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Förord 
 

Vi vill till att börja med tacka vår handledare Martin Gren som funnits tillgänglig med 

råd och stöd. Även de grupper som också haft Martin Gren som handledare och deltagit 

vid grupphandledningar förtjänar ett tack för att under två timmar varje vecka agerat 

bollplank och kommit med råd och idéer vi själva inte tänkt på.  

 

Några som lätt glöms bort när en process som detta arbete har varit genomförs är våra 

närmsta vänner som har funnits till hands när det har känts riktgt tungt. Vid bakslag har 

de stöttat oss hela vägen in i mål - stort tack till er! Ingen nämnd ingen glömd. 

 

Ett tack går även till de olika representanterna från de olika mässorna för att de lagt 

energi och tid på att hjälpa oss med vårt arbete samtidigt som de haft fullt upp med sitt.  

Till sist vill vi även ge ett extra stort tack till vår väldigt uppskattade informant Claes 

Brunius som inte bara bjöd på fika utan även bidrog med ovärderliga uppgifter till vår 

uppsats.  

 

Nedan följer vår studie om turistmässor som har varit intressant och ångestframkallande 

att genomföra, men framförallt lärorik och rolig.  

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

 

Emma Gunnarsson                                                                                     Matilda Tärning 

 

Kalmar, 2015 
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Sammanfattning 
 

Titel: Mässdöd? - En studie om Skandinaviens ledande turistmässor och deras 

utveckling 

Författare: Emma Gunnarsson & Matilda Tärning 

Kurs: Turismvetenskap III 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar 

Handledare: Martin Gren 

 

Problem: Enligt statistik förlorar turistmässor i antalet utställare och besökare, de blir 

överlag mindre varje år. Vi började med att se detta problem hos TUR-mässan i 

Göteborg och genom denna studie valde vi att jämföra med andra liknande turistmässor 

för att se om detta var ett problem som idag präglade Skandinaviska mässor. Eftersom 

mässor bidrar till turism på den platsen den genomförs och turistmässor bidrar till ökad 

turism överlag blir detta ett mer omfattande problem än enbart för arrangörerna bakom 

mässan. Det grundläggande problemet i denna studie är att se om minskade siffror tyder 

på att mässor är ett utdöende koncept, så kallad mässdöd. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare utställare på TUR-mässan 

anser om en nedåtgående trend hos mässan. Det är även att kartlägga hur turistmässorna 

själva arbetar med att utveckla sin mässa och hur de ser på de sjunkande siffrorna.  

 

Metod: För att svara på studiens frågeställningar har dels en enkätundersökning 

genomförts men även intervjuer av olika slag samt insamling av sekundärdata. Studiens 

forskningsstrategi bygger på en fallstudie samt en metodologisk triangulering. För att 

analysera har kategorisering valts som metod.  

 

Slutsats: Det går att konstatera att de tidigare utställare på TUR märkbart ser denna 

minskning som siffrorna tyder på. Mässorna själva anser dock inte att detta är en 

negativ utveckling utan ser istället ljust på framtiden och betonar att kvalitet går framför 

kvantitet. Vi anser dock att siffrorna bör ses som en varningssignal med tanke på 

utgången för den nedlagda mässan Reiseliv. 

 

Nyckelord: Mässdöd, turistmässor, minskning, event, mässor, turism  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet av denna studie tas bakgrunden till varför studien genomförts 

upp, vilket problem som upptäckts inom turismbranschen samt betydelsen av att detta 

studeras. Även syftet för studien, frågeställningar samt olika definitioner gällande 

ämnet tas upp. 

 
Denna studie har studerat ämnet turistmässor för att undersöka hur deras utveckling har 

sett ut de senaste åren. Intresset för just detta ämne uppkom i och med volontärjobb på 

TUR-mässan i Göteborg då både utställare och besökare uttryckligen påpekade att 

mässan blivit mindre. Intresset ledde till frågan vad just betydelsen ”mindre” hade för 

innebörd för TUR. Genom detta gick det att konstatera att det främst var antalet 

utställare som blev färre och därmed valde vi att undersöka huruvida detta är en negativ 

utveckling för TUR. I den inledande processen av vår undersökning insåg vi då att ett 

förlorat antal utställare även gällde för andra mässor som vi valde att inkludera i vår 

studie och jämföra med TUR. 

 

Denna studie har därför undersökt turistmässor i Skandinavien som på olika sätt 

genomgått en förändring som kan verka negativ. Studiens främsta fokus ligger på TUR-

mässan i Göteborg men har även studerat Ferie for Alle i Köpenhamn, Matka i 

Helsingfors och Reiseliv i Oslo. Studien redovisar siffror och fakta från dessa olika 

mässor och visar på vilken förändring de genomgått. Detta för att komma fram till om 

ett minskat antal utställare är en negativ utveckling för alla mässorna. 

 

Studien har undersökt de olika mässorna i ett jämförelsesyfte och då vi insåg att en 

mässa som genomgått denna förändring till slut fick lägga ner ville vi undersöka om 

detta var något alla mässor stod inför, om mässdöd var ett begrepp som kunde stämma 

in på fler än en mässa. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett event är enligt Getz (2005) ett fenomen som har en början och ett slut och enligt 

definition endast sker en enda gång. Ett planerat event kan likna sin företrädare men det 

finns alltid aspekter som till exempel besökare, uppsättning och program som kommer 

försäkra att eventet ständigt förnyas och upplevs annorlunda. Det finns en mängd olika 
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varianter av event som är definierade utifrån storlek, innehåll samt lokal anknytning till 

platsen för eventet. Alla event är utformade på olika sätt och påverkas av exempelvis: 

den lokala platsen, temat på eventet och vilken målgrupp eventet riktar sig mot. 

 

Event är ett stort område inom turismen, det är även en stor källa till att turism äger rum 

på en destination eller plats. Att arrangera event på en plats kan skapa ekonomiska 

fördelar som påverkar turismen positivt. Turister kan ses som potentiella kunder för 

eventen och kan dessutom vara målgruppen för dem, därför är det viktigt att ha kunskap 

om sambandet mellan turism och event. Event kan ses som turistattraktioner och gör att 

platsen i fråga kommer till liv. Event bidrar även med att skapa platsens image samt hur 

marknadsföringen av platsen utformas, detta för att skapa förståelse för utomstående om 

hur turismen ser ut på platsen. I samma takt som event skapar turism påverkas även 

eventen av turismens trender och händelser i världen. Ett exempel är det kraftigt 

minskade resandet i samband med händelserna den 11e september 2001 i New York då 

event över hela världen blev inställda (Getz, 2005). 

 

Mässor beskrivs som en form av event som ger en tillfällig möjlighet för en konsument 

att möta producenten. De mässor som är öppna för allmänheten och tillåter möjliga 

konsumenter att träffa säljaren är ofta inriktade på populära teman som bilar, husdjur 

eller resor och turism. De mässor som riktar sig mot specifika företag eller branscher är 

oftast enbart för inbjudna och öppnar upp för möjligheterna för företagen inom en viss 

bransch, till exempel turism, att nätverka och samarbeta för att få sina produkter sålda. 

Gemensamt för båda varianter av mässor är viljan att sälja eller marknadsföra en viss 

produkt, att mässorna äger rum i lokaler med möjlighet till många utställare och att 

många mässor även erbjuder seminarier eller liknande för att marknadsföra produkterna 

(Getz, 2005). 

 

TUR-mässan äger rum i Göteborg varje vår och är enligt dem själva Skandinaviens 

ledande mässa med fokus på resor, turism samt möten (Svenska Mässan, 2014). Denna 

mässa räknas som ett event då den följer de kriterier som Getz (2005) menar att ett 

event ska inneha. Mässan äger enbart rum under en kort period på fyra dagar i slutet på 

mars varje år. Som nämnt menar Getz (2005) att ett event som återkommer år efter år 

alltid kan likna sin företrädare men att det alltid kommer finnas aspekter som gör att 

eventet kommer upplevas annorlunda. Detta stämmer in på TUR på många sätt då 
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mässan aldrig har samma besökare, samma program och aldrig samma utställare. Detta 

gör att ett event som TUR alltid kommer att upplevas och se ut på ett annat sätt än det 

gjort under tidigare år. TUR är en mässa som vänder sig både till företag som vill skapa 

nya kontakter sinsemellan men också till de allmänna besökare som ses som potentiella 

konsumenter av de produkter eller tjänster som ställs ut. Mässor går att dela in i två 

kategorier, de “stängda”, som är riktade mot enbart företag och de som är öppna för 

allmänheten. Att mässan passar in på båda dessa kategorier visar sig i hur TUR-mässans 

inledande dagar, de så kallade fackliga dagarna, endast är till för företagen, samt hur 

resterande dagar är öppna för allmänheten och tillåter privatpersoner att gå in. 

TUR har betytt mycket för branschen då mässan har utvecklat näringen samt 

professionaliserat den, främst inom de första 15 verksamma åren. Den har samlat 

näringen och gett den en röst men har under senare år både gått upp och ned (Brunius, 

2014). År 2014 var antalet utställare på mässan 460 stycken, något som har minskat 

med 95 stycken från året innan då det var 555 utställare på plats. Även siffror på antalet 

besökare minskar, år 2013 var besöksantalet 32.700 samt 28.827 under mässan år 2014. 

Däremot har besökarna under fackdagarna ökat i antal från år 2013 till år 2014. 

Siffrorna från år 2014 visar ett antal på 10.029 fackliga besökare vilket tyder på en 

ökning från året innan då antalet fackliga besökare uppnådde till 9.737. TUR har fram 

till idag bestått av en och en halv dag där det enbart är besökare som representerar 

företag, organisationer och liknande som får besöka mässan. Resterande två och en halv 

dag är mässan öppen för allmänheten och vem som helst är välkommen. Inför mässan 

2015 har det beslutats om att fackdagarna inte längre kommer att fysiskt vara kopplade 

till de allmänna dagarna (Svenska Mässan, 2014).   

 

1.2 Problemformulering 

Genom vårt deltagande som volontärer lämnades de kommentarer och åsikter som vi 

fick höra av besökarna som ett litet frö att gro inom oss. Detta frö fick sedan blomma ut 

när det var dags att genomföra denna studie där det går att konstatera att TUR har blivit 

mindre, både när det gäller den fysiska storleken och gällande antalet deltagare. Det går 

även att konstatera att denna minskning har uppfattats av både besökare och utställare. 

Siffrorna tyder på att TUR genomgått ett utställarras och förlorat närmare 500 utställare 

under fem år (Svenska mässan, 2014). 
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För att närmare kunna granska detta problem har denna studie jämfört TUR med andra 

liknande mässor runt om i Skandinavien. Detta för att förstå om denna nedåtgående 

trend som präglar TUR även kan ses på andra mässor, om det är ett problem som breder 

ut sig över branschen. Att göra denna jämförelse är intressant för studien då den för 

fram den verkliga problematiken. Tidigare siffror om TUR-mässans utveckling tyder på 

att mässan är på väg utför, dessa siffror går även att se i andra exempel på mässor med 

inriktning på turism som TUR jämförs med.  

 

Siffrorna tyder på en sak men samtidigt är det lätt att fundera på vart grunden till 

problematiken har uppstått, vad det är som har gjort att denna negativa trend har 

skapats. Kan det vara hos utställarna och besökarna som ansvaret ligger då de har tappat 

intresset för att delta? Eller kan det vara så att det är arrangörernas arbete som fallerat 

och gjort att situationen ser ut som den gör idag? Det här är frågor att fundera på och 

som studien har granskat för att få en djupare förståelse av problemet. Fenomenet om att 

mässor är inne i en nedåtgående trend påverkar många olika aktörer och är något som 

behöver tas upp till ytan för att de ska inse det stora allvaret med problemet. Tidigare 

forskning tyder även på att det är ett ämne som ligger lite i skymundan då det är svårt 

att hitta material om ämnet. Enbart under de senaste två årtiondena har mer empiriska 

studier om mässor skett och de har främst handlat om besökare samt de som organiserat 

mässorna. Den forskning som har kommit fram under de senaste två årtiondena tyder på 

att det fortfarande finns vissa brister i forskningen då den varit så pass specifik, även om 

det har innefattad de största delarna av ämnet (Lee & Lee, 2014). Att det finns brister i 

tidigare forskning medan denna nedgående trend är ett stort problem idag tyder på att 

det krävs mer forskning om ämnet och att fler aktörer får upp ögonen för detta. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Att mässor minskar är något som påverkar många aktörer, inte enbart mässorna själva 

utan även besökarna samt de företag som lägger ner mycket pengar på att ställa ut på 

mässorna. Ofta står det även ett större företag bakom mässan i fråga som i sin tur 

förlorar intäkter om intresset minskar. Nedan följer hur minskning av mässor mer 

utförligt påverkar de olika aktörerna som denna studie har fokuserat på. 

Ur utställarnas perspektiv kan det minskade intresset för att delta bero på ständig 

utveckling av andra kanaler. De nya kanalerna potentiella konsumenterna vänder sig till, 

som exempelvis Internet, gör att producenternas delaktighet på en mässa blir överflödig. 
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Producenterna förlorar mer pengar än de tjänar på att stå som utställare på en mässa 

vilket innebär att deltagandet på en mässa istället blir en ekonomisk nackdel. De nya 

kanalerna gör istället att företagen tjänar bättre på att marknadsföra och sälja produkten 

via dem istället för deltagande på mässor. Dessa nya kanaler som de potentiella 

kunderna använder kan äventyra vilket intresse en besökare visar för en utställare. Detta 

är något Rinallo et al. (2010) undersökt i en studie som kunnat konstatera att en ökad 

kunskap om utställarnas produkter och tjänster kan påverka vilket intresse en besökare 

visar för utställaren väl på plats på mässan. 

 

Mässornas perspektiv på detta problem är att på grund av de nya kanalerna som 

företagen använder sig av förlorar de intäkter från företag som väljer att inte ställa ut 

längre. Med färre företag som är intresserade av att ställa ut måste även storleken på 

mässan minska för att hålla kostnaderna nere. Detta gör att trovärdigheten minskar 

vilket blir en negativ effekt då besökarnas förväntningar inte uppnås. För mässorna 

innebär detta att det sprids negativa åsikter om dem vilket resulterar i en dålig 

marknadsföring, något som i sin tur resulterar i färre besökare framöver och sämre 

intäkter. Jin et al. (2012) menar att relationen och kontakten mellan utställare och en 

mässas ledning påverkar huruvida utställarna är villiga att rekommendera ledningen och 

mässan till andra företag och viljan att ställa ut igen. 

 

1.4 Frågeställning 

Med utgång i problemformulering samt problemdiskussion framgår det att TUR 

genomgår en minskning och att detta fenomen påverkar många olika aktörer på 

marknaden. Studien har ämnat undersöka hur tidigare utställare på TUR ser på detta 

samt om andra Skandinaviska mässor präglas av samma problem. Frågeställningen för 

denna studie är därför: 

- Varför minskar mässengagemanget och är det verkligen negativt?  

 

1.5 Syfte 

Resultatet denna studie ämnar uppnå är en förklaring till vad som orsakar att 

Skandinaviens ledande turistmässor minskar i storlek, både fysiskt och i antal utställare, 

och om detta är en negativ utveckling. Studien kommer genom jämförelse med andra 

turistmässor utgå från huruvida TUR genomgår en negativ utveckling. Det kommer 
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även undersökas om detta fenomen är något som är gemensamt för mässor med samma 

koncept som TUR och om turistmässor är på väg att dö ut. Studien kommer därför 

undersöka varför utställare väljer att inte delta på TUR samt kartlägga hur TUR och de 

andra mässorna jobbar för att undvika en eventuell mässdöd.   

 

1.6 Definitioner 

Denna del kommer att beskriva och definiera begreppen mässor, utställare och 

besökare. Detta för att det under läsningens gång ska finnas en förståelse för vad dessa 

tre begrepp betyder för studien. Beskrivningen utgår från vad besökare, utställare och 

mässorna i sig betyder för de valda mässorna denna studie ämnat granska. Då det finns 

två olika definitioner av besökare i denna studie finns en mer konkret beskrivning om 

vad dessa är, detta även om studien sedan frångår besökare och inte studerar en 

besökares upplevelse av en mässa. 

 

1.6.1 Mässor 
Utställningar, så kallade “trade shows” som mässor också kan kallas, definieras som ett 

fenomen som skapar möjligheten för den eventuella köparen att komma till säljaren på 

en specifik plats och tid. Vanligt vid så kallade “trade shows” är även att en rad av 

seminarier och föreläsningar hålls i samband med mässan. Dessa typer av mässor utgör 

även en möjlighet för producenter att testa sina nya produkter på potentiella kunder och 

ger försäljare ett rum att sälja och marknadsföra sina produkter. Mässorna ger även de 

potentiella kunderna ett sätt att hitta nya produkter och företag samt ett sätt att skapa ett 

nytt intresse inom den bransch som mässan riktat in sig på (Getz, 2005). 

Denna studie fokuserar på turistmässor då turismbranschen är något som har vuxit sig 

större de senaste åren. För många länder bidrar turismen till den största ekonomiska 

vinningen och motverkar landets arbetslöshet. Det är därför av stor vikt att 

marknadsföra turismen och se till att den fortsätter växa, detta menar Yuksel & Voola 

(2010) görs allra bäst och mest effektivt genom att anordna en mässa. En mässa inriktad 

på turism ses då som en plats att samla näringen för att på bästa sätt, genom utställare, 

marknadsföra turismen och olika aktörer från branschen. 

 

1.6.2 Utställare 
En utställare definieras av Cambridge (2015) som någon som visar upp något den jobbat 

med och skapat för eventuella kunder. Detta kan då vara allt från en konstnär som visar 
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upp sina tavlor på en utställning till ett företag som visar upp och marknadsför en 

produkt för kunder på en mässa. Yuksel & Voola (2010) menar att för en utställare på 

en turistmässa är det viktigt att på ett kreativt och informativt sätt kunna marknadsföra 

sina produkter och hitta eventuella köpare. Detta då det i största utsträckning inte på 

samma sätt som ett företag i en annan bransch går att visa upp sina produkter. Turismen 

innefattar som nämnt innan inte enbart materiella produkter utan också immateriella 

produkter, som service och tjänster, vilket bidrar till svårigheterna med att ställa ut de 

faktiska produkterna. Vilken form av service en kund får varierar och beror på allt från 

kundens egna förväntningar och förhoppningar till vem som står för servicen på plats 

(Yuksel & Voola 2010). 

