
 
 

Examensarbete för kandidatexamen med huvudområde textilteknologi –

inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås

2016-05-27 Rapport nr 2016.122.12

Klippt & skuret
– En studie av butikens påverkan till Do-It-Yourself-aktiviteter med 

textila metervaror
 

 

Emil Petersson och Julia Strandman



2 
 

Abstract 
Interior textiles have been a part of the everyday life of humans for hundreds of years, 

especially for women whom the creation of textiles has been a usual feature. Archeological 

findings from the 16th century B.C. show that tools for spinning and weaving for home usage 

were a part of every household. This was common until the 19th century, when the 

industrialization in Europe took off and the first textile industries began to establish. This was 

the beginning of big changes to the modern man’s lifestyle and the way we consume interior 

textiles. 

As mass produced products have taken over the market, a counter-reaction among consumers 

have emerged. The consumers feel a bigger need for unique products, products that feel 

meaningful for themselves or in any other way increases the perceived value. This has led to a 

growing trend for DIY-activities (Do-It-Yourself). 

While the sales of DIY-related products and interior design products increases, statistics 

shows a decrease in the sales of textile meter fabrics, which is a raw material aimed to be used 

for interior design and DIY-projects. It can be identified by the way that businesses are selling 

textile meter fabrics that the strategies haven’t changed very much in the recent decades. 

Therefore, it is questionable whether the meter fabric assortment is on its way to extinction or 

if the offer needs to change to better suit the customers’ requirements. 

This study has focused on what elements of the textile meter fabric offer could be changed in 

a store in Germany. An analysis of a selective sample of the German customer and how they 

use textile meter fabrics has been made, but also on how they perceive the offer in store and 

what they wish to be changed in the textile meter fabrics department. The interviews were 

conducted in an anonymous store in Frankfurt, Germany. The empirical findings have been 

put in relation with studies of DIY-motivations and shopping experience. An interview with a 

sales leader of one of the leading stores of home textiles in Germany, including meter fabrics, 

has been done in order to put the customers’ answers in relation to how the store work with 

increasing the DIY-motivations towards the customers. 

The study has resulted in insights about the stores lacking ability to provide the customers 

with enough motivation for DIY-projects in regards to textile meter fabrics. A disconnection 

between the vision of the store and the customers’ perception of the offer has been 

discovered, where the possibilities of improvement are vast. 
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The study also shows that a majority of the interviewed German males show little or no 

interest in both DIY and textile meter fabrics. 

Keywords: Textile meter fabrics, Do-It-Yourself, DIY, shopping experience, retail, fabric, 

textiles, prosumtion. 
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1. Inledning 

Länge har människan haft ett intresse av att utsmycka sitt hem, att göra det till en trevligare 

plats att vistas på. Hemmet är en möjlighet att visa upp sin personlighet och status. Det är en 

del av den du är och ett sätt för dig att själv påverka definitionen av din person. För vare sig 

om utformningen av hemmet är gjord genom aktiva val eller inte berättar det ändå mycket om 

personen eller personerna som bor i hushållet (Ulver-Sneistrup 2008). 

Genom hundratals år har hemtextil varit en del av människans vardag, i synnerhet för kvinnan 

där skapandet av textilier har varit ett vanligt inslag. Arkeologiska fynd visar på att det redan 

år 1500 före Kristus fanns textila redskap för att spinna och väva textilier i hemmet. (Hendon 

2006). Fram till 1800-talet var detta en vanlig företeelse i många hem, tills industrialiseringen 

i Europa tog fart och de första textilindustrierna började etableras. Detta var början på stora 

förändringar i den moderna människans livsstil och sättet vi konsumerar hemtextil på 

(Tekniska Museet 2010). Efter den industriella revolutionen kom massproducerade kläder att 

bli populärt, där grunden för storskalig produktion började med producerandet av soldaters 

uniformer. De tidigaste spåren för massproduktion kan spåras till USA år 1820, vidare till 

Frankrike och England för att sedan sprida sig mot Tyskland och andra europeiska länder. Vid 

år 1860 fastslog skräddarfirman E. Moses & Son att 80 % av den brittiska populationen bar 

massproducerade kläder (Ross 2008). 

Allt eftersom massproducerade produkter har tagit över marknaden har också en motreaktion 

hos konsumenter uppstått, där behovet av att inneha produkter som känns unika, 

betydelsefulla för den egna personen eller på annat sätt bidrar till det upplevda värdet ökar. 

Motreaktionen har uttryckt sig om en växande trend för DIY (Do-It-Yourself) (Campbell 

2005), ett begrepp som innebär att en individ med egen kraft skapar någonting. I takt med 

detta har livsstil som koncept vuxit fram under de senaste årtiondena, i linje med det 

nyliberala självmaximerande samhälle vi lever i. Därav blev det en självklarhet att på olika 

sätt förbättra bilden av oss själva genom personligt uttryck och konsumtion, där utformningen 

av det egna hemmet är en stor del av detta (Rosenberg 2011). 

Handelslabbet beskriver i sin studie “En ny målgrupp för hemtextil” hur en yngre målgrupp 

har börjat intressera sig för heminredning och textil i samband med att de flyttar hemifrån för 

första gången. Studien visar också att samma målgrupp är i behov av modetrendiga textilier 

som lätt och bekvämt kan införskaffas (Olsson 2014). Detta påvisas också genom statistik, där 
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distanshandeln för hemtextil i Sverige ökade 2014 med ett index på 105,9 jämfört med 

föregående år. Under samma period var 87 % av alla hemtextilköp offline, medan 13 % 

gjordes online (GFK/Market 2014 se Olsson 2014b). Det visade sig också att det är främst 

den yngre målgruppen som konsumerar på internet i Sverige (Olsson 2014b). Detta innebär 

att en ny typ av kund har gjort sitt inträde på marknaden, där bekvämlighet och kvickhet är 

starka faktorer till konsumtion i jämförelse mot den tidigare hantverkskulturen. 

Statistik visar på att försäljningen av inredning, och hemtextil specifikt (GFK/Market 2014 se 

Olsson 2014b), liksom produkter ämnade för DIY-aktiviteter ökar i Sverige. Samma mönster 

kan följas i Tyskland, som är ett av de länder som importerar mest textil (Textination 2014). 

Där steg försäljningen av textilvaror med 2,1 % år 2014 (Textination 2014), samtidigt nådde 

försäljningen av DIY-varor en ny höjd när omsättningen landade på 229 miljarder euro (Lerch 

& Teipel 2016). Textila metervaror är ett råmaterial ämnat för DIY och heminredning, trots 

den generella ökningen av DIY-relaterade produkter minskar dock försäljningen av textila 

metervaror. Statistik från en världsledande butikskedja av textil och heminredning visar att 

försäljningen av textila metervaror minskade i omsättning med hela 13 % under 2015 och 

projekteras att minska mer under 20161. Samtidigt kan det avläsas att sättet att sälja textila 

metervaror på inte har utvecklats mycket under de senaste årtiondena. Därav kan det 

ifrågasättas om försäljning av textila metervaror är ett utdöende produktsortiment eller om det 

är erbjudandet som behöver förändras för att bättre passa kundens önskemål och motivera 

konsumenterna att utföra DIY-projekt med textila metervaror. 

Nyckelord: Textila metervaror, Do-It-Yourself, DIY, shoppingupplevelse, detaljhandel, textil, 

tyg, prosumtion  

1.1 Problemformulering 

Försäljningen av textila metervaror i Tyskland minskar och allt fler väljer att köpa färdiga 

produkter istället för att skapa dem själva. Därför behövs det existerande erbjudandet för 

konsumenter granskas och utvärderas sett till behovet, för att därefter kunna ge svar kring hur 

verksamheter skall profilera sitt utbud av textila metervaror för att möta det förändrade 

beteendet hos konsumenterna. Idag existerar det inga vetenskapliga studier kring hur butiker 

                                                             
1 Lorraine Kuklinski, Global Sales Responsible Alfa, e-postkonversation 24 maj 2016. 
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som agerar återförsäljare för textila metervaror skall rikta och forma sitt erbjudande för att 

uppmuntra till DIY-projekt. 

Eftersom DIY fortfarande är en ökande trend i Tyskland, liksom att försäljningen av DIY-

relaterade produkter ökar, är det intressant att se varför inte textila metervarors försäljning 

också ökar. En nyansering av värdeerbjudandet kan behöva göras för att tillmötesgå dagens 

DIY-kultur och bryta mot det traditionella sättet att använda och sälja textila metervaror. Det 

är även av intresse att undersöka hur konsumenten för textila metervaror använder produkten 

och varför de väljer att använda metervaror till favör av färdiga produkter, samt hur 

erbjudandet skall förändras för att tilltala dem. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en utvald butik med textila metervaror i sitt 

sortiment i Tyskland kan förändra sitt erbjudande för att bättre stimulera kundens motivation 

till DIY. 

1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet har rapporten delats in i två forskningsfrågor som belyser syftet ur olika 

synvinklar. För att komma till en slutsats om vilka delar av kundupplevelsen som brister och 

bidrar till den minskande försäljningen måste först en granskning göras av hur det rådande 

konsumentbeteendet ser ut, samt en granskning av hur målgruppen använder textila 

metervaror idag. För att ge svar på hur erbjudandet kan utvecklas behövs denna nutidsanalys, 

genom att ingen förändring kan utformas utan att först granska hur förutsättningarna och den 

rådande situationen ser ut. Därav har studiens första forskningsfråga utformats enligt följande: 

F1: Hur ser konsumentbeteendet av ett selektivt urval i Tyskland gällande textila 

metervaror ut idag? 

För att sedermera kunna utvärdera vilka parametrar av erbjudandet som kan lämpas till att 

omvärderas skall även en granskning göras av hur butiken arbetar med shoppingupplevelsen 

av textila metervaror i Tyskland. Detta kan sedan ställas i relation till konsumentbeteendet 

vad gäller sortimentet av textila metervaror och ge svar på om det är butikens åtaganden som 

brister eller om produktkategorin är en utdöende del av det textila utbudet på marknaden idag. 
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Då textila metervaror skiljer sig mot konsumtion av färdigproducerade produkter och istället 

utgör ett råmaterial för DIY-projekt måste granskningen av shoppingupplevelsen ställas i 

relation med de unika drivkrafter som ligger bakom konsumtion av DIY-relaterade produkter. 

Dessa parametrar har lett fram till studiens andra forskningsfråga: 

F2: Hur kan shoppingupplevelsen i en marknadsledande butik i Tyskland förändras för 

att uppmuntra till DIY-projekt innefattande textila metervaror? 

Dock innefattar studien en rad avgränsningar som redogörs nedan. 

1.4 Avgränsningar 

Studiens undersökningar avgränsar sig till att endast genomföras hos en av de ledande 

aktörerna på den tyska marknaden inom heminredning och hemtextil som innehar textila 

metervaror i sitt sortiment. Dessa undersökningar omfattar dels en intervju med företagets 

säljledare i Tyskland samt en undersökning innefattande 20 stycken intervjuer som 

genomförts i en av företagets butiker i Frankfurt, Tyskland. I butiken har ett selektivt urval av 

butikens besökare valts ut som respondenter. 

  



12 
 

2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 
Studien bygger på ett utvalt fallföretag som agerar på internationell nivå, med ett 

standardiserat sortiment över världen. Fallföretaget är en lämplig kandidat för studien på 

grund av sin internationella närvaro, med erfarenhet från en rad olika marknader och platser. 

Av naturen för en fallstudie har även en kvalitativ forskningsmetod utformats. Studien har 

därför ett ideografiskt synsätt (Bryman & Bell 2013), där unika drag och relationer kan dras 

från det specifika fallet. Det är därför inte möjligt att i studien dra några generaliserande 

slutsatser, utan istället partikularisera resultatet för att förstå problemets komplexitet. Tidigare 

forskning har inte behandlat textila metervaror och dess relation till DIY. Därför kan också 

den här studien betraktas som ett informationsrikt fall, där nya upptäkter om den textila 

metervarans plats i detaljhandeln och dess förhållande till DIY kan komma att avslöjas 

(Bryman & Bell 2013). 

2.2 Material 

I följande kapitel beskrivs det empiriska materialet som har använts för att uppnå studiens 

syfte. Kapitlet behandlar både det empiriska material vars undersökningar har skett under 

studien, men även tidigare forskning från relaterande studier. De intervjuguider som har 

använts för studien har bifogats för upprätthållande av arbetets reliabilitet.  

2.2.1 Primärkällor 
Den här studien är baserad på ett antal kvalitativt utformade semistrukturerade intervjuer 

genomförda i Frankfurt, Tyskland. Vid intervjuerna ställdes frågor relaterade till kunders 

användning, inställning och vanor gällande textila metervaror. 

Studien har även använt sig av en kvalitativ djupintervju med säljledaren av en av de ledande 

butikskedjorna av textila metervaror i Tyskland för att undersöka hur butikens arbete med att 

skapa en stimulerande shoppingupplevelse för kunderna ser ut.  

Två kvalitativt utformade metoder har använts som basis för studien för att kunna ge 

respondenterna utrymme att kunna uttrycka sin åsikt gällande metervaror och förse det 

empiriska materialet med data som djupare behandlar problemet. De kvalitativt valda 
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metoderna var även anpassade för att kunna sättas i relation till den upprättade teoretiska 

referensramen. Då köpprocessen för DIY till stor del grundar sig kognitivt och 

shoppingupplevelsen baseras på kvantitativt svårmätta parametrar antogs kvalitativa 

forskningsmetoder. 

Butiken där intervjuerna genomförts hålles anonym genom hela studien för att respektera 

företagets integritet och affärsstrategier mot textila metervaror. För att bevara butikens 

anonymitet benämns butiken i de sammanfattade svaren som Butik Alfa. Alternativt används 

Alfa HQ vid nämnandet av butikskedjans huvudkontor, där också butikens sortiment designas 

och produktutvecklas. Namnen har ingen anknytning till företagets verksamhet och speglar 

inte nödvändigtvis åsikterna hos de anställda eller inblandade på Butik Alfa. 

2.2.2 Sekundärkällor 
Studiens sekundärkällor är byggda på fakta kring rådande forskning om DIY och 

shoppingupplevelse. Den är även baserad på historisk fakta och statistik kring textila 

metervaror och inredning. 

2.3  Vald metod 

Detta metodavsnitt beskriver hur det empiriska materialet har samlats in för att ge stöd och 

uppfylla studiens syfte. Metodens utformning är grundad ur den upprättade teoretiska 

referensramen. 

2.3.1 Kvalitativt semistrukturerade intervjuer med kunder 
Nedan presenteras hur intervjuerna med de selektivt utvalda kunderna i Butik Alfa har 

genomförts, hur urvalsprocessen har gått till samt hur analysen av den insamlade datan har 

utförts.    

Studien har använt sig av en semistrukturerad intervjuprocess där intervjuaren har utgått från 

en intervjuguide, där respondenten har fått möjlighet till stor frihet att forma egna svar utifrån 

de icke-standardiserade frågorna som ställts. Därigenom har även intervjuaren givits 

möjligheten att kunna ställa frågor utanför intervjuguiden för att följa upp på ett svar eller gå 

djupare in på en fråga (Bryman & Bell 2013). 
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2.3.1.1 Urvalsprocess 

Respondenterna för de semistrukturerade intervjuerna utgick från populationen av besökarna i 

en butik i Frankfurt tillhörande en av de ledande återförsäljarna av textila metervaror i 

Tyskland. 

Av denna population har en variabel skapats. Denna variabel består av uppvisade köpsignaler 

för textila metervaror. Populationen är uppdelad i två lika delar om sammanlagt 20 stycken 

individer och fördelades i grupper om de kunder som visar köpsignaler av textila metervaror 

och de som inte visar köpsignaler av textila metervaror. Dessa köpsignaler har identifierats av 

kundens fysiska närvaro i sektionen för textila metervaror och intresse av textilierna 

(beröring, klippning, jämförelse av närliggande textilier, diskussion med medföljande 

sällskap).  

Respondenterna som inte visade på köpsignaler för textila metervaror identifierades genom att 

de gick förbi sektionen för textila metervaror eller befann sig på en närliggande avdelning i 

Butik Alfa utan att uppvisa något intresse för avdelningen för textila metervaror. 

Vidare har ett systematiskt bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013) skett, där intervjuarna 

har utgått från de personer som har besökt eller varit i närheten av den textila 

metervarusektionen i butiken. Intervjuarna har därefter gjort en likadelad segmentering av 

män och kvinnor i urvalsgruppen och variabeln för att kunna få en mer generaliserad empirisk 

data. Dagen för intervjutillfällena delades även in i tre segment: morgon, dag och 

eftermiddag. Den här segmenteringen användes för att kunna bidra till studiens empiriska data 

från ett selektivt urval av tyska kunders inställning till textila metervaror. 

