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Sammanfattning 

 

Jag har i mitt examensarbete arbetat för sko- och lifestyleföretaget Sneakersnstuff som 

har sina butiker i Stockholm och Malmö. Arbetet har inneburit att formge en 

konceptbutik i en liten husvagn med hjälp av informationsdesign.  

    Rapporten beskriver hur jag gått till väga, vilka teorier och metoder jag använt mig 

av för att sedan kunna få fram en formgivning som uppfyller syftet, vilket är att med 

informationsdesignens verktyg formge en husvagn som förmedlar Sneakersnstuff´s 

koncept. 

    För att komma fram till mina resultat har jag använt mig av litteratur som forskat i 

informationsdesign samt litteratur om koncept, och hur man skapar rätt atmosfär i en 

butik med layout, färg och ljus. 
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1 Inledning 

 
 
I det första kapitlet presenteras rapportens bakgrund, syftet med arbetet, frågeställning och 
problemställning. Kapitlet avslutas med de avgränsningar jag valt att göra. 
 

 
Jag ska i mitt examensarbete formge en konceptbutik i en husvagn. I konceptbutiken 

kommer det säljas skor, kläder och det kommer även att finnas ett antal datorer från 

vilka man kan beställa varor från konceptbutikens webbshop. 

    Med konceptbutik menas att man inte huvudsak producerar produkter utan en 

varumärkesimage (Klein 2000: 37). Det betyder i det här fallet att butiken inte endast 

säljer produkter utan också visar upp och säljer ett sätt att leva, en attityd, en kultur, 

en klädstil som kopplas till deras varumärke.  

1.1 Bakgrund 
Sneakersnstuff är en konceptbutik som finns i Stockholm och Malmö som bygger 

mycket av sitt koncept på hiphopkulturen. Hiphopkulturen uppkom på 1970-talet i 

USA. Den ursprungliga kulturformen innehöll fyra element: graffiti, breakdance, 

användning av skivspelare som instrument och rap (Bonniers musiklexikon, 2003: 

210). Hiphopen från 70-talet kom att utveckla olika identiteter. Man strävade efter en 

egen stil med hjälp av den musik man skapade och med olika klädstilar 

(Musikhistoria, 2007: 881). 

    Under intervjun med beställaren Li-lie Chemnitz (2008-04-07) berättade hon att 

Sneakersnstuff affärsidé bygger på att erbjuda sina kunder ovanliga sneakers som är 

svåra att hitta i vanliga skoaffärer. Hon beskrev även hur en typisk Sneakersnstuff 

besökare klär sig. De bär sneakers som är en viktig del i hiphopstilen och ska helst 

vara så originella som möjligt. De äger sannolik många par sneakers för att kunna 

matcha sina övriga kläder som inte sitter tight utan löst och hängande. Byxorna är 

flera storlekar för stora, så även tröjorna som det är olika tryck på.  

    I och med att de befintliga butikerna är belägna i Stockholm och Malmö når 

Sneakersnstuff inte ut till hela den potentiella kundkrets som finns i resten av landet. 

Nu är deras förhoppningar att informera fler personer om Sneakersnstuff koncept och 

webbshop med en turné i Sverige sommaren 2008. Webbshoppen har nu cirka 60.000 

medlemmar (Chemnitz, 2008-04-07) De hoppas på att få fler medlemmar genom att 

visa upp sig med husvagnen och visa att det går lika bra att beställa på webbshoppen 
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som att handla i de befintliga butikerna. De har också ett stort intresse av att på 

husvagnens relativt lilla yta ställa ut, och visa upp hela butikens koncept.  

1.2 Utbildningen informationsdesign 
Jag har gått en treårig utbildning i informationsdesign med inriktning rumslig 

gestaltning på Mälardalens högskola. En viktig sak jag lärt mig under de tre åren är att 

alltid målgruppsanpassa det jag skapar så att användbarheten1 blir så hög som möjligt. 

Det kan vara allt från att formge en broschyr till en skolgård. I min inriktning som är 

rumslig gestaltning skapar jag kommunikativa rum med hjälp av form, ljus och ljud. 

Rummet används som informationsbärare som ska förmedla ett målgruppsanpassat 

budskap vilket beskrivs på utbildningens hemsida 

www.mdh.se/utbildning/program/idt/20082-26810 (2008-04-23). I det här projektet är 

rummet en husvagn som ska fungera som informationsbärare. 

1.3 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att med god informationsdesign formge en husvagn och 

området utanför den, utifrån sko- och lifestyleaffären Sneakersnstuff´s koncept. 

    Jag vill undersöka hur jag kan nå målgruppen med Sneakersnstuff´s koncept och 

hur jag kan använda olika delar inom informationsdesignen för att få fram ett 

målgruppsanpassat budskap. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan jag formge en mobil konceptbutik med hjälp av informationsdesign?  

1.5 Problemformuleringen 
Den problematiken jag kommer att ställas inför är att formge ett informativt rullande 

rum som ska innehålla framförallt skor, men också kläder och datorer. 

 

Formen följer funktionen. Därför ska man alltid börja med att definiera vilket budskap 

som ska förmedlas och sen hur man ska förmedla det (Pettersson 2002: 41). 

    Det jag fick veta var att det ska vara en butik som man måste kunna förflytta. Jag 

hade relativt kort tid på mig att formge och färdigställa den färdiga slutprodukten, 

                                                        
1  Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos alla produkter. En produkt har hög 

användbarhet om den uppfyller beställarens och målgruppens syften. (Ottersten & 

Berndtsson, 2002: 14)  
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konceptbutiken på hjul. För att hinna bli klar på utsatt tid var jag tvungen att fastställa 

vilket sorts fordon jag skulle formge innan jag fått en djupare förståelse om butikens 

koncept. Jag valde att använda mig av en husvagn. Anledningen att den flyttbara 

konceptbutiken blev just en husvagn var framför allt för att jag tyckte det var närmast 

den hemmamiljö2 som den befintliga butiken förmedlar. Efter intervjun med 

beställaren Chemnitz (2008-04-07) bekräftades också att känslan Sneakersnstuff vill 

förmedla är att man ska känna sig hemma.  

1.6 Koppling till informationsdesign och övertalningsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne och delas upp i olika områden. Dessa 

områden innefattar språk, konst, kommunikation, kognition och information 

(Pettersson, 2004: 17). I mitt arbete använder jag mig av informationsdesignens 

verktyg för att informera och kommunicera med målgruppen. Jag har även använt 

delar av övertalningsdesign. Övertalningsdesignens mål är att få mottagarna att ändra 

sitt beteende och mottagarna är ofta ombedda att utföra en handling (Pettersson 2005: 

2). I det här fallet rör det sig om att få mottagarna som inte bor nära de befintliga 

butikerna att bli medvetna om Sneakersnstuff´s webbshop.  

1.7 Avgränsningar 
De avgränsningar jag valt att göra är bland annat att inte fördjupa mig i 

övertalningsdesign i ekonomisk mening och hur man bygger upp en affär för att sälja. 

