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SAMMENDRAG
I dette prosjektet skal jeg se på hvordan man ved hjelp av retail design 
kan være med på å endre holdninger menn har til kosmetikk. Ved hjelp 
av research og kvantitativ metode har jeg opparbeidet et konsept som 
er skreddsydd for menn og deres behov innenfor kosmetiske produkter. 
Prosjektets løsning er ulikt det som allerede finnes på markedet, men 

det vil bli en konkurrent grunnet det unike designet og konseptet  

Prosjektet tar i utgangspunkt i studiets emne butikkplanlegging.
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INTRODUKSJON

BAKGRUNN
Menn er, i likhet med kvinner, opptatt av utseende. Man kan gå helt tilbake til oldtidens 
egypt hvor blant annet menn brukte kull som en «eyeliner» som beskyttet huden mot 
solen. Fra oldtidens egypt til i dag har det skjedd mye i markedet for mannlig pleie, men 
fokuset har stort sett vært på hårpleie og duft. I moderne tid har fremveksten av den 
metroseksuelle mannen  ytterligere hevet profilen til mannlig pleie, noe som har ført til 

engasjement i det som tidligere ble sett på som «forbudte» pleierutiner.

Selv om mennenes entusiasme for godt utseende ikke er en plutselig trend kan vi i dag 
se en økende grad i større interesse. Selv med den økende interessen er det ikke lett å 
finne informasjon om mannlig kosmetikk. Derfor kan man ofte se at menn bruker kos-
metiske produkter som er egnet for kvinner. Huden til kvinner og menn er nemlig forsk-
jellige og har forskjellige behov. Ved at menn bruker produkter som er ment for kvinner 

kan det gjøre skader på huden. 
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RESEARCH
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RESEARCH spørreundersøkelse 

Som metode for å finne data til prosjektet har 
jeg valgt å bruke spørreundersøkelse via nettet 
samt observasjon i butikk. Grunnet covid-19 har 
jeg måtte endre observasjon i butikk og dermed 
ta observasjon på nett. Her har jeg fokusert 
på å finne ut av hva som finnes på markedet, 

markedsføring, design og tilgjengelighet. 

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse hvor 80 
respondentene fordelte seg utover alder 13 til 
60, der majoriteten av svarene var fra alder 20 
til 30 år. Dette var de mest interessante funnene 

fra spørreundersøkelsen. 

54%
av de som svarte på spørreun-
dersøkelsen bruker kosmetiske 
produkter for å ta vare på huden.

56%
av de som svarte begynte å bruke 
kosmetiske produkter da de begynte 
på videregående eller tidligere. 

68% av de som svarte  bestemmer hvilke 
produkter de skal kjøpe og bruke selv .  

De viktigtse faktorene som spiller en rolle når de skal handle kosmetiske 
produkter er pris, ingrediensene og kvaliteten på produktet. .  

79% av de som svarte hadde handlet i en bu-
tikk der det kun er produkter for menn



6

RESEARCH målgruppe

Menn, 25-45 år 

Hvem er kunden? 
Menn som er interessert i å få bedre hud og hår, 
men som kanskje ikke har kunnskapen som 

trengs. 

Hvorfor handler de hos Element?
Våre kunder handler på Element for å få nok 
kunnskap og hjelp for å lage den beste hud- og 

hårpleie regimet.

Primærmålgruppe

Menn, alle aldre 

Hvem er kunden? 
Menn som er interessert i hud- og hårpleie, og 

samt vet hva de trenger.

Hvorfor handler de hos Element?
Kunden handler hos oss fordi de vet hva de 
trenger og de finner alle produktene på et og 

samme sted 

Sekundærmålgruppe
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RESEARCH målgruppe
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KONSEPT
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KONESPT  ELEMENT

ELEMENT er et konsept som er lagd for menn og 
deres behov innen kosmetiske produkter. Alle produkter  
som selges på Element er av eget merke der produktene 
skal tilpasses mannlig hud og hår.  Samtidig skal alle menn 
som ikke har nok kunnskap om hud og hår få den hjelp de 

trenger både i den fysiske butikken og i nettbutikken.

