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Interface
Raakvlak tussen theorie en praktijk

In deze rubriek: resultaten van weten-
schappelijk onderzoek, ontwikkelin-
gen in de theorie en in de methoden
van de marketing en hun betekenis
voor de marketing-praktijk. Deze ru-
briek staat onder verantwoordelijk-
heid van de wetenschappelijke redac-
tie, bestaande uit:
P. van den Abeele, P. A. Beuken-
kamp, J. M. F. Box, M. C. H. van
Drunen, P. S. H. Leeflang, Ph. A.
Naert, T. van Roy, A. F. Veldkamp.
Coördinatoren: Th. Verhallen, B.
Wierenga.

In dit vervolgartikel over
kwalitatief onderzoek
bespreken de auteurs, H.
P. Vogel en Th. M. M.
Verhallen, in het kort
een aantal hoofdvormen
van technieken van
kwalitatief onderzoek.
Teneinde een
kennisverdieping voor
geïnteresseerden
mogelijk te maken, zijn
literatuurreferenties
opgenomen waar een
uitvoeriger behandeling
van de diverse varianten
van de technieken, vanuit
een marketing-standpunt,
kan worden gevonden.

Technieken van
kwalitatief onderzoek &
1. Het diepte-interview
Het doel van deze techniek is het vin-
den van achterliggende factoren, die
het gedrag van de konsument beïn-
vloeden. Na het inleiden van het the-
ma wordt het interview ongestructu-
reerd doorgevoerd. De respondent
geniet een grote vrijheid bij het aan-
snijden van aspecten, die hem of haar
m.b.t. het gestelde thema van belang
lijken. De interviewer heeft de moge-
lijkheid tijdens het gesprek met di-
recte of indirecte vragen te interven-
iëren.
De ongestructureerde vorm van het
gesprek heeft voor- en nadelen tot ge-
volg. De voordelen van de techniek,
vooral t.o.v. gestructureerde inter-
views zijn:
- doordat het denken en de ant-
woorden van de respondenten niet in
een nauw getrokken raamwerk ge-
plaatst worden, bestaat voor de on-
derzoeker de mogelijkheid, zich een
beter beeld van de werkelijke hou-
ding van de participant te vormen;
- het diepte-interview is flexibel.

Buiten het feit om dat hier geen gene-
raliseerbare uitspraken mogelijk
zijn, zijn er twee nadelen te noemen:
- het gevaar bestaat dat de respon-
denten door de interviewer beïnvloed
wordt;
- de interpretatie gebeurt vanuit de
specifieke achtergrond van de inter-
viewer.

Voor een diepgaande discussie m.b.t.
de verschillende interviewvormen,
de vraagtechnieken en methodologi-
sche aspecten (betrouwbaarheid, va-
liditeit, e.d.) wordt verwezen naar
Cannell & Kahn, 1957.

2. De groepsdiscussie (focus group)
Bij deze bekende kwalitatieve tech-
niek leidt een moderator een groep
van acht tot twaalf participanten door
een discussie. De leiding van de dis-
cussie dient op een indirecte manier
plaats te vinden. Net als in een diep-
te-interview probeert de moderator
achterliggende motieven, die bijv.
het koopgedrag beïnvloeden, te vin-
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den, Goldman (1962) noemt enkele
voordelen van een groepsdiscussie
t.o.v. het diepte-interview, nl.:
- grotere spontaniteit van de parti-
cipanten;
- emotionele inspiratie;
- generatie van meer ideeën door
interaktie.

Een groepsdiscussie is te beschouwen
als een exploratieve verkennende on-
derzoekstechniek. Hij wordt gebe-
zigd als de meningen en gevoelens,
die onder de consumenten t.o.v. pro-
dukten, reklameboodschappen of an-
dere communicatieuitingen leven, bij
de producent grotendeels onbekend
zijn. Een uitbreiding van het onder-
zoek met kwantitatieve technieken is
op een later tijdstip mogelijk.

Een groepsdiscussie kan met name
gebruikt worden voor:
- het opwerpen van hypothesen,
- het ontwerpen van vragenlijsten,
- het stimuleren van 'creatieve men-
sen' (copy writers, etc.),
- het vinden van belangrijke pro-
dukteigenschappen t.b.v. conjunct
meten,
- het overbruggen van de kloof tus-
sen marketing management en con-
sument.