Detta beror på att min utbildning är informationsdesign och jag har därför valt att se 

den mobila konceptbutiken mer som ett upplevelserum än en affär.  

    Jag har även begränsat mig till att observera och utgå från den befintliga butiken i 

Stockholm och inte den i Malmö. Detta beror på det geografiska avståndet. 

1.8 Litteratur  
I Lena Mossbergs bok Att skapa upplevelser - från OK till WOW (2003) tar hon upp 

hur man skapar ett butiksbesök till en upplevelse. För att skapa en upplevelse för 

besökarna i en konceptbutik finns det vissa sätt att tänka och förhålla sig till enligt 

Mossberg. Jag har skrivit mer ingående om de tankesätten under rubriken 

                                                        
2   Med hemmamiljö menar jag en miljö som målgruppen känner igen hemifrån, tv-

soffa, tv, böcker, musik, bilder på väggarna som målgruppen känner samhörighet 

med. 
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Upplevelserum och Image och koncept på sidorna 9 till 11. 

    Hennes forskning har hjälpt mig att få struktur runt mina tankar om hur jag skulle 

formge och förmedla Sneakersnstuff´s koncept, bland annat genom att tänka på hur 

jag kunde använda mig av våra fem sinnen. Det tar jag också upp längre fram under 

rubriken Människans fem sinnen på sida 26. 

    Ytterligare forskning som jag läst är vissa av Rune Petterssons böcker om 

informationsdesign. Pettersons forskning har varit en naturlig grund i mitt arbete. 

Vilket den även har varit under de tre år jag studerat informationsdesign. 

Informationsdesign omfattar analys, planering, presentation och förståelse av 

meddelande - deras innehåll, språk och form (Petterson, 2002: 10). Detta har jag 

använt mig av för att förstå hur jag skulle arbeta fram min formgivning av husvagnen.  

1.9 Tidigare forskning 
I en vetenskaplig artikel, publicerad i Journal of consumer psychlogy (1998: 345-ff), 

har det undersökts vilken inverkan atmosfären har på besökarna i affären beroende på 

om de ska handla produkter som har med deras sociala identitet att göra eller om de 

ska handla vanliga bruksföremål. Ann E. Schlosser som har skrivit artikeln beskriver 

hur viktigt det är att skapa rätt atmosfär i butiker som säljer produkter som förstärker 

ens sociala identitet. Hon tar upp disponering, ljus, musik, färger som några exempel 

på hur man skapar rätt atmosfär. 

    En annan vetenskaplig artikel, från Journal of fashion marketing and management 

(2005: 43-ff), tar upp om konsumenter uppfattar butikupplevelsen som en del av 

varumärket. Resultatet i studien visar att de som använder affären som en del av 

varumärket ska fortsätta investera i att skapa unika shoppingupplevelser för sin 

målgrupp.  
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2 Teori 
 
 
I detta kapitel redogör jag vad jag använt för teorier som varit relevanta till min frågeställning och 
problemformulering.  
    Kapitlet innehåller olika delar jag haft som utgångspunkt i min utformning av husvagnen. 
 

2.1 Övertalningsdesign och informationsdesign i 
utformningen av husvagnen  
Övertalningsdesign kan i mångas öron kanske uppfattas som något provocerande. Vi 

vill gärna tro att vi har en egen vilja och inte att vi påverkas av hur någon annan vill 

att vi ska agera, vara eller handla. Trots det så används övertalningsdesign ofta och 

genomgående i vårt dagliga liv att vi inte tänker på det när vi blir exponerade för det 

(Pettersson 2002: 19). Övertalningsdesign omfattar flera delar. Exempel på dessa är 

planerad kommunikation, övertygande kommunikation, reklam, och propaganda 

enligt Pettersson (2002: 19). Det som de olika delarna har gemensamt är att de på 

något sätt vill ändra mottagarnas beteende. I det här projektet har jag bland annat 

använt mig av planerad kommunikation för att få målgruppen att uppmärksamma och 

börja använda Sneakersnstuff´s webbsida.  

    Jag har också använt mig av informationsdesign. Målgruppen ska få kunskap om 

att Sneakersnstuff finns, och få förståelse för varumärket (Pettersson, 2002: 38). 

    Syftet med mitt arbete är att med informationsdesign formge lifestyleaffären 

Sneakersnstuff, övertalningsdesignen kommer i andra hand. Med anledning av att 

målgruppen kanske inte känner till Sneakersnstuff så har jag använt mig av 

övertalningsdesignens verktyg för att locka till mig målgruppen. När målgruppen 

befinner sig i och utanför husvagnen använder jag informationsdesign. Besökarna 

kommer ha olika syften med besöket. I målgruppsformuleringen, som gjordes 

tillsammans med beställaren Chemnitz (2008-04-07), kom vi fram till vilka de olika 

syften målgruppen kommer att kunna ha när de besöker husvagnen: 

• Vissa har ett intresse av att titta på sneakers.  

• Vissa dras till det interaktiva. Det kan till exempel vara att ta en kaffe, 

spela boule, kolla på och bli informerad av webbshoppen eller lyssna på 

musiken. 

• Vissa blir nyfikna för att det händer något utöver det vanliga. 

• Vissa kommer för att handla.  
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Någon sorts form av kommunikation sker i alla dessa aktiviteter. Med kommunikation 

menar jag att en sändare har ett budskap som ska överföras till en mottagare. 

Sändaren använder olika medier för att få fram sitt budskap till mottagaren.  

Se modell nedan.  

 

           Sändare                                                Mottagare 

                                     Representation 

  

 

 

 

                             

                             Medium            Meddelande 

 

 

 

 

En kommunikationsmodell. En representation är ett medium med ett specifikt budskap. Sändaren 

överför ett budskap till mottagaren. Flera aktiviteter är involverade när ett tänkt budskap (vänster 

cirkel) kommunicerar från sändaren till mottagaren, och tar emot ett internaliserat budskap (höger 

cirkel). Dessa processer (process pilarna) är guidade av principer (övre pentagonerna), utförda med 

hjälp av verktyg (lägre pentagonerna) och influerade av social kontext. (Pettersson 2002: 33) 

 
 
I det här projektet är Sneakersnstuff sändaren som ska få ut sitt budskap, sitt koncept 

och sin webbshop till målgruppen som är mottagare. För att Sneakersnstuff ska nå 

målgruppen måste de använda någon typ av representation. I det här fallet är det 

husvagnen som får representera Sneakersnstuff. Husvagnen innehåller olika medium 

så som musik och bilder som målgruppen ska förknippa till Sneakersnstuff´s koncept. 

2.2 Upplevelserum 
Jag ville inte bara formge en skobutik, jag ville formge ett upplevelserum med skor. 

Vad menas då med upplevelserum? Mossberg (2003: 113) beskriver det som ”… den 

fysiska omgivningen, vilket tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom”. 

