig gentemot konkurrenter. 

Hernström och Hörnkvist belyser vikten av att på mässor visa att företaget är innovativt 

och marknadsledande. Som nämnts ovan, betonar Hörnkvist även vikten av att ligga 

steget före konkurrenterna. Gustavsson påtalar att de maskiner som Norden ställer ut 

alltid bör vara de senaste innovationerna på företaget. Gustavsson och Westman förklarar 

även att deras kunder uppskattar när det finns fysiska produkter på plats så de kan se hur 

de fungerar i verkligheten. De resonemang som lyfts fram stämmer överens med vad 

Bathelt och Schuldt (2008) förklarar om att företag som medverkar på mässor får visa 

upp nya produkter och då speciellt sina senaste innovationer. Det är viktigt att bli en del 

av det buzz som mässor medför. Bathelt och Schuldt (2008) menar att det på stora 

internationella mässor finns många möjliga kunder som ökar medvetenheten om dessa 

nya produkter och innovationer. Ur detta utläser vi att mässor ger företag tillfälle att visa 

intressenter att de produkter som ställs ut är innovativa. En trend vi identifierar är att 

företag vill bli sedda som innovativa och att de försöker vara ett innovativt företag i alla 

avseenden. Vår tolkning är att mässor i praktiken såväl som i teorin fungerar som ett 

forum där företag visar sina produkter och sig själva som innovativa. De anstränger sig 

även för att bli omtalade som ett innovativt och marknadsledande företag.  

Hörnkvist belyser vikten av att engagera medarbetare internt, i detta fall att förstå vikten 

av virtuella mässor som komplement till traditionella. Son och Han (2011) påvisar att 

personlighet påverkar användning av teknologi. Volwes, Thirkell och Sinha (2011) 

förklarar att företag som är snabba med att anpassa sig till ny teknologi inte upplever 

vidare skillnader från tidigare använd teknologi. Detta tolkar vi som att Sandvik 

Coromant försöker övertyga medarbetare om att ny teknologi inte behöver vara 

ansträngande, utan försöker få dem positivt inställda till ny teknologi för att underlätta 

företagets framtida innovationer och framsteg.   
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5. Potentiell utveckling 

Detta kapitel är uppdelat i tre huvudrubriker och baseras på vårt delsyfte: “identifiera 

och analysera potentiell utveckling för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B”. 

Först presenteras det empiriska resultatet, därefter kommer teorier vi anser är relevanta 

inom området att behandlas. Detta resulterar slutligen i vår analys av ämnet. 

5.1 Potentiell utveckling ur praktikernas perspektiv 

5.1.1 Virtuella mässan 

Arwidson
25

 påpekar att det är svårt att förmedla de lösningar Roxtec kan erbjuda till 

kunden och skapa ett trovärdigt samtal utan det personliga mötet och därmed ser han en 

svaghet i den virtuella mässan som saknar den möjligheten. Hernström
26

 berättar att Alfa 

Laval inte medverkar på några virtuella mässor utan poängterar att de verkligen vill träffa 

kunderna, som hon uttrycker sig ”sitta i knät hos kunden” och därmed skapa en tajt 

relation. Alfa Laval har försökt göra en monter i 3D online när de skulle medverka vid en 

större mässa, där kunder skulle kunna besöka montern innan mässan ägde rum och 

därmed se produkterna i förväg. Alfa Laval har dock inte kommit dit än, att utveckla 

dessa montrar online, men Hernström anser att det är ett bra sätt att få en förhands-

granskning av deras fysiska monter. 

Ekberg
27

 berättar att han inte är så bekant med begreppet virtuell mässa men förstår 

principen av det. Han anser att det inte skulle vara något för Purac i nuläget eftersom de 

verkar i en ganska traditionell bransch och han är osäker på om deras kunder skulle vilja 

besöka den virtuella mässan. Gustavsson
28

 är bekant med virtuella mässor, Norden 

diskuterade det för ungefär 15 år sedan då de såg fördelar med att slippa frakta deras 

tunga maskiner till och från mässan. De kom dock fram till att det inte var aktuellt och 

Gustavsson menar att likaså är fallet idag. Branschen de är verksamma i har alldeles för 

komplicerade produkter, och hon menar att ”de som går på mässorna, de vill ha en riktig 

maskin och kunna diskutera olika funktioner”. Westman
29

 berättar att mässor för ABB 
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handlar mycket om att kunna se och känna på produkten, men ibland handlar det inte 

bara om det, de har till exempel använt sig av en virtuell mässa vid rekrytering. Vid 

sådana tillfällen kan det fungera bra att använda sig av digitala verktyg men Westman 

påpekar att det även skulle kunna fungera för andra syften. Hon menar att virtuella 

mässor är ett bra verktyg för att övervinna avstånd. De har inom företaget diskuterat om 

de skulle göra sin monter virtuellt så att de som inte har möjlighet att besöka den fysiska 

mässan ändå kan se vad ABB har att erbjuda och uppleva deras monter. Den skulle även 

kunna vara något som lever innan eller efter mässan. Westman tror att en virtuell mässa 

kan fungera som ett komplement till en fysisk mässa och i vissa fall ersätta den. 

Hörnkvist
30

 berättar att Sandvik Coromant genomförde en virtuell mässa för första 

gången 2013, som fungerade som ett komplement till en fysisk mässa. Denna virtuella 

mässa gjordes som en pilot eftersom de ville undersöka reaktionerna innan de utvecklade 

den mer. Hon förklarar att de använder sig mer av internet på grund av kostnadsskäl. Att 

använda en virtuell mässa gör att de når en bredare målgrupp, och även de som inte har 

råd att besöka fysiska mässor. Företaget sände live från mässan och visade då olika före-

läsningar samt vad som pågick i montern. Föreläsningarna gick även att se i efterhand för 

de som inte hade möjlighet att se den under livesändningen. Hörnkvist förklarar att den 

virtuella mässan var lyckad samtidigt som de har mycket att lära. Hon påpekar att de var 

befriade från tekniska problem, vilket är en risk vid direktsändningar. Hörnkvist berättar 

vidare att det blev en stor seger både internt och externt och engagemanget var större än 

förväntat. Hörnkvist klargör att det är viktigt att börja med att få medarbetare att förstå 

vikten av denna kanal som ett komplement. Hon förklarar att majoriteten kunder som 

använt sig av den virtuella mässans aktiviteter var positiva till initiativet. 