De nadelen van de techniek laten ver-
dere wetenschappelijke pretenties
snel stranden. Het zijn:
- er bestaat weinig mogelijkheid om
tot generaliseerbare uitspraken te ko-^
men;
- de resultaten zijn eenzijdig: ver-
baal;
- groepsinvloeden kunnen inhibe-
rend werken.

Literatuur waarin de voor- en nade-
len van beide voornoemde technie-
ken vanuit een marketing-standpunt
uitvoeriger worden bediscussieerd:
Bellenger, Bernhardt en Goldstucker
(1967), Cox, Higgenbotham en Bur-
ton (1976) en Calder (1977).

3. De projectieve technieken
De basis van deze technieken vormt
de veronderstelling, dat men onder

bepaalde omstandigheden geen in-
formatie omtrent de ware meningen
en gevoelens van de respondent kan
verkrijgen door ernaar te vragen,
echter wel door meningen en gevoe-
lens op personen of objecten te laten
projecteren.

De bekendste voorbeelden van pro-
jectieve technieken zijn:
- de woord-associatietest: de res-
pondent bekijkt een woordenlijst en
geeft aan, welk begrip hij het eerste
met ieder woord associeert;
- het afmaken van zinnen: zinnen,
zoals 'Vrouwen, die Caballero filter
roken, zijn ...' worden door de res-
porfdent gecompleteerd;
- de interpretatie van afbeeldingen:
de respondent interpreteert vaag ge-
houden afbeeldingen, zoals bij de
Thematic Apperception Test'
(TAT) of inktvlekken (Rohrschach
inkt test);
- fantastische situaties: de respon-
dent dient zich een irreële situatie
voor te stellen en zijn associaties te
beschrijven, bijv. 'Als Opel een mijn-
heer was, zag hij eruit als ...'
Een bekend voorbeeld hiervoor
stamt van Haire (1950). Daar werd
aan respondenten gevraagd de huis-

vrouw achter een boodschappenlijst-
je te beschrijven. Daarbij werden bij
verschillende respondenten twee
boodschappenlijstjes voorgelegd
welke slechts op één punt verschil-
den, nl. het produkt oploskoffie
stond er al dan niet op. De gerappor-
teerde omschrijvingen verschilden
aanzienlijk.
— de foto-sort: hierbij ordent de res-
pondent een aantal foto's naar een
bepaald criterium, bijv. gezelligheid
of gevraagd wordt de meest passende
foto's van personen uit te kiezen bij
een bepaald produkt of merk;
— het rollenspel: daarbij wordt de
respondent verzocht zich te verplaat-
sen in een rol van bijvoorbeeld een lid
van een bepaalde groep, een buur of
vriend. Voor een gedetailleerde uit-
werking zie de 'role rehearsal techni-
que' bij Abelson, 1966.

Deze projectieve technieken worden
overigens nogal eens gehanteerd in
klinisch onderzoek. Zij hebben het
voordeel dat de participant vrij gela-
ten wordt beschrijvingen vanuit de
eigen denk- en gevoelswereld te ge-
ven. Voor een verdere discussie zie
Bellenger, Bernhardt en Goldstuc-
ker, 1976.
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4. De creatieve sessie (brainstorming,
synecties)
Deze verbale groepstechniek wordt
evenals de focus group toegepast bij
het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
In tegenstelling tot de groepsdiscus-
sie, die de medewerking vraagt van
een homogene groep van participan-
ten, wordt hierbij de voorkeur gege-
ven aan een heterogene groep, veelal
van deskundigen. Een creatieve ses-
sie kan meer tijd in beslag nemen dan
een focus group (4 uur vs. 1,5 uur) en
uit meerdere bijeenkomsten bestaan.
Door de heterogene samenstelling
van de groep, wordt het optreden van
het synergie-effect verwacht, d.w.z.
dat de creatieve sessie tot kwalitatief
betere resultaten leidt dan het reflek-
teren van iedere deelnemer afzonder-
lijk.
Speciale gebieden, waar veel gebruik
gemaakt wordt van deze techniek
zijn:
- ontwikkeling van nieuwe produkt-
ideeën
— problemen waarvoor geen stan-
daardprocedures bestaan.