2.3.1.2 Bortfall 

Ett bortfall har skett i efterhand vid granskandet av den insamlade datan från 

intervjutillfällena. Bortfallet har uppstått på grund av tekniska svårigheter, där respondentens 

svar inte har kunnat höras efter den ljudupptagning som har genomförts. Bortfall har också 

skett på grund av svarens partiskhet, där omgivande vänner och familj till respondenten har 

påverkat svaren till intervjun med kommentarer till de givna frågorna, inflikande svar och 

diskussioner med respondenten i fråga. 

2.3.1.3 Analys av data 

Vid analysen av den insamlade datan från intervjutillfällena har strategin om analytisk 

induktion (Bryman & Bell 2013) tillämpats. Detta innebär att ett teoretiskt urval har skett, där 
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den insamlade empirin och dess upplägg har styrts av ett antal begrepp som har definierats. 

De kategorier som har definierats har utvecklats med den analysmodell som har tagits fram i 

den teoretiska referensramen. Detta innebär att jämförelser också kan ske för att upptäcka 

variationer i den insamlade datan (Bryman & Bell 2013). 

Resultatet av den insamlade datan har sedan öppet kodats och ett antal grupperingar över 

företeelser i den insamlade empirin skapats, som vidare använts för att kunna utläsa relationer 

och jämförelser med den kvalitativt utformade djupintervjun med säljledaren över Tyskland 

(Bryman & Bell 2013).  

Kategorierna som definierats är användning, motivation till DIY och uppfattning om 

erbjudande. Utöver dessa kategorier kunde ett uppdelande ske för kön, ålder och 

hushållssituation. Kategorierna användes för att kunna särskilja hur kunder för textila 

metervaror använder sina produkter, vad slutprodukten kommer bli och vem som kommer 

skapa den. Detta är en viktig empirisk grund för att kunna svara på studiens frågeställning: 

Hur ser konsumentbeteendet av ett selektivt urval i Tyskland gällande textila metervaror ut 

idag? 

Motivation till DIY valdes ut som kategori för att kunna särskilja intresset av textila 

metervaror från andra former av DIY. Genom kategorin kan mönster och relationer uppstå 

kring hur både intresserade och icke intresserade kunder ställer sig till DIY utöver textila 

metervaror. Det låter också studien se kring kunders tidigare erfarenhet av DIY. 

Den sista kategorin, uppfattning av erbjudande, valdes för att kunna hjälpa studien att besvara 

hur den tyska marknaden vill konsumera textila metervaror, i syfte att ge ytterligare svar på 

vilka delar av butikens erbjudande som kan lämpas att se över. 

Den insamlade datan har därefter öppet kodats, där respondenternas svar har brutits ned, 

jämförts och kategoriserats efter ett identifierade av mönster som kan grupperas. Detta leder 

till att ett antal antaganden eller hypoteser kan skapas för att sättas i relation med den 

upprättade teoretiska referensramen. Resultatet blir en delvis uppnådd substantiell teori, som 

rör ett selektivt urval av tyskars konsumentbeteende för textila metervaror. 

2.3.1.4 Skäl till valet av metod 

Intervjuerna har använts för att undersöka hur konsumenter av textila metervaror använder 

produkterna. De har också använts för att undersöka hur kunder vill konsumera textila 

metervaror. Denna metod ger en kvalitativ empirisk grund och ger respondenter en möjlighet 
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att djupare förklara sin relation till textila metervaror. Detta bidrar till studiens syfte med att 

kunna förstå hur butiken skall förändra sitt erbjudande för att kunna motivera till DIY, men 

även hur kunderna vill kunna konsumera textila metervaror och hur icke befintliga kunder av 

textila metervaror kan tänka sig att vilja konsumera textila metervaror.  

2.3.2 Kvalitativ djupintervju med säljledare 
Följande stycken beskriver hur den kvalitativa djupintervjun med säljledaren i Butik Alfa har 

gått till väga, samtidigt som kapitlet även behandlar dataanalysprocessen för intervjun. 

I syfte att få en djupare förståelse för hur Butik Alfa arbetar för att tillgodose kunders och 

konsumenters preferenser vad gäller textila metervaror har även ett antal intervjufrågor 

utformats till den ansvariga säljledaren för Butik Alfa i Tyskland, som också är den största 

återförsäljaren av textila metervaror i landet. Intervjuguiden är utformad som en 

semistrukturerad kvalitativ undersökning med nio öppna frågor för att ge möjlighet till 

djupare svar, uppföljning och analys. Intervjun är utformad för att ge en ytterligare dimension 

till studien, genom att granska hur en av de ledande aktörerna av textila metervaror i Tyskland 

arbetar med sitt sortiment och sina kunder idag. Detta kan sedan sättas i relation till den andra 

kvalitativa undersökningen och en slutsats kan dras.  

2.3.2.1 Analys av data  

Intervjun med säljledaren från Tyskland har spelats in med hjälp av en 

ljudupptagningsapplikation och transkriberats i sin helhet. Utifrån respondentens svar har 

intervjuarna sedan kunnat kategorisera, gruppera och särskilja svaren genom den 

analysmodell som har konstruerats i den teoretiska referensramen via öppen kodning. Denna 

strategi faller samman med analytisk induktion. 

Denna kategorisering har vidare satts i relation till de utförda intervjuerna med tyska kunder 

och analyserats för att resultera i ett antal antaganden. Dessa antaganden kan sättas i 

förhållande till den konstruerade analysmodellen för att resultera till början av en substantiell 

teori. 

2.3.2.2 Skäl till metod 

Valet av att intervjua säljledaren grundar sig i teorin om shoppingupplevelse presenterad i den 

teoretiska referensramen. För att kunna förstå hur väl butikens ambition faller samman med 

kunders och konsumenters uppfattning av en stimulerande shoppingupplevelse krävdes en 

intervju med en högt uppsatt chef för att ge insikt i butikens arbete att uppmuntra till 
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prosumtion och köp av textila metervaror. Det är även av intresse att se hur väl butikens 

erbjudande stämmer överens med kunders uppfattning och relation till butikens utbud av 

textila metervaror.  

2.4 Litteraturssökning 

Denna studie är baserad på utvald akademisk forskning från facklitteratur inhämtad på 

Högskolan i Borås databas Summon, Google Scholar samt data-arkivet för vetenskapliga 

publikationer från Högskolan i Borås. Dessa källor kompletteras med utvald relevant statistik 

från bland annat Handelskammaren i Köln. 

2.5 Reliabilitet 

Nedan presenteras uppsatsens tillförlitlighet för att kunna styrka studiens akademiska värde 

och möjlighet till vidare forskning. 

Under studiens gång har ett antal åtgärder genomförts för att åstadkomma akademisk 

tillförlitlighet. Detta inbegriper studiens val av metod, där en kvalitativ form har använts för 

att kunna styrka studiens djup och tillförlitlighet.  

Intervjuarnas val av att dela upp intervjutillfällena av kunder i Tyskland i tre segment under 

dagen bidrar också till studiens reliabilitet och generalisering av populationen (Bryman & 

Bells 2013). 

Vid det fortsatta styrkandet av studiens reliabilitet har också de intervjuguider som använts 

publicerats tillsammans med studien. Samtliga intervjutillfällen har även använt sig av en 

ljudupptagningsapplikation, vilket bidrar till studiens transparens och reliabilitet. 

Det som däremot skadar studiens reliabilitet är användningen av tolk vid intervjutillfällena av 

kunder. På grund av intervjuarnas bristfälliga kunskaper i tyska assisterade en tolk vid 

intervjutillfällena av ett selektivt urval av tyska kunder i Frankfurt, Tyskland. Detta resulterar 

i ett antal problem som skall tas i akt vid bedömning av studiens reliabilitet. Dessa problem är 

identifierade av Xian (2008) som: 

● Språkliga problem - Vid översättning av språk behöver dess struktur brytas ned och 

förändras till ett språk som möjligtvis inte använder sig av samma grammatiska 

struktur eller ord. 
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● Sociokulturella problem - Alla språk har talesätt som är svåra att kunna tillämpa vid 

översättning. Detta kräver sociokulturell kunskap för att kunna översätta och förstå 

dess mening. 

● Metodologiska problem - Översättaren bör istället för att tvinga på sin översättning av 

språket, erkänna problemen vid översättning med ett agilt tillvägagångssätt och 

inställning till översättning.  

 

Sammanfattningsvis menar Xian (2008) att översättarens tidigare livserfarenheter, sociala 

bakgrund och färdigheter ingår i översättningsprocessen.  

En sista aspekt som försvagar studiens reliabilitet är avsaknaden av en kvantitativ utformad 

metod. Avsaknaden av en kvantitativt utformad metod resulterar i att slutsatsen inte kan 

generaliseras. För att kunna bevisa de upprättade hypoteserna, bör studien också kompletteras 

med ytterligare studier baserade på kvantitativt utformade metoder med ett större urval av 

respondenter. 

2.6 Validitet 

I detta stycke beskrivs hur väl den utvecklade och presenterade teorin står i relevans till den 

insamlade empiriska datan, samt hur väl de båda står till verkligheten. 

Studien har konstruerats för att inneha en samtidig validitet, vilket har grundat sig i flera 

parametrar. Genom konstruerandet av ett kriterium har forskarna särskilt människor efter hur 

den upprättade teoretiska analysmodellen är konstruerad. Detta kriterium är: 

● Motivation till DIY är kopplad till skapande med textila metervaror.  

 

Då samtliga respondenter som visade köpsignaler för textila metervaror uppgav att de tycker 

om att genomföra DIY-projekt kan en direkt koppling göras mellan motivationen till DIY och 

skapande med textila metervaror.  

All den metodik som har använts för insamlandet av empirisk data grundar sig i de begrepp 

som har konstruerats från den teoretiska referensramen. Djupintervjun tillsammans med 

säljledaren för Butik Alfa konstruerades för att kunna dra paralleller till butikens påverkan av 

kunders motivation till DIY, där begrepp från den upprättade teoretiska analysmodellen som 

exempelvis stimulus, organismen samt DIY-motivations användes för konstruktion av 
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intervjuguiden. För att kunna säkerställa den inre validiteten hos den genomförda 

undersökningen av konsumentbeteendet kring textila metervaror av ett selektivt urval i 

Tyskland användes än en gång den upprättade teoretiska analysmodellen för konstruktionen 

av intervjuguiden. De ingående parametrarna för motivation till DIY stod här i centrum, där 

erfarenhet av tidigare DIY-projekt, moderatorer och stimulus (hämtade från modellen för 

DIY-motivations) användes för strukturerandet av intervjufrågorna. 

Genom att använda sig av semistrukturerade, kvalitativa undersökningar kan också validiteten 

höjas genom utrymme för följdfrågor och bekräftelse att respondenten har förstått frågan. 

Därav kan den inre validiteten också betraktas som god. 

På grund av den öppna naturen av en kvalitativ, semistrukturerad intervju där respondenterna 

får stor frihet och utrymme att svara, kan också svaren betraktas som sanningsenliga. Däremot 

kan vidare kritik riktas mot den yttre validiteten, då endast en form av metod har genomförts 

för att bygga studiens empiri. Ett ifrågasättande om studiens speglande av verkligheten är 

därför rättfärdigat. Resultatet av den genomförda studien går därav inte att generalisera, utan 

blir istället endast representativt för en butik och dess kundkrets i Tyskland. Studiens 

uppbyggnad och slutsats visar däremot att undersökningen är av akademiskt värde, där 

kompletterande forskning av ett större urval och kvantitativa forskningsmetoder kan bidra till 

en generaliserad slutsats. Detta kan argumenteras för då flera samband och relationer har gjort 

sig tillkänna efter den genomförda studien, där den inre validiteten har hållits intakt.  
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3.  Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är den forskning som ligger till grund för studien och är ett 

fundament till den valda formen av forskningsmetod för insamlandet av empiriskt material. 

Genom den teoretiska referensramen har även en modell upprättats för att sätta fenomenet 

Do-It-Yourself i relation till återförsäljarens påverkan, kundens shoppingupplevelse och 

köpprocess. Modellen validerar den valda forskningsmetoden och underlättar analysen av det 

empiriska materialet.  

3.1 Do-It-Yourself och prosumtion - definition 
Nedan introduceras och definieras Do-It-Yourself (DIY) och prosumtion som begrepp. 

Under de senaste årtiondena har livsstil som koncept växt fram, i linje med det nyliberala 

självmaximerande samhälle vi lever i. I och med detta har det blivit en självklarhet att på 

olika sätt förbättra bilden av oss själva genom personligt uttryck och konsumtion, där 

utformningen av det egna hemmet är en stor del av detta (Rosenberg 2011). Ur denna livsstil 

har fenomenet DIY grott fram och har kommit att bli en allt mer expanderande trend. 

Campbell (2005) menar att denna trend vuxit fram ur det västerländska samhällets 

kommersialisering. Allt eftersom massproducerade produkter tagit över marknaden har det 

skapats en motreaktion hos konsumenter, där behovet ökar av att inneha produkter som känns 

unika, betydelsefulla för den egna personen eller på annat sätt bidrar till det upplevda värdet. 

Stephen Fox (2014) argumenterar för de tre vågorna av DIY. Den första vågen av DIY kom i 

takt med att människor odlade sin mat och skapade produkterna de behövde själva, där de inte 

behövde besöka en marknad för varje enskilt inköp. Den andra vågen, som kom att bli den 

industriella, var då semiproducerade produkter leverades till kund för att monteras efter 

instruktioner. Den tredje och sista vågen av DIY uppkom då människor började se utanför de 

ramar som företag satte upp och istället började skapa, designa och formgiva efter eget tycke. 

Förkortningen DIY står för Do-It-Yourself och innebär att en individ med egen kraft skapar 

någonting. DIY-termen används oftast i hemförbättringssammanhang, där det definieras som 

processen att renovera, inreda, estetiskt uppgradera eller göra tillägg till det egna hemmet 

genom eget arbete (Rosenberg 2011). Detta kan göras med hjälp av rå- och/eller 

semiråmaterial. Syftet är att producera, rekonstruera eller transformera materiella ting (Wolf 

& McQuitty 2011). DIY bygger på åtagandet om konsumentmedskapande av värde (Vargo & 
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Lusch 2004; Campbell 2005 & Schreier 2006), där köparen inte längre är passiv, utan istället 

aktiv i skapandet av värde. Detta fenomen introducerades redan 1986 av Kohler där han 

förutspådde en ny sorts kund som skulle delta i producerande aktiviteter för sin egen 

konsumtion, kallad prosumtion. 

Olika former av konsumtion ställer olika krav på konsumenten. Konsumtion av en produkt 

kan kategoriseras enligt medskapande (co-creation), samproduktion (co-production) och 

prosumtion. Ett medskapande av en produkt syftar till att konsumentens medverkan endast 

omfattar användningen av produkten och lärdom om hur den fungerar. Samproduktion syftar 

till exempelvis till ett monterande av delar eller annan del i produktionen som annars utförs av 

företaget. Prosumtion syftar till att konsumenten själv skapar sin produkt, som i fallet med 

DIY-relaterade aktiviteter (Xie, Bagozzi & Troye 2008). DIY eller prosumtion är en 

konsumentaktivitet som skiljer sig mot konsumtion av färdigtillverkade produkter och har 

andra motiverande parametrar som påverkar till köpbeslutet (Bateson 1985). 

3.2 Köpbeslutprocessen  
Köpbeslutprocessen redogörs ofta som AIDA-modellen, en teori utvecklad 1898 av E. St. 

Elmo Lewis, och står för Awareness, Interest, Desire och Action. Teorin beskriver fyra 

kognitiva faser kunden går igenom vid ett köpbeslut: 

● Awereness - ett medvetande om att produkten eller tjänsten finns. 

● Interest - intresse av produkten och/eller de fördelar produkten eller tjänsten erbjuder. 

● Desire - en önskan eller lust efter produkten eller tjänsten. 

● Action - ett genomförande av köp.  

 

Faserna är hierarkiska och det är endast genom de första tre som den fjärde fasen kan ske 

(Michaelson & Stacks 2011; Rowley 1998 & Wijaya 2015). 

3.3 Motivation till DIY 

Nedan beskrivs vad som motiverar människor till att genomföra DIY-projekt. Detta är även 

den första beståndsdelen av den teoretiska analysmodell som har inrättats för att kunna 

analysera den insamlade empiriska datan. 

När kunden eller konsumenten uppnått faserna Awereness, Interest och i vissa fall även 

Desire skiljer sig konsumentaktiviteten när möjlighet till DIY finns med i kundens perception 
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och kunden ställs inför ett “gör eller köp”-beslut i köpsammanhanget. Här görs en värdering 

utifrån olika parametrar huruvida kunden skall köpa en färdigtillverkad produkt eller skapa en 

själv (Bateson 1985). Parametrar som kan påverka är bland annat ekonomiska, 

identitetsskapande och tillförande av mervärde (Wolf & McQuitty 2011), liksom en ovisshet 

om huruvida ett eventuellt DIY-projekt kommer leda till ett resultat som konsumenten 

uppfattar som positivt eller negativt (nederlag eller framgång) (Xie et al. 2008). En viktig 

aspekt som även påverkar “gör-eller köp”-beslutet är kundens uppfattning om tidsåtgången 

projektet kräver samt den tid kunden eller konsumenten har att tillgå (Bateson 1985). 

