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4 Inleiding

4.1 Voor- en nadelen van Internet voor de consument

De populariteit van het Internet kende de afgelopen jaren een

sterke groei. Dit had vanuit marketingperspectief bekeken twee

belangrijke gevolgen:

• een drastische toename in het aantal bedrijven dat

communiceert via het Internet met potentiële klanten

• een toename van het gebruik van het Internet door brede

consumentensegmenten voor gevarieerde doeleinden zoals

informatie zoeken over toekomstige aankopen en on-line

aankopen (Haübl en Trifts, 2000, blz. 4-21)

De opkomst van de Internetkleinhandel zorgde voor een explosie

van de beschikbare producten voor consumenten bij sterk

gereduceerde zoekkosten (Bakos, 1997, blz. 1697-1708). De

verkoopruimte op Internet is niet langer beperkt zoals in een

winkel de schapruimte. Door de grote hoeveelheid verkopers is

er bijzonder veel informatie beschikbaar. De vraag is of deze

explosie van de Internetkleinhandel ook voor een bijkomende

waarde heeft gezorgd voor de consument.

Extra informatie geeft  de consument het voordeel dat hij

betere beslissingen kan nemen. Het nadeel is echter dat het

voor hem niet zo eenvoudig meer is om zoveel informatie vlot

te verwerken. Om dit probleem op te lossen zal de consument

een afweging moeten maken tussen de moeite die hij doet om de

beslissing te nemen en de gewenste accuraatheid van de

beslissing. Deze afweging is reeds vaak onderzocht in de

consumentenliteratuur (Payne, Bettman en Johnson, 1993)

(Shugan, 1980, blz. 99-111) (Simon, 1955, blz. 99-118).
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Als de consument toch zo goed mogelijk de informatie wil

verwerken, kan hij een beroep doen op computersystemen die hem

bijstaan in de informatieverwerking. Alba et al. (1997, blz.

38-53) stelden dat het verhoogde aantal producten dat te

krijgen was, voor de consumenten slechts een beperkte winst

opleverde tenzij er een efficiënte manier was  om die enorme

hoeveelheid informatie te screenen. Als het aantal

alternatieven toeneemt, zouden consumenten zonder screening

overladen worden met informatie (Jacoby et al., 1974, blz. 33-

42) of zouden ze zelfs stoppen met zoeken lang voordat ze alle

mogelijke producten geïnspecteerd hadden.

Een recommendation agent is zo een systeem dat zorgt voor een

betere informatieverwerking (Häubl et al., 2002, blz. 4). Dit

thema zal ik behandelen in deze thesis.

4.2 Wat is een recommendation agent?

a) Het begrip “recommendation agent”

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt die

allemaal ongeveer recommendation agent betekenen:

recommendation aid, recommendation system, decison aid,

decision agent, shopbot, shopping agent, smart agent. In mijn

titel gebruik ik ook de Nederlandstalige term

aanbevelingssysteem.

De vraag die zich stelt, is natuurlijk: wat houden deze

begrippen dan exact in? In de literatuur zijn een aantal

definities te vinden voor het begrip recommendation agent.
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- Een effectief screening mechanisme laat toe dat de

geautomatiseerde agent een groot aantal alternatieven

mechanisch overweegt en slechts een klein aantal ervan

aan de consument aanbeveelt. Dit is vergelijkbaar met een

verkoper die een hoge kennis bezit over de mogelijke

alternatieven en over de smaak van de klant, en aan de

hand daarvan de klant helpt een beslissing te nemen.

(Gladwell, 1999, blz. 48-55).

- Een recommendation agent is een software tool die

o probeert de multi-attribuutvoorkeuren van de

menselijke beslissingsnemer te vatten met betrekking

op een specifiek domein of productcategorie

gebaseerd op een leerfase waarin de mens zijn

subjectieve voorkeur onthult aan de agent

o aanbevelingen maakt in de vorm van een gesorteerde

lijst van alternatieven gebaseerd op het begrijpen

van de individuele preferentiestructuur. (Häubl en

Murray, 2001)

Dus iets eenvoudiger verwoord is een recommendation agent een

systeem dat aan de hand van informatie die het systeem bezit

(dit kan gaan om informatie over de consument in kwestie, over

informatie van andere consumenten en over de

productinformatie), de consument een aantal producten

aanbeveelt die het meest geschikt zijn voor hem.

b) Hoe een recommendation agent werkt?

Een recommendation agent moet dus aanbevelingen doen aan de

hand van informatie die het systeem bezit. Er bestaan

verschillende systemen van recommendation agents die elk op

een andere manier berekeningen maken om een aanbeveling te

doen (Ansari et al., 2000, blz. 363-375):
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- recommendation agents op basis van “collaborative

filtering”: de voorkeur van een persoon wordt voorspeld

op basis van een lineair gewogen combinatie van de

voorkeuren van andere personen.

Nadeel aan dit systeem: er moeten al een bepaald aantal

andere personen gekocht hebben om een goede

voorspelling te kunnen maken. Een ander nadeel is dat

de persoon sterk moet aansluiten bij bestaande

personen. Het is vooral geschikt voor producten die een

laag risico inhouden voor de koper.

- recommendation agents op basis van content filtering

maken aanbevelingen op basis van productattributen (de

meerderheid van de recommendation agents gebruikt dit

soort systemen (Häubl en Murray, 2001): een voorbeeld is

activebuyersguide.com)

Voordeel is dat ze volledig nieuwe producten kunnen

aanbevelen.

Nadeel is wel dat ze geen rekening houden met

preferenties van andere personen.

Beide systemen hebben steeds informatie over de

preferenties van de persoon zelf nodig om aanbevelingen te

kunnen doen.

De technische kant van recommendation agents is ongetwijfeld

ook een zeer interessant onderzoeksobject. Voor dit onderzoek

is dit echter minder van belang. Ik zal er ook niet verder bij

stil staan.