Arwidson menar att den virtuella mässan är lite för avlägsen idag men ser att det kanske 

finns i framtiden, det handlar om ett tankesätt. Hernström tror också att det är mer 

aktuellt i framtiden men som ett komplement till traditionella mässor. Hon menar att 

kunden då i förväg kan besöka företaget och därmed titta på vad de kan förvänta sig av 

Alfa Laval på mässan. Dock anser hon att en virtuell mässa skulle kunna vara mer 

användbar i segment som har standardiserade produkter där kunden vet exakt vad denne 

ska ha. I framtiden tror Ekberg att den traditionella och den virtuella mässan kan komma 

att leva i symbios. En anledning till att Ekberg inte tror på den virtuella mässans 
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utveckling är dess avsaknad av F2F interaktioner. Han pekar, precis som Hernström, på 

olikheterna beroende på vilken produkt eller tjänst det handlar om och menar att Purac 

inte är där ännu. Något han skulle kunna tänka sig är att använda på hemsidan är videor 

och 3D animering för att visa hur deras produkter fungerar, han menar att det också är ett 

sätt att bygga relationer. Han klargör att det nog kommer ta ett tag innan virtuella mässor 

slår igenom eftersom det inte gjort det i Sverige ännu, trots att Sverige är i framkant 

gällande teknologisk utveckling. 

Gustavsson anser även hon att den virtuella mässan kan vara ett komplement till den 

traditionella mässan, men att branschen inte är mogen ännu. Hon menar att det på den 

virtuella mässan är möjligt ”att se maskiner och öppna dörrar, men det är ju inte på 

riktigt”. Hörnkvist tror inte heller att virtuella mässor kan ersätta den fysiska mässan. 

Sandvik Coromant har gjort färre fysiska mässor de senaste åren men Hörnkvist menar 

att det inte går att sluta med dessa mässor helt. Detta eftersom företaget strävar efter att 

skapa upplevelser för besökarna, de har exempelvis byggt upp städer och isbarer, vilket 

inte fungerar lika bra virtuellt och eftersom den personliga kontakten är väldigt viktig. 

Hörnkvist påpekar att den virtuella mässan ska vara lite mer än hemsidan, den ska över-

brygga hindret att ”våga” registrera sig och ta sig tid att göra det och därmed få 

mervärde. Det ska innebära mer information och se mer än vad som syns på hemsidan, 

men hon klargör samtidigt att det inte ska vara lika mycket som den verkliga kontakten 

med en säljare på den traditionella mässan. Hörnkvist menar att de ska se över den 

virtuella mässan och avgöra ifall det är något de ska fortsätta med. Visar det sig vara 

något de behöver i framtiden planerar de att göra plattformen mer skräddarsydd till 

Sandvik Coromant. Hon berättar att de var först i branschen att göra detta och att den 

virtuella närvaron ska komplettera mässan då det är öppet dygnet runt. Hon vill se mer av 

detta i framtiden då de är ett globalt företag och det finns fördelar att närvara virtuellt, det 

går att logga in när det passar, vilket underlättar den globala närvaron. 

5.1.2 Sociala medier 

Arwidson berättar att Roxtec syns i kanaler som Youtube, Facebook och Flickr och på 

det viset kan kunder attraheras genom att Roxtec till exempel lägger upp en informativ 

film, vilket görs mer och mer. Han menar dock att dessa kanaler inte kan ersätta det 

fysiska mötet. Någonting som Gustavsson anser är märkbart i sättet företag 
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kommunicerar idag är att allting går så snabbt, de digitala kommunikationsmedlen 

används flitigt. Hon förklarar att sättet säljare och kunder träffas på inte har förändrats, 

men att utvecklingen av verktygen har gjort det, som tidigare nämnts presenterar säljarna 

mycket material i 3D och med hjälp av simulatorer. 

Westman säger att hemsidan i dagsläget är ABB:s bästa komplement till den traditionella 

mässan. Hon tror inte att det personliga mötet går att ersätta men att det behöver 

moderniseras lite. Vid användning av sociala medier menar Westman att det är 

annorlunda vid B2B än på konsumentmarknaden. Vidare förklarar hon att ABB och 

deras kunder inte riktigt är mogna för det ännu men att det kan utvecklas och integreras i 

relationsbyggandet framöver. Hon menar att en potentiell utveckling är att företag kan 

använda sig av sociala medier som ett komplement för att upprätthålla en relation och 

delge information. ABB säljer till företag, även om det alltid är en person så 

representerar den personen företaget. Westman påpekar att det är svårare att använda till 

exempel Facebook i B2B sammanhang eftersom personen ABB säljer till är en privat-

person på Facebook och då troligtvis inte vill bli störd av jobbrelaterade saker. Hon 

påpekar dock att hon tror att det fungerar, det gäller bara att hitta rätt kanal där personen 

är mottaglig. Hörnkvist berättar att Sandvik Coromant använder sig av sociala medier i 

förarbetet till mässor och skickar ut så kallade ”teasers”. Trots allt som sker digitalt 

menar Hörnkvist samtidigt att det är viktigt att fortfarande använda sig av traditionella 

verktyg som exempelvis tryckta inbjudningar, eftersom det är en konservativ bransch. 

5.1.3 Generationer 

Arwidson tror att mycket kan ha hänt om 20 år. De som växer upp idag är vana vid att ha 

tillgång till allting tack vare internet. Han menar att det är andra spelregler som gäller 

idag och att det imorgon säkerligen kommer göras affärer på andra sätt, dock tror han att 

det är omöjligt att göra stora affärer utan att interagera med någon personligt. Westman 

framhäver att branschen som ABB och deras kunder verkar inom är traditionell och med 

tanke på kunden vågar de därför inte testa ny teknik, fast de vill ligga i framkant på 

marknaden. Samtidigt framhåller hon att de inte kan vänta på att alla ska bli redo, de 

måste börja vänja kunderna vid att det finns andra sätt att ta del av information från 

ABB. Westman påpekar att det snart kommer komma in ny arbetskraft på marknaden 

som är vana vid det digitala på ett helt annat sätt. Hon ser att yngre och äldre kunder 

använder sig av teknik på olika sätt, touchskärmarna som ABB infört i montrarna 
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används olika beroende på ålder. Hon menar att det är viktigt att ha sådan teknik även om 

den inte kommer användas av alla. Samma sak gäller virtuella mässor, det gäller att 

prova i liten utsträckning och sedan utveckla efter hand. 

Hörnkvist förklarar att på grund av att branschen är så pass konservativ krävs det även att 

kataloger finns kvar, eftersom alla inte använder sig av exempelvis smartphones. 