Tidigare erfarenhet av DIY är också en viktig parameter när det kommer till påbörjandet av 

ett DIY-projekt. Personer som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av DIY är mindre 

benägna att påbörja ett DIY-relaterat projekt (Wolf & McQuitty 2011; Hornik & Feldman 

1982). Dessutom kan konsumenter som deltar i prosumtion uppleva osäkerhet kring sin 

förmåga att utföra hela eller delar av projektet samt upprätthålla motivationen under 

projektets gång (Xie et al. 2008). Detta hinder menar Hornik och Feldman (1982) kan 

motverkas genom att butiken tillhandahåller kunnig personal som kan bistå med hjälp och 

information och därmed minska kundens eller konsumentens osäkerhet eller rädsla för att 

misslyckas med projektet. 

Wolf och McQuitty (2011) har forskat om aspekter som motiverar konsumenten att 

genomföra ett DIY-projekt. De beskriver i sin artikel “Understanding the do-it-yourself 

consumer : DIY motivations and outcomes” två olika förslagsgrupper vilka innefattar 

aspekter som påverkar konsumentens beslut. 

 

Förslag 1. 

a) Relativa ekonomiska fördelar 

b) Bristande produktkvalitet 

c) Bristande produkttillgänglighet 

d) Behov av anpassning av en produkt 
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Förslag 2. 

a) Uppnå en känsla av egenmakt/självbestämmande 

b) Konstruera en identitet av att vara en hantverkare 

c) Vara en del av en gemenskap 

d) Ett behov av unikhet 

 

 

 

Figur. 1 visar en modell av Wolf och McQuitty (2011, s. 155) över motiverande faktorer och 

utfall av DIY-projekt. 
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3.3.1 Förslag 1 
De motiverande faktorerna under Förslag 1 är kategoriserade att kopplas till marknadens 

utbud vad gäller rent fysiska aspekter som kvalitet, bristande produkttillgänglighet, ett behov 

av att anpassa en produkt eller ekonomiska motiveringar. En studie genomförd av Williams 

(2008) visade bland annat att hushåll med låg inkomst i större grad såg ekonomiska fördelar 

som en motiverande faktor till DIY-projekt. 

3.3.2 Förslag 2 
Förslag 2 syftar främst till de psykiska effekterna ett utförande av prosumtion kan medföra, så 

som stärkt självkänsla (Schreier 2006), ett skapande av den egna identiteten, social gemenskap 

(Wolf & McQuitty 2011) och ett behov av att uppleva en känsla av unikhet (Schreier 2006). 

Campbell (2005) påstår att den huvudsakliga motivationen till att människor genomför DIY-

projekt är känslan av att uttrycka sig själv och skapa en identitet. En av de högsta graderna av 

motivation kommer också från uppfattningen av att bilden av den egna personen stärks genom 

prosumtion. 

3.3.3 Genus 
I Wolf och McQuittys (2011) undersökning om vad som motiverar människor till DIY 

uppgav flera kvinnor att de upplevde en känsla av makt eller självbestämmande när de 

genomförde ett DIY-projekt, medan det inte var en faktor som togs upp bland männen. Där 

var det istället en upplevd förstärkning i bilden av den egna individen som en hantverkare 

som stod i centrum för männens upplevelse av prosumtion. Skillnaden mellan män och 

kvinnors beteende gällande DIY beskrivs också i artikeln “Do-It-Yourself Projects as Path 

toward Female Empowerment in a Gendered Market Place” av Wolf, Albinsson och Becker 

(2015). Det visade sig att DIY-aktiviteter kopplade till kvinnor är starkt anknutna till kvinnans 

självbestämmande och självständighet. Samma studie visade att det fanns en förståelse mellan 

de kvinnliga respondenterna om hur deras kunskap av stil, design och material hjälpte dem att 

kunna göra informella beslut innan DIY-projektet hade startat. Därför kunde också känslan av 

självbestämmande förflytta sig från det faktiska fysiska arbetet till de kreativa elementen och 

problemlösningarna.  

3.3.4 Tillförande av värde 
En återkommande aspekt som tas upp i flertalet vetenskapliga studier (Campbell 2005; Fox 

2013; Norton, Mochon & Ariely 2011; Schreier 2006; Vargo & Lusch 2004 & Wolf & 
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McQuitty 2011) är tillförandet av värde som motivation till prosumtion. Faktorer som 

påverkar till det upplevda mervärdet kan bland annat vara den stolthet eller annan belönande 

känsla konsumenten upplever efter genomfört DIY-projekt, liksom en upplevd unikhet. Det 

kan även vara en uppfattning av att prosumtionen leder till att produkten stämmer bättre 

överens med konsumentens specifikationer. Värdet på produkten behålls däremot endast om 

projektet färdigställs. Värdet på produkten varierar också efter vad för slags produkt som har 

skapats. En endast praktisk produkt som inte har någon nytta utöver sin funktion kan väga 

lättare än en njutningsbar produkt som innehar ett mervärde. Desto mer komplex produkten 

är, desto mer ökar också värdet (Norton, Mochon & Ariely 2011). 

Prosumtion är i den meningen en unik konsumentaktivitet där större krav ställs på butiken att 

inte endast leverera en tillfredställande produkt till konsumenten som i fallet med co-creation 

och co-production. Butiken måste även bidra till de motiverande faktorerna för DIY och 

säkerställa att kundens projekt uppnår önskat värde för att det i sin tur skall leda till ökad 

andel av genomförda köp, kundnöjdhet och kundlojalitet. 

3.4 Butikens betydelse 

I följande avsnitt presenteras hur butiken påverkar kunder till motivation av DIY-projekt. 

I och med att kunden ställs inför ett “gör-eller-köp”-beslut i butik som påverkas av de 

motiverande faktorerna till ett utförande av DIY-projekt ställer det unika krav på butiken i sitt 

sätt att sälja produkter ämnade för prosumtion, i detta fall textila metervaror. 

Efter konsumentens genomförande av planerat DIY-projekt hävdar Wolf och McQuitty 

(2011) att de flesta upplever känslor av tillfredställelse, vilket i sin tur kan förstärka 

motivationen att åter genomföra ett DIY-projekt. Det föreslås därför att ett utnyttjande och 

utvecklande i butik av de motiverande faktorerna till DIY kan leda till öka försäljning av 

textila metervaror. Dessa faktorer ställer krav på att butiken kan tillhandahålla nödvändig 

service till konsumenten genom exempelvis rådgivning (Hornik & Feldman 1982) och ett för 

kunden tillfredställande produktsortiment (Wolf & McQuitty 2011). När det gäller försäljning 

av råmaterial för DIY-projekt krävs det mer än att bara tillhandahålla produkten för 

försäljning. Företag behöver engagera prosumenten i ett återskapande av produktion av socialt 

kapital, som skapas genom engagemang från företagen i prosumentens egna berättelse 

(Chandler & Chen 2015). Normann (2001 s. 21) beskriver det väl i sin bok Reframing 

Business: When the Map Changes the Landscape: “Instead of seeing the business as a flow of 
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material to which value is continuously added and ending with the customer, we now see 

business starting from the customer and flowing to the company”. 

Wolf och McQuitty (2011 s. 162) understryker butikens betydelse för konsumenter som vill 

genomföra ett DIY-projekt “... Interactions with retail environments also play an important 

role for planning DIY projects. Customers may visit DIY retailers repeatedly to help plan 

their project, e.g. to determine available options regarding colours, styles, materials and 

measurements”. Enligt Ann Marie Fiore (2002) är det inte endast handgripliga attribut (som 

påverkar syn, lukt, känsla och hörsel) som bidrar till ett köpbeslut, utan även butikens 

förmåga att skapa kognitiva, symboliska och emotionella bilder av användningen av 

produkten i konsumentens inre. Dessa kognitiva attribut bidrar starkt till konsumentens 

närmande till produkten (Fiore 2002; MacInnis & Price 1987). Däremot kan det också väcka 

konjunktiva uppfattningar hos kunder, som efter ett köp kan leda till besvikelse (MacInnis & 

Price 1987). Detta fenomen kan starkt kopplas till DIY, där kunden i sitt gemensamma 

tillförande av värde i de producerande aktiviteterna av en färdig produkt tillsammans med 

återförsäljaren kan påverkas av butikens förmåga att skapa kognitiva bilder hos kunden, 

liksom en besvikelse när slutprodukten inte uppnår det kognitivt föreställda resultatet. 

Ett alternativt sätt utöver den konventionella DIY-processen, där kunden i stor grad står för de 

värdeskapande processerna av slutprodukten, är “Information Provision” (Etgar 2008). I den 

här typen av värdeskapande förmedlar kunden endast sina preferenser av produkten för 

producenten som efter specifikationer skapar och levererar den till samma kund. Den här 

typen av specialanpassade produkter kräver marginella påfrestningar för kunden, men 

resultatet som erhålls är enligt kundens egna önskemål. Information Provision kan visa sig 

vara ett intressant alternativ för konsumenter som saknar färdigheter av DIY eller inte anser 

sig ha den tid projektet väntas ta att genomföra, men fortfarande är i behov av anpassade 

produkter. 

Alternativet kan också visa sig vara nödvändigt i butiker vars produktutbud riktar sig mot 

konsumenter intresserade av DIY. Då en återförsäljare av produkter som kräver ett 

medskapande av värde från både butik och konsument, där stimulus är hög genom de 

variablar som butiken själv kan påverka men där moderatorerna (karaktärsdrag) hos 

konsumenten får hen att undvika ett köp krävs ett alternativ. 

En studie genomförd av Franke, Keinz och Steger (2009) bekräftar detta. Deras studie visade 

att kunder som får möjlighet att enligt egna specifikationer få en produkt customiserad visade 
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högre motivation av att vilja betala för produkten samt uppvisade en bättre attityd gentemot 

produkten än mot standardiserade produkter. Dessa positiva effekter kunde stärkas om kunden 

hade bättre inblick i de egna preferenserna och en förmåga att uttrycka dem. Effekterna 

stärktes desto mer involverad kunden blev i produkten. 

För att optimera butikens förmåga att positivt påverka kunden eller konsumenten till ett 

genomförande av DIY-projekt krävs en granskning av vilka olika parametrar som i övrigt kan 

påverka en kund i butiken. 

3.5 Shoppingupplevelse i butik 
I detta avsnitt beskrivs den andra halvan av grunden för den teoretiska analysmodellen. Både 

översiktligt, men även i detalj. Varje beståndsdel har beskrivits noggrant för att lättare kunna 

ställa modellen i relation till DIY och användas till den teoretiska analysmodellen. 

Kundens köpprocess i butik innefattar flera variabler som har inverkan på om ett köp 

genomförs eller ej liksom om ett eventuellt köp leder till fler köptillfällen. Grundat från 

rapportens problematisering är det givet att en eller flera aspekter påverkar kunden till att 

genomföra ett köp inom produktkategorin textila metervaror. För att uppnå studiens syfte 

måste aspekterna som inverkar till att kunden genomför ett köp inom produktkategorin 

utvärderas. Därav kan en modell av shoppingupplevelse vara relevant för rapportens 

undersökningar. 
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Figur 2. är hämtad från “An integrative framework capturing experiential and utilitarian 

shopping experience” av A.M. Fiore och J. Kim (2007, s. 424). 

Figur två beskriver de olika faktorerna som spelar in i kundens shoppingupplevelse och som 

därmed påverkar köpprocessen. Utifrån denna modell kan intervjuguider utformas för att få 

förståelse i vilken eller vilka av parametrarna som brister och där med bidrar till den 

sjunkande andelen genomförda köp. Vidare kan dessa områden ytterligare undersökas för att 

slutligen ge svar eller förslag till hur produktkategorin textila metervaror hos företaget kan 

förändras för att bättre motivera kunder till genomförande av DIY-projekt. 
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3.5.1 Stimulus 
Stimulus beskrivs som den kraft som har möjlighet att påverka kundens kognitiva/medvetna 

och affektiva/emotionella process. Vilka stimuli som påverkar skiljer sig något beroende på 

var butiken finns, exempelvis i varuhus, online eller brick-and-mortar. Stimulus innefattar 

dock alltid samma eller liknande variabler. Stimulus är det som finns i kundens fysiska 

omgivning och innefattar bland annat musik, ljussättning, lukt, temperatur och färgsättning, 

liksom möjligheter till parkering samt hur lokalen uppfattas storleksmässigt. Dessutom spelar 

faktorer som trängsel och antal andra butiksbesökare på plats in, liksom bemötande och 

utseende på personal (Fiore & Kim 2007). Den ackumulerade stimulusen påverkar också 

butikslojaliteten, där underliggande faktorer som påverkar affektivitet tillsammans med 

erfarenhetsstyrda upplevelser (t.ex. kundservice och butikslayout) gör utslag till mängden av 

butikslojalitet (Muhammed, Musa & Ali 2014; Alan, Kabadayi & Yilmaz 2015). Donovan 

och Rossiter (1982) understryker vikten av butiksmiljön och hävdar att de känslomässiga 

reaktionerna som kan framkallas hos kunden i stor grad påverkar kundens intentioner att 

genomföra köp för högre summa pengar än planerat. 

Bland de stimulerande faktorerna i butiksmiljön finns även själva produktsortimentet. 

Variation i produktsortimentet kan påverka kundens uppfattning om varumärket positivt. Det 

kan i synnerhet förstärka uppfattningar om kvalitet samt öka köpbeslutsgraden om 

produkterna i sortimentet är kompatibla med varandra och presenteras på ett organiserat sätt i 

butiken. Samtidigt visar dock forskning att ett brett produktsortiment kan försvåra 

köpbeslutprocessen och leda till känslor av frustration (Berger, Draganska & Simonson 

2007). 

Vid försäljning online kan de fysiska attributen så som lukt och temperatur uteslutas som 

parametrar, då det står utanför företagets möjlighet att påverka (Eroglu, Machleit & Davis 

2001). Istället kan företag via onlineförsäljningskanalen påverka stimulus av kunden genom 

element som video, bild, ljud och färg (Childers, Carr, Peck & Carson 2001). 

3.5.2 Moderatorer 
Moderatorer är karaktärsdrag och egenskaper hos individen eller i situationen som påverkar 

styrkan och riktningen på förhållandet mellan stimulus och gensvar. Variablerna som 

innefattar individen är bland annat vilket marknadssegment personen tillhör, kulturella 

värderingar och demografiska karaktärsdrag som bland annat ålder, etnicitet, kön, inkomst 

och utbildning (Fiore & Kim 2007; Hirschman 1982). Andra aspekter som kan påverka 
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kunden är även hur mycket tid denne har att tillgå (Park, Iyar & Smith 1989), motivation 

(Eroglu & Machleit 1990) samt vilken beteendetyp hen är i shoppingsituationer. Exempelvis 

“apatisk shoppare”, “nöjesshoppare” eller “krävande shoppare” (Sit, Merrilees & Birch 2003; 

Swinyard and Smith, 2003). 

3.5.3 Organism 
Inom själva organismen samverkar ett flertal komponenter mellan stimulus och kundens 

gensvar. Känslor, värde och medvetandet samverkar inom organismen tillsammans med 

kognitiva och affektiva variabler. 

Kognition 

Representerar en del av den mentala påverkan på kundens beteende. Kognitionen består av de 

tankar, värderingar och uppfattningar som skapas när kunden kommer i kontakt med 

företagets erbjudande och processas tillsammans med sekundär data insamlat från exempelvis 

reklam, vänners åsikter och recensioner (Fiore & Kim 2007; Brown, Barry, Dacin & Gunst 

2005). Detta jämförs sedan med tidigare insamlad kunskap, erfarenheter och andra minnen. 

Denna mentala aktivitet kan sedermera påverkas av personal, tiden kunden processar 

informationen samt miljön kunden befinner sig i (Fiore & Kim 2007). För att upplevelsen i 

butiken skall uppmuntra till medskapande krävs det även en förändring i butikens 

styrningsmetod i hur de engagerar sig i dialog och gör medskapande av värde lättåtkomligt för 

kunder och konsumenter (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Medvetande 

Innefattar kundens fantasi och mentala kreativitet (Fiore 2002), kopplas till minnen och 

nostalgi (Holbrook 1986) samt idéer om hur produkten kan användas, kombineras med andra 

produkter eller förändras (Fiore 2002). Forskning av Fiore et al. (2000), där effekten av 

butikers utseende och doft undersöktes, visade att en tilltalande produktdisplay och 

möjligheten för kunden att skapa sig en mental bild om hur produkten skulle kunna användas 

hade en positiv inverkan på kundens upplevelse och ökade chansen att kunden skulle 

genomföra ett köp. 

Affektivitet 

Affektivitet kan bäst beskrivas som en positiv mottaglighet till stimulus som leder till en 

personlig preferens av stimulin med hjälp av en samling val. Detta kan mätas med hjälp av 

flera typer av attitydsskalor som används i utvärderingen av flera variabler i 
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shoppingupplevelsen, exempelvis vad gäller varuhus, onlineshopping, produkter och 

varumärken. Affektivitet används ofta i den så kallade Cognition-Affect-behaviour-modellen 

(C-A-B) för att bestämma köpbeteende (Holbrook & Batra 1987).  

