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OLIKA SÄTT ATT KÖPA

- Detaljhandelns utveckling och konsekvenser för
köpbeteendet

MALIN SUNDSTRÖM

ABSTRACT

Inom detaljhandel idag har den enskilde konsumenten en stor
variationsrikedom när det gäller sättet att köpa. Här erbjuds läsaren några tankar
kring köpbeteende och detaljhandel. Arbetet inleds med en kort beskrivning av
detaljhandelns utveckling under efterkrigstiden och vilka köpställen som
utvecklats. Den stora masskonsumtionen fick fart efter andra världskriget.
Ekonomisk tillväxt gjorde att människors efterfråga ökade och sätten att köpa
förändrades. Historiskt har detaljhandelns utbud varit koncentrerat kring butiker,
ofta belägna i stadskärnan. Dessa butiker var i början av seklet klassificerade som
kvartersbutiker, men förändrades till snabbköp och varuhus över tiden. 

På senare tid har köpcentrum (gallerior och shoppingcentrum, men även
stormarknader) vunnit mark på bekostnad av butikerna i stadens centrum.  Tanken
med stora handelscentra är USA-inspirerad  och konsumenten skall erbjudas mer
än bara ett tillfälle till köp. Du skall få ett äventyr, en upplevelse och erbjudas ett
varierat utbud där du samtidigt med dina inköp också erbjuds underhållning.
Alternativet till att handla rent fysiskt har under 1900-talets första hälft varit
postorder, för att senare kompletteras med andra "home-shopping" alternativ som
till exempel telefon-, hem- och TV-försäljning.

 Idag ser vi en stor förändring i samhället i och med den tekniska
utvecklingen och Internets uppkomst. Konsumenter av idag erbjuds möjligheten
att sköta sina inköp hemifrån via sin PC och enkelt bara beställa hem de varor som
önskas. Leveransen sker ofta direkt till dörren. Många förutspår att elektronisk
handel kommer att få en lika stor genomslagskraft som utvecklingen av köpcenter
hade i början på 60-talet. Det här arbetet avser att dels beskriva hur köpställen och
olika sätt att köpa har utvecklats inom detaljhandel, men också att beskriva vilka
konsekvenser det har givit, och kan tänkas ge för köpbeteendet. Fokus ligger kring
framtiden och hur motivationsfaktorn "tid" används och kommer att kunna
användas som argument för företag i kampen om kunderna. Avslutningsvis lyfter
jag också fram några intressanta forskningsområden utifrån de tankar som
framkommit.

Nyckelord: köpbeteende, detaljhandel, shopping, shopping center, elektronisk
handel, motivation, konsumentforskning



OOlliikkaa  ssäätttt  aatttt  kkööppaa

RREEPPOORRTTSS  OONN  BBUUSSIINNEESSSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIICCSS  --  NNOO  11  FFAALLLL  11999988

1. INTRODUKTION – DETALJHANDELNS UTVECKLING

I Europa fanns det i slutet av 40-talet mest kvartersbutiker och som komplement
till dessa fanns ofta i stadens centrum några större affärer. Det stora antalet
kvartersbutiker var en form av marknadsanpassning. Var i staden konsumenten
än bodde, kunde denne med korta gångavstånd köpa sig det mesta som
behövdes. Det här var en stor fördel, eftersom de flesta saknade bil att
transportera hem sina inköp i. Efter andra världskrigets slut hade det dock börjat
hända saker, och USA var föregångs- och inspirationslandet för handelns
utveckling i Europa. (Nylén, 1997)

Den masskonsumtion och massproduktion som vidtog efter andra
världskriget började efter ett antal decennier givetvis att få effekter på utbud och
efterfråga. Från att all makt hade legat hos producenten, började konsumenten
alltmer att ställa krav. Detta fenomen har bl.a. kallats för "Fordismens död" av
den kände managementkonsulten Richard Normann (1997). Konsumenten gick
från att ha varit en bugande, glad konsument som tacksamt tog emot det som
företagen kunde erbjuda, till att börja ställa krav på vad man faktiskt ville ha.
Henry Ford brukar tillskrivas det klassiska uttalandet:

"Kunden kan välja vilken färg som helst på bilen, bara den är svart" 

(Normann, 1994)

vilket säkert låg rätt i tiden, men som så småningom blev en ironi som inte alls
stämde med verkligheten. Konsumenten blev istället "kung" och valde själv
vilka produkter som var köpvärda eller inte. (Normann, 1997) Detta hävdar jag,
var en av de främsta anledningarna till att handeln tvingades till förändring och
anpassning av köpkanaler, hand i hand med teknologin.

