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Sammanfattning
Idégivaren Sten Jonsson vill ta fram en annonskatalog för småföretagare i Sverige. En katalog där
annonskostnaden ska vara så låg att de flesta företagen har råd att deltaga. De som annonserar i
katalogen bör vara tillverkande företag inom branscher som plåtslagerier, snickerier, smidesverkstäder och mekaniska verkstäder.
Tanken med katalogen är att underlätta för tillverkaren att nå ut till kunden utan mellanhänder.
Utan mellanhänder kan priset hållas nere samtidigt som tillfälle till omdöme om produkten skapas, då
direktkontakt sker mellan kund och tillverkare. En katalog av detta slag skulle gynna marknadsföringen för företaget samtidigt som den skulle skapa tillfälle till innovationer.
De tänkta målgrupperna är fastighetsbolag, byggfirmor och jordbruksfastighetsägare.
En marknadsundersökning har genomförts som en fältstudie innefattande postintervju och telefonintervju. Undersökningen genomfördes för att få en uppfattning om hur småföretagare ser på idén med
annonskatalogen samt hur stort intresset skulle vara att annonsera i katalogen.
Marknadsundersökningen blev i slutändan oanvändbar då endast tre av trettio företag uttalade sig
om idén samt två av dessa ville träffas för vidare besök. I samband med undersökningen gjordes även
en fördjupning om marknadsundersökningar som tar upp väsentliga delar för projektet.
En dummy har tagits fram som visar omslag, bild- och textangivelser, innehållsförteckning, köpinformation och upplägg på annonssidor där de olika formaten på annonser visas samt hur dessa kan
kombineras.
En kalkyl har även tagits fram för att få en uppfattning om vad projektet skulle kosta att starta upp.
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Summery
Sten Jonsson wants to start a production of an advertising catalogue for small companies in Sweden. A
catalogue where the advertisingcost is so low that most of the companies can afford to participate. The
companies who will advertise should be manufacturing companies in trades of carpentry, sheet metal
workshops, forging workshops and engineering workshops.
The catalogue will facilitate for the manufacturer to reach the costumer without any middleman.
Without a middleman creates a possibility for an opinion about the product at the same time as the
price can be held low. A catalogue of this type would benefit the marketing of the companies at the same
time as it would generate an occasion for innovations.
The possible target groups are property companies, construct companies and farmers.
A market research has been carried out contained a postal interview and a phone interview. The
market research carried out to get an understanding in what the companies think about the idea but
also to see if the companies are in interest of advertise in the catalogue. Unfortunately the market
research became unusable when only three of thirty companies comment the idea and two of them
wanted to meet for a further visit. In relation to the market research a deeper study in market research, in which essential parts for the project, was made.
A dummie has been done to show the design of the catalogue.
A calculation has also been done to get an understanding in what the project would cost to start.
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Inledning
Bakgrund
Idégivaren Sten Jonsson, Lima Järn och Smide, vill ta fram en annonskatalog – Fabriksnetto – för småföretagare i Sverige. Tanken med
katalogen är att annonskostnaden ska vara så låg att de flesta företagen
har råd att deltaga. De som annonserar i katalogen bör vara tillverkande
företag som vänder sig direkt till slutkund där inga mellanhänder finns.
Affärsuppgörelsen sker direkt mellan kund och tillverkare.
Annonsörer är företag inom branscher som plåtslagerier, snickerier,
smidesverkstäder och mekaniska verkstäder.
Målgruppen är fastighetsbolag, byggfirmor och jordbruksfastighetsägare.
Kontaktperson för projektet är Mats Edvardsson, Lima Utveckling AB.

Syfte
Syftet med annonskatalogen är att underlätta för tillverkaren att nå ut
till kunden utan mellanhänder. Detta medför lägre priser på produkterna
och då direktkontakt sker mellan kund och tillverkare ges tillfälle till
omdöme om produkten.

Mål
Målet är – baserat på resultat från kalkyl och marknadsundersökning –
att få ut annonskatalogen på den svenska marknaden till en billig
produktionskostnad. Annonskatalogen ska vara självbärande genom
annonsförsäljning.

Metod
Kontakt med Mats Edvardsson har under arbetets gång att hållits via
telefonsamtal, mail och besök i Lima.
Marknadsundersökningen genomfördes som en fältstudie innefattande
postintervju och telefonintervju. Ett 30-tal företag kontaktades för att få
en uppfattning om hur småföretagare ser på idén med annonskatalogen
samt hur stort intresset är att annonsera i katalogen. Marknadsundersökningen genomfördes med vägledning av Sören Rörth på företaget ALMI i Falun.
Kalkyl och beräkning på annonskatalogens kostnader utfördes med
handledning av Christina Haggren, projektledare Dalacampus TUD.
En dummy till annonskatalogen har gjorts i QuarkXpress 6.1, Adobe
Illustrator 10 samt bildbehandling i Adobe Photoshop 7.0.

Avgränsningar
Studien begränsas till kalkyl, marknadsundersökning i Dalarna samt att
ta fram en dummy av annonskatalogen. Dummyn ska visa omslag, innehållsförteckning och upplägg på annonssidor som visar de olika formaten
på annonser samt hur dessa kan kombineras.
7
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1 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning fungerar som en av många olika typer av
marknadsinformationskällor för ett företag eller en organisation. En
marknadsundersökning kopplar samman marknadens aktörer med
marknadsföraren genom den information undersökningen utbringar.
Informationen i en marknadsundersökning skiljer sig från annan information på så sätt att man här systematiskt samlar in, analyserar och
tolkar informationen med utgångspunkt från ett specifikt marknadsföringsproblem eller en viss marknadsmöjlighet. Det innebär dock inte
att en marknadsundersökning kan ge alla svar på det problem företaget
eller organisationen ställs inför.
En marknadsundersökning fungerar främst som ett styr- och
planeringsinstrument. Det är en metod som försöker visa vad som är
positivt eller negativt med olika aktiviteter. Marknadsundersökningen
används även till att försöka förstå marknaden och dess aktörer. En
större förståelse för hur marknaden fungerar ger goda möjligheter till
bättre anpassning vilket gynnar både företag och kunder (Christensen,
Andersson, Carlsson, 1998).

