CONSUMENTENGEDRAG

Samenvatting

Variatie-zoekend produktkeuzegedrag van consumenten wordt we1 aangemerkt als &n van
de gedragspatronen die de hedendaagse consument van voedingsmiddelen ongnjpbaur en
onvoonpelbaar maakt Dit artikel beargumenteert dot variatie-zoekendproduktkeuzegedrag
niet per se onverklaarbaar is. Hiertoe wordt het psychologische concept van het Optimaal
Stimulatie Niveau (OX) gei'ntroduceerd als verklaring. Empirische gegevens laten zien dot
OSL gerelateerde penoonl~kheidskarakteristiekeninderduad gerelateerd zjn aan de intensiteit waarmee consurnenten variatie in keuzegedrag zoeken. De vergeljkhg van penoonljkheidsschalen illustreert bovendien het principe van meet-compatibiliteit.Penoonljkheidsschalen die op hetzelfde niveau van specificiteitgemeten zqn als de te verkloren variabele
(variatie-zoekend gedrag) vertonen de hoogste predictieve waarde.
Inleiding

Het vakgebied van het consumentengedrag richt zich op het begrijpen, verklaren en
waar mogelijk voorspellen van het consumptiegedrag van consumenten. Vragen die
binnen het vakgebied van het consumentengedrag centraal staan zijn onder andere:
Waarom kopen en consumeren consumenten produkten? en Waarom kopen en
consumeren ze juist die produkten (merken) en niet andere? Inzicht in dit soort
vraagstellingen is van groot belang voor het marketingbeleid van ondernemingen.
Het is dan ook niet toevallig dat veel van de inspanningen op het terrein van het
consumentengedrag nauw gelieerd zijn aan marketing en marketing-onderzoek.
Bij marketing gaat het om het principe dat men als aanbieder van produkten of
diensten zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de afnemer, in
veel gevallen consumenten. De basisgedachte daarbij is dat wanneer men beter dan
de concurrentie aansluiting weet te vinden bij de wensen en behoeften van consumenten, consumenten e m voorkeur voor ons produkt zullen hebhen en we dus
succesvoller zijn in de markt. Inzicht in het consumentengedrag is hierbij van essentieel belang. Om die reden wordt we1 gezegd dat het marketingbeleid het spiegelbeeld van het consumentengedrag dient te zijn.
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Er is reden om aan te nemen dat het hedendaagse consumentengedrag moeilijker te
begnjpen en verklaren is dan vroeger. Voor sommigen is dit zelf aanleiding geweest
yoor de fatalistische gedachte dat de hedendaagse consument 'onvoorspelbaar' mu
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produk&mliteit sterk in de belangstelling gekomen als

Overa11 pdwktkmltkit 1s een dusdanig belangqke factor in het Westerse consumentengedrag dat her moedijk ls m hedendaagse markten nog produkten te vinden
&e niet voldoen aan hat cnterlum van Goldoende' kwallteit. Deze marktaanpassing
heeft onder mdere tot gevolg dat, hoewel overall produktkwahte~tnog steedsC@n .n
van de belangrijkste keuzecrlterla voor consumenten is, ze mmder van doorslaggevende aard is geworden. Immers, voor praktlsch e l k aankoop heeft de consument
de k u z e ult ten mime een aantal alternaneven d ~ allen
e
aan de eis van woldoemtler
overall kwalite~tvoldoen. Deze ntuatle van vermmderde horizontale kwaliteftsdifkx r
rentratie heeft voor consumenten geleld tot een grote keuzevnjheld uit een breed a),,
gevatieerd aanbod van produktaltematleven dle met elkaar gemeen hebben dat z w t ,
alle afdoende in de ge~dentlficeerdebehoefte kunnen voomen. Onder dergelqke
marktomstandigheden wordt we1 gesuggereerd dat het aanbrengen.van meer vaFiatidf
m het indivlduele kemegedrag een geschikte consumptlestrategie kan zijn or;n,bi& rb
nen de randvoonvaarden van kwantlteit de kwahteit van consumptie te verhogdwr
Dlt omdat consumenten nut ontlenen aan het swtchen tussen produkten,ap!zloh+w
zelf, nog 10s van de consequentles van swtchgedrag. Dit type gedrag w&lt $phye;,i
' ;'
zoekend gedrag (variety seekmng behavior) genoemd, en wordt aangems~ktals
;ii
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In dit artikel worden psychologische verklanngen voor dit iyp~c'oaw&'t
besproken. Hlermee zal worden geillustre~rddat v a m t ~ t z g a geen
g o

