7 Eeninterdisciplinairmodelvoorhet
keuzegedragvanconsumenten

B. Wierenga
Inleiding
Voor de marktkunde, het vakgebied van de auteur, ishet consumentengedrag van grote betekenis. Immers het basisideevan het 'marketing concept' is de oriëntatie op de consument: bij de beslissingen
ten aanzien van de produkten die zullen worden aangeboden, de
vorm en verpakking waarin, de prijzen, de distributiekanalen en de
inspanningen voor reclame en verkoopbevordering staan de voorkeuren,wensen,ideeënengewoontenvandeconsument centraal.
De marktkunde heeft daarom veel belang bij de ontwikkeling en
toetsing van theorieën en modellen over het koopgedrag van consumenten. Dergelijke modellen kunnen inzicht geven in de factoren
die het koopgedrag van consumenten beïnvloeden en steun bieden
bij het voorspellen van de reactie van consumenten op veranderingen in het marktbeleid (bijvoorbeeld het op de markt brengen van
nieuwe produkten, prijsveranderingen, veranderingen in het communicatiebeleid) of veranderingen in sociale en economische omgeving
(veranderende opvattingen, normen en waarden, veranderingen in
besteedbaar inkomen,enzovoort).
Wanneer nu de theorieën en modellen van het consumentengedrag
worden beschouwd zoals die in deverschillende gedragswetenschappen zijn ontwikkeld, met name in de economie' en de psychologie,
dan lijkt dit een confrontatie met totaal verschillende werelden. Leggen we bijvoorbeeld twee recente boeken, die als representatief kunnen worden beschouwd voor de economische respectievelijk de psychologische benadering: Deaton en Muellbauer (1980): 'Economies
and consumer behavior' en Engel en Blackwell (1982): 'Consumer
Behaviour', naast elkaar, dan blijkt dat hoewel beideboeken de term
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'consumentengedrag' in de titel voeren de inhoud nog niet voor vijf
procent overlappend is. In Deaton en Muellbauer wordt nauwelijks
zelfs maar gerefereerd naar de uitgebreide psychologisch georiënteerde literatuur op het terrein van het consumentengedrag. In Engel
en Blackwell (1982) ontbreekt iedere aandacht voor de economische
theorie van het consumentengedrag, zij het dat in deeditievan 1978
nog de opmerking werd gemaakt (p. 545) dat veel van de economische theorievan het consumentengedrag gebaseerd isop 'utterly unrealistic theories of behavior'. Ofschoon de marktkunde, zeker in
Nederland, sterke historische banden heeft met de economie, moet
worden geconstateerd dat met betrekking tot het consumentengedrag de marketing weinig meer bij deze 'moederdiscipline' te rade
gaat. In een onlangs verschenen tekstboek over marketing van 984
pagina's (Leeflang en Beukenkamp, 1981) worden 16 bladzijden gewijd aan de economische theorie van het consumentengedrag, hetgeen overigens door een recensent, Van der Hart (1981, p. 38) geziendebeperkterelevantienog'teuitgebreid'wordt geacht.
In dit artikel wordt geprobeerd de belangrijkste elementen uit de
economische respectievelijk de psychologische benadering van het
consumentengedrag bijelkaar tebrengen inéén model.Dit geschiedt
eerst aan de hand van een globaal model dat het geheel aan consumentenbeslissingen beschrijft. Aan de hand van dit model wordt nagegaan waar de zwaartepunten van het economisch respectievelijk
hetpsychologisch modelvanhet consumentengedrag liggen enwelke
de aangrijpingspunten zijn voor een (verdere) integratie van beide
benaderingen.
Vervolgens wordt het model nader uitgewerkt voor de situatie van
de keuze van alternatieven binnen een produktklasse, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdimensionale keuzemodellen uit economieen psychologie.Dit modelwordt tenslotte geoperationaliseerd
voordekeuzevangroenten doorNederlandse consumenten.
Hetartikelwordtafgesloten metenkelesamenvattende conclusies.
Globaalmodelvoorhetgeheelvanconsumentenbeslissingen
Algemeen
In Schema 1isop basis van een aantal noties uit de economische en
psychologische theorie van het consumentengedrag een schets gege132
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venvaneeninterdisciplinair consumentenbeslissingsmodel.
Schema 1 brengt hetgeheelvan consumentenbeslissingen in kaart en
kan als zodanig slechts zeer globaal zijn. Het is in de eerste plaats
bedoeld alseen kader om deelementen met betrekking tot het consumentengedrag zoals die door de verschillende disciplines worden
aangereikt,inkaart tebrengen.
Voor een nadere specificatie van variabelen en hun onderlinge relaties moet verder in detail worden gegaan dan het model van Schema
1 toestaat. Verder in dit artikel wordt een gedeelte van het grote
model: de keuze van alternatieven binnen een produktklasse nader
uitgewerkten geoperationaliseerd.
Het model
De beslissingen die consumenten nemen zijn in Schema 1ingedeeld
indrieniveaus:
1 keuze tussen goederencategorieën, bijvoorbeeld kleding, voeding,
ontspanning endergelijke;
2 keuze van produkten (of produktklassen) binnen goederencategorieën, bijvoorbeeld tussen vlees, groenten, bier enzovoort, binnen
decategorievoeding;
3 keuze binnen een produktklasse:het soort groente, het merk bier,
enzovoort.
Op ieder van deze drie niveaus kan er worden gesproken van voorkeuren van consumenten. Op niveau 1 luidt deze in termen van goederencategorieën, op niveau 2 in produkten, op niveau 3 in karakteristieken of keuzecriteria. Dit laatste heeft betrekking opdekeuzecriteria die voor de keuze binnen de betreffende produktklasse relevant zijn.
In algebraïsche symbolen kunnen de beslissingen die de consument
op deverschillende niveaus van Schema 1 moet nemen alsvolgt wordenomschreven.
Niveau 1: De consument heeft een inkomen y, dat verdeeld moet
worden over de goederencategorieën 1 t/m g. Het resultaat is de
allocatie:y, , . . .y],.. . y g .
Niveau 2: Binnen iedere goederencategorie j moet het budget yj
worden verdeeld over de produkten binnen deze goederencategorie.
Dit levert op de allocatie: y^, . . . y j k , . . . y jnj , waarbij nj het aantal
produkten (ofwel produktklassen) in goederencategorie j is. Uiter134