Samtidigt består kundbasen av tre generationer, vilket gör att de måste attrahera den 

yngre generationen kunder såväl som de som är äldst i skaran. Hörnkvist understryker 

ordet engagemang och att det är viktigt att skapa intresse hos kunderna. Hon betonar den 

svåra balansgången som uppstår då de arbetar med tre generationer kunder. Det är viktigt 

att ha tålamod och fortsätta för att tillslut övertyga de som är mindre benägna att använda 

ny teknologi. Hernström antyder också att ålder kan spela en roll till huruvida personer är 

villiga att använda sig av ny teknik. Hernström förklarar att det är viktigt att ha tålamod 

och introducera de som är mindre bekväma med den nya tekniken och låta dem testa den 

för att sedan skapa sig en uppfattning. Ett exempel är när de använde sig av Apple-tv och 

iPads under en mässa, hon uttrycker det som att ”ta tjuren vid hornen” för att lyckas 

skapa en positiv inställning till användandet. 

5.2 Potentiell utveckling ur ett teoretiskt perspektiv 

5.2.1 Virtuella mässan 

Burns (2013) menar att internet är en mycket viktig innovation och har medfört flera 

möjligheter för företag. Innovation kräver tid, vilket medför en risk. Detta eftersom ju 

längre tid processen tar, desto större är risken att en konkurrent hinner före och därmed 

förlorar företaget konkurrensfördelar. Författaren understryker att det även finns risker 

för företag att vara för tidiga med nya strategier, då strategierna kanske inte är tillräckligt 

utvecklade eller inte är testade i verkligheten. Kamna och Praveen (2011) påpekar att den 

virtuella mässan ligger steget efter i utvecklingen jämförelsevis mot exempelvis 

konferenser på internet som i stor utsträckning används av företag idag. Jaruzelski, Loehr 

och Holman (2013) skriver att behovet av innovation ständigt är en prioritet bland 

företag och att användning av digitala verktyg skapar fler möjligheter. Författarna menar 

att företag måste agera snabbt för att inte riskera att hamna på efterkälken. 
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Shapiro, Romano Jr. och Mittal (2003) skriver att virtuella mässor liknar traditionella 

mässor förutom att de organiseras på internet. Som på vanliga mässor finns det utställar-

montrar där olika företag visar sina produkter och den virtuella mässan är designad för att 

tillåta köpare och säljare att ha ett interaktivt samtal som på en vanlig mässa, men via 

mail, chatt eller telefon. Fördelen är att kunder kan besöka mässan närsomhelst från 

varsomhelst utan att behöva resa. Enligt Karpinski (se Geigenmüller, 2010) har virtuella 

mässor kommit till för att de underlättar för företaget att möta hela sin marknad. Virtuella 

mässor är öppna för hela världen och därmed olika tidszoner, vilket övervinner 

geografiska hinder såsom avstånd och obekväma resor. Även Kamna och Praveen (2011) 

belyser fördelarna med att kunna nå ut globalt via den virtuella mässan och reducerade 

kostnader. Enligt Shapiro, Romano Jr. och Mittal (2003) erbjuder den virtuella mässan 

kunden information om nya produkter utan den vanliga sökkostnaden eftersom 

erbjudanden från flera olika företag är samlade på samma ställe. Fördelen för företag är 

exponering av produkter till den globala marknaden för en mycket liten kostnad. Kamna 

och Praveen (2011) skriver att dessa virtuella mässor visar upp produkter som annars 

skulle ha visats vid en traditionell mässa. Detta med hjälp av videostreaming vilket gör 

det möjligt att sända live från mässan. Vidare menar författarna att genom att använda sig 

av virtuella mässor istället för andra digitala kommunikationsmedel ger det besökarna en 

förbättrad upplevelse i och med att de använder sig av interaktiva montrar i 3D.  

Enligt Geigenmüller (2010) är förutsättningen i de virtuella mässorna att det finns en 

förståelse för värdet i digitala miljöer och att det är information som skapar värde i de 

elektroniska nätverken. Hon skriver att den virtuella mässan utmanar företag att hantera 

relationer genom att tillgodose information, samla marknaden och utbyta socialt kapital i 

nätverken. Den virtuella mässan karaktäriseras som en innovativ plattform som utmanar 

företag att kommunicera med sina kunder och leverantörer. Författaren menar samtidigt 

att den virtuella mässan kan innebära ökade kostnader istället för reducerade kostnader, 

eftersom det är viktigt att företaget internt engagerar sig och förstår betydelsen av den.  

Geigenmüller (2010) belyser ett problem med virtuella mässor gällande värdet av kund-

relationen. Författaren menar att den virtuella mässan är ett komplement till traditionella 

mässor eftersom det inte finns något substitut för det personliga mötet. Den virtuella 

mässan handlar om att utveckla ett medel för att kunna kommunicera innan, under och 

efter mässan. Resultatet av detta blir då att upprätta kontakter med ett bredare perspektiv 



48 

 

oavsett avstånd eller tidsbegränsningar. Detta möjliggör ett effektivt informationsutbyte 

mellan företag och kund, vilket skapar värdefulla kundrelationer (Geigenmüller, 2010). 

Bathelt och Schuldt (2010) menar att det på virtuella mässor skapas ett slags virtuellt 

buzz som kan liknas vid det globala buzz som finns på fysiska mässor, men att de ändå 

skiljer sig åt. Författarna hävdar att virtuella mässor associeras med en annan slags 

motivation än fysiska mässor. De påpekar dock att virtuella och traditionella mässor inte 

ska ses som konkurrerande, de kan användas olika beroende på vilket behov av 

kommunikation som finns och vilka produkter som ska visas. Mindre kostnader uppfattas 

som den största fördelen med virtuella mässor, men Geigenmüller (2010) framhåller att 

företag inte bör vara överoptimistiska då det snarare handlar om en omfördelning av 

kostnader. Stevens (2005) lyfter fram nackdelar vid användandet av internet. Författaren 

menar att tekniska problem kan uppstå och att det därför är viktigt att företag beaktar 

detta och är förberedda. 

5.2.2 Sociala medier som ett affärsmässigt verktyg 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) framhåller att relationen mellan köpare och säljare 

fördjupas i och med att fler företag blir bekväma med att göra affärer på internet. Djupare 

relationer skapas och företag arbetar ofta tillsammans för att ta del av fördelarna som 

internet erbjuder. Mail och marknadsföring över sociala medier kan hjälpa till att främja 

relationen mellan leverantör och kund. Inks, Schetzsle och Avila (2012) skriver om 

Business Social Networking (BSN) vilket innebär att företag använder sig av sociala 

medier (exempelvis Facebook, LinkedIn) i sitt nätverk. Författarna menar att sociala 

medier utforskas allt mer av företag som ett affärsmässigt verktyg. Samtidigt klargör de 

att det råder en osäkerhet om BSN användandet, företags uppfattningar om vilka fördelar 

dessa verktyg har kan vara mer än vad de faktiskt ger. Inks, Schetzsle och Avila (2012) 

beskriver de nya teknologierna som hypade och att företag investerar i dessa i takt med 

att allt fler använder sig av dem. Företag är rädda att om de inte tar till sig de nya 

teknologierna finns risken att missa en möjlighet eller risken att hamna underläge 

gentemot konkurrenter (ibid.). 