4.3 Mijn bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek

a) Beleidsprobleem

In de praktijk blijkt dat heel wat recommendation agents als

zij een advies geven over een product zij niet alleen zeggen
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welk product het meest geschikt is. Zij geven meestal ook een

bepaalde argumentatie waarom dit product het meest geschikt

is. Zij geven daarbij dan ook meestal verdere

productinformatie. Dit is dan vaak een overzicht van de

technische kenmerken van de producten opgesomd in een soort

van matrixvorm met de meest geschikte producten. Dit ziet er

bijvoorbeeld als volgt uit:

Product

1

Product

2

…

Prijs 20 40

Kleur Geel Rood

….

Ik zal verder in deze thesis spreken van een

productattribuutmatrix. Naast zo’n productattribuutmatrix

tonen recommendation agents ook vaak getuigenissen over het

product. Een getuigenis is informatie die komt van een persoon

die zijn mening en ervaring geeft over een product. Deze

persoon kan bijvoorbeeld een expert zijn (bijvoorbeeld Test-

Aankoop). Het kan echter evengoed gaan om een eigenaar van het

product die gewoon zijn ervaring beschrijft met het product.

Bijvoorbeeld een koper van product 1: “Ik was zeer

tevreden over mijn aankoop. Het product was immers zeer

gebruiksvriendelijk.”

Een getuigenis kan zorgen voor meer vertrouwen in een

recommendation agent. De persoon die de getuigenis geeft,

heeft hier een zeer bepalende rol (bijvoorbeeld Test-Aankoop).

Mensen baseren zich ook graag op een getuigenis omdat dit vaak

eenvoudiger te verwerken is dan een complexe

productattribuutmatrix waar vaak erg veel technische kenmerken

in staan.

Een tweede belangrijke vaststelling uit de praktijk is dat in

heel wat recommendation agents de persoon afhankelijk van zijn

productkennis andere aanbevelingen krijgt over welk product
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het meest geschikt voor hem is. Een voorbeeld hiervan is te

vinden bij de recommendation agent van www.consumerreports.org

(deze site is opgenomen in bijlage 1). Personen moeten in het

begin aanduiden hoeveel kennis ze hebben over een bepaald

product. Afhankelijk van hoeveel kennis ze hebben, komen deze

personen op andere sites terecht en krijgen ze op een andere

manier aanbevelingen over welk product het meest geschikt is

voor hen.

Uit onderzoek blijkt dat personen die een verschillende kennis

hebben over een product, ook op verschillende manieren

informatie gaan zoeken om een beslissing te nemen om een

bepaald product te kopen. Zo blijkt dat mensen met weinig

productkennis bijvoorbeeld zeer gemotiveerd zijn om informatie

te gaan raadplegen omdat zij heel weinig weten over het

product. Het is daarom interessant om na te gaan of personen

met een verschillende productkennis ook anders informatie gaan

zoeken in een recommendation agent. Zullen zij bijvoorbeeld

meer of minder een beroep doen op een productattribuutmatrix

of op een getuigenis om hun beslissing te nemen?

Een belangrijke factor bij de keuze van personen om zich te

baseren op een bepaalde informatiebron zoals een getuigenis of

een productattribuutmatrix is het vertrouwen dat de personen

hebben in de informatiebron. Het kan voor ontwerpers van

recommendation agents zeer interessant zijn om te weten op

welke informatiebron personen zich baseren om hun beslissing

te nemen. Zo kunnen zij immers eventueel ook de beslissing

gaan beïnvloeden, wat voor recommendation agents gekoppeld aan

een e-commercetoepassing erg interessant kan zijn (zoals

amazon.com). Op die manier kunnen zij recommendation agents

immers zo bouwen dat ze de verkopen kunnen optimaliseren.

Een tweede belangrijk punt: als geweten is op welke

informatiebron personen een beroep doen om een beslissing te
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nemen, dan is het ook belangrijk om te weten hoe zij tot een

beslissing komen. Ze zullen immers ook anders informatie gaan

verwerken als zij meer beroep doen op een bepaalde

informatiebron. Het is vooral interessant om te weten of

personen op een holistische of analytische wijze informatie

verwerken.

Analytische informatieverwerking wil zeggen dat de consument

een keuze maakt uit verschillende producten door het product

op te splitsen in verschillende delen en die verschillende

delen afzonderlijk te vergelijken (hij vergelijkt bijvoorbeeld

afzonderlijk de prijs, de grootte van het product,…). Bij

holistische informatieverwerking zal de consument over alle

producten een globaal oordeel bepalen en dit oordeel

vergelijken. Voor een meer exacte en specifiekere uitleg over

het onderscheid verwijs ik naar de theoretische onderbouw van

de thesis.

Op het eerste zicht lijkt het misschien niet direct relevant

voor makers van recommendation agents om te weten hoe personen

informatie verwerken, ware het niet dat recent onderzoek

(onder andere van Baba Shiv en Alexander Fedorikhin, 1999,

blz. 278-292) uitwijst dat de gebruikte informatieverwerking

de keuze van personen kan beïnvloeden. Daarom is het voor

makers van recommendation agents ook zeker interessant te

weten hoe de informatieverwerking gebeurt en waarvan die

afhankelijk is.

Het onderzoek zal dus twee onderzoeksvragen behandelen:

- Wat is de invloed van de combinatie van productkennis en

vertrouwen in een getuigenis op de keuze van de gebruikte

informatiebron om een keuze te maken uit verschillende

producten?