aard wordt deze allocatie uitgevoerd voor alle g goederencategorieën.
Niveau 3: Hier worden de hoeveelheden xjld bepaald, waarbij xjki
= hoeveelheid van produkttype i binnen de produktklasse k van
goederencategorie j (Bijvoorbeeld: de hoeveelheid gekochte andijvie
binnen deproduktklasse groenten van degoederencategorie voeding.
Of: De hoeveelheid van het merk Heineken binnen de produktklassebiereveneensvandegoederencategorievoeding).
Er wordt aangenomen dat bij de samenstelling van het pakket binnen een produktklasse wordt uitgegaan van de karakteristieken die
dekeuzealternatieven bezitten, waarbij
bit = scorevanalternatiefiopkarakteristiek t.
'Karakteristieken' staat voor aspecten, attributen of eigenschappen
van een produkt. Voorbeelden: kleur, vorm, smaak, voedingswaarde,vermogen, psychologische connotaties zoals prestige,status,veiligheid, enzovoort. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis
van de karakteristieken van de alternatieven, waarbij het aantal karakteristieken dat relevant is voor produktklasse k van goederencategoriejwordtgenoteerd alsr Jk .
Het symbool njk staat voor het aantal alternatieven binnen produktklasse k van goederencategorie j . In sommige gevallen zal er niet
een combinatie van alternatieven worden gekocht, maar zal de consument één alternatief kiezen uit de betreffende produktklasse (bijvoorbeeld een bepaald merk auto). In dat geval zal èén element van
devector( x j k i , . . . xjkn.k )éénzijnenalleanderenul.
Elementen uiteconomieenpsychologieinhetmodel
Economie
De eerste twee niveaus van het model bevatten vrijwel uitsluitend
economische variabelen, het idee dat consumentenbeslissingen niet
alle simultaan geschieden, maar dat er sprake is van een getrapt
hiërarchisch systeem van beslissingen heeft inde economieveel aandacht gekregen. Leontief (1947) kwam met de idee van 'scheidbare'nutsfuncties voor verschillende goederencategorieën. Strotz (1956)
ontwikkeldehetconceptvaneen'utility tree'.
Twee takken van een dergelijke 'utility tree' zouden bijvoorbeeld
kunnen zijn: voeding en amusement. Binnen voeding vindt dan een
verdeling plaats over produkten als brood, rijst, en dergelijke, waarbij het uiteindelijk nut van de produkten binnen devoeding zou wor135

