
Innholdsfortegnelse
Innledning
 Innledning ......................................................................... 3
 Problemstilling .................................................................. 3

Konsept
 Konseptbeskrivelse .......................................................... 4
 Reseach ............................................................................. 5
 Spørreundersøkelse ........................................................ 6
 Målgruppe
   Primærmålgruppe ................................................ 7
   Sekundærmålgruppe ........................................... 7
   Personas .................................................................. 8

 Målsetting ....................................................................... 10
 Strategiske valg .............................................................. 10
 Plassering ........................................................................ 11
 

Kildehenvisninger
 Litteraturliste .................................................................... 12
 ArchiCad elementer ...................................................... 12
 Illustrasjonsliste ............................................................... 13
 Nedlastede fonter .......................................................... 13
 

treat
BAO 343 Bacheloroppgave i Retail Design / Høyskolen Kristiania Westerdals / 

Innleveringsfrist 16.05.2022 kl: 13.00 / Kandidatnummer: 511



2

Innledning

Problemstilling
På hvilken måte kan et Retail-konsept utformes 
for å skape en arena for unike opplevelser hos 
festglade mennesker i Oslo?

Dette er en forenklet mappe av min Bacheloroppgave, 
for den digitale Bachelor utstillingen 2022. Dersom det 
er ønskelig å se hele oppgaven kan du sende meg en 
forespørsel. 

I denne bacheloroppgaven utforsker jeg hvordan opple-
velser i et butikklokale kan knyttes sammen på nye måter 
ved å lage et hybrid-konsept bestående av arenaene un-
derholdning-, velvære-, uteliv-, og klesbransjen. Målet er å 
skape en fremtidsrettet sosial møteplass der hensikten er 
å skape unike opplevelser for festglade mennesker i Oslo 
og omegn.

Den fysiske butikken vi ser i dag er i en overgangsfase 
mot å bli en mektig form for media der gode kundeopp-

levelser ikke skjer i kanaler; men i opplevelser (Stephens. 
2017. 165-179).

Etter 2 år med pandemi har folk nå behov for å komme 
seg ut, ha det gøy og suge til seg nye opplevelser. 
Oslo har flere konsepter som tilbyr underholdning og al-
koholservering, men Oslo`s festglade innbyggere 
mangler et samlet konsept som tilbyr den forberedende 
delen der man steller seg før byturen kombindert med al-
koholservering, underholdning og muligheten til kjøp av 
festantrekk og tilbehør. Det ultimate vorspiel-konseptet 
-Alt samlet på ett sted!
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Konseptbeskrivelse
Hybrid-konsept
Treat er et retail-konsept der under-
holdning-, velvære-, uteliv-, og kles-
bransjen er satt sammen for å skape 
en fremtidsrettet sosial møteplass 
med hensikten å skape en unik opp-
levelse for festglade mennesker i 
Oslo og omegn.
Det ultimate vorspiel-konseptet! 

Shop
Konseptet har en egen shop med 
salg og utleie av festklær og sko, 
samt salg av accessories, makeup og 
styling produkter fordelt over 2 eta-
sjer. Alt du trenger før en tur ut på 
byen.

Temarom 
I tillegg har konseptet 4 temarom 
som bookes av vennegjenger, be-
drifter, utdrikkningslag eller lignen-
de, samt en bar for de besøkende på 
temarommene. De 4 tema romme-
ne kundene kan velge mellom er:

Insta: Dette rommet er laget for de 
som deler mye innhold på sosiale 
medier og utformingen er spesielt 
tilpasset for å være "insta-vennlig".

Taste: Her kan gjestene velge mel-
lom vin-, whisky- eller champagne
-smaking.

Fortune: Temarom med shufflebo-
ard og dart.

Enrich: Temarommet for de som 
elsker karaoke.

