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Sammanfattning
Detta  examensarbetes  syfte  har  varit  att  söka svar  på  frågorna  om huruvida  försäljningen i  en 
fotobutik  kan  påverkas  av  rörliga  reklampresentationer  samt  hur  stor  kostnaden  skulle  bli  om 
arbetet  utförts  utanför  universitetet.  Kostnaderna  har  sedan  beräknats  utifrån  tre  olika  tänkbara 
scenarion.

Presentationerna  som  producerats  har  varit  för  en  enskild  kameramodell  samt  för  utvalda 
produkter  inom  produktgrupperna  kikare,  kameror samt  trycksaker.  Arbetet  har  omfattat  dels 
bildbehandling  av  egna  och  befintliga  foton,  dels  disponering  och  animering  av  dessa  foton 
tillsammans med textblock och animationer av tredimensionella modeller av vissa av produkterna. 
För  varje  produktgrupp redovisas  innehåll  och  tillvägagångssätt  tillsammans  med  problem som 
uppstått  under  produktionens  gång.  I  resultatdelen  redovisas  sedan förändringen i  försäljningen 
samt de beräknade  kostnaderna med utgång från åtgången tid för respektive presentation.

Abstract
The purpose of this thesis is to seek answers to the questions how the sales in a photo shop can be 
affected by animated commercial presentations and what the costs of producing such presentations 
would be. The costs are calculated from three different scenarios.

The presentations produced has been for  one single camera model and for selected products 
within three product groups; binoculars, digital cameras and printed matters. The task has included 
image processing of self-shot and existing photos, as well as arranging and animating the photos 
together with texts and three-dimensional models of selected products. The content and proceedings 
for  each  product  group  is  presented  separately  together  with  problems  occurred  during  the 
production. Eventually, the result chapter presents the sales statistics and calculated costs.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
I  takt  med  att  platta  TV-skärmar  blivit  mindre  billigare,  ser  man  allt  oftare 
skärmar i butiker och skyltfönster med reklam för varor i sortimentet. I  Dagens 
Handel, nr 5 2006 belyste en artikel att reklam presenterad på det här sättet kan ge 
betydande inverkan på försäljningen. När Ica Kvantum jämförde försäljningen i 
ett antal butiker, med och utan rörliga reklambudskap på platta skärmar, stod det 
klart att strategisk användning av rörliga reklambudskap på skärmar bidrog till en 
ökad försäljning. Dessa fakta har gjort det intressant att ta metoden i bruk i en 
annan  butiksmiljö  och  se  hur  försäljningen  av  utvalda  varor  påverkas  i  en 
fotobutik.
Sedan tidigare har författaren till denna rapport haft god kontakt med fotobutiken 
Fuji  Foto  Center  i  Dominogallerian  i  centrala  Norrköping.  I  samband  med 
diskussioner  om  ett  annat  projekt  till  grund  för  detta  examensarbete,  föddes 
istället  idén att producera presentationerna för att  sedan mäta dess inverkan på 
försäljningen.

1.2. Syfte
Syftet med detta arbete har varit att skapa fyra rörliga produktpresentationer och 
låta dem visas i fotobutiken under en viss tid, för att sedan, med insamlad fakta 
besvara följande frågor:
• Påverkas försäljningen av de berörda varorna av reklamfilmerna i butiken?

• Hur stor kostnad bör en butik som vill ta fram ett lokalproducerat material 
av  detta  slag  räkna  med?  Dessa  kostnader  kan  beräknas  efter  tre 
förutsättningar:

- Mjukvaran utvecklas centralt för hela butikskedjan, betalas därigenom 
och den enda kostnaden för butiken blir investeringar i skärmarna.

- Mjukvara investeras i butiken och en person ur personalstyrkan sätts på 
uppgiften att ta fram presentationen.

- En enskild företagare med mjukvara redan investerad anlitas för att ta 
fram presentationen.

1.3. Metod och medel
Inför  framtagandet  av  varje  presentation  har  en  överenskommelse  med 
fotobutiken gjorts angående vilka varor som ska ingå i presentation. Beroende på 
produktgrupp har fotomaterial sedan tagits fram antingen via tillverkare eller på 
egen  hand.  Specifikationer  för  respektive  produkt  eller  produktgrupp  kommer 
antingen  från  tillverkarens  hemsida,  Fuji  Foto  Center  Domino  eller  från 
återförsäljare.  Dessa  källor  redovisas  under  respektive  produktpresentations 
avsnitt.  I  vissa  fall  har  innehållet  också ändrats  något  under  arbetets  gång,  då 
produkter tagits bort eller lagts till.

I syftet att beräkna kostnaderna har en timrapport kontinuerligt ifyllts då arbete 
lagts på respektive presentation.

1.4. Struktur
Rapporten är strukturerad som sådan att presentationerna redovisas var och en för 
sig.  Efter  det  kommer  en  resultatdel  där  statistik  över  försäljningen  och 
beräkningar av kostnader redovisas.
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Efter resultatdelen följer ett diskussionsavsnitt där reflektion över försäljningen i 
respektive produktgrupp samt  kostnadsberäkningarna återfinns.

1.5. Avgränsningar
I  kikarpresentationen  har  presentationen  begränsats  till  att  visa  de  olika 
kikarserierna, utan att gå in på olika individuella utföranden och skillnader i var 
serie vad gäller  exempelvis  ljusstyrka och pris. Detta har skett på fotobutikens 
begäran  då  dessa  uppgifter  skulle  kunna  kännas  överflödiga  och  göra 
informationen rörig och mindre intressant.
   Bland  de  kameror  som  finns  i  sortimentet  har  fem  kameror  valts  ut  till 
presentationen.  Dessa  har  valts  av  fotobutiken  och  är  samtliga  av  fabrikatet 
Fujifilm.

1.6. Om mjukvaran

I arbetet med presentationerna har tre program använts:
Adobe Photoshop är  ett  bildbehandlingsprogram ofta använt i  professionella 

sammanhang. I detta arbete har Photoshop använts för att frilägga bilderna och 
korrigera färgstick till följd av färgat reflekterat ljus från underlaget. Bilderna har 
sedan sparats Photoshops filformat .psd, vilket kan innehålla genomskinliga lager 
och utan problem importeras i After Effects.