Schema2 Beslissingsmodelvoordekeuzevaneencombinatievan
alternatievenbinneneenproduktklassekvangoederencategoriej
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den bepaald door hoeveelheid zetmeel, hoeveelheid eiwitten, enzovoort (zie beschrijving in Houthakker, 1961, p. 718 e.V.). Verder is
door Gorman (1959, 1968) veel gedaan aan aggregatieproblemen
met betrekking tot preferenties van consumenten. Voor een recente
behandeling van deze problemen, zie Deaton en Muellbauer (1980,
hfd.5).
Van Praag (1968,p. 175)noemt drie niveaus in het consumentenbeslissingsproces:
1 choicebetween savingand spending;
2 determiniation ofthepreliminary spending pattern;
3 actualspendingprocess.
In het laatste stadium gaat het om dekeuzevan concrete produkten
en merken, dit correspondeert derhalve met de niveaus 2 en 3 uit
Schema 2. Deze laatste fase wordt door Van Praag 'highly random'
genoemd. Zoals wezullenzien isdezefase,vooralwaar hetdemerkkeuze betreft, bij uitstek het studieterrein van marketing en consumentenonderzoek.
Het niet nadrukkelijk onderscheid maken tussen produktkeuze en
merkkeuze -de niveaus 2en 3in Schema 2-istyperend voor de traditionele economische benadering. Immers theoretisch kunnen verschillende merken binnen een produktklasse worden opgevat alsverschillende produkten. Voor een onderneming die een marktbeleid
moet voeren is het verschil echter essentieel: niveau 2 heeft betrekking op de totaalmarkt van een produkt (bijvoorbeeld bier), de beslissingen op niveau 3 bepalen hoeveel er van het merk van de eigen
ondernemingzalworden gekocht.
Met dekomstvan dekarakteristiekentheorie(Lancaster, 1966,1971)
ishet mogelijk om ook van uit deeconomische theorie keuzevan alternatieven binnen een produktklasse (niveau 3)te analyseren. Ieder
merk kan dan worden beschouwd als een specifieke combinatie van
karakteristieken. De keuze wordt gemaakt via nutsmaximalisatie
over karakteristieken. Hierbij moeten weleen aantal psychologische
concepten aan het karakteristiekenmodel worden toegevoegd. Dit
wordtverderopinditartikelverder uitgewerkt.
Evenals in de theorie heeft economische benadering van het consumentengedrag zich in de empirie vooral gericht op de keuze tussen
goederencategorieën (niveau 1) en produktklassen (niveau 2). Er is
een duidelijke onderzoektraditie aan te wijzen die zich bezig houdt
met het schatten van systemen van vraagvergelijkingen: Theil(197576, 1980). Phlips (1974), Deaton en Muellbauer (1980). Hierbij
wordt vaak uitgegaan van bepaalde specifikaties van de nutsfunctie,
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bijvoorbeeld het 'Linear Expenditure System',ontwikkelddoor Stone
(1954). Als karakterisering van het aggregatieniveau van deze analyses mogen de volgende voorbeelden dienen. Deaton en Muellbauer
(1980, p. 78 e.v.) melden schattingsresultaten voor: voedsel, kleren,
woning,brandstof,drank,tabak entransport (niveau 1).
Phlips (1974) noemt als categorieën: voeding, tabak, kleding, woning,duurzame produkten,diensten,recreatie,buitenlandse uitgaven
(p. 128) die alle op niveau 1liggen en categorieën als automobielen,
meubelsenbenzine(p. 194)dieop beslissingsniveau 2liggen.Ook de
analyses van Stone spelen zich hoofdzakelijk afop het niveau van de
keuze tussen produktklassen. In het door Deaton en Muellbauer (p.
63)geciteerde voorbeeld gaat het omdevraag naar boter, margarine,
kaas, sinaasappels enbananen. Het laagste door Theil(1975-76,deel
II, p.9e.v.) gehanteerde aggregatieniveau iseen indelingvanvleesin
rundvlees,varkensvlees,kipenlamsvlees.
Zoals opgemerkt, gaat hetechter indemarketingvan ondernemingen
doorgaans om keuzevan één niveauverder:tussenverschillende merken margarine, soorten en merken kaas, soorten rundvlees, merken
vleesprodukten, enzovoort.
Psychologie
De primair vanuit de psychologische invalshoek ontwikkelde modellen van het consumentengedrag: Nicosia (1966), Howard en Sheth
(1969),Hansen (1972),Howard (1977),Schiffman enKanuk (1978),
Zaltman enWallendorf (1975),Bettman(1979)enEngelenBlackwell
(1982),zijn inbelangrijke mate gericht opniveau 3:dekeuzevaneen
alternatief(bijvoorbeeld eenmerk)binneneenproduktklasse.
In het zogenaamde EKB-model bijvoorbeeld (Engel en Blackwell,
1982)iserwelenigeaandacht voordebeslissingeenaankoop tedoen
binnen deproduktklasse (probleemherkenning), maar richthet grootste gedeeltevanhet modelzichopdekeuzevan een alternatief binnen
deklasse.Dezemicro-oriëntatie opmerkkeuze heeft temaken metde
herkomst van deconsumentengedragsmodellen. Dezezijnnamelijk in
dejaren zestigenzeventigontwikkeld vanuitdemarketing2 om steun
tebieden bij de analysevan hetkeuzegedragvanconsumenten tussen
produktenvanverschillende aanbieders.
Hoewel er in iets mindere mate dan van het economisch model kan
worden gesproken van het psychologisch model van het consumentengedrag, kan toch worden gezegddat ereenredelijke matevaneenstemmigheid bestaat tussen demodellen van het consumentengedrag
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die in eerder genoemde tekstboeken worden gehanteerd: Bettman
(1979,hfd. 12),Engel&Blackwell(1982,677-690).
In de psychologische benadering van het consumentengedrag staat
centraal het beslissings- of probleemoplossingsproces via welke de
consument tot zijn keuze komt. Enkele belangrijke elementen in dit
proces, zoals aangegeven in schema 1,zijn: keuzecriteria, percepties
ofbeliefs,gewichten,attitudesen'evoked set'.
Dekeuzecriteria zijn dekenmerkenwaaropmeneen keuze-alternatief
beoordeelt. Het kan als synoniem worden opgevat met deuit deeconomie afkomstige term karakteristiek. Doorgaans zijn slechtseenbeperkt aantal karakteristieken werkelijk relevant bijhetmakenvaneen
keuze,hetgeen te maken heeft metdebeperktevermogensvan consumenten om informatie te verwerken en nutsberekeningen te maken:
Simon (1979, 3-19). Met behulp van psychometrische technieken
kunnenderelevantekarakteristieken worden opgespoord.
Ook indeeconomische theorie ishet ideedateenconsument uitoogpuntvanvereenvoudiging slechtseenaantalkarakteristiekenvanProdukten laten meewegen bij zijn keuze ('relevant set') naar voren gebracht:VanPraag(1968,p.4,24).
Belangrijk is hoe de consument een keuze-alternatief percipieert
('ziet') met betrekking tot een bepaalde karakteristiek. Dezeperceptiesvan produkten,ookwelgenoemd 'beliefs' metbetrekking totProdukten kunnen zeerwelafwijken vandeobjectieve werkelijkheid. Het
isbijvoorbeeld bekend dat boter door consumenten vaakvetter wordt
gevonden dan margarine, hoewel devetpercentages in beide produkten precies even hoog zijn. Termorshuizen (1982) constateerde dat
ook melk alsveelvetter wordt gepercipieerd dan inwerkelijkheid het
gevalis.Bayton(1963)noemdehetperceptieprocesvan fundamenteel
belang voor het begrijpen van het 'micro-economisch psychologisch
systeem',inhetbijzonder datvoor voedingsmiddelen.
De gewichten dieeenconsument toekent aan deverschillende keuzecriteria geven weer hoebelangrijk hijdezevindt bij zijn keuzeen hoe
hij de verschillende criteria tegen elkaar afweegt; zij drukken zijn
voorkeuren uit.Opbasisvandebeliefs -de(subjectieve) scoresvande
alternatieven op dekeuzecriteria -endegewichtenvandekeuzecriteria worden overall-evaluaties met betrekking tot de keuze-alternatieven gevormd. Een dergelijk overall-evaluatie wordt door de psycholoog 'attitude' genoemd: Fishbein (1963). Het equivalent van de gewichten van de keuzecriteria is in de economische theorie de nutsfunctie over de karakteristieken. Het economische begrip 'nut' van
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een alternatief is in belangrijke mate equivalent met wat de psycholoogde'attitude-score'vandat alternatief zounoemen.
In het algemeen zullen niet alle alternatieven dieopdemarkt aanwezigzijnvooreenbepaaldeconsument inaanmerking komenomgekozen te worden. Sommige vallen af doordat de consument ze gewoon
niet kent, andere doordat ze aan bepaalde doorslaggevende criteria
niet voldoen, bijvoorbeeld te duur, vieze smaak, enzovoort. De verzameling van in aanmerking komende alternatieven wordt 'evoked
set'genoemd(Howard &Sheth, 1969).
Achterliggende factoren metbetrekking tot perceptiesen preferenties
van produkten hebben temaken met deaard vandeconsument ende
omgeving waarin deze verkeert. Zoals in Schema 1is aangegeven,
kunnen hierbij factoren worden genoemd als motivatie/behoeften,
persoonlijkheidskenmerken, levensstijl, cultuur, referentiegroepen en
de informatie waarover men beschikt. Deze laatste ismet name van
invloedopdeperceptievan produkten.Alsgevolgvanvoorlichtingen
reklamekunnenproduktpercepties wijzigen.
Verschillendetypenprobleemoplossingsprocessen
Niet alle elementen van het beslissingsproces spelen in alle situaties
een even grote rol. Het zoekgedrag van de consument en de verwerking van informatie zal bijvoorbeeld veelbelangrijker zijn bijde aankoopvan eenduurzaam consumptiegoed, dan bijdeaankoopvaneen
dagelijks verbruiksprodukt, zoals bijvoorbeeld een bepaald voedingsmiddel. Zeer bekend is de indeling van Howard (1977) in drie typen
probleemoplossingssituaties:
1 Bij 'routinized response behavior' weet de consument welkekeuzecriteria hij moet hanteren om de alternatieven in een produktklassetebeoordelen enhoedezealternatieven scorenopdekeuzecriteria. Het nutvandealternatieven ligtvastenditwordtdoorde
consument afgewogen tegen deprijs. Alleen informatie over verkrijgbaarheid enprijs isrelevantvoordeconsument.
2 Bij'limited problem solving'weetdeconsumentwelkekeuzecriteria hij moet hanteren om dealternatieven ineen produktklasse te
beoordelen, maar weet hij niet hoe hij ieder alternatief moet beoordelen opdekeuzecriteria.Alsgevolgvanintroductievan nieuwe produkten (merken), voorlichting, reklame, mond-tot-mondcommunicatie is de consument steeds bezig met het bijstellen en
opnieuwbepalenvanbeliefsvoor keuze-alternatieven.
3 'Extensive problem solving' treedt op als de consument niet weet
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welkecriteria hij moet aanleggen binnen eenproduktklasse, noch
descoresvan dealternatieven opdeze criteria kent.Dit doetzich
voor als een consument voor het eerst een produkt koopt binnen
een bepaalde produktklasse, bijvoorbeeld de aankoopvan deeersteautoofdeeerstekant-en-klaarcakemix.
Keuze tussen produktklassen
Aangezien het bij 'extensiveproblem solving'meestalgaat omhet de
eerste keer kopen van een produkt indebetreffende produktklasse,is
vaak tegelijk devraag aan de orde ofer een aankoop zal worden gedaan in de betreffende produktklasse, met andere woorden de keuze
tussen produktklassen. Zoalsvermeld,ishieraan totnutoebinnenhet
meer psychologisch georiënteerde consumentengedragsonderzoek
weinigaandacht besteed.
Alleen Howard (1977,Hfd. 5)behandelt, binnen de situatie van 'extensive problem solving' het geval van keuze op twee niveaus: keuze
tussen produktklassen en keuze tussen merken binnen een produktklasse.Hij suggereert dat evenalsvoor hetmerkniveau erook metbetrekking tot dekeuze tussen produktklassen keuzecriteria zijn. Evenals de keuzecriteria op merkniveau worden de keuzecriteria op produktklasseniveau bepaald door dewaardenvandeconsument.Ophet
niveau van deproduktklasse zouden dit meer 'eindwaarden'zijn (bijvoorbeeld: eencomfortabel bestaan,veiligheid,plezier),ophetniveau
van de merkkeuze zijn dit 'instrumentale waarden' (bijvoorbeeld:
schoon, logisch, zuinig). Bij de aanschaf van een auto bijvoorbeeld,
zouden bijdekeuzetussenwelofgeenautodeeindwaarden belangrijk
zijn en bij de keuze van het merk de instrumentele. Dit onderscheid
tussen eindwaarden en instrumentele waarden isook belangrijk voor
de reclame. Collectieve reclame bijvoorbeeld, ter stimulering van de
vraag naar deproduktklasse, moet meergericht zijn opde eindwaardendandeinstrumentele waarden.
Voor devoorspellingvan delange-termijnontwikkelingen metbetrekking tot devraag naar bepaaldeproduktklassen (bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen) is het belangrijk de veranderingen van de normenenwaarden indeconsumentenpopulatie tevolgen.
Tweerichtingen
In het rechtergedeelte van Schema 1wordt van globale beslissingen
(startend met het totale budget) naar gedetailleerde beslissingen gegaan (dekeuzebinneneenproduktklasse).Echter,zoalsaandelinker141