Een voordeel van de creatieve sessie
in vergelijking met de groepsdiscus-
sie is de grotere kans op het optreden
van het synergie-effect. Een speciaal
nadeel is de beïnvloeding van de
groep door dominante groepsleden.
Overigens zijn er tal van varianten op
het basisidee van de creatieve sessie:
Van Gundy (1981) bespreekt er maar
liefst 18!

5. De Deiphi-methode
De Deiphi-methode, oorspronkelijk
ontwikkeld door de RAND-coopera-
tion (Dalkey & Heimer, 1963), heeft
als belangrijkste karakteristiek dat

door een serie van anonieme schrifte-
lijke vragenlijsten over een onder-
werp een consensus tussen experts
ontwikkeld wordt.
In de initiële vragenlijst wordt een
brede vraagstelling opgenomen,
waarna de antwoorden verzameld en
samengevat weer terug naar de parti-
cipanten gaan. Tussen de drie en vijf
vragenlijsten worden zo gehanteerd.
Daarmee wordt het proces zolang
herhaald totdat een consensus be-
reikt is of het probleem voldoende
beantwoord is.
Een typische steekproef omvat 20 a
30 experts, echter in de literatuur
worden steekproeven van 4 tot over
de 100 gesignaleerd. De opeenvol-
gende vragenlijsten worden steeds
verder gestructureerd, bijvoorbeeld
door de voor- en nadelen van een
probleem of oplossing te laten scha-
len.

Als voordelen van de Deiphi-metho-
de kunnen genoemd worden:
- moeilijk bereikbare personen
(bijv. wat betreft afstand) kunnen in-
geschakeld worden;
- geen groepsinvloeden, conformi-
teitsdruk;
- een groot aantal ideeën kunnen
gegenereerd én geëvalueerd worden;
- de schriftelijke procedure dwingt
tot een zorgvuldiger formulering.

Nadelen:
- de procedure is zeer tijdsintensief;
- geen sociale beloning, waardering
voor de participanten;
- een hoge motivatie van de zijde
van de participanten is nodig om de
totale procedure af te maken;
- een hoge schrijfvaardigheid is ver-
eist;

- de ongestructureerde aard van de
initiële vraagstellingen kan als frus-
trerend ervaren worden.

6. De gedragsobservatie
De gedragsobservatie is een niet-ver-
bale onderzoekstechniek. Het voor-
deel van deze techniek ten opzichte
van interview-technieken is, dat het
werkelijke gedrag van mensen bestu-
deerd wordt en niet dat wat mensen
zeggen te willen doen of gedaan te
hebben.

Vermeldenswaard in dit verband is
de opkomst van de 'behavioral pro-
cess approach', de gedragsprocesbe-
nadering in recent wetenschappelijk
consumentenonderzoek (zie o.a.
Chestnut & Jacoby, 1981, en Verhal-
len, 1982).
Daarbij wordt gesteld dat de geringe
verklaringskracht van images, attitu-
des e.d. en informatieverwerkingska-
rakteristieken, wanneer het gaat om
bijv. winkelkeuze en produktkeuze
te verklaren, gelegen is in het feit dat
bij de puur 'cognitieve', verbale be-
naderingen voorbijgegaan wordt aan
de wijze waarop deze keuzen ingebed
zijn in 'dagelijkse' gedragspatronen.
Naarmate deze opvatting terrein gaat
winnen, zal de vraag naar gedragsob-
servatietechnieken ook in toegepast
onderzoek toenemen.

Bij deze observatietechnieken kan
onderscheid gemaakt worden tussen
ongestructureerde observatie met be-
hulp van one-way screens, televisie-
camera's en direkte observatie (zie
Wells & Losciuto, 1966) en gestructu-
reerde observatie met behulp van ob-
servatieschema's. De bekendste zijn
de observatieschema's van Bales,
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1950, en \an Willett & Pennington,
1966. Deze laatste vormt een verbij-
zondering van het Bales-schema, toe-
gespitst op de observatie van koper-
verkoper interacties.