Element har alle elementene du trenger for bedre hud og 
hår. 
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KONSEPT visjon og verdier

Elements visjon baseres på ønske om å spre 
kunnskap om hud- og hårpleie. Med god ser-
vice og unike produkter skal Element være et 
sted der alle menn skal finne de produktene de 

trenger på et og samme sted.

Visjon

Verdiene til Element er; 

1. Exlusive. Alle produktene til element skal kun  
selges i egne butikker og egen nettbutik

2. Quality. Elements sine produkter skal ha en 
høy kvalitet samtidig skal kundeservicen på 

nett og i butikk ha høy standar. 

3. Confident. Alle produkter fra Element skal 
være med å stimulerer selvtillitt.

Verdier 



11

KONSEPT  funksjoner

Digital kommunikasjon
Det skal ikke legges skjul på at menn er glad i teknologi. For å 
skape nysgjerrighet og vilje til å lesen om produktene i butik-
ken har jeg valgt å sette en Ipad ved hver av kategoriene. Der 
skal man kunne lese om de ulike produktene og teste seg selv 
for å finne de produktene som passer hår- og hudtype. Dette 
vil være et alternativ for kundene som ikke føler seg komfort-

able med å snakke med de ansatte. 

Kundeservice

En viktig faktor for hele konseptet vil være kundeservice. 
Både i den fysiske butikken og nettbutikken. I butikken skal 
alle ansatte ha en interesse eller utdanning innen kosmetikk. 
De vil bli kurset om produktene og hvordan man skal utføre 
en hudanalyse slik at alle kundene som kommer inn skal gå 

ut med produkter som passer dem.  
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Hos Element skal man kunne være medlem. Medlemska-
pet er gratis og man kan ved kjøp av produkter samle inn 
poeng. Med poengene får man goder som for eksempel 

prosenter ved kjøp eller kuponger.

Det vil være tre typer medlemskap; Bronse, sølv og gull. I de 
forskjellige kategoriene vil det gi forskjellige goder, jo høyre 
du er jo bedre goder. Når man er gull medlem vil man få 
muligheten til å bli med på ulike arrangement og få tilbud 

til å prøve nye produkter.

Medlemskap

KONSEPT  funksjoner

Ansiktsanalyse
Hos Element skal alle kunder føle at produktene de bruker 
gjør hud og hår bedre. For å kunne gi den beste servicen for 
kundene skal det være stasjoner med hudanalyse. Der kan de 
få hjelp av ansatte for å finne ut hvilken hudtype de har og 

dermed finne de produktene/regimet som passer best.

Har man ikke mulighet å dra i den fysiske butikken vil man 
kunne gjennomføre en profesjonell hudtest på nettsiden. Der 
vil man få personlig feedback av en profesjonell hudterapeut 

slik at man kan finne de rette produktene.
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DEL 4
STRATEGI
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STRATEGI

For å utvikle Element til å bli en god kjøpsopplevelse for gut-
ter og menn har jeg utviklet fem strategiske virkemidler. Alle 
med samme mål om å gjøre handelen letter, lett tilgjengelig 
og endre holdningen menn har til kjøp av kosmetiske pro-

dukter.

1 Beliggenhet.

2

3

4

Eget merke

Design

Nettside

5 Kommunikasjon
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STRATEGI beliggenhet

Lokalet jeg har valgt for Element ligger i Bogstad-
veien 43 A. Grunnen til at jeg har valgt bogstadveien 
43 A er fordi det er sentralt i Oslo og det ligger vegg i 
vegg med herrebutikken Volt. Det kan dermed være 

lettere å bli sett av målgruppen.
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STRATEG eget merke

Det andre strategiske virkemidlet jeg har valgt er egen 
merkevare. Grunnen til at jeg har valgt å ha eget merke 
er fordi fortjenesten er større når man har egne pro-
dukter. En annen grunn til at jeg har valgt eget merke 
er friheten. Med andre merker får man retningslin-
jer på blant annet hvordan merkene liker å fremme 
varen sine, pris og kampanjer. Med eget merke kan 

man gjøre det man vil.
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STRATEGI design