kant aangegeven,iserookeenbewegingintegengestelderichting:van
gedetailleerd naar globaal.Een nutsfunctie over goederencategorieën
isgebaseerd op het nut van deproduktklassen indie goederencategorieën en het nut van een produktklasse wordt op zijn beurt weer bepaald door de alternatieven in die produktklasse die voor de consument inaanmerking komenomgekocht teworden.
Er kan niet worden gezegd dat Schema 1dwingend in één bepaalde
richting door deconsument zou worden doorlopen. Enerzijds ligthet
voordehand teveronderstellen datereersteenallocatievan het inkomen opglobaal niveau plaats vindt,dat dan opverdereniveaus nader
wordt verdeeld. Of hierbij echter steeds van een bewust beslissingsproces sprake is, is zeer de vraag: Olshavsky en Granbois (1979, p.
94-95).En ook alzou dedominante beweging van globaalnaargedetailleerd zijn, dan zouden er toch voortdurend terugkoppelingen
plaatsvinden: op grond van veranderingen in percepties en preferenties, informatie over beschikbaarheid, hoedanigheid, prijzen, enzovoortmetbetrekking totalternatieven binneneen produktklasse.
Hierdoor kan niet alleen dekeuze met betrekking tot deze alternatieven anders uitvallen, maar kan ook derelatieveaantrekkelijkheid van
eenproduktklasse alsgeheelveranderen.Alsgevolghiervankandeallocatie over produktklassen worden bijgesteld enmogelijk vervolgens
ook die over goederencategorieën. Schema 2moet dan ook niet wordenopgevat alseenbeschrijving vanhetbeslissingsprocesvandeconsument, maar als een model voor het aangeven van de verschillende
elementen en hun onderlinge relaties die inhet keuzegedrag van consumenten een rol spelen. Schema 2 laat duidelijk zien dat het geheel
van tenemen beslissingen zo complex is,dat geen menssimultaan dit
helebeslissingsprobleem kan oplossen.
Voor zover duidelijk beslissingsprocessen bij de consument kunnen
worden geïdentificeerd, zijn dit partiële beslissingen: binnen een bepaald subsysteem. Tot nu toeheeft studievandeze beslissingsprocessenvrijwel uitsluitend plaatsgehad opniveau 3:dekeuzevan alternatievenbinneneenproduktklasse.
Deindeling indriebeslissingsniveaus zoalsdieinSchema 1 isweergegeven: totaalbudget -»• goederencategorieën; goederencategorieën
-»• produktklassen;produktklassen -+ alternatieven binnenproduktklassen, lijkt in veel situaties van toepassing, maar hoeft nietaltijd dwingend tezijn.Welkeindelingmenkiest,hangt afvandevraagstelling. Wanneer men bijvoorbeeld behalve in devraag naar een bepaald merk bierook geïnteresseerd isindekeuzevanbierten opzichte
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van andere dranken (frisdranken, vruchtensappen en dergelijke) dan
kan men in het beslissingsmodel vier niveaus onderscheiden: totaalbudget —•voeding; voeding —-dranken; dranken —*• bier; bier —•
merk x bier. Ook in dit geval geldt dat de bijdrage van psychologische variabelen tot de verklaring van de keuze groter is in de meer
gedetailleerde stadia van een beslissingsproces. Bij homogene Produkten, waarbij de keuze binnen de produktklasse nauwelijks van
betekenis is, kan met een beslissingsmodel in twee in plaats van in
drieniveauswordenvolstaan(bijvoorbeeld: aardappelen).
Synergie effecten;betekenisvoorde marktkunde
Uit Schema 1 en de naar aanleiding daarvan gehouden beschouwing
isduidelijk hoehet komt, dat -zoals weaan het begin van het artikel
vaststelden -de modellen van het consumentengedrag vanuit deeconomieendepsychologiezosterklangselkaarheenwerken.Zehebben
hun aangrijpingspunten op verschillende niveaus van het consumentenbeslissingsproces: de economie kijkt vooral naar keuzen tussen
goederencategorieën en tussen produktklassen, de psychologie naar
keuzebinnen produktklassen.
Dit hangt samen met hetverschil inbenadering endeveronderstellingen dieworden gehanteerd inbeide disciplines. Deeconomiegaat uit
van een aantal axioma's, waaruit deductief bepaalde consequenties
ten aanzien van keuzegedrag worden opgeleid. Hierbij wordt volledige kennis verondersteld ten aanzien van produkten en hun eigenschappen en worden preferenties alsgegeven beschouwd. Depsychologische benadering is veeleer inductief en start met het waarnemen
van het koopgedrag (de concrete keuzevan alternatieven binnen een
produktklasse), besteedt veel aandacht aan informatieverwerking en
aan devorming van percepties en preferenties bij consumenten. Terwijlvolledige informatie op niveau 3(volledigekennismet betrekking
tot allemerken enhun eigenschappen) doorgaans eenverrevanrealistische veronderstelling is,isdezeveronderstelling ten aanzien van de
niveaus 1 en 2,waar het om meerglobalevoorstellingen gaat, minder
problematisch (iedereen weet wat een auto is,niet iedereen weet alle
bijzonderheden van eenbepaald merk).Aangezien door deanderegedragswetenschappen nogniet veel analytische hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor deverklaring van de nutsfuncties op de niveaus 1 en 2,
lijkt de aanpak van deeconoom om depreferenties alsgegeven tebeschouwenvoordezeniveausdemeestwerkbare.
Het is interessant te constateren dat de eerder besproken nieuwere
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ontwikkelingen indeeconomische theoriedeze meer geschikt maken
voor gebruik op niveau 3:de keuze binnen produktklassen. Dit geldt
voor het werk van Simon (1979) met veel aandacht voor beslissingsprocessen, voor het onderzoek over de rol van informatie zoals dat
door economen wordt verricht: Nelson (1970, 1974),Stigler en Becker (1977),Ratchford (1980, 1982)ende karakteristiekenbenadering
van Lancaster (1966, 1971).Hierdoor lijkt hetmogelijk omopniveau
3 nu reeds tot werkelijk geïntegreerde modellen te komen (zie paragraaf 3). Andersom zou het nuttig zijn dat vanuit de psychologische
invalshoek meer aandacht wordt besteed aan debeslissingsniveaus 1
en2.Metnameishetvanbelangmeerinzichttehebbenindeaardvan
de beslissingsprocessen op deze niveaus en de achtergronden van de
preferenties van consumenten of groepen van consumenten. Aangezien elementen als waarden, normen, cultuur, enzovoort voor deverklaring van het consumentengedrag op deze niveaus van groot belang zijn, ishier steun van sociologen welkom. De (schaarse) bijdragen van deze zijde lijken zich dan ook vooral op het niveau van de
keuze tussen goederencategorieën en produktklassen te bewegen, zie
bijvoorbeeld Hogervorst enanderen (1979).Nicosia enMayer (1976)
bepleiten een 'Sociology of Consumption', die zich vooral zou moeten richten opeen drietal elementen:culturele waarden, institutiesen
consumptie-activiteiten. Bij 'consumptie-activiteiten' gaat het dan
vooral om de verklaring van de consumptieniveaus met betrekking
totgoederencategorieën enproduktklassen binneneensamenleving.
De relevantie voor de marktkunde van de verschillende theoretische
benaderingen van het consumentengedrag hangt af van het niveau
waarop de marktkundige problemen spelen. Voor de marketingproblematiek van merkartikelenfabrikanten is in eerste instantie inzicht
in dekeuzen binnen deproduktklassen belangrijk. Demarketing profiteertdusvandeinterdisciplinaire modellen dieopdit niveau worden
ontwikkeld. Echter ookvoor merkartikelfabrikanten ishet met name
voordelangere termijn gewenst,instaat tezijnverschuivingen tussen
produktklassen tekunnen analyserenenaldusopnieuweontwikkelingen tekunnen inspelen(bijvoorbeeld ten behoevevan 'corporate planning').
Bij het marktbeleid op het niveau van de produktklasse (bedrijfstak
marktbeleid), zoals dat in Nederland bijvoorbeeld door produktschappen wordt gevoerd, gaat het om de vraag naar het produkt als
zodanig, bijvoorbeeld de vraag naar kaas, de vraag naar vlees, de
vraagnaar consumptiemelk. Hierbij isinzicht inhetkeuzegedragtus144