 

För att kunna marknadsföra och ställa ut sina produkter på rätt sätt på en turistmässa är 

det viktigt att ha kunskap om besökarna och vad som efterfrågas. Utställare på en mässa 

måste inte enbart inneha denna kunskap utan måste också vara framstående när det 

gäller att genomföra en försäljning på plats. Detta för att möjligheten att göra en 

försäljning kan komma att försvinna i ett senare skede då en turisttjänst inte kan 

förvaras och sparas till senare. Dessa motivationsfaktorer och kvaliteter som behövs för 

en utställare kan påverka valet att ställa ut och delta vid en turistmässa (Yuksel & Voola 

2010). På TUR finns ett brett utbud av utställare och har som målsättning att täcka så 

mycket av rese-, turism- och mötesbranschen som möjligt. Allt från utställare från givna 

turistattraktioner som Astrid Lindgrens Värld till ostförsäljare som Falbygdens Ost 

dyker upp på mässan år efter år för att på sitt sätt visa sin plats i branschen. Många stora 

researrangörer som Apollo och Resia befinner sig också på mässan men då främst under 

mässans första dagar då det är störst fokus på att knyta företagsmässiga kontakter 

(Svenska Mässan, 2014) 

 

1.6.3 Besökare 
Enligt Turistdelegationen (1995) finns det tre krav för att en resenär ska räknas som en 

besökare. Det första kravet är att resan går utanför resenärens vanliga miljö, det andra 

kravet är att resenären befinner sig på platsen i max ett år, samt det tredje kravet som 

innebär att syftet med resan ska vara av annat än att utföra lönearbete på platsen. För 

studien innebär en besökare vad det innebär på TUR-mässan i Göteborg. Där kan 

besökaren delas in i två kategorier: allmänna besökare och fackliga besökare. De 

allmänna besökarna är de besökare som får tillgång till mässan under de dagar som 
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kallas “Allmänhetens dagar”. Under dessa dagar får de privatpersoner som vill komma 

in på mässan utan att ha någon anknytning till något företag eller utställare. Dessa 

besökare kommer enbart för eget intresse och är på plats helt för sin egen skull. De 

fackliga besökarna är de som får tillgång till mässan under de så kallade “Fackdagarna”. 

Under dessa dagar krävs det att besökaren har anknytning till ett företag eller utställare 

på mässan och dessa besökare är på plats på mässan för att knyta nya, företagsmässiga, 

kontakter och bilda ett större nätverk inom branschen. Under Fackdagarna ser oftast 

mässan annorlunda ut och har mer seminarier och föreläsningar riktade mot företagen 

(Svenska mässan, 2014). Även under mässor som Matka och Ferie for Alle räknas 

besökarna in i dessa två kategorier (Messukeskus, 2014 & Messecenter Herning, 2014). 
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2. Metod 
 

Metodkapitlet tar upp hur studien har genomförts, vilka tillvägagångssätt som har 

använts och hur empirin har samlats in. Kapitlet tar upp hur strategin för forskningen 

har sett ut samt vilken metod som använts vid analys. De metoder som redovisas 

diskuteras även och de fördelar respektive nackdelar som metoderna medför redogörs. 

 

2.1 Uppsatsens upplägg 

Studien grundar sig i en induktiv ansats där vi använt oss av iakttagelser från 

verkligheten för att komma fram till slutsatser (Åsberg, 2001). I vårt fall innebär det att 

den statistik som vi samlat in har bidragit till hur vi lagt upp studien, de frågor som 

ställts till informanter och respondenter samt resultatet. Vidare har vi valt att dela in 

uppsatsen i två delar: kapitel 3 kommer att handla om de olika mässorna som studien 

har jämfört, hur de jobbar för att utveckla sin mässa, samt hur de ser på den 

nedåtgående trend som råder. Kapitel 4 kommer i sin tur att handla om hur tidigare 

utställare på TUR ser på mässan i allmänhet, upplever den minskning som mässan 

genomgår samt hur de upplever kontakten med arrangörer.  

 

På grund av att vi valt att dela upp studien i dessa två delar kommer kapitel 3 och 4 att 

strukturmässigt se likadana ut för att sedan kunna koppla ihop dessa i en diskussion 

samt slutsats. Kapitlen är därför upplagda på följande sätt: båda kapitlens första delar 

redovisar den empiri som under studiens gång har samlats in, för kapitel 3 redovisas de 

intervjuer med representanter från mässorna och för kapitel 4 innebär det 

kategoriseringar av svar från enkätundersökningen. Den andra delen av båda kapitlen 

innehåller relevanta teorier för att kunna kopplas ihop med tidigare redovisad empiri. 

Båda kapitlen avslutas med en analysdel där empirin från första delen kopplas ihop med 

teorierna från andra delen. 

 

Följande metoddel kommer att förklara hur vi har gått tillväga med att genomföra denna 

studie och dess två innefattande delar. Metodkapitlet kommer att beskriva och motivera 

de olika valen av metod som är baserade på studiens forskningsfråga. Det förklaras även 

hur dessa metoder motiverats i just denna studie samt vilka för- och nackdelar dessa kan 

bära med sig. De delar som beskriver de olika metoderna för datainsamling går även 

igenom hur urvalet för de olika respondenterna och informanterna gått till och vilka 
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begränsningar som kan ha uppkommit vid urvalen. Slutligen följer valet för 

analysmetod där en noggrann beskrivning av hur materialet som samlats in har 

bearbetats och analyserats, och varför denna metod har passat just denna studie allra 

bäst. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

2.2.1 Fallstudie 
Studiens genomförande grundar sig i en fallstudie då undersökningen sker på ett enstaka 

fenomen - turistmässor. Definitionen av en fallstudie är att försöka förstå ett enskilt fall 

genom att samla in information om dess utveckling. Det finns även olika typer av 

fallstudier; “enskild fallstudiedesign” samt “inbyggd fallstudiedesign” är två exempel på 

dessa. Vid “enskild fallstudiedesign” undersöks ett enstaka fenomen eller event och 

innebär att forskningen sker på ett unikt eller extremt fenomen. Detta ska även gå att 

jämföra med liknande situationer på andra platser eller vid andra tidpunkter. “Inbyggd 

fallstudiedesign” innebär att undersökningen fortfarande sker på ett enskilt fenomen 

men det involverar två eller fler enheter som analyseras (Smith, 2010). Denna studie är 

ett typiskt exempel på en “inbyggd fallstudiedesign” där huvudfokus under denna studie 

ligger på fenomenet TUR med analyser från andra liknande mässor inom fältet. För att 

få en förståelse för hur TUR-mässans situation ser ut har denna undersökts från så 

många olika infallsvinklar som möjligt. Detta med en inblick i andra liknande mässor 

för att få en stark förståelse. Under en fallstudie används många olika typer av metoder 

av insamling av data för att kombinera dessa för att få fram ett resultat (Nykiel, 2007). 

För denna studie har det inneburit att det har genomförts semi-strukturerade intervjuer i 

olika former, en enkätundersökning samt insamling av sekundärdata. 

 

En fallstudie för med sig både för- och nackdelar som bör tas i åtanke när den 

genomförs. Nackdelar som associeras till en fallstudie kan exempelvis vara att den data 

studien tar fram enbart går att applicera på den enstaka studien och inte användas i 

andra fall. Trots nackdelar finns en rad fördelar som exempelvis kan vara att den data 

som samlas in är djupgående på ett specifikt fenomen, bevisen studien tar fram är 

grundade i det sociala sammanhang som studeras samt att en metodologisk triangulering 

används. En ytterligare fördel som kan ses i en fallstudie är att de som utför den alltid 

kan se över det empiriska materialet vilket kan leda till ett bättre urval av material 

(Jennings, 2010). 
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2.2.2 Metodologisk triangulering 
Studien har använt en metodologisk triangulering som enligt Oppermann (2000) är när 

fler än en undersökningsmetod används i en undersökning av samma objekt, detta för 

att få undersökningen grundad i flera resultat och därmed öka validiteten. Nykiel (2007) 

betonar att de olika resultaten ska sättas i förhållande till varandra för att få fram en 

starkare validitet. Nykiel (2007) menar även att konceptet med triangulering är att de 

olika undersökningsmetoderna som används ska användas parallellt med varandra så att 

de resultat som framkommer överlappar varandra och ger en bred och djupgående 

förståelse för det studerade ämnet.  Det finns, som med alla undersökningsmetoder, 

både för- och nackdelar med att använda sig av just triangulering. Nackdelar som 

associeras med en metodologisk triangulering är enligt Nykiel (2007) att studien 

riskerar att bli för smal och inte kommer fram till någon ny kunskap, vilket gör att 

studien inte går att applicera på ett större sammanhang än just det studerade fältet. Det 

finns även många fördelar med att använda sig av en triangulering, exempelvis att olika 

infallsvinklar ger studien ett djupare fokus och även skapar en noggrannhet i 

studerandet (Nykiel, 2007). Smith (2010) menar även att risken att fel uppstår när en 

undersökning, exempelvis en observation, genomförs minskar. 

 

I denna studie har en triangulering av metoder använts då en enkätundersökning, semi-

strukturerade intervjuer i olika former samt insamling av sekundärdata har genomförts. 

Genom att använda dessa metoder finns både klara fördelar och nackdelar. Dessa 

fördelar och nackdelar kan ses i hur vi fått tillgång till ett bredare material, bättre och 

djupare inblick i vårt valda fält samt bättre fokus och fler infallsvinklar för ett så korrekt 

material och resultat som möjligt. Det finns även risker med triangulering då, som 

Jennings (2010) säger, resultatet enbart blir applicerbart på just det valda fältet. Vi 

väljer att använda oss av denna metod då vi anser att fördelarna väger tyngre än de 

nackdelar triangulering kan generera. Dessutom har vi ansett att dessa väl valda metoder 

som använts i trianguleringen bidrar till en bredare generering av empiri som passar 

denna studie. Skulle istället endast en metod av dessa användas skulle empirin bli smal 

och innehållsfattig vilket bidrar till en sämre studie. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 
Frågorna till de olika intervjuer som skett med representanterna från de fyra studerade 

mässorna har grundats i den statistik som samlats in. Frågorna berör hur mässornas 

ledning arbetar med den förändring de har genomgått och hur de utvecklar mässorna för 

att undvika att behöva lägga ner. Gällande den mer djupgående intervju som skett med 

en tidigare utställare, Claes Brunius, har frågorna utgått från den enkätundersökning 

som utformats. Detta för att studien skulle få en mer detaljerad och djup inblick i hur en 

utställare uppfattar en eventuell nedgång och upplever mässan i sig. Därför var frågorna 

som ställdes till Brunius övergripande samma som ställdes i enkäten och har sedan 

redovisats på samma sätt, detta för att tydligt visa den mer ingående infallsvinkeln 

Brunius bidragit med. 

 

2.3.1.1 Via mail 
Primärdata har bland annat samlats in via kontakt med representanter från de olika 

mässorna, denna kontakt har främst skett som semi-strukturerade intervjuer via mail. 

Detta för att mässorna är utspridda i Skandinavien vilket gjort det svårt för oss att ta oss 

dit samt svaret från representanterna har gått snabbare att få via mail än om vi skulle ha 

besökt dem på plats. Det svåra med kontakt via mail kan dock vara att den sociala 

interaktionen försvinner som kan vara viktigt vid intervjuer. Intervjuerna via mail har i 

detta fall varit semi-strukturerade då frågorna som ställts varit ganska öppna och det har 

funnits utrymme för informanten att utveckla sina svar. Frågorna har också varierat lite 

beroende på till vem de ställts men grunden har varit densamma till alla informanter. 

Det har dessutom funnits frågor som informanterna endast kunnat svara kortfattat på 

vilket gjort att intervjuerna också blir strukturerade (Ritchie, Burns & Palmer, 2005). 

 

Fördelar med att använda en semi-strukturerad intervju är att det går att ställa 

följdfrågor vid behov samt fråga om informanten kan utveckla sitt svar mer. Denna 

intervjuform bidrar till en mer avslappnad intervju och även om frågorna är formade 

som de som utför intervjun vill ha dem har informanten stor frihet att svara med det 

denne tycker är viktigt. Det finns även nackdelar med att använda sig av en semi-

strukturerad intervjuform, exempelvis tar den lång tid och ännu längre om behovet av 

följdfrågor finns. En annan nackdel kan också vara att det empiriska materialet blir 

oanvändbart om frågorna inte är utformade på rätt sätt eller om det inte finns tid att 
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ställa följdfrågor (Jennings, 2010). Då intervjuerna skedde via mail ansågs en semi-

strukturerad intervjuform som det bästa alternativet. Skulle istället intervjuerna ha varit 

ostrukturerade och djupgående skulle de ha tagit längre tid och för att få ett så rikt 

empiriskt material som möjligt borde de ha skett i verkligheten. En strukturerad intervju 

ansågs även denna som ej genomförbar då frågorna som ställdes till informanten 

behövdes justeras beroende på vem de ställdes till. 

 

2.3.1.2 Via telefon 
På grund av tidsbrist hos informanten genomfördes en av intervjuerna från en av de 

mässor som studien har fokuserat på via telefon. Frågorna som ställdes grundade sig på 

de frågor som tidigare ställts till de andra representanterna via mail vilket även gjorde 

denna intervju semi-strukturerad. Till skillnad från de intervjuer som har skett via mail 

uppstod en större social interaktion via telefon vilket bidrog till att intervjun blev mer 

omfattande. Svaren blev mer utförliga och följdfrågor kunde enklare ställas vilket 

resulterade i att denna intervju jämfört med mailintervjuerna blev betydligt längre 

(Jennings, 2010). 

 

Fördelarna med att använda sig av en telefonintervju är att det är billigt och tar avsevärt 

kortare tid att genomföra än om intervjun skulle ha skett ansikte mot ansikte. En annan 

fördel jämfört med en personlig intervju är att färre faktorer påverkar, exempelvis kan 

personliga faktorer hos informanten och intervjuare påverka hur informanten svarar 

eller hur frågorna ställs. Vid en telefonintervju ser informanten och intervjuaren inte 

varandra och då försvinner denna potentiella påverkan (Bryman & Bell, 2011). Däremot 

kan detta även ses som en nackdel då det kan vara bra att se personen som intervjuar 

samt svarar på frågorna då kroppsspråket kan bidra till minskat missförståelse. En annan 

nackdel med telefonintervjuer är att tekniken påverkar mycket då intervjun kan vara bra 

att spela in för att kunna lyssna på igen (Bryman & Bell, 2013). När denna intervju 

genomfördes fanns inte möjligheterna till att spela in vilket gjorde att svaren fick 

skrivas ner på datorn så fort det var möjligt. Detta bidrog till att allt som informanten sa 

inte kom med och ibland var det svårt att tyda vad som hade skrivits ner. 

 

2.3.1.3 Via möte 
Det har även genomförts en semi-strukturerad intervju ansikte mot ansikte med en 

tidigare utställare på TUR som har deltagit och ställt ut på mässan under många år, 

Claes Brunius. Denna intervju genomfördes som en komplettering till den 
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enkätundersökning som skickades ut och för att denna intervju kan ge mer detaljerad 

information som de som svarade på enkäten inte kan ge. Genom att genomföra denna 

intervjuform skapas en social interaktion som inte är möjlig via mailkontakt och kan 

leda till att förtroende bildas. Detta kan i sin tur resultera i att informanten i fråga 

öppnar sig mer om sina erfarenheter och sin kunskap. Nackdelar med att genomföra 

denna intervjuform är att det tar längre tid att genomföra själva intervjun samt att 

materialet inte går att exploatera till en större population då det endast reflekterar 

informanten uppfattningar och upplevelser (Jennings, 2010). 

 

Valet av att intervjua Brunius var slumpmässigt då ämnet kom på tal under ett samtal 

med informanten där det visade sig att Brunius deltagit på TUR många gånger. Vi 

förstod då att Brunius hade mycket värdefull data och han ställde gärna upp på en 

intervju. Intervjun ägde rum på ett café i centrala Kalmar vilket sågs som en neutral 

plats för alla inblandade. Intervjun valdes även att spelas in då det kan vara svårt att 

uppträda som en intresserad lyssnare samtidigt som den som intervjuar strävar efter att 

göra bra och läsbara anteckningar. Då måste ofta delar av samtalet konstrueras i 

efterhand vilket kan anses etiskt fel då missförstånd kan ändra svaret informanten kom 

med (Ryen, 2004). Den inspelade intervjun går även att lyssna på igen vilket vi ansåg 

skulle underlätta transkriberingen av intervjun. Vi valde även att låta den av oss som 

känner Brunius minst att genomföra intervjun, detta för att få en så neutral intervju som 

möjligt utan att tidigare händelser kan påverka. Intervjun inleddes med att vi förklarade 

för Brunius mer djupgående vad vår studie handlar om för att sedan övergå till några 

mer allmänna frågor om Brunius deltagande på TUR. Intervjun avslutades med några 

oförberedda frågor som grundade sig i de tidigare svaren från Brunius. 

 

2.3.2 Hemsidor 
Information som är utvecklat samt insamlat av någon annan än den som genomför 

studien kallas för sekundärdata. Det är information som är framtagen i annat syfte än det 

som studien ämnar att undersöka. I dagens informationssamhälle där Internet är en stor 

källa till information kan vi idag se ett överflöd av denna vara vilket medför både för- 

och nackdelar. Det positiva är att det är lätt att få tag i det som behövs för den specifika 

studien, samtidigt bör de som genomför studien tänka sig för när valet av källor och 

data sker (Nykiel, 2007). Mycket av den information som har använts till denna studie 

finns på de olika mässornas hemsidor. Hemsidorna tar upp mycket siffror på hur 
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besöksantalet och utställarantalet sett ut och liknande som har varit viktigt vid analysen 

i denna studie. 

 

Den insamlade informationen från hemsidorna blir sekundärdata eftersom det är empiri 

som redan har samlats in av mässorna själva. Det är även data som alla kan ta del av 

som besöker respektive mässas hemsida och anses då vara publika dokument. Fördelar 

med att samla in sekundärdata är att det enkelt går att kolla tillbaka på hur det såg ut 

under tidigare år och undersöka detta. Sekundärdata är överlag snabbt att få tag i då 

ingen egen forskning krävs utan materialet redan finns där. Det är även en hög kvalitet 

på sekundärdata då det ofta är hög forskningsstandard på undersökningarna som sker. 