1.1 Marknadsundersökningens syfte
En marknadsundersöknings syfte är en bestämning av undersökningsproblemet vilket beskriver undersökningens inriktning och målsättning.
Det är viktigt att formulera ett tydligt och klart syfte som man kan återgå till då man känner sig tveksam till hur undersökningsprocessen bör
fortlöpa.
Att göra en marknadsundersökning kan grunda sig på många syften.
Syftet kan t ex vara att:
•
•
•
•
•
•

fastställa om man ska starta ett nytt företag
undersöka om man ska satsa på en ny produkt
undersöka om man ska vidga sin marknad
krav från bank eller annan intressent
val av konkurrensmedel
kontroll av marknadsaktiviteter

Innan man genomför en marknadsundersökning är det dock viktigt att
inte glömma att en undersökning kan ta mycket tid och pengar i anspråk.
Man måste först fråga sig varför man vill göra undersökningen och därefter noggrant väga vad resultatet av undersökningen kan ge företaget
mot om det verkligen är värt arbetet och pengarna som kommer att behövas läggas ned. Det finns några tillfällen då man bör avstå från att göra
en marknadsundersökning (Christensen, Andersson, Carlsson, 1998):
• när kostnaden för undersökningen överstiger värdet på
informationen
• när resurser saknas för att genomföra undersökningen
8
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• när resurser saknas för att genomföra eventuella åtgärder
• när det troliga resutlatet ej är användbart
• när företaget internt inte kan komma överens om vad de behöver
veta för att ta ett beslut

1.2 Marknadsundersökningsprocessen
En marknadsundersökning kan genomföras på olika sätt. Det finns dock
ett övergripande tillvägagångsätt med olika delmoment som man bör
följa.
• Först görs en grundlig problemanalys där problemets karaktär
analyseras och avgränsas så att det blir möjligt att undersöka.
Syftet med undersökningen fastställs.
• För att en marknadsundersökning ska bli så effektiv som möjligt
måste man begränsa vem eller vilka som ska undersökas. Man gör
ett urval.
• Nästa steg i processen blir att välja vilken metod man ska använda
för att samla in information. De olika metoderna varierar mycket i
kostnad och resultat.
• Informationen samlas in och analyseras och tolkas i förhållande
till marknadsföringsproblemet.
• Resultatet redovisas i någon form av rapport utifrån vilken
företaget kan ta beslut och vidta åtgärder.
Det är viktigt att tänka på att alla delmomentet är lika betydelsefulla.
Om man lägger ner mycket tid och hårt arbete på exempelvis datainsamlingen om man har slarvat med problemanalysen, så är det mycket
troligt att resultatet blir oanvändbart. En slarvigt genomförd undersökning tar förvisso kortare tid och är mindre kostsam, men ger ett otillförlitligt resultat.
1.2.1 Problemanalys
För att få en övergripande bild av problemet gör man en problemanalys.
Därefter kan man avgränsa problemet och formulera ett syfte för undersökningen. Det är viktigt att fastställa vem det är inom företaget eller
organisationen som ska ta del av informationen. Det är ofta skillnad på
vilken information som är av intresse, beroende på vilken nivå i företaget
eller organisationen man verkar inom.
Syftet med undersökningen formuleras först när en bra avgränsning av
marknadsföringsproblemet har gjorts. Det är viktigt att syftet blir klart
och tydligt då det är syftet som beskriver undersökningens inriktning och
målsättning.
1.2.2 Urval
Här är det viktigt att fundera ut vilka det är man vill ha information från
och om. Denna grupp kallas målpopulation. För att få det mest exakta
resultatet bör man genomföra en totalundersökning, det vill säga en
undersökning av hela populationen. Det kostar dock oftast alldeles för
9
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mycket samtidigt som det är väldigt tidskrävande. Därav bör man istället endast undersöka ett urval för att i slutändan dra slutsatser om hela
målpopulationen.
1.2.3 Metod
Marknadsundersökningar brukar delas in i två övergripande huvudgrupper: kvalitativa eller kvantitativa data. Vanligtvis skiljs dessa
utifrån deras karaktär och form, där kvalitativa data utgörs av siffror och
kvantitativa data utgörs av ord och bilder. Följden av denna åtskillnad
blir att kvalitativa data ses som något man räknar genom att använda
statistiska metoder, medan kvantitativa data ses som någonting man
tolkar och försöker förstå (Christensen, Andersson, Carlsson, 1998).
När det gäller val av metod finns det många faktorer att ta hänsyn till
innan undersökningen kan pöbörjas, bland annat tid, kostnad och tillgänglig information.
De vanligaste sätten att genomföra en undersökning på är skrivbordsundersökning eller fältundersökning.
1.2.3.1 Skrivbordsundersökning
Vid skrivbordsundersökning används tidigare marknadsundersökningar,
statistikuppgifter och annat lämpligt material. Fördelarna med denna
metod är att den är arbetsbesparande och därmed billig. Nackdelar kan
vara att det material som används inte är helt aktuellt eller fullständigt.
1.2.3.2 Fältundersökning
En fältundersökning genomförs då man inte har tillgång till användbart
material. En fältundersökning kan innefatta postintervju, telefonintervju och/eller personlig intervju. Vad gäller frågeformulär är det
viktigt att endast ställa så många frågor som är absolut nödvändigt och
frågorna bör ställas i logisk följd.
1.2.3.2.1 Postintervju