- Wat is de invloed van de combinatie van productkennis en

vertrouwen in een getuigenis op de gebruikte
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informatieverwerking om een keuze te maken uit

verschillende producten?

b) Relevantie van het onderzoek

 Wetenschappelijke relevantie

Zoals hierboven werd aangehaald, gaat deze thesis na hoe

productkennis en vertrouwen in een getuigenis de twee

afhankelijke variabelen beïnvloeden. De eerste afhankelijke

variabele is de  informatiebron waarop een persoon zich

baseert, de tweede is de informatieverwerking. In de

wetenschappelijke literatuur blijkt dat naar deze relaties nog

niet enorm veel onderzoek is verricht. Als er al onderzoek is

verricht, gebeurde dat nooit in een recommendation agent-

context. Natuurlijk kan je je afvragen of bepaalde eerder

gevonden relaties in een niet-recommendation-agent-context

niet eenvoudig toepasbaar blijven op deze nieuwe omgeving. Dit

is echter niet zomaar het geval. Als we bijvoorbeeld kijken

naar hoe de informatieverwerking gebeurt, dan blijkt dat de

beslissingsstrategie (holistisch - analytisch) van consumenten

in een internetomgeving toch heel anders is dan in een

omgeving zonder computers. Consumenten veranderen misschien

niet onmiddellijk hun strategie in een recommendation agent

maar als ze meer ervaring opdoen in het werken met de agent

kan hun strategie mogelijk sterk verschillen (Alba et al.,

1991, blz. 1-49).

Een ander belangrijk punt is dat er wel al onderzoek is gedaan

naar bijvoorbeeld hoe kennis een invloed uitoefent op de

motivatie en de mogelijkheden tot het verwerken van informatie

(bijvoorbeeld Bettman en Park, 1980). Bovendien blijkt uit

onderzoek dat informatie in getuigenissen eenvoudiger te

verwerken is dan die in een productattribuutmatrix, omdat in
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getuigenissen meer overzichtsinformatie staat en minder

technische attributen . (Shapiro en Spence, 2002). Toch is op

deze manier het verband tussen productkennis en het gebruik

van getuigenissen slechts indirect duidelijk. Echt onderzoek

over de rechtstreekse relatie tussen getuigenissen en

productkennis bestond nog totaal niet.

Ook de invloed van het meer of minder raadplegen van een

productattribuutmatrix of een getuigenis op de

informatieverwerking is nog niet echt eerder onderzocht. Wel

is bijvoorbeeld onderzocht dat abstracte ervaringsattributen

die meestal in getuigenissen voorkomen, aanzetten tot

holistische informatieverwerking (Claeys et al., 1995, blz.

193-208). Voor meer informatie over deze relatie verwijs ik

naar het theoretische deel. In die zin zou het dus interessant

zijn om te kijken of deze relatie van de attributen als ze

zijn opgenomen in een getuigenis ook geldig blijven.

Er is duidelijk een tekort aan concreet onderzoek over de

relaties die ik zal onderzoeken. In een internetcontext is het

onderzoek eigenlijk onbestaande. Buiten een internetcontext is

het er al wel beperkt onderzoek gedaan. Door het grondig

analyseren van het eerder onderzoek over de afzonderlijke

concepten, zal ik in het theoretische deel duidelijk maken

waarom de relaties tussen de variabelen in een internetcontext

gevonden kunnen worden. Op basis van de theorie zal ik dan de

relaties controleren in een experiment op Internet.

Ten slotte zou ik hier nog het artikel van Winer et al. (1997,

blz. 290) willen aanhalen. Hierin wordt de vraag gesteld of er

verschillende agents kunnen gemaakt worden afhankelijk van de

gelegenheid. Hiermee bedoelt hij dat als er een relatie is

tussen bijvoorbeeld productkennis, vertrouwen in de getuigenis

en de gebruikte informatiebron, je moet proberen voor personen
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met een verschillende productkennis de agent er anders te

laten uitzien. Ik zal met mijn onderzoek een bijdrage proberen

leveren aan het creëren van de optimale agent op een bepaald

ogenblik voor een bepaalde persoon.

 Relevantie voor praktijk

De praktische implementatie van intelligente agents is vrij

recent (Ansari, Essegaire en Kohli, 2000 blz. 363-375), hoewel

de eerste ideeën hierover dateren van veel vroeger

(Negroponte, 1970) en (Kay, 1984, blz.53-59). In het begin

werden recommendation agents nog niet op Internet gebruikt.

Een goed voorbeeld is Blockbuster die videoaanbevelingen in

winkels deed op basis van het verhuurverleden. In het begin

werkten deze agents vaak nog niet goed. Nu zijn er al heel wat

vrij geavanceerde systemen op de markt. Een aantal

voorbeelden:

• ActiveBuyersGuide (http://www.activebuyersguide.com): De

site geeft op basis van  preferenties over

productattributen advies over een product en waar je dat

product best kan kopen (ze bieden ook aan andere

bedrijven hun technologie aan om recommendations te

doen). De site werkt niet met getuigenissen. Er wordt wel

een indeling gemaakt op basis van productkennis.

• Amazon (http://www.amazon.com): Geavanceerd systeem van

recommendations waarbij aanbevelingen gedaan worden op

basis van eerder gekochte producten, het ingegeven
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profiel en producten die bekeken werden. Het systeem is

ook sterk gebaseerd op aankopen van anderen.

• Consumerreports (http://www.consumerreports.org) : Dit is

een site gebaseerd op het systeem van activebuyersguide

en hij werkt op basis van dezelfde functionaliteit.  Hier

worden wel extra de getuigenissen en analyses geboden van

consumerreports zelf die gecombineerd worden met het

systeem van activebuyersguide. Dit systeem sluit

bijzonder goed aan bij mijn onderzoek. Er wordt ook een

onderscheid gemaakt op basis van productkennis. In

bijlage 1 wordt concreet getoond hoe de site er uitziet.

• Microsoft’s MSN eShop (http://eshop.msn.com): Systeem dat

ook werkt op basis van productattributen. Je kan

producten laten vergelijken en er worden ook

getuigenissen getoond over de producten.

• Yahoo! Shopping site (http://shopping.yahoo.com): Systeem

dat advies geeft aan de hand van producten die eerder

bekeken zijn en producten die eerder gekocht zijn.

Het zal zeker in de toekomst belangrijk worden om deze

systemen nog te verbeteren. Hier kan mijn onderzoek zeker toe

bijdragen. Ik onderzoek weliswaar de invloed op de

afhankelijke variabelen type gebruikte informatiebron

(productattribuutmatrix of getuigenis) en type gebruikte

informatieverwerking. Aan deze variabelen zullen dergelijke

sites op het eerste gezicht niet zoveel belang aan hechten.