Samhällets utveckling tog som sagt fart efter världskriget och
förändringarna innebar snart nya villkor för detaljhandeln.
Självbetjäningsbutiker blev tidens melodi och denna butiksform kallades ofta för
det "känslomässigt positiva snabbköpet”, där konceptet var att ge konsumenten
möjlighet att spara tid. Vilken husmor ville inte få mer tid över för barn, hem,
trädgård och annat? Nästa impuls från landet i väster blev ”super market”, som
kan beskrivas som ett utbyggt snabbköp med större varusortiment och oftast
lägre priser. Efterföljaren till stormarknaderna blev varuhusen, som hade en lite
högre prisfilosofi. (Nylén, 1997) 

Snabbköp och stormarknader omskapade stadsbilden och försämrade också
för de mindre butikerna. Bil var något som fler och fler konsumenter efterhand
fick tillgång till och därför kunde stormarknaderna köpa billig tomtmark utanför
stan och på så vis pressa priserna ytterligare. Motgreppet för de mindre
butikerna blev att samlas under samma tak och kalla detta för köpcentrum. Idén
härstammar från de gamla saluhallarna, men i sin moderna form kom den från
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USA och kallades där ”shopping center” eller ”mall”. I Sverige blev det
köpcentrum eller galleria (Ibid) 

Köpcentrumen fick koncentrera sig på andra konkurrensvariabler, som
exempelvis service, gemyt och atmosfär. På den tiden ansågs shoppingcenter
som en stor innovation för handeln. Tidigare hade utvecklingen av varuhus och
stormarknader varit den stora utvecklingen, men nu blev alltså shoppingcenter
något helt unikt. Över hela världen växte dessa center upp och överallt
placerades dessa utanför-stan koncept. (Ghosh & McLafferty, 1991) 

Ur ett konkurrensperspektiv kunde kampen tydligt urskiljas mellan dessa
nya handelscentrum och handeln i stadskärnan. Handelscentrumen vann
marknadsandelar bl.a. beroende på möjligheten att tydliggöra sitt koncept och
affärsidé men också genom förmågan att styra hela sin verksamhet mot image
och positionering. I mitten av 60-talet uppstod, vad vi idag kallar för ”Mega
Mall” (Lowry, 1997). Grundtanken var att butiker, restauranger och olika former
av underhållning, tillsammans skulle kunna erbjuda kunderna ett helt koncept:
"du kommer till oss för att handla, men även för att roa dig!" 

Shoppingcentrumens uppkomst, utveckling och tillbakagång har varit
föremål för många forskares intresse och flera intressanta modeller kring detta
har tagits fram genom åren. De allra mest kända är kanske Davidson, Bates &
Bass (1976) med sin teori ”Retail life cycle”, McNair (1958)  och ”The wheel of
retailing”, Maronick och Walker (1974), ”The dialectic process” och Hollander
(1966),  ”General-Specific-General process”. Dessa modeller går i stort ut på att
förklara hur handelns livscykel ser ut över tiden. Ständigt dyker det upp nya
aktörer på marknaden som konkurrerar med de etablerade. I kampen om
kunderna krävs ett medvetet och strategiskt arbete med differentiering och
konkurrensfördelar. Konkurrensvariablerna kan vara pris, utbud, nya koncept
eller ideér. Gamla idéer byts mot nya och de som överlever är de som anpassar
sig till utvecklingen. 

På 70-talet dök det upp en ny företeelse, nämligen kiosken, som i
förlängningen blivit något av en servicebutik. Ett nytt fenomen vi kan se idag i
samhället är utvecklingen av bensinstationer, som knappast längre kan beskrivas
som enbart en bensinförsäljare. Populariteten hos s.k ”convenience store” har
spridit sig hit till Sverige och nu kan den svenske konsumenten köpa färskt bröd
och snabbmat hos både Statoil och Texaco (Shook, 1994). 

Kampen mellan handel i stadskärna och handel utanför stan pågår ständigt.
Alzubaidi, et al (1997) har undersökt konsumentens köpbeteende dels när det
gäller handel i stadskärnan och handel utanför (out-of-town-centre). Resultaten
visade klart att de flesta konsumenter åkte till shoppingcenter när de skulle
handla och att stadskärnan inte betraktades som ett ställe där konsumenten
kunde handla, utan bara som en arbetsplats. Det fanns dock en skillnad på
beteenden om vi istället koncentrerar oss kring vad som handlades: de varor som
oftast handlades i affärscentrum belägna utanför var matvaror/livsmedel, medan
butikerna i stadskärnan besöktes när konsumenten skulle handla kläder! 
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Debattens vågor går idag höga när det gäller den här ”kampen” mellan
handel i stadskärna och handel utanför. Inte minst Öresundsbrobygget har satt
igång diskussionen, då danska politiker och köpmän vädjar till svenska handlare
att inte bygga ut de köpcenter som redan finns utanför Malmö. De danska
handlarna i Köpenhamn ser en stor risk i att bli utkonkurrerade.
(Arbetsförmedlingen i Öresundsregionen, 1998) Problemet verkar finnas globalt
i världen och är något som enligt teorierna ständigt kommer att finnas (se
exempelvis Davidson et al, 1976)

http://www.elektroniskhandel.com/oversikt/infotext.htm
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2. DETALJHANDEL OCH KONSUMENTFORSKNING