Emotion 

Inkluderar individens subjektiva känslor så som ilska, glädje och iver och är en definition av 

individens humör snarare än känslor riktade mot ett specifikt konsumenterbjudande 

(Swinyard 1993), däremot kan känslorna påverkas av hur individen uppfattar 

shoppingupplevelsen (Donovan, Rossiter & Nesdale 1994). Forskning av Donovan och 

Rossiter (1982) visar på att iver eller upphetsning kan öka andelen spenderad tid i en butik, 

liksom öka kundens vilja att interagera med personalen. 

Värde 

Det upplevda värdet grundar sig i insamlad information från sökande, diskussioner, 

användning, ägande, gillande etc. Värde kan också delas in i funktionellt värde och 

existentiellt värde. Funktionellt värde hänvisar till det konkreta, som bidrar till sociala och 

ekonomiska vinster. Det existentiella värdet hänvisar till utloppet för kreativitet, drömmar, 

uppfattning och skönhet (Fiore and Ogle 2000). 

3.5.4 Respons 
Responsen utgör resultatet av det influerade beteendet som påverkas av miljömässigt 

objektiva faktorer som kunder och personal kan reagera kognitivt, emotionellt eller 

fysiologiskt på (Bitner 1992). 

För att styra den här typen av variabler i relation till textila metervaror behöver butiken skapa 

en miljö som underlättar integreringen med kunder i ett medskapande av värde (prosumtion). 

Resultatet av medskapandet av värde i produkter blir därför att företaget också släpper 

kontrollen över konsumenters erfarenheter i butiken, där kontrollen hos butiken istället ligger 

i plattformen för medskapande (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Studier visar däremot att kunder som upplever goda erfarenhetsrelaterade upplevelser i en 

butiksmiljö även kan uppleva negativa känslor. Detta beror på att kunder kan känna 

skuldkänslor i samband med att de inte kan frånkoppla sig helt från sina vardagliga 

ansvarsområden. Resultatet blir att de känner skuldkänslor i positivt erfarna upplevelser i en 

butiksmiljö (Alan, Kabadayi & Yilmaz 2015). 
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3.6 Analysmodell 

Det ovanstående kapitlet har påvisat vilka faktorer som vägs in vid en shoppingupplevelse i 

butik samt vilka motiverande faktorer som påverkar till ett genomförande av DIY-projekt. De 

olika modellerna har nedan sammanfattats, kategoriserats och omarbetats till en teoretisk 

modell för att ge en tydligare bild av parametrarna som tillsammans påverkar försäljningen 

av produkter ämnade för prosumtion, som till exempel textila metervaror. Samma modell 

kommer att användas vid analysen av det insamlade empiriska materialet. 

 

 

 

Modellen har delats in i tre olika steg. 

3.6.1 Ingående 
De ingående parametrarna utgör de faktorer som butiken inte har direkt inverkan på, utan är 

faktorer som kunden bär med sig innan hen kliver in i butiken. Dessa faktorer kan dels 

innefatta motiverande faktorer till DIY, moderatorer (innefattar exempelvis karaktärsdrag, 

marknadssegment, kulturella värderingar och demografiska karaktärsdrag) samt erhållna 

erfarenheter som kunden bär med sig efter tidigare genomförda DIY-projekt. 
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3.6.2 Påverkan i butik 
Bland de faktorer som kunden och konsumenten påverkas av i butik återfinns motiverande 

faktorer till DIY, då dessa även kan uppmuntras i butik. De kombineras med de stimulerande 

faktorerna som butiken förmedlar i form av exempelvis fysiska attribut som ljussättning, 

display och produktsortiment. Påverkan i butik utgörs även av organismen hämtad från 

modellen för shoppingupplevelse i butik, där ett flertal komponenter mellan stimulus och 

kundens gensvar samverkar. Känslor, medvetande och värde tillsammans med kognitiva och 

affektiva variabler utgör organismen. 

3.6.3 Utfall 
Utfallet sammanfattas som det gensvar kunden upplever efter besöket i butiken samt efter 

genomförande av DIY-projekt, liksom det eventuella mervärde kunden kan uppleva. Blir 

gensvaret positivt kan det medföra att utfallet bidrar till framtida ingående parametrar, vilket i 

sin tur kan föra kunden tillbaka till butiken. Upplever kunden eller konsumenten samtliga 

faktorer som positiva ökar denna möjlighet, men även positivt gensvar från endast butik eller 

genomfört DIY-projekt kan i sig föra kunden tillbaka till butiken. Upplever dock kunden eller 

konsumenten ett negativt utfall från butik eller efter genomfört DIY-projekt kan det leda till 

att denne inte väljer att återkomma till butiken eller intressera sig för avdelningen för 

produktsortimentet och att inte genomföra samma typ av prosumtion igen. Det är därför av 

största vikt att butiken påverkar det kommande utfallet för att få ökad kundnöjdhet, 

kundlojalitet och en ökad försäljning av DIY-relaterade produkter, som exempelvis textila 

metervaror, då kunden eller konsumenten återvänder till butiken och avdelningen för 

produktsortimentet.  
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från studien. Kapitlet 

omfattar två delar där intervjuer med ett selektivt urval av tyska kunder i Butik Alfa samt en 

intervju med säljledare för Butik Alfa i Tyskland presenteras. Den första undersökningen 

syftar till att undersöka vem som konsumerar textila metervaror, hur de konsumerar idag och 

hur de vill konsumera textila metervaror i framtiden. I syfte att ge ytterligare svar på hur 

butiken kan förändra sitt erbjudande har även en intervju till säljledaren för Butik Alfa i 

Tyskland utformats, liksom för att ge svar på hur företagets strategi för en stimulerande 

shoppingupplevelse stämmer överens med kundernas upplevelse. 

4.1 Intervju i butik 
I detta stycke presenteras det insamlade empiriska materialet från de genomförda intervjuerna 

med kunder i Butik Alfa. Intervjuerna har delats upp för att fånga upp kunder som både visar 

köpindikationer och kunder som inte visar köpindikationer inför textila metervaror. 

Fördelningen av respondenter från dessa kategorier har varit jämn med tio respondenter från 

varje köpindikationsgrupp. 

För att ge ytterligare bredd i det insamlade materialet har undersökningen varit förlagd vid tre 

tillfällen under en dag; en tredjedel av undersökningen genomfördes under förmiddagen, en 

tredjedel mitt på dagen och den sista delen under eftermiddagen. Detta motiveras genom att 

det kan tänkas vara olika typer av kunder vid de olika tidpunkterna sett till ålder, syfte med 

besöket i butiken, tidsresurs med mera. 

Intervjufrågorna har utformats på engelska och genomförts tillsammans med en tolk som 

kontinuerligt under intervjun har översatt frågor och svar. 

4.1.1 Intervjuer med kunder som visar köpsignaler 
I följande tabell presenteras de intervjuer som genomfördes den 27:e april 2016 hos den 

representerade butiken. 

Följande intervjuer innefattar de respondenter som visade köpsignaler vid avdelningen för 

textila metervaror i butiken. Under hela dagen intervjuerna genomfördes på plats i butiken 

visade dock inga män köpindikationer inför textila metervaror, vilket därmed ledde till att 

inga män från denna respondentgrupp kunde intervjuas. 
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Kön Ålder Hushållssituation Användning Motivation till DIY Uppfattning av 

erbjudande 

Kvinna 37 år. Gift utan barn. Hon är intresserad av 

textila metervaror och 

skall använda tyget 

själv, hon utför även 

sömnaden själv. 

Tyget skall användas 

till accessoarer så som 

väskor, vilket är det 

hon brukar använda 

textila metervaror till. 

Kunden köper 

färdiga produkter 

också, men gillar att 

göra saker själv. 

Hon ser det som sin 

hobby att skapa 

saker, både med 

textila metervaror 

och genom andra 

slags DIY-projekt. 

Kvinnan tycker att 

utbudet i olika butiker är 

väldigt likt, Hon hade 

önskat mer 

sömnadstillbehör. 

Kvinna 64 år. Två vuxna. Hon skall använda 

tyget till gardiner och 

det är även det enda 

hon har använt textila 

metervaror till. 

Kvinnan gillar de 

olika mönstren på 

tygerna och hon 

tycker om att utföra 

DIY-projekt. 

Enligt henne kan inte 

många göra den här typen 

av aktiviteter längre 

eftersom de inte längre 

får lära sig att sy i skolan. 

Hon väljer att handla i 

butiken eftersom hon 

gillar färgerna och 

mönstren på tygerna. Hon 

gillar att det finns bra 

produkter för DIY i 

butiken, men även att det 

finns färdiga produkter 

för de som önskar det. 

Kvinna 32 år. En vuxen, ett barn. Hon skall använda 

tyget till väskor och 

Kvinnan tycker att 

det är roligt att sy 

Hon tycker att utbudet är 

bra i de olika butikerna på 
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gardiner och det är 

även det hon brukar 

tillverka av textila 

metervaror. 

och skapa saker med 

sina egna händer, 

både med textila 

metervaror men 

även andra DIY-

projekt. 

marknaden och kan inte 

komma på någonting hon 

tycker kan förbättras. 

Kvinna 54 år. Fyra vuxna. Kunden skall använda 

tyget själv till att sy 

löpare till ett bord 

utomhus, har dock 

aldrig tidigare gjort 

någonting av textila 

metervaror. 

Hon gillar att utföra 

DIY-projekt, men i 

så fall av det enklare 

slaget. 

Hon är inte nöjd med det 

existerande utbudet på 

marknaden eftersom hon 

har svårt att hitta färger 

och mönster som hon 

tycker om. I synnerhet i 

Butik Alfa tycker hon att 

utbudet är för barnsligt 

och hade önskat att det 

var mer stilfullt. 

Dessutom passar inget tyg 

för den produkt ämnad 

för utomhusbruk hon 

planerat att göra, sett till 

estetiskt uttryck. 

Kvinna 50 år. En vuxen, barn 

över 18. 

Kvinnan skall 

använda tyget själv 

och har stor 

erfarenhet av DIY-

projekt med textila 

metervaror. Hon 

tillverkar allt möjligt, 

förutom kläder. Är 

dessutom involverad i 

ett café för flyktingar 

Hon älskar DIY och 

tycker att hon kan 

göra bättre saker än 

vad som erbjuds i 

butik. När hon gör 

egna produkter 

upplever hon dem 

som mer kreativa 

och med bättre 

design än de 

Hon tycker att det är 

viktigt med bra 

bomullskvalitet och anser 

att bomullskvalitén har 

försämrats, dessutom är 

hållbarhet ur alla 

perspektiv viktigt för 

henne. Hon tycker att 

priserna på metervarorna 

är för höga och att de är 
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där de gör många 

olika DIY-projekt 

med textila 

metervaror. 

färdigtillverkade 

produkterna. 

en lyx, hon anser att 

priserna bör sänkas så att 

fler människor kan vara 

kreativa. 

Kunden önskar mer 

accessoarer som knappar, 

blixtlås och estetiska 

detaljer. 

Kvinna 42 år. Två vuxna. Kunden skall använda 

tyget själv, dock är 

det första gången hon 

gör någonting av 

textila metervaror. 

Hon planerar att göra 

en strandklänning. 

Hon har egna idéer 

som hon vill 

förverkliga, både 

som innefattar 

textila metervaror 

och andra DIY-

projekt. Ibland 

tycker hon att 

metervarorna är 

finare än tyget på de 

färdiga produkterna. 

Hon gillar utbudet som 

finns i olika butiker och 

har inga åsikter om vad 

som fattas utan känner sig 

nöjd med det som finns. 

Kvinna 60 år. Två vuxna. En släkting skall 

hjälpa henne sy en 

bordslöpare. Hon har 

även fått hjälp av en 

släkting att utföra en 

liknande produkt 

tidigare. 

Hon hittar inga 

löpare eller dukar 

som passar hennes 

stora matbord, 

dessutom är det 

billigare och hon 

gillar mönstren på 

tygerna. 

Kvinnan har endast varit i 

Butik Alfa och tycker att 

utbudet där är okej, hon 

kan dock inte uttrycka sig 

om vad som bör förändras 

eftersom hon ser sig som 

en nybörjare. Kunden 

tycker inte att workshops 

hade passat henne som 

person och är inget som 

intresserar henne. 
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Kvinna 30 år. Två vuxna, ett 

barn. 

Kunden skall inte 

använda tyget själv, 

utan det är till hennes 

mamma. 

Hon gillar att utföra 

DIY-projekt, men 

inte som innefattar 

textila metervaror. 

Hon har inga 

kunskaper om 

sömnad etc. 

Kunden har aldrig 

tidigare tittat på utbudet 

av textila metervaror och 

är inte heller intresserad 

av det. 

Kvinna 53 år. Två vuxna, ett 

handikappat barn 

över 18. 

Kvinnan berättar att 

tygerna skall 

användas för dotterns 

skolprojekt samt till 

kuddar. Tidigare har 

hon även gjort byxor, 

bordslöpare och 

lampskärmar. 

Hon tycker att det är 

roligt att skapa egna 

saker och tycker att 

de blir mer 

individuella då. Hon 

gillar även andra 

DIY-projekt och att 

dekorera sitt hem. 

Hon köper de tyger hon 

tycker om och tycker att 

Butik Alfas sortiment är 

extravagant i färger och 

mönster. Hon skulle tycka 

det vore bra med tips och 

råd i butiken, speciellt om 

hur mycket tyg kunden 

behöver. Hon själv vet 

hur mycket tyg hon 

behöver eftersom hon har 

goda kunskaper, men 

tänker att andra säkert 

skulle ha nytta av det. 

Kvinna 48 år. Två vuxna, barn 

över 18. 

Hon skall använda 

tyget själv och 

tillverka gardiner och 

bordslöpare av det, 

det är även den 

sortens produkter hon 

har tillverkat tidigare. 

Hon tycker att det är 

kul att utföra olika 

slags DIY-projekt, 

både med textila 

metervaror och utan. 

Hon söker genom olika 

butiker för att hitta det 

hon söker. Kvalitet är en 

viktig aspekt, ofta anser 

hon att kvaliteten är dålig 

genom att tygerna släpper 

i färg vid tvätt. Hon 

önskar mer tidlösa 

mönster och färger. 
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4.1.1.1 Sammanfattning Intervjuer med kunder som visar köpsignaler 

 
Urval 

Ålderspannet bland respondenterna sträckte sig mellan 30 och 64 år. Samtliga respondenter 

var kvinnor, eftersom inga män under dagen intervjuerna genomfördes visade köpsignaler 

inför textila metervaror. Merparten av respondenterna bodde utan barn under 18 år i hushållet. 

Användning 

En stor majoritet av respondenterna ämnade använda den identifierade textila metervaran 

utifrån uppvisade köpsignaler för eget bruk och uppgav även att de tänkte sy slutprodukten 

själva. Endast en respondent uppgav att hon skulle få hjälp med sömnaden. De vanligaste 

produkterna att tillverka var bordslöpare, väskor och gardiner. I två fall nämnde respondenter 

kläder som användning för metervarorna. Övriga produkter som nämndes var kuddar och 

lampskärmar. För två av respondenterna skulle detta bli första gången de utförde ett DIY-

projekt med textila metervaror. 

Motivation till DIY 

Samtliga respondenter har uppgett att de gillar att utföra DIY-projekt, där de även poängterar 

att de anser att DIY är roligt. Andra motiverande faktorer grundar sig i en upplevd brist i det 

existerande sortimentet, en ekonomisk vinning eller att det estetiska uttrycket på de textila 

metervarorna är mer tilltalande än de färdigsydda produkterna. En respondent uppgav att hon 

saknade de kunskaper som krävdes för att utföra ett DIY-projekt innefattande textila 

metervaror. 

Uppfattning av erbjudande 

Fyra respondenter uppgav att de gillade utbudet av textila metervaror som fanns på 

marknaden, både i Butik Alfa och i andra butiker. Två av respondenterna hade inte någon 

uppfattning om vad som kunde förändras och/eller var nöjda med hur erbjudandet ser ut idag. 

Endast en respondent var direkt missnöjd med utbudet. Två respondenter nämnde kvalitet 

som en viktig aspekt vid köp av textila metervaror, men angav inte om de ansåg att detta 

uppfylldes i utbudet på marknaden. Två respondenter önskade mer sömnadstillbehör. Övriga 

åsikter som yttrades var missnöje med prisnivån och önskemål om tips och råd i butiken. 
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4.1.2 Intervjuer med kunder som inte visar köpsignaler 
I följande tabell presenteras de intervjuer som genomfördes den 27:e april 2016 i den 

representerade butiken. 

Följande intervjuer innefattar de respondenter som inte visade köpsignaler vid avdelningen 

för textila metervaror i butiken. 

Kön Ålder Hushållssituation Användning Motivation till DIY Uppfattning av 

erbjudande 

Kvinna 35 år. Två vuxna och tre 

barn under 18. 