Adobe After Effects är ett videoredigeringsprogram för att skapa rörlig grafik, 
visuella effekter och att efterbehandla inspelat videomaterial genom exempelvis 
färgkorrigering eller  montage av olika klipp. I detta arbete är After Effects det 
program som använts för att sätta samman bilder, texter och 3d-animationer till en 
animerad helhet i form av produktpresentationerna.

Autodesk  3ds  Max är  ett  professionellt  3D-modelleringsprogram  med 
animeringsmöjligheter.  Programmet  har  här  använts  för  att  bättre  visualisera 
produkternas  användningsområden  i  den  sista  av  de  fyra  producerade 
presentationerna. Detta har gjorts genom att verklighetstrogna 3D-modeller med 
autentiska  material  animerats  och  slutligen  renderats  till  ett  videoklipp  som 
importerats i After Effects.
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2. Första presentationen: Fujifilm FinePix F11

2.1. Innehåll
Till  grund  för  presentationen  tillhandahölls  inskannat  material  från  Fuji  Foto 
Center. Materialet hämtades från en del av en pågående kampanj, vilket gjorde att 
bildspråket stämt bra överens med kampanjen i fråga. Nyckelorden för kameran 
kan delas upp i tre delar:

• Lovord i press
-”En fantastisk kamera.”
-”Absolut topprestanda.”
-”Vad väntar du på? Köp den!”

• Rekommendations- och prisvärdhetssymboler ur tidningen Foto
• Fördelaktiga, tekniska specifikationer
-6,3 megapixel

-Stor ljusstark skärm – 2,5 tum

-3x optisk zoom

-Kraftfullt batteri – ca 500 bilder

-Snabb vid start och exponering

-Video – 30 bilder/sekund

-Autofokus även i svagt ljus

-Tar bilder inomhus utan blixt

-Känslighet 80-1600 ISO

-Skarpa och brusfria bilder

2.1.1. Bildspråk
Presentationen  är  uppdelad  i  tre  delar, 
delsidor,   bestående  av  texter  och  bilder. 
Dessa  texter  och  bilder  hanteras  som 
fristående lager och kan bytas ut oberoende 
av  varandra.  För  att  undvika  att 
informationen blir rörig, byts dock all text 
på  skärmen  vid  varje  sidväxling, 
undantaget statisk text till vänster i bild.

För att undvika en statisk bild utan minsta 
förändring är vissa textstycken i rörelse och 
skalas upp eller ner varefter presentationen 
spelas  upp.  Skalningen  hastighet  har 
bestämts  genom  enkel  prövning  med 
avvägning  mellan  vad  som  knappt 
uppfattas  som rörelse  och  när  texten  blir 
svårläst.  Uppskalningen  har  dessutom fått 
ta hänsyn till  då andra textblock funnits  i 
närheten  och  överlappande  text  fått 
undvikas.

I  bytet  mellan  varje  delsida   blir  den  delen  av  skärmen  där  informationen 
fortlöpande presenteras tom. För att då fånga åskådarens intresse under den korta 
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Figur 1: Stillbild ur FinePix F11-presentationen.

Figur 2: Stillbild vid byte av delsidor.



tid  innan  något  nytt  dyker  upp  på  skärmen,  roterar  FinePix  F11-logotypen  i 
bildens  nedre  vänstra  hörn  360 grader längs  sin  y-axel.  Denna rotation  startar 
samtidigt som den tidigare sidans textblock är på väg att försvinna och slutar då 
nya text- och/eller bildblock närmar sig sin slutposition. På detta sätt händer det 
hela tiden något som väcker intresse på skärmen och även om all informativ text 
försvinner, är det i alla fall något som håller presentationen intressant.

3. Andra presentationen: Kikare

3.1. Innehåll
Fotobutiken säljer, då denna rapport författas, fem kikarserier av fabrikatet Focus, 
vilka  levereras  av  Focus  Trading  AB  och  utgör  större  delen  av  varumärkets 
kikarsortiment. I denna presentation visas kikarserierna var och en för sig med 
säljande nyckelord eller fraser knutna till respektive serie. Aktuella Focus-serier i 
presentationen är Action, Nature Scope, Nautica, Outdoor samt Safari.

Utöver Focus-sortimentet har två kikarserier av fabrikatet Steiner tilkommit på 
fotobutikens begäran: SkyHawk och Safari.

3.2. Informationsinsamling
Informationen om respektive kikarserie har hämtats  från Focus kikarfolder och 
nyckelord för respektive kikare har tagit fram i samarbete med fotobutiken. I vissa 
fall  har  skillnader  mellan  kikarna  varit  svåra  att  se,  varför  denna  rapports 
författare kontaktade Focus ansvarig för Swarowski-kikare, Håkan Lindström, för 
vägledning i sortimentet. Nyckelbegreppen för respektive kikare såg efter vidare 
diskussion med fotobutiken ut enligt följande:

Focus Action • Robusta och kompakta
• Vattentäta
• Glasögonvänliga ögonmusslor

Focus Outdoor • Gedigna med mycket god bildkvalitet
• Kvävgasfyllning för mindre imbildning
• BaK-4-prismor för bättre ljusgenomsläpp

Focus Safari • Vattenskyddade, eleganta och kompakta
• Utmärkta resekikare
• BaK-4-prismor för bättre ljusgenomsläpp

Focus Nautica • Stort ljusinsläpp och ljusstarka BaK-4-prismor
• Inbyggd kompass med nattbelysning
• Kvävgasfyllda och vattentäta

Focus Nature-Scope • Kompakta och vattentäta
• Zoomokular med 3 gångers förstoring
• Kvävgasfyllda

Steiner Safari • Vattentäta
• Kompakta och lätta
• Prisvärda

Steiner SkyHawk • Mycket god bildkvalitet
• Kort närgräns
• Mycket bra grepp

Tabell 1: Presenterade egenskaper för respektive kikare.