Jag menar att vi idag, liksom historiskt, kan upptäcka ett antal olika kraftfält när
det gäller detaljhandel och köpställen, men att utvecklingen går snabbare idag.
Ett övergripande skäl till detta, hävdar jag, är att konsumenten har förändrats.
Beteenden blir alltmer svårförutsägliga, kraven från konsumenterna ökar och
konkurrensen mellan företagen hårdnar. Den tekniska utvecklingen har
säkerligen också bidragit till förändringen och givit konsumenten nya
möjligheter att handla. Vi kan idag se ett flertal sk "home-shopping" alternativ,
exempelvis TV- och telefon inköp, men även postorder. Tack vare Internets
explosionsartade utbredning kan fler och fler välja att sköta sina inköp direkt via
sin PC hemma, eller på jobbet, och på så vis spara tid. Jag skulle vilja lyfta fram
två ”kraftfält” när det gäller olika sätt att köpa: 

� Dels finns det de som hävdar att elektronisk handel kommer att bli den
dominerande köpkanalen i framtiden.(Mathews, 1997, Hofman, 1998, Alba
et al, 1997, Kotkin, 1998, Pettersson, 1998) 

� Dels finns det de som hävdar att konsumenten kommer att förändras och se
”shopping” som en upplevelse och chans till underhållning, något
konsumenten kommer att göra för att fylla sin fritid. (Lundblom, 1997,
Friman, 1997, Howard, 1997, Bodkin och Lord, 1997, Riddell, 1996. 

Det står redan klart att den offentliga sektorn satsar på en övergång till
elektronisk handel. Stat, kommun och landsting i Sverige har gått samman i
Toppledarforums projekt Elektronisk handel för att möjliggöra detta.
Förväntningarna är högt ställda och förespråkare menar att den offentliga
sektorns upphandlings- och inköpsrutiner kan effektiviseras och ge möjligheter
till stora besparingar. Lyckas projektet kan detta medföra en årlig
besparingspotential på flera miljarder kronor för de offentliga verksamheterna.
En övergång till elektronisk handel kan också ge bättre förutsättningar för små
och medelstora företag att konkurrera om fler affärsmöjligheter på en större
marknad (Nutek och Toppledarforum, 1998) 

Vi kan idag konstatera att elektronisk handel är på frammarsch, främst när
det gäller BTB (Business-to-Business), men även när det gäller
konsumentmarknaden. Vissa typer av varor förefaller ha  en större
försäljningsvolym, som exempelvis böcker och musikprodukter. Att dessa
”krafter” finns idag är det väl knappast någon som motsäger. Det intressanta är
istället att försöka reda ut vad det är som gör att sättet att handla och val av
köpställe håller på att förändras. Några anledningar kan vara det jag nämnde
inledningsvis om konsumentens förändring i beteende och den tekniska
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utvecklingen i samhället. Det finns säkert fler anledningar än dessa,  men som
konsumentforskare blir perspektivet givetvis konsumentens och utgångspunkten
måste också vara det mänskliga beteendet. Utifrån mitt resonemang förefaller
behovet av konsumentforskning vara stort.

Konsumentforskning i sig är en relativt ny vetenskap och för läsaren kan det
vara av intresse att få en kort beskrivning av hur vi kan se på ämnet, innan vi går
vidare. Calder & Tybout (1987) har gjort ett försök att dela in
konsumentforskning i tre olika typer beroende på vilken sorts kunskap som
produceras:

� "Everyday knowledge" - dvs den kunskap som konsumenterna själva har om
sitt beteende och som forskare försöker fånga.