Mossberg (2003: 109) beskriver även att genom att skapa en miljö som kunderna trivs 

i stannar de längre, vilket leder till ökad konsumtion. Det som också ska uppnås, 
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framför allt i det här fallet, är att de tar sig tid att upptäcka Sneakersnstuff´s webbshop 

och koncept. Det som gör en miljö trivsam beror på flera faktorer. Mossberg (2003: 

110) delar in det i yttre och inre faktorer. Yttre faktorer kan vara omgivning och 

tillgänglighet. Design, layout, dekor, ljus och färg kan räknas som inre faktorerna. De 

yttre faktorerna är svåra för mig att påverka om man ser det i ett stort perspektiv, som 

placering av husvagnen. Men om man däremot ser det i mindre skala har jag flera bra 

förutsättningar att påverka de yttre faktorerna. Där räknas bland annat ”rätt”3 hörbar 

musik in, en synlig husvagn som förmedlar Sneakersnstuff koncept med färg och form 

och även en genomtänkt belysning. De inre faktorerna går hand i hand med de yttre 

faktorerna. Det finns inte en tydlig skillnad på de olika delarna. Design, layout och 

dekor finns både ute och inne i husvagnen. Det är därför viktigt att skapa en tydlig 

helhet mellan de olika rumsligheterna. Jag återkommer till allt detta i kapitlet om 

Projektets genomomförande på sida 16. 

2.3 Image och koncept 
Sneakersnstuff förmedlar ett sätt att leva och sägs därför vara en konceptbutik. Det 

primära för butiken är att förmedla en viss attityd och ett sätt att vara. Fokus när man 

besöker butiken ska inte bara vara shopping, utan även en upplevelse. För att 

upplevelsen ska infinna sig vill man att besökarna ska känna sig som hemma och vilja 

stanna i butiken ett tag. Att ha ett café inne i butiken är ett tydligt tecken på att man 

vill att besökarna ska ”hänga” i butiken och inte bara shoppa skor och kläder. 

Konceptbutiken är inriktad på en specifik målgrupp. Enligt Chemnitz (2008-04-07) är 

man väl medveten om att målgruppen klär sig och attraheras av hiphopkulturens stil. 

Målgruppen å sin sida är väldigt medveten om konceptbutikens image4 vilket de 

personerna jag intervjuade från målgruppen betonade. 

    Genom att ha ett tydligt tema som genomsyrar hela butiken kan man förstärka 

imagen (Mossberg, 2003: 181). Det övergripande temat för Sneakersnstuff är hiphop, 

ett annat tema är känslan av hemma.  

    Man kan se image som att man slår in företaget i ett paket (Mossberg, 2003: 41). 

För att nå Sneakersnstuff´s målgrupp så anordnas olika aktiveter, till exempel spel 

                                                        
3 I det här fallet är hiphopmusik rätt musik för målgruppen. 
4   ”Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar t.ex. en produkt, ett företag 

eller en plats. ” (Mossberg, 2003: 167) 
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som besökarna kan spela utanför husvagnen, musik spelas som målgruppen attraheras 

av. Skor och kläder som de är intresserade av att visa upp så även Sneakersnstuff´s 

webbshop där de kan beställa skor och kläder som passar just deras livsstil. Allt detta 

slås in som ett paket i en mobil konceptbutik som är en husvagn. Alla dessa aktiviteter 

skapar en image som blir speciell för Sneakersnstuff.  Enligt Mossberg (2003: 41) är 

förpackningen extra viktig för personer som inte tidigare varit kunder hos företaget 

och som därför har begränsad kunskap av företagets image.  

 

I intervjun med beställaren Chemnitz (2008-04-07) från Sneakersnstuff delade vi upp 

konceptet i tre grupper för att klargöra vad koncept ”Sneakersnstuff” kan omfatta och 

vad målgruppen kan ha för erfarenhet av de olika konceptbegreppen. De tre grupperna 

är:  

 
1. Sneakersnstuff´s koncept i butiken. Det grafiska, färg och form. Butiken är 

konceptet.  

 
2. Konceptet sneakers och hiphop tillsammans i större bemärkelse. Hela 

hiphopkulturen med sitt ursprung i New York och som sen har spridit sin speciella stil 

och musik runt om i världen. 

 
3. Konceptet att komma mobilt till någon. Att man kommer dit och serverar något så 

som husvagnen kommer att göra, med aktiviteter, skor, kläder med mera. 

 
Chemnitz tror att målgruppen känner till och har en relation till koncept nummer två. 

De har erfarenhet av helheten, utformningen, känslan och webben som Sneakersnstuff 

förmedlar. Men koncept nummer tre, där butiken kommer till dem, är nytt för dem 

men det ska påminna om tidigare koncept som de sett. 
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3 Metod 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod och vilka metoder jag valt att använda i 
relevans till min frågeställning.  

 

 

I mitt arbete har jag använt mig av kvalitativa metoder. Jag har gjort målgruppsanalys, 

intervjuer, observation av den befintliga butiken och gjort tester av husvagnen i 

uppbyggnadsfasen. Jag ville med mina metoder hitta mönster och försöka förstå 

kontexten (Trost 2005: 14). Med det menar jag att ta reda på vad målgruppen har för 

vanor i sitt handlande av lifestyleprodukter så som sneakers och förstå vilket 

sammanhang husvagnen kommer att befinna sig i. 

3.1 Målgruppsformulering  
Den främsta anledningen till att jag gjorde en målgruppsanalys är att få en bra grund 

att stå på i mina designbeslut. Med min målgruppsanalys hoppades jag kunna 

definiera vilka mottagare jag vänder mig till. ”Kundens uppfattningar är inte 

homogena - vad som uppfattas som en fin upplevelse av en kund kanske är en del av 

vardagslivet för en annan.” (Mossberg 2003: 33) Jag vill att just Sneakersnstuff´s 

målgrupp ska få en positiv upplevelse, inte allmänheten i stort. 

    I det första steget, formulerade jag tillsammans med beställaren vilken målgruppen 

är, det vill säga gruppen som de vill kommer och besöker husvagnen.  

För att beskriva målgruppen ställde jag ett antal frågor om de framtida användarna så 

som Ottersten och Berndtsson (2002: 65) beskriver det: kunskap om butiken, 

erfarenhet av konceptbutiker, besök av konceptbutiker och av Sneakersnstuff.  

    Resultatet från målgruppsformuleringen för husvagnsprojektet är att målgruppen: 
 

• är mellan 18 och 25 år 

• är kille 

• har inte besökt butiken i Stockholm eller Malmö 

• är van med att webbshoppa 

• inte känner till butiken Sneakersnstuff men har erfarenhet av liknande 

konceptbutiker som förmedlar hiphopkulturens stil  
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• har sneakers och hiphopmusiken som viktiga beståndsdelar i sin livsstil  

• har större kunskap och intresse av sneakers och konceptet som 

Sneakersnstuff förmedlar      

• har samma kulturella bakgrund 

3.2 Intervju 
När målgruppsanalysen var gjord tog beställaren, tillsammans med mig, fram 

lämpliga personer att intervjua.  