Däremot kan denna typ av data i vissa fall kosta pengar vilket är en nackdel (Jennings, 

2010). 

 

2.3.3 Enkätundersökning 
För att få en inblick i hur utställare under TUR har uppfattat mässan i allmänhet, hur 

deras upplevelse av mässan har varit genom åren samt om de har upplevt en minskning i 

mässans storlek har en enkätundersökning genomförts. Enkäten har skickats ut till 

ungefär 150 stycken utställare som alla deltog under 2014 års upplaga av mässan och 

där många även har deltagit under tidigare år, detta för att få en mer inblick i om dessa 

påtagligt har sett någon förändring under åren. Av dessa 150 stycken var det endast 35 

stycken som svarade, vilket kan ses som en svaghet för studien. Dock valde vi ändå att 

ta med resultatet av enkäten för att ge studien den bredd vi strävat efter, samt för att de 

svar på de öppna frågorna kunde ge oss en bra inblick i vad de tidigare utställarna tycker 

om mässan. Enkäter fungerar bra när den individuella empiriska informationen 

eftersöks, exempelvis åsikter från en grupp eller personer (Smith, 2010). Syftet med 

enkäten var att få fram vad utställarna själva tycker om TUR och dess utveckling och 

därför har enkätundersökningen genomförts. 

 

En enkätundersökning kan göras på tre olika sätt: personlig (ansikte till ansikte), via 

telefon eller via mail (Nykiel 2007). För denna studie har mailversionen valts då den 

kan ge ett bredare spektra av svar eftersom den når ut till så pass många tidigare 

utställare på TUR. Nykiel (2007) menar att en enkät som mailas ut har fördelarna att 

respondenterna förblir anonyma och täcker ett bredare geografiskt område än en 

personlig enkät kan göra. Nackdelarna en mailenkät kan ha är att svaren kanske inte 
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täcker rätt målgrupp och har en begränsad längd som även kan leda till att utveckling av 

svar inte är möjlig. Dock har en mailad enkät bevisats vara effektiv då respondenterna 

kan lägga den tid de behöver och dessutom eliminerar den partiska aspekten från de som 

utför intervjun (Nykiel, 2007). Målgruppen för vår enkät har varit tidigare utställare på 

TUR som är från Sverige och för att nå dessa på bästa sätt har enkäten direkt mailats till 

respondenterna. Enkätundersökningen har skickats ut via mail för att snabbt komma 

fram till respondenterna och för att snabbt få svar tillbaka. I denna studie ansågs även 

mail som den mest genomförbara formen av enkätundersökningar eftersom 

respondenterna är utspridda över landet. 

 

Med tanke på tidsintervallen för denna studie ansågs utskick av enkäten via mail som 

den mest tidseffektiva. Det negativa med att skicka ut enkäter via mail är att den sociala 

interaktionen går förlorad och att det blir svårt att veta hur respondenten mer 

djupgående tycker och tänker. Det kan även vara svårt att få in svaren på enkäten som 

ofta inte är helt fullföljd och tar tid innan de är genomförda (Jennings, 2010). 

Tidsaspekten har även påverkat valet av just denna metod, enkätundersökningar tar tid 

men är betydligt mer tidseffektiva än exempelvis en deltagande observation. Då 

målgruppen är utställare på TUR från Sverige skulle en deltagande observation vara ett 

alternativ om besök på mässan hade varit möjligt men då TUR genomförs i mars varje 

år var detta inte genomförbart. 

 

För att få en överblick över hur utställare på TUR har uppfattat dess utveckling har 

urvalet för enkätundersökningen varit strategiskt slumpmässigt. Utställare på mässan 

deltar på olika vis då vissa ställer upp varje år eller någon gång då och då medan andra 

endast deltar en gång och möjligtvis aldrig mer. Antalet utställare är enormt vilket gör 

att enkäten inte går att skicka ut till alla, istället skickas den ut till vissa utvalda som 

anses representera den större skalan (Smith, 2010) - därav anledningen till användning 

av ett strategiskt slumpmässigt urval. Utställare på TUR kommer från hela världen men 

då vi valt att göra denna studie på svenska valde vi även att göra enkäten på svenska och 

att skicka ut den till de utställare som deltar på mässan och är från Sverige. 

 

Frågorna som ställdes i enkätundersökningen bygger främst på den statistik som samlats 

in från de olika mässorna och redovisas i kapitel 3. Frågorna växte fram utifrån den 

nedgång som siffrorna i statistiken tyder på. För studiens utgång var det viktigt att ta 
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reda på hur utställarna upplevde dessa siffror och om de sjunkande siffrorna innebär att 

fler väljer att inte ställa ut. Vi är medvetna om att några frågor, exempelvis frågan: 

“Studier tyder på att mässor i allmänhet minskar, är detta något du som utställare anser 

att TUR-mässan präglats av?” kan verka vara dragna ur teori, men är enbart från oss en 

felformulering. I just denna fråga syftar vi till vår egna efterforskningar där vi sett en 

nedgång i både utställare och besökare samt den fysiska storleken, detta utformade då 

frågan om denna minskning är något de tidigare utställarna märkt av. Frågorna är, trots 

att de kan verka vara, inte formade utifrån en deduktiv ansats utan utifrån våra studier i 

mässornas statistik vilket istället är induktivt.  

 

Gällande frågorna angående en ökad pålästhet hos besökarna var detta något som 

grundades i att statistik från Matka i Finland visade på en minskning med hela 11% när 

det kommer till intresse för utställarnas produkter. Detta tolkades som en ökad kunskap 

om produkterna och därmed ett minskat behov att faktiskt ta del av information 

utställarna kunde bidra med. Vidare styrkte vi denna information sedan genom att 

undersöka om ökad kunskap och pålästhet kunde påverka hur intresset hos besökarna på 

TUR ser ut. Detta styrktes sedan av Rinallo et al (2010) och den teori de presenterat 

gällande att en mer påläst besökare kan visa ett minskat intresse för utställarna och i 

längden påverka en utställares vilja att ställa ut.  

 

2.4 Metod för analys 

Både enkätundersökningar och intervjuer av olika slag är exempel på kvalitativ data och 

för att kunna analysera denna typ av data bör den delas in i deskriptiva teman eller 

kategorier. Datan kan hänföras till flera kategorier och ökar därmed antalet möjliga 

insikter som materialet kan generera (Ryen, 2004). Vid en enkätundersökning som 

innehåller både öppna frågor där respondenten själv skriver sina svar och stängda frågor 

med svarsalternativ är det viktigt att ha i åtanke att de olika typerna av svar måste 

behandlas olika. Ejlertsson (2014) hävdar att en enklare version efter sammanställning 

av enkäten är att hitta teman som återkommer i svaren hos respondenterna. Oftast 

kommer svaren likna varandra en aning och utifrån detta går det att hitta teman som 

stämmer in på de flesta respondenternas svar. När dessa teman hittats och kategoriserats 

kan de olika kategorierna sammanställas och därefter behandlas. 
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Den vanligaste formen för att analysera svaren från intervjuer är idag att dela in dem i 

teman eller kategorier. När denna analys genomförs läser forskaren igenom svaren och 

hittar relevanta kategorier att dela in svaren i. Fördelar med att använda sig av denna 

form för analys av empiri är att det tvingar forskaren att bekanta sig med varje tänkbar 

detalj i materialet, detta ger en överblick som kan vara till nytta för forskaren. För någon 

som inte har analyserat kvalitativ data innan kan denna form vara fördelaktig att 

använda då den är relativt enkel att bryta ner i olika steg och genomföra. Trots dessa 

fördelar varnar vissa forskare för att ha allt för stor tilltro till kategorisering, de anser att 

denna form bidrar till att forskaren själv påverkar empirin för mycket och att det inte 

blir lika representativt som det borde (Kvale & Brinkmann, 2014). Till denna studie har 

kategorierna utgått från frågorna som ställts samt svaren från utställarna som svarat på 

enkäten och de svar som Brunius tillförde. Kategorierna har därför blivit: “Allmänna 

upplevelsen av TUR-mässan”, “Upplevd kontakt med arrangörerna”, “Besökarnas 

pålästhet”, “Upplevd minskning av utställare, besökare och mässans fysiska storlek” 

samt “Viljan att återvända till TUR-mässan”. 

 

Svaren på frågorna från representanterna till de olika mässorna som studien jämfört har 

även dessa analyserats. Till tre av fyra representanter har frågorna som ställts och de 

svar som kommit tillbaka skickats via mail. På grund av tidsbrist fick en av intervjuerna 

genomföras via telefon. Alla svaren har noga begrundats och sedan omvandlats till 

flytande text i kapitel 3. 

 

För att kunna analysera empirin har relevanta teorier samlats in för att kunna genomföra 

en tydlig och välgrundad analys. Att just dessa teorier valdes grundade sig i den empirin 

som tidigare hade samlats in. Tillvägagångssättet var att ord som var genomgående i 

intervjuerna sedan användes för att söka efter tidigare forskning som beskriver 

fenomenen mer utförligt. Denna forskning resulterade sedan i de teorierna som finns 

med i nedanstående kapitel 3 samt 4. 
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3. Skandinaviens ledande turistmässor 
 

Detta kapitel tar upp information och statistik om de olika turistmässorna, hur deras 

arbete ser ut, hur de marknadsför sig, jobbar med att utveckla sin mässa samt vision. 

Kapitlet fortsätter med relevanta teorier som sedan kopplas ihop med representanternas 

svar i den avslutande analysdelen. 

 
 

Detta kapitel kommer att redovisa svaren från representanter från de fyra olika mässorna 

som denna studie undersökt. Svaren har delats upp för de olika mässorna och baseras på 

de intervjuer som skett via mail samt telefon. Representanterna har fått svara på frågor 

om hur deras arbete ser ut eller sett ut genom åren och hur de arbetar med att utveckla 

sina mässor. Frågorna som ställts har behandlat mässornas arbete och huruvida 

representanterna för mässorna sett att deras egna mässor präglats av nedgång. En 

intervju har skett med den mässa som tvingades lägga ner och frågorna till 

representanten för denna mässa har istället behandlat hur arbetet med utveckling såg ut 

och varför mässan ändå tvingades lägga ner verksamheten. Frågorna har grundats i 

syftet att ta reda på hur mässorna rent konkret jobbar för att undvika en mässdöd. 

Kapitlet redovisar även teorier valda utifrån de svar representanterna kommit med i en 

analys om arbetet mässorna utför. För de exakta frågorna, se bilaga 1. 

Figur 1: Sammanställning av turistmässornas statistik 
(egen källa, 2014-12-15) 
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3.1 Ferie for Alle i Köpenhamn 

Ferie for Alle, eller Danish Travel show som mässan heter på engelska, äger rum i 

Köpenhamn i slutet av februari varje år. Mässan slog upp sina portar 1998 med 27.134 

besökare och är idag enlig dem själva Skandinaviens ledande resemässa. Mässan i 

Köpenhamn täcker idag en yta på 62.000 kvadratmeter och 13 utställningshallar. Dessa 

utställningshallar är i sin tur uppdelade på fem olika teman inom ämnet turism, exempel 

på dessa fem olika teman är “International”, “Danmark”, samt “Camping”. Både antalet 

utställare och besökare är något som har gått upp och ner när det kommer till Ferie for 

Alle i Köpenhamn. Utställarantalet har gått från 911 till 1088 under de senaste fyra åren. 

Dock har antalet enskilda utställare minskat medan antalet så kallade “co-exhibitors” 

ökat. Detta i sig har betytt att färre länder funnits representerade var för sig och istället 

genom olika företag som distribuerar information om olika länder, så som olika 

researrangörer och turistbyråer (Messecenter Herning, 2014).  

   

Ferie for Alle i Köpenhamn är en mycket stor mässa på sina 62.000 kvadratmeter, 

mässan har även behållit sin storlek under flera år. Sett till utställarantal har siffrorna 

gått både upp och ned de senaste fem åren. År 2010 var det totalt 911 utställare på 

mässan, något som ökade inför år 2011 då antalet utställare uppmättes till 1.023. Även 

till år 2012 gick antalet upp och 1.064 stycken ställde ut på mässan. 2013 års upplaga av 

mässan blev mindre positivt då de tappat ett antal utställare och 1.030 stycken var 

representerade. Mässan år 2014 blev däremot positiv då utställarantalet återigen ökat 

och hela 1.088 stycken olika utställare deltog, av dessa representerades 154 länder och 

regioner och 27 länder var direkt representerade av officiella turistnämnder samt 

ambassader. Enligt undersökningar som mässan själva genomfört var 89 % av 

utställarna tillfredsställda med resultatet av mässan år 2014. 92 % av utställarna var 

även nöjda med antalet besökare i sin monter och lika hög procent var nöjda med 

kvaliteten på besökarna. Det är enkelt att se att mässan upplevs positivt av utställare då 

hela 94 % kan tänka sig att delta på mässan igen. Antalet besökare på mässan har följt 

mönstret för antalet utställare under de senaste fem åren då 62.690 stycken besökte 

mässan år 2010. Dessa ökade kraftigt till år 2011 där 66.112 stycken besökte mässan, en 

siffra som är någorlunda jämn med antal besökare år 2012 där besöksantalet var 66.295 

stycken. Precis som antalet utställare sjönk siffran för antalet besökare till år 2013 då 

63.840 personer besökte mässan. Även antalet besökare har därmed gått upp och ned 

och till 2014 års upplaga ökade det igen då 64.520 personer besökte mässan. Precis som 
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utställarna är även procenthalten för besökare som skulle vilja besöka Ferie for Alle 

igen hög, hela 95 % (Messecenter Herning, 2014). 

 

Maja Kjaer Juul är projektkoordinator på Ferie for Alle och är den som har svarat på 

frågorna från intervjun som skett via mail. Hon har berättat att de är fyra personer som 

jobbar heltid med att planera mässan och utveckla denna från år till år. Via medier som 

TV, annonser, nyhetsbrev och liknande lockar de besökare till mässan, de jobbar även 

med marknadsföring på Internet samt direktförsäljning för att locka utställare till 

mässan. När vi frågade om Kjaer Juul har sett att Ferie for Alle har upplevt en 

nedåtgående fas som präglar mässor idag svarar hon att det inte är något mässan erfarit. 

Hon refererar till “Fakta och statistik för Ferie for Alle” där alla siffror på hur antalet 

utställare samt besökare sett ut finns med men även hur mässan har uppfattats av dessa. 

Visionen för Ferie for Alle är att fortsätta hålla sin position på marknaden som, enligt 

dem själva, Skandinaviens största resemässa. Samtidigt vill de behålla antalet utställare 

och besökare samt ge dessa en större upplevelse än vad de har förväntat sig när de 

besöker mässan (Kjaer Juul, 2014). 

 

3.2 Matka Travel Fair i Helsingfors 

Turistmässor har en lång historia i Finland och den första mässan enbart inriktad mot 

detta inträffade redan 1936. Matka har funnits sedan 1979 och har genom åren haft 

många olika namn för att sedan år 1987 komma att kallas just Matka. Mässan anordnas 

av the Finnish Fair Corporation i samarbete med the Association of Finnish Travel 

Agents (AFTA). Mässan som äger rum i Helsingfors i januari varje år är ett av Finlands 

största event riktade till konsumenter och lockar nästan 80.000 besökare varje år. Även 

om den är riktad till konsumenter är den samtidigt ett viktigt forum för företagare inom 

reseindustrin. För den finska reseindustrin har Matka skaffat sig en stark position som 

en av de mest betydande försäljningseventen, de erbjuder lokala destinationer en chans 

att komma i kontakt med utländska köpare och researrangörer (Messukeskus, 2014). 

Matka ses idag som det största handelseventet inom rese- och turismsektorn i Norra 

Europa (10 times, 2014). 

 

Matka har länge varit Nordens största resmässa och närmare 82.000 personer besökte 

mässan år 2010, 18.000 av dessa var fackliga besökare. Antalet utställare samma år 

uppgick till 1.200 stycken från hela världen (Maasing, 2010). Till år 2013 minskade 
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antalet utställare till 1.100 stycken, en trend som länge har präglat mässan, detta trots att 

den genomförs tillsammans med en husvagnsmässa. Däremot slog de nytt rekord i 

utställare från antalet länder, ett rekord som nådde 80 olika länder från hela världen 

(Maasing, 2013). Antalet besökare år 2013 uppgick till 76.000 som år 2014 minskade 

ännu mer till enbart 67.000 stycken. Utställarantalet krympte till år 2014 och uppgick 

endast till knappa 1.000 stycken varav 600 var från Finland (Maasing, 2014). 

 

Att det visade intresset för Matka har minskat över åren är något som tydligt syns när 

besöksantalen sätts emot varandra, år 2010 hade Matka över 80.000 besökare vilket år 

2014 hade minskat till knappa 67.000 besökare. Även utställarantalet har genom åren 

genomgått en förändring åt det negativa hållet. År 2014 var 966 utställare på plats vilket 

under fyra år visar på en försämring på närmare 300 utställare, då antalet utställare år 

2010 uppgick till 1.202 stycken. Gällande de fackliga besökarna har antalet varierat från 

år till år med till synbart stora skillnader. Från ena året till det andra har antalet fackliga 

besökare förändrats med ibland så mycket som 3.000 besökare. Ett exempel på detta är 

hur Matka 2011 hade närmare 19.400 fackliga besökare men året efter inte ens nådde 

upp till 17.000. År 2014 var antalet fackliga besökare nere på lägsta antalet på fem år 

och nådde denna gång 15.704 besökare. Dessa siffror i samband med både det 

krympande allmänna besöksantalet och antalet utställare visar på att Matka bara under 

de senaste fem åren genomgått en nedgående utveckling (Messukeskus, 2014). 