Bildmaterialet  i  presentationen  valdes  att  hållas  till  egna  foton  med  frilagda 
kikare, i syftet att hålla presentationen till en så lokal produktion som möjligt.
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3.3. Bildspråk
Tanken med bildspråket i kikarpresentationen har varit att återspegla en naturnära 
miljö  i  presentationen,  genom att  använda liknande attribut  i  bildspråket.  Som 
bakgrund  i  presentationen  togs  därför  flertalet  foton  vid  Motala  ström  i 
Norrköping, vilka sammanfogades till  ett panoramafoto (se  figur 3).  Detta fick 
mycket långsamt förflytta sig från höger till vänster tillbaka till utgångspositionen. 
Anledningen till återflyttning till 
ursprungspositionen  är  att 
videon då kan spelas i en loop 
utan  skarven  mellan  slut  och 
start  syns.  Bakgrundens  rörelse 
är  så  långsamt  att  den  inte 
inverkar  på  textens  läsbarhet 
och  har  fastställts  genom 
praktiskt testande.

3.4. Visningsförhållanden på skärmen
Skärmarna som köpts in för presentationen mäter diagonalt ungefär sju tum, vilka 
i  butiksmiljö  kan blir  små och få svårt  att  fånga uppmärksamhet  och intresse. 
Detta tvingar texten i kikarpresentationen att vara tydlig och lättläst. Textstorleken 
som måste användas har i sin tur lett till att informationen om varje kikare fått 
begränsas till två eller tre korta fraser per delsida.

3.5. Problem

3.5.1. Roterande plattform
Inledningsvis var tanken att varje kikare skulle placeras på en roterande plattform 
och  videofilmas,  för  att  sedan  friläggas  från  bakgrunden  och  läggas  in  i 
presentationen. Tanken bakom detta var att visa varje kikare från flera håll och 
tillföra något mer som rör sig i presentationen. Avsaknaden av denna roterande 
platta löstes genom en egenkonstruerad plattform  i Technics-lego. 

3.5.2. Friläggning mot bakgrunden
Friläggningen av de rörliga kikarna avsågs göras med hjälp av chroma key-filter i 
likhet  med  exempelvis   vissa  väderleksprognoser  på  TV  och  i 
filmproduktionssammanhang, och är ofta förknippat med begreppen  blue screen 
och green screen.

Chroma  key-filtret  gör  en  vald  färg  och  liknande  färger  inom  valt 
toleransområde genomskinliga, vilket i det här fallet skulle visa panoramafotot i 
bakgrunden i stället för den faktiska bakgrunden. 
Som underlag  och  bakgrund för  kikarna  investerades  A3-ark i  rött  och  grönt, 
utvalda då de uppfattades som de ark med starkast färg i den aktuella butikens 
sortiment. Som ljuskällor användes två skrivbordslampor med 100 watts spotlight-
glödlampor i kombination med modelleringsljuset från två hobbystudioblixtar av 
märket Falcon Eye.

För  att  underlätta  utjämningen  av  det  infallande  ljuset  lånades  en 
diffuseringsbox från fotobutiken. Denna box, med de ungefärliga måtten 60 x 60 x 
60 centimeter,  består av ett  ramverk i aluminium, överdraget med ett vitt,  tunt 
nylontyg med öppning i bottnen och en av sidorna.
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Vid  tidiga  försök  att  filma  kikare  på  den 
roterande  plattformen  och  därefter  överföra 
det filmade materialet till datorn, lånades en 
videokamera  från  fotobutiken.  Försöken  att 
överföra  videomaterialet  till  dator 
misslyckades.  Om  skälet  till  detta  var 
handhavandefel eller en teknisk begränsning 
som  inte  utan  djupare  förkovran  kunnat 
undanröjas,  är  en  fråga  som  kvarstår 
obesvarad.

Olika  placeringar  av  lamporna  runt 
diffuseringsboxen  provades  sedan,  utan  att 
någon  uppsättning  gav  en  tillräckligt  jämn 
ljusfördelning  för  att  slippa  skuggor  på 
underlaget.  Idén  med  roterande  kikare  och 
chroma  key-filter  övergavs  därför  och  det 
egenproducerat bildmaterial begränsades till stillbilder enligt  figur 4 och figur 5. 
Då  kravet  på  ett  underlag  utan  skuggor  i  detta  skede  försvann,  togs  också 
diffuseringsboxen  ur  bruk  och  fotografering  gjordes  med  hjälp  av  de  tidigare 
nämnda studioblixtarna. 

4. Tredje presentationen: Kameror

4.1. Innehåll
Fuji  Fotocenter  Dominos  kamerasortiment  täcker  många  fabrikat  med  flera 
modeller  från  respektive  tillverkare.  Ur  detta  sortiment  valde  fotobutiken 
kameramodellerna  Fujifilm  FinePix  F30,  Fujifilm  FinePix  S6500fd,  Fujifilm 
FinePix S9500 samt Samsung S700.

4.2. Informationsinsamling
Information  om  respektive  tillverkare  hämtades  från  Fujifilm  respektive 
Samsungs webbplats, innan produkternas fördelar presenterades för fotobutiken. I 
detta skede valde fotobutiken att byta kameramodellen från Samsung mot två från 
Fujifilm:  FinePix  F20 och  FinePix  Z3. Det  valda  utbudet  blev  således  fem 
kameror från enbart Fujifilm. De specificerade fördelarna för kamerorna ändrades 
vid detta tillfälle också något av fotobutiken.

4.3. Presentationens bakgrund
För denna presentation önskade fotobutiken, istället för ett rörligt panoramafoto, 
att  använda  en  grön,  lätt  strukturerade  bakgrund  som  används  i  andra 
sammanhang  inom Fuji  Foto  Center-kedjan.  Ett  exemplar  av  bakgrundsbilden 
tillhandahölls av butiken, vilken skalades ner och beskars till det bredbildsformat 
presentationen utformats i, varefter den applicerades som bakgrund i filmen.

4.4. Uppbyggnad
Då bakgrunden ersatts med en statisk bild, har istället kamerabilderna  fått rörelse 
i någon riktning, vilket i vissa fall kombinerats med skalning. Förflyttningen och 
skalningens  omfattning  har  hållits  till  en  sparsam mängd  av  två  skäl:  Dels  är 
utrymmet att röra kameran på begränsat på grund av texterna runtomkring, och 
dels får rörelsen inte ta för mycket uppmärksamhet från texten och ge upphov till 
så kallad rikedomskannibalisering, det vill säga att den visuella effekten tar fokus 
från budskapet.
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Figur 4: Focus Nature-Scope före friläggning.

Figur 5: Focus Nature-Scope efter friläggning.