    Antalet intervjupersoner var fyra stycken. Intervjuerna varade i ca 45 min till en 

timme per individ. Detta gjordes efter Steven Krugs intervjumetoder 

(www.sensible.se, 2008-04-07). 

    Jag använde mig av standardiserad intervju. Vilket betyder att jag bestämde mig 

innan för vissa frågor som skulle ställas till respondenterna så att jag sedan kunde 

jämföra svaren i intervjuerna. Men för att inte intervjuerna skulle bli för styrda lät jag 

respondenterna utveckla sina svar genom att ställa följdfrågor som inte var 

förbestämda (Ejvegård 2003: 53). Trots att intervjufrågorna inte blev exakt lika kunde 

jag ändå jämföra svaren.  

    Jag valde att begränsa mig till att intervjua ett fåtal personer, vilket gav mig en 

djupare förståelse av målgruppen som konceptbutiken riktar sig mot. Om jag valt att 

göra en enkätundersökning skulle jag ha fått ett större urval av svar (Ejvegård 2003: 

53), men jag valde ändå att göra intervjuer av den anledning att jag ansåg att bredden 

på svaren jag skulle ha kunnat få av enkäter inte var lika viktigt som djupet jag kunde 

få på svaren i mina intervjuer. Det jag ville få ut av intervjuerna var en djupare inblick 

i målgruppen.  

3.3 Observationer 
Det fanns inte möjlighet att göra någon observation av den klara husvagnen i och med 

att den var under uppbyggnad under perioden för examensarbetet. Observationen 

skedde därför i den redan befintliga butiken. Med min observation ville jag öka min 

förståelse för användningen av butiken. Mitt val av att göra observationer i den 

befintliga butiken kan anses som en tveksam metod för få fram relevanta fakta för att 

kunna bygga upp en annan konceptbutik med helt andra förutsättningar. Men mitt 

främsta syfte med observationen är att kunna göra en prioriteringslista. 

Konceptbutiken i husvagnen blev i en betydligt mindre skala så det blev nödvändigt 
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för mig att reducera vissa delar och ändå inte frångå butikens koncept. 

    Är till exempel cafédelen i den befintliga Sneakersnstuff butiken en viktig del av 

konceptet eller kunde jag ta bort den för att ge mer fokus till datorerna som blir en 

helt ny del av butiken?  

 

     Cafédelen i bakgrunden    

     med ljusblå/ turkos färg.                 

      

 

 

 

      Skor på rea i förgrunden. 

 

 

 

3.3.1 Den befintliga butiken 

Adressen för en av de befintliga Sneakersnstuff butikerna är Åsögatan i Stockholm. 

När man närmar sig butiken ser man ett cafébord i aluminium med tillhörande stolar. 

En skylt som står på trottoaren och visar butikens caféutbud och en röd dörrmatta 

leder besökaren in i butiken. Väl inne möts man av musik som kommer från en Dj 

som spelar vid kassadisken. På butikens beigefärgade väggar hänger guldramar. Vissa 

ramar hänger runt platt-tv-apparater som visar olika filmfrekvenser, andra guldramar 

hänger runt håligheter i väggen där skor har placerats. De skor som inte står i väggen 

är placerade på secondhandmöbler så som bokhyllor och bord. Kläderna hänger på 

stålrör som är uppsatta med kedjor uppe i taket. En bit in i butiken finns ett café som 

har en ljusblå/turkos serveringsdisk. Längst in i butiken finns en begränsad yta som ett 

särskilt märke hyr för att ställa ut sina skor som de vill nästan framställa som konst på 

ett galleri.   
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 Produktplacering i butiken   

 Guldramar som ramar in skor och kläder  

 

 

Skorna är även placerade på    

secondhandmöbler. 

  

 

 

 

 

 

Skorna placerade i guldramar och secondhandmöbler. 

 

Soffa som är till för att sitta i och prova skor. 
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4 Projektets genomförande 

 
 
Vi har nu kommit fram till det kapitlet där projektets genomförande och processen i formgivningen 
kommer att redogöras. I kapitlet kommer jag att ta upp inspirationsinsamling och hur jag kommit fram 
till mitt framställande av husvagnen. 
 

4.1 Inspiration 
I insamlandet av inspirationsmaterial har jag tittat på skivomslag till hiphopmusik, 

sökt på Internet, även pratat med vänner och bekanta som handlar på Sneakersnstuff 

eller är intresserade av hiphop och koncept i allmänhet. Jag hade många idéer. Några 

väldigt kostsamma, vissa krävde mycket tid och arbetskraft och så vidare. Jag 

behövde antagligen gå den vägen för att sen landa i en formgivning som är enkel, 

tydlig med sitt budskap, inte krävde mycket tid och pengar och som visade vad 

Sneakersnstuff är för typ av butik. Jag valde att utgå från den formgivningen den 

befintliga butiken i Stockholm redan har. 

4.2 Layout 
Enligt Dietrich Bunse (1997: 37) är butikens layout viktig. Man bör tänka på hur man 

disponerar butikens ytor så att man uppfyller det syftet man vill uppnå. Säljytor kallar 

Bunse de ytor där kunden rör sig. Biytor är de ytor som behövs för personalen, så som 

lager och kassa. I husvagnen finns det få biytor. Butikens koncept, (som tidigare mer 

utförligt beskrivits under rubriken Bakgrund), är att besökaren ska känna sig som 

hemma. Målgruppen ska vilja ”hänga” utanför och inne i husvagnen, mer än att köpa 

produkter. Det betyder att kassan och lagerutrymmet inte har en betydande del i min 

utformning av butiken. Jag tog bort nästan hela den befintliga inredningen i 

husvagnen så som skåp, handfat, garderob och möbler. Det jag behöll var köksdelen 

och soffan bredvid.  

    Ett problem som ofta var återkommande för mig var husvagnens lilla yta. Detta var 

ett problem för att få en väl fungerande konceptbutik invändigt, men det var också ett 

problem för att få besökarna att känna sig bekväma att stiga in i husvagnen. 

    För att locka besökarna att stiga in måste det skapas en bra atmosfär utanför 

husvagnen. Om besökaren känner sig trygg i det första “rummet” är det troligare att 

besökaren tar ett ytterligare steg och går in i husvagnen. I och med att husvagnen 

kommer exponeras på sommaren kommer dörren till husvagnen alltid stå öppen 



 
 
 

 
 
 

17 

annars kan butiksdörren vara ett psykologiskt hinder enligt Bunse.  

    När besökaren väl har tagit beslutet att gå in i husvagnen är det viktigt att 

besökaren känner att den tog rätt beslut. Med färgsättning och belysning skapas 

atmosfären, det ska kännas behagligt att vara i butiken. Jag måste tänka på att luften 

också känns bra, det ska inte vara för varmt och inte för kallt. Om jag är medveten om 

vilken atmosfär jag vill skapa i butiken och gör medvetna varuexponeringar kommer 

besökaren få en upplevelse av besöket (Bunse 1997: 55-58). 