� "Scientific knowledge" - som koncentrerar sig kring att skapa teorier för att
förklara beteenden som studerats i större omfattning

� "Interpretative knowledge" - där forskare utifrån ett "system" av idéer
försöker förklara människans olika beteenden. (Calder & Tybout, 1987)

Idag tillhör de flesta publicerade konsumentforskarna forskningsparadigmet
"positivism" där de använder empiritekniker som strävar efter generaliserbarhet
och förklaring av samband. För många anses strävan efter "scientific
knowledge" som en självklarhet. En stor mängd forskare koncentrerar sina
studier kring konsumentens köpbeteende, men kanske främst kring motivationen
bakom ett köp. Både Holbrook & Gardner (1998), och Brunso & Grunert (1998)
har genomfört studier det senaste året för att försöka beskriva och förklara
motiven bakom ett köp och mera ingående försöka förstå vad det är som driver
en människa till ett visst beteende. Vi kan därmed se en växande rörelse mot
mer förståelseinriktad kunskap för att komplettera vetenskapen i området,
hävdar jag. Detta innefattar en större användning av både "everyday knowledge"
och "interpretative knowledge". Den del inom konsumentforskningen som
kanske främst har använt sig av nya metoder och tekniker för att finna kunskap
är just inom motivationsområdet, och föregångare är exempelvis Holbrook och
Hirschman. Utmärkande för Holbrook är hans intresse för mänskliga känslor
och hur dessa påverkar motivationen (Hirschman, 1985) Även en senare studie
av Spies, Hesse och Loesch (1997) visar på känslornas betydelse, men då
särskilt hur humöret spelar in på köpbeteendet. 

En tidig förgrundsfigur och förespråkare för alternativa metoder var Johan
Arndt, professor vid Norwegian School of Management, som tyvärr avled i
slutet på 1980-talet. I en artikel 1985, kritiserar han Journal of Marketing för att
vara för fixerad vid metod (dvs instrumenten som t.ex. undersökningsdesign,
frågeformulär, statistiska metoder och hårdvara). Istället förespråkade han
triangulering och jämförande studier, att forskaren ständigt skulle vara kritisk
mot de metoder som finns, att forskaren tog med sina egna värderingar i arbetet,
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att forskaren vågade bryta sig loss från konventioner och att forskarna startade
en debatt kring dessa frågor (Arndt, 1985)

En debatt som förekommer ibland är hur vi skall kunna garantera kvaliteten i
den forskning som bedrivs och vi kan också se en viss förskjutning när det gäller
metod och instrument för att fördjupa kunskapen. (Se exempelvis Hirschman,
1993 och Fischer & Bristor, 1994, som anlägger ett feministiskt perspektiv på
sin metodkritik) En av förgrundsfigurerna till diskussionen kring behovet av
komplement i metodsynsätt var just Johan Arndt.

2.1 Konsumentens situation idag

”The only certainty is change”

(Zinelding, 1997)

Konsumentens situation ser idag annorlunda ut än för några år sedan och jag
menar att några anledningar till detta kan vara att: beteenden blir alltmer
svårförutsägliga, kraven från konsumenterna ökar, konkurrensen mellan företag
hårdnar, utbudet av produkter ökar, teknologin utvecklas, produktlivcyklerna
blir allt kortare och företagens omvärld förändras snabbare. Det här är också
några av anledningarna till att konsumentforskning är så viktigt, eftersom det
handlar om att få kunskap kring: Vem som köper, Hur de köper, När de köper,
Var de köper och Varför de köper.

En annan anledning till att konsumentens situation har förändrats kan
spåras ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Ett exempel är den arbetsförändring
som skett. Tydliga statistiksiffror visar att en arbetsförändring ägt rum de
senaste åren. Från att ha haft en majoritet av industriarbetare har Sverige idag en
majoritet av tjänstemän av olika slag. Detta paradigmbrott uppkom i början på -
70 talet då tillväxten upphörde. (Forsberg, 1992) Andra saker som inträffade
under samma tidsperiod var att konkurrensen och utbudet ökade, efterfrågan
sjönk och oljepriset sköt i höjden. Effekterna av detta påverkade konsumenten
på många sätt, men den största förändringen låg i en maktförskjutning, anser jag.
Kunden fick mer makt på företagens bekostnad. Kunden blev nu kung och valde
själv vad hon ville (eller inte ville) köpa och företagen tvingades omvärdera hela
sin syn på vem kunden faktiskt var. 

Kunderna söker tillfredsställelse på olika sätt och idag försöker
marknadsförare att skapa en "hyperverklighet" som både konsument och
producent kan tro på. Det är imagen som är enväldig och traditionell
segmentering har förlorat sin betydelse. Konsumentens beteende blir allt svårare
att förklara och förutsäga, och vi ser ständigt fenomenet att lojalitet försvinner
och urholkas (Firat et al, 1995). Kunderna blir alltmer "schizofrena", dvs de
preferenser som fanns för ett halvår sedan stämmer inte med dagens (Friman,
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1997). Enligt Oliver (1993) kan kundtillfredsställelse definieras som en
utvärdering, bedömning av en produkt eller tjänst efter ett köp. En sådan
definition innebär att kundtillfredsställelse är det samma som gapet mellan
förväntningar och reell upplevelse av en produkt eller tjänst. Författaren menar
att kundtillfredsställelse är situationsspecifikt och baserat på både känslomässiga
och objektiva bedömningar. Därför, menar jag, blir det viktigare i framtiden att
forskare fångar den kunskap som konsumenterna själva har om sitt beteende.