För  fyra  av  de  fem  kamerorna  är  informationsmängden  så  pass  stor  att  den 
fördelats  på  två  sidor.  Då varje  delsida  med  respektive  textstycken  ska  visas, 
animeras  styckena  inflygandes  från  vänster,  vart  och  ett  för  sig.  Bytet  mellan 
kamerornas delsidor sker genom att texten flyger ut i högerkant, varefter de nya 
styckena likt föregående flyger in.

4.5. Orientering i presentationen
För  att  underlätta 
orienteringen för tittaren och 
ge  en  snabb  överblick  över 
var  i  filmen  man  befinner 
sig,  placerades  fem 
knappliknande  objekt  med 
text  i  filmens nederkant:  en 
knapp  för  var  kamera.  Då 
den  aktuella  kameran  visas, 
lyfts motsvarande knapp upp 
en  liten  bit  och  blir  något 
ljusare. Avsikten med detta är att ge betraktaren en uppfattning om filmens längd, 
vilka kameror som ingår och vilken kamera som är nästkommande. Figur 6 visar 
en stillbild ur kamerapresentationen då modellen FinePix S9600 visas och dess 
knapp i raden under är upplyft.

5. Fjärde presentationen: Trycksaker

5.1. Innehåll
Presentationen  har  fått  täcka  i  stort  sett  hela  sortimentet  av  trycksaker  som 
framställs  i  Fujo  Foto  Center-butiken,  omfattande  följande  nio  produkter  och 
nämnvärda egenskaper:

Trycksak Egenskaper

T-shirt Pris: 199kr
Tillägg för text: 60kr

Haklapp Pris: 199kr

Musmatta Pris: 169kr

Drinkunderlägg Pris: 199kr för 4 drinkunderlägg

Nalle Pris: 199kr

Mugg Pris: 149kr
Tillägg för text: 60kr
Extra bild: 60kr

”Magisk” mugg Pris: 199kr

Almanacka A4-format: 199kr
A3-format: 249kr

Pussel Pris: 199kr

Tabell 2: Trycksakernas prisuppgifter.

Eftersom trycksakerna är lokalt  producerade har bildmaterialet  i  presentationen 
tagits  fram på egen hand och  tillvägagångssättet  har varierat.  Då produkterna 
fotograferats har egen fotoutrustning inklusive blixtar använts. En redogörelse för 
var  och  en  av  produkterna  följer  därför  här.  De  bilder  som  applicerats  på 
produkterna är alla fotade av rapportens författare, undantaget napp-bilden, vilken 
tillhandahållits av fotobutiken.
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Figur 6: Stillbild ur kamerapresentationen.



5.1.1. T-shirt
Flertalet försök gjordes med att fotografera en t-
shirt  och  placera  den  i  produktpresentationen, 
men den t-shirt  som fotograferades blev aldrig 
riktigt  estetiskt  tilltalande.  En  t-shirt  ritades 
därför i datorn istället,  som med hjälp av filter 
fick en struktur.

I filmen duplicerades t-shirten till fyra, vilka 
fick  en  varsin  bild  applicerad.  Kunder   har 
möjligheten att lägga på en text mot en kostnad av 60 kronor, vilket också skulle 
framgå av filmen.  Detta illustrerades genom att  en pensel kommer inflygandes 
från bildens överkant och ”målar” på en text på den främsta t-shirten. Samtidigt 
visas också en extra stjärna med denna extra prisuppgift, vilket kan ses i figur 7.
5.1.2. Haklapp
Haklappen  i  filmen  fotograferades  mot  en  vit 
bakgrund och frilades sedan i Adobe Photoshop. 
På  haklappen  lades  text  och  bild,  som 
kompletterad  med  en  haklapp  med  enbart  text 
avses  visa  på  flera  möjliga  kombinationer  av 
innehåll och användningsområden. I  figur 8 ses 
en stillbild ur denna del av presentationen med 
texten ”Lik farfar men söt ändå!” illustrerad på 
haklappen.

5.1.3. Musmatta
Efter att  ha tagit  måtten på en av fotobutikens 
musmattor,  skapades  tre  identiska 3D-modell  i 
3ds Max. Varje musmatta fick ett unikt tryck för 
att  visa  på  olika  tryckmöjligheter,  varefter  de 
manuellt animerades att flyga in från höger och 
landa  överlappande  på  varandra.  Efter  att  den 
sista  musmattan  landat,  kommer  slutligen  en 
datormus glidande och stannar till på den översta 
musmattan, vilket kan ses i  figur 9. Motiven på 
musmattorna  är  tre  av  de  foton  som  regelbundet  använts  i 
trycksakspresentationen.

5.1.4. Drinkunderlägg
Precis som med musmattorna ovan, skapades 3d-
modeller av drinkunderlägg i 3ds Max.  I stället 
för att manuellt animera underläggen, användes 
simuleringsmotorn Reactor,  vilken  ger 
möjligheten att simulera fysiska egenskaper som 
gravitation, vind, kollisioner, med mera.

Då ytan  som underläggen landar på bör vara 
genomskinligt  för att  visa den gröna Fuji  Foto 
Center-bakgrunden,  har  denna  yta  ett  material 
som enbart  tar  emot  skuggor  från underläggen men i  övrigt  är  genomskinligt. 
Figur 10 visar en stillbild ur denna del av presentationen, då underläggen ligger 
på ytan och den gröna bakgrunden delvis är något mörkare till följd av skuggorna.
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Figur 9: Stillbild ur 
musmattsanimationen.

Figur 10: Stillbild ur  
drinkunderläggsanimationen.

Figur 8: Stillbild ur haklappsanimationen.

Figur 7: Stillbild ur t-shirtanimationen.



5.1.5. Nalle
Nallen  fotograferades  mot  grön  bakgrund  för 
enklare   friläggning  genom  bortfiltrering. 
Skuggan under nallen visade sig dock vara svår 
att  filtrera  bort,  varför  en  del  manuellt  arbete 
tillkom.  Framsidan  på  nallens  tröja  fick  sedan 
bära texten ”Jag   dig”, en förmodad klassisk 
fras  visad  i  figur  11.  Nallen  gör  entré  i  bild 
genom att vagga från sida till sida samtidigt som 
densamme rörs sig först in mot mitten från höger bildkant och sedan ”närmare” 
tittaren genom att nallens skalas upp och dess skugga blir större och mer diffus.