 
 
 
Skiss på husvagnen ovanifrån.  
Visar hur layouten ser ut. 
 
Platt- tv              Skorna på ekmönstrade hyllor                 T- Tröjor                  Graffitimålning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soffa för att sitta och prova skor              Cafédel                  Ingång     
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4.3 Perception 

Pettersson (2004: 223) skriver om perception - läran om hur vi ser och uppfattar färg 
och form. Inom perceptionen finns något som kallas gestaltlagar. Jag har använt mig 
av två gestaltlagar i min utformning av layouten i husvagnen. Den ena är 
närhetslagen.   

..   ..   ..   ..  
Närhetslagen.  
 

Närhetslagen bygger på att vi parar ihop saker och ting. Man läser av en grupp av 

något som en helhet, de objekt som ligger nära varandra uppfattas som de hör ihop. 

Närhetslagen hjälpte mig när jag bestämde placering av skorna i husvagnen. Jag har 

ett och samma material och färg på de platser där skorna är placerade skorna de blir 

då lättare att läsa av och besökarna ser dem som en helhet. Det blir också lättare för 

besökaren att hitta de skorna personen är intresserade av. “En ordnad form är enkel att 

läsa av och en rörig svår.” (Bergström 2004: 218) Jag har valt att placera alla skorna 

på hyllor som är ekmönstrade eller mörkbruna. Jag använde mig även av närhetslagen 

när jag placerade datorerna. En ute och en inne, båda placerade bredvid skorna och på 

de mörkbruna ytorna. 

    Den andra gestaltlagen jag har använt är slutenhetslagen, vilket betyder att ett eller 

flera objekt som omger sig med någon form av ram läser vi av som att det innanför 

hör ihop.  

 

 
Slutenhetslagen. 

 

 

I mitt fall så ville jag att på något sätt skapa en rumslighet utanför husvagnen. 

Besökaren ska känna att den har kommit in i butiken fast den befinner sig utanför. Det 

enklaste skulle ha varit att sätta upp ett staket som är ett mycket vanligt sätt att visa 
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avgränsning av ett område. Problemet med det kan vara att det känns alldeles för 

privat. Det ska inte kännas att man måste förbi ett hinder för att komma nära 

husvagnen. En lösning på problemet är att man placerar mattor på marken. Eftersom 

besökarna ska känna sig som hemma är mattor en lösning. Ett annat sätt är att ha ett 

tak av tyg över området utanför husvagnen. Rumkänsla infinner sig då för att vi är 

vana vid att ett rum består av tak, golv och fyra väggar. I det här fallet får 

omgivningen stå för väggarna, mattorna på marken för golvet och tygtaket för taket. 

    För att få mer belägg för mina lösningar i både användningen av närhetslagen och 

slutenhetslagen testade jag olika lösningar på fem slumpmässigt utvalda testpersoner i 

ett tidigt skede av projektet. “Testing one user early in the project is better than testing 

50 near the end.” (www.sensible.com, 2008-04-07) Resultatet av testningen var att jag 

skulle behålla min tanke med mattor på marken utanför. Mattorna köptes in från olika 

secondhandbutiker och gick i olika rosa toner så som heltäckningsmattan i husvagnen. 

Det gick inte att göra ett test, men ett tak skyddar både mot regn och sol så ett 

uppfällbart tak kommer att finnas ändå. 

 
Teckning på hur skorna är placerade enligt närhetslagen. 

 

Färg kan användas som en viktig del i informationsdesignen och skapa en upplevelse. 

Med färg kan man påverka människors sätt att uppfatta ett rum. Man kan med ljusa 

färger få ett litet rum att uppfattas som större och skapa rymd (Bergström 2004: 294), 

vilket jag använder mig av i det lilla utrymmet jag har i husvagnen. För att öka 

känslan av ett högre tak har jag målat taket vitt, även kortväggen längst fram där jag 
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har täckt över fönstret. Jag har målat kortväggen vit och täck över fönstret för att jag 

valt att ha en hel vit yta som grund där en graffitimålning sedan sprayats.  

    Färg kan ha symbolisk betydelse, men vad färg står för skiljer sig mellan olika 

kulturer. Det man säkert kan säga om färg att upplevelsen av den är helt individuell 

(Bergström 2004: 294). Graffitin vill jag ska symbolisera hiphopkulturen och få 

målgruppen att känna samhörighet med butiken. 

       Före graffitivägg 

 

Graffitivägg som leder in eller ut igenom 

dörren. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Inom arkitektur och industridesign beskriver Bergström (2004) en uppdelning av färg: 

funktionell och icke funktionell färg5. För att skapa en så effektiv visuell 

                                                        
5   ”Funktionell färg stöder och förbättrar produktens fysiska och kommunikativa 

funktioner, som designern skulle uttrycka saken. Denna färg anpassar sig dessutom 

till människans kropp, själ och ande. Icke funktionell färg däremot är blott ett 

funktionsfrämmande tillägg för att på ett kosmetiskt sätt förföra.” (Bergström, 

2004:297) 
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kommunikation som möjligt ska man koncentrera sig på funktionell färg. Med färgens 

hjälp kan jag som formgivare attrahera, skapa stämning och strukturera i husvagnen. 

Jag har använt färgen för att skapa fokus på det jag vill att besökaren ska lägga märke 

till, vilket är skorna inuti husvagnen och datorerna utanför husvagnen. De platserna 

där de produkterna är placerade går i mörkt brunt medan resten av husvagnens 

interiörer går i ljusa toner. Anledningen till att jag valt att placera produkterna så som 

skor och datorer på det sättet, är för att skapa tydliga kontraster. Produkterna är 

färgglada och ljusa i sig och placeras därför på mörka ytor. 

     Den befintliga Sneakersnstuff butiken har en färgsättning som går i guld och brunt. 

Under en av intervjuerna som jag gjorde med en person ur målgruppen så beskrev 

respondenten att han uppfattade butiken som färgglad. En anledning till att butiken 

kan uppfattas som färgglad trots att väggarna är beiga är att kläderna och skorna har 

många olika färger vilket gör butiken färgglad. Jag tyckte att den befintliga butikens 

färgsättning som lyfter fram skorna och kläderna hade ett bra syfte och valde därför 

att även måla husvagnen i samma färger. Taket och den främre kortsidan går i vitt, 

resten av väggarna i ljus beige. Cafédelen i den befintliga butiken går i ljusblå/turkos, 

och jag valde att ha den färgen där kaffemaskinen står och kylskåpet med dricka är (vi 

kan kalla den cafédelen trots att den är väldigt liten). Den delen är bredvid soffan, så 

jag valde därför att även måla soffan i den färgen. Anledningen till det är att det hade 

blivit en för liten del av husvagnen om endast cafédelen hade målats i den färgen. Jag 

anser att det ger en större helhetskänsla om de båda delarna målas i samma färg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ljusblå/turkosa färgen på cafédelen och soffa. 
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På motsatt sida av soffan placerade jag en spegel som går längst med golvet. Spegeln 

är till för att man ska kunna sitta i soffan och se hur de skor man provar ser ut på. 