Ten opzichte van cle vonge &u
wordkn in de legrmlling he*

C
appear to be earned out for an appeal inherent in, t
x inrrinslc LO+ the aaMty TtsdF,
or conversely appear to be avmded OX uminated b a u s e of an aersivenes
~n the actmty" (MeReynolds 1971: 159). Naar analogie q ~ b we
n van inarim%ek
gemotweerd varierend keuzegedrag fd w.z variatie-zwkend produktkeuseg&m& &
merkwisseling een doe1 in zichzelf is door de mtrimieke waarde van her switchen op
zich (McAlrster en Pessemier 1982). In de psychologkche literatuur wordt gesproken
van extrinsieke motivatle wanneet. de 'belonmg' extrinsiek is aan de gedraging zeK.
Met andere woorden: de eedragmg wordt niet om zichzelf gewaadeerd, maar omdat
ze instrumenteel is in het bereiken van een ander doel BJ merk~lssellngs-gedragis
dit bijvoorbeeld het geval wanneer consumenten switchen tussen merken omwille
van het pnjsvoordeel of de verhoogde behoeftenbevredipg dat het ze opleverr,
Extrinsiek gemotiveerd gedrag yordt veelal aangemerkt als instmmenteel gedrag of
gedrag 'als m~ddeltot een verddr gelegen doel' (McReynolds 1971; Mdister en
Pessemier 1982).