5.1.6. Mugg
Liksom de  två  produkterna  ovan modellerades 
muggen helt  i  datorn,  efter  mått  tagna från en 
hemlånad mugg.  Totalt  presenteras  tre  muggar 
med olika kombinationer av tryck: en bild (visad 
i figur 12), en bild med tillagd text samt en bild 
på var sida.

5.1.7. Magisk mugg
Den magiska muggen skiljer sig från det övriga 
sortimentet då den har en viss interaktivitet som 
på något sätt  borde illustreras.  Muggen är från 
början helsvart men då den fylls med ett varmt 
innehåll  övergår färgen till  vit/elfenbensvit  och 
det  tryckta  motivet  blir  synligt.  För  denna 
illustration  användes  samma  muggmodell  som 
för  ”standardmuggen”,  men  med  två  material 
knutna till muggen: ett svart och ett mycket ljust 
med  bilden  som  ska  se  ut  att  vara  påtryckt.  Då  övergången  ska  illustreras, 
förflyttas  kanten mellan materialen från koppens botten, upp till den övre kanten. 
Handtaget  byter  på samma sätt  färg och denna övergång och synkroniseringen 
mellan materialen på kopp och handtag  har gjorts manuellt.

För  att  ytterligare  öka  det  magiska  intrycket  av  denna  mugg  har  ett 
partikelsystem  med  flera  filter  använts.  Partikelgeneratorn,  det  vill  säga  det 
osynliga objekt som avger partiklarna, rör sig längs en spiralformad bana upp runt 
muggen  och  de  genererade  partiklarna  bildar  därigenom  en  glittrande  spiral. 
Rörelsen uppför muggen följer växlingen mellan de två materialen. En stillbild ur 
denna sekvens kan ses i figur 13.
5.1.8. Almanacka
De  almanackor  som  senare  visas  i  filmen  är 
egentligen bara en, vilken duplicerats och skalats 
till  en  mindre  storlek.  Då  butiken  säljer 
almanackor i formaten A4 och A3, skalades den 
mindre almanackan ner för att matcha den större 
proportionerligt,  vilket  ses  i  figur  14. 
Bakgrunden i fotot på ursprungsalmanackan har 
sedan,  med  större  framgång  än  vid  tidigare 
filtreringsförsök, filtrerats bort med hjälp av det 
chroma key-liknande filtret Color Range.
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Figur 13: Stillbild ur magisk mugg-
animationen.

Figur 12: Stillbild ur mugganimationen.

Figur 14: Stillbild ur  
almanacksanimationen.

Figur 11: Stillbild ur nalleanimationen.



Varje almanacka försågs sedan med ett varsitt likadant foto som genom hastigt 
snurrande växlade till ett andra foto och slutligen till ett tredje. Dessa fotobyten 
för att inspirera kunder att fundera över vilja foton som finns där hemma och kan 
passa i en almanacka.
5.1.9. Pussel
Tanken  med  pusslet  var  att  på  något  sätt  få 
bitarna att falla på plats i ett färdiglagt läge och 
sedan försvinna på liknande sätt. Liksom i fallet 
med  drinkunderläggen  nyttjades  här 
simuleringsmotorn  Reactor  med  en 
vindkomponent.  För  att  få  pusslet  att  falla 
perfekt på plats har utgångsläget varit då pusslet 
ligger  färdiglagt  och  utifrån  det  låtit 
simuleringsmotorn  blåsa  pusselbitarna  ur  bild.  Filmen  spelas  sedan  först 
baklänges så att bitarna till  synes faller på plats, pausas ett antal sekunder och 
spelas sedan i normal spelriktning så att bitarna blåser iväg. I  figur 15 ses den 
inledande delen då bitarna faller på plats.

5.2. Orientering
I  likhet  med  presentationen  för  kameramodeller  implementerades  här 
orienteringsknappar.  Då  trycksakerna  är  nästan  det  dubbla  till  antalet,  måste 
knapparna  krympas  till  väldigt  små  för  att  samtliga  ska  få  plats  på  en  rad  i 
nederkant. De fick därför istället placeras i bildens vänsterkant. Knapparna dyker 
upp i presentationens inledning genom att de en efter en, med början uppifrån, 
skjuts in från bildens vänsterkant.

5.3. Problem
Presentationen är uppbyggd på det sättet att varje produkt med tillhörande  bilder 
och  texter  har  placerats  i  vad  Adobe  After  Effects  kallar  komposition 
(composition). En komposition kan ses som ett samlingslager med underlager som 
bilder,  videor,  justeringslager  etc.  Utöver  kompositioner  för  trycksaker  finns 
också en komposition för orienteringsknapparna. Fördelen med att placera varje 
produkts  foton,  bilder,  prisstjärnor  och  dylikt,  är  att  tidsmarkörerna  för 
animationerna,  de  så  kallade  keyframes,  är  bundna  till  kompositionen  och  då 
kompositionslagret  flyttas  fritt  längs  tidsaxeln,  flyttas  också  dess  keyframes.  I 
detta  fall  uppkommer  dock  problem  i  samband  med  animeringen  av 
orienteringsknapparna.  Då  dessa  ligger  i  ett  eget  kompositionslager  och  dess 
keyframes inte flyttas med motsvarande trycksakskomposition, måste de manuellt 
flyttas  var  gång en trycksaks  komposition  flyttats  längs  tidsaxeln.  Detta  berör 
oftare fler än en knapp och en ändring i presentationens början kan resultera i att 
samtliga knapp-keyframes måste flyttas.
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Figur 15: Stillbild ur pusselanimationen.



6. Resultat

6.1. Försäljningsstatistik
Statistiken  över  försäljningen  är  tillhandahållen  av  Jesper  Bjuhr  på  Fuji  Foto 
Center. Med anledning av sekretessbelagda försäljningssiffror är denna statistik 
enbart presenterad i procentuella siffror. Undantaget ur statistiken är den enskilt 
presenterade kameran Fujifilm FinePix F11.

