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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Kwalitatief onderzoek:
    Betreft het meer begrijpen dan meten, dus
    meestal kleinschalig onderzoek.

    Gelet op aard van dit soort onderzoek, en de
    daartoe te formuleren vraagstellingen en
    antwoordinterpretaties, spreekt men vaak van
    psychologisch marktonderzoek.
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Verschillen kwalitatief / kwantitatief onderzoek
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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Verkennend onderzoek (exploratief):
    Betreft het verzamelen van informatie omtrent
    gedrag, denkbeelden, emoties en motieven.
    Meestal als vooronderzoek bedoeld, leidend tot
    hypothesen die later aanleiding geven tot verder
    kwantitatief onderzoek.

    Voorbeeld: ‘onze’ afzet loopt in verhouding tot de
    concurrentie sterk terug.  Gedacht wordt aan de
    specifieke manier waarop het product in de
    markt wordt aangeboden, als oorzaak.
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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Verkennend onderzoek (exploratief):
    Voorbeeld (vervolg):
    Mogelijke exploratieve vragen die nu aan de
    orde komen, kunnen zijn:
        -hoe wordt dit product ervaren?
        -hoe wordt de verpakking hiervan ervaren?
        -is het product goed verkrijgbaar?
        -hoe wordt de prijs ervan ervaren?  enz.
  
    Een mogelijk hieruit volgende hypothese:
    ‘meer service verlenen door de verkooppunten
    zal zorgen voor toename van de afzet’. 
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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Communicatie onderzoek:
    Betreft het nagaan in hoeverre een communi-
    catie boodschap wordt begrepen, geaccepteerd,
    impact heeft en motiveert.

    Onderzoek kan plaats vinden door het voorleggen
    van een stimulus (bijv. een foto, tekst, film,
    geluidsfragment advertentie, e.d.), waarna de
    reacties van respondenten worden geanalyseerd.
    Wanneer het hier gaat om een uiting die breeduit
    in de media zal worden gebracht, wordt
    gesproken van een pretest.
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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Productontwikkelingsonderzoek:
    Kwalitatief onderzoek kan ook worden toege-
    past bij het ontwikkelen van nieuwe producten
    en diensten om te bepalen inhoeverre deze bij
    de afnemers zullen aanslaan.

    Dit geldt bijv. ook voor het opzetten en inrichten
    van websites, waartoe usibilitytests kunnen
    worden gebruikt om te bepalen hoe gebruiks-
    vriendelijk zo’n website is. Dit gebeurt aan de
    hand van vragen, en evt. ook met eyetracking
    apparatuur. 
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Toepassingen van kwalitatief marktonderzoek

M Kanttekeningen vanuit psychologie / sociologie:
    F mensen nemen vaak onbewuste beslissingen,
        zoals het steeds kiezen voor bekende merken
        en verpakkingen, of het kopen van impuls-
        artikelen;
    F ook spelen gevoelens en sociaal wenselijkheid  
        hierin een grote rol, hetgeen ook geldt voor
        beantwoording van onderzoeksvragen.  
        Dit kan bijv. tot uiting komen in het niet
        werkelijk opkomen voor een mening, of
        simpelweg ‘te aardig’ willen overkomen tijdens
        groepsgesprekken.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Groepsdiscussies en interviews:
    Basis is veelal een checklist van waaruit een
    open gesprek wordt gevoerd, individueel (open
    interviews) dan wel in groepsverband
    (groepsdiscussies).

M Groepsdiscussie (paneldiscussie of focusgroep):
    = groepsgesprek onder leiding van een
    discussieleider.  Proefpersonen zijn dan, zonder
    voorbereiding, uitgenodigd voor een groeps-
    gesprek.  De deelnemers zijn echter wel in
    diverse opzichten homogeen (bijv. qua opleiding,
    welstand, e.d.)  
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Groepsdiscussie:
    F factoren die keuze hiervoor bepalen:
        G deelnemers voelen zich ‘gedwongen’ eigen
            ideeën en gedrag te verdedigen;
        G in groepen kunnen de sociale acceptaties
            van bepaalde gedragingen nader worden
            belicht;
        G men kan creatief voortborduren op wat een
            ander naar voren brengt.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Interview:
    F vrij interview (open interview):
        = interview 1 op 1 zonder de beperkingen van
        groepsdiscussie, zoals dominantie van
        groepsleden of expliciete samenstelling van
        de groep;