 

Sedan år 2005 har Leena Aarniala jobbat med Matka, först som projektkoordinator och 

ansvarig för försäljning men under de två senaste åren har hon jobbat som 

kundrådgivare inom kundtjänst. Under intervjun som har ägt rum via mail berättar 

Aarniala (2014) att Matka tillsammans med Messukeskus, som är anläggningen där 

mässan äger rum, samt the Association of Finnish Travel Agents (AFTA) organiserar 

mässan. Utvecklingen av mässan sker i samspråk med dessa och med andra medlemmar 

från en utställarkommitté där representanter från olika fält och viktiga företag inom 

resesektorn deltar. De arbetar även med respons från både besökare och utställare som 

de tar med i utvecklingsprocessen. För att locka utställare och besökare till Matka har de 

en marknadsföringsavdelning samt en dedikerad marknadsföringsdesigner. Denna 

avdelning utvecklar Matkas marknadsföring under året tillsammans med en 

försäljningsgrupp. De jobbar även med att locka folk till sin mässa genom att delta på 
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andra liknande mässor där de besöker samt ställer ut. För att locka nya länder till 

mässan som inte har deltagit innan utformas speciella erbjudanden (Aarniala, 2014). 

Aarniala (2014) beskriver även mässor som en del av media, där konkurrens om 

besökare samt utställares tid och pengar sker. Internet och sociala medier är idag en 

större del i folks liv och för att hålla uppe antalet besökare och utställare måste Matka 

erbjuda upplevelser som Internet inte kan ge. Framtiden för Matka känns enligt Aarniala 

(2014) ljus och de tror på att direktmarknadsföring kompletterat med mobila och 

Internetbaserade tjänster är vägen att gå för att få denna ljusa framtid. 

 

3.3 Reiseliv i Oslo 

Mässan Reiseliv som under sina verksamma år ägde rum i Oslo kan ses som Norges 

svar på TUR. År 2010 fick mässan ett uppsving i antalet besökare efter att under många 

år varit på en nedåtgående stig, de fackliga besökarna fortsatte dock att minska. Drygt 

33.000 besökte mässan år 2010 som trots denna höga siffra förlorade, som nämnt, 

fackliga besökare men även utställare flydde mässan (Maasing, 2010). Till 2012 gjordes 

en förändring och mässan tog helt bort de fackliga dagarna för att istället ha fokus på 

konsumentmarknaden. Samtidigt flyttades mässan från att tidigare genomförts i januari 

till att äga rum i mars (Maasing, 2011). Denna förändring visade sig vara kortvarig då 

ett pressmeddelande i juni 2012 säger att mässan går i graven. Vad som 2012 

uppfattades som en lyckad genomförd mässa visade istället skrämmande siffror där 

besökarantalet hade minskat med ungefär 10.000. Mässans ledning tröttnade och efter 

att den har varit verksam i 25 år valde de att lägga ner (Maasing, 2012). 

 

En intervju via mail med Torill Engelberg som satt som projektledare på Reiseliv 

mellan år 2008 och 2012 har tagit fram fakta om mässan som i Norge mötte svårheter 

och senare även fick lägga ner. Enligt Engelberg (2014) jobbade mässan och dess 

projektledning aktivt med att locka både utställare och besökare till mässan. De 

utställare som mässan jobbade med främst var specifika länder och viktiga 

destinationer. Mässan jobbade även med researrangörer, både de riktigt stora och några 

lite mindre. Andra utställare som Reiseliv lockade var transportbolag samt hotell och för 

de tematiserade delarna av mässan bokades även specifika upplevelsearrangörer in. För 

att locka besökare till mässan marknadsfördes Reiseliv på många olika kanaler, som 

sociala medier, TV, radio och annan media som olika tidningar och annonser. Vissa 
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företag som ställde ut på mässan marknadsförde sitt deltagande på sina hemsidor vilket i 

sin tur lockade en del av besökarna till mässan (Engelberg, 2014). 

 

Engelberg (2014) menar att första varningssignalen på att mässan var på väg åt fel håll 

var när de största aktörerna valde att inte längre ställa ut och delta på mässan. Detta 

menar hon då ledde till en minskning även när det gäller besöksantalet och detta 

skapade den onda cirkeln som ledde till nedgången av mässan. För att motverka att 

denna nedgång skulle ta död på mässan helt jobbade projektledningen med att utveckla 

mässan mot upplevelser och tematiserade koncept. En annan förändring som 

genomfördes var att enbart rikta mässan mot de potentiella konsumenterna och inte 

längre anpassa mässan mot branschen i sig. Engelberg (2014) hävdar att på grund av 

den ökade användningen av Internet och möjligheterna detta för med sig var ändå inte 

dessa förändringar och utvecklingar tillräckliga och mässan fick till slut lägga ner efter 

den som ägde rum år 2012. Enligt Engelberg (2014) kan denna trend drabba andra 

mässor då konkurrenskraften hos mässor ständigt tvingar fram utvecklingar. Hon anser 

dock att det som hände Reiseliv inte måste vara en risk för andra mässor då det 

fortfarande öppnar upp för en stor marknad och möjligheter för både utställare och 

besökare. 

 

3.4 TUR-mässan i Göteborg 

År 2013 firade TUR i Göteborg 30 år och är idag enligt dem själva Skandinaviens 

ledande mässa som inriktar sig på resor, turism samt möten. TUR äger rum på Svenska 

Mässan i Göteborg som är beläget i de centrala delarna av staden (Svenska Mässan, 

2014). Svenska Mässan är en av Nordens mest effektiva mötesplatser som varje år tar 

emot drygt en miljon besökare som är där för att delta på ett 30-tal mässor samt 100-tals 

konferenser och kongresser som äger rum. TUR är en av dessa händelser som lockar 

tusentals besökare till Svenska Mässans lokaler (Svenska Mässan, 2014). 

 

TUR pågår under fyra dagar i slutet av mars och är till för både fackliga besökare och 

besökare från allmänheten. Målgruppen när det gäller utställare och fackliga besökare är 

de företag och verksamheter som är aktiva inom industrin som mässan inriktar sig på. 

Målgruppen för de allmänna besökarna är de som är intresserade av resor och turism 

eller har företag som är kopplade till industrin på ett eller annat sätt. TUR har en vision 
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där de vill skapa möten i världsklass för turistnäringen. De besitter även en affärsidé 

som lyder: 

“TUR utvecklar och levererar mötesplatser för turism- och besöksnäringen, där man 

träffas, nätverkar och gör affärer.” (Svenska Mässan, 2014) 

 

Syftet med TUR-mässan och varför den genomförs är att mässan ska vara en 

internationell mötesplats som består av utställare från hela världen och med besökare 

främst från Norden. TUR ska även vara en kombinerad mötesplats för både fackliga och 

allmänna besökare samt ska omfatta de branscher som finns inom näringen (Svenska 

Mässan, 2014). 

 

Siffrorna för hur TUR-mässans utveckling sett ut under de senaste fem åren tyder enbart 

på minskning. År 2010 ägde mässan rum på 12.603 kvadratmeter där 972 stycken olika 

företag, organisationer samt representanter ställde ut. Antalet besökare samma år 

uppgick till hela 42.176 personer som alla upplevde en enorm mässa med inriktning på 

turism. Året därpå, 2011, krympte mässan en aning då ytan uppgick till 11.657 

kvadratmeter och 894 stycken som valde att ställa ut. Detta är inga stora minskningar 

och antalet besökare uppgick till 39.731 som fortfarande är en stadig siffra. Till år 2012 

fortsatte mässan att krympa inom alla tre aspekter: ytan för mässan var 10.193 

kvadratmeter, antalet utställare uppgick till 703 och besöksantalet till 33.590 stycken. 

Denna negativa nedåtgående trend fortsätter år 2013 då ytan endast uppgick till 7.500 

kvadratmeter och ett utställarantal på 555 stycken. Det enda som inte ser lika negativt ut 

är besöksantalet som uppgick till 32.700 och är enbart en liten minskning från året 

innan. År 2014 når mässan ännu fler negativa siffror, på 5.797 kvadratmeter är det 460 

stycken utställare som tar plats. En minskning i både yta och utställarantal på mer än 

hälften av vad dessa uppgick till år 2010. Besöksantalet detta år uppgick till 28.827 

stycken där minskningen enbart är en tredjedel av de som besökte mässan 2010 

(Kakavand, 2014). 

 

Farhad Kakavand jobbar på TUR-mässan i Göteborg och har varit anställd sedan år 

2012, han har tidigare varit biträdande mässansvarig men arbetar idag som 

affärsansvarig med inriktning mot besöksnäringsfrågor. Kakavand anställdes när 

mässan skulle genomgå stora omtag vilket syns idag då mässan har genomgått stora 

förändringar under de senaste åren. För att locka deltagare till mässan, både utställare 
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och besökare, jobbar de mycket med PR och kommunikation. När det gäller besökare 

sker marknadsföringen både högt och brett, det används bland annat digital 

kommunikation och annonsering men även branschorganisationer som deltar på mässan 

marknadsför till sina medlemmar som sedan väljer att besöka. Både digital och fysisk 

närvaro samt branschnärvaro krävs för att locka folk, menar Kakavand (2014). För att få 

utställare till mässan handlar det mycket om personlig kontakt och bearbetning. Det 

finns ett säljteam som jobbar med att få dit utställare, dessa har kontakt samt träffar de i 

branschen. Det är viktigt att komma ihåg att mässan genomgått många förändringar, den 

är inte en generell mässa för alla längre utan är mer nischad och därför finns det tydliga 

begränsningar för vem besökaren är och vad utställarna ska visa utåt. 

 

TUR är inget eget väsen för sig, de genomför inte mässan enbart för att de tycker att det 

är roligt, berättar Kakavand (2014). TUR är istället av branschen för branschen och 

genomförs tillsammans med aktörerna, TUR är helt enkelt en avspegling av näringen. 

Detta innebär att mässans utformning påverkas av hur branschen ser ut idag, är 

ekonomin positiv är det fler som är med på TUR. Jämförs mässan idag med hur den såg 

ut på 80- och 90-talet är detta praktiskt taget omöjligt då branschen ser helt annorlunda 

ut idag jämfört med då. Genom undersökningar på drygt 30 år tillbaka kommer det fram 

att huvudanledningen till att besöka mässan då var på grund av nöje. Företag som deltog 

och ställde ut på mässan stängde ner sina butiker eller kontor och alla kom till TUR, det 

blev en stor fest för hela branschen där företagen även passade på att ha sina egna 

firmafester. Detta innebar även att antalet som deltog på mässan var väldigt högt, något 

som har minskat idag då inte alla deltar på mässan utan enbart de som är beslutsfattare. 

Detta har även kommit att påverka besökare som har deltagit på mässan under många år 

och kommer till TUR för att de alltid har kommit till TUR, detta ser Kakavand (2014) 

som en av de största problemen. Eftersom mässan motsvarar branschen gör detta att 

både besökare och utställare måste vara förberedda på de förändringar som sker på 

mässan. De aktörer som planerar och förbokar möten eller liknande kan sin sak, det är 

de som tjänar pengar på att vara där både under de fackliga dagarna och de allmänna. 

 

Konkret har TUR skrotat sitt gamla koncept och kör helhjärtat på sitt nya där även fler 

idéer är på gång under en fyra års period. Allt på mässan ska spegla branschen, den ska 

vara av näringen och för näringen. Det mässan vill och ska leverera är forum för 

affärsmöten och de aktörer som kommer till mässan måste själva ta tillvara på denna 
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unika mötesplats. Utställarna ses idag som partners då det är de som gör innehållet på 

mässan, arrangörerna bakom mässan kan inte längre finnas tillgängliga att hålla handen 

under hela processen då de enbart möjliggör för mötesplatser. De partners som ställer ut 

måste vara tillräckligt intressanta för mässan och ta tillvara på det tillfället de får, det är 

så konceptet ser ut idag. Mässan ses som en marknadskanal och måste ha en 

differentierad nisch eftersom folk är duktigare idag och jobbar mer strategiskt, Internet 

är något som alla har tillgång till idag vilket inte var fallet för drygt 30 år sedan 

(Kakavand, 2014). Därför är deras uppgift att anpassa TUR till samhället som vi lever i 

idag och hur branschen ser ut, samt hur de vill jobba. Det är inte alltid lätt att veta hur, 

berättar Kakavand (2014) och fortsätter att säga att det är viktigt att branschen är med 

och säger sitt. 

 

För att branschen ska få göra detta och för att TUR ska ha koll på hur branschen ser ut 

idag använder de sig mycket av feedback, enkäter, utskott och partnermöten. Kakavand 

(2014) berättar att han deltar på omkring 70 olika event och sammankomster mot 

branschen där han tar reda på vad som händer samt vilka möjligheter och hot det finns 

på marknaden idag. Han berättar också att de måste ha koll på detta då de inte bara kan 

vara en anläggning som tar emot branschen en gång per år. De är en del av den och är 

med och utformar vad som ska vara med i den och på mässan. 

 

Framtiden ser Kakavand (2014) ljust på, deras vision är att bibehålla deras anledning till 

att finnas till. I framtiden vill de även lansera fler nischade koncept bland annat mot 

fackliga och specifika grupper. Mässan inriktar sig även på Skandinavien och ska vara 

en mötesplats för Sverige men även för Norge och Danmark. Detta ser Kakavand (2014) 

som en grupp där det finns möjligheter att expandera sig inom. Mässan kommer aldrig 

mer att bli generell utan kommer att fortsätta på den mer nischade banan. Kakavand 

(2014) tror på det specifika, nischade och avgränsade där kvalitet går framför kvantitet. 

Vem som deltar är det viktiga, inte hur många dessa är. 

 

3.5 Teorier 

3.5.1 Marknadsföring av event 
För att locka både besökare och utställare till en mässa är det viktigt att ha en väl 

genomtänkt och utförd marknadsföring. Mässor och andra liknande event kan ses som 

hybrider eftersom de handlar om både försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. De 
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kombinerar försäljning med PR, undersökningar, samt skapande av kännedom om 

varumärken, de är så nära försäljning de kan i sina sätt att marknadsföra sig på. Det är 

viktigt att ha en utförlig marknadsföringsstrategi för att inte missa någonting vid 

marknadsföring av mässor. Marknadsföringen får inte av ledningen ses som bara något 

som måste göras varje år för att kunna genomföra mässan, den måste vara en stor del av 

planeringen för att kunna utforma en så bra strategi som möjligt. Den fysiska mässan 

som genomförs och upplevs av utställare och besökare sker enbart under några dagar, 

detta är bara en del av mässors marknadsföring. Under resterande delar av året krävs 

uppföljning eller vidare marknadsföring för att få utställare och besökare att komma till 

mässan samt att återvända till nästa gång mässan genomförs (Stevens, 2005). 

Att marknadsföra till rätt målgrupp är extra viktigt för att få rätt besökare till mässan. 

Även om en utställare har lagt ner mycket tid och pengar på sin monter är det 

oanvändbart om inte rätt personer finns på den platsen. 

 

”En bra mässa är bara så bra som besökarna den lockar till sig” 

(Stevens, 2005 s.20) 

 

När en utställare planerar att delta på en mässa är det viktigt att designa monter och 

deltagandet för att attrahera potentiella kunder och att inte lägga ner för mycket tid på 

de som inte verkar ha någon potential. Det är väldigt viktigt att visa vem utställaren vill 

träffa och vad dessa möten bör handla om (Stevens, 2005). 

 

Mässor är unika händelser och att marknadsföra dessa kräver unika och innovativa 

tillvägagångssätt, genom att använda rätt marknadsföring kan mässan bli en succé. 

Vissa olika typer av media kan hjälpa till att lyfta spänningen och förväntningen på en 

mässa. Reklam via TV kan ge en visuell bild för vilken upplevelse mässan kan ge. 

Annonser och annan liknande reklam är beroende av hur de utformas för att locka 

besökare. Även radio är en form av media som kan användas då det kan skapa ett visst 

humör eller ett tema som lockar uppmärksamhet till sig. Dessa kan ses som mer 

“traditionella” kanaler (Hoyle, 2002). 

 

För någon som arbetar med turism och event har det kommit många nya och viktiga 

redskap som går att använda för att visa upp sig och sin verksamhet på Internet. Det 

viktigaste med de flesta av dessa tjänster är att de är snabba, enkla och ofta till låga 
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kostnader både för den som marknadsför och för personer som söker efter information. 

Internet är inte heller bundet till en geografisk gräns vilket innebär att det i praktiken går 

att nå hela världen med sin marknadsföring. Det svåra med detta är hur de som ska 

attraheras av marknadsföringen hittar just denna information och sidan det står på 

(Sjöberg, 2009). 

 

Det går att marknadsföra sig på Internet på olika sätt, det främsta är att ha en egen 

hemsida. Denna bör vara uppdaterad med relevant och stora mängder information för att 

den som besöker sidan ska kunna fatta de flesta beslut direkt vid datorn. Som potentiell 

kund ska informationen finnas på hemsidan så att denne slipper ringa för att få besked 

om priser, öppettider och liknande. Hemsidan bör också ge ett positivt intryck när den 

potentiella kunden besöker den, den bör vara väl utformad och förståelig. En annan 

form av marknadsföring på Internet är de omdömen eller recensioner som lämnas om ett 

företag, attraktion, destination, plats, boende eller liknande. Istället för att enbart berätta 

för sin omgivning om det positiva eller negativa med det kunden har upplevt kan detta 

idag berättas för många fler via Internet. Detta är även något som är helt gratis för 

företaget bakom upplevelsen medan en egen hemsida kan kosta mycket pengar. Något 

annat som är helt gratis är att marknadsföra sig via sociala medier, exempelvis på 

Facebook, Twitter, Instagram och andra liknande sajter (Sjöberg, 2009). För ett företag 

kan sociala medier användas för att utöka kontaktnätet, inhämta råd och få inspiration, 

exempelvis kan en marknadsförare aktivt arbeta för att öka medvetenheten kring 

företagets produkter och service, få reda på eventuella imageproblem före de orsakar 

skada och liknande (Carlsson, 2010). 

 

3.5.2 Internet, en tillgång eller en belastning? 
Sedan 1980-talets Internet-boom har användandet av Internet och dess utveckling varit 

en ständigt pågående process. Internet har påverkat världen på alla aspekter och 

underlättat för många industrier, och enligt Standing et al. (2014) har Internet också haft 

stor inverkan på turismen. De menar att Internet har haft stor påverkan på såväl 

konsumenterna/turisterna och producenterna av turismen. Turismen var en av de första 

industrierna som påverkats nämnvärt av Internet då det tidigt öppnade upp för 

möjligheten att boka och köpa flygbiljetter eller resor via rese-och flygbolagens 

hemsidor (Standing et. al. 2014). 
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Li (2010) menar att mässor, så kallade “trade shows”, är av stor vikt när det kommer till 

att marknadsföra och sälja turismen och dess produkter. Detta är också något som till 

stor del påverkats av Internets utveckling, både i negativ och positiv anda. Det största 

hotet för mässorna som Internet för med sig är att behovet av de fysiska mässorna 

försvinner då det istället är möjligt att ta del av samma produkt och tjänst på Internet. 