6.1.1. Kikare
Statistikunderlaget för produktgruppen kikare hämtades från perioden 2006-10-16 
–  2006-11-12  samt  från  föregående  året  2005-10-16  –  2005-11-12.  I  den 
procentuella  förändringen  över  antalet  sålda  kikare  är  ökningen  33  procent 
jämfört  med  perioden  året  innan.  Samtidigt  visar  Bjuhr  att  förändringen  i 
kikarförsäljningen räknat på det totala värdet, ökat med 36 procent.

6.1.2. Kameror
Tidsintervallet då försäljningssiffrorna är hämtade är från perioden 2007-01-16 – 
2007-02-06 samt motsvarande period föregående år: 2006-01-16 - 2006-02-06.

Då kamerapresentationen enbart  presenterar kameror av märket  Fujifilm och 
vissa av de kamerorna var nya på marknaden vid presentationens utformning, är 
det  problematiskt  att  jämföra  dessa  kameror  med  försäljningen ett  år  tidigare. 
Istället är de framtagna siffrorna baserade på  hur stor del av försäljningen som 
utgörs av Fujifilm-kameror, vilka från den nämnda perioden år 2006 till samma 
period år 2007 ökade med 24 procentenheter.

6.1.3. Trycksaker
Trycksakernas statistikunderlag är taget från perioden 2007-02-08 - 2007-03-08 
respektive 2006-02-08 - 2006-03-08. Den procentuella försäljningsförändringen är 
räknat  i  värdet  på  de  inslagna  varorna  utan  hänsyn  till  antal  sålda  varor. 
Försäljningsförändringen är här  15 procents ökning i förhållande till föregående 
år.

6.2. Kostnader
Följande beräkningar på kostnader för en butik som vill utveckla presentationer 
likt  de  producerade  i  detta  projektet  görs  efter  de  tre  förutsättningarna  i  den 
inledande frågeställningen.  Till  grund för erfordrad tid ligger den tidsplan som 
ifyllts under produktionens gång. Åtgången tid för respektive produktområde har 
summerats till följande:

Produktgrupp Timmar

Kikare 90 timmar

Kameror 35 timmar

Trycksaker 88 timmar

Tabell  3:  Erfordrade  timmar  för  respektive  
presentation.

6.2.1. Kostnader för skärmar i butiken
Detta  avsnitt  ser  till  kostnaderna  för  en  butik  då  en  presentation  redan  är 
framtagen,  exempelvis  via  fotokedjan,  och  levereras  till  butiken  via  en  DVD-
skiva.  Butikens  kostnader  begränsas  då till  att  enbart  omfatta  de  skärmar  och 
DVD-spelare som erfordras för att kunna visa respektive presentation i butiken. 
Den  17-tums  LCD-TV  med  inbyggd  DVD-läsare  är  av  fabrikatet  DMTech, 
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modellbeteckning  LM-17DB.  I  ett  försök att  hitta  ett  pris på denna modell  har 
prisjämförelsewebbplatserna  pricerunner.com och  prisjakt.se använts.  Vid  en 
sökning efter modellen fås ingen sökträff på någon av de två webbplatserna. Dock 
hittas  två  liknande  modeller,  LM-17X samt  LM17XTS,  och  då  den  förra 
överensstämmer bäst med den aktuella i butiken med avseende på bildskärmens 
kontrastvärde,  används  dess  pris  här  istället.  Pris  inklusive  moms  hittas  som 
billigast för 3 151 kronor exklusive moms.

Priset  för  de  små  skärmarna  med  tillhörande  spelare  har  återfunnits  i  en 
annonsbilaga från hemelektronikkedjan Siba (Siba,  2007) och landar på  1 196 
kronor exklusive moms.

6.2.2. Kostnader för en butiksanställd

6.2.2.1. Begränsningar
I  följande  beräkningar  inräknas  ej  eventuella  ytterligare  kostnader  som 
lokalomkostnader,  uppvärmning  eller  elkostnader.  Kostnader  för 
produktionsbortfall i och med att anställd eventuellt tas från försäljningen för att 
sysselsättas med respektive presentation räknas ej heller in.

6.2.2.2. Arbetskostnad
Till  underlag  för  lönekostnad  för  butikens  utveckling  ligger  Handelsanställdas 
förbunds löneavtal för 2007 (LO, 2007), beräknat för en person äldre än 18 år och 
med en branschvana längre än två år.  En avtalsenlig  månadslön är då  17 489 
kronor och timlön  105,36 kronor.  Beräkningar  görs här därför  både räknat  på 
timlön  och  på  månadslön,  där  kostnaden  baserad  på  månadslön  beräknas  på 
kvoten av erfordrade timmar av en månads 175-timmars arbetstid. För att beräkna 
företagets totala kostnad tillkommer också arbetsgivaravgifter på 32,42%, räknat 
på  uppgifter  för  år  2007 och  utan  undantag  för  specifika  födelseåldrar,  enligt 
uppgifter från Skatteverket (2007).
Arbetskostnaderna beräknas således till följande:

Timlön Månadslön

Kikare 90h * 105,36kr/h * 1,3242 

= 12 557 kr
17 489kr * (90h/175h) * 1,3242

= 11 910kr

Kameror 35h * 105,36kr/h * 1,3242

= 4 883kr
17 489kr * (35h/175h) * 1,3242

= 4 632kr

Trycksaker 88h * 105,36kr/h * 1,3242

= 12 278kr
17 489kr * (88h/175h) * 1,3242

= 11 646kr

Tabell 4: Beräkning av arbetskostnader för fotobutiken.

6.2.2.3. Licenskostnad
Som fotobutik med bildbehandling som en del av fototjänsterna förutsätts här att 
en licens för Adobe Photoshop redan finns. Mjukvara som behöver investeras är 
därför  i  första  hand Adobe After  Effects.  Priset  för  en dagsaktuell  version  av 
Adobe After Effects,  version CS3 Pro,  kan hittas  för 12 295 kronor exklusive 
moms hos återförsäljaren Dustin (Dustin, 2007-10-18).

6.2.2.4. Total kostnad
Total kostnad för respektive presentation under tidigare nämnda förutsättningar 
ges enligt följande tabell:
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Timlön Månadslön

Kikare 12 557kr

+ 12 295kr

+1 196kr

= 26 048kr

11 910kr

+12 295kr

+1 196,00kr

=25 401kr

Kameror 4 883kr

+12 295kr

+3 151kr

=20 329kr

4 632kr

+12 295kr

+3 151kr

=20 078kr

Trycksaker 12 278kr

+12 295kr

+3 151kr

= 27 724kr

11 646kr

+12 295kr

+3 151kr

= 27 092kr

Tabell 5: Beräkning av total produktionskostnad för fotobutiken.