Inks, Schetzsle och Avila (2012) skriver att datoriserade sociala interaktioner har funnits 

i ungefär 20 år. Sociala nätverk har idag vuxit enormt men är mycket mer sofistikerade 

och det sker omedelbar kommunikation av text, ljud, video och en mängd andra 

funktioner. Tidigare teknologier var dyra, krävde förändringar i företags system och 
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misslyckades ofta att möta förväntningar. De nya BSN-teknologierna är istället kostnads-

effektiva (oftast gratis) och integrerar med nuvarande system och tillhandahåller ett nytt 

sätt att nå marknaden och kunder, exempelvis tillåter Facebook företag att skapa sin egen 

sida där kunder, både befintliga samt nya, kan ”gilla” företaget. På så sätt kan intressenter 

ständigt få ny information när företaget delar events och uppdateringar om företaget. 

Rodriguez, Peterson och Krishnan (2012) skriver att i och med internet och Web 2.0 så 

har social media gått från att vara en plats där kontakt med vänner sker, till att bli en 

viktig plattform för att nå nya köpare samt utveckla djupare relationer med kunder inom 

B2B. Inks, Schetzsle och Avila (2012) menar att dessa nya kommunikationskanaler inte 

ersätter traditionella kommunikationssätt, utan istället skapar förutsättningar att effektivt 

kunna kommunicera med kunder. 

Inks, Schetzsle och Avila (2012) framhäver att det är sannolikt att dessa snabbt växande 

BSN verktyg kommer bli en integrerad del av teknologin längre fram. Författarna 

framhåller att managers måste arbeta med att bestämma hur BSN ska användas och 

utveckla system för att mäta effektiviteten av det. Managers bör därmed inte satsa 

resurser på BSN utan en tydlig plan som sedan visar vilket mervärde dessa verktyg 

inbringar. Leake, Vaccarello och Ginty (2012) framhäver att företag kan använda online 

aktiviteter, såsom sociala medier, som komplement till fysiska event för att öka dess 

räckvidd och deltagande samt medverka i diskussionen kring eventet. Författarna hävdar 

att sociala medier med fördel kan användas även under eventet för att göra besökare mer 

engagerade och för att sprida företagets budskap till mer än bara de som befinner sig på 

eventet. För att få ut det mesta av eventet bör företaget dela material från eventet online 

efteråt. Detta kan göras via flera olika kanaler såsom sociala medier, bloggar och 

hemsidan (ibid.).   

5.2.3 Generationer 

Eliasa, Smith och Barney (2010) hävdar att ålder har stor betydelse för huruvida personer 

är villiga att använda sig av ny teknik på arbetet. De menar att i takt med att arbetskraften 

blir äldre och tekniken hela tiden utvecklas så kan användningen av den påverkas av 

människors ålder. Företagsledningen bör förstå att alla bemöter tillämpning av ny teknik 

olika. Författarna skriver att för att underlätta detta bör företag exempelvis utbilda 

människorna och därmed undvika eventuella problem som kan uppstå. 



50 

 

Stevens (2005) menar att inom B2B finns det idag inte några tecken på att det personliga 

mötet kommer att ersättas av till exempel mötet på internet, utan behovet av F2F 

kvarstår. Kirchgeorg och Jung (2010) skriver att nya medier kommer kombineras med 

traditionella kommunikationskanaler och att det personliga mötet kommer förbli 

betydelsefullt. Stevens (2005) belyser att nya generationer växer fram med ett annat 

förhållningssätt till den virtuella världen. Eftersom de är vana vid användningen av 

internet på ett helt annat sätt kan det personliga mötet komma att ändras med tiden, vilket 

även Jones och Healing (2010) poängterar, de skriver att dagens unga befolkning växer 

upp i ett teknologiskt samhälle. 

Tapscott (2008) skriver att ”net generation”, födda 1977-1997, instinktivt använder 

internet för flera olika ändamål. De som växer upp idag ser teknologin som en del av sin 

omgivning och har lättare att ta till sig den. Författaren hävdar att ny teknologi är lika 

naturligt för dagens barn som att andas. Han framhåller att dagens äldre generation måste 

lära sig helt nya sätt att kommunicera och ta del av information. Det redan fastställda 

tankemönstret måste förändras för att kunna tillgodose den nya tekniken. Inks, Schetzsle 

och Avila (2012) hävdar att säljare med 20 års erfarenhet eller mer är mindre benägna att 

använda sig av ny teknik som exempelvis sociala medier, till skillnad mot säljare med 

mindre erfarenhet som är mer villiga att använda dessa verktyg. Dock menar författarna 

att användandet av dessa verktyg generellt är lågt bland företag. 

5.3 Analys 

5.3.1 Virtuella mässan som ett komplement 

Arwidson
31

, Hernström
32

, Gustavsson
33

, Ekberg
34

 och Hörnkvist
35

 betonar att det 

personliga mötet är väldigt viktigt och därför tror de inte att den virtuella mässan kan 

ersätta den fysiska mässan. Detta är i linje med Geigenmüller (2010) som också menar 

att det inte finns något substitut för det personliga mötet. Därför kan vi bekräfta att den 

virtuella mässans avsaknad av F2F är dess största problem för att ha möjlighet att 

utvecklas i framtiden. 
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Ekberg, Gustavsson och Arwidson klargör att branschen de verkar i är traditionell och att 

den virtuella mässan därför känns avlägsen. Deras syn på att branschen inte är redo i 

dagsläget kan kopplas ihop med Burns (2013) som menar att det finns en risk med att 

företag är för tidiga med att använda nya strategier då de kanske inte är tillräckligt 

utvecklade eller beprövade. Kamna och Praveen (2011) belyser i linje med detta att den 

virtuella mässan inte är tillräckligt utvecklad. En anledning till att företagen inte har 

genomfört en virtuell mässa tolkar vi som att den inte är tillräckligt utvecklad inom 

branschen och företag ser därmed osäkerheter med att vara först ut. Att Sandvik 

Coromant genomfört en virtuell mässa nyligen trots att det är något ”nytt” inom 

branschen kan peka på att de är ett innovativt företag som ser fördelar istället för nack-

delar med att vara först ut. Detta är i linje med vad Jaruzelski, Loehr och Holman (2013) 

skriver, att innovation är viktigt och att företag måste agera för att inte hamna på efter-

kälken gentemot konkurrenter. 

Westman
36

 ser fördelen med en virtuell mässa genom att de då kan övervinna avstånd. 