Detta har i sin tur gjort att färre väljer att ställa ut på en mässa och istället fokuserar på 

att marknadsföra sig på Internet. Något som enligt Li (2010) är viktigt att tänka på då är 

att ha kontroll på sina hemsidor och ha kunskap om hur de ska användas. Detta är även 

viktigt för de företag som väljer att ställa ut på en mässa. I dagens samhälle där Internet 

har en stor roll är det viktigt att företagen efter avslutad mässa är lätta att tillgå på 

Internet, på grund av Internets möjligheter blir detta lättare att sköta. Detta innebär i sig 

att det är viktigt att den hemsida konsumenten ska vända sig till måste vara uppdaterad 

och tillhandahålla den information konsumenten vill ha. Den inverkan Internet har på 

mässor är därmed beroende på hur Internet används. Det går att skapa en positiv effekt 

av Internet på en mässa, bland annat genom att lättare marknadsföra mässan på flera 

hemsidor och på så sätt också nå en större målgrupp. Men det går också att möta en 

förlust på grund av hur mycket Internet tar över. Som nämnt är det lättare och lättare att 

köpa produkter och tjänster på Internet vilket utgör ett hot mot de mässor som söker en 

utveckling (Li, 2010). 

 

3.5.3 Planering - förberedelser, utförande och efterarbete 
Wessblad (2010) menar att när ett event ska genomföras är planering den viktigaste 

delen. Till planering och hantering av event hör tre delar; förberedelser, utförande och 

efterarbete. Planeringen av ett event sker till största del i fasen för förberedelser, där 

utförandet av eventet planeras. Det efterarbete som följer ett event ligger sedan till 

grund för planering och utförande av nästkommande event och står som bas för en 

eventuell utveckling och förändring. Till efterarbete hör att utvärdera och se tillbaka på 

eventets gång, detta för att kunna tillgodose de behov som uppkommit och göra de 

förändringar som eventuellt framkommit. Allt för att hålla eventet vid liv och i en 

ständig utveckling och uppdatering för att möta besökarnas förväntningar (Wessblad, 

2010). 

 

För att få eventet att gå framåt och erhålla en lyckad utveckling krävs utvärderingar på 

tidigare genomförda event. Utvärderingen sker efter att eventet är genomfört och bör 
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vara en del av planeringen. Det är nu målen som är satta i början används som grund för 

att kunna se hur det slutgiltiga resultatet blev och om det blev som önskat. Att utvärdera 

eventet är avgörande för hela processen samt för management då detta förenklar deras 

arbete avsevärt. Det gör att management till eventet kan se hur den egna processen har 

sett ut och om eventet har uppnått sina mål. En utvärdering är även viktigt för de 

intressenter som har intresse för eventet och som vill se vart deras pengar har tagit 

vägen. En viktig funktion som utvärderingar har på utvecklingen av eventet är att det 

identifierar vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra under eventet. 

Det bidrar med en grund som kan användas vid planeringen av nästkommande event för 

att kunna förbättra eventet så mycket som möjligt (Allen et al. 2011). 

 

3.6 Analys 

För event är marknadsföringen besläktat med försäljning, dessa delar har ett nära 

samarbete för att kunna locka så många nya och gamla kunder som möjligt. Matkas 

marknadsföringsavdelning har en dedikerad marknadsföringsdesigner som utformar 

mässans marknadsföring och gör den så optimal som möjligt. Denna 

marknadsföringsavdelning jobbar nära med en försäljningsgrupp vilket kan ses som ett 

exempel på hur det kan gå till när ett event marknadsförs. För TUR ligger också 

försäljning nära marknadsföring då de jobbar mycket med personlig kontakt och har ett 

säljteam som har kontakt med och träffar branschen. Även Ferie for Alle jobbar med 

försäljning när de lockar till sig utställare som vill delta på deras mässa, då handlar det 

om direktförsäljning. Att marknadsföra sig genom försäljning sker ofta via telefon, mail 

eller liknande men är inte den enda marknadsföringskanalen som event använder sig av, 

även de mer “traditionella” kanalerna används. Annonsering är en sådan kanal som både 

TUR, Ferie for Alle och Reiseliv har använt sig av. TUR och Ferie for Alle använder 

sig av annonser för att locka till sig besökare till mässan, något som även Reiseliv 

gjorde när de var verksamma och då genom tidningar. TV har också varit en form av 

media som Ferie for Alle och Reiseliv har använt sig av för att locka till sig besökare, 

även radio har använts av Reiseliv.  

 

Idag är Internet en väldigt stor del i alla mässors marknadsföring, alla har en egen 

hemsida där mycket information om mässorna förmedlas. TUR använder sig mycket av 

digital kommunikation när de lockar besökare till mässan men menar också att inte 

enbart digital närvaro krävs utan även fysisk närvaro samt branschnärvaro behövs för att 
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locka besökare. Ferie for Alle använder sig också av marknadsföring på Internet där 

bland annat nyhetsbrev är något de jobbar med. Reiseliv använde sig även av sociala 

medier under sina verksamma år, något som är viktigt idag då sociala medier är större 

än någonsin och är ett bra användningsområde för att öka medvetenheten om mässan. 

 

Internet har en positiv påverkan på de Skandinaviska mässorna då de alla har en 

hemsida som väl fungerande hemsida men bra marknadsföringsmöjligheter. Dessa 

hemsidor förenklar även vidare kontakt efter avslutad mässa då det via hemsidorna är 

lätt att nå till såväl arrangörer som utställare. Den negativa effekten Internet kan ha på 

en mässa går att tyda i hur Aarniala (2014) från Matka menar att för att hålla en mässa 

vid liv måste det gå att erbjuda något som Internet inte kan erbjuda. Internet är idag en 

så pass stor del av personers liv att för mässans överlevnad krävs det mer jobb med 

Internet och dess möjligheter. Engelberg (2014) från Reiseliv menar dock att dessa 

möjligheter med ökad användning av Internet var en stor faktor till att de fick lägga ner. 

Vilket enligt oss tyder på att vet arrangörer inte hur Internet ska användas och hur det 

används av potentiella besökare är risken stor att nedgång är ett faktum.  

 

Efterarbetet är en stor del för att ett event ska lyckas, ett väl genomfört efterarbete kan 

bidra till nödvändiga förändringar som utvecklar eventet i rätt riktning. TUR jobbar 

mycket med feedback från både utställare och besökare via enkäter men även genom 

utskott och partnermöten. Kakavand (2014) berättar att han deltar på omkring 70 event 

och sammankomster under året som är kopplade till branschen för att ta reda på 

möjligheter och hot som sedan kan kopplas till just TUR. Det är viktigt att ha kunskap 

om hur marknaden ser ut och hur utvärderingarna kan användas för att se vad som är bra 

och dåligt samt möjligheterna och hoten för att få mässan att utvecklas så bra som 

möjligt. Även Matka jobbar med utvärderingar där responsen från både besökare och 

utställare tas med i utvecklingsprocessen för att bearbetas och användas på bästa sätt. 
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4. Utställarnas situation 
 

Kapitel 4 tar upp hur utställarnas situation ser ut och hur dessa uppfattar upplevelsen 

av TUR. Hur den allmänna synen på mässan är, hur kontakten med arrangörerna har 

varit samt hur de har upplevt att mässan har minskat är några av de ämnen som tas 

upp. Kapitlet fortsätter med en teoridel för att sedan avslutas med en analys där de 

relevanta teorierna kopplas till utställarnas svar. 

 
 

Nedan redovisas svaren från den enkät som skickats ut till de tidigare utställarna som 

samtliga ställt ut på TUR i Göteborg, samt den intervju som skett med Claes Brunius. 

Svaren har delats in i olika kategorier som redovisas var och en utifrån svaren. Frågorna 

som ställts både i enkäten och intervjun har behandlat den allmänna upplevelsen av att 

ställa ut på TUR, om de upplevt en minskning av mässan, samt hur kontakten varit med 

arrangörer och huruvida de upplever att besökarna varit mer pålästa än tidigare år. 

Anledningen till att just frågan angående hur pålästa besökare är ställdes är för att ta 

reda på om det kan bidra till minskad kvalitet på mässan och om en större kunskap hos 

besökare gör att utställare får ut mindre av att delta på mässan. När svaren redovisats 

kopplas dessa ihop med teorier som valts ut på grund av sin applicerbarhet på svaren. 

Frågorna till enkätundersökningen samt transkriberingen av intervjun med Brunius går 

att läsa i Bilaga 2 och 3.  

 

4.1 Allmänna upplevelse av TUR-mässan 

Genom enkätundersökningen har den främsta anledningen till att utställare väljer att 

delta på TUR varje år kommit fram. De deltar främst för att träffa nya potentiella kunder 

men även att marknadsföra sitt företag är en viktig anledning. Nätverka samt göra 

affärer med andra företag är inte lika viktigt men fortfarande något som många kommer 

dit för att göra. När dessa utställare har deltagit på mässan har de alla fått en allmän 

upplevelse av mässan samtidigt som de möter potentiella kunder, nätverkar, 

marknadsför sitt företag, samt gör affärer med andra företag. Den allmänna responsen 

på mässan är lika mycket positiv som negativ, vissa tycker att det är ett bra forum att 

nätverka och synas i samt att det är ett bra sätt att träffa gamla och nya kunder medan 

andra inte alls ser TUR som någon plats att göra affärer på. En del ser mässan som 

enbart en stor branschsammankomst där det är möjligt att träffa kollegor från hela 
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branschen eftersom alla finns på plats. De flesta svaren från utställarna som är positiva 

handlar om alla gynnsamma möten med besökare, kunder samt framtida resenärer som 

alla är där för att träffa de företag som ställer ut. 

 

“Positivt! Otroligt mycket folk i vår monter, mycket nätverkande och skapande av nya 

kontakter. Kaffe och bulle bjöd vi på, mycket uppskattat.” (Anonym respondent, 2014-

11-20) 

 

Den mer negativa upplevelsen som utställarna har fått av mässan är att ur ett 

investeringsperspektiv kan det vara svårt för utställare att få tillbaka sina pengar. Att 

delta på mässan är dyrt, mycket tid och pengar måste investeras för att kunna delta, 

något som i slutändan kan vara svårt att få tillbaka genom inkomster från besökare. 

Vissa tycker också att mässan är allt för orienterad till slutkund och att möjligheterna 

för företag att göra affärer med andra företag är dåliga. Främst ser utställare att mässan 

minskar från år till år och samtidigt som den blir sämre och sämre. Vissa anser att 

mässan känns tröttare för varje år i takt med att ytorna minskar, de anser även att 

mässan under senare år fått en känsla av nermontering. 

 

“Under senare år en känsla av nermontering, en ‘gluggighet’, att mässan inte 

avspeglar hur branschen ser ut.” (Anonym respondent, 2014-12-01) 

 

Många ser tydligt att det blir färre utställare men de anser även att det blir färre 

besökare, detta även under de fackliga dagarna. 

 

I den intervju som genomförts med den tidigare utställaren Claes Brunius berättade han 

att hans allmänna uppfattning av TUR är att mässan är en institution som vuxit fram och 

genomgått en utveckling. Som konsult för olika företag inom turismbranschen har han 

följt mässans framfart på mycket nära håll. Han menar att mässan har varit en plats där 

alla var, som på en branschfest. Detta kan vara en nackdel menar Brunius (2014) och 

syftar på att effektiviteten försvinner och det inte “händer så mycket” - (Brunius 2014). 

Som konsult har Brunius (2014) haft som mål att de kunder han jobbat för ska få ut så 

mycket av sitt deltagande på TUR som möjligt. Han menar att för detta har TUR varit 

bra, den har samlat ihop turistnäringen och gett den en röst som under TUR-mässans 

första 15 år skapat en utveckling som alltid setts som positiv. De senaste fem åren har 
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Brunius (2014) själv inte följt mässans utveckling närmare men menar att som alla 

produkter och tjänster nådde mässan en mognadsfas. Inom denna fas är en utveckling 

svårare att nå, han ser att mässan är på väg ner och har nått en nedgående fas som även 

den hör till de faser som produkter och tjänster till slut når. Han menar att det är här 

projektledningen för mässan måste göra något och åtgärda den negativa spiralen för att 

utvecklas och inte riskera att dö ut. 

 

4.2 Upplevd kontakt med arrangörerna 

Något som de flesta av de utställare som svarade på enkäten var överens om är att 

kontakten med arrangörerna har varit bra under deras deltagande på. Majoriteten anser 

att kontakten har varit bra och fungerat smidigt, vissa anser även att den har varit i 

toppklass och blivit bättre och bättre genom åren. Något som de tror beror på att 

arrangörerna försöker vända trenden och därmed blir mer lyhörda att lyssna på vad som 

kan göras bättre. Enligt Brunius (2014) har kontakten med arrangörerna alltid varit bra, 

han säger att under hans medverkande år har det varit många olika som haft 

huvudansvaret och som skött kontakten.  

 

Många av de som svarade på enkäten har deltagit på mässan under många år, vissa anser 

att kontakten har varit lika under åren och anser även att: 

“Det är ett grymt proffsigt gäng som står bakom mässan och de gör så gott de kan.” 

(Anonym respondent, 2014-11-24) 

 

Det som är svårt med en så pass stor grupp som utställarna är att få positiv respons från 

alla, vissa tycker att kontakten har varit dålig, lite upp och ned, samt endast skett via 

mail vilket de ansåg var ett negativt sätt att bibehålla en fungerande kontakt. Att ställa 

ut på mässan kan vara dyrt beroende på hur mycket yta som krävs och är en stor 

investering som måste leda till något bra för företaget. Brunius (2014) anser att 

arrangörerna för mässan alltid sett till sina utställare och åtgärdat det som behövts för att 

nå ett framgångsrikt resultat. 

 

4.3 Besökares pålästhet 

På frågan om utställaren anser att besökare på TUR är mer pålästa när de kommer till 

mässan än de varit under tidigare år svarade majoriteten, 38 %, att de inte hade någon 
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uppfattning om detta. Frånsett detta svarade 32 % av utställarna att besökarna inte är 

mer pålästa medan 26 % svarade att de ansåg att besökarna var mer pålästa. På frågan 

om de ansåg att denna pålästhet hos besökaren medför att intresset för utställare minskar 

svarade 47 % att besökarna fortfarande visar stort intresse för utställarna. 40 % ansåg att 

de inte märker någon skillnad och 13 % ansåg att besökarna visar mindre intresse på 

grund av deras pålästhet.  

 

Även Brunius fick frågan om han tror att besökare på TUR är mer pålästa nu för tiden 

då Internet gjort information mer tillgänglig. Brunius (2014) hävdar att det inte 

nödvändigtvis behöver vara så att besökare är mer pålästa utan att det istället är möjligt 

att de utställare som kommer till TUR är mer pålästa och vet vad som förväntas av dem. 

De vet bättre varför de är på plats på mässan än vad de gjort tidigare. De vet vad som 

efterfrågas och har bättre koll på vad investeringen att ställa ut på mässan kan ge dem. 

Detta betyder att de som inte har den kunskapen och inte är tillräckligt medvetna om 

vad investeringen kan leda till inte längre kommer välja att ställa ut på mässan (Brunius, 

2014). 

 

4.4 Upplevd minskning 

Hela 79 % av de utställare som svarade på frågan om TUR har präglats av den 

minskning som studier tagit fram ansåg att detta var något den gjorde. Utställarna anser 

att TUR har minskat i antalet utställare, antalet besökare samt mässans yta men det finns 

även andra aspekter som de anser att mässan inte lyckas att leva upp till. De anser att en 

viss desperation kan ses i arrangörernas sätt att hitta på nya nischer för att hålla mässan 

vid liv, någon anser även att mässan från ledningens sida kört i botten. 

 

Brunius (2014) menar att det tveklöst har skett en minskning av TUR. Han menar att det 

inte är bara i antalet utställare det visar sig då han betonar att det inte alltid spelar någon 

roll om mässan förlorar i antal utställare utan att det är värre om den förlorar i kvalitet 

på utställarna. Brunius (2014) menar att mässan under de senaste fyra till fem åren åkt 

“rakt ner i källaren”- (Brunius, 2014), mässans ledning har inte hittat den nya vägen att 

gå i dagens samhälle där tekniken är den största konkurrenten. I och med att allt som går 

att göra på en mässa också går att göra på exempelvis en iPad, menar Brunius (2014) att 

TUR-mässans ledning måste hitta en ny väg. Han föreslår att mässor bör vända sig till 

event som Dreamhack, världens största digitala festival (Dreamhack, 2015), då det är i 
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de lokalerna framtidens målgrupp och kunder sitter. Att se hur de tänker på denna mässa 

menar Brunius (2014) kan utveckla TUR åt rätt håll igen.   

 

4.4.1 Utställare 
De utställare som svarade på enkätundersökningen har uppfattat att antalet utställare har 

minskat, 79 % av de som svarade har sett denna minskning och 41 % ansåg till och med 

att minskningen var stor. De tidigare utställarna har märkbart upplevt denna minskning 

av utställare och de säger även att vissa av dessa har en väldigt långväga koppling till 

turismen och ses som utfyllnad. Vissa utställare tycker också att det är tråkigt att andra 

utställare från samma land, region eller område inte ställer ut som de tidigare haft bra 

samarbeten med. Detta ses som positivt av någon annan då konkurrensen om just det 

landet eller området minskar. Utställarna tror också att beslutsfattare hos företag som 

har ställt ut ofta väljer andra typer av marknadsföringskanaler eftersom mässor kostar 

mer än vad de ger. Att antalet utställare minskar påverkar de andra som ställer ut på 

mässan samt de företag som besöker mässan för att hitta nya kontakter. En utställare 

anser att tidigare gick det att utgå från att de flesta beslutsfattarna besökte mässan, något 

som idag inte längre är fallet och som påverkar mässans betydelse. 