Velværebehandlinger
I dette konseptet kan du kom-
mer usminket og få gjort alle dine 
skjønnhetsrutiner før en bytur på 
stedet. Ved booking av temarom 
kan de besøkende i tillegg velge 
hvilke behandlinger de ønsker utført 
mens de er på temarommet. 
Behandlingene som kan bookes er 
frisør, barberer, makup, sminke- eller 
styling-kurs, manikyr eller pedikyr. 
Alle produktene som brukes i be-

handlingene kan kjøpes i konseptets 
retail del. Mens gjestene mottar be-
handling(er) på tema rommene kan 
de nyte alkohol i et sosialt og unikt 
miljø! - Tidenes vorspiel!

Skreddersydd vorspiel
På denne måten skreddersyr gjeste-
ne selv det perfekte vorspielet der 
alt de trenger for en bra tur ut på 
byen er samlet på et sted.
Under hele oppholdet kan alkohol 
nytes fra baren!

Hjemlevering
Ingen vil ha med seg handleposer 
ut på byen!
Derfor blir kjøpte varer, klærne gjes-
tene kom i og annet de ikke vil ha 
med videre ut på byen, sendt hjem 
til kunden dagen derpå.



4

Research
Pensumbøker
For å tilegne meg nødvendig innsikt 
til å svare på problemstillingen har 
jeg  fokusert på kundeopplevelsen.  

Jeg har lest bøker som omhandler 
kundens opplevelser (Mossberg, 
2007), samt om fremtidens retail 
(Stephens, Doug. 2021 og 2017). 

Videre har jeg lest om hvordan ska-
pe et helhetlig Retail konsept (Teufel 
og Zimmermann. 2015). Samtidig 
har det som følge av Covid-19 
pandemien vært nødvendig å gjøre 
resarch på hvilke ettervirkninger pan-
demien har hatt og har på produk-
ter og tjenester innen retail (Virke. 
2021) og (Stephens, Doug. 2021)

YouTube
For å tilegne meg kunnskap om  inn-
ovative løsninger innen retailbran-
sjen som har oppstått eller fått en 
boost av pandemien har jeg sett på 
ulike seminarer og kanaler med fokus 
på digitale fremtidsrettede løsninger 
innen  retail på YouTube ((CEW UK. 
2020) og (Electric Ruynway. 2020)). 

Artikler
Det har også vært behov for å lese 
artikler om bruk av digitale løsninger 
som AR i  Retail konsepter for å fin-
ne nødvendig innsikt om bruken og 
effektene av dette (Wang og Huanz-
hang. 2022) og (Arghashi og Yuksel. 
2022).

Metode
Med kvalitativ spørreundersøkelse 
som metode har jeg fått innsikt i 
målgruppens forhold til hva som 
skaper opplevelse i et retail konsept 
og gjennom metoden observasjon 
har jeg observert lignende konsep-
ter der underholdning og alkohol-
servering er knyttet sammen. Jeg 
har gjort observasjon hos "Fangene 
på fortet"(Fangene på fortet. 2022), 
"Syng" (Syng. 2022) og "Oche" 
(Oche. 2022). Jeg har både obser-
vert ved fysisk tilstedeveærelse og 
gjennom deres nettsider. Ved ob-
servasjon så jeg på konseptets utfor-
ming, hvordan de har løst skjenking 
og deltakende underholdning, samt 
konseptets bruk av digitale løsnin-
ger.
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Spørreundersøkelse
I forbindelse med bachelor-
oppgaven ble det utarbeidet en 
kvalitativ spørreundersøkelse for å 
kartlegge kundens syn på hva som 
skaper opplevelse i et butikklokale.

Spørreundersøkelsen gav bekreften-
de innsikt i hvilke elementer som er 
viktig i et butikklokalet for å skape 
en opplevelse som gir varig inntrykk 
hos kunden. 

Det er lagt hovedvekt på funn i sva-
rene fra primærmålgruppen (fest-
glade i alderen 23 - 35 år) der svare-
ne har fremkommet som sprikende. 