Hon har använt textila 

metervaror tidigare 

till gardiner, där 

maken stod för 

sömnaden. Hon valde 

den närmaste butiken 

för köpet. 

Kvinnan tycker inte 

om att genomföra 

DIY, då hon inte 

anser sig ha tid till 

att utföra projekten. 

Hon anser att sortimentet 

för textila metervaror är 

bra. 

Man 58 år. Bor ensam. Mannen har aldrig 

köpt textila 

metervaror, då han 

inte anser sig behöva 

det. 

Han tycker inte om 

att utföra DIY. 

Mannen har ingen åsikt 

eller intresse av textila 

metervaror. 

Kvinna 24 år. Bor ensam. Har inhandlat textila 

metervaror innan för 

att skapa kuddar och 

klädsel till boxar. 

Hon tycker om att 

genomföra DIY, 

men anser sig inte 

vara bra på det. Hon 

anser att genom 

DIY får hon mer 

speciella produkter 

än om hon hade 

köpt färdiga.  

Hon gillar Butik Alfas 

utbud bättre i jämförelse 

med andra och hade inte 

velat ändra på det.  
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Kvinna 68 år. Bor ensam. Kvinnan har tidigare 

själv skapat 

kökstextilier av textila 

metervaror. Hon 

köpte varorna i Butik 

Alfa, eftersom det är 

billigare i jämförelse 

med andra. 

Hon njuter av att 

genomföra DIY-

projekt. 

Hon anser att marknaden 

har förminskats, men i 

Butik Alfa är utbudet 

extravagant. Däremot är 

sortimentet för spretigt. 

Hon hade även önskat 

mer tyger med naturliga 

fibrer. Kvinnan hade 

önskat att workshops 

genomfördes varje månad 

med utbildning, tips och 

inspiration. 

Man  39 år. Bor ensam. Mannen har aldrig 

tidigare köpt textila 

metervaror, eftersom 

han aldrig har upplevt 

ett behov av det.  

Mannen tycker inte 

om att genomföra 

DIY-projekt. 

Utbudet intresserar 

honom inte, eftersom han 

inte tycker att han är i 

behov av textila 

metervaror. 

Man 22 år. Två vuxna. Kunden har aldrig 

köpt textila  

metervaror innan. 

Kunden är inte 

intresserad av textila 

metervaror eller 

andra DIY-projekt. 

Har aldrig tittat på textila 

metervaror innan och 

ingenting hade fått 

honom att bli intresserad. 

Man  54 år. En vuxen och barn 

över 18. 

Mannen har köpt 

textila metervaror 

innan. 

Han gav textilierna 

till en skräddare 

som sydde gardiner 

åt mannen. Mannen 

gick dit för att han 

hade handlat i 

skräddarens butik 

innan. Han tycker 

annars om att 

Han är nöjd med 

butikernas utbud av 

textila metervaror. Butik 

Alfa är bra på grund av 

dess bredd i sortimentet. 

Mannen anser att det 

alltid borde finnas en 

skräddare på plats i 
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genomföra DIY-

projekt. 

butiken. 

Man 55 år. Två vuxna och barn 

under 18. 

Mannen har köpt 

textila metervaror 

innan. 

Mannen lät sin fru 

sy gardiner åt dem 

båda. Han köpte 

tygerna i Butik Alfa. 

Han har själv inga 

möjligheter att sy på 

grund av hans 

handikapp. 

Mannen hade önskat att 

det fanns hjälp att tillgå 

kring hur man syr. 

Kvinna 41 år. Två vuxna och barn 

under 18. 

Kvinnan har köpt 

textila metervaror 

innan. Hon använde 

textilierna till att 

skapa bordslöpare. 

Hon tycker om att 

genomföra DIY-

projekt. 

Hon har ingen åsikt kring 

utbudet, eftersom hon är 

en nybörjare och behöver 

någon som skapar 

produkterna åt henne. 

Kvinna 52 år. En vuxen och barn 

över 18. 

Hon har köpt textila 

metervaror innan och 

skapade då gardiner. 

Hon tycker att hon 

inte har tid att 

genomföra DIY-

projekt. 

Kvinnan hade önskat mer 

exempel och inspiration 

kring hur de textila 

metervarorna kan 

användas, exempelvis hur 

man skulle kunna 

tillverka en klädsel till en 

soffa. 
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4.1.2.1 Sammanfattning Intervjuer med kunder som inte visar köpsignaler 

Urval 

Könsfördelningen mellan de tillfrågade respondenterna var jämn med hälften kvinnor och 

hälften män. Åldersspannet sträckte sig mellan 22 och 68 år. Fyra av respondenterna bodde 

ensamma, tre bodde med barn under 18 och lika många bodde med endast vuxna (inkl. barn 

över 18). 

Användning 

Sju av respondenterna har köpt och/eller använt textila metervaror tidigare. Tre respondenter, 

varav samtliga män, hade aldrig köpt textila metervaror tidigare. De uppgav att de inte har 

köpt det eftersom de inte ansåg sig behöva det eller inte fann intresse av det. Fyra 

respondenter hade tillverkat eller låtit tillverka gardiner av den textila metervaran. Övriga 

produkter som tillverkats var klädsel till boxar, bordslöpare, kuddar och textila produkter för 

kök. 

Motivation till DIY 

Fem respondenter uppgav att de inte tyckte om att genomföra DIY-projekt och fyra stycken 

uppgav att de tyckte om det. Tre respondenter av de som inte tyckte om att genomföra DIY-

projekt var män. Två respondenter uppgav att de inte hade tid att genomföra den sortens 

projekt. Tre respondenter uppgav att de låtit någon annan skapa önskad produkt från inköpt 

metervara. En person uppgav att denne inte hade de kunskaper som krävs för att genomföra 

DIY-projekt med textila metervaror. 

Uppfattning av erbjudande 

Tre av respondenterna var nöjda med utbudet på marknaden idag, en respondent var direkt 

missnöjd och fyra respondenter hade ingen åsikt om utbudet. Två respondenter uttryckte 

behov av skräddare/sömmerska som kunde genomföra sömnaden åt dem. Tre respondenter 

uttryckte behov av annan hjälp som till exempel tips, råd, inspiration och workshops. 

Ovan avsnitt har redogjort för den empiriska datan insamlad under intervjutillfällena i 

Frankfurt, Tyskland, med kunder ur de representerade köpindikationsgrupperna. Nedan följer 

den intervju som har genomförts med Butik Alfas säljledare för Tyskland. 
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4.2 Intervju med säljledare 
Följande intervju är utformad på engelska och har inte översatts från tyska. Detta motiveras 

med att säljledaren har en högt uppsatt tjänst i ett internationellt företag där det officiella 

företagsspråket är engelska, därav kan respondentens språkkunskaper i engelska bedömas 

som god. 

Företagets huvudkontor varifrån alla riktlinjer kommer från och produktutveckling sker 

benämns som Alfa HQ. 

 

1. How does your represented market encourage your customers to creativity in regards 

to meter fabrics? 

Meter fabrics are not only for commerciality but also stands for the Butik Alfa identity and 

uniqueness. And it is super important to focus on meter fabrics since it supports our Butik 

Alfa brand. And actually how we are working in our market, besides normal product 

presentation, we are working with some ideas on how customers could work with the meter 

fabrics in their homes - what they could create out of them. So we show sewing ideas in the 

showrooms as well as in market hall. 

Is this something you want to do in the future or do you have ideas of doing it? 

We are already working on it and it is part of our initial staff training and recommendation to 

the store to work with the sewing ideas and show it to the customers. Of course it depends 

from store to store, in some stores we have some intention to be better and in some stores we 

are already on a good level. 

2. How does your represented market work with creating a stimulating shopping 

experience regarding the meter fabrics? E.g. lighting, display and other physical 

elements. 

Normally, the main task of the meter fabric presentation should be to create a wow-effect and 

inspiration, textile-feeling and impact on the customer. This is the main attention. We are 

working with the presentation. Normally, of course it is allocated not on a hot location in the 

store, because it’s not an impulse buy. But in the same term it is quite attractive products to 

stay [and look at, not on a] hot location but still be in the focus.  
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3. Do the personnel in the stores get any education about meter fabrics, in order to be 

able to assist with advice for the customers? 

We do not have a particular training for the meter fabrics, we have training for the whole 

textile with explanations of what is the difference between different materials, different 

stitchings, this is a part of the training guide, but not particular to textile. 

4. Does your represented market perform any marketing activities regarding the meter 

fabrics?  

Actually, in the past we have worked with special offers to promote meter fabrics towards our 

customers and create attention, but since a few years ago we changed our strategy. We are 

working with other tools to position Butik Alfa on the market. Not with direct price reduction, 

we are working more with marketing tools, for example now we have growthful impact on the 

food, where they are focusing on meter fabrics with food print, which we use in our medias 

outside of the store, as well as inside of the store. We have seen today [...] in the kitchen 

department where we are working intense with meter fabrics. This is the way that we would 

like to position ourselves on the market when it comes to the meter fabrics. 

5. Does the market you represent deliver any tips or help on how to customize existing 

products from Alfa using meter fabrics? In the stores, online or though other platforms. 

As I already said, in many stores we have, in meter fabric department, podiums and tables 

with sewing tips and ideas, where we show to the customer what is possible to create out of 

meter fabrics. Unfortunately, this store has quite a small area so they do not have the 

possibility and space to show that. And maybe they have also another reason, we will ask 

shop keeper later. But generally, our recommendation is to show these ideas. 

What kind of products could that be? 

It could be cushions, which is the most popular, bags and aprons. So these small things that 

customers usually make out of our fabrics. And they also promote sewing service in the stores 

where it exists, in many stores we have it, so that customers can see directly in the shop that 

we have this service as well. Behind cash line we normally where the sewing service is 

located they also have a room where they show some ideas to the customers, what they could 

make. 

7. Does the market you represent offer sewing service for your customers?  
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Actually, yes and no. Because yes, in many stores it exists but it is not aligned. Actually, now 

we are in the first step, our ambition is to have aligned sewing service in every store where we 

will provide with the same services, same prices and 100% available in every store. So this is 

a potential that we are working on. 

8. What is the buyers’ strategy behind building the assortment of meter fabrics you get 

to choose from Alfa HQ?  

In Alfa, as a sales leader, we have a great possibility to work with the Alfa HQ range but also 

when we see the possibility for market relevance we work with the Free Range*. 

Do you usually work with Free Range? 

I wouldn’t say that I am that active when it comes to meter fabrics because we have quite a 

good base from Alfa HQ range. What we are actually missing is plain colours in the range, 

and we also miss some good top sellers which where outgoing in the past. So we are working 

with Free Range in these types of products. But also we are quite active in accessories. We 

have some parts which is relevant I am sure, but not only for our market. For example, to 

support our customers with some accessories when they sew something at home they need 

some parts like this [visar upp kardborreband]. So these parts you can use for any types of 

fabrics. So to support our customers with creativity. 

9. Do you have any other thoughts?  

When it comes to the range development I mention already but we are missing plain colours 

in the range, but also important for our market is to have patterns in a small size since 

customers create things like cushions, bags, so this patterns should be small and with more 

often repetition, because it is used for small things. 

A lot of our competitors use fabrics for curtains. Not sure if that is something for us, because 

we are focusing on ready-made curtains where we are quite strong on the market. So the main 

idea of the Alfa meter fabrics is stand behind creativity for small things. And this is the action 

that we see. It would be great if we would support the customers with more ideas on how to 

use our meter fabrics and with more knowledge, maybe some booklets, guides. Also I think 

we could be more strong i accessories, to support our customers. 

What kind of accessories are you talking about? 
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Of course it depends on the findings that you will do during today, what is the main customer 

expectation. From my side it could be nice to provide customers with pattern drawings. What 

else could… Yeah things for example, if customers still would like to create curtains out of 

meter fabrics we would need to provide them with all the accessories they need to sew the 

curtain. 

*Free Range: Ett speciellt sortiment utöver det ordinarie sortimentet från Alfa HQ ämnat för 

att fylla upp unika behov på olika marknader. 

Fråga nr 6 från frågeformuläret valdes att uteslutas, då frågan redan ansågs besvarad genom 

de föregående ställda frågorna till säljledaren. 

4.2.1 Sammanfattning av intervju med säljledare 

Stimulans i och utanför butik 

Förutom vanlig produktpresentation arbetar företaget med att visa upp inspiration och idéer 

till vad kunden kan skapa av textila metervaror. Syftet med säljytan för textila metervaror är 

att väcka kundens fantasi, kreativitet och intresse, då sortimentet står för Butik Alfas 

positionering, varumärkesprofilering och kultur. Butiken uppmärksammar sortimentet genom 

kampanjer med olika teman, just nu i enlighet med butikens köksprodukter.  

Service 

Företaget arbetar för att erbjuda en enhetlig syservice i samtliga butiker på den tyska 

marknaden, där samma pris och erbjudande finns tillgängligt för kunden. Idag ser det inte ut 

så där prissättning och andra variabler skiljer sig mellan de olika butikerna. I de butikerna där 

syservice finns marknadsförs det till kunderna. 

Personalen i butikerna får ingen utbildning gällande specifikt metervarusortimentet, utan 

endast utbildning kring hela den textila avdelningen där viss kunskap om exempelvis olika 

material förmedlas. 

Sortiment 

Generellt sett är säljledaren för den tyska marknaden nöjd med det sortiment de kan välja från 

Alfa HQ. Dock saknar de fler enfärgade tyger samt tyger som sålt bra men som nu utgått ur 

sortimentet och småmönstrade tyger med kortare rapportlängd. 
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Bland sortimentet erbjuds olika sytillbehör till kunden, men säljledaren anser ändå att det är 

en del av sortimentet som kan utökas för att i större grad tillfredsställa kundens behov och 

uppmuntra till större kreativitet. Säljledaren uppger även att det vore fördelaktigt med ännu 

mer inspiration och kunskap att förmedla till kunden, exempelvis genom guider eller 

broschyrer. Dessutom anser hen att mönster till olika produkter även skulle kunna hjälpa 

kunden i sitt skapande. 
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5. Resultatanalys 
I följande kapitel analyseras tidigare forskning som presenterats i den teoretiska 

referensramen samman med resultatet av det insamlade empiriska materialet. Analysen utgår 

ifrån den analysmodell som tidigare presenterats och konstruerats utifrån den teoretiska 

referensramen. 

 

 

Analysmodellen som konstruerats utifrån den teoretiska referensramen. 

 
5.1 Ingående 
De ingående parametrarna innefattar de faktorer som kunden bär med sig innan denne kliver in 

i butiken och är faktorer som butiken inte har direkt påverkan på. 

5.1.1 DIY-Motivations 
De ingående motiverande parametrarna för kundens intention att utföra ett DIY-projekt utgår 

ofta utifrån den marknadsanalys kunden själv har genomfört (medvetet eller omedvetet) eller 

den potentiella tillfredställande psykiska effekten kunden kan tro sig tjäna efter genomfört 

DIY-projekt. 
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Samtliga respondenter som visade köpsignaler av textila metervaror poängterade att de tyckte 

om att genomföra DIY-projekt. Däremot visade den empiriska datan på att det inte endast är 

psykiska motivationer och effekter som motiverar kunderna till att genomföra sina projekt, 

vilket stärks av Schreier (2006). Majoriteten av respondenterna som visade på köpsignaler 

uppger att de har valt att genomföra sina projekt till följd av bristande produkttillgänglighet, 

vilket kan kopplas till de motiverande faktorerna till DIY-projekt som Wolf och McQuitty 

(2011) uppger i sin teoretiska modell.  

Bland respondenterna som inte visade köpsignaler av textila metervaror uppgav drygt hälften 

att de inte var intresserade av DIY. Däremot visade det sig att bland samma respondentgrupp 

som tidigare har köpt textila metervaror gillar 66 % att genomföra DIY-projekt.  Ett mönster 

kan därför börja etableras där köp av textila metervaror kan ställas i korrelation till 

motivationen för DIY.   

Endast två respondenter av det sammanlagda antalet om 20 respondenter uppgav att de 

saknade de nödvändiga kunskaperna för att genomföra ett DIY-projekt. Om resterande 

respondenter hade samma kunskapsnivå, men inte såg det som ett hinder, går inte att avgöra. 

Däremot kan slutsatsen dras att det troligtvis inte är bristande kunskap om sömnad etc. som är 

den ensamt avgörande faktorn till att försäljningen av textila metervaror sjunker. 

5.1.2 Moderatorer 
Moderatorer utgör de karaktärsdrag och egenskaper som individen eller situationen innehar. 

Det innefattar bland annat marknadssegment, kulturella värderingar, demografiska 

karaktärsdrag, men även aspekter som hur mycket tid kunden har att tillgå, motivation samt 

vilken beteendetyp denne är i shoppingsituationer. 