En postintervju består av en enkät med frågor som skickas ut till respondenterna som sedan besvarar frågorna och sänder tillbaka materialet,
alternativt samlar företaget själva in enkäten. Fördelarna med den här
undersökningsmetoden är att den är kostnadseffektiv i jämförelse med
andra insamlingsmetoder samt att den kan spridas över ett stort geografiskt område. Nackdelar är att det ofta är ett högt bortfall och lång insamlingstid. Det kan även förekomma missförstånd då man inte varit
tillräckligt tydlig i frågeformuläret.
1.2.3.2.2 Telefonintervju

Telefonintervjuer är vanliga då man ofta får svar relativt snabbt från tillräckligt många personer. Med denna metod minimerar man risken för
missförstånd och bortfallet blir mindre. Man kan här även utveckla
denna intervju och gå in på djupare frågor. Fördelar med metoden är att
den både är tids- och kostnadseffektiv. Nackdelar kan vara den så kallade
»intervjueffekten« där intervjuaren påverkar respondenten att svara på
10
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ett visst sätt. Vid telefonintervjuer kan inte heller bilder eller figurer
visas.
1.2.3.2.3 Personlig intervju

Personliga intervjuer kännetecknas av att en intervjuare och en respondent tillsammans för en dialog med varandra. Fördelar med denna metod
är att personliga intervjuer med besök kan utnyttjas vid mer komplicerade frågeställningar. På detta sätt kan man se den intervjuade samt
visa eventuella bilder och prover. Nackdelar är att metoden är ganska dyr
då varje intervju tar lång tid att genomföra. Dessutom finns en risk att
man styr den som intervjuas.
1.2.4 Analys och tolkning
Precis som när det gäller val av metod finns det två typer av analyser.
Beroende på om man använt sig av en kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod använder man sig av motsvarande analysmetod för att få
fram en analys med hög aktualitet.
Vid kvantitativa analyser använder man sig ofta av en statistisk analysmetod. Det viktiga är inte siffrorna och beräkningarna i sig utan att
man ska kunna förstå och använda de data och statistiska mått man får
fram.
När det gäller analys av data från kvalitativa marknadsundersökningar ska man utgå från att analysera innebörden och meningen av den.
Man fokuserar på helheten och det undersökta sammanhanget för att få
fram de underliggande mönster och processer som finns i den verklighet
man har studerat.
För att öka en undersöknings trovärdighet och då även dess användbarhet, bör man systematiskt analysera de möjliga fel som kan finnas i
marknadsundersökningen under arbetets gång och dokumentera dessa.
De fel som bör identifieras och analyseras är fel i problemanalysen, urvalet, val av metod, bearbetningen och i tolkningen av data.
Man bör även se till undersökningens felmarginaler när det gäller
urvalet av målpopulationen.
Det är viktigt att man tar upp och diskuterar alla eventuella fel i den
rapport som ges till uppdragsgivaren just för att öka tillförlitligheten i
undersökningen.
1.2.5 Rapport och åtgärder
Marknadsundersökningen har inget värde i sig utan ska fungera som
underlag för marknadsbeslut. Därav att undersökningen måste sammanställas i en rapport eller en marknadsplan.
Rapporten ska kunna fånga uppdragsgivarens uppmärksamhet och
intresse samtidigt som den förmedlar undersökningens resultat.
Rapporten ska innehålla en fullständig, korrekt och objektiv beskrivning av hela undersökningsprocessen, från syfte och problemformulering
till resultat, slutsatser och rekommendationer.
Det är viktigt att inte avsluta marknadsundersökningen med rapporten eller marknadsplanen. Det man bör göra är att ta vara på den infor11
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mation som man har fått från undersökningen och göra ett åtgärdprogram. Detta för att förändra och utveckla företaget eller organisationen
åt det håll som marknaden finner fördelaktigt.
Det är även viktigt att sedan göra en uppföljning på hur marknaden
har reagerat på förändringen och hur mycket det har hjälpt företaget
eller organisationen.
Det kan också vara bra att göra ytterligare en marknadsundersökning
för att se mer exakt hur marknaden har reagerat på förändringen. Då får
man en ny rapport eller marknadsplan och ett nytt åtgärdsprogram.
På så sätt kan man ständigt förbättra företaget eller organisationen.

1.4 Avslutningsord
Det är ofta en kombination av de olika metoderna som används snarare
än någon enstaka metod. Det viktiga är att på bästa sätt kunna få fram
ett sanningsenligt resultat som svarar på den problemanalys man tidigare fastställt.
En marknadsundersökning bör leda till en rapport eller marknadsplan
av något slag. Det viktigaste att tänka på när man genomför en marknadsundersökning är att inte haka upp sig på det slutgiltiga dokumentet.
Viktigare är det arbete som leder fram till dokumentet. Det är under
detta arbete man vinner insikter och besvarar frågor man annars inte
skulle bli varse.