De viktigste funnene fra spørreun-
dersøkelsen er tatt med i utformel-
sen av konseptet Treat (Funn fra 
spørreundersøkelse fremvises ved 
etterspørsel):

Tuchpoints
• Beliggenhet
• Åpne vinduer som gir innsyn i   
   butikken
• Et gjennomført konsept
• Butikklokalet gjenspeiler varene
• Nytenkende eksponering
• Effektbelysning
• Oversiktlig
• Nytenkende utforming av lokalet
• Selvbetjent kasse
• Bruk av nytenkende materialer
• Fremtidsrettede elementer i form  
   av digitale løsninger
• Elementer som gir rom for lek
• Bruk av musikk
• Elementer som bidrar til    
   nysgjerrighet, deltagelse og 
   engasjement
• Mulighet for eget rom for deres   
   vennegjeng innen utelivsbransjen

Andre funn
• Primærmålgruppen er positive til
   hybrid-konsept som samler 
   velvære-, underholdning-, kles- og 
   utelivsbransjen
• Digitale løsninger skaper tiltro til
   konseptet, forenkler handleopp-
   levelsen og gir en bedre utvidet
   opplevelse.
• Omtrent halvparten av informan-
   tene opplyser at de shopper for å
   få en opplevelse
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Primærmålgruppe
Målgruppe
Festglade mennesker i alderen 23-35 år som skal videre ut på 
byen. Bosatt i Oslo og omegn.

God stabil økonomi
Målgruppen har fast jobb og er ferdig med utdanning da kon-
septet med booking av temarom og ulike behandlinger krever 
at målgruppen er i en god stabil økonomisk situasjon. De sat-
ser på karriere og venter derfor med å stifte familie. De ser stor 
verdi i å bruke penger på behandlinger som frisør, barberer, 
manikyr og pedikyr for å føle seg vel. 

Millennials
• Millennials også kaldt Generasjon Y
• Født mellom 1981-1996. 
• Er oppvokst med internett og sosiale medier (Dimock. 2019).
• De forventer at merkevarer underholder og bringer virkelige 
   opplevelser.
• Bevisste forbrukere som sjekker priser og produkter hvor som 
   helst.
• De vil gjerne ha et image og et liv som imponerer andre.
   «Selfie-generasjonen».
• De er utålmodige og forlater en nettside dersom den 
   «lagger» i 4 sekunder. (Osnes med ref. til rapport om 
   Millennials fra Havas media. 2020)

Sekundærmålgruppe
Målgruppe
Bedrifter, utdrikkningslag, syklubben, pensjonistforeningen, og 
andre grupper i Oslo og omegn som ønsker et annerledes inn-
hold på sitt arrangement.

Dagtid
Med tanke på at konseptet er en opplevelse i seg selv og må-
let er å tjene penger vil det være åpent fra morgen til kveld og 
dermed passe flere målgrupper. Målgruppen er derfor utvidet 
med en sekundærmålgruppe da et godt konsept også bør tje-
ne penger på dagtid og i ukedagene.



Nadia
Alder: 28

Sivilstatus: Singel

Yrke: Produktdesigner

Bosted: Oslo, Frogner 
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Bio
En karrierebevisst produktdesigner med et 
godt øye for detaljer og brenner for å finne 
gode løsninger for sine kunder. Trives med å ha 
mye å gjøre og holder et høyt tempo i hverda-
gen. Er veldig sosial og har mange venner som 
hun ofte er ute på byen med. Bruker mye pen-
ger på å føle seg vel når det kommer til klær, 
frisør, negldesign og hudpleiebehandlinger.

Mål
• Å utvikle seg videre som produkt-

   designer

• Starte sin eget bedrift innen hun er 30 år

• Inspirere mennesker med gode løsninger

• Få til flere venninnekvelder med bra 

   innhold

Favoritt merker

Teknologi

Frustrasjoner
• Dårlig design og brukeropplevelser

• Mangelen på bra konsepter i Oslo innen 

   utelivsbransjen

• Våkne med en dårlig hårdag

IT og internett

Software

Apper

Sosiale medier

BOUTIOUE

Persona

  1. Foto Dam, Michael. Unsplash. 
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Christopher
Alder: 31

Sivilstatus: Singel

Yrke: IT konsulent

Bosted: Oslo, Tjuvholmen 

Bio
Hardtjobbende IT konsulent som er vant til  
høyt trykk på jobb. Tar naturlig ledelsen der 
det er behov og har stor kunnskap innen IT 
faget. Møter gjerne guttegjengen midt i uka 
for å  ta noen pils og spille shuffleboard og er 
alltid ute på byen i helgene. Liker å ta seg godt 
ut og bruker mye penger på klær, velvære og 
byturer.