Toch wijst onderzoek uit dat deze variabelen mogelijk een

invloed hebben op de productkeuze van personen. De

productkeuze beïnvloeden is vanzelfsprekend wel erg

interessant voor e-commerce-websites.

Mijn onderzoek behandelt niet de relatie met de productkeuze.

Omdat dit bijdraagt aan de praktische relevantie, zou ik hier

toch ter illustratie nog een onderzoek van Baba Shiv en

Alexander Fedorikhin (1999, blz. 278-292) willen aanstippen.
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Hieruit blijkt dat indien een persoon informatie eerder

analytisch verwerkt, hij eerder op een niet affectieve manier

een beslissing zal nemen. Een affectieve manier om een

beslissing te nemen wil zeggen dat een persoon bij het nemen

van een beslissing zich meer laat leiden door niet-rationele

argumenten en emoties. Concreet kozen bij analytische

informatieverwerking mensen relatief meer voor fruitsla en

minder voor cake. Cake is immers minder gezond dan fruitsla.

De informatieverwerking heeft hier dus duidelijk effect op de

productkeuze.

Een concrete toepassing van mijn onderzoek zou er dan als

volgt kunnen uitzien. Als er een relatie is tussen vertrouwen

dat men heeft in de getuigenis, productkennis en

informatieverwerking, dan zou een recommendation agent de

verkoop van fruitsla kunnen stimuleren. Die agent zou dit

kunnen doen door analytische informatieverwerking aan te

moedigen. Hij zou de analytische informatieverwerking kunnen

bevorderen aan de hand van de productkennis die hij van een

persoon kent en door manipulatie van het vertrouwen in de

getuigenis.

Uit de praktijkvoorbeelden die eerder opgesomd zijn, blijkt

ook dat al regelmatig gebruik wordt gemaakt van getuigenissen.

Het vertrouwen in de getuigenis wordt sterk bepaald door de

persoon die de getuigenis geeft. Deze persoon varieert nogal

vaak. Een overzicht van de verschillende personen die

getuigenissen geven, is mee opgenomen in het theoretisch deel

rond getuigenissen. Ik heb ook nog bijkomend aan amazon.com en

msn eshop gevraagd hoe zij omgingen met getuigenissen op hun

site om eventueel bijkomende informatie te weten te komen. Zij

weigerden hier echter mee te werken omdat hun interne systeem

geheim was uit angst voor de concurrentie.
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Naast het belang van getuigenissen is een tweede vaststelling

zeer opmerkelijk. Soms wordt in de praktijk een indeling

gemaakt op basis van productkennis (bijvoorbeeld bij

www.consumerreports.org). Dat maakt het helemaal relevant om

de invloed daarvan te kennen. In dit geval is de indeling

vermoedelijk wel vooral gemaakt omwille van de hogere kennis

van productattributen zodat gebruikers in het begin

uitgebreider hun preferenties over deze attributen kenbaar

kunnen maken. Toch is het interessant omdat deze indeling op

basis van productkennis ook onmiddellijk bruikbaar is om

eventuele praktische toepassingen in te voeren van

productkennis met andere variabelen die hier onderzocht zullen

worden.

c) Motivatie

Naast mijn opleiding TEW heb ik ook een zeer uitgesproken

interesse voor het vakgebied informatica. Daarom leek het mij

interessant om een thesisonderwerp te zoeken dat hier ergens

een beetje verband mee hield. Aangezien ik gekozen heb om het

optieblok marketing te volgen in de licenties, vroeg ik mij af

of er misschien binnen deze vakgroep toevallig geen

thesistitels waren die gerelateerd waren met het vakgebied

informatica zodat ik de kennis over beide zou kunnen

combineren. Zo kwam ik dan bij deze titel terecht.

Binnen het onderwerp van recommendation agents ben ik op zoek

gegaan naar hoe een consument in een recommendation agent een

beslissing neemt. Het leek me zeer fascinerend om te bepalen

hoe een beslissing van een consument dan kan gemanipuleerd
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worden. Zo hoopte ik een bijdrage te kunnen leveren aan het

verbeteren van bestaande en nieuwe recommendation agents.

4.4 Structuur en verdere opbouw van de thesis

Na deze inleiding volgt een theoretisch deel waarin de basis

wordt gelegd voor het uiteindelijke praktijkonderzoek. Al de

concepten die beschreven zijn in het beleidsprobleem worden

hierin apart toegelicht. In de eerste plaats wordt gekeken

naar de rol van getuigenissen in een recommendation agent.

Meer bepaald wordt onderzocht hoe deze rol beïnvloed kan

worden.

In een tweede deel zal ik het hebben over het tweede concept

informatieverwerking. De nadruk ligt hierbij op het

onderscheid tussen holistische en analytische

informatieverwerking. In een derde stuk wordt gekeken naar

waarom personen die zich meer of minder laten leiden door een

productattribuutmatrix of een getuigenis, de informatie anders

gaan verwerken.

In een laatste deel wordt de invloed van productkennis

bekeken. Deze variabele speelt immers mogelijk een bepalende

invloed op het gebruik van getuigenissen en daardoor ook op de

informatieverwerking.

Op basis van deze theoretische concepten worden dan twaalf

hypotheses beschreven die dan getest worden in een

praktijkonderzoek.

Afsluitend volgen dan de conclusies uit dit experiment.
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5 Theoretische onderbouw

5.1 Getuigenissen

Een getuigenis is een beschrijving van een ervaring van een

persoon met het product. Een getuigenis wordt vrij frequent

gebruikt in recommendation agents: een bekend

praktijkvoorbeeld hiervan vormt amazon.com.