Det tredje strategiske valget er designet i butikken. 
Designet skal være appellerende for menn og jeg har 
derfor valgt å bruke materialer og farger som anses som 
maskuline. Jeg har valgt å bruke treverk, rust, metal 
og skinn som materiale for å få den maskuline følels-
en i rommet. Samtidig som det skal være maskulint, 

skal det ha en behagelig og rolig stemning. 
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STRATEGI  nettside

Det fjerde strategiske virkemidlet er nettsiden. I den 
norske e-handel rapporten fra 2019 handlet 43% av 
befolkningen kosmetiske produkter på nettet. Kon-
septet og visjonen til Element er at alle menn skal ha 
tilgang til å lære og finne kosmetiske produkter som 
passer de. For å få til dette skal Element både ha en 
fysisk butikk og en nettbutikk. I likhet med den fy-
siske butikken skal man ha mulighet å få hjelp av en 
profesjonell hudterapaut til å finne produkter som 

passer deg.

Jeg har lagd en enkel skisse over hvordan nettsiden 
skal se ut, men ved oppstart av prosjekt skal en grafisk 

designer være med på å designe nettsiden.
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STRATEGI  kommunikasjon

I butikken skal det være enkelt å finne frem til 
de varene man skal ha. For å få til det vil det 
være skiltet med symboler der kategoriene er. 
Symbolene skal henge ned fra taket og de skal 
være av bronsemetall. På varebærerne skal det 
være tall som viser hvilke produkter som blir 
brukt når i en hud- og hårrutine. Tallene skal 
være av bronsemetall og man finner de på vare-

bærerne og eksponeringspunktene.

I butikk
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STRATEGI  kommunikasjon

Som nevnt som funksjon skal det være Ipader ved 
hver kategori der kundene kan lese om produk-
tene eller ta en test for å finne produkter. Testen 
vil være på 10 spørsmål og vil ikke ta mer enn 2 
min. Området på Ipaden der kunden kan lese 
om produktene skal være enkel og den skal være 
lik nettsiden slik at den er lett gjenkjennelig om 
man skulle ende opp med å bestille fra nettsiden 

senere.  

Denne kommunikasjonen vil også være en pre 
kvalifiserende kommunikasjon der kunden får 
informasjon den kan lese før de stiller spørsmål 
eller hjelp av  ansatte. Dette vil være med på å 
lære og engasjere kunden slik at de føler at de har 
vært med på å bestemme produktene de kjøper.

Digital kommunikasjon
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STRATEGI  kommunikasjon

Det er viktig at den visuelle profil og markeds-
føringen utenfor butikken er i samsvar med det 
som er i butikk. Det er derfor viktig at logo og 
farger som blir brukt i kommunikasjonen i bu-
tikk blir tatt med videre ut av butikken. Her ser 
dere eksempler på hvordan en digital reklame 

og en pose fra Element vil se ut. 

Det er samtidig viktig å bli sett av målgruppen.  
Det skal derfor opprettes en Instagramkonto 
og en profil på Facebook. Her skal det legges ut 
tips og informasjon om produktene til Element. 

Ved eventuell realisering av prosjekt vil det bli 
laget en markedsføringsstrategi som tilsvarer 

kommunikasjonen i butikk. 

Utenfor butikk
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VISUELT
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VISUELT moodboard stemning
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VISUELT  materialkart

Som tidligere nevnt har jeg brukt materiale som anses som 
maskuline. For å få en maskulin atmosfære har jeg valgt mørkt 
og nøytralt treverk som parkett i hele rommet. Jeg har valgt å 
bruke bølgete metallplater med rust for å få et røft utrykk og 
på veggene jeg ikke har metallplater skal veggene males med 
muskatnøtt fra Jotun (NCS  4806-Y38R) for å få en lun og be-
hagelig amosfære. Varebærerne skal symbolisere verktøyskap 
og er derfor laget av metall som er lakkert i fargen labrador 
fra Jotun (NCS S 0502-Y) og betong.  For å lette på de harde 
materialene i rommet har jeg satt inn kaktus og stoler med 

skinnseter.
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VISUELT produktliste