Hörnkvist menar även att genom att använda sig av en virtuell mässa når de en bredare 

målgrupp. Detta är i linje med Shapiro, Romano Jr. och Mittal (2003), Karpinski (se 

Geigenmüller, 2010), Geigenmüller (2010) och Kamna och Praveen (2011) som menar 

att den virtuella mässan underlättar geografiska hinder. Resonemanget om den globala 

räckvidden ser vi därmed som en stor fördel med den virtuella mässan. Vi tolkar det 

faktum att företag som inte betonade detta som att de inte såg den fördelen även om de 

verkar på internationell nivå. Hörnkvist framhåller att den virtuella mässan var ett 

komplement till den fysiska mässan. Westman, Arwidson, Ekberg, Gustavsson och 

Hernström hade inte medverkat vid en virtuell mässa men de menar att den i framtiden 

kan fungera som ett komplement. Även Geigenmüller (2010) klargör att den virtuella 

mässan ska vara ett komplement till den fysiska mässan. Vi drar därmed slutsatsen att 

den virtuella mässan bör vara ett komplement och inte ersätta den traditionella mässan. 

Hörnkvist berättade att de under genomförandet av den virtuella mässan var befriade från 

tekniska problem. Stevens (2005) hävdar att tekniska problem är en stor nackdel vid an-

vändning av internet. Därmed hävdar vi att en anledning till varför den virtuella mässan 

blev lyckad kan vara för de inte hade några tekniska problem, vilket skulle kunna vara 

förödande för genomförandet av en virtuell mässa. Rädslan för tekniska problem kan 
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också vara en anledning till varför de andra respondenterna inte använt sig av virtuella 

mässor.  

Det är viktigt, menar Hörnkvist, att få människor internt att engagera sig för den virtuella 

mässan. Gustavsson berättar att Norden diskuterade den virtuella mässan för 15 år sedan 

men att den inte fick gehör internt. Geigenmüller (2010) framhäver även vikten av att 

företaget internt förstår betydelsen av den. Vi tolkar detta som att en av anledningarna till 

att de andra företagen inte anammat den virtuella mässan kan vara för att de saknar 

engagemanget internt och därmed kan det vara ett hinder för genomförandet.   

Hörnkvist berättar att den virtuella mässan gick att besöka innan, under och även efter 

den fysiska mässan. Hernström tror även att en fördel med den virtuella mässan är att det 

ska gå att besöka företaget innan. Detta kan styrkas av Geigenmüller (2010) som hävdar 

att den virtuella mässan ska fungera som ett medel för att kommunicera innan, under och 

efter mässan, och författaren menar att detta skapar värdefulla kundrelationer. Detta tyder 

på att Sandvik Coromant använder sig av den virtuella mässan för att de ser fördelarna 

med att kunder effektivt får ta del av företaget innan, under och efter den fysiska mässan. 

De resterade företagen som inte beaktade detta tolkar vi som att de inte förstod inne-

börden av att enkelt kunna kommunicera före, under och efter med hjälp av den virtuella 

mässan. Samtidigt använder de sig av andra medel för att kommunicera med sina kunder 

innan, under och efter, vilket kan vara en anledning till att de inte såg den virtuella 

mässans möjlighet i det avseendet. 

5.3.2 Sociala medier som ett komplement 

Arwidson framhåller att Roxtec syns i kanaler som Facebook och Flickr och Hörnkvist 

belyser att Sandvik Coromant använder sig av sociala medier. Westman påpekar att en 

potentiell utveckling för företag är att de kan använda sig mer av sociala medier. 

Gustavsson ser även att de digitala kommunikationsmedlen används flitigt idag. Inks, 

Schetzsle och Avila (2012) menar att BSN utforskas allt mer av företag. Leake, 

Vaccarello och Ginty (2012) hävdar att sociala medier kan användas före, under och efter 

ett event för att öka deltagande, engagemang och vara med i diskussionen kring eventet. 

Vi kan dra slutsatsen att företag allt mer börjat undersöka BSN eller att de redan 

använder sig av dem. Företag kan med fördel använda sig av sociala medier för att 

marknadsföra sig inför en mässa, men även under och efter, och på så sätt kan hålla en 
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dialog med kunder. Arwidson framhåller samtidigt att dessa kanaler inte kan ersätta det 

fysiska mötet, även Westman understryker att det ska vara ett komplement för att 

upprätthålla en relation. Hörnkvist hävdar att det fortfarande är viktigt med traditionella 

verktyg och att den virtuella närvaron ska komplettera mässan. Gustavsson klargör också 

att det personliga mötet är oerhört viktigt. Detta bekräftar även Inks, Schetzsle och Avila 

(2012), de menar att de traditionella kommunikationssätten inte kan ersättas. Vår 

tolkning är att sociala medier bör fungera som ett komplement till mässan. 

Westman framhäver att branschen ABB verkar i är traditionell men att de samtidigt vill 

vara i framkant gällande ny teknik. Vi tolkar Westmans resonemang genom Inks, 

Schetzsle och Avila (2012) som menar att företag är rädda att hamna i underläge i och 

med hypen av de nya teknologierna och därför tar allt fler till sig dessa. Vi menar därmed 

att företag kan känna sig tvingade att använda sig av sociala medier i och med att alla 

andra gör det. Hörnkvist förklarar att Sandvik Coromant använder sig av sociala medier i 

förarbetet till mässan. Westman påpekar att det finns en svårighet vid användning av 

Facebook B2B eftersom personen är en privatperson på Facebook. Samtidigt menar hon 

att det säkerligen fungerar, men det gäller att hitta rätt kanal. Inks, Schetzsle och Avila 

(2012) hävdar att Facebook tillåter företag att på ett nytt sätt uppdatera kunder om vad 

som pågår. Rodriguez, Peterson och Krishnan (2012) belyser att Facebook är en viktig 

plattform för att dela med sig av information. Resonemanget tyder vi som att de företag 

som inte valt att använda sig av sociala medier inte vet vilken funktion det ska fylla. 

Därmed är det viktigt att veta varför och hur det ska användas för att inte skapa dessa 

uppfattningar som Inks, Schetzsle och Avila (2012) beskriver som överskattade i 

förhållande till sociala medier och istället ha en tydlig plan. Vi hävdar därmed med stöd 

av teorin att sociala medier är ett effektivt verktyg om det används rätt. Företag bör 

därmed inte använda det för att alla andra gör det, utan det ska finnas en tydlig och 

genomarbetad strategi och det ska fylla sin funktion för just det företaget. 