 

Gällande antalet utställare säger Brunius (2014) att ett företag som är där för att ställa ut 

och marknadsföra en produkt måste veta varför de är där och vad de kommer att få ut av 

sitt deltagande. Får de inte ut något av att vara där kommer det i slutändan vara för dyrt 

att ställa ut och det tror Brunius (2014) kan leda till det minskande deltagande från 

utställare. Han menar att det inte behöver vara dåligt att det är färre utställare på plats 

och betonar hur viktigt det är att se till kvaliteten på utställarna och inte förlita sig på 

kvantiteten. Dock säger Brunius (2014) att trovärdigheten för mässan eventuellt kan 

minska med tanke på att TUR marknadsförs som Skandinaviens ledande mässa, då bör 

representanter från Norge, Norrland, Skåne och Kalmar/Öland vara på plats. Det är 

nackdelen i att mässans antal utställare minskar, att trovärdigheten som förmedlas blir 

svagare. 

 

4.4.2 Besökare 
Utställarna anser även att antalet besökare minskar men inte i samma utsträckning som 

utställarna. Även om besökarna har minskat anser vissa att de besök som har skett i 

utställarnas montrar har varit positiva. En utställare berättar exempelvis att de har haft 
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färre personer i sin monter men att de som kommer är rätt personer, de tror att detta är 

ett resultat av att färre är där för att plocka gratisartiklar utan istället är där för sitt 

genuina reseintresse. Samtidigt säger en annan utställare motsatsen och anser att det är 

färre kvalitativa besökare på mässan. 

 

Brunius (2014) anser liknande för antalet besökare som för utställare: att det inte alltid 

är viktigt hur många som är där, utan vilka som är där. Han menar återigen att det är 

viktigt att tänka i kvalitet och inte i kvantitet. Med kvalitet på besökare menas att det är 

viktigt att de som är där för att ställa ut och marknadsföra en produkt gör det för rätt 

publik. Brunius (2014) menar att det nu för tiden kanske är fel publik på plats. De som 

går dit vet inte vad de gör där och det kanske helt enkelt är “Göteborgare som är där för 

att köpa ost”- (Brunius 2014), något som besökare har kunnat göra de senaste åren. 

Detta i sig betyder att besökarna inte är där för ett genuint intresse för turism och 

resande utan kanske enbart ett intresse för en mässa. Brunius (2014) menar att de siffror 

som tyder på att mässans antal av besökare ökar kanske inte måste vara en utveckling 

framåt utan att ledningen mer måste se till vilka som är där, inte hur många de är. 

 

4.4.3 Fysisk storlek 
Den fysiska storleken, det vill säga ytan på mässan har även den påverkats av TUR-

mässans nedgång, något som utställarna som svarade på enkäten har uppmärksammat. I 

takt med att utställarna försvinner måste även storleken på mässan minska. Utställarna 

tycker att ytan för dem har minskat och detta har främst upplevts då mässan tidigare var 

på två plan men under de senaste åren enbart samlats på ett. Mässan har fått fler döda 

ytor som inte är till för någonting speciellt vilket ser tråkigt ut enligt utställarna. När 

Claes Brunius var med på mässan upplevde han att storleken krympte år efter år. I 

början var det svårt att få en plats, “Man fick slåss om en plats om man var sent ute” - 

(Brunius 2014), under senare år har ytan krympt avsevärt. Brunius (2014) berättar att 

mässan förr i tiden täckte två våningar, utnyttjades till full kapacitet med utställare i alla 

hörn som fanns. Nu fylls de tomma ytorna ut med ideella föreningar i ett försök att fylla 

ut TUR, vilket gör att det ser fullt ut men drar ner attraktiviteten och bidrar till att 

trovärdigheten förloras. 
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4.5 Viljan att återvända till TUR-mässan 

Trots mycket negativt om mässan kunde nästan fyra femtedelar av de utställare som 

svarade på enkäten tänka sig att ställa ut på TUR igen, så mycket som 79 %. De främsta 

anledningarna till att utställare inte skulle kunna tänka sig att ställa ut igen är för att 

mässan är för dyr. Vissa utställare anser att det går att få tag i sina kunder på andra 

betydligt billigare sätt eller resa och besöka dem för samma pris. Inriktningen för 

mässan börjar ta en annan form som vissa ogillar, de anser att mässan är för spretig för 

att företaget själva ska få ut så mycket som möjligt. Andra anser även att det inte är en 

mässa längre utan att det istället liknar en marknad. 

 

“Mässans inriktning är för spretig för att vi ska få ut 100%. Kostnaden blir för stor 

gentemot vad vi beräknar att få ut av deltagandet.” (Anonym respondent, 2014-12-04) 

 

Brunius (2014) betonar återigen kvaliteten på mässan och hur viktigt det är att de som 

ställer ut på TUR faktiskt kan få ut något av att delta. Brunius (2014) menar att för att 

han som konsult skulle råda en kund till att ställa ut på mässan måste det finnas 

möjligheter för kunden att tjäna något på att investera i att ställa ut. Helst ska det gå att 

få ut något av både de fackliga dagarna och de publika dagarna för att Brunius (2014) 

ska se det som en vettig investering att åka till Göteborg och ställa ut sina produkter och 

marknadsföra sitt företag. 

 

4.6 Teorier 

4.6.1 Inriktning styr eventets utveckling 
För att få en klar bild i hur ett events utveckling ser ut har The Program Life Cycle 

(hädanefter TPLC) av Getz (2005) använts. TPLC kan användas som ett redskap vid 

planering och kan leda till välgrundade beslut vid introduktion och utveckling av event 

samt som en varning om eventet fortsätter genomföras på samma sätt utan utvecklingar 

eller förändringar. Den första delen av TPLC och eventets livscykel är idéer, 

undersökningar, tester och förfining. Ett event startar alltid med en idé som både kan 

komma från informella källor, exempelvis på förfrågan av sponsorer, eller mer formella 

källor. Ett event kan också skapas då det via marknadsundersökningar kommit fram att 

det finns en efterfrågan på marknaden. När utvärderingar gjorts börjar arbetet med att 

skapa eventet. För att komma fram med kreativa och nya idéer kan det i denna fas vara 
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bra att använda sig av brainstorming, storyboards, eller mind-maps. När idéerna har 

kläckts ska de undersökas om de är genomförbara eller inte, exempelvis kan rådfrågning 

av intressenterna, enkätundersökningar eller fokusgrupper vara till hjälp. Det bör även 

testas om eventet effektivt skulle kunna uppnå målen. När denna del av livscykeln 

uppnåtts krävs möjligtvis en del justeringar eller förfiningar innan eventet är redo för att 

ta sig an marknaden (Getz, 2005). 

 

När konceptet för eventet är framtaget, allt pekar mot att det är genomförbart och de 

sista förfiningarna har gjorts är det dags att släppa eventet på marknaden och genomföra 

det. Detta är introduktionsfasen i TPLC och kräver stora mängder marknadsföring för 

att locka kunder. Det krävs täckning av media, ceremonier och speciella kampanjer för 

att locka så många kunder som möjligt. Det är viktigt att marknadsföra till rätt målgrupp 

och främst de kunder som är villiga att prova något nytt när eventet i fråga är ett helt 

nytt koncept. Det är viktigt att få till en bra lansering av eventet och att det kommer 

mycket kunder och besökare för att de ska få en bra upplevelse samt att media även 

skriver om det. Detta gör att kunderna ser positivt på eventet och sprider ett gott ord om 

det vilket i sin tur kan locka flera till nästkommande år. Är lanseringen framgångsrik 

och konceptet för eventet är väl mottaget kommer det att växa, detta är även nästa del i 

eventets livscykel och TPLC. Det är viktigt att kolla statistik för att se klart och tydligt 

hur det går för eventet, exempelvis genom antal besökare, kostnader samt inkomster. 

Detta för att se hur mycket eventet växer samt att göra viktiga utvärderingar på vad som 

är bra och dåligt för att se till att eventet växer så mycket som möjligt (Getz, 2005). 

 

När eventet ägt rum under en längre tid och den första perioden av tillväxt är förbi eller 

påtagligt saktat ned har eventet gått in i nästa fas i livscykeln, mognad. I denna fas är 

eventet större än det någonsin har varit; besöksantalet, kostnader samt intäkter ligger på 

nivåer som tidigare aldrig skådats för eventet i fråga. Andra tecken på att eventet är i 

mognadsfasen är även att kostnaderna för kunder minskar, eventet har en stor del av 

marknaden samt många nya event börjar ta efter konceptet. Här är det viktigt att eventet 

försvarar sin marknadsandel och jobbar med att fortsätta vara en stor del även om 

många tar efter. Att ha en tydlig inriktning på sitt event kan fungera som en effektiv 

strategi jämfört med andra event inom samma område. Målet är att vara bättre än de 

andra och att med just den inriktning som sitt event har slå ut konkurrensen (Getz, 

2005). En tydlig inriktning gör att kunderna till ett event blir bättre matchade, att rätt 
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målgrupp kommer, som även bidrar med ökat värde hos alla parter (Toften & 

Hammervoll, 2012). Arrangörerna måste jobba med att förnya eventet för att fortsätta 

locka kunderna så de inte väljer att besöka ett annat event. Detta innebär att 

arrangörerna i fråga har två vägar att välja mellan för eventet som en nästa fas i dess 

livscykel; nedgång eller förnyelse (Getz, 2005). 

 

Figur 2: The Program life cycle 
(Getz, 2005 s.173) 

 

4.6.2 Investering - ett motiv till utställardeltagande  
Enligt Yuksel & Voola (2010) ses att vara utställare på en mässa som ett av de mest 

effektiva sätten att nå ut till sina potentiella kunder. Detta kan vara ännu viktigare när 

det kommer till att vara utställare på turistmässa då turism inte enbart består av 

materiella produkter utan till stor del utgörs av de immateriella produkterna som, till 

exempel service. För att vilja delta på dessa mässor menar Yuksel & Voola (2010) att 

det finns en rad olika dimensioner av motivation och attraktion, som ska finnas med. 

Den första dimensionen av motivation till att delta på en mässa innehåller mässans 

rykte, profilen på besökarna, huruvida det kommer vara lönsamt för företaget eller inte, 

andra deltagande företag samt hur tidigare deltagande har påverkat företaget. Huruvida 

ett deltagande på en mässa kommer vara lönsamt för ett företag ses som en av de största 

drivande faktorerna. Det är viktigt att den investering som görs av företagen ger vinst 

tillbaka efter avslutad mässa. Den andra dimensionen innehåller i sin tur vad deltagande 

på mässan kostar, vilka konkurrerande företag som medverkar samt hur många andra 

företag som kommer att medverka. Den tredje och minst viktiga dimensionen av 

motivation riktar in sig mer på hur kvaliteten av mässan ser ut, och mindre 

motivationsfaktorer som vilka tjänster som kan erbjudas, hur väl förberedda de 
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konkurrerande företagen är och vilket datum mässan äger rum. Alla dessa faktorer tas i 

åtanke vid ett beslut om att delta på en mässa. Den största och drivande motivationen 

till att delta på en mässa är att knyta kontakter med andra företag men också att 

marknadsföra sin produkt och tjänst till nya, potentiella kunder och att knyta kontakter 

med dessa nya kunder inför framtiden (Yuksel & Voola 2010). 

 

4.6.3 Påverkan på kvaliteten 
Rinallo et al. (2010) menar att den kunskap en besökare har om ett visst företag som ska 

ställa ut på en mässa kan påverka både beteendet och upplevelsen på mässan. Internet 

har öppnat upp för möjligheten att få tag på information redan innan mässan äger rum 

och även skapat en möjlighet att ta kontakt med företaget efter avslutad mässa. Risken 

med mer kunskap från besökarnas sida kan vara att intresset för utställarna minskar, 

information slängs och glöms bort för att besökarna anser att det är lättare att ta del av 

denna information vid ett senare skede på Internet. Något som Internet dock inte kan 

bidra med är det fysiska mötet med både producent och produkt. Något som i det långa 

ledet istället kan leda till ett ökat visat intresse för företaget. För att få den riktiga 

känslan av hur produkten ser ut eller känns krävs ett fysiskt möte. Sammanfattningsvis 

går det att säga att den kunskap en besökare har sedan innan en mässa inte alltid måste 

påverka deltagandet på en mässa negativt utan till och med kan öka intresset för 

företaget och dess produkt eller tjänst (Rinallo et al. 2010) 

Wong et al. (2013) som har studerat besökarnas köpbeteende på turistmässor menar att 

det är viktigt att de som ställer ut är desto mer pålästa nu än förr. Ett exempel på detta är 

att en utställare måste veta vad en potentiell kund efterfrågar och hur pristålig kunden 

är. Det gäller för en utställare att ha kunskap om de besökare som kommer till mässan 

och vad de kan få ut av att ställa ut sina produkter. 

 

Lin & Lin (2013) har konstaterat att kvaliteten på en utställare är av största vikt för att 

både mässan och utställarna ska få ut något av deltagandet på mässan. Kvaliteten på 

utställarna beror på hur väl de etablerar en kontakt med de besökare de ser som 

potentiella kunder. Det är viktigt för utställare att veta vad de kan få ut av att delta på en 

mässa och det är därför viktigt att se till att de är villiga att tillgodose de behov och 

önskemål besökarna har. Ju bättre kvalitet en utställare har desto större chans har de att 

lyckas bättre än sina konkurrenter. För att uppnå så bra kvalitet som möjligt under ett 

deltagande på en mässa finns det några saker en utställare ska tänka på. Lin & Lin 
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(2013) hävdar att i denna “tävling” om kunderna konkurrerar utställarna mot varandra 

genom bland annat storleken på monter, design på monter, uppmärksamhetskallande 

produkter och hur tillmötesgående den personal som finns i montern är. 

 

Hur kvaliteten på utställarna ser ut och vilket förhållande den skapar med besökarna 

ligger enligt Gottlieb et al. (2011) till grund för inköp och framtida kontakt mellan 

utställare och besökare. För att denna kvalitet ska uppnås är effektiviteten viktig. Hur 

effektiv en utställare och en mässa är när det kommer till att tillgodose de behov och 

önskemål en besökare har spelar stor roll för hur kvaliteten upplevs. Är upplevelsen 

positiv är kunden villig att göra ett inköp eller vilja återvända till framtida mässor. Är 

upplevelsen negativ blir resultatet en nackdel för företaget. Förhållandet mellan kvalitet 

och upplevd service är av största vikt för en fortsatt fördel för utställaren. 

 

Förhållandet mellan arrangörer och utställare bygger enligt Jin et al. (2012) på fem 

huvudsakliga faktorer som alla fem måste finnas med för att kontakten mellan parterna 

ska upplevas som framgångsrik. Dessa fem faktorer är tillit, engagemang, 

kommunikation, servicekvalitet och tillfredställelse i kontakten. När det gäller tillit är 

det viktigt att arrangörer skapar ett förhållande med sina utställare där utställaren kan 

lita på arrangörens integritet och ärlighet. Detta på både den inledande fasen, innan 

utställaren väljer att delta och under hela arbetet fram till avslutad kontakt. Tillit är inte 

bara viktigt för relationen i sig utan spelar också stor roll för de resterande fyra 

faktorerna som bygger upp relationen mellan arrangörer och utställare. Ett engagemang 

är viktigt från både utställarna och arrangörernas sida. Båda parter måste visa att de är 

villiga att etablera en fungerande relation för att tillsammans nå önskat mål. Jin et al. 

(2012) menar att för en utställare ses visat engagemang från arrangörerna som något av 

det allra viktigaste för att ett lyckat samarbete ska kunna genomföras. Finns det inget 

engagemang förlorar utställaren direkt viljan att samarbeta. 

 

Kommunikation definieras i detta sammanhang som utbyte av både informell och 

formell information. För en fungerande företagsmässig relation är kommunikation av 

största vikt då en väl fungerande kommunikation underlättar för arbetet i senare skeden. 

Till faktorn kommunikation hör inte bara hur väl arrangörerna för fram den information 

utställarna behöver ta del av utan också hur kvaliteten på informationen ser ut. Den 

översiktliga kvaliteten på den service arrangörerna förmedlar är den fjärde faktorn som 
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spelar stor roll för hur relationen mellan arrangörer och utställare fungerar. Detta gäller 

enligt Jin et al. (2012) främst den service som förmedlas under pågående event då 

utställarna främst värdesätter hur servicen på plats ser ut. 

 

Slutligen har det konstaterats att dessa fyra komponenter tillsammans utgör den femte 

faktor som påverkar hur relationen mellan arrangörer och utställare fungerar. Den sista 

faktorn som är av stor betydelse är tillfredställelse i kontakten överlag. Tillfredställelse 

med relationen ses som den huvudsakliga delen av den upplevda kontakten utställarna 

får. Den upplevda tillfredställelsen ligger sedan till grund för fortsatt kontakt i framtiden 

och viljan att rekommendera arrangörerna till andra företag (Jin et al. 2012). 

 

4.7 Analys 

Precis som alla andra event genomgår TUR en livscykel, introduktionsfasen skedde på 

80-talet där mässan snabbt blev en stor hit och växte sig allt större under 90-talet. Som 

Brunius (2014) nämnt har TUR under sina första 15 år genomgått en utveckling som 

alltid setts som positiv, som även har påverkat hela branschen på ett positivt sätt. Detta 

var en period då eventet växte vilket kan jämföras med tillväxtfasen i TPLC. Idag har 

eventet ägt rum under en väldigt lång tid då TUR firade 30 år som genomförd mässan år 

2014. TUR har gått igenom denna tillväxtfas och hamnat i en mognadsfas som enligt 

Brunius (2014) är något som alla produkter och tjänster når någon gång i tiden. Brunius 

(2014) ser denna fas som TUR gått igenom som en period där en utveckling är svår att 

nå och ser även att mässan har nått en nedgående fas. I en mognadsfas är det viktigt att 

ett event ska jobba med att förnya sig för att fortsätta hålla sin position på marknaden, 

genomförs inte detta kommer eventet komma in i en nedåtgående fas. Enligt Brunius 

(2014) är det viktigare än någonsin att TUR-mässans projektledning gör något för att 

påverka den negativa spiralen som de fastnat i och för att inte komma längre ner i den 

nedgående fasen. Det är viktigt att mässan jobbar med att utveckla sitt koncept för att 

inte riskera att dö ut. 