12
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2 Tillämpning av marknadsundersökning
2.1 Genomförande av marknadsundersökning
2.1.1 Problemanalys
Idégivaren Sten Jonsson vill ta fram en annonskatalog – Fabriksnetto –
för småföretagare i Sverige. En undersökning av marknaden krävs för att
få en uppfattning om hur småföretagare ser på idén samt hur stort
intresset är att annonsera i katalogen.
2.1.2 Urval
Vad gäller annonskatalogen var kostnadsfrågan viktig. Det skulle vara
en billig produktion. Den egentliga målgruppen var småföretagare i hela
Sverige inom branscher som plåtslagerier, snickerier, smidesverkstäder
och mekaniska verkstäder. Med småföretagare menas i detta fall företag
med 0-19 anställda. För att dra ner på kostnaden inriktas undersökningen i första hand på företag i Dalarna.
Adresser erhölls med hjälp av företagsregister över Dalarna. Det
resulterade i drygt 450 företag. Då det kostnadsmässigt skulle bli för dyrt
att skicka ett utskick till samtliga företag samt på grund av tidsbrist
begränsades utskicket till företag i Falun, Borlänge, Malung och Lima.
Det slutade med att enkäten distribuerades till 45 företag.
2.1.3 Metod
Marknadsundersökningen genomfördes som en kvantitativ undersökning, en fältstudie. Första kontakten med företagen skedde via ett
utskick märkt till befattningshavaren på företaget innehållande ett brev
som presenterade katalogens koncept, projektet och hur marknadsundersökningen skulle genomföras (se bilaga B, sida 1). Med detta brev följde
även ett frågeformulär (se bilaga B, sida 2).
Kort efter utskicket kontaktades befattningshavaren på företagen via
telefonsamtal med förhoppning om vidare besök. På grund av ytterligare
tidsbrist begränsades marknadsundersökningen att endast gälla företag
i Falun och Borlänge. Därmed kontaktades 30 företag via telefon.
Vid besöken var tanken att företagaren skulle få se en tänkt utformning av katalogen, besvara det medföljande frågeformuläret samt få svar
på eventuella frågor. Det blev inte aktuellt att besöka företagen.
2.1.4 Analys och tolkning
På grund av undersökningens låga svarsfrekvens kan den inte användas
som underlag för en analys. Med detta följer att ingen djupare analys
eller tolkning av svaren genomfördes. Eventuell orsak till det bristfälliga
resultatet behandlas senare i denna rapport (se Resultat av marknadsundersökning sid 12).
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2.1.5 Rapport och åtgärder
Av samma orsak som ledde till bristfällig analys och tolkning av undersökningens resultat, skrevs heller inte någon form av rapport eller marknadsplan.

2.2 Resultat av marknadsundersökning
Företagen visade bristande intresse. Endast tre företag uttalade sig om
idén samt två av dessa ville träffas för vidare besök. Detta medförde att
underlaget inte gav någon djupare insikt i hur småföretagare uppfattar idén med annonskatalogen.
Marknadsundersökningen blev i detta fall oanvändbar. Varför undersökningen påvisade så låg svarsfrekvens kan ha flera orsaker. En orsak
kan vara att utskicket gick till fel segment – att valet av annonsörer inte
var rätt anpassat. En annan orsak kan vara att fältstudien inte var den
rätta metoden vid denna typ av marknadsundersökning. Besök och personlig intervju hos företagen hade nog varit effektivare då företagaren
fysiskt skulle kunna få se katalogens utformning. En sådan metod hade
dock krävt mycket mer tid och pengar.
2.2.1 Orsaker att inte medverka i katalogen
De företag som ändå uttalade sig om idén ansåg att det fanns en rad olika
orsaker för att inte medverka i katalogen. Det kunde exempelvis vara så
att företagen arbetar mot för få kunder eller att företagen redan har få
men fasta kunder och inte anser sig vara i behov av marknadsföring av
detta slag. Det skulle också kunna bero på att det är ett producerande
företag som tar in stora ordrar och inte tillverkar produkter enligt katalogens koncept.
Ett företag uttalade sig även om att kalla annonskatalogen för just
»katalog«. Det skulle enligt denne skrämma företagare från att medverka då det redan idag finns ett oändligt antal kataloger på marknden.
Dock ansågs idén som något att »spinna« vidare på och utveckla.
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3 Annonskatalogen Fabriksnetto
3.1 Målgruppsbeskrivning
Tanken är att annonskatalogen ska distribueras till fastighetsbolag,
byggfirmor och jordbruksfastighetsägare i Sverige. Selektering är gjord
efter bransch, antal hektar och beslutsfattare. Här har även en begränsning av antal i målgrupperna gjorts då katalogens upplaga är planerad
till ca 75 000 exemplar. Antalet i varje målgrupp delades relativt lika för
att få en jämn spridning.

3.2 Beskrivning av annonsörer
Tänkta annonsörer är småföretagare i Dalarna. Dessa företagare arbetar
inom branscher som plåtslagerier, snickerier, smidesverkstäder och
mekaniska verkstäder. Selektering är gjord efter bransch, geografi och
storlek på företagen.

3.3 Katalogens cykel
Insamling och bekräftelse av annonser sker under perioden februariseptember. Detta resulterar i att arbetet med layouten av katalogen
kommer att fortlöpa under oktober och november månad. Katalogen är
tänkt att tryckas någon gång under perioden december-januari för att
sedan kunna distribueras till målgruppen under januari-februari nästföljande år.

3.4 Bild- och textmaterial
Då planer finns att utveckla katalogen på så vis att annonsörer från hela
Sverige ska kunna annonsera är det enklast och smidigast att samla in
bild- och textmaterial digitalt. Detta kommer att tillämpas genom att
givna riktlinjer om bild- och textmaterial kommer att finnas på Internet
i formen avs en pdf-fil, som utskick till företagaren samt på första sidan
i katalogen. Med dessa angivelser kommer även information om annonsformat och pris samt bild- respektive textyta att finnas (se bilaga C).

3.5 Layout
Efter jämförelser med andra produktkataloger som finns på marknaden
idag, exempelvis Biltema och Clas Ohlsson, har slutsatsen dragits att
denna katalog inte ska ha samma »röriga och hoptryckta« layout.
Katalogen ska istället ge utrymme åt det väsentliga, det vill säga
produkterna. Därmed är layouten enkel, strikt, ren och med tillräckligt
luftrum.
De olika annonsformaten är uppbyggda med en bildyta, en yta avsedd
för säljtext och en textruta för företagsinformation. Annonserna ser lite
olika ut beroende på om bildmaterialet är av stående eller liggande
karaktär.
I nedre marginalen av katalogen återfinns en färgkodning för att
underlätta lokalisering av branschindelningen. Denna kodning förstärks
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av att det i marginalen även står skrivet i vilken avdelning läsaren befinner sig (se bilaga D).