sen produktklassen van belang. Uit deverschillen in betekenis diede
gedragswetenschappelijke disciplines hebben voor de verschillende
beslissingsniveaus van de consument, kan worden afgeleid dat bij
marktkundige vraagstukken opbedrijfstakniveau debetekenisvande
economische theorievan hetconsumentengedrag (voorshands) groter
is dan bij de marketingproblematiek ten aanzien van individuele
merken.
Modelvoordekeuzebinneneenproduktklassemeteentoepassingop
groenten
Het model
Meerdimensionale keuzemodellen (dat zijn modellen die expliciet rekening houden met deverschillendekeuzecriteria of karakteristieken
van produkten die een rol spelen bij de keuze) zijn zowel ontwikkeld
vanuit deeconomie:het karakteristiekenmodel van Lancaster (1966,
1971) als vanuit de psychologie: het multi-attribuut attitude model:
Fishbein (1963), Wilkie en Pessemier (1973), Engel en Blackwell
(1982,Hfd. 15).
Debelangrijke bijdrage van het karakteristiekenmodel is,dathetuitgaat van denotie dat produkten worden gekocht niet om de produktenalszodanig maarvanwegehunkarakteristieken.Bijkarakteristieken moetdanworden gedacht aanfysieke aspectenzoalsvorm,grootte,kleur,chemischesamenstelling,voedingscomponenten,enz.Derelatie tussen produktie en karakteristieken wordtlineair verondersteld
en wordt beschreven door de zogenaamde 'matrix van consumptietechnologie'Bvolgens:
z = Bx

(1)

Hierbij is xde(nxl)vector van produkten, z isde(rxl)vector van karakteristieken (wenemenaandaterrkarakteristieken zijn)ende(rxn)
matrix van consumptietechnologie B transformeert de produkten
naar karakteristieken. Een element b n van deze matrix geeft aan de
hoeveelheidvankarakteristiek ipereenheidvanprodukt j .
Inhetkarakteristiekenmodel isdenutsfunctie geformuleerd ophetniveauvandekarakteristieken:
U= U ( z , , . . . z r )

(2)
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Hetdoordeconsument optelossennutsmaximalisatieprobleemis:
MaxU= U(z,, . . .z r )
onderdevoorwaarden:
z= Bx
(3)
n
E x,p:< K
i=l
X;, Zj > O ,

waarbij K het beschikbare budget is,endep('sdeprijzen van deProdukten zijn.
Reeds eerder werd opgemerkt dat zoals in deeconomie de totaalevaluatie van een produkt woidt uitgedrukt in nut, dit in de psychologische benadering geschiedt via de attitude. In het bekendste multi-attribuut attitude model,dat van Fishbein (1963),wordt derelatie tussen attitude enerzijds en beliefs en gewichten anderzijds alsvolgtgespecificeerd:
r
Ai= E w t b it
(4)
t=l
waarbij:

A: -• attitudetenopzichtevanalternatief(produkt)i;
wt -»• gewichtofbelangrijkheidvan evaluatiecriterium
t;
bit -»• belief met betrekking tot deprestatie van alternatiefiopevaluatiecriterium t;
r

-»• aantalrelevante evaluatiecriteria.

(Deze specificatie wijkt overigens ietsafvandeoorspronkelijke Fishbein-formulering.)
Er is een duidelijke overeenkomst in structuur tussen het (economische) karakteristiekenmodel en het (psychologisch) multi-attribuut
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attitudemodel. In beide gevallen wordt een produkt (een keuze-alternatief) opgevat als een bundel eigenschappen (karakteristieken of attributen) en in beide gevallen heeft de consument een maximalisatiestreven: het hoogste nut, respectievelijk de meest gunstige attitude
score. Vgl. (4), het Fishbein model, is een uitdrukking voor de
attitudescore van één alternatief (alternatief i).Wanneer wehet Lancaster-model hanteren in de situatie dat maar één produkt (bijvoorbeeldprodukti)wordtgekocht,datwilzeggendatindex-vectorx~ 1
enXj= 0voorj ^ i,dangeldtopbasisvanVgl.(1)datdekarakteristiekenniveaus b n ,. . .birworden gerealiseerd.Alswenutemaken hebben
meteennutsfunctie voorkarakteristieken dielineairis:
U ( z ) = £ wtzt
t=l

(5)

dan geldt dat het nut ontleend aan dekeuzevan alternatief igeschrevenkanworden als:
r
U i = I w t b it
t=l