Er zijn verschillende redenen waarom dergelijke websites

getuigenissen gebruiken. Een belangrijke reden is ongetwijfeld

de sterke invloed van getuigenissen op het vertrouwen dat

personen hebben in een recommendation agent. Vertrouwen is

immers een enorm bepalende factor voor de aankoopintentie en

loyaliteit op Internet (Lynch et al., 2001). Personen staan

veel wantrouwiger ten opzichte van een site die gewoon zelf

informatie over de producten geeft die het meest geschikt

zouden zijn. Door gebruik te maken van getuigenissen kan het

vertrouwen beïnvloed worden. De getuigenissen zijn immers een

andere informatiebron. Het vertrouwen in deze kan nogal sterk

variëren (een getuigenis van Test-Aankoop ten opzichte van een

getuigenis van de fabrikant van het product). Meteen is

duidelijk dat de persoon die de getuigenis geeft, een

belangrijke impact heeft op het algemene vertrouwen in een

getuigenis en zo ook op de hele site. Ik zal daarom beginnen

met te onderzoeken wat de invloed is van personen die een

getuigenis geven.

a) Persoon die getuigenis geeft

De persoon die de getuigenis geeft, heeft dus een belangrijke

impact op het algemene vertrouwen in een getuigenis en zo op

het beslissingsproces. Uit onderzoek van Gershoff et al.
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(2001) blijkt dat consumenten die een beslissing moeten nemen,

vaak de mogelijkheid hebben zich te baseren op verschillende

informatiebronnen (bijvoorbeeld een getuigenis of een

productattribuutmatrix,…). De persoon die een beslissing wil

nemen, zal eerst een evaluatie maken van de informatiebronnen.

Dit artikel stelt dat de keuze om zich te baseren op een

bepaalde informatiebron sterk afhankelijk is van het feit of

de consument op het moment dat hij deze keuze moet maken weet

wat er in de informatiebron staat. Dus bijvoorbeeld als de

consument op voorhand weet dat de getuigenis positief of

negatief is over een product (bijvoorbeeld doordat een

algemene score is opgenomen), heeft dit een grote invloed op

hoe sterk hij rekening gaat houden met deze getuigenis.

De inschatting van vertrouwen in een informatiebron hangt bij

getuigenissen vooral af van wie de getuigenis geeft.

Vertrouwen in een persoon bestaat fundamenteel uit drie

componenten, namelijk deskundigheid, betrouwbaarheid en

attractiviteit (Bearden en Netemeyer 1999, blz. 302). In een

internetcontext is attractiviteit niet zo sterk van toepassing

omdat er niet echt een zichtbaar contact is met de persoon.

Dit kan eventueel wel belangrijk zijn als de persoon die de

getuigenis geeft, wel zichtbaar is, bijvoorbeeld in een foto

of als er gewerkt wordt met bekende personen.  Is dat niet het

geval, dan is die component minder belangrijk.

In volgende tabel is een overzicht opgenomen van de

belangrijkste personen die vaak in de praktijk een getuigenis

geven over een product. Voor elke persoon staan een aantal

voor- en nadelen opgesomd met een praktijkvoorbeeld. De tabel

is gemaakt deels op basis van De Pelsmacker et al. (2001, blz.

171). In de laatste twee kolommen wordt een inschatting

gemaakt van de deskundigheid en de betrouwbaarheid van deze

personen.
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Persoon die

getuigenis

geeft

Voorbeeld Voordelen Nadelen Deskundigheid Betrouwbaarheid

Mensen uit

het bedrijf

dat verkoopt

Bij Amazon.com

schrijven

mensen van

Amazon zelf

getuigenissen

Bedrijf kan exact

controleren wat er

geschreven wordt

Geloofwaardigheid in verband

met de objectiviteit

0 -

Een bekend

persoon

Sergei Bubka en

André Agassi

voor Nike

Studies tonen aan dat

bekendheden een positief

effect hebben op bij de

reclame opgewekte

gevoelens en de attitude

ten opzichte van de

reclame (Aaker en

Bruzzone, 1985 en De

Pelsmacker en Van den

Bergh, 1998 en Freiden,

1984)

Persoon moet geloofwaardig

zijn

Er moet een gepaste koppeling

bestaan tussen bekende

persoon en product

(bijvoorbeeld persoonlijkheid

als zeer goed beschouwd door

doelgroep) (Kamins, 1990)

Gedrag bekendheid kan zich

keren tegen merk (vb Cantona)

(Till en Shimp, 1998)

Afhankelijk

van of er een

duidelijke

koppeling

bestaat

tussen

product en de

persoon

+

Een expert Test-Aankoop

dat advies

geeft over het

meest geschikte

product of

zoals in

bijlage 1 het

advies van

consumerreports

Leidt niet tot irritatie

Roepen meer positieve

affectieve antwoorden op

Steunen juist op het

positieve effect van het

niet-lid zijn van de

referentiegroep (Aaker en

Bruzzone, 1985)

De onafhankelijkheid van de

expert varieert vaak nogal

sterk (bijvoorbeeld een

onafhankelijke organisatie

zoals Test-Aankoop of een

expert ingehuurd door het

bedrijf dat verkoopt,)

+ + (voor zover

de persoon als

onafhankelijk

wordt ervaren)

Een gewoon Waspoeders: ik Vaak effectief omdat ze Leidt wel vaak tot irritatie 0 +
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persoon die

het product

gebruikt

heeft

was echt

verbaasd dat

dit poeder zo

wit waste

steunen op het positieve

effect van het lid zijn

van de referentiegroep

bij de consumenten (Aaker en

Bruzzone, 1985 en De

Pelsmacker en Van den Bergh,

1998)

Fabrikant van

het product

In figuur 1 is

dit te zien bij

“company info”.

Het is vaak enkel mogelijk om

technische informatie te

verstrekken omdat dit totaal

niet geloofwaardig overkomt.