Ett intressant konstaterande kan dras utifrån den könsfördelning som uppstod vid intervjuerna 

utförda i butik, där ingen man visade köpsignaler inför textila metervaror. Bland de män som 

inte visade köpsignaler uppgav två män att de tidigare köpt textila metervaror, dock hade 

ingen av dem själv skapat något av det utan låtit någon annan utföra sömnaden. De påtalade 

även ett behov av att butiken antingen erbjöd rådgivning kring hur man syr eller en syservice 

där en skräddare/sömmerska utför sömnaden åt kunder. Detta faller samman med teorin om 

Information Provision. Eftersom Butik Alfa redan använder sig av en syservice är det tydligt 

att detta inte var till respondenternas kännedom.  
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Resterande manliga respondenter uppgav att de inte hade något behov av textila metervaror 

och/eller inte fann något intresse i det. Endast en man uppgav att han tyckte om att utföra 

DIY-projekt. Detta är en intressant upptäckt då forskningen i den teoretiska referensramen 

inte har uppgett någon skillnad mellan män och kvinnors motivation till DIY-projekt, annat än 

att kvinnor i högre grad kan uppleva en känsla av makt eller självbestämmande medan män 

snarare upplever en förstärkning i bilden av den egna individen som en hantverkare (Wolf & 

McQuitty 2011). Detta är dock inte tillräckligt för att dra någon slutsats om varför män visade 

mindre intresse av textila metervaror. Om det är kulturella värderingar eller rent av genetiska 

skillnader eller andra aspekter som påverkar det utfallet är omöjligt att säga i denna studie. 

Dock kvarstår faktumet att genom att de flesta män visade ointresse utesluts minst hälften av 

butikens besökare av potentiella kunder, om ett antagande görs över att könsfördelningen 

bland besökarna är jämn. 

Vad gäller hushållsituationerna bland de tillfrågade respondenterna i butik var fördelningen 

av hushåll innehållande barn under 18 relativt jämn mellan de som visade köpsignaler och de 

som inte visade köpsignaler (två hushåll respektive tre hushåll). Därav kan slutsatsen dras att 

hushåll innefattande barn under 18 inte behöver vara avgörande för ett potentiellt 

genomförande av DIY-projekt innefattande textila metervaror för det selektiva urvalet av 

tyska kunder. 

Övriga demografiska aspekter så som ålder visade ingen påverkan till prosumtion 

innefattande textila metervaror. 

5.1.3 Erfarenhet 
Erfarenheter grundar sig både i de insamlade upplevelser som kunden gagnat efter tidigare 

genomförda DIY-projekt samt de upplevelser kunden tidigare fått från butiken. 

20 % av respondentgruppen som visade köpsignaler uppgav att de aldrig har genomfört ett 

DIY-projekt med textila metervaror. Detta innebär att teorin om människor med erfarenhet av 

DIY är mer benägna att genomföra projekt (Wolf & McQuitty 2011; Hornik & Feldman 

1982) stärks. Det är intressant att dessa respondenter beslutat sig för ett genomförande av 

DIY-projekt trots bristande erfarenheter, som enligt författarna ovan är en viktig 

motivationsfaktor. Därför kan slutsatsen dras att även kunder och konsumenter som saknar 

erfarenhet kan fångas upp av andra motivationsfaktorer i ett selektivt urval av tyska kunder, 

som potentiellt kan stimuleras av butiken. 
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Majoriteten av de kunder som visade köpsignaler uppgav också att de tidigare utfört DIY-

projekt innefattande textila metervaror och flertalet av dessa påvisade positiva erfarenheter av 

aktiviteten, vilket även det stärker ovan teori av Wolf & McQuitty (2011) och Hornik och 

Feldman (1982). Det stärker även den upprättade teoretiska analysmodellen om att positiva 

erfarenheter av DIY-projekt kan föra kunden tillbaka till butiken. 

5.2 Påverkan i butik 
Innefattar de faktorer som butiken har möjlighet att direkt påverka kunden eller konsumenten 

med. 

5.2.1 Stimulus 
Stimulus är den kraft som kan påverka kundens kognitiva/medvetna och affektiva/emotionella 

process. Stimulus är det som finns i kundens fysiska omgivning. 

Bland de faktorer som utgör stimulus återfinns bland annat produktsortimentet, där aspekter 

som variation i produktsortimentet, kompabilitet mellan de olika produkterna, en organiserad 

presentation och bredden på produktsortimentet kan påverka köpbeslutsgraden- och processen 

(Berger, Draganska & Simonson 2007). Bland respondenterna i Butik Alfa uppgav fem av 20 

att de var nöjda med produktsortimentet, dock påtalade fem respondenter någon slags brist 

eller önskemål gällande produktsortimentet och fem respondenter var direkt ointresserade 

eller missnöjda. Även säljledaren påtalade brister och önskemål. Detta visar på att 

förbättringar kan utföras gällande produktsortimentet för att tillfredsställa fler kunder. 

Flertalet respondenter från båda grupper nämner att de tidigare har köpt metervaror på Butik 

Alfa. Anledningarna skiljer sig och riktar sig till både sortimentet, butikens geografiska 

placering, ekonomiska fördelar, miljö och display. Detta visar på att butikens stimulus har 

bidragit till att butikslojalitet erhållits, vilket stärker studiens analysmodell om butikens 

betydelse för att ett positivt gensvar kan föra kunden tillbaka till butiken. 

I intervjun med säljledaren nämner hen att syftet med sektionen för textila metervaror är att: 

“create a wow-effect and inspiration, textile-feeling and impact on the customer”. Huruvida 

det uppfylls ur kundens ögon kan dock ifrågasättas. Inga respondenter visade några 

uttrycksfulla reaktioner på avdelningen för textila metervaror. Visserligen uppgav flera att 

själva produktsortimentet var tillfredställande men fyra respondenter uppgav direkt ointresse 

inför avdelningen och ingen uttryckte sig i termer som att de kände sig inspirerade, påverkade 
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eller på annat sätt reagerade positivt vid mötet av avdelningen för textila metervaror. Det kan 

tolkas som att reaktionerna inför avdelningen växlade mellan mediokra och ointresse, vilket 

innebär att butiken inte lyckats med att förmedla den önskade reaktionen till kunderna i det 

selektiva urvalet. En mer tilltalande produktdisplay och större möjligheter för kunderna att 

skapa sig en mental bild om hur den textila metervaran kan användas hade enligt Fiore et al. 

(2000) kunnat bidra till en mer positiv upplevelse för kunden liksom ökade chanser till 

genomförande av köp. Donovan och Rossiter (1982) styrker detta och påstår även att iver 

eller upphetsning kan öka andelen spenderad tid i en butik, liksom öka kundens vilja att 

interagera med personalen. 

5.2.2 Organism 
Inom organismen samverkar ett flertal komponenter mellan stimulus och kundens gensvar. 

Känslor, värde och medvetandet samverkar inom organismen tillsammans med kognitiva- och 

affektiva variabler. 

Endast två respondenter bland intervjuerna utförda i butik uttryckte ett behov av syservice där 

någon annan utförde sömnaden åt dem. Två respondenter uppgav att de inte hade tid att utföra 

DIY-projekt, vilket styrker Bateson (1985) påstående om tillgänglig tid som 

motivationsfaktor för DIY-projekt; dock uppgav ingen av dem att de därför önskade hjälp 

med genomförandet av eventuella projekt. Detta går emot vad butikens uppfattning av 

kundens behov är, då säljledaren för Butik Alfa i Tyskland uppgav att syservice är en tjänst de 

arbetar aktivt med att förbättra. Tre respondenter samt säljledaren uppgav ett behov av 

rådgivning, tips och utbildning från butiken, vilket även Hornik & Feldman (1982) påtalar 

som viktigt. Dock visar dessa uppgifter på att hjälp med utförande, rådgivning och utbildning 

var och en för sig inte är de mest påverkande faktorerna till ett potentiellt köp av textila 

metervaror, men likväl kan vara viktiga faktorer för vissa kunder. 

Inom organismen särskiljer sig kunders och säljledares uppgifter kraftigt och kan i vissa fall 

rent av vara motsägande. Detta tyder på att Butik Alfa har misslyckats med sin 

butikskommunikation och att det finns stora möjligheter till förbättringar. Det är tydligt att 

organismen inom shoppingupplevelsen inte arbetas aktivt med i butiken. Ett exempel är 

säljledarens citat: “And actually how we are working in our market, besides normal product 

presentation, we are working with some ideas on how customers could work with the meter 

fabrics in their homes - what they could create out of them. So we show sewing ideas in the 

showrooms as well as in market hall.” Två respondenter uppger att de önskar mer exempel 
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kring hur textila metervaror kan användas, guidning och assistans är även av intresse för 

åtskilliga respondenter. Uppmuntran till medskapande av värde med butiken och 

genomförande av DIY-projekt blir därför svåråtkomligt och minskar chansen till ett 

genomfört köp av textila metervaror. Den upprättade teoretiska referensramen påvisar att 

butikens förmåga att aktivt arbeta med sin shoppingupplevelse för att påverka kunders känslor 

och mentalitet är direkt korrelerat till kunders motivation till DIY.  

Samtliga respondenter som visade köpsignaler i butiken hade en stark uppfattning om vad de 

skulle skapa med sina textilier och visade inte på att deras vilja, plan, uppmuntran eller 

beteende hade ändrat sig vid besöket till Butik Alfa. Detta är mycket intressant, eftersom det 

väcker frågor om butikens shoppingupplevelse och dess faktiska påverkan, eller om detta 

faktum beror på att butiken inte har levererat en tillräckligt stimulerande shoppingupplevelse 

för att påverka kunden. 

Vad gäller inspiration och uppmuntrande till kreativitet uppgav endast två respondenter ett 

behov av detta. En förklaring till detta kan vara att respondenterna redan hade en klar 

uppfattning om vad de ville skapa. Dock framkom det tydligt inom den teoretiska 

referensramen vikten av en inspirerande butiksmiljö som uppmuntrar till fantasi och mental 

kreativitet, samt ett bidragande av idéer om hur produkten kan användas, kombineras med 

andra produkter eller förändras (Fiore 2002). 

Ingen av respondenterna tillhörande de båda grupperna gav några indikationer att de 

“marketing tools” som betonas i intervjun med säljledaren över Tyskland fångat deras intresse 

eller påverkat dem. Detta kan kopplas till kognitionen inom organismen som står för de 

tankar, värderingar och uppfattningar som skapas när kunden kommer i kontakt med 

företagets erbjudande och som processas med sekundär data, exempelvis från reklam. 

Möjligheten finns dock att företagets marknadsföringsstrategi påverkar kunden till en kognitiv 

process i kundens undermedvetna. 

5.2.3 DIY-Motivations 
Innefattar de motiverande faktorer kunden kan uppleva på plats i butiken, både efter 

granskning av det existerande utbudet samt de psykiska fördelar kunden kan tro sig gagna vid 

ett potentiellt DIY-projekt. 

Inga respondenter från de båda grupperna visade på att deras motivation till DIY hade ändrat 

sig till följd av Butik Alfas shoppingupplevelse, annat än att de uppgav ett specifikt tyg inom 
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produktsortimentet som motivation för prosumtionen. Detta bidrar till ifrågasättandet om 

butikens betydelse för motivation till DIY-aktiviteter av det selektiva urvalet av respondenter, 

alternativt att butiken inte lyckats med att uppmuntra till andra motiverande parametrar. 

Inom den teoretiska referensramen benämns personalen i butiken inneha betydelse för ett 

eventuellt genomförande av prosumtion, då konsumenten kan uppleva osäkerhet kring sin 

förmåga (Xie et al. 2008) vilket kan minskas med hjälp av kunnig personal som kan bistå med 

hjälp och information (Hornik & Feldman 1982). Dock är utbildning inom just området för 

textila metervaror något som säljledaren uppger saknas. Viss utbildning sker inom den textila 

avdelningen, men inte specifikt på det granskade produktområdet. Detta kan medföra att 

personalen har brister i sin kunskapsnivå och därmed inte kan förmedla den hjälp och det stöd 

som kan vara nödvändigt för de kunder som upplever osäkerhet. En parameter värd att nämna 

är dock att inga kunder av det selektiva urvalet som varken visade köpsignaler eller inte 

visade köpsignaler i butik uppgav en saknad av kunnig personal. Däremot påpekade ett flertal 

respondenter önskemål om mer hjälp inom butiken. Detta kan tolkas som hjälp av personal, 

men även som hjälp från andra källor som exempelvis assistans genom broschyrer eller 

tydliga instruktioner i butiken.  

Ytterligare en koppling kan dras gällande utbildad personal i butik, där paralleller finns 

mellan respondenternas svar i den empiriska undersökningen och konceptet om Information 

Provision (Etgar 2008) samt teorin om förflyttande av självständighet av Wolf, Albinsson och 

Becker (2015). Genom att använda sig av utbildad personal i butik kan kvinnliga kunder 

intresserade av DIY få utlopp för sina designidéer och ändå uppnå ett stadie av självständighet 

kopplad till DIY. En känsla av kontroll är essentiell för att kunna känna mervärde till den 

slutgiltiga produkten. Ifall den bryts, kan produkten inte särskiljas från en konventionellt 

massproducerad produkt. 

Flertalet respondenters svar stärker delar av den upprättade teoretiska referensramen, där 

svaren har innefattat bland annat teorierna om ekonomisk fördelar, bristande produktkvalitet, 

behov av produktanpassning, bristande produkttillgänglighet, känslor av egenmakt och behov 

av unikhet. 

5.3 Utfall 
Utfallet är den reaktion som följer efter kundens besök i butiken samt efter utfört DIY-

projekt. 
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5.3.1 Respons 
Innefattar resultatet av det influerade beteendet som påverkas av miljömässigt objektiva 

faktorer som kunden reagerat kognitivt, emotionellt eller fysiologiskt på. 

Responsen från respondenterna är alla kopplade till sortimentet av textila metervaror i 

butiken. Detta leder till frågor kring huruvida god plattform för värdeskapande butiken 

tillhandahåller och hur de faktiskt påverkar kunder kognitivt, emotionellt och fysiologiskt. 

Respondenter kunde lätt påpeka problem och brister kring produktsortimentet, men mycket få 

kommenterade på avsaknad av personal eller på andra sätt uppmuntran till DIY-aktiviteter.  

Fastän flera respondenter uttryckte brister och önskemål var det även flertalet respondenter 

som kände sig tillfredställda av det existerande sortimentet och hade återvänt till butiken av 

just den anledningen. Det stärker studiens analysmodell om att ett positivt utfall kan bidra till 

att kunden återvänder till butiken. Dock kan de mediokra eller ointresserade uppfattningarna 

av butikens erbjudande som flertalet respondenter upplevde tvärtom orsaka att kunder inte 

återkommer till butiken eller avdelningen för textila metervaror, då graden av butikslojalitet 

sänks (Muhammed, Musa & Ali 2014; Alan, Kabadayi & Yilmaz 2015). 

5.3.2 Värde 
Det upplevda värdet är det som kunden eller konsumenten kan uppleva efter genomförd 

prosumtion. 

Som tidigare nämnt angav majoriteten av respondenterna att de tyckte om att utföra DIY-

projekt. Flera av respondenterna svarade också att de anser sig få mer unika och individuella 

produkter vid genomförande av DIY-projekt. Flertalet respondenter ur gruppen som visade på 

köpsignaler uttryckte att DIY är en aktivitet de finner nöje i eller att det är en hobby. Detta 

visar på att konsumenterna av det selektiva urvalet upplever en belönande känsla efter 

genomfört DIY-projekt samt ett medförande av värde i samband med slutförandet av 

projektet, vilket styrker flertalet författare (Campbell 2005; Fox 2013; Norton, Mochon & 

Ariely 2011; Schreier 2006; Vargo & Lusch 2004 & Wolf & McQuitty 2011) inom den 

teoretiska referensramen vad gäller tillförande av värde till en produkt genom prosumtion. 

5.4 Metoddiskussion 

Givet är att de valda metoderna för insamlande av empiri även har sina negativa aspekter. 
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Endast en intervju med säljledare genomfördes vilket ger en otillräcklig datamängd för 

generalisering av resultat. Fördelaktigt vore att intervjua flertalet säljledare på olika företag. 

Dock ansågs inte företagens synvinklar lika relevanta som kunders och konsumenter och den 

begränsade tiden valdes därför att till större del läggas på den delen av studien.  

Studiens empiri baserar sig på kvalitativt utformade forskningsmetoder för att kunna ge en 

djupare bild av kundernas och företagets relation till textila metervaror. Detta innebär också 

att studien inte blir generaliserande för marknaden över textila metervaror och några större 

slutsatser kan därför inte dras. Studien blir istället en introduktion till möjliga lösningar för en 

vändning av den nedåtgående försäljningen av textila metervaror i Tyskland. På grund av 

studiens närgående och personliga natur av kvalitativa metoder, kan dock empirin bedömas 

som starkt sanningsenlig, vilken stärker studiens validitet. 

För att kunna generalisera data hade en kvantitativt utformad metod behövt genomföras för att 

bekräfta den utformade slutsatsen och kunna skapa generaliserande teorier, vilket skadar 

studiens reliabilitet. Studiens selektiva urval av respondenter bidrar till en djupare bild till 

studiens problematisering, men ger inte upphov till några förallmänliga teorier. 