2.2 Motivation till olika typer av köpbeteende
Med utgångspunkt från mitt tidigare resonemang kring detaljhandelns krafter,
motiveringen kring varför konsumentforskning är så viktigt och beskrivningen
av konsumentens situation idag, faller det sig naturligt att närmare studera vad
och varför konsumenten köper.
 Vad

Det finns många tänkbara modeller som visar hur konsumenter fattar sina beslut
i en konsumtionssituation. En klassiker är den teori kring köparbeteende som
presenterades av Howard (1965)& Sheth (1967)  som ofta kallas THE theory. 

Det som är utmärkande för Howard & Sheths modell är att den ger en
större möjlighet att förstå hur konsumenten tänker i olika köpsituationer och är
också en av de första modellerna som försöker integrera flera aspekter i ett
köpbeteende. Teorin i sig är baserad på vedertagna psykologiska teorier, men
försöker också att integrera företagsekonomi, sociologi och management till ett
konsumentbeteende koncept. Modellen i sig är väldigt komplex och förenar två
övergripande faktorer, nämligen inlärning och perception. Inlärning består av ett
antal variabler där motiv, val, märkesförståelse, attityd och tillfredsställelse är
några delar. Perceptionen i sin tur består av variabler som stimuli, olika former
av osäkerhet, uppmärksamhet och perception bias. (Enis et al, 1990)

Denna teori har fått flera efterföljare som i sin tur utvecklat teorin kring
köpbeteende. En faktor som är gemensam för flera av dessa modeller är att
konsumenten antas känna antingen högt- eller lågt engagemang för produkten.
Baserat på detta har en uppdelning gjorts för att kunna skilja olika typer av
beteende åt, men också för att se sambandet mellan vad som köps och graden av
engagemang (Assael, 1992). 

Högt engagemang Lågt engagemang

Beslutsfattande Komplext beslutsfattande: Begränsat
beslutsfattande:

Vana Märkestrohet Tröghet/Passivitet

Källa: Assael, H. (1992) 

Olika köpsituationer kräver olika mängder av utvärdering och



 OOlliikkaa  ssäätttt  aatttt  kkööppaa

RREEPPOORRTTSS  OONN  BBUUSSIINNEESSSS  AANNDD  IINNFFOORRMMAATTIICCSS  --  NNOO  11  FFAALLLL  11999988

informationssamling. Beroende på om engagemanget är djupt eller lågt för
individen samt beroende på om man agerar utifrån vana eller genom ett fattat
beslut hamnar konsumenten i någon av ovanstående beslutstypskategorier. Det
som styr beslutet är om konsumenten känner högt- eller lågt engagemang för
produkten eller tjänsten. Typiska produkter, där engagemang upplevs som lågt
(sk ”rutinköp ”) är livsmedel. Om en konsument känner lågt engagemang inför
en produkt/tjänst innebär det att konsumenten kan agera utan att tänka, det vill
säga att konsumenten agerar rutinmässigt. Känner konsumenten ett större
engagemang görs ett grundligare "förarbete" med att jämföra olika produkter,
ofta görs detta rent fysiskt (det kan vara fråga om att känna på kvalitet och
visualisera produkten på olika sätt).

Paradigmet kring just lågt engagemang har av många uppfattats som
kontroversiellt. Krugman (1965) hävdade att produkter som inte engagerar
människor (exempelvis tvål och tandkräm) inte heller kan påverka
konsumentens attityd med hjälp av reklam. MEN om reklamen sänds
regelbundet tar sig budskapet igenom "perceptionens filter" och lagrar sig
någonstans i det undermedvetna ändå (även kallat "latent learning"). Det här
resonemanget skulle därmed kullkasta teorin om att konsumenten först: lär sig,
sedan skapar en attitydförändring för att slutligen få ett visst beteende. Istället
skulle människan: lära sig, få ett beteende, för att slutligen i sista stadiet skapa
sig en positiv attityd. Hansen (1981) hävdar dessutom att alla beslut som är
tagna med lågt engagemang fattas av den högra hjärnhalvan! (Arndt, 1986) Som
synes är teorin kring högt och lågt engagemang något som diskuterats länge.
2.2.2  Varför