7. Instrument-observatie
Onder instrument-observatie wordt
hier verstaan het observeren van spe-
cifieke aspecten van gedrag, zoals
oogbewegingen, huidweerstand,
hartslag, e.d. met behulp van daartoe
geëigende apparatuur. Wanneer er in
de onderzoekssituatie gecontroleerd
wordt voor verstorende invloeden is
er sprake van laboratoriumonder-
zoek; in eenvoudige proefopzetten
kan gesproken worden van explora-
tief, kwalitatief onderzoek.

Een bespreking van de diverse appa-
raten en onderzoekstechnieken valt
buiten het bestek van een artikel.
Hier wordt volstaan met het opsom-
men van de belangrijkste apparatuur
en technieken, zoals uitvoeriger be-
handeld in Blackwell, Hensel, Phil-
lips & Sternthal (1970):
- de Schwerin theatertechniek (in-
formatie-opname);
- Tachistoscoop-technieken (her-
kenning);
- Binoculaire rivalry technieken
(interesse);
- Blur-, zichtbaarheidstechnieken
(attentie, m.n. bij displays);
- Vistatechniek (herkenning);
- Telpex, rijtest (attentie, m.n. bij
affiches e.d.);
- C.A.A.T. (controlled Ad Aware-
ness Technique);
- G.S.R. (huidweerstand, interes-
se);
- Print testing technique (impact);
- Oogbewegingen (informatie-op-
name);
- Overige psychofysiologische tech-
nieken: hartslag, bloeddruk, adem-
haling, E.E.G., salivation tests, pu-
pildilletatie:
- CONPAAD (Cojugately Pro-
grammed Analysisof Advertising);
- Preview house technique (im-
pact);
- Channel choice technique (inte-
resse).

H. P. Vogel (27) stu-
deerde van 1977 tot
1982 aan de Econo-
mische Faculteit te
Groningen. Hij is
sinds medio 1982
verbonden aan het
Instituut voor
markt- en sociaal

onderzoek Mummert und Partner te Essen,
West-Duitsland. Zijn bijzondere interesse
gaat uit naar econometrisch onderzoek en
recente technieken van scenario-onder-
zoek.

Th. M. M. Verhal-
len (34) is als mede-
werker verbonden
aan de vakgroep
Economische Psy-
chologie aan de Ka-
tholieke Hoge-
school Tilburg. Zijn
belangrijkste recen-
te publicaties hebben betrekking op ener-
giegedrag (o. a. in ES B jan. '80, Jaarboek
VN M '81, Journal of Consumer Research
dec. '81, Journal of Economie Psychology
(JEP) in druk), schaarste en economisch
gedrag (een drietal in '82 w. o. J EP dec.
'82), winkelkeuze (o. a. J EP april '82) en
methode van onderzoek (o.a. J EP sept.
'81).

8. De Kelly - Grid
Deze techniek, ook wel repertory-
grid genoemd, is gebaseerd op de
door Kelly (1955) ontwikkelde per-
soonlijke construct theorie. Hij ver-
onderstelt dat mensen in de loop van
hun leven persoonlijke 'constructs' of
dimensies ontwikkelen, waarmee ze
objekten bejegenen. In het markton-
derzoek worden deze dimensies vaak
als attributen van produkten be-
schouwd.
De procedure bij de Kelly-Grid is als
volgt: de respondent bekijkt enige
tijd een lijst van stimuli (bijv. pro-
dukten, merken, reclameboodschap-
pen) en schrapt die welke hem onbe-
kend zijn. Daarna worden groepjes
van drie stimuli voorgelegd en de op-
gave van de participant is aan te ge-
ven waarom hij twee stimuli als iden-
tiek en gelijktijdig verschillend van
de derde beschouwt. De basis voor