(6)

eenuitdrukking diewiskundig exact gelijk isaan Vgl.(4).Dit demonstreert de overeenkomst tussen het multi-attribuut attitude model
vanFishbeinenhetkarakteristiekenmodelvan Lancaster.
Het hiergebruiktemeerdimensionale keuzemodelcombineertelementenvan beidebovengenoemde modellen. In Schema 2,dat een nadere
uitwerking is van het onderste gedeelte van Schema 1, is het model
schematisch weergegeven.
Doelvan het model isdeverklaringvan degekochtecombinatiesvan
groenten (11). Deze combinatie wordt volgens het model bepaald
door:
— de perceptie van de alternatieven op de relevante karakteristieken
(3) (eventueel vindt een voorselectie plaats waardoor niet iedere
groente tot de 'evoked set' (6) van een bepaalde consument behoort;
— denutsfunctie overdekarakteristieken (7);
— het budget yjkvoor de produktklasse (8)en deprijzen van de alternatieven(5);
— behoefte aan variatie. Bij de verklaring van gekochte combinaties
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van alternatieven (niet bij 'one-shot' aankopen) kan dezevariatiebehoefte belangrijk zijn. Herhaaldelijk is in consumentenonderzoekgeconstateerd datconsumenten strevennaareenzekere afwisseling:Howard en Sheth (1969),Howard (1980),Wierenga (1974,
Hfd. 6),PessemierenMcAlister(1981).
Het gestippelde deelvan Schema 2geeft aandat depaarsgewijze preferenties voor alternatieven worden bepaald doordeperceptiesvande
alternatieven op de karakteristieken en denutsfunctie van de betreffende consument. Hiervan wordt bij de operationalisatie gebruik gemaakt door op basisvan paarsgewijze preferentie-uitspraken vaneen
respondent diens nutsparameters teberekenen.Dit isdus een 'zijlijn'
van het model, dat hier alleen is toegevoegd ten behoeve van de meting.
Het model in Schema 2beschrijft een eenmalige keuzevan een alternatievencombinatie (bijvoorbeeld ineenbepaaldeverhouding). Wanneer wedegekochte combinaties in een aantal achtereenvolgendeperioden zouden beschouwen, moet uiteraard rekening worden gehouden met terugkoppelingen. Als gevolg van ervaring met een produkt
kandeperceptiewijzigen bijvoorbeeld.
Verder kan worden opgemerkt dat terwillevan de overzichtelijkheid
in het model van Schema 2 alleen de belangrijkste relaties tussen de
variabelen zijn weergegeven. Men zou bijvoorbeeld kunnen opmaken
dat erook eenrelatiekan bestaan tussen (8)en(6):budgeten 'evoked
set' -alshet budget kleiner iszullen eerder bepaalde merken afvallen
wegens teduur -en tussen (4)en (3):motivatie en behoeften kunnen
invloedhebbenopperceptie:Simon(1979,29-38).
In hetvolgende zal kort worden beschreven hoehet model isgeïmplementeerdenwelkeresultaten werdenverkregenvoordesituatievande
keuzevangroenten ineenbepaalde week.Uitvoeriger informatie over
dezestudieistevinden inWierenga(1982).
Data
De gegevens zijn verkregen bij een steekproef van 150 respondenten
(huisvrouwen)afkomstig uit geheelNederland. Derespondenten werden geïnterviewd door een marktonderzoekbureau en kregen vragen
voorgelegd over gelijkenissen tussen groenten (ten behoevevan meerdimensionale schaalanalyse),scoresvandegroenten opeenaantal attribuutschalen enpreferentie-oordelen met betrekking tot individuele
groenten (paarsgewijs). Daarna werd een koopsimulatie uitgevoerd.
148

Aan de respondenten werden prijzen genoemd voor de betreffende
groenten en hen werd verteld dat zijƒ 15,— beschikbaar hadden om
groentenaankopen tedoenvoor éénweekvoor een gezinvan4personen: tweevolwassenen en tweekinderen. Hierbij werd dagnadag afgewerkt:maandag,dinsdagetcetera,totenmetzondag.Omhetmeer
realistisch te maken werd ook gevraagd naar de andere onderdelen
vandebetreffende maaltijd: aardappelen,vlees,soepen toetje.
Hetveldwerkwerduitgevoerd inmei 1978.Inhetonderzoekwaren 15
groenten betrokken:groentendieopdatmomentindemarkt beschikbaar waren.Ook degehanteerde prijzen sloten nauwaanbijdeopdat
moment geldendeprijzen. Om dekeuze tevergemakkelijken kreegde
respondent een plaat voorgelegd met kleurenfoto's van de 15 groenten,waaropbijiederegroentedeprijswas aangegeven.
Perceptuelekarakteristieken vangroenten
Diverse analysemethoden: meerdimensionale schaaltechnieken, faktoranalyse en discriminantanalyse werden gebruikt om de relevante
perceptuele dimensies van groenten op te sporen. De resultaten uit
de verschillende analyses bleken zeer eenstemmig te zijn: steeds
kwamen drie dimensies naar voren die konden worden benoemd als
feestelijkheid (duur, feestelijk, voor hoge inkomens), energie (koolhydraten, voor mensen met zwaar werk) en microbestanddelen (vitamine A, C en ijzer).Tabel 1 geeft descores aanvan de 15groenten
op deze drie dimensies. (Deze scores zijn herschaald zodat per dimensiedelaagstescorenulis).
Hoog opdefeestelijkheidsdimensie scoren asperges,champignonsen
paprika. Rode en witte kool zijn weinig feestelijk.3 Als energieaanbrengende groente worden vooral gezien: spinazie, andijvie, rode
kool, boontjes en witte kool. Hoog op micro-bestanddelen scoren
vooralandijvie,spinazieensla.
Ondanks een zekere variatie over respondenten kon toch worden
vastgesteld dat er in wezen overeenstemming bestaat tussen respondenten over de perceptuele structuur van groenten. Er konden geen
groepen respondenten worden gevonden met duidelijk afwijkende
perceptueledimensies.
Lang niet altijd waren de percepties van groenten in overeenstemming met de (objectieve) fysieke eigenschappen. Terwijl er voor de
voedingscomponenten ijzer, vitamine A en eiwit een redelijke samenhang werd gevonden tussen gepercipieerde en werkelijke gehal149

Tabel 1 Perceptiesvan15groentenopdrieperceptuele
karakteristieken
feestelijkheid

energie

microbestanddelen

andijvie
asperges
bloemkool
champignons
komkommer

0.132
2.283
0.676
1.699
0.082

1.816
0.848
1.653
0.206
0.116

0.912
0.140
0.337
0.064
0.000

paprika
prei
rabarber
rodekool
sla

1.050
0.111
0.093
0.000
0.179

0.000
1.274
0.112
1.758
0.802

0.421
0.474
0.044
0.289
0.777

sperciebonen
spinazie
uien
wittekool
worteltjes

0.597
0.233
0.040
0.003
0.217

1.784
1.868
0.825
1.589
1.428

0.587
0.885
0.066
0.189
0.606

ten, was voor vitamine C (waarvan derespondenten zelf verklaarden
dat dit de belangrijkste voedingscomponent in groente is) en koolhydraten dezesamenhangtotaal afwezig.
Aangezien het er bij consumentenbeslissingen om gaat wat de mensen denken, (of dit nu objectief gezien juist is of niet) zijn de gepercipieerde karakteristieken verder gehanteerd in het beslissingsmodel.
Nutsfuncties
Tweetypennutsfuncties werdeninbeschouwing genomen:
eenlineairespecificatie:
r
U = E w t zt
t=l
en
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(7)

eenzogenaamde ideaalpunt-specificatie:
U:

r
I wt(zt-It)

(8)