Mål
• Bli seniorkonsulent i firmaet

• Effektivt og raskt løse kundens 

   problemer

• Delta i shuffleboardturnering med gutta

• Dra på Tech Event messen CES 2022

Favoritt merker

Teknologi

Frustrasjoner
• Trege nettverk og problemer med 

   internett

• Jobbe med kunder som er motvillige til 

   endring

• Å tape mot gutta i shuffleboard

IT og internett

Software

Apper

Sosiale medier
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  2. Foto: Gonzalez, Joseph. Unsplash. 
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Målsetting
Visjon
Konseptets visjon er å utfordre den standariserte varehan-
delen vi ser i Norge i dag ved å skape et konsept som tar 
for seg mer enn to arenaer innen retail. Treat er utfordreren 
som ved å forene både underholdning-, velvære-, uteliv-, 
og klesbransjen kan endre måten retail konsepter konstru-
eres i dag og dermed bidra til åpne opp for å  skape flere 
unike opplevelser for kunden.

Mål
Målet er å forene underholdning-, velvære-, uteliv-, og 
klesbransjen med hensikten å skape et unikt fremtidsret-
tet hybrid-konsept der Oslo´s festglade innbyggere kan 
gjøre alle forberedelsene til byturen samtidig som de 
underholdes og nyter alkohol.

Strategiske valg
• Lage et konsept som byr på underholdning, velvære og
   glede da dette er noe folk trenger etter 2 år med 
   pandemi.

• Et bevisst valg av navn på konseptet -Treat, for å 
   understreke at konseptet er en godbit alle bør unne seg.
   Navnevalget er på Engelsk fordi Oslo er en by med 
   mange flerspråklige og flere turister.

• Plassering i Lille Grensen 7, midt i sentrum da 
   målgruppen skal  videre ut på byen.

• Konseptet har en egen retail-del for festklær, sko, 
   accessorier og makeup tilgjengelig for alle 
   forbipasserende og ikke bare for besøkende på 
   temarommene.

• Selvbetjent kasse via app, da dette er et element som 
  flere av informantene i spørreundersøkelsen ønkser 
  tilgjengelig.

• Fremtidsrettede digitale løsninger som AR-speil for å
   gjøre varer lettere tilgjengelig. Jo mer kundene "prøver"
   og større er sjansen for at de handler mer.

• Innsyn i butikken fra fasade for å skape nysgjerrighet.

• Effektbelysning

• Elementer som bidrar til nysgjerrighet, deltagelse og
   engasjement.

• Mulighet for eget rom for deres vennegjeng innen
   utelivsbransjen
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Plasssering
Lille Grensen 7
Valg av plassering for konseptet er 
ganske så strategisk i Lille Grensen 7. 
Med tanke på konseptets tema 
-Vorspiel, var det avgjørende at plas-
seringen ble lagt til Oslo sentrum.

Lokalene ligger midt i Oslo`s handle-
gate Karl Johan, som ligger i hjertet 
av alle Oslo`s mange utesteder slik at 
kundene lett kommer seg videre ut 
på byen.

Ikke bare har lokalet en flott plasse-
ring, men også mange store vinduer 
på fasaden som kan brukes godt for 
å fange kundens oppmerksomhet.