5.3.3 Generationsskiftets betydelse 

Arwidson tror mycket kan ha hänt om 20 år och Westman menar att det snart kommer in 

ny arbetskraft på marknaden. Hernström antyder att ålder kan spela en stor roll för 

användning av ny teknik och Hörnkvist påpekar att deras kundbas består av tre gene-

rationer och att det är viktigt att tilltala samtliga kunder. I linje med detta framhäver 

Stevens (2005) att nya generationer växer fram med ett nytt förhållningssätt till den 



54 

 

virtuella världen och Jones och Healing (2010) skriver om hur dagens unga befolkning 

växer upp i ett teknologiskt samhälle. Tapscott (2008) belyser att de som växer upp idag 

ser teknologin som en del av sin omgivning. Därmed tolkar vi det som att inställningen 

till den virtuella världen förändras mer och mer genom generationsskiftet och att ny 

arbetskraft äntrar marknaden. Detta kan innebära att det i framtiden är möjligt att den 

virtuella mässan växer sig starkare. 

Trots att det säkerligen kommer att göras nya affärer på andra sätt imorgon tror Arwidson 

att det är svårt att göra detta utan det personliga mötet, men att det finns alternativ. 

Hörnkvist förklarar också att det är viktigt att traditionella kataloger finns kvar, eftersom 

branschen är konservativ. Eliasa, Smith och Barney (2010) hävdar att det är viktigt att 

även se till de äldres behov och förstå deras attityd till ny teknik. Stevens (2005) fram-

håller att F2F kvarstår trots de nya kommunikationskanalerna. Vi tolkar det som att 

generationsskiftet kommer innebära att mer ny teknik används, antingen som ett 

komplement eller ersätter vissa delar, samtidigt som traditionella kommunikationskanaler 

kvarstår. Den virtuella mässans potentiella utveckling är att den blir ett komplement trots 

generationsskiftet men att den kan komma att användas mer och mer. Westman ser att 

yngre och äldre använder sig av teknik på olika sätt. Eliasa, Smith och Barney (2010) 

bekräftar att ålder kan spela en stor roll vid användandet av ny teknik. Inks, Schetzsle 

och Avila (2012) hävdar även att personers erfarenhet har betydelse för benägenheten att 

använda ny teknik. Vår slutsats är att personers ålder och erfarenhet kan ha betydelse för 

huruvida företag är mottagliga för ny teknik. Vi tolkar därmed detta som att företag med 

majoriteten unga personer kan vara mer öppna för att använda den virtuella mässan och 

sociala medier som ett komplement till mässan. 

Westman anser att det är viktigt att använda ny teknik även om inte alla kommer ta till 

sig den. Hernström förklarar att det är viktigt att ha tålamod och låta de mindre benägna 

testa ny teknik. Respondenternas tankegång stöds av Eliasa, Smith och Barney (2010) 

som menar att det är viktigt att uppmuntra de som inte är vana vid ny teknik och utbilda 

dem. Vi tolkar att responsen kan bli positiv och över förväntan bara personer får testa ny 

teknik först. Resonemanget visar att det är viktigt att inte utesluta den virtuella mässan i 

tron om att ingen vill använda sig av den.  
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6. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel besvaras forskningsfrågan och syftets olika delar diskuteras. 

Detta görs genom att presentera de slutsatser vi kommit fram till, vilka baseras på 

analysen av resultat och teori. Det förs en personlig diskussion kring slutsatserna och 

avslutningsvis presenteras även rekommendationer till praktiker och förslag på framtida 

forskning. 

6.1 Tendenser  

Vi vill här lyfta fram vissa mönster som uppkommit i både empiri och teori, vilka det 

råder stor enighet kring.  

– Mässor används för att skapa, underhålla och utveckla relationer. 

– Det personliga mötet är fortfarande viktigt, trots den teknologiska utvecklingen, och 

mässan är ett viktigt sätt att genomföra dessa möten på. 

– Deltagande på mässor innebär att företag kan skapa förtroende genom att förmedla den 

kunskap de besitter till kunder. 

– Det blir allt viktigare för företag att visa upp sin kunskap på mässor för att särskilja sig 

från konkurrenter. Detta eftersom produkter är lätta att kopiera vilket gör att företag 

istället måste marknadsföra sin kunskap mot kunder.  

– Företag har svårt att se vilket värde stora mässor ger, vilket innebär att fler ställer ut på 

mindre mässor med en mer nischad målgrupp för att bättre få fram sitt budskap.  

– En ny generation är på väg in i arbetslivet vilket kommer att ha betydelse för hur och i 

vilken utsträckning ny teknologi används. Med en yngre generation, som är mer van vid 

att kommunicera via digitala kanaler, kan nya former av marknadsföring komma att 

användas mer.  

– Sociala medier används inte i så stor utsträckning idag, men kan användas för att 

komplettera mässan genom att skapa en pågående dialog mellan företag och kunder.  
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– Virtuella mässor är idag inte vidare populärt att använda hos svenska företag, men kan i 

framtiden fungera som ett mycket bra komplement till den traditionella mässan för att 

hålla kontakten med kunder och övervinna geografiska hinder.  

6.2 Uppsatsen syfte och forskningsfråga 

Forskningsfråga 

– Vilken betydelse har mässan i det högteknologiska samhället? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera samt analysera karaktärsdrag, trender och 

potentiell utveckling för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B. 

6.3 Besvarande av syfte 

6.3.1 Mässans karaktärsdrag 

Vi har kommit fram till att mässan har flera olika karaktärsdrag. Det mest självklara är att 

mässan är ett sätt för företag att träffa många kunder, existerande och potentiella, 

samtidigt. Detta gör att mässan är ett kostnadseffektivt sätt att träffa kunder, eftersom 

företag på bara några dagar kan träffa en hel bransch. Idag lider företag av allt större krav 

på besparingar och det finns en möjlighet, även om mässor kostar mycket pengar, att 

träffa många av sina nuvarande kunder och få kontakt med flera företag som kan bli 

framtida kunder, under de dagar en mässa varar. Mässan ger även möjlighet till spontana, 

mindre formella möten, vilket är ett unikt karaktärsdrag för mässan. Med tanke på att de 

viktigaste aktörerna inom en viss bransch ofta ställer ut på de största mässorna, ger 

mässor också tillfälle att få information om konkurrenter och branschen i allmänhet. 

Företag kan ta del av de senaste utvecklingarna hos konkurrenter och genom seminarier 

och föreläsningar kan företag få reda på det senaste inom branschen. Genom att även få 

träffa många kunder kan företag få en uppfattning om vad kunder söker hos leverantörer 

och på så vis bättre kunna anpassa sitt erbjudande.  