Bij een lineaire nutsfunctie blijft het nut ontleend aan (bijvoorbeeld)
karakteristiek t steeds toenemen met verhoging van zt, het niveau
van karakteristiek t (of afnemen, namelijk als wt <o). Bij een ideaalpuntmodel is er voor elke karakteristiek t een ideaalniveau I r Met
het stijgen van zt stijgt het nut, totdat het niveau I, is bereikt, als
zt nog verder stijgt gaat vervolgens het nut dalen. Uiteraard gaat bij
zeer grote It een ideaalpuntmodel over in een lineair model (het
ideaalpunt gaat naar oneindig). Op grond van de paarsgewijze preferentiegegevens (9) werd voor iedere respondent de nutsfunctie geschat. Hierbij werd gebruik gemaakt van het LINMAP-algorithme:
SrinivasanenShocker(1973).
Desgewenst kan dit algorithme zelf per karakteristiek bepalen welke
specificatie de meest passende is: lineair of ideaalpunt. Als attributen van de groenten in de analyse werden gehanteerd de drie eerder
genoemde perceptuele karakteristieken: feestelijkheid, energieenmicrobestanddelen, aangevuld met een per respondent verschillende
karakteristiek: smaak (gemeten voor ieder van de 15groenten in het
interview).
De aanpassing van de preferenties aan de nutsfuncties was bevredigend. Bij het lineair nutsmodel was dereproduktie van devoorkeursvolgorde door het model gemiddeld over alle respondenten 0.796
(d.i. de gemiddelde rangcorrelatie coëfficiënt tussen oorspronkelijke
voorkeursvolgorde en dedoor het model gereproduceerde voorkeursvolgorde). Bij het 'mixed-mode' nutsmodel, waarbij LINMAP zelf
per attribuut de specificatie bepaalt, was de gemiddelde reproduktie
0.827.
Voorspellingvandegekochte combinaties
Met behulp van de geschatte nutsfuncties kan worden voorspeld
welke groentencombinatie een respondent zal kopen, aannemend dat
zij streeft naar nutsmaximalisatie binnen de door het budget en de
prijzen vandegroentengesteldegrenzen.
Wij nemen hierbij dus aan dat de consument het volgende maximalisatieprobleem oplost:
MaxU(z,,...z4)

(9)
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onderdevoorwaarden:
z= Bx
£xiPi<15
z,x> 0

(10)

Hierbij zijn z, t/m z4 de niveaus van de krakteristieken feestelijkheid, energie, micro-bestanddelen en smaak en is Bde (15 x4) matrix van consumptietechnologie. (Tabel 1 aangevuld met het attribuutsmaak).
Met een lineaire nutsfunctie - Vgl. (7) - is dit een lineair programmeringsprobleem, met een ideaalpuntspecificatie voor de nutsfunctie
-Vgl.(8)-isheteenkwadratisch programmeringsprobleem.
Bij deze benadering wordt er vanuit gegaan dat het de consument
louter gaat om de karakteristieken als zodanig. Echter, zoals werd
opgemerkt, kan bij frequent gekochte consumentenprodukten debehoefte aan variatie een belangrijke rol spelen. Vanuit de voedingsvoorlichting in Nederland wordt bovendien expliciet het belang van
variatie in het menu benadrukt: 'Eet gevarieerd'. De variatie kan
worden afgemeten aan de variantie in de x-vector (Var (x)). De variante is groot als men slechts één groente (bijvoorbeeld groente i)
consumeert: xt [> 0 Xj= 0 (j =/= i) en klein bij een zeer gevarieerd
menu. Bijvoorbeeld als men van alle groenten evenveel eet: x, ] = x2
= . . .= x,j, geldt: Var (x)= 0. (Dus hoe groter devariatie hoekleinerVar(x)enomgekeerd).
Voor een consument die zowel belang hecht aan de intrinsieke produktkarakteristieken als aan variatie, kunnen we daarom de doelfunctie schrijven als:
Max[wU(z)-(l-w)Var(x)]

(11)

waarbij whet belang van de intrinsieke karakteristieken en(1-w)het
belangvanvariatie aangeeft.
Doelfunctie (11), gecombineerd met devoorwaarden (10), impliceert
een kwadratisch programmeringsprobleem. Cel 6 in Schema 2 geeft
aan dat er een voorselectie kan plaatsvinden: bij een bepaalde respondent kunnen bepaalde groenten niet tot de 'evoked set' behoren,
dat wil zeggen niet in aanmerking komen om gekocht te worden
(bijvoorbeeld doordat men een groente niet kan verdragen, absoluut
nietlust,ofietsdergelijks).Hiernaar isinhetinterview gevraagd.
A priori uitgesloten groenten worden in deoptimalisatie voor debetreffende respondent niet meegenomen. Overigens kwam a priori uit152

sluiting bij groenten op beperkte schaal voor. Bij diverse respondenten werd geen enkele groente uitgesloten; bij de meesten één of
twee.
Met behulp van kwadratische programmering is per respondent de
optimale groentencombinatie (x,, .. . x15) bepaald. Deze is vervolgens vergeleken met de werkelijk gekochte combinatie (in de koopsimulatie).Hiertoewerdeneenviertalcriteria bepaald:
R-*- correlatiecoëffïciënt tussen voorspelde en actuele
vector van groenten (hogere waarde voor R —+•
betereovereenstemming);
Theil-U—*• een maat van de afwijkingen tussen voorspelling en
realisatie: Theil (1961, p. 32); (lagere waarde voor
U —*• betereovereenstemming);
GEMAFW —•- gemiddelde afwijking tussen voorspelling en realisatie voor alle 15 groenten (lagere GEMAFW ——
betereovereenstemming);
P(HYPER)-»- bepaald op grond van het aantal groenten dat zowel in devoorspelde als in de actuele goederencombinatie voorkomt4 (lagere P (HYPER) — betere
overeenstemming).
De vier genoemde criteria werden vervolgens lineair gecombineerd
in het samengestelde criterium C: de eerste hoofdcomponent uit de
viercriteria(hogereC —»- betereovereenstemming).
Tabel 2 geeft voor de verschillende modellen de gemiddelde waarden van de overeenkomingscoëffïciënten over alle 150 respondenten. Overwegende dat we hier keuzegedrag van individuele consumenten verklaren, kan worden geconstateerd dat de kwaliteit van de
voorspelling zeer redelijk is. De correlatiecoëffïciënt R bijvoorbeeld
is in de orde van grootte van 0.3 à 0.4, hetgeen een duidelijke positieve samenhang tussen voorspelling en werkelijkheid impliceert.
(De standaardafwijkingen van de gemiddelden in Tabel 2 schommelentussen0.01en0.04).
Het model waarbij de consument alleen op de karakteristieken let,
geeft een veel slechtere voorspelling dan het model met variatiebehoefte erin. Het eerstgenoemde model onderschat het variatiegedrag in belangrijke mate: bij het lineair model koopt iedere respondent slechts één groente (dit volgt direct uit het optimalisatieprobleem), bij het 'mixed-mode' model is het gemiddelde aantal groenten 1.96, eveneens ver beneden het werkelijk gemiddeld aantal van
8.49verschillendegroentendieeenrespondent ineenweek koopt.
In de modellen met variatiebehoefte is de weegfactor w (constant
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Tabel2 Overeenstemmingtussendoorhetmodelvoorspeldeen
werkelijkgekochte combinaties(gemiddeldenover150 respondenten)
lineaire nutsfunctie