    De färger jag valt att behålla från den ursprungliga 70- tals husvagnen är de 

gulbruna gardinerna och de gula rullgardinerna. Jag anser att den ljusbeiga färgen som 

Sneakersnstuff har gick bra ihop med gardinernas färger. Jag valde även att klä om 

soffdynorna i ett brunt manchestertyg för ytterligare matcha gardinerna. Jag vill skapa 

en känsla av att husvagnen har originaldelar kvar och inte är helt nyinredd. Med det 

bruna manchestertyget ville jag förstärka den känslan, så även med valet av golv. På 

golvet valde jag att lägga en ljusrosa/beige heltäckningsmatta. Heltäckningsmattan 

vill jag ha för att öka en hemmakänsla och färgen för att knyta ihop de olika färgerna i 

rummet. Hela husvagnens färgsättning ska kännas behaglig och målgruppen ska 

känna sig som hemma och öka känslan av samhörighet med husvagnen och 

Sneakersnstuff. 

    Utsidan av husvagnen har målats i en lila ton. Anledning till detta är att det är 

samma färg som butiken har på sina tygkassar som man får med sig när man handlar 

där. På den färgen har det målats ett stort guldavtryck från en obestämd skosula på de 

två långsidorna. Skoavtrycket ska ses på håll. På närahåll ska avtrycket endast ses 

som ett mönster. Guldfärgen ska knytas till hiphop som är ofta förekommande inom 

den kulturen. Den befintliga butiken i Stockholm använder sig också av guld med 

guldramar på väggarna som ramar in både skor och bilder. Jag har också använt 

guldramar i husvagnen, men då endast för att rama in bilder. Utöver den lila färgen 

och skoavtrycken, så är graffiti sprayad utifrån husvagnens främre kortsida och leder 

in genom dörren och in i husvagnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckning på husvagnen målad i lila med 

skoavtryck av guld. 
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Cafédelen och soffan    

NCS S2050 B50G6 

 

 
 
Väggar  
 
NCS S2050-B50G 

 
 
 
 
 
 
Heltäckningsmatta på golv 
 
NCS S 0515-Y90R 

                                                     
 
 
 
Gardiner 
NCS S4550-Y30R 
 
 
 
 
Rullgardiner  
NCS S 0570-G90Y 

   

 

Husvagnsfasaden 

NCS S3055-R50B

                                                        
6   NCS står för Natural Color System. Som är ett färgsystem för att specificera färger. 
(www.ncs.se 2008-05-14) 
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4.5 Ljussättning 

Eftersom husvagnen inte kommer vara placerade på ett och samma ställe så blev 

ljussättningen ett problem då jag inte hade någon inverkan på placeringen av 

husvagnen. Problemet som då uppkommer är att solljuset inte kommer att komma in 

från ett och samma ställe. “ Orienteringen av byggnaden samt förhållanden i 

närområdet som hinder, ytors reflektans ger helt olika möjligheter att utnyttja 

dagsljuset för belysning inomhus.” (Hjertén et al. 2001: 38) Med ett rörligt rum blir 

det svårt att utnyttja dagsljuset. Det går inte att planera hur ljuset kommer att falla in i 

husvagnen. Det som går att bestämma över är antalet fönster husvagnen ska ha. Den 

ursprungliga husvagnen har sex fönster, två takfönster och fyra vanliga fönster. Det 

som är möjligt att göra alltså att välja att täcka över vissa av dem. Att såga ut nya 

fönster fanns det ingen tid till i det här projektet. Det som jag behövde göra var att 

fastställa var vilken funktion fönstren skulle ha. 

 

                     Ett fönster har många uppgifter att fylla. 

• Det ger möjlighet att se ut och få kontakt med världen 

utanför. 

• Det ger möjlighet att se in. 

• Det ger dagsljus och en variation i ljusmiljön i tid och rum. 

• Det utgör klimatskal dvs. skydd mot kyla, vind, regn, snö och 

värme. 

• Det ger möjlighet att ventilera. 

• Det ger möjlighet att från rummet att andas in luften ute, 

känna lukter, höra ljud etc. 

• Det ger bullerskydd. 

• Det ger visst inbrottsskydd. (Hjertén et al. 2001: 55) 

 

I beslut av vilka fönster jag skulle behålla och inte, tog jag de överstående punkterna i 

åtanke. Jag gjorde även skisser med olika förslag av antal fönster. Jag ville skapa ett 

ljusflöde inne i husvagnen. Jag valde till slut att täcka över det större främre fönstret 

för att där ha en graffitimålning som börjar utvändigt på husvagnen och som slingrar 

sig in i husvagnen. Med den vill jag skapa nyfikenhet. I den andra ändan av 

husvagnen finns det ett stort fönster på kortsidan och mindre på vardera långsida. Jag 
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ville täcka över ett av de mindre på den väggen som man har framför sig när man 

kommer in i husvagnen. Anledning till det var framför allt för att jag ville placera en 

platt-tv som ska förstärka butikens koncept med rörliga bilder där. De använder sig 

även av tv-skärmar i den befintliga butiken i Stockholm. Men det visade sig att det var 

det enda fönster som gick att öppna. Jag ville inte ta bort möjligheten att kunna 

ventilera inne i husvagnen, så fönstret fick vara kvar. Jag fick kompromissa och 

placerade istället platt- tv:n ovanför fönstret. 

     Problematiken med ljussättningen fortsätter när man kom till att ljussätta 

husvagnen med elljus. Elljuset ska komplettera dagsljuset och samspelet mellan dem 

är ett viktigt uttrycksmedel för gestaltning av rum (Hjertén et al. 2001: 72).  

    Jag har använt mig av accentbelysning i husvagnen, vilket innebär att jag 

framhäver valda delar av rummet så som väggar och inredningsföremål, till exempel 

skor. Föremålens reflexionsegenskaper präglar upplevelsen av rummet (Hjertén et al. 

2001: 78). Det faller sig naturligt att ju fler armaturer som placeras i husvagnen ju fler 

kombinationer kan man skapa med ljuset och på så sätt variera stämningen i 

husvagnen. Under en solig dag på en sandstrand kommer man inte att behöva 

komplettera med mycket elljus invändigt. Om det däremot är en mörk kväll så behövs 

desto mer elljus. 

 
Skiss på ljusinfall i husvagn där främre fönstret är täck av en graffitimålning. 
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4.6 Människans fem sinnen 
Enligt Mossberg (2003: 133) har vi människor ett grundläggande behov av att få 

klarhet i vilken rumslig situation vi befinner oss i. Om målgruppen finner att 

husvagnen är vag i sin utformning av konceptet kan målgruppen känna sig osäker på 

samhörigheten med Sneakersnstuff.  För att förhindra osäkerhet ska konceptet vara 

genomgående på alla sinnesplan. Hur vi uppfattar olika saker beror på vilken 

personlighet vi har och vad vi har för referensramar som vi fått från erfarenhet.  