 

TUR jobbar mycket i sin nedgående fas med att utveckla sig och förändra mässan för att 

den ska sluta gå i den riktning som den gör och behålla sin plats på marknaden. Att ha 

en tydlig inriktning kan under denna tid fungera som en viktig strategi, något som idag 

inte alls är speciellt tydligt i TUR-mässans fall. På grund av ett tappat intresse finns det 

många tomma ytor på mässan som fylls ut med exempelvis ideella föreningar, detta gör 
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att det ser fullt ut men som resulterar i att trovärdigheten på mässan minskar. TUR har 

genomgått många stora förändringar och blir mer och mer nischat, något som har 

bidragit till att utställare anser att inriktningen för mässan har börjat tagit en form som 

de inte gillar. De anser att mässan har blivit allt för spretig och det är svårt att få ut så 

mycket som möjligt av mässan. Istället för att tydligt visa den nya nischade inriktningen 

som mässan intagit tycker utställare att det kan ses en viss desperation hos arrangörerna 

i hur de hittar på nya nischer för att hålla mässan vid liv. Något som vi anser är en 

bidragande faktor till att en missförståelse kan bildas och att rätt målgrupp går förlorad.  

 

I den andra dimensionen som Yuksel & Voola (2010) tar upp som motiverar och 

attraherar utställaren att delta på en mässa tas frågan om kostnader upp. Idag är det dyrt 

att delta på mässor vilket motiverar ett företag om det är värt den investeringen som de 

behöver göra för att delta eller om de inte har råd och samtidigt inte kan delta. Bland de 

negativa uppfattningar utställarna som svarade på enkäten bidrog med tas det upp att det 

är både tid och pengar som investeras vilket kan vara svårt att få tillbaka genom 

inkomster från besökarna. Vissa utställare anser att mässorna kostar mer än vad de ger 

och istället väljer företagen att vända sig till andra marknadsföringskanaler. Men enligt 

den enkätundersökning som genomförts i denna studie kunde hela fyra femtedelar av 

respondenterna tänka sig att delta på TUR igen. Däremot var den främsta anledningen 

till att inte delta att kostnaderna var allt för höga. Även Brunius (2014) anser att det är 

dyrt att delta på TUR, men tycker samtidigt att företag som är där för att ställa ut och 

marknadsföra sin produkt måste ha bra koll på varför de är där och vad de får ut av det. 

Vet inte utställaren hur investeringen ska användas på bästa sätt eller vad de får ut av att 

göra denna kommer de i slutändan anse att det blir för dyrt och därmed inte delta. 

 

Frågan som ställdes angående huruvida besökarna är mer pålästa nu för tiden än de varit 

innan gav ett intetsägande resultat. Detta i den bemärkelsen att både de tidigare 

utställarna och Brunius (2014) ansåg att det inte behöver påverka mässan och utställarna 

nämnvärt att besökarna är mer pålästa eller inte. Rinallo et al. (2010) menar att vilken 

kunskap en besökare har om ett visst företag som ska ställa ut på en mässa kan påverka 

både beteendet och upplevelsen på mässan. Internet har öppnat upp för nya möjligheter 

där det finns en risk att den kunskapen besökaren har kan bidra med minskat intresse för 

utställarna. Men denna påverkan kan motsägelsefullt också vara av positiv karaktär, och 

kan istället öka intresset för ett företag och dess produkter. Detta kan främst bero på att 
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det inte fysiskt går att uppleva en produkt eller tjänst på Internet. Att besökare inte 

nämnvärt måste ha påverkats negativt av en ökad kunskap om företagen kan därmed ses 

i hur många av de utställarna som svarade på enkäten inte märkt av någon större 

skillnad, och att en respondent dessutom tyckte det var mer rätt personer vid deras 

monter nu än tidigare år. 

 

Brunius (2014) betonar istället precis som Wong et al. (2013) menar med att det är 

desto viktigare att utställarna är pålästa och har kunskap om de potentiella kunderna. 

Brunius (2014) menar vidare att utställarna måste vara pålästa och besitta en kunskap 

om vad som förväntas av dem. Han menar att utställare på TUR måste veta vad de kan 

få ut av sin investering och ha kunskap om vad som efterfrågas. Det är viktigare att de 

idag vet vad investeringen de gör genom att ställa ut på TUR kan ge dem. Wong et al. 

(2013) menar att finns inte denna kunskap och pålästhet hos en utställare kommer de 

välja att inte längre ställa ut på en mässa. Dessa bortfall av utställare har kunnat tydas i 

att många av de utställare som svara på vår enkät menar att de inte längre vill ställa ut 

då investeringen de gör inte ger någon vinst. 

 

Ett bortfall av utställare behöver således inte innebära en negativ påverkan på kvaliteten 

på mässan. Detta kan ses i det Brunius (2014) säger om att det inte behöver vara 

negativt att en mässa förlorar i antal utställare, utan att det gäller att inte förlora i 

kvalitet på utställare. Kvaliteten på utställarna beror, som nämnt innan, enligt Lin & Lin 

(2013) på hur väl kontakten och förhållandet mellan utställare och besökare fungerar. 

Det gäller då för en utställare att vara påläst och veta vad denne kan få ut av de besökare 

som kommer till mässan. 

 

Det går att konstatera att både de aktuella utställarna som fått svara på 

enkätundersökningen och Brunius (2014) som tidigare år ställt ut på TUR håller med 

om att en märkbar minskning av mässan går att tyda. De har märkt av denna minskning 

främst i att färre väljer att ställa ut och i den fysiska storleken på mässan. Något som 

däremot både Brunius (2014) och utställarna anser vara positivt är kontakten med 

arrangörerna. De båda håller med om att kvaliteten på kontakten och relationen med 

arrangörerna blivit bättre och bättre under åren. Arrangörerna för TUR anses vara 

professionella och tillgodose de behov utställarna kan tänkas ha. Jin et al (2012) hävdar, 

som tidigare nämnt, att en fungerande kommunikation är av största vikt för hur 
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kontakten med arrangörerna upplevs av utställarna på en mässa. Detta är något som 

stämmer bra in på TUR där det genom svaren från utställarna och Brunius (2014) går att 

konstatera att kontakten med arrangörerna spelar stor roll för viljan att ställa ut och 

återvända. 

 

Svaren från utställarna och Brunius (2014) tyder på att en viss tillit finns till och att 

dessa ser till att mässan blir så bra som möjligt. En annan drivande faktor är enligt Jin 

et. al (2012) engagemang, något som utställarna anser att arrangörerna har i och med att 

de försöker vända en negativ utveckling och därmed blivit mer lyhörda att lyssna på vad 

som kan göras bättre. 

 

Sammanfattningsvis är det intressant för studien att svaren från respondenterna och 

Brunius (2014) tyder på att det Yuksel & Voola (2010) menar med sina tre olika 

dimensioner inte helt stämmer överens på TUR. Enligt Yuksel & Voola (2010) är den 

minst viktiga dimensionen av attraktion för en utställare hur kvaliteten på mässan ser ut. 

Detta är snarare det som både de tidigare utställarna och Brunius ser som bland det 

viktigaste. De är överens om att kvaliteten går före kvantitet och att den är bland de 

viktigaste faktorerna som lockar till att ställa ut på TUR. 
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5. Resultat och diskussion 
 

I följande kapitel redovisas de resultat som kommit fram i analyserna från kapitel 3 och 

4. Dessa resultat kommer att diskuteras i detta kapitel samt egna åsikter från oss som 

författare kommer att tillföras. 

 
Under denna studie har det kommit fram att de metoder som mässorna använder sig av 

för att marknadsföra sig liknar varandra. De mer “traditionella” kanalerna, som 

exempelvis radio, tv och annonseringar via tidningar och liknande, är idag inte av lika 

stor betydelse för mässorna. Idag är Internet vägen att gå, det är den kanalen som 

öppnar nya dörrar och skapar nya möjligheter för mässorna att marknadsföra sig på. 

Alla mässor som studien jämfört har eller har haft fungerande hemsidor med rikligt med 

information för den potentiella besökaren. Något som Reiseliv jobbade mycket med var 

de sociala medierna som de använde som marknadsföring. Detta är även något som 

TUR och Ferie for Alle använder idag, dock i en alldeles för liten utsträckning enligt 

vår mening då exempelvis Matka inte ens har en egen Facebook-sida. De sociala 

medierna bidrar till så gott som gratis marknadsföring och är ett enkelt sätt att kontakta 

sitt nätverk på, något som bör bli en större del i mässornas tillvägagångssätt att 

marknadsföra sig på enligt vår mening. 

 

Den viktigaste marknadsföringskanalen som har kommit fram genom denna studie är 

ändå den som sker via försäljning på olika vis. Både TUR och Matka har dedikerade 

försäljningsteam som jobbar med att marknadsföra mässan, även Ferie for Alle arbetar 

liknande via sin direktförsäljning. Dessa försäljningsteam är de som främst lockar 

utställare till sina mässor, det är de som drar det stora lasset när det kommer till 

marknadsföringen. Detta bidrar till en mer personlig kontakt mellan mässan och 

utställarna som deltar, det blir en kanal som vi anser även skulle kunna användas i andra 

skeden som exempelvis återkoppling. Eftersom marknadsföringen sker via försäljning 

och är en kontakt som tas direkt med utställaren går det att välja ut de som mässorna vill 

ska komma tillbaka. Då en mässa som TUR arbetar mer med ett nischat koncept kan 

detta vara en fördel eftersom de kan välja ut vilka de vill kontakta och därmed locka till 

sin mässa. 
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Att mässorna använder sig av Internet behöver inte enbart vara något positivt, även om 

det bidrar med många möjligheter kan det samtidigt ses som ett hot på olika sätt. 

Internet öppnar nya möjligheter för mässorna att marknadsföra sig på, det är framtidens 

tillvägagångssätt för att synas ute på marknaden. Internet blir bara större och större i 

samma takt som de “traditionella” kanalerna försvinner mer och mer. Internet är fullt 

med möjligheter men det går också att ses som ett hot när det kommer till pålästhet och 

all den kunskap som Internet kan erbjuda. Den enorma kunskapen som Internet besitter 

är enkel att få tag på och kan därmed öka kunskapen hos människor; utställare och 

besökare medräknat. Att utställarna blir mer pålästa kan bidra till att de väljer att inte 

ställa ut på mässor då de istället har hittat andra tillvägagångssätt. Besökarna kan 

använda sig av Internet för att bli mer pålästa och ser då inte anledning till att besöka 

mässor då all information som behövs redan finns på Internet. Detta blir då ett stort hot 

för mässorna. 

 

Det krävs också att ha bra koll på hur läget ser ut i branschen för att hänga med på de 

förändringar som sker. För arrangörerna är det viktigt att ha koll på vad de utställare 

som deltar på mässorna tycker och vad de vill få ut av deltagandet. Ett utförligt 

efterarbete krävs i form av uppföljningar och liknande, även att kolla upp förändringar i 

branschen som kan påverka mässan är betydande. För att kunna genomföra ett bra och 

utförligt efterarbete är de bra att de utställare som har deltagit på mässorna anser att 

kontakten med arrangörerna har varit bra. Har utställarna och arrangörerna en bra 

relation till varandra kan det bidra med att utställarna enklare uttrycker sina åsikter om 

mässan. TUR-mässans tidigare utställare tycker att kontakten med arrangörerna har 

varit bra och att de gör ett bra jobb med att genomföra mässan, något som enligt oss går 

att använda sig av till mässans fördel. Bra relationer till utställare kan även bidra med att 

viljan att ställa ut ökar hos utställarna då de vet vad de har att göra med. 

 

Enligt eventets livscykel har TUR genomgått sin mognadsfas och idag, sett till siffrorna, 

är mässan istället inne i en mer nedåtgående fas. TUR hade sina största glansdagar 

under 90-talet och har sedan dess gått allt mer nedåt, i alla fall vad det ser ut som på 

ytan. På djupet ser detta fall annorlunda ut, genom TUR-mässans alla förändringar 

under de senaste åren går det istället att tyda att mässan är inne i en helt annan fas än en 

nedgående. TUR som den generella och stora mässan där alla var på plats finns inte 

längre, denna är i sin nedgående fas. Men nya TUR som nischat, specificerat och som 
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har mål att anordna affärsmöten är istället inne i en introduktionsfas. De som är vana 

vid det ”gamla” konceptet hänger inte riktigt med i utvecklingen. Vi tror dock att så fort 

TUR får ordning på sina förändringar och kommer fram med ett koncept som fungerar 

och som även är intressant för utställare och besökare kommer siffrorna att gå uppåt 

igen. 

 

Det är viktigt att locka rätt målgrupp för att mässorna ska bli mer trovärdiga. En 

utställare på en mässa med inriktning på turism som inte har någon som helst koppling 

till turismen gör att trovärdigheten minskar. Enligt Kakavand (2014), representant på 

TUR, ska mässan spegla hur branschen ser ut idag. Eftersom turismbranschen innehåller 

många olika delar där event, mässor och liknande enbart är en av många beståndsdelar 

kan det vara viktigare än någonsin att bli mer nischad. Detta kan resultera i att det är 

ännu viktigare att marknadsföra sig till rätt målgrupp och locka denna till sin mässa. Har 

mässan ett mer nischat koncept, som TUR idag försöker ha, är det samtidigt viktigt att 

visa detta utåt. Dels genom de utställare som är på plats men även för att få besökaren 

att förstå konceptet. Ett exempel på att just TUR inte riktigt lyckats med att förmedla 

detta tycker vi är då en av respondenterna som svarat på enkätundersökningen tyckte att 

mässans sätt att nischa sig på var väldigt spretig. I en så stor bransch som 

turismbranschen är krävs något mer nischat för att kunna sticka ut, men även att 

personer utifrån förstår det nischade konceptet. Genom att marknadsföra sig till rätt 

målgrupp går det att få rätt personer till mässan, personer som utställarna riktar sig till 

och utställare som är kopplat till mässans koncept. Detta i sin tur bidrar med att 

kvaliteten på såväl mässan som utställarna och besökarna ökar.   

 

Genom den genomförda enkätundersökning kom det fram att många av de utställare 

som svarade tydligt har märkt av minskningen av utställare på TUR. Detta är något som 

är förståeligt då både Kakavand (2014) och Brunius (2014) uppfattat att det enbart är 

beslutsfattare som kommer till mässan och inte hela firmor som det tidigare år har varit. 

Det är helt enkelt färre företag som satsar och lägger pengar på att delta på TUR och att 

ställa ut i en monter. Däremot kom det fram att många av de utställare som svarade på 

enkäten även upplevde en minskning av antalet besökare. Något som jämfört med 

minskningen av antalet utställare kan vara svårt att uppfatta då dessa sjunkit betydligt 

mindre. Så vad beror då detta på? Ställdes frågan konstigt av oss som författare när vi 

formulerade frågorna på enkäten? Blev den som sedan skulle svara på frågorna 
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påverkad av utformningen eller är det verkligen så att den lilla och ganska obetydande 

minskningen verkligen upplevs? Ytterligare frågor om detta går att ställas men kan det 

istället vara så att det är kvaliteten på besökarna som minskar och att det är detta som 

uppfattas av utställarna? Av de besökare som fallit bort kan större delen bestå av 

besökare av högre kvalitet och som har större betydelse för utställarna och därför känns 

bortfallet större än vad det egentligen är. Ett annat svar på detta kan enligt oss vara att 

det enbart är beslutsfattare från företag som besöker TUR idag, tidigare kanske hela 

personalstyrkan var på plats vilket också påverkar antalet besökare på mässan. 

Många av de tidigare utställarna väljer att inte delta längre, det är därför viktigt att de 

som kommer att ställa ut i framtiden förstår vad de kan få ut av att delta, vad detta kan 

betyda för deras företag, samt hur de går tillväga för att lyckas så bra som möjligt med 

sitt deltagande. För att ha kvar utställarna och för att se till att de deltar flera år kan det 

vara bra att de får hjälp med att förstå hur de ska gå tillväga och vad som kan hända om 

de utnyttjar sitt deltagande på bästa sätt. Får utställarna denna förståelse kan det även 

bidra med att den inriktning som TUR har med att genomföra affärsmöten blir 

framgångsrik. Att delta på mässor är dyrt vilket gör det extra viktigt att mässorna 

informerar och förklarar om vad denna investering skulle kunna leda till om utställaren 

gör det som krävs av denne. Detta skulle även göra att kvaliteten på utställarna blir 

högre. Kostnaderna kommer alltid att vara en stor fråga för att delta på mässor, 

deltagandet påverkas också om hur den rådande ekonomin ser ut i samhället. Är 

ekonomin dålig innebär det att färre väljer att delta medan en bra ekonomi resulterar i 

högre deltagarantal, detta är något som mässorna själva inte kan påverka utan kommer 

alltid vara något som de blir påverkade av. 
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6. Slutsats 
 

Den avslutande delen av denna studie besvarar den frågeställningen som studien 

bygger på samt knyter samman studiens kunskapsbidrag. 

 
Gemensamt för de fyra mässor som studerats är att arbetet med mässorna liknar 

varandra. Framför allt har dessa likheter gått att finna i hur representanterna berättat om 

jobbet med marknadsföringen av mässorna. Marknadsföringen av mässorna sker i 

samband med försäljning och med de mer traditionella kanalerna. På senare år har 

Internet vuxit som marknadsföringskanal för samtliga mässor och har flitigt använts av 

samtliga mässor, vilket gjort Internet till en stor tillgång för mässorna. Internet har 

genom studien även visats kunnat ha en negativ påverkan på mässorna. Speciellt för 

Reiseliv som 2012 tvingades lägga ner. Representanten från Reiseliv menar att det 

minskade antalet besökare och utställare i samband med utvecklingen av Internet är vad 

som ledde till den nedläggning de till slut stod inför. Jämfört med de andra mässorna 

var arbetet med utveckling inte lika omfattande och mässan förlorade fler och fler 

utställare samt besökare för varje år. Vi kan därmed konstatera att Internet för de 

Skandinaviska mässorna både är en tillgång och en belastning som arrangörer bör arbeta 

med på rätt sätt men också använda med försiktighet för att minska risken att Internet 

slår ut mässornas betydelse.   