1. ANSIKTSPLEIE
Ansiktsrens
Ansiktskrem
Dagkrem 
Nattkrem
Øyekrem
Toner
Serum
Masker

2. HÅRPLEIE
   Shampoo
   Balsam
   Hårvoks 
   Olje
   Hårgele
   Hårspray
   Styling
   Maske
    

3. SKJEGG OG BART
    Olje
    Krem 
    Rens 
    Balm
    Barberingskum/gel 
    Barberhøvler 
     

4. HUDPLEIE
   Dusjkrem
   Bodylotion
   Deodorant 

   
    
5. DUFT
   Parfyme
   Aftershave
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VISUELT produktdesign

 Hårpleie

Tørt hår Normalt hår farget hår  oljete hår  Krøllete hår 

 Ansiktspleie 

sensitiv hud  kobinert hud  Akne   oljete hud  tørr hud

skjegg og bart Kroppspleie

Duft 

 Air  Water  Earth  Fire

Elements produkter skal ha en rent som simpelt design. 
Fargene skal komme fra de fire elementene (luft, jord, vann 
og ild) og man kan finne de i rust materialet som er brukt 
i lokalet. På produktene skal det være tall som viser hvilke 
produkter de skal bruke etter hverandre, samt at det skal 
være ulike farger for ulike hud- og hårtyper. Nedenfor har 
jeg lagd en skisse over hvordan produktdesignet skal være.

Emballasjen skal være laget av resirkulert plast 
og det vil være mulighet å «pante» tomme emballasjer i 
butikk.  Hver femte tomme emballasje gir 30% på en valgfri 

vare.

Parfymene skal være av matt glass med fargene man ser ned-
enfor. Hver lukt skal ha hver sin farge og navnene skal være 
de fire elementene; Air, water, earth og fire. Flasken skal være 
gravert med navnene.

 Air  Water  Earth  Fire
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VISUELT avdelingsmønster

INNGANG

Eksponeringspunkt - fasade

Eksponeringspunkt - butikk

Kasse

Hår

Skjegg og bart

Ansikt

Kropp

Duft
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Visualiseringer 
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Visualiseringer 
Vindusutstillingene er det første møtet kunden 
har med butikken. Her skal kunden få en smak 
av hva de kan kjøpe inne hos Element. For å 
appellere til målgruppen og for å beholde den 
røffe looken skal det være motorsykkel i det 

ene vinduet og paller i det andre. 
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Kassen skal være det første man ser når man 
kommer inn. Her skal de ansatte stå klare 
for å møte kundene med et stort smil og mål 

med å få kunden fornøyd med kjøpet.
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Pallene midt i trappen blir brukt 
som et eksponeringspunkt. Her 
skal kunden få en smakebit av 
hva de finner innover i butikken.

Bildene som er brukt i butikken, kommunikasjonen i butikk og 
utenfor er lånt fra Models.com (link i kildeliste). Ved realisering av 
prosjekt skal bildene bli brukt til inspirasjon til en photoshoot med 
egne modeler og produkter



32



33



34



35

I ansiktspleieavdelingen vil 
det være plassert to barstol-
er. Grunnen til at det kun er 
plassert stoler i denne avdelin-
gen er fordi det er her menn 
trenger mest hjelp samt at det 
er i denne avdelingen det blir 
utført hudanalyse. De skal være 
komfortable mens de får hjelp 

og når de prøver produkter.
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I hyllene vil de tyngste produktene som f.eks. 
shampoo og balsam plasseres nederst mens 
de “lettere” produktene som hårvoks og serum 
plasseres øverst.  Dette oppsettet skaper en god 
balanse og luft som gjør det mer behagelig for 

øyet. 
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TEKNISK
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TEKNISK  arealdisposisjon