3.6 Färger
Katalogen är indelad i tre målgrupper. Var och en av dessa målgrupper
representerar en färg, en branschindelning för att lättare hitta i
katalogen. Då produktionen av katalogen är tänkt att ske i Dalarna
kändes valet av färgerna självklart. Färgernaz är falu terra, falu ockra
och falu röd (se bilaga F). Falu terra representerar byggfirmor – liknelse
vid trämaterial, falu ockra representerar jordbruksfastighetsägare –
liknelse vid jord och falu röd representerar fastighetsbolag –
liknelse vid fastighetsfasader. Färgerna samspelar även bra i kombination med varandra.

3.7 Typografi
Då katalogen endast kommer att innehålla säljtext och därmed inte
någon form av längre text, valdes en linjär som typsnitt, ITC Franklin
Gothic (se bilaga E). Det är ett rent och lättläst typsnitt. Typsnittet
används genomgående, endast med variation i skärningar. Detta med
tanke på omkostnaderna.

3.8 Pappersval
Arbetet med att hitta ett prisvärt och lämpligt papper inleddes med att
kontakta papperskonsulenter hos pappersdistributörer som Svenskt
Papper, Papyrus och Munkedals. Papperssorter med hög opacitet, låg
ytvikt och acceptabelt pris granskades och olika alternativ diskuterades.
Till inlagan lades förslag på Terra Print Silk alternativt Galerie One Silk.
Två papperssorter med hög opacitet och bra pris. Till omslaget diskuteras
papper med en ytvikt mellan 200-250 g/m2.
Vid val av papper är det bra att ta reda på vilket papper tryckeriet som
ska trycka trycksaken har hemma på lager, så kallat »huspapper«. Dessa
papper är i allmänhet billigare än övrigt papper. I det fall är det tänkt att
katalogen ska tryckas hos Centrumtryck i Malung, som har Svenskt
Papper som pappersdistributör.
I skrivande stund finns inget beslut om katalogen kommer att produceras eller inte. Men om beslut tas att katalogen ska produceras, ska den
tryckas på UPM Finess 130 g/m2 till inlagan och Galerie Art Gloss 200
g/m2 till omslaget. Båda papperen är så kallade »huspapper« hos
Centrumtryck i Malung.
3.8.1 Ytvikt
Ytvikten väljs med hänsyn till portokostnaden. Ytvikter under 115 g/m2
bör inte användas då detta skulle, som ovan nämnt, skapa en risk för
genomtryck.

3.9 Format
Annonskatalogens format A5, 148,5x210 mm, valdes med hänsyn till
att det ska vara ekonomiskt att trycka samt att det är ett behagligt format.
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3.10 Dummy
Dummyn är gjord utfrån en anpassad mall i QuarkXpress 6.1. Dummyn
visar annonsernas upplägg, format samt hur formaten kan kombineras.
Omslaget och innehållsförteckningen är skapad i Adobe Illustrator 10.
Bildmaterialet är hämtat från Internet endast för att visa upplägget.
Motiven är fiktiva.
Framställning av dummyn har skett på Högskolan Dalarna. Utskrift
har gjorts på skolans färgskrivare, Canon CLC1150 (se bilaga).
3.10.1 Bildbehandling
Bilderna bearbetades i Adobe Photoshop 7.0 i Adobe RGB-färgrymd. De
justeringar som gjordes var friläggning av bilderna samt att en lätt skugga lades på för att ge mer djup och liv åt bilderna. Därefter skärptes bilderna och tilldelas ICC-profilen till färgskrivare Canon CLC1150 .
3.10.2 Framsida
Idégivaren Sten Jonsson kom med förslaget att använda sig av bilder med
motiv på pengar till framsidan. Då idén kändes rätt utgick layouten från
bilder med pengar som motiv.
De bilder som valts ska symbolisera katalogens koncept, fabrikspriser
utan mellanhänder vilket kunderna tjänar på. Bilderna ska även symbolisera att det främjar marknadsföringen, vilket företagaren tjänar på.
Bilderna är redigerade så att katalogens branchindelningsfärger återspeglas.
Uppåtstaplarna/kurvorna ska symbolisera diagram som visar hur försäljningen ökar med ökad annonsering.
Färgen på tonlattan justerades för att ge ett bra helhetsintryck och för
att samspela tillsammans med bilderna.
Framsidan har en attraktiv formgivning för att locka till läsning (se
bilaga D, sida 1).
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4 Kalkyl
Kalkyler är ett av de hjälpmedel man använder för att kunna planera och
i efterhand kontrollera en verksamhet. Ett företags verksamhet kan
beskrivas som en produktions- eller förädlingsprocess, där anskaffade
resurser förädlas till produkter och/eller tjänster. För att ett företag ska
överleva krävs det, åtminstone i det långa loppet, intäkter som är större
än kostnaderna för de använda resurserna (E.Olsson, 1994).