  3. Skjermbilde 24.04.22. Foto sazzymaps.com

   4. Privat
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Elementer i ArchiCad
Elementer og materialer som ses på visualiseringer
Garderobeskap: I ArchiCad bibliotek. Locker. 
Whirlpool. JUW248LWRS 24" Under Counter Wine Cellar. 3D Warehouse. 13.03.2014. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/9467fcdc586242eb178e7d331e641179/JUW248LWRS-24-Under-Counter-Wine-Cellar
VillProCTRL. IT8TFS Counter stand Rotateable for iPad 7th and iPad Air3 3rd gen. 3D Warehouse. 29.12.2020.
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/5411af5e-477e-4e53-9cc4-a3a1a6388886/IT8TFS-Counter-stand-Rotateable-for-iPad-7th-
 and-iPad-Air3-3rd-gen
Stol: I ArchiCad bibliotek
Poltrona, Victoria. Van de Velde barber. 3D Warehouse. 31.10.2018. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/516719d0-6c09-4f7b-b36c-b1cff116c9bc/Poltrona-Victoria
Lavatório, Atenas. Van de Velde barber. 3D Warehouse. 01.11.2018.
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/579c48ff-0f77-45f7-aa3d-ecfe6c548ef6/Lavatório-Atenas
Mya. Studio Ring Light. 3D Warehouse. 22.06.2019. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/875c3834-7199-40f9-bf8d-2acf7dc88e0d/Studio-Ring-Light
Behandlingsstol. ArchioCad bibliotek.
Sketchup. Microphone Stand with Microphone - Detailed. 3D Warehouse. 06.09.2019. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ub090e6de-927e-4673-8887-6ca9f652525d/Microphone-Stand-with-Microphone-Detailed
Ali. Speaker. 3D Warehouse. 06.04.2014.  
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/5b9b77ad6ce283a398e4bc44d45a32e/Speaker
Heis dør: ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator 3'-10" Elevator Door. 3D Warehouse. 12.03.2014. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a1b878b5c41a8abb489fe2bf9ec9cc78/ThyssenKrupp-Elevator-3-10-Elevator-Door
Table lamp Muuto: Lifenew. Muuto Lighting | LEAF Table Lamp. 3D Warehouse. 31.07.2019. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/934ef540-a06e-4b99-b566-8510d33875b7/Muuto-Lighting-LEAF-Table-Lamp
Edra - Cipria sofa: 3ds. https://www.edra.com/en/product/Cipria/Cipria
Edra - On the rocks sofa. 3ds.: https://www.edra.com/en/product/OnTheRocks/On-the-Rocks
Edra – Gina stol. 3ds.: https://www.edra.com/en/product/Gina/Gina
Towels 4 på rad: Zeta. Towels. 3D Warehouse. 21.04.1011. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/d83eaea4-840c-4885-83b5-50b13e33156e/Towels
Towels 2 og liggende: Towel. 20.04.2021.
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/fd7528e4-6817-47dc-9147-38229bf1a795/towel
Shampo: SAS INOV'SOLUTIONS B. shampooings l'oreal. 3D Warehouse. 30.07.2021. 
 https://3dwarehouse.sketchup.com/model/f91e2ef1-f37b-4ebd-8bd9-9f7790c605d3/shampooings-loreal
Concrete: https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/concrete/plates/tadao-ando/tadao-ando-concrete-plates-seamless-01904
Hammered metall: https://www.sketchuptextureclub.com/textures/materials/metals/basic-metals/hammered-silver-metal-texture-seamless-09781
Holographic foil: https://www.colourbox.com/image/holographic-foil-texture-image-53039228
Plaster structure Taste: 
 https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/plaster/painted-plaster/plaster-painted-wall-texture-seamless-06928
Holographic foil: https://www.colourbox.com/vector/set-of-holographic-trendy-backgrounds-can-be-used-for-cover-book-print-fashion-ve
 ctor-28939285
Grått skinn Insta: https://www.sketchuptextureclub.com/textures/materials/leather/leather-texture-seamless-09659