GSEducationalVersion

Kontroll prosjekt:

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

ELEMENT

Tiltakshaver:

Høyskolen Kristiania
Avdeling Westerdals
0186 Oslo

Tegning:

Arealdisposisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

kadidatnr 604

Tegningsnr.:

A11

Målestokk:

1:100

Dato:

12.05.20

Rev.:

.BIM med ArchiCAD 22 NOR    Filplassering: /Users/hannacanic/Desktop/Bachelor /BA.pln
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TEKNISK møbleringsplan

GSEducationalVersion

Kontroll prosjekt:

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

ELEMENT

Tiltakshaver:

Høyskolen Kristiania
Avdeling Westerdals
0186 Oslo

Tegning:

møbleringsplan

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

kadidatnr 604

Tegningsnr.:

A12

Målestokk:
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Dato:

12.05.20

Rev.:

.BIM med ArchiCAD 22 NOR    Filplassering: /Users/hannacanic/Desktop/Bachelor /BA.pln
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TEKNISK  himlingplan 

Benyttes for å lyssette områder der produktene 
blir eksponert. Det vil si i vindusutstillingene, vare-

bærerne og i hyllene.

Benyttes som generell belysning i lokalet. 

Erco Quintessence round

Erco Pollux



41

TEKNISK arbeidstegning  varebærer

GSEducationalVersion

Kontroll prosjekt:

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

ELEMENT

Tiltakshaver:

Høyskolen Kristiania
Avdeling Westerdals
0186 Oslo

Tegning:

Arbeidstegning Varebærer

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

kadidatnr 604

Tegningsnr.:

A16

Målestokk:

1:20

Dato:

12.05.20

Rev.:

.BIM med ArchiCAD 22 NOR    Filplassering: /Users/hannacanic/Desktop/Bachelor /BA.pln
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Varebærerne er modulbasert og størrelsen vil 
bli tilpasset etter avdelingen.  Varebærerne 
er inspirert av verktøyskap og skal ha rom for 

oppbevaring.

 Varebærerne skal skjule alt det teknisk av 
vann og avløp.
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TUSEN TAKK

Takk til alle respondenter på spørreundersøkelse med gode innspill.
Takk til veileder John Ødegaard for god hjelp og god veiledning gjennom denne perioden. 

Takk til foreldre og venner som har hørt på alle ideer og som har kommet med konstruktiv kritikk. 
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KILDER

https://models.com/work/various-campaigns-the-grey-man-skincare/978732s.5,13,27,40

s.12

https://unsplash.com/photos/T5md41Fl1sIs.7

https://unsplash.com/photos/52R7t7x8CPIs.7

s.28

https://unsplash.com/photos/l2XN62cjT9E
https://unsplash.com/photos/yM-vxtUUoq4
https://unsplash.com/photos/bYxVLLifeIc

s.29

https://no.pinterest.com/pin/237142736617304568/
https://no.pinterest.com/pin/237142736617304687/
https://no.pinterest.com/pin/237142736617242716/
https://retaildesignblog.net/2017/07/14/jack-the-clipper-flagship-barbershop-by-formroom-london-uk/
https://unsplash.com/photos/KBEh7xwkwtw

https://www.sketchuptextureclub.com/textures/materials/leather/leather-texture-seamless-09699
https://www.sketchuptextureclub.com/textures/materials/metals/brushed-metals/circular-brushed-bronze-metal-texture-09903
https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/wood-floors/parquet-dark/dark-parquet-flooring-texture-seam-
less-16914
https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/wood/raw-wood/solid-hardwood-texture-seamless-19783
https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/wood/raw-wood/old-raw-wood-pbr-texture-seamless-21551
https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/plaster/painted-plaster/plaster-painted-wall-texture-seamless-06948
https://unsplash.com/photos/KBEh7xwkwtw

https://loudcloudhealth.com/beauty-industry-statistics/
https://www.alliedmarketresearch.com/men-personal-care-market

s.8

https://www.bluebeards-revenge.co.uk/blog/a-history-of-mens-grooming/s.7