Vissa demografiska aspekter så som årsinkomst och utbildningsnivå har inte tagits med i 

studien, vilket hade kunnat ge djupare förståelse för vem konsumenten av textila metervaror 

är och vilka fler ingående parametrar som påverkar kundens köpbeslut. Vidare hade fler 

parametrar av den upprättade teoretiska referensramen kunnat tas med i de genomförda 

undersökningarna för att stärka studiens validitet. Dessutom vore det fördelaktigt att i studien 

inkludera fler representerade företag från den tyska marknaden i syfte att ställa i relation om 

kundens upplevelse är densamma i andra butiker, liksom för att undersöka hur andra företag 

som innehar textila metervaror i sitt sortiment arbetar med att förmedla motivation inför 

prosumtion. Detta skulle innebära en komparativ forskningsdesign, som kan ge upphov till 

generaliserbara substantiella teorier (Bryman & Bell 2013). 

Utöver de primärkällor som har använts vid insamlandet av empiriska material har också 

sekundärkällor nyttjats till den teoretiska referensramen. Dessa sekundärkällor har endast 

hämtats från betrodda akademiska databaser, där källornas validitet och reliabilitet har 

bedömts som goda på grund av sin höga citeringsgrad. 
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser samt författarnas egna kommentarer. 

För att uppfylla studiens syfte att undersöka hur en utvald butik med textila metervaror i sitt 

sortiment i Tyskland kan förändra sitt erbjudande för att bättre stimulera kundens motivation 

till DIY, har först en analys gjorts av hur konsumentbeteendet av textila metervaror av ett 

selektivt urval i Tyskland ser ut idag. 

 

F1: Hur ser konsumentbeteendet av ett selektivt urval i Tyskland gällande textila 

metervaror ut idag? 

Tysklands marknad inom textila metervaror för prosumtion existerar enligt den insamlade 

empirin med ett selektivt urval av respondenter endast av kvinnor. Majoriteten av kvinnorna 

intresserade av textila metervaror hade tidigare erfarenhet av DIY och vissa ansåg det som 

något de hade stort nöje av eller att det var en hobby. Kvinnorna visade också på stor 

kreativitet för vad slutprodukten skulle bli. Däremot finns det ett intresse hos vissa 

respondenter, främst män, från det selektiva urvalet av respondenter att kunna genomföra 

DIY-projekt genom Information Provision, där de efter specifikation kan lämna materialen 

hos en skräddare/sömmerska som i sin tur skapar önskad produkt. Dock visade ingen man ett 

direkt intresse av textila metervaror och därmed krävs stor förändring inom produktområdet 

för att fånga upp denna målgrupp. 

Kön var den enda demografiska skillnaden som påverkade konsumentbeteendet av textila 

metervaror i Tyskland enligt denna studie. Inget visade på att ålder eller hushållssituation var 

en avgörande faktor. 

En tydlig koppling mellan intresse för DIY och textila metervaror kan dras, vilket visar på att 

textila metervaror som råmaterial för prosumtion inte nödvändigtvis skiljer sig mot råmaterial 

av annat slag. Slutsatsen kan därför dras att textila metervaror inte nödvändigtvis är ett 

utdöende produktsortiment, då kunder fortfarande upplever intresse för DIY, utan textila 

metervaror som produktsortiment har stor potential att växa. 

De främsta motiverande faktorerna som kunderna från det selektiva urvalet upplevde inför 

prosumtion av textila metervaror var en uppfattning om bristande produkttillgänglighet, en 

känsla av unikhet samt framför allt att kunderna ansåg det som en givande aktivitet. 
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Konsumentbeteendet från det selektiva urvalet av respondenter visar tydligt på att 

prosumtionsvaror kräver en annan form av försäljningsstrategi, eftersom kunden i 

köpbeslutprocessen påverkas av andra motiverande faktorer, bland annat då kunden själv 

måste visualisera kring vad slutprodukten kommer bli. Det är därför av stor vikt att butiken 

tillmötesgår denna produktgrupps specifika försäljningsbehov. Detta leder vidare till studiens 

andra forskningsfråga. 

 

F2: Hur kan shoppingupplevelsen i en marknadsledande butik i Tyskland förändras för 

att uppmuntra till DIY-projekt innefattande textila metervaror? 

Som tidigare nämnt har denna studie visat på förändringsbehov inom flertalet områden av det 

textila metervaruerbjudandet och stora möjligheter finns att tillgå för butiken. 

Förutsättningarna för att kunna etablera och marknadsföra DIY inom Information Provision 

kan bedömas som intressant. Tydligast är detta mönster hos männen från urvalet, där ett fåtal 

uttryckte intresse för textila metervaror men som inte vill åta sig det fysiska arbetet av att 

skapa en slutprodukt. Studien har även visat på att det kan vara gynnsamt för butiken att 

tillhandaha utbildad personal inom området för textila metervaror, samt andra medier för att 

förmedla tips och hjälp till kunden, i syfte att stärka deras självkänsla och motivation. 

Studiens resultat har tydligt visat att urvalet av kunder inte uppfattar butikens erbjudande som 

inspirerande eller stimulerande, varken kopplat till fantasi och kreativitet eller genom en 

tilltalande produktdisplay. Det är givet att det är inom detta område som butiken har sin 

största utmaning och att butikens existerande strategier inte ger det resultat som önskas. 

Butiken måste därför arbeta mer aktivt med produktområdet samt ändra rådande metoder för 

försäljningen av textila metervaror. En mer inspirerande butiksmiljö med tydligare fokus på 

uppmuntrande av kundens kreativitet och stimulerande av dennes fantasi kan betraktas som 

nödvändigt. 

Viss förändring kan krävas för att komplettera produktsortimentet. Detta innefattar lämpliga 

tillbehör till det existerande utbudet av textila metervaror, i syfte att erbjuda ett så komplett 

sortiment som möjligt för att tillfredsställa behovet av all råmaterial och semiråmaterial som 

krävs för genomförandet av kundens DIY-projekt. Även själva utbudet av textila metervaror 

kan behöva viss utveckling, dock visar studien att butikens prioritering inte bör ligga i att 
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utveckla produktutbudet, utan istället i att stimulera motivationen för DIY och fånga upp 

potentiella kunders intresse. 

Det är klart efter analys av det insamlade empiriska materialet att kunders uppfattning av 

butikskommunikationen inte stämmer överens med det säljledaren vill förmedla. Få punkter 

av den intervjuade säljledarens svar stämmer överens med kundens bild av utbudet för textila 

metervaror. Detta är en intressant upptäckt då det är av största vikt att företagen riktar sin 

kommunikation efter vad kunderna efterfrågar, för att sedermera öka försäljningen. Detta 

leder vidare till frågeställandet om studiens syfte har uppnåtts. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en utvald butik med textila metervaror 

i sitt sortiment i Tyskland kan förändra sitt erbjudande för att bättre stimulera kundens 

motivation till DIY. 

Studiens kvalitativa undersökningar bidrar till att ett generellt svar inte kan yttras, då studien 

endast öppnar upp för potentiella förbättringsområden inom området för försäljning av textila 

metervaror av ett selektivt urval i Tyskland. 

Studiens tydligaste slutsats är att återförsäljaren inte förmedlar tillräcklig motivation för 

prosumtion och för att butiken skall kunna optimera sitt erbjudande krävs att 

shoppingupplevelsen i butik uppfyller detta i högre grad. Det skulle troligen även medföra en 

högre andel kundnöjdhet, liksom fler kunder som återvänder till butiken och avdelningen för 

textila metervaror. 

Studien har även visat på att butiken misslyckas med att fånga upp en stor grupp potentiella 

kunder genom att inte attrahera kunder av manligt kön. Det är högst troligt att butiker som 

kan optimera sitt erbjudande på ett sätt som fångar upp en större målgrupp givet även kan öka 

andelen genomförda köp. 

6.1 Egna kommentarer 

Marknaden för textila metervaror är i ett mycket spännande skede. För att vända den 

nedåtgående trenden behövs åtgärder där butiker arbetar mer aktivt med sitt utbud, på grund 

av varans breda användningsområde. Prosumtion av textila metervaror är fortfarande aktuellt, 

då människor än idag är i behov av specialanpassade produkter och då en stor andel har ett 

intresse av DIY-relaterade aktiviteter. Det främsta ansvaret för att uppmuntra till DIY ligger 
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dock på butiken, där butiken behöver kunna bistå med assistans och råd, skapa en 

inspirerande produktdisplay och shoppingupplevelse, men även erbjuda tjänster som 

Information Provision. Är det butikens ambition att vara en plattform för DIY, krävs också en 

ansträngning från butiken att skapa den, då säljprocessen för en textil metervara ser 

annorlunda ut för en färdigtillverkad produkt. 

Studiens upptäckt att männen av det selektiva urvalet visade lågt intresse för både DIY och 

textila metervaror är ett hinder för ökad tillväxt inom produktkategorin och stora åtgärder 

krävs för att fånga de unika behoven som finns hos manliga konsumenter. Så länge den 

manliga målgruppen inte finner sig tilltalad av produktsortimentet och butikens erbjudande  

har försäljningen inom textila metervaror ingen möjlighet att uppnå samma stigande 

försäljningssiffror som andra prosumtionsvaror i Tyskland, som i större utsträckning tilltalar 

den manliga befolkningen. Det är även större chans att vända de nedåtgående 

försäljningssiffrorna vad gäller textila metervaror om man lyckas fånga upp de manliga 

konsumenterna. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vid färdigställandet av studien har flera insikter erhållits, samtidigt som fler frågor har väckts. 

Studien har gett upphov till stora möjligheter för vidare forskning inom textila metervaror och 

DIY.  

Denna studie har främst fokuserat på den fysiska butikens inverkan på kunden vad gäller 

textila metervaror, dock ökar detaljhandelns försäljning online kraftigt varje år och i 

synnerhet handlar den yngre generationen i allt större utsträckning via Internet. Därav vore 

det av intresse att göra en analys av hur försäljningen av textila metervaror kan anpassa sig till 

de unika förutsättningar som finns vad gäller försäljning via Internet. Det är också av intresse 

att granska hur kunder och konsumenter ställer sig till ett onlinebaserat erbjudande samt vilka 

krav det då ställer på återförsäljaren. 

Denna studie har visat på ett stort glapp mellan män och kvinnor ur ett selektivt urval i 

Tyskland vad gäller DIY-relaterade aktiviteter och textila metervaror. Det kan därför vara av 

intresse att vidare granska hur företag kan arbeta för att i större grad nå ut till den manliga 

målgruppen samt granska varför dessa skillnader finns. En studie som riktar sig till en större 

urvalsgrupp och flera företag i Tyskland hade kunnat ge en tydligare bild av 

könsuppdelningen och förslag till möjliga åtgärder för att bemöta kundens behov. 
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Studiens påvisade könsuppdelning mellan män och kvinnor kan vidare studeras. Då två män 

som uttalade sig som positivt inställda till DIY visade på intresse av workshops eller assistans 

i sömnad hade det varit intressant att genomföra en studie kring samma ämnesområde. 

Studien hade kunnat ge underlag till hur en möjlig workshop eller annan DIY-assistans hade 

kunnat skapa ett mer lämpligt erbjudande för män gällande textila metervaror. 

En kvantitativ studie av forskningsområdet som sträcker sig mellan länder, men även som 

innefattar flera företag, vore även av intresse för att skapa en mer generaliserad bild av 

konsumtionen av textila metervaror. En sådan studie hade även kunnat ge tydligare svar på 

hur erbjudandet av textila metervaror kan anpassas och på ett bättre sätt möta kunden, samt på 

vilket sätt shoppingupplevelsen kan utvecklas för att i större grad stimulera kunden. 

Vidare vore det av intresse att göra en djupare analys av hur butikens påverkan avgör det 

slutgiltiga resultatet av konsumentens DIY-projekt, liksom om denna studiens teori även kan 

appliceras på andra råvarumaterial ämnade för prosumtion annat än textila metervaror. 

  



63 
 

7. Källförteckning 
 

Alan, A. K., Kabadayi, E. T., & Yilmaz, C. (2015). Cognitive and affective constituents of the 

consumption experience in retail service settings: effects on store loyalty. Service Business, 

ss. 1–21.  

Bateson, J. E. G. (1985). Self-Service Consumer: An Exploratory Study. Journal of Retailing, 

61(3), ss. 49-76. 

Berger, J., Draganska, M. & Simonson, I. (2007). The Influence of Product Variety on Brand 

Perception and Choice. Marketing Science. 26(4), ss. 460-472. 

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and 

employees. Journal of Marketing, 56(2), ss. 57-71. 

Brown, T. J., Barry, T. E., Dacin, P. A., & Gunst, R. F. (2005). Spreading the word: 

investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and behaviors in a 

retailing context. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), ss. 123–138. 

Campbell, C. (2005). The craft consumer: culture, craft, and consumption in a postmodern 

society. Journal of Consumer Culture, 5(1), ss. 23–42. 

Chandler, J., & Chen, S. (2015). Prosumer motivations in service experiences. Journal of 

Service Theory and Practice, 25(2), ss. 220-239. 

Childers, T.L., Carr, C.L., Peck, J. & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations 

for online retail shopping behavior. Journal of Retailing, 77(4), ss. 511-535. 

Donovan, R.J. and Rossiter, J.R. (1982). Store atmosphere: the environmental psychology 

approach. Journal of Retailing, 58(1), ss. 34-57.  

Donovan, R.J., Rossiter, J.R. & Nesdale, A. (1994). Store atmosphere and purchasing 

behavior. Journal of Retailing, 7(3), ss. 283-94.  

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB. 



64 
 

Eroglu, S.A. & Machleit, K.A. (1990). An empirical study of retail crowding: antecedents and 

consequences. Journal of Retailing, 66(2), ss. 201-21. 

Eroglu, S.A., Machleit, K.A. and Davis, L.M. (2001). Atmospheric qualities of online 

retailing: a conceptual model and implications. Journal of Business Research, 54(2), ss. 177-

84. 

Etgar, M. (2008).  A descriptive model of the consumer co-production process. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 36(1), ss. 97-108. 

Fiore, A.M. & Kim, J. (2007). An integrative framework capturing experiential and utilitarian 

shopping experience. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(6), ss. 

421–442. 

Fiore, A.M. (2002). Effects of experiential pleasure from a catalogue environment on 

approach responses towards fashion apparel. Journal of Fashion Marketing & Management, 

6(2), ss. 122-33. 

Fiore, A.M. & Ogle, J.P. (2000). Facilitating the integration of textiles and clothing subject 

matter by students. Part I: dimensions of model and taxonomy. Clothing and Textiles 

Research Journal, 18(1), ss. 31-45. 

Fiore, A.M., Yan, X. & Yoh, E. (2000). Effects of product display and environmental 

fragrancing on approach responses towards a product and pleasurable experiences. 

Psychology & Marketing, 17(1), ss. 27-54. 

Fox, S. (2013). Paradigm shift: do-it-yourself (DIY) invention and production of physical 

goods for use or sale. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(2), ss. 218-234. 

Fox, S. (2014). Third Wave Do-It-Yourself (DIY): Potential for prosumption, innovation, and 

entrepreneurship by local populations in regions without industrial manufacturing 

infrastructure. Technology in Society, 39, ss. 18–30. 

Franke, N., Keinz, P., & Steger, C. J. (2009). Testing value of customization: when do 

customers really prefer products tailored to their preferences? Journal of Marketing, 73(3), ss. 

103–121. 

Harboe, T. (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: 

Gleerups. 



65 
 

Hendon, J. A. (2006). Textile production as craft in Mesoamerica: Time, labor and 

knowledge. Journal of Social Archeology, 6(3), ss. 354-378. 

Hirschman, E.C. (1982). Ethnic variation in hedonic consumption. Journal of Social 

Psychology, 118(2), ss. 225-234. 

Holbrook, M. B. (1986). Emotions in the consumption experience: toward a new model of 

consumer behavior, in Peterson, R.A., Hoyer, W.D. and Wilson, W.R. (Red.), 

The Role of Affect in Consumer Behavior: Emerging Theories and Application University of 

Texas. Lexington Books: Austin. ss. 17-52. 

Holbrook, M. B. & Batra, R. (1987). Assessing the Role of Emotions as Mediators of 

Consumer Responses to Advertising. Journal Of Consumer Research, 14(3), ss. 404-420. 

Hornik, J., & Feldman, L. P. (1982). Retailing implications of the do-it-yourself consumer 

movement. Journal of Retailing, 58(2), ss. 44–63. 

Kotler, P. (1986). The prosumer movement: a new challenge for marketers. Advances in 

Consumer Research, 13(1), ss. 510–513. 

Lerch, C., & Taipel K, P. (2016). The DIY Market in Germany. Köln: IFH Köln 

Lusch, R., & Vargo S.(Red.) (2006). The service-dominant logic of marketing: Dialog, 

debate, and directions. ss. 91–104. New York: M. S. Sharpe. 

MacInnis, DJ, & Price, LL (1987). The Role of Imagery in Information Processing: Review 

and Extensions. Journal of Consumer Research, 13(4), ss. 473-491. 