+ -

Tabel 1: Overzicht voor en nadelen van persoon die de getuigenis geeft



19

De kostprijs is een nog niet vermeld aspect dat ook belangrijk

is voor het kiezen in de praktijk van de persoon. Een van de

voordelen bij getuigenissen van gebruikers is immers dat de

kostprijs voor het bedrijf vaak erg laag is. Door het groot

aantal producten zou het zeer duur zijn om alle getuigenissen

te laten schrijven door personeel, experts of bekendheden. Bij

getuigenissen door gewone gebruikers kan dit volledig

geautomatiseerd gebeuren. Vaak wordt ook gevraagd aan mensen

om als zij geen tijd hebben om een volledige getuigenis te

schrijven, gewoon een quotering te geven van het product

(bijvoorbeeld een quotering met sterren zoals bij Yahoo

shopping). Bij Amazon gebruikt men een combinatie van de twee:

eerst toont men een getuigenis geschreven door iemand van

Amazon zelf. Daaronder staat dan steeds een aantal

getuigenissen door mensen zelf geschreven. Ik zal later hier

nog op terugkomen als ik de relatie bekijk tussen

getuigenissen en informatieverwerking. De manier van het tonen

van informatie heeft immers invloed op de

informatieverwerking.

In recommendation agents zal omwille van de afweging tussen

automatisering (kostprijs) en vertrouwen de getuigenis van

eerdere gebruikers het meest voorkomen. Probleem is wel dat

gebruikers aangezet moeten worden om getuigenissen te

schrijven. Voor veel gekochte ervaringsgoederen lukt dit

meestal wel. Gebruikers zijn vaak geneigd dit gratis te doen.

Door het grote aantal producten is het echter niet

vanzelfsprekend dat er van elk product getuigenissen zijn.

Hieronder is een voorbeeld opgenomen waaruit blijkt dat heel

wat verschillende personen in de praktijk een getuigenis over

een product geven. Ook in bijlage 1 waar de site van

www.consumerreports.org wordt bekeken, komt een getuigenis
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voor van consumerreports zelf (dit is een onafhankelijke

organisatie zoals Test-Aankoop).
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Figuur 1: Praktijkvoorbeeld van verschillende personen die een getuigenis

geven
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b) Inhoud van de getuigenissen

De persoon die de getuigenis geeft, heeft dus een belangrijke

impact op het vertrouwen in de getuigenis. Daarnaast is

natuurlijk ook van belang hoe een getuigenis er inhoudelijk

uit ziet.

In de praktijk worden ook vaak eisen gesteld aan de inhoud van

de getuigenis. Bijvoorbeeld bij Amazon.com kunnen personen die

dat willen, een getuigenis over een product achterlaten. De

getuigenis mag maximaal 1000 woorden bevatten. Aanbevolen is

een lengte van 75 tot 300 woorden. Verder vraagt Amazon ook om

steeds een bepaalde verantwoording te geven waarom je een

bepaalde mening hebt. Ze vragen ook om je te concentreren op

specifieke attributen van een item en je ervaring daarmee. Als

de getuigenissen te lang worden, bestaat het gevaar dat mensen

niet meer bereid zijn heel de getuigenis door te lezen

waardoor het effect van de getuigenis kleiner kan zijn. Voor

mijn  verder onderzoek is het belangrijk dat de getuigenissen

eenvoudig te begrijpen en te verwerken zijn dan een

productattribuutmatrix. Het is daarom belangrijk dat in de

getuigenis best minder attributen opgenomen worden.

Een andere belangrijke vraag is welke productattributen dan

best opgenomen worden in een getuigenis. Een getuigenis is in

de eerste plaats een ervaring van een persoon. Het heeft dus

niet direct veel zin om daarin zuiver tastbare attributen te

gaan opnemen. Met tastbare, fysische of concrete attributen

bedoel ik eigenschappen van een product die onmiddellijk door
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contact met het product vast te stellen zijn. Enkele

voorbeelden zijn kenmerken zoals de prijs, de kleur,… Al deze

kenmerken zijn objectief vast te stellen. Hier kan een

getuigenis dus niet direct extra informatie over geven. Bij

Amazon.com is het soms zelfs expliciet verboden bepaalde

tastbare attributen zoals prijs te vermelden. Het is

belangrijk om in een getuigenis ervaringsattributen op te

nemen. Ervaringsattributen zijn niet onmiddelijk vast te

stellen. Het gaat om abstractere attributen die je maar te

weten komt door een bepaalde ervaring met het product.

Voorbeelden zijn kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid. Dit soort

attributen zijn niet eenvoudig objectief vast te stellen. Uit

onderzoek blijkt dat dit soort abstractere attributen voor een

persoon wel zeer eenvoudig te verwerken zijn. Dit is zeker het

geval als de attributen in getuigenissen staan van telkens

dezelfde persoon. Bijvoorbeeld Test-Aankoop geeft over de

kwaliteit van verschillende producten een getuigenis. (Shapiro

en Spence, 2002). Indien de getuigenissen door verschillende

personen worden gegeven (bijvoorbeeld een getuigenis van een

Test-Aankoop naast een getuigenis van de fabrikant het

product), dan blijkt het minder eenvoudig om deze attributen

te vergelijken en te verwerken.

Het is verder nog belangrijk te vermelden dat bepaalde

attributen best niet opgenomen worden omdat ze de

informatieverwerking beïnvloeden. Dit wordt besproken bij de

relatie tussen getuigenissen en informatieverwerking.

Belangrijk in verband met de inhoud van getuigenissen is ook

of het uitmaakt of de inhoud positief of negatief is. In dit

onderzoek is het niet direct de bedoeling om de keuze te

beïnvloeden. Wel is het de bedoeling om het type

informatieverwerking en het type geraadpleegde informatiebron

te beïnvloeden. Voor deze afhankelijke variabelen speelt het

niet direct een rol of de getuigenissen over producten
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positief dan wel negatief zijn. Dit zou normaal enkel een

invloed mogen hebben op de keuze van het product en niet op de

informatieverwerking op zich. Wel vond Sujan (1985) dat het al

dan niet in overeenstemming zijn van informatie uit de

getuigenis met eerdere kennis over het product een invloed

heeft op de informatieverwerking. In mijn verder onderzoek zal

ik niet direct rekening meer houden met het speciaal positief

of negatief maken van een getuigenis. In mijn verder onderzoek

heeft het al dan niet overeenstemmen met bestaande

productkennis immers niet direct een invloed. Bij de meting

van productkennis zal dit verder worden verduidelijkt.

c) Eén of meer getuigenissen?