&,,

In conceptuele analyses met betrekking tot variatie in produkt-keuzegidrag is het
onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde merkwsseling onder een
veelheid aan noemers temg te vmden. Voorbeelden zijn direct versus afgeleid varierend gedrag (MeAlister en Pessemier 1982). exploratieve versus instrumentele merkwisselingl (Rqu 1984), variatie-dnve versus andere redenen voor merkwlsseling
(Hoyer en Ridgway 1984) en intrinsiek versus exthns~ekgemotive,erdemerkwisseling
(Mazwsky et al. 1987). Echter, in het merendeel van de empinsche studies wordt
het onderscheid genegeerd. Figuur 1 geeft een taxonomle van motieven voor variatie
i&,gedrag gebaseerd op,een empirisehe studie (van Trijp en Bloks 1990). Aan de
Jiand-~andene-iqd,elingwerden,de variatie-motieven van 1000 huishoudens uit het
wP.;Tbkpgnel gedlassificeerd in werkelijk variatie-zoekend gedrag versus afgeleid
:Pgierend gedqg[rmet daarbinnen een ande~scheidnaar probleemoplossings-motie~y&~~situationele/n~mat~ve
motieven en te
-.I&j~1974,van Trijp 1995).
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Uxgaande van de basisgedachte dat het belangrljk is een scherp ondersche~dte maken tussen werkelijk variatie-zoekend produktkeuzegedragen afgeleid vanerend
gedrag IS het nu mogelijk een formele definitie van variatie-zoekend psoduktkeuzegdrag te ontwikkelen. Deze definitie is sterk geent op het format van Jacoby en
Chestnut (1978) m hun klass~ekedefinitie van werkelijke merkentrouw en l d t :
Variatie-zoekend produktkeuzegedrag is "(1) de afwilkende gedragsuitmg van e m
bepaalde beslissrngseenheid (2) ten aanzlen van een produktaltematief relatief ten - .
opzichte van keuzes binnen dezelfde produktcategorie, ( 3 ) tengevolge van het nut
mherent in variatie op zlchzelf, onafhankelijk van de instrumentele of functienele *
waarde van de alternatleven of items, en (4) is een funcue van psych~logische~pro.I,
cessenv'(VanTrqp 1995: 9)
0eze defimtie benadrukt een aantal kenmerkende aspecten van variatie-zo&end.l --$'
produktkeuzegedrag Het is dus een gedragsuiting (bijv. merkwisse1ingJ:diewp ka&
van lange-termijn preferent~esm eerste ~nstantiewell~chtmet verwachtzou~wol;den~
We spreken in zo'n geval echter alleen van werkelijk variatie-zoekend gedrag $&en::
deze switch motivat~oneelgeinitieerd wordt door het nut wat de consurnentr.w~~ent
aan vanatie m gedrag zelf, en niet indien de motivatie instrumenteel vanjaa~d&. .:d~
Tenslotte benadrukt de definitie het belang van erkenning v a n a c l e . p ~ & l o @ ~ ~ $ d
processen d ~ aan
e variat~e-zoekendgedrag ten grondslag liggw.: !+i .* ri cp, ..
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Verschdlende auteurs hebben het belang van vanatie-zoekem&ge.'Jrag
tepkeuzes besproken. Met wellicht mee
kaanse onderzoeker Faison (19771, die
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proces op zi&. Deze
aantrekkehjkheid om bij een volgende
I-Eierbij raakt men met verveetd met de kmzetaak, maar met LLtn of rneer seumrische
attributen die door heuelfde produkt herhasuld geleverd worden. In de sensorixhe
literatuur nmmt men dit attnbuut-verzadiging feriomeen: Sensotlgch specifieke
verzadiging. Het derde terugkoppdingsmechanisme heeft juist betrekking op het
produktalternatief dat bij)vorige gelegenheid niet gekozen is. Nieuwsgierigheid als
onderliggende psycholog&h mechanisme voor variatie-zmkend gedrag zorgt ervoor
dat een alternatief wat bij vorig gelegenheid met gekozen is, in absolute zin aantrekkelijker wordt. Voor alle drie de onderliggende processen geldt dat variatiezoekend produktkeuzegedraglqidt tot een verhoging van het nut dat aan consumptie
I
ontleend wordt (zie van Trijp 1995 voor een uitgebreidere discussie).
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Het psycholog~checoncept van Optimaal Snmulatie Niveau is een bindend principe
dat.deze drie mechanismen en hun relaue met nutsverhoging kan verklaren. Dlt
concept wordt in de volgende paragraaf kon besproken.
D e psychblogische theorie van O p t i m d Stirnulatie Niveau (OSL)

Vmege .psychologische theoneen gaan ult van de gedachte dat organismen m hun
gedvhg streven naar stabiliteit, evenmcht en minimal~satievan 'spanning'. Deze zogenaahde conslstentie-theorietn gaan uit van het idee van drive-reductie. In de jaren
zestigiontstond er echtez grote aandacht voor een aantal gedragspatronen die met
,deze theo&zn~.op gespannea voet leken te staan. In dierexpenmenteel onderzoek
b l e e k ~ spontane
~ ~ ~ activiteit
n
vertonen, zelfs wanneer hun primaire drives goed
bevredfgd waren. Jn huqaan experimentele 'sensorische deprivatiel-studies werd het
g d r a g a ~ amensen,
n
waarvan de primaire drives goed bevredigd waren onderzocht in
~ s i ~ ~ r t~rafgesletediwarm
van sensorische stirnulatie (geen licht, geen
-n d
- n
ani*1l~aelkenta~tiete.),. Ult deze studies bleek dat m e d n 'gek' werden
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v m het Optimal Stmulatle Niveau (OX3 gaat ervan uit
&en$