Upphovsmannen till motivationsforskning var inom konsumentforskning, Ernst
Dichter. Det var han som på tidigt 50-tal hävdade att när kvinnor bakar en kaka
går de samtidigt igenom en födelseprocess! (Arndt, 1986) Det finns ett antal
modeller och förklaringar kring motivation och varför konsumenten agerar på ett
visst sätt. En mer traditionell förklaring är den som Fill (1995) använder:
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Motivation Typiskt känslotillstånd
Information:
Problemlösning
Undvikande av problem
Ofullständig tillfredsställelse
Olika slags undvikande

Ångest - lättnad
Rädsla - avslappning
Besvikelse - optimism
Skuld - sinnefrid

Förändring:
Intellektuell stimulans
Socialt godkännande
Känslomässig tillfredsställelse

Uttråkad - exalterad
Ängslig - smickrad
Tråkig - upprymd

Källa: Fill C, (1995) 

Modellen försöker koppla samman motivationsfaktorer och olika känslotillstånd.
Det vill säga ångestkänslor leder till att konsumenten känner sig motiverad att
lösa det problem hon anser sig ha och resultatet blir givetvis lättnad.
Motivationsfaktorer kan delas upp i olika typer av informationssökande eller en
önskan att förändra något.
2.2.3   Köp där "tiden" blir en motivationsfaktor

Dagens samhälle har medfört stora förändringar för människor. Förutom de skäl
jag nämnt tidigare i min artikel nämner bla Friman (1997) och Dahlbom (1998)
följande anledningar:
� Teknikens utveckling, t.ex. IT, har gjort att vi på ett helt nytt sätt fått ”närhet”

till den globala marknaden och även nya köpkanaler.
� Tillgången på PC och Internet ökar ständigt både på arbetsplatsen och i

hemmet
� I västvärlden ökar utbildningsnivån generellt och fler människor tar en

akademisk examen
� Arbetstiden är relativt omfattande, men utvecklingen pekar på att

”flexibilitet” kommer att vara ett nyckelord
� EU medlemskap har inneburit ökad konkurrens för de flesta företag, vilket

för konsumentens del har resulterat i större utbud. 

En genomgående förändring som den enskilde konsumenten upplever, hävdar
jag,  är bristen på tid. En del människor arbetar idag mer och har i genomsnitt
högre inkomst, vilket medför högre disponibel inkomst och därmed högre krav
på leverantörernas och butikernas kvalitet, utbud och service. Priset är heller inte
alltid det mest avgörande, utan konsumenten är beredd att betala för den
förtjänst man gör i tid. Dessa förändringar bidrar till den ökade elektroniska
handel vi ser idag. Ett exempel är konsumenthandelns utveckling som sker på
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Internet i form av nya handelsplatser som de amerikanska internetbutikerna
"Peapod" och "Amazon". I Sverige har i dagarna en motsvarande variant startat:
"Everyshop" - ett jättelikt elektroniskt varuhus.

Marknadsförarnas eget ”trendorakel”, Faith Popcorn, menar också att en av
de nya trenderna kommer att bli, vad hon kallar för ”99 lives”, det vill säga
konsumenten kommer att bli alltmer tidspressad och dessutom ha ett större
ansvar än tidigare, både på arbetet och i hemmet. (Discount Store News, 1998)

 Tiden blir en motivationsfaktor för denna kategori konsumenter, som gör
att vi istället för att känna ångest för att inte hinna med, kan känna lättnad.
Bekväma köp där snabbhet och valmöjligheter prioriteras kommer att bli
framtidens melodi och hemleverans ett absolut krav. 
2.2.4   Köp där "upplevelsen och nöjet" blir en motivationsfaktor

Det som är intressant med både samhällsutvecklingen och trendoraklens
uttalande är att de är motsägelsefulla. Samtidigt som konsumenten är beredd att
betala för ”tiden”, verkar det finnas grupper av konsumenter som istället
upplever ett behov av att fylla ut sin lediga tid med meningsfulla aktiviteter. 

Argumentet med att erbjuda shopping som ett nöje är inget nytt. Olika
former av shoppingcenter uppstod tidigt efter andra världskriget, precis som jag
nämner i inledningen.  Erbjudandet var just själva shoppingupplevelsen.

Idag genomgår shoppingcenter en ”pånyttfödelse”, nästan likt den som var
på 60-talet. Världens absolut största shoppingcenter finner vi idag i Minneapolis
(Mall of America) öppnat 1992 och i Kanada (Edmonton Mall). Det
affärskoncept som finns idag i Edmonton är:”Shop, Stay and Play” och centret
erbjuder en oerhörd mängd attraktioner förutom handel (West Edmonton Mall,
1998) Till exempel finner du ett helt nöjesfält under tak, en undervattensvärld,
nattklubbar, restauranger, teater….. you name it!