En annan viktig egenskap för mässan som vi kommit fram till är att det är ett tillfälle att 

visa upp företagets produkter. Många företag som arbetar B2B har väldigt fysiskt stora 

produkter, vilket gör att det är svårt för företag att visa sina produkter för kunder vid ett 

vanligt kundbesök. På en mässa kan företag ta med sina produkter och visa dem för alla 
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kunder som befinner sig där. Utifrån vår analys kan vi även konstatera att det personliga 

mötet fortfarande är viktigt, trots alla de möjligheter till digital kommunikation som finns 

idag. Genom att träffas F2F får personerna lättare en uppfattning om varandra genom att 

läsa av kroppsspråk och minspel. En viktig egenskap mässan har är just möjligheten till 

många personliga möten under en kort tid. 

Genom vår analys fann vi att mässor kan användas för att skapa förtroende mellan 

leverantör och kund. Idag är det allt viktigare att fokusera på att sälja en lösning till 

kunden, inte en produkt, vilket visar sig genom mässan där företag allt mer väljer att 

förmedla den kunskap de besitter. Fokus ligger på att visa för kunden hur leverantören 

kan hjälpa dem under hela köpprocessen, och även med service efter köpet. På så sätt 

skapas ett förtroende mellan leverantör och kund då leverantören visar att de kan sin sak 

genom att hitta exakt rätt skräddarsydda lösning, och finnas där även efter köpet.  

En intressant slutsats vi kommit fram till är att mässan är en viktig del av relations-

byggandet mellan företag. Det som diskuterats ovan är en del av varför mässan är så 

viktig vid relationsbyggande, men mässan är mer än bara ett event vars nytta sträcker sig 

under de dagar mässan pågår. Mässan blir en anledning för företag att kommunicera med 

sina kunder före, under och efter den genomförs. Före skickas inbjudningar där det finns 

utrymme att utforma personliga meddelanden och boka möten. Under mässan hålls 

möten, seminarier och föreläsningar som ger mycket bra tillfällen att underhålla och 

utveckla relationen med existerande kunder samt skapa nya relationer med potentiella 

kunder. Efter mässan finns mycket material att använda för att kontakta kunder, det kan 

vara att skicka ut säljmaterial och gå på säljmöten, eller diskutera ämnen som berörts 

under seminarier och föreläsningar som hölls på mässan. Vi ser att detta kan utvecklas 

ännu mer, att företag kan bli bättre på att utnyttja mässan, inte bara under tiden den 

pågår, utan även innan och efter med hjälp av olika kommunikationsmedel.  

6.3.2 Trender 

Genom vår analys kom vi fram till att det kan vara svårt att utläsa vilket värde de stora 

mässorna ger eftersom de är så dyra och företag anser att det är problematiskt att mäta 

resultaten. Det kan även vara svårt att nå fram till kunden under dessa mässor eftersom 

det är så många utställare och så mycket information, vilket skapar ett slags brus. Vi har 

identifierat en trend inom mässdeltagande som innebär att företag idag är mer selektiva 
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vid val av vilka mässor det ska delta på, just på grund av osäkerhet angående värdet och 

om de faktiskt når fram till kunden. Allt fler företag väljer att ställa ut på mindre, mer 

nischade mässor. Detta eftersom de mindre mässorna ofta attraherar en mer specifik mål-

grupp, vilket gör att företaget kan ha ett smalare budskap och på så sätt lättare nå fram till 

kunden med detta budskap. Flera företag anordnar även egna event för att på så sätt nå en 

ännu mer definierad målgrupp och marknadsföra sig utan det brus som är på vanliga 

mässor, eftersom fokus vid de egna eventen är helt på det egna företaget.  

Trenden mot mindre mässor innebär inte att de större mässorna försvinner, utan de är 

fortfarande viktiga att medverka på. Om ett företag som länge har ställt ut på en viss 

mässa, ofta en viktig branschmässa, väljer att inte medverka på den mässan, kan detta 

sända ett negativt budskap till intressenter. Detta kan kunder tolka som att det går dåligt 

för företaget och att företaget inte längre är med i toppskiktet av branschen. Det kan 

alltså vara viktigt att medverka på de större branschmässorna för att visa upp företaget, 

visa att det är stabilt och marknadsledande för att inte oroa kunder och andra intressenter. 

En följd som resonemanget ovan skulle kunna få är att de mässor som varken är de 

största inom branschen eller små och nischade, det vill säga de medelstora mässorna, 

kommer att bli mindre populära att medverka på. Detta eftersom de då inte ger de för-

delar som en stor mässa ger, med att träffa hela branschen och visa upp företagets styrka, 

och inte heller fördelarna med små mässor, att nå en viss målgrupp med ett riktat 

budskap.  

En trend som identifierats är att mässor har blivit mer kunskapsorienterade plattformar, 

och deltagande företag ska kunna lämna en mässa med nya idéer och kunskap som de 

kan implementera i företaget. Företag satsar mer på att förmedla sin kunskap utåt 

gentemot kunderna och de förstår vikten av att framhäva sin interna expertis mot externa 

intressenter. Det är viktigt för företag att visa sin kunskap eftersom de vill bli sedda som 

experter med en nära relation med sina kunder. Företag som ställer upp med talare på 

olika seminarier eller föreläsningar har större chans att bli omnämnda i det buzz som 

pågår på mässor, vilket ger större möjligheter för företag att särskilja sig från 

konkurrenterna. Då det idag finns många aktörer på marknaden, finns även många 

konkurrenter till företagen som lätt kan plagiera de produkter som säljs. Genom att 

framhäva den interna kunskapen blir det svårare för konkurrenter att efterlikna företaget 
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på samma sätt. I vår analys kom vi fram till att det idag är kunskapen som skapar de 

största konkurrensfördelarna. 

Vi har genom vår analys kunnat identifiera en trend att fler företag vill ses som 

innovativa och ledande på marknaden. Detta gör att företagen måste anpassa sig till ny 

teknologi och nya innovationer snabbt, vilket är svårt då dagens teknologi ständigt 

förändras. Företagen försöker efterleva detta, men vi ser tecken på att det inte genomförs 

fullt ut. Anledningar kan vara att de inte vill vara först ut och testa ny teknik innan den 

utvecklas och används av andra eller att många anser att branschen är konservativ. Vi ser 

att företag i stor utsträckning är innovativa när det gäller deras produkter men att de inte 

är lika nytänkande när det kommer till relationsbyggande, vilket beror på behovet av att 

mötas F2F. Medverkan på mässor ger företag chans att visa sin innovativa sida genom att 

visa upp sina produkter och detta har vi förstått är väldigt viktigt för dem då det gör att 

företagen blir omtalade av andra och därmed en del av det buzz som finns på mässor. 