ials een perscwd~jkk~dskenmerk.
De theone

kt Oprlmrale EJtveau (OSL). Vanuit de theone van OSL valt te vesklaren waarom
mrnmlge mmm m r d m anderen genelgd z i p om nslcovol en stimulerend gedrag
te verronen (hoger OSL? en waarom ten en dezelfde persoon op versch~llendemomenten meer en mmder stimulerende gedragngen vertoont (afhankel~jkvan discrepantle tussen ASL en OSL) Om enkele voorbeelden te geven: de theone gaat ervan
mt dat mensen dle op zaterdagavond
een House Party bezoeken gemiddeld een
hoger OSL hebben dan de mensen dle op zondagochtend gaan vissen. Dat men na
een stressvolle week werken, op vnjdagvond lekker rustig een krantje gaat lezen of
voor de tv hangt om een filmpje te kijken, zou aangemerkt worden als stimalatieregulerend gedrag om een te hoog ASL te compenseren

nsumptie

,

OSL als wrklaring voor variatie-zoekend keuzegedrag

principe
Dit

Variatle-zoekend keuzegedrag wordt aangemerkt als een 'milde' vorm van stimulatie
regulerend gedrag. Variatie is t t n van de vanabelen die het actu~leniveau van sthnulat~ebeinvloeden (Berlyne 1960). Om die reden speelt vanatie, naast andere variabe- '
len, een rol m het reguleren van het actuele niveau van stimulatie teneinde h ~fin
t
overeenstemming te brengen met het optmale niveau. In Figuur 2 is de relatie tussen de onderhggende psycholog~schemechan~smenvoor variatie-zoekend gedrag, -'
OSL en consumptienut (affect) grafisch weergegeven
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Figuur 2 toont een onderscheid tussen twee vormen van variatie-z~ekeri&ge'am'g.~~*-~
Attribuut-verzadian~en verveling met de keuzetaak spelm emstimulafie*re~le~e*-:

gekenmerkt door ten verhoagd Sti

1

dukt, kan in deze situaties een geschikte gedragsuiting zijn om de nieuwsgierigheid
te bevredigen en daarmee de extra stimulatie weg te nemen. Hiermee verlaagt het
actuele niveau van stimulatie en komt het meer in overeenstemming met het optimum. Omdat het ervaren affect het meest positief is op het optimale niveau van
stimulatie, gaat 'bijstelling' van ASL in de richting van het optimum gepaard met
toename in affect. Dit verklaart waarom variatie-zoekend gedrag voor consumenter
een intrinsiek plezierige activiteit is.
Het meten van OSL