I Mall of America finns liknande utbud, men där har köpcentret till och
med gått ett steg längre: för de par som känner för att fira ett riktigt Mall of
America bröllop finns numera även den möjligheten!

”You want more to do at Mall of America? See the latest movies at General
Cinema. Plan your dream day at Chapel of Love. Eat surrounded by the sights

and sounds of a rainforest at Rainforest Cafe. Play a quick 18 holes at Golf
Mountain. And then browse through hundreds of pieces of film and television

memorabilia at Planet Hollywood - say "hi" to Arnold.”

(Mall of America, 1998)
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2.3  Hur kommer framtidens köpbeteende att se ut?
Konsumenten av idag beter sig på olika sätt beroende på livssituation och
motivation. Enligt ”Morgondagens Konsument” kommer vi i Sverige att få en
konsument i framtiden som är än mer föränderlig än dagens. Skillnaderna
mellan olika konsumenter kommer att bli allt större och att segmentera kunder i
homogena grupper blir i princip omöjligt. Traditionellt har
marknadssegmentering använt sig av ”hårddata variabler” som ålder, kön och
inkomst, men på 2000-talet kommer vi att hitta kundgrupper där ingenting
sådant stämmer. Istället blir livsstilen och motivationen det mest avgörande!
(Friman, 1997)

Motiveringen till köp i framtiden kan komma att bli ”tid”, men med två helt
motsatta argument:
� ”Tid är pengar” – det vill säga konsumentens livsstil och förhållanden gör att

man är beredd att betala för den tid som kan sparas. Detta gäller framför allt
inköp av mer vardaglig karaktär, exempelvis livsmedel, där risk och
engagemang är lågt, sk ”rutinköp”. Att detta är ett resonemang som stämmer
visar sig tydligt om vi studerar ökningen av "home-shopping alternativ" och
elektronisk handel (Nutek och Toppledarforum, 1998, Alba et al, 1997,
Hofman, 1998, Kotkin, 1998 mfl) Elektronisk handel för vissa varor kommer
troligtvis att öka, och jag menar att en av anledningarna till detta är att
konsumenten i framtiden kommer att värdera tidsbesparingar. En annan
anledning till den ökade elektroniska handeln skulle också kunna vara den
yngre generationens utökade datorvanor. Att en familjs köpbeslut påverkas
av barnen finns kartlagd i ett flertal studier, bla Gregan-Paxton & Roedder
(1997) och Ekström (1995). När barnens köpbeteende ändras påverkas också
de äldre. 

� ”Handla blir ett nöje och skall ta tid” – det vill säga när konsumenten
verkligen är ledig blir tiden inte något som prioriteras som ett sparmoment,
utan istället vill man ägna mycket tid åt både köp och underhållning på
samma gång. Självförverkligande och identifikation kommer också att bli
viktiga motivationsfaktorer för dessa typer av köp. Att motivationen är en
viktig faktor för konsumentens köpbeteende visar en avhandling av Solér
(1997). Det finns också studier som visar att vissa varor kommer att
prioriteras när det gäller att handla och samtidigt få en upplevelse, exempel
på varor är mode, kläder och heminredning av olika slag (Thompson &
Haytko, 1997) dvs varor med högt engagemang. 
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3. SLUTDISKUSSION

Handeln av idag tycks dra åt olika håll: dels framträder kampen mellan
elektronisk- och traditionell handel, men även kampen mellan handel i
stadskärna och handel utanför stan.  Sättet att handla kommer att styras av den
livssituation konsumenten befinner sig i, men även motivationen till köpet. En
motivationsfaktor kan komma att vara "tiden".

Jag menar att i framtiden kommer det bli än mer viktigt för handeln att
välja rätt strategi, beroende på vilket koncept som tillämpas. Idag ser vi en
generell utveckling där stora företag blir allt större. Ett bra exempel på detta är
bilindustrin, som på en kort tid reducerats i antal från att ha varit ett hundratal
biltillverkare, till att idag vara ett fåtal aktörer. Likadant är det för bankerna som
på 90-talet fusionerat i en jämn ström. Anledningen är att åtnjuta
stordriftsfördelar både ekonomiskt och organisatoriskt och därmed kunna
konkurrera med lägre priser. För dessa företag verkar elektronisk handel vara en
alternativ köpkanal, förutsatt att man positionerar sig rätt och ger kunderna rätt
motivationssignaler. För detaljhandeln bör det vara likadant, dvs att de riktigt
stora handlarna i första hand kan konkurrera med pris, men även distribution,
och därmed se elektroniska köpställen som en lämplig kanal.