4.1 Fabriksnetto
Katalogen ska vara självbärande utan att generera någon vinst, vilket
medför att annonskostnaden ska vara så låg att de flesta småföretagare
har råd att deltaga. Detta i sin tur medför att produktionen av katalogen
måste vara billig. Det finns då viktiga parametrar, enligt nedan, att ta
hänsyn till.
En modell för kalkylering har tagits fram med hjälp av Christina
Haggren där beräkningar på minimum-, normal- och en maximumkalkyl
är gjorda (se bilaga G). Minimumkalkylen är beräknad utifrån lägre
annonspriser än övriga kalkyler, en upplaga på 50 000 exemplar av katalogen, ett omfång på 48 sidor och det billigaste tryckeriet.
Normalkalkylen är beräknad utifrån en upplaga på 75 000 exemplar av
katalogen, ett omfång på 48 sidor och även här det billigaste tryckeriet.
Maximumkalkylen är beräknad utifrån en upplaga på 75 000 exemplar
av katalogen, ett omfång på 64 sidor och det tänkta tryckeriet,
Centrumtryck i Malung. Personalomkostnaderna varierer något i kalkylerna då det är beräknat på antal sålda annonser och tid för layuotarbete.
4.1.1 Inkomster
4.1.1.1 Annonspriser
Då det är omöjligt att anta hur många tänkta annonsörer som skulle
kunna vara intresserade av att annonsera sina produkter i katalogen har
ett ungefärligt pris satts på annonserna. Utifrån priset har beräkningar
gjorts på omfång om 48 sidor respektive 64 sidor. De annonspriser som
beräkningarna utgått från i normal- och maximumkalkylen är 8000 kr
för en helsidesannons, 5000 kr för en 1/2-sidesannons och 3000 kr för en
1/4-annons. I minimumkalkylen har beräkningar gjorts efter annonspriser som 7000 kr för en helsidesannons, 4000 kr för en 1/2-sidesannons och
2500 kr för en 1/4-annons (se bilaga G).
4.1.2 Kostnader
4.1.2.1 Tryckkostnad
Ett antal offerter har erhållits efter att offertförfrågan lagts ut på
Printoffer.com. Då beslut tagits om att katalogen ska tryckas hos
Centrumtryck i Malung har dessa offerter endast använts som prisjäm18
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förelser mot offert från Centrumtryck i Malung (se bilaga I). I minimumoch normalkalkylen har dock beräkningar gjorts på billigare alternativ
(se bilaga G). Det billigaste tryckeriet är Edita, beläget i Västerås.
4.1.2.2 Porto
Katalogen är tänkt att distribueras som »ekonomibrev sändning inrikes«.
Detta skulle enligt postens företagstjänst vara det billigaste alternativet.
Portokostnaden är beräknad utifrån katalogens sammanlagda vikt på
130 g, vilket skulle ge en kostnad på 4,03 kr/st vid 75 000 exemplar och
4,09 vid 50 000 exemplar. Detta skulle ge en totalkostnad på 302 347,50
kr respektive 204 255 kr (se bilaga G).
4.1.2.3 Företagsregister
För att nå den utvalda målgruppen och de tänkta annonsörerna måste
företagsregister till dessa köpas. Med en målgrupp om ca 75 000 st och
annonsörer om ca 450 st skulle det resultera i en kostnad på 166 900 kr
respektive 3600 kr (se bilaga I). Beräkningar är i minimumkalkylen gjorda efter en målgrupp om ca 50 000 st.
4.1.2.4 Distribution
Katalogen är tänkt att distribueras med printing direkt på omslaget. Det
innebär att beslutsfattarens namn med adress trycks på katalogen. I
priset tillkommer även tryck av portoruta, postsortering och postinlämning, vilket skulle ge en kostnad på 22 600 kr (se bilaga I, sida 1).
4.1.2.5 Programvara, typsnitt och annan utrustning
För att kunna driva projektet behövs programvara, typsnitt och grafisk
utrustning så som stationär dator, skrivare och scanner. För att minska
kostnaderna är det lämpligt att köpa ett programpaket där de nödvändigaste programmen som Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Abode
Acrobat Professional och Adobe Illustrator ingår. Med det paket som
finns att köpa idag krävs att man har en tidigare version av Adobe
Photoshop för att kunna installera programpaketet. Detta medför att det
blir en mindre kostnad än att köpa programmen separat.
Endast ett typsnitt, ITC Franklin Gothic, används i katalogen vilket
bidrar till att spara in på kostnaderna. Ett komplett paket med typsnittet kostar 3950 kr, men då endast sex skärningar är aktuella räcker
det att köpa dessa för 249kr/st (se bilaga G).
4.1.2.6 Personalomkostnader
Personalomkostnaderna har delats in i två grupper: administrationskostnader och försäljningskostnader. I administrationskostnaderna ingår lön
för layoutarbete, sociala avgifter och lokalhyra för två månader. I försäljningskostnaderna ingår lön för annonsförsäljning sex respektive åtta
månader beroende på minimum- eller maximumkalkyl, lokalhyra, förbrukningsmaterial, kontorskostnader, telefon, reklam och övrigt
(se bilaga G).
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4.2 Sammanställning av kalkylering
Enligt kalkylerna, främst minimum- och maximumkalkylerna, dras slutsatsen att det är fullt möjligt att starta upp en produktion av katalogen.
Annonspriserna måste eventuellt justeras om det visar sig, efter ny
marknadsundersökning, att tänkta annonsörer anser att priset är för
högt.
Beräkningar på personalomkostnaderna är ungefärliga kostnader då
det är svårt att avgöra tid för annonsförsäljning och layoutarbete då produktionen inte är i gång.
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5 Slutsats
Om man ser till marknadsundersökningen påvisade den inget underlag
för fortsatt analys och tolkning. Därmed var undersökningen i detta fall
obrukbar. En marknadsundersökning av detta slag kräver mer förberedelser än det funnits möjlighet till under detta examensarbete. Av undersökningen kan slutsatsen dras att det krävs mer resurser och eventuellt
en annan metod för att få ett bra underlag till analys och tolkning.
Det finns i skrivande stund inget beslut om katalogen kommer att
startas upp, men utifrån kalkylerna dras slutsatsen att det skulle vara
möjligt.
En mall till katalogen är, som tidigare nämnts, framtagen i
QuarkXpress 6.1. Mallen kan eventuellt tas i bruk vid projektets start,
beroende på vilken programvara som anskaffas.