gelijkheid en ongelijkheid wordt ge-
codeerd en de resterende stimuli ge-
lijkmatig tussen de polen verdeeld.
Deze procedure wordt meerdere ma-
len herhaald en eindigt als de respon-
dent geen nieuw criterium ter beoor-
deling meer kan aandragen.
Het doel van deze techniek is het vin-
den van 'constructs' of dimensies,
waarin de perceptie van objecten of
stimuli door een groep van mensen
vertaald kan worden. M.b.v. in-
houdsanalyse worden de individuele
resultaten van de Kelly-Grid samen-
gevoegd.
De mogelijkheid bestaat de dimen-
sies in vijf of zeven puntsschalen te
vertalen en de respondent de stimuli
in de zo verkregen schalen in te doen
passen.
De met behulp van de Kelly-Grid
verzamelde data zijn geschikt als in-
put voor multivariate analysen.
Hooley (1980) wijst erop, dat rede-
nen voor extreme antwoorden m.b.t.
gelijkheden bij MDS door middel
van de Kelly-Grid gevonden kunnen
worden. Een voorbeeld voor de mo-
gelijkheden, die de repertory-grid
biedt is de studie van Chin en Dolich
(1980). Zij toetsen hypothesen om-
trent achterliggende factoren, welke
de evaluatie van stimuli beïnvloeden
(zoals attitudes, bekendheid en cog-
nitieve complexiteit). Voor kwantita-
tieve verwerkingsmogelijkheden van
gegevens via de Kelly-Grid verkre-
gen, zie Rathod (1977).

9. Het survey met open vragen
In tegenstelling tot het survey mét ge-
sloten vragen, dat samen gaat met
een grote, representatieve steekproef
en een gestandaardiseerde vragen-
lijst, is het survey met open vragen in
beginsel kwalitatief van aard. Het
doel is, net als bij vele andere tech-
nieken inzicht in de attitudes en moti-
vaties van mensen te verkrijgen. Na-
tuurlijk bestaan tussen een survey
met open vragen en het gestructu-
reerde kwantitatieve survey grada-
ties.
Het hanteren van open vragen maakt
het voor de respondent mogelijk in
zijn eigen taal te reageren. Dit ver-
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hoogt bij nauwkeurig geformuleerde
vragen de validiteit en de sensitiviteit
van de techniek.

10. De nominale groepstechniek
Deze recente groepstechniek kent
zes fases (Claxton, Ritchie, Zai-
chowsky, 1980).
De fasering is als volgt:
Ie fase - de groep wordt met een uit-
spraak omtrent het te behandelen
probleem geconfronteerd
2e fase — iedere deelnemer zet zijn
gedachten hierover op papier
3e fase - achtereenvolgens wordt
iedere respondent gevraagd zijn
ideeën op een bord neer te schrijven
en deze gelijktijdig aan de groep toe
te lichten. Aanvulling blijft de hele
tijd mogelijk
4e fase — daarna worden de geuite
meningen geëvalueerd en van een co-
de voorzien
5e fase — iedere deelnemer kiest nu
de zijn inziens overtuigende menin-
gen (bv. tien) en rangschikt deze naar
belangrijkheid
6e fase — de resultaten worden ge-
aggregeerd.

Op deze manier worden twee soorten
outputs verkregen, nl.
a. meningen die van belang zijn
voor het probleem, en
b. gekwantificeerde metingen van
het relatieve belang van de verschil-
lende meningen.

De voordelen van de nominale
groepstechniek, die in de exploratie-
ve fase van het onderzoek gebezigd
wordt, liggen voor de hand. Een ana-
lyse van de output is op individueel
niveau mogelijk. Na de zesde fase
kan de onderzoeker intra- en inter-
groep verschillen bestuderen.
De nominale groepstechniek heeft
een overeenkomst met de Kelly-
Grid, nl. het zoeken van dimensies,
waarmee objecten geëvalueerd kun-
nen worden. Met deze intentie wor-
den de diverse uitspraken in de 6e fa-
se vereenvoudigd en gestandaardi-
seerd, zodat ze vergeleken kunnen
worden.
Vaak wordt de nominale groepstech-

niek gevolgd door een conjuncte ana-
lyse.

Discussie
In het voorgaande zijn de plaats en
functie van kwalitatief onderzoek als-
ook de diverse soorten technieken
van kwalitatief onderzoek kort be-
sproken. Een diepgaande discussie
daarover is in dit bestek niet moge-
lijk, daartoe is verwezen naar ge-
noemde literatuur. De bedoeling van
dit artikel is de tegenstelling kwalita-
tief versus kwantitatief onderzoek te
verbreden door zowel alternatieve
onderzoeksvormen, zoals laborato-
riumtechnieken te vermelden, alsook
die onderzoekstechnieken te bespre-
ken welke een combinatie van kwali-
tatief en kwantitatief onderzoek mo-
gelijk maken. Hopelijk leidt dit arti-
kel tot toepassingen in de praktijk
van marketing- en marktonderzoek.
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