 

För utveckling av mässorna använder ledningarna utvärderingar och olika uppföljningar 

för att jobba ut mässorna åt rätt håll. Dessa utvärderingar bör, enligt oss, ha en 

betydande roll när det kommer till utvecklingen. Detta för att i denna studie har det 

framkommit att exempelvis den inriktning TUR har och eftersträvar inte stämmer 

överens med utställarnas faktiska uppfattning. För att undvika att mässan går i Reiselivs 

fotspår anser vi att det är viktigt för alla fyra verksamma mässor att använda 

utvärderingar och respons från såväl utställare som besökare för att se till att mässans 

inriktning är tydlig och uppfattas på korrekt sätt.  

 

Ett stort motiv till att inte längre delta som utställare på turistmässor är att investeringen 

ett deltagande kräver är för dyr och inte längre lönsam. Detta är något vi sett 

genomgående i studien. Att ställa ut på en mässa kräver mer än den ger tillbaka och 

detta har lett till att utställare hellre lägger pengar på andra sätt att marknadsföra sina 
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företag. På grund av minskat deltagande är det idag svårare att få ut något av mässan 

och det krävs mer kunskap om vad utställaren ger sig in på än vad det behövts under 

tidigare år. Vi håller med både Brunius (2014) och Wong et al. (2014) om att det är 

viktigt att en utställare är väl förbered och inte förlitar sig på att arrangörerna ska sköta 

allt arbete, utan att kvaliteten på mässan även kommer från dem själva som utställare. 

Gällande den möjliga nedgång turistmässor är på väg mot anser representanter från 

Ferie For Alle, Matka samt TUR att detta inte är något som påverkat deras mässor. De 

ser att besöksantal och utställarantal sjunker men att detta inte är något de själva anser 

sätta käppar i hjulet för mässorna, de menar istället att kvaliteten är desto viktigare. 

Därmed kan vi i denna studie, grundat i åsikter från tidigare utställare samt 

representanter från mässorna, konstatera att kvalitet går framför kvantitet. För 

utställarna är kvaliteten på besökarna av stor betydelse då de vill få ut så mycket av sitt 

deltagande på mässorna som möjligt, detta innebär att kvantiteten egentligen inte spelar 

någon roll. För mässans trovärdighet är det i sin tur viktigt att kvaliteten på utställarna 

är högre än antalet. För att få en så stor och välfylld mässa som möjligt bör kvantitet 

vara fokus men vill arrangörerna istället ha en framgångsrik mässa där utställare såväl 

som besökare får ut så mycket som möjligt av mässan är det kvalitet som ska vara det 

viktigaste. TUR-mässans siffror tyder på en stadig nedgång, även Matkas siffror går 

neråt och statistik från Ferie for Alle tyder på såväl upp- som nedgång. Trots detta är det 

viktigare att ha kvaliteten i åtanke, även om antalet utställare och besökare samt ytorna 

på mässorna minskar så är kvaliteten viktigast. Det är viktigt att inte hänga upp sig på 

siffror utan istället se till vad TUR och de andra mässorna gör för branschen, samt de 

som ställer ut på mässorna. 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Frågor för intervjuer via mail samt telefon 
 
Matka – Leena Aarniala 

-‐ Hur länge har du jobbat med Matka? 
-‐ Hur jobbar ni med att utveckla er mässa? 
-‐ Hur jobbar ni med att locka utställare till er mässa, respektive besökare? 
-‐ Genom vår studie har vi upptäckt att det är en nedåtgående trend hos mässor, har 

ni upplevt detta och hur jobbar ni för att motverka detta?  
-‐ Vad är er framtidsvision? 

 
 
Ferie for alle – Maja Kjaer Juul 

-‐ Hur länge har du jobbat med Ferie for alle? 
-‐ Hur jobbar ni med att utveckla er mässa? 
-‐ Hur jobbar ni med att locka utställare till er mässa, respektive besökare? 
-‐ Genom vår studie har vi upptäckt att det är en nedåtgående trend hos mässor, har 

ni upplevt detta och hur jobbar ni för att motverka detta?  
-‐ Vad är er framtidsvision? 

 
 
Reiseliv – Torill Engelberg 

-‐ Hur länge jobbade du med Reiseliv i Oslo? 
-‐ Hur jobbade ni med att locka utställare samt besökare till mässan? 
-‐ Hur upplevde ni den nedåtgående förändringen för mässan? 
-‐ Hur jobbade ni för att motverka att mässan blev mindre och mindre? 
-‐ Vad var det som till slut avgjorde att ni fick lägga ner mässan? 
-‐ Tror ni att det som hände med Reiseliv är något som skulle kunna hända andra 

mässor idag? Exempelvis på grund av denna nedåtgående trend som sker.  
 
TUR-mässan – Farhad Kakavand 

-‐ Hur länge har du jobbat med TUR-mässan? 
-‐ Hur jobbar ni med att utveckla mässan? 
-‐ Hur jobbar ni med att locka utställare och besökare till er mässa? 
-‐ Genom vår studie har vi upptäckt att det är en nedåtgående trend hos mässor, har 

ni upplevt detta och hur jobbar ni för att motverka detta?  
-‐ Vad är er framtidsvision? 

 
  



  
 

II 

Bilaga 2 

 
Intervju med Claes Brunius 
 
Matilda: Vilket företag representerade du under ditt deltagande på TUR? 
 
Claes: Oj! Jag har som konsult företrätt en väldans massa företag på TUR-mässan. 
Första gången representerade jag ett tyskt hotellsammanslutning som hette Romantic 
hotel & restaurant. Och sen har jag varit där för enskilda hotell ett par gånger och för 
rederier på Göta kanal några gånger, de gamla kanalbåtarna som går där. Jag har varit 
där för Kalmar län och för Öland. 
 
Matilda: Det var en del då alltså! *skrattar till * Hur många mässor deltog du? 
Jag har inte.. Jag vet inte hur länge.. Vet ni hur många år de har hållit på? 
 
Emma: 30 
 
Matilda: Ja 30, mm precis! 
 
C: Ja, ungefär 25 då! 
 
M: Ja 25! När var du med senast? 
 
C: Som jag arrangerade en monter var det ett tag sen senast, öhm vad kan det ha varit? 
5-6 år sedan! 
 
M: Hur har din allmänna upplevelse av mässan varit under ditt deltagande? Vad har 
varit positivt och negativt och varför? 
 
C: Oj! Ja det är en stor och komplex fråga. Om man ska koncentrera sig så är det väl så 
att TUR-mässan har växt fram och jag har följt deras utveckling. Från början var det en 
uppstickare, sedan blev det en intuition, det vill säga – alla var där kan man säga 
kortfattat. I rätt många år, det finns ett värde i detta med ett ställe att träffas. Det finns 
även en baksida att alla är där och att det händer inte så mycket. Det blir ett stort 
bransch party. 
 
E: Visst är det så att det är mycket fest där dagen innan? 
 
C: Ja mitt i tror jag! 
 
M: Det märkte vi ju när vi jobbade nu, den första dagen när alla hade gått hem då hörde 
man att de körde igång ordentligt. 
 
C: Ja torsdag och fredag, de är grymma! 
E: Då är det hårt! 
M: Ja, då är det hårt!  
 
C. Man kan väl säga så och det är väl också en av nackdelarna att det blir ju inte så 
effektivt som det ska. Sen har jag haft lite uppdrag där jag hjälpt kunder både hur de ska 
ställa ut och hur de ska agera där. Mitt mål har varit att de ska vara så effektiva och ha 



  
 

III 

ut någonting av det så mycket som möjligt. Då kan man säga att det är olika mellan år 
och vad de pysslar med. Men i stort sätt så tycker jag TUR- mässan har varit bra, den 
har samlat näringen och gett näringen en röst. Den har utvecklat näringen, 
professionaliserat den, då talar jag om de första 15 åren. Sen kom den som alla 
produkter och tjänster upp i en mognadsfas där det är svårare att utveckla. Nu har jag 
inte följt den så himla noga så jag har varit där och hackat på dem de senaste 5 åren. 
Men nu är den ju också på väg ner också, eftersom en fas ser ut så. Den mognas och sen 
måste man göra någonting åt det för att den ska växa. Det var kanske ett konstigt svar 
på din fråga.  
 
M: Nej men det är din uppfattning så! Hur har du uppfattat antal besökare under din 
vistelse på mässan? Eftersom du nu har varit med under flera år 
 
C: Ja, precis! Alltså man måste ju, det är en sak som är väldigt viktigt, man tänker 
kvalitet och kvantitet. Det vill säga egentligen spelar det ingen roll hur många besökare 
som är där, bara det är rätt besökare. Då får man vända på det hela och det är där jag tror 
det blir komplext för många som har varit där och ställt ut, de vet inte varför de har varit 
där. Då är det viktigt, är de där för att träffa bussarrangörer, då är det kanon för där är 
sveriges alla bussföretag. Är de så att de är stockholmare som ska beställa resor till 
spanien, då är de på helt fel ställe! De som har ställt ut där genom åren har inte någon 
riktig koll på varför de är där, de bara ska vara där, alltså kan de inte låta bli att vara där. 
Så det innebär att själva utvecklingen kanske fortfarande går uppåt, de kommer mer och 
mer folk och det kan de säkert hävda, men det är ju kanske göteborgare som kommer dit 
för att köpa ost. Vilket man kan göra de senaste gångerna.  
 
M: Falbygdens ost!  
 
C: Ja precis, det är så! Det innebär att då är man ute på lite farlig mark. Så att man kan 
säkert höja antalet besökare ytterligare men i min värld så är det viktigare vilka 
besökare som är där. Det är väldigt beroende på vad du vill göra där.  
 
M: Ja och då har vi samma fråga när det gäller uppfattning av antal utställare under din 
vistelse på mässan. Hur har du uppfattat antal utställare under din vistelse på mässan? 
 
C: Det kanske är lite samma svar som jag hade innan egentligen att om man inte vet vad 
man är där för så kommer det förr eller senare vara för dyrt att vara där. Och för många 
eftersom branschen eftersom konkurrensen inom branschen är stenhård, så kan man 
säga det att jag ser det inte som för dyrt att vara där men det är en stor investering att 
vara där. Det innebär att har man inte liksom riktigt koll på att man kan mäta av den 
investeringen man gör så kommer man förr eller senare att inte kunna åka dit. Därför är 
det så mycket färre där nu, det behöver inte heller vara fel men det gäller att de som är 
där handskas med tillfredställelse för de som verkligen vill vara där. Sen om det blir 
50% mindre är helt okej förutom vissa om man nu har ett varumärke som de har att 
bevaka. Att de ska var nordens bästa mässa så har man ingen trovärdighet om inte 
Norge, Skåne och Norrland som inte är där, då faller det. Det är väl nackdelen med att 
bli färre, de får mindre trovärdighet i det de gör.  
 
M: Har du uppfattat någon förändring av mässans storlek under din vistelse? Den 
fysiska.  
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C: Självklart, nu har ju inte ni varit med när det var som störst men när det var som 
störst då fick man inte plats och fick säga nej och då hade man ploppat ut i vartenda 
hörn. Som ni sa då, två våningar, och man fick slåss om en plats om man vara sent ute. 
Vilket jag gjort för några kunder också. Sen är det också viktigt att veta, det kanske ni 
känner till, men exempelvis nu kan man hitta ideella föreningar där. De fylls på, betalar 
inte, men de fylls på för att fylla ut det hela. Det är ett försök att se till att fylla ut TUR. 
Samtidigt drar det också ner attraktiviteten. Det är inget fel med repslagare men det är 
inte där man kan köpa eller sälja tjänster och produkter. 
 
M: Under dina besök på mässan, anser du att besökarna har blivit mer pålästa när det 
kommer till mässan än de varit under tidigare år?  
 
C: Både och, menar ni privatpersoner eller fackliga besökare? 
 
E: Egentligen privatpersonerna 
 
M: Ja precis! 
 
C: Alltså jag tror det är samma gamla vanliga personer från det området, göteborgare 
kommer dit. Jag tror att det också är väldigt tydligt uppdelat under bransch dagarna och 
de öppna dagarna. Bransch dagarna, om ni är där, nu på en torsdag eftermiddag så har 
de riktiga reseproffsen redan dragit. Då har de gjort färdigt sina affärer. Samtidigt så 
börjar det tassa in en del pensionärer och besökare. För att svara på er fråga så tror jag 
inte att de är mer pålästa det är i stort sätt samma, men jag tror att branschfolket är mer 
pålästa för att de vet nog mer varför, när de väl har valt att komma dit, varför de är där.  
 
M: Studier tyder på att mässor i allmänhet minskar, är detta något du som utställare 
anser att TUR-mässan präglats av?  
 
C: Ja, definitivt! Det har jag ju, det är väl inte så mycket, som sagt var, det är ju inte så 
himla viktigt att man har mer utställare men det gäller att det är rätt utställare. Det är 
klart att om det är som just nu, kanske de senaste 4- 5  åren som de har åkt rakt ner i 
källaren så har de inte hittat den här nya vägen. De har inte hittat den här nya vägen men 
man ska göra klart för sig att de konkurrerar med det vi har framför oss, en massa 
teknisk utrustning som det också går att göra mycket saker med och som det mesta man 
gör på en TUR-mässa.  
 
M: Hur har kontakten med arrangörerna varit under ditt deltagande på TUR? 
 
C: Det har varit väldigt olika eftersom det har varit så väldigt många men den har alltid 
varit bra, det är inga som helst bekymmer. Det är rätt dyrt att vara där, eller en stor 
investeringen och vet man hur det funkar så kan man försöka få ner det priset på många 
sätt, beroende på vem man är. Och de åtgärdar de som är så det har inte varit några 
bekymmer egentligen.  Jag tror de är väldigt proffsiga där, det är ju inte den enda 
mässan de gör om man säger så.  
 
M: Skulle du kunna tänka dig att ställa ut på TUR mässan igen i något sammanhang? 
Varför/Varför inte? 
 
C: Det är en bra fråga eftersom det inte är jag som ställer ut men från mitt perspektiv, 
hade jag haft en kund som jag visste skulle kunna få ut någonting av det så svar: ja! Sen 
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finns en kombination av de som får ut något av bransch dagarna men också kan tjäna 
pengar på att vara där på de publika dagarna. Innebär inte att man måste sälja ost, det 
kan innebära något annat. Men det kan vara för dyrt att åka dit för bara en av dessa, man 
måste veta att man kan få ut något av både bransch dagarna och de publika dagarna.  
 
 
M: Har du deltagit på andra turism mässor? Hur har dessa mässor sätt ut? Vad är de 
största skillnaderna på TUR och denna mässa anser du? 
ITB, WTM 
 
C: Inte motsvarande TUR jag har varit på ITB och WTM i London. 
 
E: Hur är ITB egentligen? Det måste vara helt galet! 
 
C: Ja det är löjligt stort, det är ungefär motsvarande, det är egentligen en TUR-mässa 
fast väldigt mycket större. Det är en måste-mässa, man måste vara där. Det är mycket 
större, vi måste vara realister då vi är 9 miljoner människor här. ITB har en 
upptagningsområde är, jag vet inte hur många, 100tals miljoner. Samma är det där lite 
den enes död är den andres bröd. Minskar antalet andra mässor, en del är på många 
mässor, ju tajtare de blir så skärmar man bort dem som inte är så effektiva eller bra. 
Oftast blir det de stora som blir kvar, det är dyrare att stå där men man kanske får mer ut 
av det. Jag kan inte säga att jag har varit med som medproducent, några i Stockholm har 
jag varit på men det var länge sen.  
 
M: Vi har sett bilder från den mässan i Danmark och den ser man är väldigt lik TUR-
mässan, bara när man ser en bild. Så det är samma utställare och då kan det ju vara så 
att de väljer att stå över TUR-mässan? 
 
C: Ja det kan ju vara så, sen ska det ju landa Japan, Filipinerna, Brasilien, Jordens alla 
stora turistattraktioner. Det finns ju grupper som bara åker runt från mässa till mässa 
och har liksom det som jobb mer eller mindre och då kanske de skiter i TUR-mässan 
och landar bara på ITB, WTM i London eller vad det nu är för nåt. Jag vet inte så 
mycket om WTM nu för tiden, för några år sen så var det så att där är man ännu mindre, 
det blir Norden som drar ihop sig. Men det är inte jämförbart då den bara är för 
branschen. 
 
Er frågeställning är ju egentligen varför och det är ju det som är lite komplext men 
delvis om man ser det ur utställarnas perspektiv så vet de egentligen inte varför de är 
där. De är inte lika effektiva, de har inte gjort sin analys och därmed blir det för dyrt att 
vara där. Ser man det ur ett annat perspektiv, branschen dels, så måste man prioritera 
och då väljer man säkert de mässer som man ser funkar bättre. Men sen är det väl också 
så att branschen funkar på ett annat sätt nu, det går blixt snabbt med försäljning, man 
har inga resebyråer som man ringer om man ska köpa din lilla biljett och få den 
hemskickad utan då sätter du dig hemma och beställer vad du vill och sen flyger du iväg 
imorgon till andra sidan Jorden. Förutsättningarna är helt annorlunda. Men jag menar 
det finns ju sådana som Astrid Lindgrens Värld, det är väl de som är närmast oss, de gör 
fortfarande stora satsningar. De har minskat men de satsar fortfarande på att åka runt 
med Pippi i tre olika versioner eller vad det är. Pippi och gänget är nästan det enda som 
är de svenskar som verkligen är runt omkring på Jorden. De rör sig på många ställen på 
deras marknad. Det finns några men de har satt det i system och för dem så finns det 
alltid en plats.  
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Jag tror deras utmaning är lite är det som pågår i Jönköping just nu, den stora 
spelmässan, vad heter den? 
 
E: Dreamhack! 
 
M: Ja, Dreamhack ja! 
 
C: De borde åka dit och ta det på allvar, det är framtidens målgrupp som sitter där, hur 
tänker dom? Hur gör dom? Hur funkar det? Vrida runt i skallen på dem själva och det är 
oftast så om man ska tänka långsiktigt på en utveckling. Det är därför det är roligt att 
sitta och prata med er, ni är framtidens köpare av mässor. Jag tror rätt många tjuvkikar 
på Dreamhack just nu. Det är ju några killar från Borlänge som startade och driver det 
där och det är ju oftast där när det får växa. Det var så TUR-mässan också växte, av en 
själv som var duktig på det där men som med alla andra grejer så – nedgång!  
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