6.2.3. Kostnader för enskild firma

6.2.3.1. Omfattning och begränsningar
I  ovan  nämnda  fall  får  presentationerna  ej  bära  kostnader  för  viss  del  av 
mjukvaran,  då  den  förutsätts  redan  vara  investerad  av  butiken.  Samma 
resonemang tillämpas här då kostnader för en extern firma ska beräknas eftersom 
firman förutsätts redan äga licens för mjukvaran som används.

Följande beräkningar är begränsade till att enbart omfatta den tid som ägnats åt 
respektive produktpresentation.  Beräkningarna omfattar  ej  potentiella  kostnader 
som  resekostnader,  lokalhyra,  försäkring,  representationslunch  eller  andra 
kostnader som skulle kunna uppkomma i ett verkligt scenario.

6.2.3.2. Totala kostnad
I dessa beräkningarna tilkommer en vinstmarginal, vilken här också får täcka en 
marginal för den vinstskatt som firman blir skyldig att inbetala till staten.

Hur stort pålägget skall vara handlar delvis om ren uppskattning då en beräknad 
nettoinkomst  för  företagaren  är  subjektivt.  I  den  här  rapporten  räknas  på  att 
företagaren  skall  ha  möjligheten  till  ett  kontant  uttag  om 18  000  kronor  per 
månad.  Tillkommer  gör  också  en  vinstmarginal  för  kontanter  som  stannar  i 
företaget för företagets framtida utgifter. Denna marginal sätts här godtyckligt till 
20% på nettobeloppet för kontantuttag, det vill säga på 18 000 kronor. Nettovinst 
per  månad  blir  således  21  600  kronor.  Den  årliga  nettovinsten  kan  således 
beräknas till 21 600kr x 12 månader = 259 200 kronor.

För att  förenkla  beräkningen av erfordrad bruttointäkter  används här Nuteks 
skattekalkylator (Nutek, 2007) på verkets webbplats, med vilken det snabbt går att 
beräkna de intäkter firman bör ha. Kalkylen visar att firman bör ha en årlig intäkt 
på 490 500 kronor, vilket ger ett månatligt  resultat  om 40 875 kronor. Utifrån 
detta  belopp  beräknas  butikens  kostnad  för  respektive  produktpresentation, 
inklusive kostnad för skärmar:
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Produktgrupp Arbetskostnad

Kikare 40 875kr  * (90/175h)
+1 196kr

= 22 217kr

Kameror 40 875kr * (35h/175h)
+3 151kr

= 11 326kr

Trycksaker 40 875kr * (88h/175h)
+3 151kr

= 23 705kr

Tabell  6:  Beräkning  av  produktionskostnader  för  
enskild firma.
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7. Diskussion

7.1. Om produktpresentationerna
Arbetet med presentationerna kan i efterhand anses ha gått ungefär som tänkt vid 
starten.  Inledningsvis  var  planen  mer  omfattande  vad  gäller  personalens 
medverkan i filmerna.  Stillbilder  för demonstration av kikarnas förstoringsgrad 
och synfält samt videosekvenser ströks ur innehållet då den åtgångna arbetstiden i 
övrigt blev längre än tänkt.

Arbetet i After Effects blev mindre varierat än tänkt från början, mycket med 
anledning av att energi lades på att skapa en tilltalande visuell upplevelse istället 
för  att  testa  alternativa  sätt  att  strukturera  arbetsmaterialets  innehållet.  Med 
anledning av vissa problem med att flytta kompositioner och  keyframes, nämnt 
tidigare i rapporten, samt kunskaperna i Adobe After Effects idag, är det ej klart 
om strukturen skulle kunna se ut på ett enklare sätt.

7.2. Om försäljningsresultaten
I alla tre produktgrupper ovan har försäljningen ökat under perioden då respektive 
presentation visats. Utifrån detta bör man kunna anta att presentationerna i alla fall 
inte  haft  någon  negativ  inverkan  på  försäljningen,  alternativt  att  de  inverkat 
negativt  men  kompenserats  med  en  annan  faktor  som  påverkat  försäljningen 
positivt. I denna undersökning har det producerade materialet varit kostnadsfritt 
för butiken och kostnader har begränsats till kostnaderna för skärmarna. I de fall 
då  butiken  enligt  beräkningarna  skulle  ha  en  kostnad  för  utvecklingen  av 
presentationerna, så skulle det också vara aktuellt att se till om presentationerna 
varit  lönsamma,  det  vill  säga  om  försäljningens  ökning  täckt  upp  för 
utvecklingskostnaderna samt ytterligare intäkter.

7.3. Vad påverkar försäljningsstatistiken utöver  presentationerna?
Då statistikunderlaget i det här fallet hämtats från en enda butik är det nödvändigt 
att säkerställa att ingen annan faktor än de visade presentationerna kunna påverka 
kundernas köp. Då detta inte tagits i beaktande under undersökningens gång blir 
detta en svår fråga att svara på.

I  samband  med  att  kikarna  skulle  presenteras  på  de  små  skärmarna, 
omplacerades de i butiken. I stället för att stå inlåsta i ett av butikens glasskåp, 
placerades de på ett ställ. Denna förändring kan ses som en potentiell bidragande 
faktor till att försäljningen ökat, vilket minskar tillförlitligheten i statistiken.

Fujifilm-kamerorna  utgjorde  en  större  andel  av  försäljningen  under  den  då 
kamerapresentationen visades i butiken än tidigare. Denna andelsökning är dock 
bara  relevant  om  märkesfördelningen  i  sortimentet  var  ekvivalent  under  de 
kontrollerade perioderna. Om övriga kameror utgjort en mindre del av sortimentet 
då presentationen visades i butiken, bör det vara mindre förvånande om de också 
utgjort en mindre andel av försäljningen.