Å andra sidan finns det många mindre företag som tycks bli kvar. För dessa
är strategin klar: det handlar om att ”nischa” sig stenhårt, dvs att kunna komma
med exakt rätt erbjudande, i exakt rätt tid till exakt rätt kund. Bra exempel på
detta är återigen bankerna, men denna gång de s.k ”nischbankern” som trots sin
relativa litenhet lyckats med sin affärsidé. För att mindre butiker och
köpcentrum skall vara en alternativ köpkanal i framtiden krävs att dessa också
koncentrerar sig kring affärsidén och ett klart uttalat koncept som kan erbjuda
precis det som konsumenten söker. 

Gemensamt för hela detaljhandeln, oavsett vilken köpkanalsstrategi som
väljs, är att i framtiden skaffa sig en grundlig förståelse för vem som är
företagets målgrupp, hur de tänker, hur de känner och hur de motiverar sina
inköp.

Redan när de första snabbköpen började dyka upp efter andra världskriget
var huvudargumentet att nu skulle konsumenten få möjlighet att spara tid.
Inköpen skulle gå snabbare och det skulle bli enklare att sköta sina
vardagsinköp. Istället skulle det bli tid över till annat. Dagens samhälle består av
människor som själva upplever sig som än mer stressade än förut och
argumentet att ”spara tid” blir än mer lockande för många. Utvecklingen har
gjort att fler köpkanaler står till buds och vi kan välja olika sätt att handla.
Motivationsfaktorerna kan vara flera, men det verkar som om "tid" alltid varit
något som motiverat konsumenten och kommer så att förbli. Skillnaden är att
idag används tidsfaktorn på  två helt motsatta sätt:
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� Dels finner vi den negativa tidsfaktorn, där ”tid” är något dyrbart och också
något som vi är beredda att betala för. Detta verkar gälla främst för inköp av
vardaglig karaktär, upprepade köp där engagemang och risk upplevs som
liten. 

� Å andra sidan kan vi finna tidsfaktorn som en positiv påverkan. Konsumenter
finner allt större nöje i att kombinera underhållning med inköp. Varorna i
detta fallet skiljer sig från de köp som ibland karaktäriseras som ”måste köp”,
och är ofta modeprodukter, kläder och heminredning. 

I framtiden kommer det bli än mer viktigt för butiker och företag att ha ett klart
uttalat koncept, där man antingen argumenterar med "tid" som något dyrbart och
värdefullt - "Köp hos oss så får du tid över till annat!" eller istället argumenterar
med "tid" som ett underhållningsvärde - "Förena nytta med nöje!" Utifrån sitt
val av motivationsfaktor kan sedan företaget utveckla de köpkanaler som bäst
passar tidskonceptet. För att bättre förstå konsumenternas val av köpkanaler
menar jag att konsumentforskningen i framtiden kommer att få koncentrera sig
än mer på motivationsfaktorer, men också genom att fördjupa och förbättra de
metoder som används.

Utifrån den diskussion som förs i artikeln framträder ett antal intressanta
forskningsområden när det gäller köpbeteende och motivationsforskning: 

Dels kan jag hitta ett spännande och aktuellt område när det gäller ökad
elektronisk handel och hur den yngre generationens datorvana är med och
påverkar köpbeteendet. Något som skulle vara oerhört intressant att fördjupa sig
i är just hur olika generationer beter sig och väljer köpkanal, med tanke på
traditionell handel och "home-shopping" alternativ, sk cohort studier. 

En annan faktor som skulle vara intressant att studera är om könet har
någon betydelse för köpbeteende och val av köpställe. Några studier visar att
kvinnor skiljer sig från män när det gäller vad man handlar och hur (Daily News
Record, 1996). Jag vill påstå att kvinnor tenderar att i större utsträckning
kombinera köp och underhållning än män. 

”Retailers are losing the battle for men, at least as far as shopping goes. Men´ll buy clothes
to replace something worn out, but they don´t enjoy the shopping trip, and less than half of
men are even interested in keeping their wardrobes up-to-date. A decided majority would

rather spend their money on other things.” 

(Daily News Record, 1996)

Dessutom visar tydliga statistiksiffror att det är kvinnor som köper mer än män
och också mer av vissa varor. (SCB och KV, 1996) Hur ökad elektronisk handel
påverkar detta förhållande vet vi relativt lite om idag. En kartläggning av
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motivationsfaktorer och köpbeteende när det gäller elektronisk handel, som
studeras ur ett genusperspektiv ser jag som en stor utmaning, men också som ett
viktigt bidrag till den kunskap som hittills genererats av konsumentforskare.
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