In een recommendation agent waar gebruikers zelf een

getuigenis over het product kunnen achterlaten, varieert het

aantal getuigenissen per product vaak nogal sterk. Dit hangt

immers logischerwijs af van de populariteit en het soort van

product. Bij amazon.com vind je bijvoorbeeld van sommige

producten geen enkele getuigenis terwijl je van andere

producten meer dan honderd getuigenissen vindt.

Als er verschillende getuigenissen staan, zal de consument

anders reageren dan bij 1 getuigenis. Critici gaan immers niet

altijd akkoord met elkaar. Als er getuigenissen zijn die niet

consistent zijn met elkaar, dan zal de consument reageren

afhankelijk van wat hij verwachtte en wat hij zou willen dat

er zou staan in de getuigenissen (West en Broniarczyk, 1998).

Wat een persoon graag zou willen, hangt ondermeer af van de

gemiddelde verwachting van de productkwaliteit in de

categorie. De prijs van een gegeven alternatief en het sociaal

risico geassocieerd met de beslissing beïnvloeden allemaal het

niveau van de gewilde uitslag. Uit het onderzoek blijkt ook
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dat consumenten eerder en liever zich aansluiten bij negatieve

critici.

d) Type producten

Een belangrijk onderscheid in verband met het type producten

dient gemaakt te worden tussen ervaringsgoederen en

functionele producten. Bij functionele producten zal een

consument het product beoordelen op basis van zuiver tastbare,

fysische kenmerken. Een voorbeeld van zo’n product is een

koffiezetapparaat. Een consument zal zich bij een beoordeling

van zo’n product vooral baseren op kenmerken zoals de prijs,

het aantal kopjes dat ermee kan gezet worden,…

Voor ervaringsproducten spelen andere kenmerken een rol. De

louter tastbare, fysische kenmerken zijn niet meer het

belangrijkst. Hier zijn kenmerken zoals de ervaring die de

persoon met het product heeft, belangrijker voor de

beoordeling. Een typisch voorbeeld van een ervaringsgoed is

een film. Vanzelfsprekend spelen bij ervaringsproducten ook

bepaalde tastbare attributen een rol (bijvoorbeeld speelduur

van de film). Hier wordt echter minder belang aan gehecht.

Veel belangrijker hier is bijvoorbeeld het algemene oordeel

van de persoon over de film.

Een onderscheid tussen deze twee producten wordt gemaakt,

omdat de productattributen bij een ervaringsgoed veel

abstracter zijn. Het is voor dit soort attributen veel

moeilijker om objectief te zeggen hoe goed het product hierop

scoort..

Een voorbeeld is een auto. Dit is een niet echt een zuiver

ervaringsgoed of een zuiver functioneel goed. Een auto wordt

zowel beoordeeld op abstracte attributen als op tastbare

attributen. Abstracte attributen zoals rijcomfort en de
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moeilijkheid waarmee een auto te besturen is, zijn moeilijk

objectief vast te stellen. Het tastbare attribuut prijs is wel

objectief vast te stellen (Bone 1995, Hoch en Ha, 1986). Als

de rol van abstracte attributen toeneemt, zal het noodzakelijk

zijn om je meer te gaan baseren op getuigenissen in

vergelijking met een productattribuutmatrix met enkel tastbare

kenmerken.

Een typisch ervaringsgoed zijn films. Uit empirisch onderzoek

van Eliashberg en Shugan (1997) over films blijkt dat

getuigenissen van filmrecencenten toch niet direct na de

verschijning van de recensie een invloed hebben op de

verkoopcijfers. Het blijkt wel een voorspeller te zijn van de

uiteindelijke verkoopcijfers in hun totaliteit. Dus hieruit

zou je kunnen afleiden dat de invloed van getuigenissen van

dit soort experts toch niet speciaal groter is bij

ervaringsgoederen dan hierboven gesteld. Het gaat natuurlijk

wel hier om de verkopen en niet om het type

informatieverwerkingsproces dat ik zal onderzoeken. Een

bijkomend verschil is dat het gaat om getuigenissen van

filmexperts. Het is belangrijk om te meten hoeveel vertrouwen

consumenten hierin hebben vooraleer de relatie met de verkopen

wordt onderzocht. Alleen al het feit immers dat personen

totaal geen vertrouwen hebben in filmrecensenten, kan een

reden vormen waarom zij geen gebruik maken van de

getuigenissen. In het onderzoek wordt ook gesteld dat de

filmindustrie vrij veel belang hecht aan positieve

getuigenissen, en die filmindustrie poogt dit door reclame

naar experts toe te bevorderen.
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5.2 Informatieverwerking

In dit tweede theoretische deel wordt ingegaan op

informatieverwerking. Het verband met getuigenissen wordt in

het volgende deel gelegd.

a) Holistische versus analytische informatieverwerking

In de consumentenliteratuur wordt een product vaak gezien als

een bundel van attributen (Lancaster, 1971). De voorkeur voor

een zeker product volgt dan uit de combinatie van nut dat de

consument haalt uit de verschillende productattributen. De

keuze voor een product is gebaseerd op de vergelijking van de

producten op hun verschillende attributen. De multi-

attribuutmodellen vertrekken vanuit een analytische

informatieverwerking (de attributen worden individueel

gepercipieerd en geëvalueerd). Hoewel dit model van

consumentenproductvoorkeur zeer veel gebruikt wordt in de

literatuur, heeft het toch zijn beperkingen, aangezien

consumenten soms niet gemotiveerd zijn of niet de

opportuniteit of kennis hebben om analytisch informatie te

verwerken. In dit geval is er meer kans op holistische

informatieverwerking (Hutchinson en Alba, 1991, blz. 325-345).

Het idee van holistische informatieverwerking is gerelateerd

met de ideeën van vroege gestaltpsychologen. Volgens hen was

het gepercipieerde geheel verschillend van de som van zijn

componenten. De aard van een object als geheel kan niet worden

gevat door een analyse in zijn componenten (Kohler, 1929).