'mixed-mode nutsfunctie

alleen
karakteristieken
w=l

karakteristieken +
variatiebehoefte
w= 0.20

alleen
karakteristieken
w=1

karakteristieken +
variatiebehoefte
w= 0.20

0.43(0.80)
0.44(0.30)
0.77(0.49)
0.29

0.30(0.77)
0.74(0.68)
1.84(1.49)
0.57

0.33(0.64)
0.49(0.32)
0.89(0.55)
0.37

R
0.35(0.76)**
Theil-U
0.82(0.80)
GEMAFW
2.26(1.93)
P (HYPER) 0.61
C (samengest)
-1.72
Aantal*
verschillende
1.00
groenten

-0.58

-1.48

-0.75

8.53

1.93

8.25

* Inwerkelijkheid: 8.49
** Getallen tussen haakjes hebben betrekking op de geaggregeerde vector van
groentencombinaties(zietekst)

over respondenten) zo bepaald dat het gemiddelde aantal verschillende groenten zo dicht mogelijk bij 8.49 uitkomt.5 Uit de gevonden waarde voor w :0.20 voor beide modellen blijkt, dat devariatiebehoefte met een relatief gewicht van (gewicht: 0.80) erg belangrijk
is ten opzichte van het streven naar een zo goed mogelijke karakteristiekencombinatie(gewicht0.20).
Zoals werd opgemerkt, ishet inhet algemeen moeilijk gedrag van individuele consumenten met een grote mate van nauwkeurigheid te
voorspellen. Op het geaggregeerd niveau vallen echter een groot aantal 'toevallige' afwijkingen tegen elkaar weg. Wanneer we de door
het model van de individuele consumenten voorspelde groentencombinaties bij elkaar optellen en vergelijken met de aktuele, eveneens
geaggregeerde aankopen vector, dan isdeovereenstemming een stuk
beter. Voor de overeenstemmingscoëfficiënten R, Theil-U en GEMAFW is dat in Tabel 2 aangegeven door getallen tussen haakjes.
De overeenstemming bij deze werkwijze: schatting van individuele
nutsfuncties, bepaling van individuele groentecombinaties en daarna
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aggregatie, bleek veel groter dan wanneer vanaf het begin met één
representatieve consument werd gewerkt waarvoor op geaggregeerd
niveauééngoederencombinatie werd berekend.
Uiteraard kan de bovenstaande benadering verder worden uitgewerkt en verfijnd (Wierenga, 1982). Met een dergelijk model is het
in principe mogelijk de effecten te voorspellen op de gekochte hoeveelheden van de verschillende groenten van prijsveranderingen van
individuele groenten, introduktie van nieuwe groenten met bepaalde
perceptuele dimensies, en van informatie gericht op specifieke aspecten, eventueel met de bedoeling om tot herpositionering van bepaalde groentesoorten te komen. Deze zaken zijn voor de marketing
vaneenproduktvangrootbelang.
In de context van dit artikel is het model gepresenteerd omdat het
een duidelijk interdisciplinair karakter heeft. Aan het binnen deeconomie ontwikkelde karakteristiekenmodel ishet belangrijke psychologische begrip perceptie gekoppeld en met behulp van psychometrische technieken zijn de perceptuele dimensies van het produkt bepaald. Vervolgens werden nutsfuncties bepaald - een concept uit de
economie maar zoals we zagen met een parallel in het psychologische begrip attitude - wederom met een psychometrische methode.
Daarna werden optimale combinaties berekend waarbij de behoefte
aan variatie - waarover in de psychologie de nodige literatuur bestaat, zie onder andere Berlyne (1960) - ingebouwd is in het model.
Het aspect dat de analyse werd uitgevoerd op het niveau van individuele consumenten past meer binnen de traditie van de psychologiedandievandeeconomie.
Uit de resultaten blijkt, dat met een dergelijk interdisciplinair model belangrijke inzichten kunnen worden verkregen ter verklaring
vanhetkeuzegedragvan consumenten.
Samenvattingenconclusie
Dit artikel houdt zich bezig met modellen van het consumentengedrag zoals die in de economie en psychologie zijn ontwikkeld. Geconstateerd wordt dat de benaderingen vanuit deze twee disciplines
tot nu toe weinig met elkaar in verband zijn gebracht. Het belangrijkste thema van het artikel is de mogelijkheid tot de ontwikkeling
van interdisciplinaire modellen waarmee met behulp van een combinatie van elementen uit economie en psychologie (en eventueel so155

ciologie) een beter inzicht kan worden verkregen in de achtergrondenvanhet consumentengedrag.
In het artikel wordt eerst een globaal consumentenbeslissingsmodel
gepresenteerd dat kan dienen om deverschillende elementen uit economie en psychologie en hun onderlinge relaties in kaart te brengen.
Dit model kent drie niveaus: 1 keuze tussen goederencategorieën,
2 keuze tussen produkten (of produktklassen) en 3 keuzen binnen
een produktklasse. Het blijkt dat de economische benadering vooral aangrijpt op deniveaus 1 en 2,depsychologische opniveau 3.Dit
verklaart de geringe mate van gemeenschappelijkheid van deze modellen. Het gepresenteerde consumentenbeslissingsmodel maakt ook
duidelijk waardemogelijkheden liggenvoormeer integratie.
Het model isvervolgens nader uitgewerkt voor de situatie van keuze
binnen een produktklasse. Dit model heeft zijn uitgangspunt in de
(economische) karakteristiekentheorie, die overigens een duidelijk
parallel heeft in de (psychologische) multi-attribuut attitude theorie.
Aan het karakteristiekenmodel zijn verder een aantal belangrijke
concepten uit de psychologische theorie van het consumentengedrag gekoppeld: perceptie, evoked set, en behoefte aan variatie. In
een toepassing opdekeuzevan groenten kon met dit modeleenredelijke verklaring worden verkregen voor de combinaties van groenten, gekocht voor eenbepaaldeweekdoor respondenten ineen koopsimulatie.
Gehoopt wordt dat het artikel een stimulans is tot verdere integratie
van de modellen van het consumentengedrag uit deverschillende gedragswetenschappelijke disciplines (economie, psychologie, maar
ook sociologie). Met een dergelijk interdisciplinair model kan meer
inzicht worden verkregen in de factoren die de keuze van consumenten beïnvloeden. Dit inzicht is belangrijk, gezien de rol van de consument in de sociale en economische verschijnselen van de samenleving. Zowel zij die zich bezig houden met het ontwikkelen en aanbieden van produkten en diensten voor consumenten in de markt
als degenen die de verantwoordelijkheid hebben voor het consumenten-enconsumptiebeleidkunnenhiervan profiteren.
Noten
1

Deeconomie,die primair gericht isopdeverklaring van keuzegedrag van individuenengroepen,wordthiertotdegedragswetenschappengerekend.
2
Inmiddels wordt ook buiten de marketing, met name op het terrein van con-
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sumentenbeleid en consumentenbescherming, veel gebruik gemaakt van deze
consumentengedragsmodellen. Consumentengedrag ontwikkelt zich steeds meer
toteenzelfstandig vakgebied.
3
Groenten met hoge scores op de feestelijkheidsdimensie blijken vooral in het
weekend teworden gegeten.
4
P (HYPER) is de kans om volgens toeval een even groot of groter aantal groenten te vinden dat zowel in de voorspelde als in de actuele goederencombinatie
voorkomt.(Dit aantal iseenz.g.hypergeometrische variabele).
5
Iteratief bepaald met stapjes van0.05.
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