Michaelson, D., & Stacks, W. D. (2011). Standardization in public relations measurement and 

evaluation standardization. Public Relations Journal, 5(2), ss. 1-22. 

Muhammad, N. S., Musa, R., & Ali, N. S. (2014). Unleashing the Effect of Store 

Atmospherics on Hedonic Experience and Store Loyalty. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 130, ss. 469–478. 

Normann, R. (2001), Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. West 

Sussex: John Wiley & Sons Ltd. 



66 
 

Norton, M. I., Mochon, D. & Ariely, D. (2011). The 'IKEA Effect': When Labor Leads to 

Love. Harvard Business School Marketing Unit Working Paper [opublicerat manuskript], 11-

091, ss. 1-33. 

Olsson, T. (2014a). Rapporter från Handelslabbet, En ny målgrupp för hemtextil. Nr. 1. 

Högskolan i Borås: Swedish Institute for Innovative Retailing 

Olsson, T. (2014b). Rapporter från Handelslabbet, Kan du köpa gardiner på nätet? Nr. 4. 

Högskolan i Borås: Swedish Institute for Innovative Retailing 

Park, C.W., Iyar, E.S. & Smith, D.C. (1989). The effects of situational factors on in-store 

grocery shopping behavior: the role of store environment and time available for shopping. 

Journal of Consumer Research, 15(4), ss. 422-433. 

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in 

value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), ss. 5–14.  

Rosenberg, B.C. (2011). Home improvement: Domestic taste, DIY, and the property market. 

Home Cultures: The Journal of Architecture, Design and Domestic Space, 8(1), ss. 5-24. 

Ross, R. (2008). Clothing: A global history. Polity Press: Cambridge. 

Rowley, J. (1998). Promotion and marketing communications in the information marketplace. 

Library Review, 47(8), ss. 383–387. 

Schreier, M. (2006). The value increment of mass-customized products: an empirical 

assessment. Journal of Consumer Behavior, 5(4), ss. 317–327. 

Sit, J., Merrilees, B. and Birch, D. (2003). Entertainment-seeking shopping center patrons: the 

missing segment. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), ss. 80-

94. (Sit, Merrilees & Birch 2003) 

Swinyard, W.R. (1993). The effect of mood, involvement, and quality of store experience on 

shopping intentions. Journal of Consumer Research, 20(2), ss. 271-80. 

Swinyard, W.R. & Smith, S.M. (2003). Why people (don’t) shop online: a lifestyle study of 

the internet consumer. Psychology & Marketing, 20(7), ss. 567-597. 

Tekniska Museet (2010). Ur textilindustrins historia. 

http://www.tekniskamuseet.se/1/1862.html [2016-05-17] 

http://www.tekniskamuseet.se/1/1862.html


67 
 

Textination (2014). Statistical Data Textile Fashion December 2014 (Rapport 2014:12). 

Münster: Textination. 

Ulver-Sneistrup, S. (2008). Status Spotting - A Consumer Cultural Exploration into Ordinary 

Status Consumption of "Home" and Home Aesthetics. Diss. Lund Institute of Economic 

Research. Lund: Lund Institute of Economic Research. 

Vargo, S. & Lusch, R. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of 

Marketing, 68(1), ss. 1-17. 

Wijaya, B.S., (2015). The development of hierarchy of effects model in advertising. 

International Research Journal of Business Studies, 5(1), ss. 73- 85. 

Williams, C. C. (2008). Re-thinking the motives of do-it-yourself (DIY) consumers. The 

International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18(3), ss. 311–323. 

Wolf, M. & McQuitty, S. (2011). Understanding the do-it-yourself consumer : DIY 

motivations and outcomes. AMS Review, 1(3), ss. 154-170. 

Xie, C., Bagozzi, R. P. & Troye, S. V. (2008). Trying to prosume: toward a theory of 

consumers as co-creators of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), ss. 

109–122.  

Xian, H. (2008). Lost in translation? Language, culture and the roles of translator in cross‐

cultural management research. Qualitative Research in Organizations and Management: An 

International Journal, 3(3), ss. 231-245. 

  



68 
 

8. Bilagor 
I följande avsnitt bifogas studiens använda bilagor i form av intervjuguider som har använts 

vid insamlingen av det empiriska materialet samt figurer från den teoretiska referensramen. 

Företagets namn har i dessa bilagor censurerats och ersatts med Butik Alfa, respektive Alfa 

HQ, beroende på vilken del av företagets struktur frågan gäller. Butik Alfa syftar till 

företagets butik/butiker där försäljningen av textila metervaror sker, medan Alfa HQ syftar till 

företagets huvudkontor varifrån styrningen av företaget samt all produktutveckling och design 

sker. 

 

8.1 Intervjuer med kunder 
 

8.1.1 Interview questions for store in Germany, potential customers of meter 
fabrics 
 

1. How old are you? 

 

2. How does your household situation look like? Do you live alone, with kids under 18 

etc. 

 

3. Will you use this meter fabrics yourself? 

 

4. What will this meter fabric be used for? 

 

5. What products have you previously created with meter fabrics? 

 

6. Why do you choose to create things out of meter fabrics instead of buying ready made 

goods? 
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7. Do you like to execute DIY-Projects? e.g. renovating, creating your own decorations etc. 

 

8. What do you think of the meter fabric assortment in the overall market today? 

- What do you think of the meter fabric assortment at Butik Alfa? Why do you shop 

here? 

 

9. What do you think is lacking in the meter fabrics section? 

 

8.1.2 Interview questions for store in Germany for non customers of textile 
good, customers that show no indication of buying meter fabrics 
 

1. How old are you? 

 

2. How does your household situation look like? Do you live alone, with kids under 18 

etc. 

 

3. Have you ever bought meter fabrics? 

 

If yes:  

- Did you use it yourself? 

- What did you use it for? 

- Where did you buy it and why there? 

 

If no: Why not? 

 

4.  What do you think of the meter fabric assortment in the overall market today? 

- What do you think of the meter fabric assortment at Butik Alfa? 
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5. Do you like to execute DIY-Projects? (Do-It-Yourself) e.g. renovating, creating your own 

decorations etc. 

 

6. What do you think is lacking in the meter fabrics section? 

 

8.2 Intervju med säljledare 
 

1. How does your represented market encourage your customers to creativity in regards to 

meter fabrics? 

 

2. How does your represented market work with creating a stimulating shopping experience 

regarding the meter fabrics? e.g. lighting, display and other physical elements. 

 

3. Does the personnel in the stores get any education about meter fabrics, in order to be able 

to assist with advice for the customers? 

 

4. Does your represented market perform any marketing activities regarding the meter 

fabrics?  

 

5. Does the market you represent deliver any tips or help on how to customize existing 

products from Butik Alfa using meter fabrics? In the stores, online or though other platforms. 

 

6. Does your represented market in other ways make it easier for your customers to carry out 

their ideas regarding DIY-projects involving meter fabrics? 
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7. Does the market you represent offer sewing service for your customers?  

 

8. What is the buyers’ strategy behind building the assortment of meter fabrics you get to 

choose from Alfa HQ?  

 

9. Do you have any other thoughts? 

 

8.3 Figurer 

8.3.1 Figur 1 

 

Figur 1.  

Wolf, M. & McQuitty, S. (2011). Understanding the do-it-yourself consumer : DIY 

motivations and outcomes. AMS Review, 1(3), ss. 154-170. 
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8.3.2 Figur 2 

 

Figur 2. 

Fiore, A.M. & Kim, J. (2007). An integrative framework capturing experiential and utilitarian 

shopping experience. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(6), ss. 

421–442 
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Loggbok 
 
 

29/2 - Uppdraget från IKEA blev bekräftat i torsdags. Idag, måndag, har vi haft ett möte med 
Lars för att spåna över det akademiska. Möte med Magnus efter det för att kolla av om några 
papper behövs skrivas på och för att få ytterligare tips. Nu skall det vi gjort hittills skickas till 
Lars för kommentarer, frågor till IKEA sammanställas inför nästa veckas möte m.m. 
Julia har även gjort en extremt grov planering och upprättat en rubriksmall för arbetet. 
 
1/3 - Julia och Emil har skrivit frågor till första mötet på IKEA och samlat litteratur som kan 
vara relevant. 
 
2/3 - Julia har skrivit ett första utkast till inledningen. Möte bokat med IKEA nästa onsdag. 
Emil har också skrivit lite inledning och hittat relevant litteratur. 
 
3/3 - Emil har skrivit på inledning och problematisering. Det tyckte han var jättekul. 
 
7/3 - Julia har hittat en teoretisk modell hon tror kan vara lämplig för arbetet och skrivit lite 
om den samt strukturerat upp frågorna till IKEA inför onsdag. 
 
9/3 - Första resa till Älmhult och möte med IKEA. Otroligt intressant och spännande! Nu är vi 
taggade till tusen! 
 
10/3 - Julia och Emil skrev rent/sammanfattade sina anteckningar från igår samt börja skriva 
förklaringar på de olika delarna i den teoretiska modellen. De startade även på 
rangordningen av artiklar. 
 
11/3 - Julia har lagt till källor på det hon skrev igår. Emil gav förslag på frågeställningar och 
syfte. 
14/3 - Idag har Julia och Emil suttit ned tillsammans och skrivit metodkapitlet till uppsatsen. 
 
29/3 - Första möte med handledare - Ida. Julia och Emil startade på frågeformulären till 
kunder/konsumenter och varuhus, rättade de förslag Lars kommit med efter Metod-kursen 
samt så Julia en kanonbra text om DIY. 
 
30/3 - Idag har vi suttit och nötat med frågeformuläret till konsumenter tills ögonen blödde. 
Julia fortsatte på sin text om DIY. Emil skrev en liten text på metoden. 
 
31/3 - När vi trodde vi filat tillräckligt på det där frågeformuläret så filade vi ännu mer. Nu spyr 
vi på det, men det blev sjukt bra. Inskickat till IKEA för att postas på IKEA Family. 
1/4 - Julia har skrivit frågor till marknadsansvariga på IKEA, planeringsrapport och så ännu 
mer på teorin. Emil har bearbetat frågorna och utvecklat teorin. 
 
4/4 - Introduktion till examensarbetet. Julia har läst vetenskapliga artiklar i jakt på mer 
material till den teoretiska referensramen och pillat litegrann på frågorna till kunderna på 
varuhuset. Emil har arbetat lite med metoden. 
 
5/4 - Julia har fortsatte sin kamp efter referenser att styrka den teoretiska referensramen 
med. Emil har även han gått igenom slagfältet som är databasen summon. Han har också 
utvecklat den teoretiska referensramen. 
 
6/4 - Julia har läst igenom hela rapporten och finslipat texten samt tillbringat ytterligare tid 
med sina förtrogna: Summon och Mendeley. Vi satt tillsammans och benade ur frågorna till 
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sales leaders och intervjuerna i varuhuset. Vi avslutade med ett möte med IKEA via telefon 
där aktuella frågor och funderingar belystes. 
 
8/4 - Emil fortsatte att arbeta med att styrka den teoretiska referensramen. 
 
11/4 - Julia grejade lite här och var i uppsatsen idag, bland annat började hon förbereda 
empirikapitlet. 
 
19/4 - Den senaste tiden har vi stått och stampat lite och väntar på att få in det empiriska 
materialet. Mycket ligger på IKEAs bord. Idag har vi bokat handledning med Ida. 
 
20/4 - Handledning med Ida. 
 
21/4 - Idag har vi jobbat med att strukturera upp arbetet och försöka få en röd tråd genom det 
hela. Julia har även läst massa vetenskaplig text och köttat till DIY-kapitlena. 
 
22/4 - Emil fortsätter att plöja genom artikeldjungeln. Med mycket kraft kommer han ut 
segrande med många användbara artiklar som styrker den teoretiska referensramen. 
 
25/4 - Idag har vi gått igenom svar från SL och utformat svar att skicka tillbaka till dem där de 
behöver utveckla. Vi har även jobbat på vår teoretiska modell inför analysen av den 
empiriska datan. 
 
26/4 - Idag åkte vi till Tyskland med IKEA, tjohoo! Vi spanade in deras konkurrenter och 
gjorde en analys. Det skall antagligen inte med i uppsatsen men vi gjorde det ändå. Vi 
genomförde även opponeringen av Matildas och Stephanies uppsats. 
 
27/4 - Idag genomförde vi våra empiriska undersökningar i varuhuset i Tyskland! 
 
29/4 - Idag har Julia ritat upp den teoretiska modellen i datorn samt skrivit kapitlet om denna. 
Hon har även transkiberat intervjun med Sales leadern för tyskland samt börjat på 
intervjuerna som genomfördes i butik. Vi har även fått opponering på halvtidspresentationen, 
som vi tyvärr missade. Emil har gått igonom kritikern från opponeringen och kommit med 
förslag på ändringar. 
 
2/5 - Julia har gått igenom hälften av intervjuerna idag och skrivit ned respondenternas svar 
samt värderat om de går att använda i uppsatsen eller ej. Emil har gått igenom andra halvan 
på intervjuerna. 
 
3/5 - Idag har vi tillsammans gått igenom alla intervjuer igen för att välja ut vilka vi skall ha. Vi 
kom fram till att 20 st av de drygt 30 genomförda gick att använda, så vi tog alla dem. Vi 
gjorde tabeller under empirin där vi petade in all information. Julia har sedan sammanfattat 
samtliga intervjuer och pillat lite här och var. Emil har arbetat hårt och slitsamt med metoden. 
 
4/5 - Julia har sammanfattat intervjun med sales leadern, hon har skrivit ytterligare förslag på 
syfte och frågeställningar som förhoppningsvis kan passa arbetet bättre samt upprättat en 
ram för resultatanalysen. Emil har utvecklat metoden ytterligare. 
 
5/5 - Kristi himmelsfärds dag! Innebär dock ingen ledighet här. Julia har arbetat på 
resultatanalysen och skrivit massa intressanta saker. Roligaste kapitlet. 
 
6/5 - Idag har Julia pillidillat lite här och var. Emil har arbetat med metod och resultat. 
 



76 
 

9/5 - Pillet fortsätter för Julia, bland annat i Resultatanalysen och genomgång av källorna. 
Emil har arbetat all over the place. 
 
10/5 - Idag har Julia skrivit förslag på vidare forskning, fixat till småsaker samt letat källor där 
det saknats. Emil har skrivit på slutsats, metod, och börjat med att finlira texten också. 
 
11/5 - Typ allt Julia hade gjort igår hade gått förlorat genom att det inte hade sparats…. KUL. 
Idag har hon attackerat uppsatsen med ny kraft och pepprat på i både resultatdiskussion, 
slutsats och egna kommentarer. Dessutom har hon startat en grundlig genomgång av 
rapporten och hittills ändrat om bland frågeställningarna och avgränsningarna. Emil har 
också attackerat uppsatsen med ny kraft, men den försvann lika snabbt som den kom. Emil 
har gått igenom hela uppsatsen och ändrat om en hel del.  
 
12/5 - Julias genomgång fortsätter. Idag har teorikapitlet fått sig en renovering samt lite 
småpill även i andra kapitel. Även slutsatsen med svar på forskningsfrågor och syfte har fått 
sig en renovering och utfyllnad. Det känns som att allt har blivit klarare och tydligare idag och 
uppsatsen börjar “gå ihop” bättre! Nu knyts påsen ihop. Emil har letat febrilt efter ny fakta. 
 
13/5 - Julia har jobbat med inledningen och abstracten, liksom småfixat på ställen där det 
behövts. Emil har också arbetat med småpill och inledningen och light-versionen till IKEA. 
 
16/5 - Handledning med Ida. Läget ser gott ut, nu har vi två veckor att jobba med finlir, precis 
som enligt planeringen. Julia har idag fixat lite smågrejer som kom upp under handledningen 
samt börjat jobba med Light-versionen till IKEA. Emil har fixat med småsaker och arbetat 
fram validitetskapitlet. 
 
17/5 - Julia har spånat på namn till uppsatsen samt pillat med små notiser här och var, samt 
skrivit ut arbetet och börjat läsa igenom det grundligt. Emil har skrivit färdigt validitetskapitlet 
och gått igenom hela uppsatsen för att småpilla och ändra här och var. 
 
18/5 - Julia har gjort klart sin grundliga genomgång av rapporten och skrivit in ändringarna i 
dokumentet. Emil har arbetat med IKEAS light-version. 
 
19/5 - Julia har jobbat lite med IKEA-versionen men fick lägga ned pga sjukdom. Emil 
genomförde en read-through av uppsatsen i pappersform. 
 
23/5 - Julia fortfarande sjuk men har jobbat på IKEA-versionen. Examensuppsatsen skickad 
till mamma för lite mer utomstående respons! Emil pillipillat med allt, samt arbetat på IKEA-
versionen. 
 
24/5 - Julia har gått igenom mammas kommentarer och pillat här och var. Mycket pill nu för 
tiden. Emil pillar vidare. 
 
7/6 - Julia har gått igenom kommentarer från opponeringen och fixat det sista med rapporten. 
Redo att lämna in, tjoho! 
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