Bilder av produkter lastet inn i ArchiCad
Rød veske: https://unsplash.com/photos/oCXVxwTFwqE
Kleshenger: https://www.colourbox.com/image/wooden-hatrack-isolated-image-2016710
Blå kjole m paljetter på topp: https://www.colourbox.com/image/elegant-ladies-dress-image-8599882
Sort kjole: https://www.colourbox.com/image/black-female-dress-isolated-on-white-image-6754850
Sort veske: https://unsplash.com/photos/CtOA9wbFAdQ
Pumps, Jimmi Choo: https://unsplash.com/photos/ndpX28miBtE
Dressjakke med skjorte: https://unsplash.com/photos/b34E1vh1tYU
Dressjakke m skjorte grønn: https://unsplash.com/photos/ntGUpxGogHA
Dressbukser: https://unsplash.com/photos/41UXKQIzhQA
Kleshenger bukser: https://www.colourbox.com/image/black-coat-hanger-isolated-on-white-background-image-1608854
Heler høye sko: https://www.colourbox.com/image/autumn-and-winter-female-footwear-image-2151106
Bilde av dame med makeup: https://unsplash.com/photos/VLJV46hPLSM
Øyenskygge Paletter: https://unsplash.com/photos/ukcd24k9fnM
Lip gloss: https://unsplash.com/photos/L1iTsUBZYDk
Leather purple: https://www.sketchuptextureclub.com/textures/materials/leather/leather-texture-seamless-09604
Black palm trees: https://www.colourbox.com/image/palm-silhouette-image-8612830
Jack Daniels bottle: https://unsplash.com/photos/w2C731GlwKk
Bacardi: https://unsplash.com/photos/K85v7YM_7vk
Sprinkles: https://unsplash.com/photos/YaajxnfGeCk
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Illustrasjonsliste
Merk - alle illustrasjoner som ikke har kildehenvisning er illustrert av kandidat.

Persona
1. Dam, Michael. Unsplash. 2022. https://unsplash.com/photos/mEZ3PoFGs_k
 Edra logo: https://www.edra.com/grafiche/personalizzate/edra/style/images/edralogo_black_hd.jpg
 Milla Boutique logo: https://www.millaboutique.no
 Apple logo: https://www.freepnglogos.com/uploads/apple-logo-png/apple-logo-png-dallas-shootings-don-add-are-speech-zones-  
 used-4.png
2. Gonzalez, Joseph. 2022. Unsplash. https://unsplash.com/photos/iFgRcqHznqg
 Nettflix logo: https://png4u.com/wp-content/uploads/2020/02/netflix_logo_black_and_white.png
 Tesla logo: https://pnggrid.com/wp-content/uploads/2021/05/Black-Tesla-Logo-791x1024.png
 Beats logo: https://www.seekpng.com/png/full/279-2791172_beats-logo-black-png.png

Plassering
3. Kart: https://snazzymaps.com/style/286195/genesis
4. Foto tatt av kandidat 09.03.22

Hyllesystem materialer
27. Sketchuptextureclub. Birch plywood texture seamless 04550. 
 https://www.sketchuptextureclub.com/textures/architecture/wood/plywood/birch-plywood-texture-seamless-04550
28. Jern. Tusumaru. Black steel texture. Colorbox. https://www.colourbox.com/image/black-steel-texture-image-33289125
29. Colorbox av #262559. Blank transparent acrylic desk block mockup. 
 https://www.colourbox.com/image/blank-transparent-acrylic-desk-block-mockup-image-37913676
30. Demidenko, Artem. Set of Holographic Trendy Backgrounds. Colorbox. 
 https://www.colourbox.com/vector/set-of-holographic-trendy-backgrounds-can-be-used-for-cover-book-print-fashion-vector-28939285
31. Elektroimportøren. Namron Zibee LEd strips. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-strip-rgb-w-5m-ip20/89665/Product.htm
 l?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOVpVdAtzRlaRHBvmnmtOy5H3ScOh_niNTyc57NsPpmpPOfyFv8pe
 OIaAn4REALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
32. Colorbox av #262559. Blank transparent acrylic desk block mockup. 
 https://www.colourbox.com/image/blank-transparent-acrylic-desk-block-mockup-image-37913676 
33. On the spot. ONPanel: https://products.onthespot.net/onpanel/

DaFont. Akka. 03.03.2022. 
 https://www.dafont.com/akka.font?psize=l&text=treat

DaFont. Authentic. 27.04.2022: 
 https://www.dafont.com/authentic-signature.font?text=Makeup&psize=l&back=theme
 Lisens kjøpt 27.04.2022. https://www.creativefabrica.com/product/authentic-signature-2/ref/410979/

Nedlastede Fonter