Voor het meten van de persoonskarakteristiek OSL zijn verschillende psychologsche
meetinstrumenten voorhanden. De bekendste voorbeelden z i p Zuckerman's (1979)
Sensat~onSeekmg schaal, Mehrab~anand Russell's (1973) Arousal Seekmg Tendencyschaal en Garlington en Shimota's (1964) Change Seeker Index (CSI). Deze schalen
zijn echter zeer algemeen van aard Ze omvatten naast variatie ook andere vormen
van exploratief gedrag. Van deze schalen mag derhalve een voorspellende waarde
venvacht worden voor algemene gedragspatronen van mensen, maar minder voor de
specifieke gedragsuiting van variatie-zoekend gedrag m de consumentencontext.
Ajzen (1987) noemt drt het principe van tneet-compatibditeit'. Van persoonl~jkheidschalen mag alleen substantide voorspellende waarde verwacht worden als tussen
het verklarende en het te verklaren fenomeen overeenstemming bestaat in specificiteitXIan.de, gedefinieerde actie, het doel, de tildspanne en de context waarin het'
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drag zich voordoet De definit~evan variat~e-zoekendproduktkeuzegedrag IS speclfiek in ~ m e van
n de actie (vanatie in consumpt~e),het doe1 (stimulatie-regulering
door vanatie op zich en met door de instntmentele of fumtlonele betekenls van
produkten) en de context (voedingsmiddeien). Dit is een xerklar~ngwaarom algemene psychologische l/arakterisueken slechts beperkte voorspellende waarde voor vanat~e-zoekendgedrag blijken te hebben (zie bijv. Steemkamp en Baumgartner 1992)
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men~ngedrags-onderzoekwordt dlr vaak gereahseerd door gebmlk te maken van
eonsumptmpec~fiehpersoonlijkhe~dskaraktenstleken(Kassaryan and Scheffet
1991) In de context van OSL weaden dergelgke schalen bljvoorbeeld ontw~kkeld
dmr Baumgartner en Steenkamp (19941 De door hen ontw~kkeldeExploratory
Buymg Behamor Tendency-schaal (EBBT), omvat twee subschalen de Exploratory
Acqulsltlon of Products-subschaal (EAP) en de Exploratory Information Seekingsubschaal (EIS). EAP meet de "nelgmg van een consument om sensorische stlmulatie
in het aankoopgedrag te realiseren door de aankoop van nsico-volle en lnnovatieve
produkten, alsmede door gevarieerde en veranderende aankoop-ervaringen" De
EIS-subschaal meet de "ne~gingom cognltleve st~mulat~e
te real~erendoor meuwsg~erigheld-gemotiveerdeverzamel~ngvan consumpt~e-relevantekennis", en is met
gerelateerd aan produktkeuzegedrag Deze schalen zgn consumptle-specifiek Van de
EAP-schaal mag derhalve een hogere voorspellende waarde voor variat~e~nkeuzegedrag verwacht worden dan van algemene psycholog~scheschalen. Echter deze schalen zljn met produkt-categone spec~fiek.Van Tnjp en Steenkamp (1992) ontwkkelden een schaal spec~fiekvoor variatie-zoekend produktkeuzegedrag ten aanzien van
voedmngsm~ddelen.Deze VARSEEK-schaal meet de intr~nslekebehoefte van een
persoon aan vanatle ln produktkeuze ten aanzlen van voedmgsmiddelen. In lijn met
de formele definit~evoor variat~e-zoekendgedrag IS deze persoonl~jkheldskarakteristlek gedefinieerd als. "de motlvatlonele factor ger~chtop het realiseren van vanatie m
st~mulat~e
door vanerend produktkeuzegedrag, ongeacht de funct~oneleen mstmmentele waarde van de altemat~evenwaartussen gevaneerd wordtn(vanTrnjp en
Steenkamp 1992)
Ernpirische studie

Van Tnjp (1995) onderzocht de voorspellende waarde van persoonli$&e~dskaraktenst~ekenvoor variatle In produktkeuzegedrag. De produktkeuzegegevens werden
verzameld door van der Lei (1994) Hg verzamelde gegevens over fnsdrank consumptle, volgens een frequent in het vanatieondenoek gehanteerde procedure (bijv.
Kahn en Isen 1993). Hg vroeg respondenten zich voor te stellen dat ze voor de
komende 25 dagen in de pauze van colleges een fnsdrank zouden kiezen waarbij ae
de keuze hadden u ~ 13
t fnsdranken. Respondenten gaven dus voor4de25 komende
dagen aan welke fnsdrank ze dan op elke dag zouden kiezen. Op basis van deze
aankoopgegevens is het mogelgk maten voor variatie op produktniveau tehepalen; ,

Bovendlen veraamelde van Ber Lel pereeptuele gegevens dle het
"

Measure (VBM) De leaer
een uitgebreidere besprek
de respondenten vaor een hjst van 41 fruitswrten aan te gven wdke f r m w r
minimaal4 keer per p a r consumeerden Dit aantal 1s een maat vow m&tlr: 1x1
keuze (VARFRUIT) Omd

wa n i e u m produkten vormen
p van kopers te venver-
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