    F half-gesloten (semi-gestructureerd) interview:
        = vrij interview met daarbij enkele specifiek
        geformuleerde vragen, vaak in indirecte zin
        (denkt u dat veel vrouwen chocolade
        consumeren?).
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Interview bijzondere vormen:
    F diepte interview:
        wanneer over een onderwerp wordt doorge-
        vraagd
    F derde persoons techniek:
        ‘Denkt u dat veel vrouwen chocolade eten?’
    F woordassociatietechniek:
        aan welk woord denkt u wanneer ik ‘chocolade’
        zeg?
    F sentence completiontest: 
        maak de volgende zin af: wanneer ik trek heb
        in een tussendoortje, dan:......
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Interview andere bijzondere vormen:
    F story completiontest:
        Een paar dagen geleden ging ik naar mijn
        lokale supermarkt om wat chocolade te
        kopen. Tot mijn grote teleurstelling, bleek
        mijn favoriet merk uitverkocht te zijn......
        Maak dit verhaal af.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Interview andere bijzondere vormen:
    F picture completiontest:
        Aan de hand van een cartoon of plaatje moet
        een lege gespreks- of gedachteballon worden
        ingevuld.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Interview andere bijzondere vormen:
    F thematisch apperceptie test (TAT):
        o.b.v. een plaatje een verhaal bedenken.        
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Laddering:
    Betreft een specifieke interviewtechniek, waarbij
    wordt getracht te achterhalen welke betekenissen
    de consument toekent aan een product of dienst.

    Hier wordt ingespeeld op hiërarchische betekenis-
    structuren bij consumenten: een product heeft
    verschillende kenmerken -attributen-  (concreet of
    abstract).  

    Deze kenmerken hebben bepaalde gevolgen
    (functioneel of psychosociaal), die voorzien in de
    door de consument beoogde doelen (eindwaarden).
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Laddering:
    voorbeeld Holiday Inn Express:
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Laddering:
    Deze methode staat of valt met goed doorvragen.
    Nadat de respondent heeft aangegeven welke
    kenmerken van het product of de dienst voor hem
    van belang zijn, zal de onderzoeker telkens
    ‘waarom-vragen’ moeten voorleggen om te komen
    tot de uiteindelijke gevolgen en (eind)waarden.

    Nadat voor alle respondenten ladders zijn
    opgesteld, kunnen de uitkomsten worden samen-
    gevoegd in een zgn. generieke ladder, een schema
    in matrixvorm.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Delphi-methode:
    Betreft aaneenschakeling van interviews met
    verschillende gesprekspartners in een aantal
    ronden.  De volgende geinterviewde wordt
    vervolgens geconfronteerd met de meningen van
    anderen.  Geinterviewden zijn hier m.n. experts of
    autoriteiten die op deze wijze, zonder gevaar van
    overheersing door anderen hun mening kunnen
    geven over relevante issues.

    Wordt veel gehanteerd in industriële marketing,
    vooral in verband met waarschijnlijkheids-
    inschatting van te verwachten marktreacties.
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Methoden van kwalitatief marktonderzoek

M Observaties:
    Vaak zullen discussies en interviews tevens
    worden geobserveerd via one-way-screens of via
    intern TV-circuits.  Immers ook de wijze (body
    language) waarop iets wordt gezegd of verteld
    speelt een belangrijke rol.

    Daarnaast kan het instrument observatie ook
    meer zelfstandig worden ingezet, bijv. het in een
    winkel via camera’s observeren van de ‘looproute’
    van winkelende consumenten. 
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Aandachtspunten kwalitatief marktonderzoek

M Aandachtspunten, o.a.:
    F privacy van deelnemers aan het onderzoek:
        vanzelfsprekend dient deze gewaarborgd te zijn,
        dus geen video-opnamen op openbare media,
        deelnemers onherkenbaar maken, geen volledige
        namen e.d. gebruiken, enz.
    F analyse van de onderzoeksuitkomsten:
        deze uitkomsten bestaan uit uitspraken,
        meningen, gevoelens, e.d.  Daar deze niet
        gemakkelijk kunnen worden gegeneraliseerd, 
        zal de onderzoeker zich zeer objectief moeten
        opstellen bij het doorvragen.
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Aandachtspunten kwalitatief marktonderzoek

M Aandachtspunten, vervolg:
    F transcripts en notulen:
        het maken van gespreksopnamen en deze 
        daarna letterlijk uittypen zorgt ervoor dat de
        uitkomsten volkomen objectief kunnen worden
        geanalyseerd.  Op deze wijze kunnen ook niet
        relevante uitspraken geschrapt worden.  
        Ook kan een aparte notulist de gesprekken
        registreren (niet de onderzoeker zelf).
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Aandachtspunten kwalitatief marktonderzoek

M Aandachtspunten, vervolg:
    F software programma’s:
        Voor het analyseren bestaan software
        programma’s zoals Kwalitan, waarmee key words
        en codes kunnen worden ingezet voor de her-
        kenning van belangrijke inhoudelijke elementen.

        Aanvullend kunnen losse uitspraken van
        respondenten worden gekoppeld aan
        onderzoeksvragen en thema’s die van belang zijn
        voor de opdrachtgever.  Deze koppelingen
        kunnen vaak het beste worden verwerkt in een
        analysematrix.
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Rapportage van kwalitatief marktonderzoek

M Rapportage, gebruikelijke elementen:
    Rapportages van kwalitatief onderzoek zullen
    meestal de volgende elementen bevatten:
    F Inleiding:
        Opdrachtformulering, doelstelling, methode en
        procedures.
    F Uitkomsten:
        Analyse van uitkomsten, schematisch per
        vraagpunt en per respondent.
    F Samenvatting & conclusies
    F Bijlagen