Förändringen i försäljningen av trycksaker är procentuellt mindre än i de båda 
andra fallen. Sortimentet  var här generellt  oförändrat under de båda perioderna 
och  ingen  större  förändring  i  butiken  beträffande  visningssätt  gjordes  mellan 
perioderna,  vilket  eliminerar  två  faktorer  som  kunnat  påverka 
försäljningsstatistiken. 

7.4. Om de beräknade kostnaderna
Utifrån beräkningarna som gjorts ovan kan vi dra slutsatsen att, för framställning 
av en av presentationerna, torde det vara billigare att anställa en extern firma än 
att själva genomföra produktionen. De höga kostnaderna i butiken utgörs till stor 
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del av kostnaden för mjukvaran, som i fallet med kamerorna utgör hela 60 procent 
av  den  totala  kostnaden.  Dessa  beräkningar  utgår  dock  från  att  enbart  en 
presentation  ska  produceras  och  mjukvaran  därför  köps  in  exklusivt  till  detta 
ändamål, vilket i pratiken torde mindre troligt. Efter att en första presentation vore 
producerad skulle erfarenheterna därifrån, som i detta projektet, göra påföljande 
projekt lättare att genomföra och också motiverat efter inköpet av den relativt dyra 
mjukvaran.
Om vi här förutsätter att firman som anlitas har viss tidigare erfarenhet från After 
Effects så bör det också återspegla sig i hur lång utvecklingstiden för respektive 
presentation blir. En längre erfarenhet skulle ge större kunskap i programmet, en 
bättre vana vid gränssnittet och också eventuella inarbetade rutiner efter liknande 
produktioner  tidigare,  vilket  skulle  korta  ner  produktionstiden  med  minskade 
kostnader som följd. Föremål för variation är också hur stor förtjänst firman vill 
ha ut av arbetet. Marginalen för kontant uttag och vinst i firman är vald helt efter 
eget tycke, vilket i ett skarpt läge skulle kunna vara lägre, men mest troligt högre. 
Motivationen  till  högre  omkostnader  är,  som  nämnt  under  aktuellt  avsnitt, 
eventuella  resekostnader,  men  också  för  hård-  och  mjukvarukostnader  och 
avsättning för pension.

7.5. Ändringsmöjligheter för kunds del
Fotobutikens möjligheter att i efterhand justera presentationerna beror på under 
vilka  förutsättningar  de  producerats.  Antingen  behövs  en  mjukvarulicens  för 
Adobe After Effects, eller så måste butiken vara beredd på ytterligare kostnader 
då  man  åter  anlita  det  externa  företag  som  ursprungligen  producerat 
presentationerna.

Ändringar av olika egenskaper i filmen kräver olika mycket arbete samt olika 
djup  kännedom i  presentationernas  struktur.  Strukturerna  i  presentationerna  är 
snarlika  varandra,  men  beroende  på  den  grad  av  svårighet  som  den  avsedda 
ändringen medför, kan en inledande orientering i presentationens arbetsmaterial 
som helhet vara mer eller mindre nödvändig.
Följande  är  tänkbara  ändringar  som  kan  bli  aktuella  samt  förslag  på 
tillvägagångssätt.

7.5.1. Ändring av text
Byte av en text till en annan, prisuppgifter inräknade, innebär redigering av enkla 
textfält utan större komplexitet.  Ändringen går då på kort tid, men kräver ändå 
omrendering av hela filmen samt en extra DVD-skiva. För att ändra en inskriven 
text används textverktyget, symboliserat med ett ”T”, varefter användaren klickar 
på texten som ska ändras.

7.5.2. Byte av bild
Att  byta  en  bild  i  presentationen  till  en  annan görs  troligen  lättast  genom en 
befintlig  funktion  i  After  Effects.  För  att  byta  en  bild  mot  en  annan,  söker 
användaren upp bilden i Projekt-fönstret, högerklickar på bilden, väljer  Replace  
Fotage  och  sedan File....  Vid bildbyte  på  detta  sätt  behålls  bildens  skala  och 
position, vilket minskar merarbetet med att flytta  och skala upp eller ner den nya 
bilden.  Denna  enkelhet  förutsätter  dock  att  proportionen  mellan  den  nya  och 
gamla bilden är densamma i originalstorlek som den avsedda i filmen. I annat fall 
måste ytterligare justeringar av skala och eventuellt position att göras.

7.5.3. Tillägg eller borttagning av produkt
Då  detta  moment  inbegriper  att  ändra  presentationens  totala  längd,  faller 
ändringarnas  inverkan  inte  bara  på  den  berörda  kompositionen  utan  även  på 
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eventuella efterföljande kompositioner samt knapp- och logotyp-lager. Detta gör 
att ändringar, likt i punkt 5.3, riskerar att bli tidskrävande.

7.6. Förslag till förbättringar och vidare undersökningar
Då statistiken över försäljningen är i jämförelse med föregående år, finns också 
risken  att  försäljningen  påverkas  av  mer  långsiktiga  faktorer.  Kopiering  från 
digitala foton till papperskopior ökar och i takt med att digitalt foto blir vanligare, 
kan också kunders insikter och idérikedom i vad man kan göra med ett foto växa. 
Väderförhållande kan periodvis också vara bättre eller sämre, vilket skulle kunna 
påverka statistiken om mätperioden är för kort.  I artikeln i Dagens Handel jämför 
man  flera  butiker  under  samma  period,  vilket  kan  eliminera  denna 
osäkerhetsfaktor eftersom förändringen kan jämföras med kontrollbutikerna utan 
skärmar. För att bättre avgöra hur stor inverkan skärmar med produktpresentation 
har  i  fotobutiksmiljö  föreslås  därför,  i  eventuella  framtida  undersökningar,  att 
förändringen dels mäts i fler än en fotobutik med en eller flera ytterligare butiker 
som kontrollgrupp.

Tiden på året då undersökningarna görs kan ha inverkan, till exempel då kikare 
blir mer populära då vädret lockar mer till naturnära vistelse med en kikare till 
hands. Att kunna välja tid på året då undersökningen görs är därför också något 
som bör tänkas över när arbetet planeras.

Utöver underlaget för statistiken är uppgifterna beträffande den enskilda firman 
också osäkra. Då den marginal som lagts på kostnaden för företaget är godtyckligt 
vald,  torde  en  mer  djupgående  undersökning  vara  att  också  undersöka  vilka 
faktiska priser som finns i branschen.
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