6 Diskussion
Till en början kändes det som om arbetet inte kom igång på det sätt jag
hade tänkt och att jag inte visste vilka trådar jag skulle börja dra i för att
koppla samman alla moment. Då detta examensarbete har krävt många
inblandade har det resulterat i att allt tagit längre tid då jag många
gånger har väntat på svar för att kunna gå vidare till nästa steg i
arbetet. Det skulle ha underlättat om jag hade kunnat koncentrera mig
på ett delmoment innan nästa påbörjades.
När arbetet väl kom igång blev det mycket att ta itu med på en gång,
så vissa stunder har det känts väldigt tungt och jobbigt. Nackdelen med
att jobba individuellt är att man inte har någon att bolla idéer med. Dock
känns det nu i efterhand bra att veta att det jag åstadkommit, givetvis
med handledning från inblandade, har gjorts på egen hand.
Även om marknadsundersökningen inte uppnådde det resultat jag hoppats på har jag gjort vad jag kunnat under detta arbete. Undersökningen
är den del av arbetet som borde ha utformats annorlunda.
Arbetet med att leta fram företagsregister tog mycket längre tid än
väntat och kalkyleringen, som inte är inom mitt område, har varit en
utmaning.
Arbetet med att ta fram dummyn var intressant då jag aldrig tidigare
arbetat med kataloger av detta slag.
För övrigt tycker jag att examensarbetet har fungerat bra och att alla
inblandade varit väldigt tillmötesgående och hjälpt mig i den mån de har
kunnat.
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7 Slutord
Det har varit en utmaning att göra denna förstudie då jag stött på många
moment som jag tidigare aldrig brottats med. Arbetet har varit intressant
och mycket lärorikt.
Jag vill tacka Christina Haggren för hjälp och vägledning med kalkylen, Sören Rörht för hjälp med underlag och stöd till marknadsundersökningen och Åsa Svensson som fungerat som bollplank vad gäller layouten
på katalogen. Jag vill även tacka min kontaktperson Mats Edvardsson.
Jag hoppas att denna idé, eventuellt med hjälp av en ny omfattande
marknadsundersökning, ska kunna anammas av företagare runt om i
Sverige inom en snar framtid.
Borlänge 2004-05-24
Hanna Cavanaugh

22

Hanna Cavanaugh
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Förstudie till uppstartande av annonskatalog

8 Referenser
Litteratur
Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carin, Haglund Lars (1998),
Marknadsundersökning – en handbok, Studentlitteratur, ISBN
91-44-00533-4
Ulf E.Olsson (1994), Kalkylering för produkter och investeringar,
Studentlitteratur, ISBN 91-44-48091-1
Staffan Nilsson, Allt du bör tänka på när du gör trycksaker, LiberHermods, ISBN 91-23-01754-6

Rapporter
Schmeling Anna (1999), Marknadsundersökning och ny grafisk profil åt
Tyllnäs Udde, examensarbete vid Högskolan Dalarna, E1718GT
Ekefri Lisa, Katarina Hellsröm (2002), Hälsobilaga till lokalpressen,
examensarbete vid Högskolan Dalarna,

Muntliga
Sören Rörth, ALMI, telefon 023-474908
Per Danielsson, Centrumtryck i Malung, telefon 0280-717 70

Korrektur
Ann Cavanaugh
Jonas Daniels

23

Bilaga A
Tidsplan

Tidsplan
v.13
v.14
v.15
v.16
v.17
v.18
v.19
v.20
v.21
v.22
v.23

Planeringsrapport, boka möten
Besök i Lima, planeringsrapport, diskussion av upplägg
Möte med Christina Haggren ang. kalkyl, kontakta ALMI,
projektplanering inlämnad
Kontakta reklambyrå angående företagsregister, kontakta
tryckeri och papperstillverkare, fortsatt kontakt ALMI
Företagsregister, dummy
Marknadsundersökning, dummy, företagsregister, halvtidsseminarium
Marknadsundersökning, dummy
Marknadsundersökning, rapportskrivning, kalkyl
Rapportskrivning, kalkyl
Preliminär rapport inlämnad, planera redovisning, opponentrapport
Redovisning

(1)

Bilaga B
Brev

Bäste företagare,
En produkt/annonskatalog som kommer att främja marknadsföringen av Ert företag
håller just nu på att arbetas fram!
Tanken med katalogen är att underlätta för tillverkaren att nå ut till kunden utan
mellanhänder. Utan mellanhänder skapas direktkontakt mellan tillverkare och kund
och ger bland annat tillfälle till omdöme om produkten samtidigt som priset kan
hållas nere.
Ni som företagare har mycket att vinna på att annonsera just Er produkt i denna
katalog.
•
•
•
•

•

Marknaden kan prövas för innovationer av nya produkter till en billig kostnad.
Katalogen är en årlig utgåva vilket gör att annonsen finns på marknaden under
minst ett år.
Katalogen ska vara självbärande utan att generera någon vinst vilket medför att
annonskostnaden ska vara så låg att de flesta småföretagare har råd att deltaga.
Företagaren ska kunna köpa en annonsplats som visar bild på produkten,
produktnamn, pris, en säljtext som beskriver produkten samt företagsinformation som namn, adress, telefonnummer m.m.
Den tänkta målgruppen för katalogen är fastighetsbolag, byggfirmor och jordbruksfastighetsägare.

För att katalogen ska kunna tas fram måste en undersökning av marknaden göras.
Jag som håller på att ta fram denna katalog heter Hanna Cavanaugh och läser mitt
tredje och sista år på Grafisk Teknologi vid Högskolan Dalarna, Borlänge. Detta
projekt är mitt examensarbete och som ovan nämnt innebär det att ta fram en
produkt/annonskatalog för småföretagare i Sverige. Projektet innefattar även en
marknadsundersökning bland tänkta annonsörer vilka är företag inom branscher
som plåtslagerier, snickerier, smidesverkstäder och mekaniska verkstäder.
Marknadsundersökningen kommer att genomföras som en fältstudie. Första
kontakten med företagen sker via detta utskick. Kort därefter kontaktas företagen via
telefonsamtal som förhoppningsvis leder till vidare besök. Vid besöket kommer
företagaren att få se en tänkt utformning av katalogen, besvara frågeformuläret som
medföljer detta utskick samt få svar på eventuella frågor.