Genom vår analys har vi kommit fram till att engagemanget internt är av stor betydelse 

för huruvida företag är villiga att använda ny teknologi, vilket underlättar företags inno-

vativa sida. När ett företag ses som innovativt står de sig bättre gentemot konkurrenter 

och vår slutsats är att det är av stor vikt att medarbetarna har intresse för att det ska gå att 

implementera ny teknologi. Företag måste därmed arbeta med att skapa detta intresse 

internt för att de ska lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

6.3.3 Potentiell utveckling  

Virtuella mässor har flera fördelar såsom mindre kostnader än traditionella mässor, 

potential att få fler besökare och möjligheter att synas globalt utan att fysiskt förflytta sig. 

Dock används virtuella mässor inte i så stor utsträckning hos de intervjuade företagen, 

vilket det kan finnas flera anledningar till. En anledning till varför företag inte använder 

virtuella mässor kan vara okunskap om den virtuella mässan. Det kan vara så att de inte 

ser fördelarna eller att de inte tycker att fördelarna överväger så pass mycket att det är 

värt att satsa på. Detta kan bero på att de personer som arbetar med mässor har en 

konservativ inställning till ny teknologi.  

Som vi tidigare diskuterat är det personliga mötet fortfarande oerhört viktigt i B2B 

sammanhang och något som troligtvis inte kommer att minska i betydelse. Detta är den 

största nackdelen med den virtuella mässan, att den inte ger möjlighet till F2F 
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kommunikation. Vi har genom vår analys kommit fram till att den traditionella mässan 

inte kan ersättas av den virtuella, men att den virtuella kan fungera som ett komplement. 

Ett problem för den virtuella mässans utveckling kan vara att företag inte ser att den kan 

vara ett välfungerande komplement. Detta kan bero på att de inte tror att deras kunder 

kommer besöka och uppskatta en virtuell mässa, och därmed vill de inte använda sig av 

den.   

Något som kan påverka utvecklingen av mässan är den yngre generationen som äntrar, 

och kommer att äntra, arbetsmarknaden. De arbetstagare som jobbar sig in på marknaden 

har helt andra förutsättningar för att motta och använda sig av ny teknologi. De har en 

annan inställning till, och mer kunskap om, digitala kommunikationsmedel eftersom de 

är uppvuxna med internet och allt vad det innebär. Med en annan inställning och kunskap 

kan den virtuella mässan komma att användas mycket mer i framtiden. Den kan upp-

skattas av företag där de anställda tillhör en yngre generation, men företag med en äldre 

generation bör också tänka på att det finns många med positiv inställning till ny teknologi 

redan idag som kan tillfredställas av nya kommunikationsformer. Även om företagen 

verkar inom en traditionell bransch består kunderna av olika generationer och företag bör 

tänka på att attrahera dessa olika generationer genom olika sätt att kommunicera. Det kan 

också vara givande att försöka lära sina kunder att använda ny teknologi då den ofta är 

effektiv för både leverantör och kund.  

I vår analys har vi kunnat utläsa att företag idag använder sig av eller att de har börjat 

undersöka sociala medier. Företag kan med fördel använda sig av sociala medier som ett 

komplement till mässan och de traditionella kanalerna för att kommunicera innan, under 

och efter mässan. De kan användas för att få ut mer av mässan då företaget kan vara med 

i en dialog med kunder om vad som händer på mässan för att skapa mer engagemang. Vi 

har kunnat utläsa i vår analys att företag även kan känna sig tvingade att använda dessa 

sociala medier i tron om att alla andra företag gör det vilket kan vara en risk. Det är av 

stor betydelse att använda BSN som en genomarbetad strategi och i vår analys har vi 

insett vikten av att veta varför och hur det ska användas för just det företaget. Om BSN 

används utan en medveten strategi kan det stjälpa istället för att hjälpa företaget. Vår 

slutsats är därmed att företag inte ska använda BSN för att alla andra gör det utan endast 

om det fyller sin funktion för just det företaget. 
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Företagen som är med i denna studie har flera av de förutsättningar som krävs för att 

medverka på en virtuell mässa. Skulle företagen utveckla de redan befintliga kanalerna 

de använder sig av finns möjligheter att genomföra en virtuell mässa som inte skulle 

innebär alltför stora kostnader för företaget. För att detta ska kunna möjliggöras måste 

företag övertyga medarbetare internt och skapa en positiv attityd till användandet av 

virtuella mässor. 

6.4 Besvarande av forskningsfråga 

Genom vår analys har vi kommit fram till att mässan fortfarande har stor betydelse för 

företags relationsbyggande B2B, trots att samhället blir alltmer högteknologiskt. Detta då 

mässor ger företag möjligheten att träffas personligen, vilket är mycket betydelsefullt vid 

affärsrelationer. Mässan skapar förutsättningar för att samla marknaden, och bidrar 

därmed till att underhålla relationer. Vår slutsats är att mässan kommer att stå sig, men 

företagen visar en tendens att bli mer selektiva vid deltagande på mässor. Den virtuella 

mässan har idag inte så stor betydelse för företags relationer då företag inte ser dess 

potential som ett komplement till den traditionella mässan. Detta är någonting som kan 

komma att förändras i samband med att nya generationer äntrar arbetsmarknaden med ett 

annat förhållningssätt till teknologi. Vår slutsats är att mässan som fenomen kommer att 

stå sig, men att den kommer att utvecklas och integreras med mer teknologi som 

komplement för att skapa ökat värde. Därmed ser vi att den traditionella mässan anpassar 

sig efter den utveckling som sker och förblir en viktig mötesplats även i framtiden. 

6.5 Rekommendationer till praktiker 

Företag bör förstå att marknaden består av olika generationer, vilka förhåller sig till 

teknologi på olika sätt. Detta gör att företag bör vara förutseende gällande användning av 

teknologi och utveckla en lämplig marknadsstrategi för att förbli konkurrenskraftiga. 

Företag bör även se på den virtuella mässan som ett komplement till den traditionella 

mässan, snarare än ett substitut. Då företag som medverkar i studien har många av de 

förutsättningar som krävs för att medverka på virtuella mässor föreslår vi att de 

undersöker virtuella mässor ytterligare och funderar på om det passar in i deras 

marknadsföringsstrategi. Beslutar de sig för att det är relevant rekommenderar vi att de 

börjar med att öka det interna engagemanget för att sedan arbeta mot externa intressenter.  
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6.6 Förslag till framtida forskning 

Denna studie grundas på företagens perspektiv gällande mässor och vi har identifierat 

vissa aspekter, både positiva och negativa, kring den virtuella mässan. Det hade därför 

varit intressant att i framtiden göra en undersökning utifrån mässarrangörernas 

perspektiv. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur virtuella mässarrangörer på 

bättre sätt kan marknadsföra de virtuella mässorna och därmed göra dem mer attraktiva 

för potentiella kunder. En sådan forskning kan dra nytta av resultaten som framkommit i 

denna studie 
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