    Våra fem sinnen är känsel, hörsel, syn, smak och lukt. Jag vill ta vara på dessa på 

olika sätt. 

 

Känsel - skorna är stor del i känselupplevelsen. Skorna är till för att klämmas och 

kännas på och framför allt att provas. En stor del av husvagnens yta är en soffa som är 

till för att besökarna ska sitta ner och prova skor. Tyget på soffan är av brunt 

manchester och ska också bidra till en annan struktur än övriga material i husvagnen.  

 

Hörsel - besökarna kommer att kunna höra sin egen typ av musik, vilket alltså är 

hiphop. Som en av de intervjuade i målgruppen beskrev spelar Sneakersnstuff bra 

hiphopmusik som man inte har hemma och som man inte hör på radio och tv (intervju 

1, 2008-03-29). En annan sa att ”Sneakersnstuff spelar ofta hög hiphop musik så man 

blir ju glad och lite på festhumör” (intervju 2, 2008-04-02). Den sortens hiphop som 

spelas i den befintliga butiken i Stockholm kommer även spelas i husvagnen. 

 

Syn - synen kommer framförallt stimuleras av färgerna i och utanför husvagnen. 

Ljussättningen kommer även det bidra till synintrycken vilket inkluderar både 

dagsljus och elljus.  

 

Lukt - de dofter som finns i den befintliga butiken som kaffe och gummi, är naturliga 

dofter som finns i lokalen för att det finns ett café och nya skor. Det är alltså inga 

placerade dofter. En lukt jag gärna ville ha in i husvagnen förutom kaffe och nya skor 

va doften av nysprayad graffitifärg. För att skapa den doften valde jag att låta en 

graffiti målare måla inne och utanför husvagnen. 
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Smak får cafédelen stå för- Efter intervjuer med målgruppen så kom det fram att 

caféet i den befintliga butiken inte tilltalade dem. De trodde det var till för dem som 

kände någon i butiken. Även efter egna observationer av butiken så är det inte många 

som fikar där. En slutsats skulle då kunna vara att ta bort caféet, men jag får inte 

glömma bort att husvagnen kommer att befinna sig i en annan kontext. Det kommer 

vara sommar och att "hänga" i och runt husvagnen kommer vara mer naturligt än i den 

befintliga butiken. För att uppmuntra besökarna att hänga kvar kan fika vara en viktig 

faktor. I den befintliga butiken har det byggts upp ett café, i husvagnen finns inte 

utrymme för ett café utan en kaffemaskin är placerad ovanför kylskåpet med dricka 

som kommer att finnas till hands för besökarna att köpa. 
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5 Möte med testpersoner 

 
 
I slutskedet av projektet så testade jag husvagnen på testpersoner. Detta kommer att tas upp 
i detta kapitel även metoden för testet kommer att redovisas. 
 

 

Jag utförde ett antal tester under projektets gång. Syftet med det var framför allt att 

husvagnen ska ha så hög användbarhet mot målgruppen som möjligt. Testerna var 

korta och innefattade frågor om hur personen uppfattade olika skisser och husvagnen i 

olika skeden. Testerna gjordes för att se om jag höll mig på rätt spår.  

    Jag har utfört en utprovning på husvagnen trots att den inte var helt klar. På grund 

av tidsbrist så blev inte utsidan av husvagnen färdig till utprovningen, inte heller 

graffitimålningen och belysningen. För att utföra sista testet så korrekt som möjligt så 

använde jag mig av skisser som jag visade de två testpersonerna som testet gjordes på. 

Testpersonerna hade beställaren tagit fram från målgruppen.  

    Den främsta anledningen till att jag gjorde ett sista test var för att se om jag uppnått 

syftet med min rapport, vilket var att med god informationsdesign formge en husvagn 

utifrån Sneakersnstuff´s koncept och även området framför husvagnen. Jag testade om 

de förstod konceptet och hur väl de uppfattade till exempel skornas placering 

beroende på om de stod enligt närhetslagen eller om de låg i en oreda. 

    Jag använde mig av Steven Krugs (www.sensible.com, 2008-04-07) användartest 

för att göra mitt slutgiltiga test. Han beskriver hur man utför användartest för 

webbsidor, men jag ansåg ändå att jag kunde ta hjälp av grunden i hans sätt att testa 

och sen skapa ett eget användartest för just mitt ändamål och min situation. Jag 

använde mig också av Ottersten och Berndtsson (2002: 98-108) användartestmetoder. 

I Ottersten och Berndtsson användartest så låter man användaren prata högt under 

tiden när personen löser olika uppgifter. I Kruges test så ber man användaren också 

utföra olika uppgifter, men man observerar mer än att låta testpersonen berätta högt 

vad den gör. 

    Kruger poängterar ofta i hans text om användartest hur viktigt det är att prova ofta, 

men också att det inte behövs många testpersoner för att få ett bra resultat. Jag har 

använt två tespersoner utvalda från målgruppen.  

    Jag lät testpersonerna prata högt om vad det såg och tänkte när de fick se 
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husvagnen utanför och inne i den. Jag ställde frågor som skulle hjälpa mig att se om 

jag hade lyckats uppnå mitt syfte.  

   Ingen av testpersonerna fick veta vad det var för produkt som Sneakersnstuff hade 

skapat och vad som skulle testas. Båda var trogna kunder i den befintliga butiken. 

 
Husvagn utanför med stolar, datorer, mattor och med tak. 

 

Båda personerna uppfattade husvagnen som uppseendeväckande och väckte 

nyfikenhet men de uppfattade inte att det var en butik eller skobutik när de såg den på 

håll med skisserna i handen som visades.  

     Den första testpersonen uppfattade att det var en skobutik väl inne i husvagnen. 

Skor stod då prydligt uppställda på mörkbruna ytor, (hyllor hade inte vid tillfället 

hunnits sättas upp). Hon satte sig nästan med detsamma i soffan och därifrån tittade 

hon runt i rummet. ”Här skulle jag gärna sitta och prova skor. Känns som man känner 

igen sig från Sneakersnstuff på Åsögatan.” (testperson 1, 2008-05-23) När vi sen gick 

ut från husvagnen frågade jag vilka färger hon hade uppfattat. Det hade hon svårt att 

svara på, men hon tyckte det var färgglatt och att skorna hade många olika färger. 

Hon frågade sedan om vad som var originaldelar och vad som gjorts om. ”Det känns 

som ni inte gjort om så mycket, soffan, gardinerna och färgerna känns som det är från 

typ 70-talet.” (testperson 1, 2008-05-23) 

    När den andra testpersonen fick stiga in i husvagnen så hade jag lagt ut skorna i 

oreda. Han uppfattade inte att det var en skobutik, men anade att det skulle vara det på 

grund av skorna och att det var Sneakersnstuff ´s husvagn. 

    Vi gick sen ut och jag frågade vilka färger han hade uppfattat. Han hade bättre 
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uppfattat det än testperson nummer 1, och räknade upp beigt på väggarna, turkost på 

soffan och att det var en matta på golvet.  