Tack för att just Du tar dig tid att medverka i denna undersökning!
Hälsningar

Hanna Cavanaugh

(1)

Frågeformulär

Frågeformulär
Ringa in ditt svar

1 a) Har företaget någon produkt/produkter som skulle kunna annonseras i
katalogen mot någon/några av dessa målgrupper?
Fastighetsbolag
Byggfirmor
Jordbruksfastighetsägare

Om ja, vilken typ av produkt/produkter? ...................................................................
........................................................................................................................................
Nej

1 b) Du som tillverkare av en produkt vill annonsera i katalogen, men finner inte den
tänkta målgruppen tilltalande. Till vilken/vilka målgrupper skulle du istället vilja
annonsera?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2) Katalogen distribueras som en årliga utgåva i färg, vilket innebär att annonsen
finns på marknaden under minst ett år. Skulle du som småföretagare köpa en annons
i katalogen med annonspriser som 8000 kr för en helsidesannons, 5000 kr för en
1/2-sidessannons och 3000 kr för en 1/4-annons?
Ja
Nej

Om nej, vilka priser anser du rimliga? .......................................................

........................................................................................................................................

3) Företagaren ansvarar själv för fotografering av produkten samt skriver en
beskrivande text om produkten enligt givna riktlinjer som finns att hämta på Internet
som pdf-fil alternativt som utskick till företagaren. Påverkar detta företagets beslut
om att annonsera i katalogen?
Ja

Om ja, på vilket sätt påverkar det bestultet? ..............................................

........................................................................................................................................
Nej
(2)

Bilaga C
Bild- och textangivelser

(1)

Bilaga D
Layout

Katalogen som erbjuder fabrikspriser utan mellanhänder
och skapar tillfälle till innovationer!

ANNONSKATALOG 2004

EN PRODUKTION I SAMARBETE MED LIMA UTVECKLING AB
www.luab.net

www.fabriksnetto.se

PRODUKTKATALOGEN FABRIKSNETTO
Tanken med produktkatalogen är att underlätta för tillverkaren att nå ut till
kunden utan mellanhänder. Utan mellanhänder skapas tillfälle till omdöme
om produkten samtidigt som priset kan hållas nere.
ANNONSERA I FABRIKSNETTO
Ni som företagare har mycket att vinna på att annonsera just Er produkt i Fabriksnetto.
Marknaden kan bland annat prövas för innovationer av nya produkter till en billig kostnad.
Annonsplats kan antingen köpas via vår hemsida www.fabriksnetto.se, där även följande
information finns, eller genom att ringa 0000-12345 given tid.

Pris och annonsformat
En helsides- eller halvsidesannons kan variera i utseende beroende på bildformat. Antingen
placeras bilden ovanför text eller till höger alternativt vänster om text. Detta beroende på
om uppslagssidan är en höger- eller vänstersida. I en 1/4-delsannonsen placeras bilden
alltid ovanför text. Bildytan kan givetvis delas upp om annonsören exempelvis vill visa
produkten ur olika vinklar/perspektiv. Nedan följer en tabell över bildyta samt antal
tecken/annons:
Helsida
1/2
1/4

bildyta (bxh) 113,5 x 90 mm alt. 45 x 173 mm
antal tecken 1050 alt. 1435
bildyta (bxh) 45 x 80 mm alt. 113,5 x 31 mm
antal tecken 525 alt. 450
bildyta (bxh) 53 x 27 mm
antal tecken 210

8000 SEK
5000 SEK
3000 SEK

Bildmaterial

INNEHÅLL 2004

Annonsören ordnar själv bildmaterial på produkten. Det kan ske på följande sätt:
• inscanning av bildmaterial
• digitalt
• anlita fotograf
Då bilden i katalogen alltid är frilagd krävs en ljus, icke orolig bakgrund. Detta för att
underlätta friläggning av bilden. Bilden ska ha en minsta upplösning på 300 dpi (enligt 2 x
rastertäthet, rastertäthet 150 lpi). Vid förstoring av befintligt bildmaterial räknas upplösning
ut på följande sätt: 2 x rastertäthet x förstoring, exempel 2 x 150 lpi x 2 = 600 dpi.
Materialet levereras digitalt i bildläge RGB.
Anpassning av färger för tryck kan orsaka mindre färgförändringar.

Annonsera i Fabriksnetto

Textmaterial

Bygg

Annonsören skriver själv en beskrivande text om produkten exempelvis innehållande
speciella egenskaper, varför kunden ska välja just den här produkten framför andra
alternativ etc. Redaktionen hjälper naturligtvis till att formulera en säljtext och förbehåller
sig därmed rätten att redigera texten.
Annonsören bifogar även företagsinformation som företagsnamn, adress, telefon, fax, mail
och webbadress.

Här hittar du produkter som...nam id ante. Duis consectetuer euismod metus.
Praesent eu risus. Praesent eu risus. Aenean aliquam. Nunc placerat felis
laoreet est. Morbi ornare.

Grafisk Form: Hanna Cavanaugh Omslagsfoto: Bildbyrå Typsnitt: Franklin Gothic Papper: Inlaga Galerie One
Silk 130g, Omslag Ikono Silk 250g Korrektur: Lärare på Högskolan Dalarna Tryckeri: Centrumtryck i Malung
Upplaga: 75 000 ex Kontakt: info@fabriksnetto.se

Fastighet

2
4–15

Här hittar du produkter som...nam id ante. Duis consectetuer euismod metus.
Praesent eu risus. Praesent eu risus.

Jorbruk

16–31

32–58

Här hittar du produkter som...nam id ante. Duis consectetuer euismod metus.
Praesent eu risus. Praesent eu risus.

Köpinformation

59–62
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Bilaga E
Typografi

ITC Franklin Gothic
Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Book Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Demi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Demi Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

(1)

Bilaga F
Färger

Falu terra
CMYK
0/53/81/1

Falu ockra
CMYK
12/64/82/16

Falu röd
CMYK
16/84/81/27

(1)

Bilaga G
Kalkyl minimum

(1)

Kalkyl normal

(2)

Kalkyl maximum

(3)

Bilaga H
Offert Centrumtryck i Malung

(1)

Bilaga I
Offert målgrupper

(1)

Offert annonsörer

(2)