    Jag frågade även om hur många datorer de sett. Båda hade sett en inne och en 

utanför. 

    För den andra testpersonen så spelade jag hiphopmusik när han gjorde 

utprovningen, vilket han la märke till och kände igen. ”Musiken i butiken på 

Åsögatan är nog en stor del till att jag tycker om att hänga där. Att ni spelar samma 

typ av musik i husvagnen gör att man kopplar husvagnen till Sneakersnstuff.” 

(testperson 2, 2008-05-23 )  

    Resultatet efter testet är: 

• Den lilafärgade fasaden med de stora skoavtrycken i guld väckte nyfikenhet, 

men visade inte tydligt vilken funktion husvagnen hade. De trodde det var ett 

café eller ett reklam jippo. 

• Mattorna hade ett välkommande inverkan.  

• Om dörren var öppen eller stängd gjorde ingen större inverkan på 

nyfikenheten. Men med öppen dörr såg man in och kunde då uppfatta 

husvagnens syfte snabbare. 

• Väl inne i husvagnen såg båda testpersonerna att det var en skobutik.  

• Färgerna i husvagnen uppfattades olika av testpersonerna. Den ena hade 

endast sett färgerna på skorna och den andra hade sett skornas färger och 

kunde vagt säga vilka de övriga färgerna i husvagnen var. 

• Placering av skorna och datorerna enligt närhetslagen uppfyllde väl sitt syfte. 

Båda datorerna syntes så även skorna, vilket jag kom fram till genom att ställa 

kontrollfrågor (Ottersten & Berndtsson 2002: 106).  

 

Att husvagnens utsida inte var klar till sista testet påverkade troligen resultatet. Ingen 

av testpersonerna uppfattade vad husvagnen hade för syfte på håll. Utanför husvagnen 

började de ana vad det var, men inne i husvagnen så var båda testpersonerna säkra på 

att det var en skobutik och de kände väl igen Sneakersnstuff´s koncept.    
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6 Slutdiskussion 

 
 

I detta kapitel presenteras mina slutsatser och diskussion runt dessa. 

 

 

De slutsatser som jag har dragit efter arbetet med min rapport är framförallt hur jag 

har kunnat använda informationsdesign för få fram Sneakersnstuff koncept och 

imagen affären vill förmedla. I början av mitt skissarbete så var idéerna både många 

och splittrade. Tillslut visade det sig ändå efter utprovningen att mitt beslut att utgå 

från butikens befintliga grundidé var ett bra beslut. Testpersonerna kände igen 

formgivningen från Sneakersnstuff.  

    Det finns ingen färdig mall att följa för att formge en konceptbutik, utan varje butik 

har sitt koncept och sin specifika målgrupp. Det jag kommit fram till är istället olika 

delar man bör tänka på för att uppnå sin konceptidé som i det här fallet är hiphop och 

hemma känsla. 

    Jag är medveten om att jag eventuellt skulle ha kunnat uppnå andra resultat om jag 

kunnat göra utprovning på den färdiga husvagnen. Jag hade då kunnat få en större 

insikt om jag uppnått mitt syfte. Men jag anser ändå att min studie kan vara ett bra 

underlag för att skapa en förståelse för hur man förmedlar ett koncept. 
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Bilagor: 

Formulera målgruppen: 

 
Kunskap  
- skiljer sig målgruppens kunskap om: 
 produkten/ -erna, plattformen, butiken, konceptet? 
 
Erfarenhet  
- känner målgruppen till butiken?  
 
Konceptet?  
Sneakers?  
- skiljer sig erfarenheten av butiken, konceptet, sneakers i Sverige? 
 
Uppgifter 
- vilken uppgift ska konceptbutiken i husvagnen ha? 
- kommer det finnas olika uppgifter för målgruppen att utföra i husvagnen/ 
konceptbutiken? 
 
Användningsfrekvens 
- hur mycket ska husvagnen användas? 
- kommer vissa delar av husvagnen användas mer än andra? I såna fall hur och vilka? 
 
Ålder 
- vilken åldersgrupp vill ni ska besöka husvagnen?  
 
Kön 
- ska konceptbutiken locka både killar och tjejer?  
- hur ser könsfördelningen ut idag i den befintliga butiken? 
 
Värderingar 
- varför tror du att målgruppen kommer besöka husvagnen? 
 
Kultur 
- finns det kulturella skillnader i målgruppen i Sverige? 
- har det någon betydelse för husvagnen? 
 
Mål 
- vad ska målgruppen uppnå genom att besöka husvagnen? 
- vilket syfte har målgruppen när de besöker husvagnen? 
 
Miljö 
- i vilken miljö ska husvagnen användas? 
- kommer det vara i städer, utanför städer, campingar, festivaler?  
- där det är mycket folk eller lite folk? 
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Utformning 
- vilken känsla ska husvagnen förmedla? 
- vilka loggor ska finnas/ synas/ viktigast? 
- hur många datorer? 
- vilka produkter ska finnas i husvagnen?  
 
Utanför husvagnen? Hur många produkter?  
- har butiken någon speciell färgkod? 
 
 

 Frågor till målgruppsanalys: 

 

�Varför är du kund på Sneakersnstuff? 

�Vad är det som lockar dig att gå dit? 

�Hur ofta handlar du där? 

�Hur ofta tittar du in? 

�Känner du någon som jobbar i butiken?/ lärt känna någon som jobbar i butiken? 

�Hur många år har du varit kund på Sneakersnstuff? 

�Vad har du själv för stil? 

�Hur ofta använder du sneakers eller kläder du handlat på Sneakersnstuff? 

�Vad får du för känsla när du besöker Sneakersnstuff? 

�Har du besökt Sneakersnstuff webbshop? 

�Har du handlat på Sneakersnstuff webbshop? 

 

Ja 

�Hur ofta? 

�Mer än du handlat i butiken? 

�Vad har du handlat på webbshoppen? 

Nej 

�Varför har du inte besökt webbshoppen? 

 

�Bor du nära Sneakersnstuff? 

�Är din bekantskapskrets kunder hos Sneakersnstuff? 

�Går du dit själv eller med någon? 
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�Har du fikat där? 

Har du varit på någon fest Sneakersnstuff anordnat? 
 
 
Utprovning: 
 
Utanför husvagnen en bit bort. Visar skisser. 

- Vad ser du? 
- Beskriv med adjektiv. 
- Vad tror du att det är? 

 
Utanför dörren till husvagnen. Visar skisser. 

- Vad ser du? 
- Beskriv med adjektiv? 
- Vad tror du att det är? 

 
Inne i husvagnen. 

- Vad ser du? 
- Beskriv med adjektiv? 
- Vad tror du att det är? 
- Vilka delar av husvagnen tror du är originaldelar? 

 
 
Utanför husvagnen efter att testpersonen varit inne. 

- Vad såg du? 
- Vilka färger uppfattade du? 
- Vad tror du att det är? 
- Hur många datorer såg du? 

 
 

 
 

 
 
                
 