Holistische verwerking is beschreven als een type verwerking

waarbij stimuli niet verwerkt worden in termen van hun

dimensionele componenten maar als unitaire entiteiten. Het
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concept van holistische verwerking is ontstaan in discussies

over stimuluseffecten door (Sheppard, 1964), (Lockhead, 1966)

en (Garner, 1974). Bepaalde stimuli bestaande uit gescheiden

dimensies werden verwerkt als geheel. Volgens Kemler Nelson

(1989) en later ook in ander onderzoek (Creusen et al., 1997,

blz. 129-144) is er een verschil tussen sterke en zwakke

holistische informatieverwerking.

- in de sterke vorm van holistische informatieverwerking

worden de dimensies als geheel beschouwd (deze vorm komt

vooral voor als de dimensies van de stimulus integraal

zijn). Dit is dus de meeste strikte vorm. Personen

baseren zich dus op 1 totale indruk.

- in de zwakke vorm van holistische informatieverwerking

kunnen de dimensies apart beschouwd worden, maar algemene

overeenkomstrelaties worden onmiddellijk gepercipieerd en

zijn primair. Zwakke holistische informatieverwerking

sluit de selectieve perceptie van delen dus niet volledig

uit, zeker als er duidelijk scheidbare dimensies zijn.

Bijvoorbeeld zou een persoon de dimensie productkwaliteit

naast de dimensie kostprijs kunnen zien. Hij gaat deze

dimensies echter niet afzonderlijk analyseren, maar wel

globaal als één dimensie verwerken.

De verschillen tussen de beide zijn dus niet zo enorm groot.

Ik zal mij verder toch vooral concentreren op de sterke vorm

van holistische informatieverwerking, omdat die toch de

duidelijkste tegenstelling is van de analytische

informatieverwerking. De zwakke vorm ligt als het ware een

beetje tussen de twee andere in (wel dichter bij sterke

holistische informatieverwerking). Het is natuurlijk wel

belangrijk te zeggen dat in de praktijk personen bijna nooit

zuiver holistisch of zuiver analytisch zullen verwerken. Zij

zullen zich meestal deels baseren op een analyse van bepaalde

attributen en deels op een globale indruk van het product.
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De keuze van het type informatieverwerking wordt volgens Fiske

(1982) en Fiske en Pavelchak (1986) bepaald via een twee-

stapcontingentiebenadering: in de eerste fase wordt gepoogd om

gebruik te maken van holistische informatieverwerking. Als dit

succesvol is, zal een hoofdzakelijk holistische evaluatie

gebruikt worden. Is dit niet succesvol, dan zal een

hoofdzakelijk analytische evaluatie gebruikt worden. Ook Sujan

(1985) vond bewijs dat holistische verwerking gebruikt werd

als de informatie in een gedrukte reclame overeenstemde met de

verwachtingen. Indien niet, werd analytische

informatieverwerking gebruikt. Holistische

informatieverwerking kost minder moeite maar is minder

accuraat. Als dit echter aan de verwachtingen voldoet, is het

voldoende accuraat om toch voorrang te krijgen. Zij vond

bovendien verschillende effecten voor personen met

verschillende productkennis. Hierop zal later in het deel rond

productkennis teruggekomen worden.

Uiteindelijk zijn de twee types informatieverwerking dan als

volgt te definiëren:

Een individu dat via holistische informatieverwerking een

keuze maakt, bepaalt zijn keuze door het vergelijken van

de verschillende alternatieven aan de hand van een globaal

beeld dat hij heeft over elk alternatief.

Iemand die via analytische informatieverwerking een keuze

maakt, bepaalt zijn keuze door het naast elkaar plaatsen

van verschillende attributen van de alternatieven en door

deze verschillende attributen te vergelijken om zo tot een

uiteindelijk oordeel te komen.
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b) Situering van holistische en analytische

informatieverwerking in de consumentenliteratuur

rond informatieverwerking

Nu verduidelijkt is wat de begrippen holistische en

analytische informatieverwerking juist inhouden, zou ik even

willen stilstaan bij hoe we die theorieën van holistische en

analytische informatieverwerking kunnen plaatsen binnen de

literatuur over informatieverwerking van consumenten.

Om een keuze te maken uit verschillende alternatieven kan de

consument bepaalde beslissingsregels volgen. De Rijcke (2000,

blz. 80) onderscheidt de volgende beslissingsregels:

- compensatorische beslissingsregels: uitgangspunt is hier

eigenlijk dat producten veel relevante eigenschappen

hebben. Door middel van een vergelijking van de

verschillende alternatieven op verschillende

eigenschappen probeert men tot een totaalscore te komen

(cfr infra: toepassing Fishbeinmodel)

- niet-compensatorische beslissingsregels:

o conjunctieve beslissingsregel: voor elke eigenschap

van een product wordt een minimum- en/of

maximumgrens vastgesteld. Als het product buiten

deze grenzen ligt, dus onder het minimum of boven

het maximum, wordt het verworpen. Als twee of meer

producten acceptabel zijn, kan met een andere

beslissingsregel de definitieve keuze worden gemaakt

o disjunctieve beslissingsregel: een product wordt

gekozen op basis van een superieure score op één

eigenschap, zonder te letten op andere eigenschappen

o lexicografische beslissingsregel: de verschillende

relevante kenmerken van een product worden geordend

naar belangrijkheid. Het product dat het best scoort

op de belangrijkste eigenschap, wordt gekozen. Zijn

er meer producten die gelijk scoren op dit kenmerk,
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dan worden de producten vergeleken op het tweede

belangrijkste kenmerk.

- heuristische beslissingsregels: Heuristische beslissingen

zijn eenvoudige vuistregels die consumenten gebruiken om

snel een beslissing te nemen. Vooral onder lage

betrokkenheid worden deze regeltjes gebruikt, omdat men

er niet naar streeft de optimale beslissing te nemen,

maar wel een beslissing die ‘goed genoeg’ is. Voorbeelden

van zulke vuistregels zijn:

o koop altijd het merk in promotie

o koop altijd de goedkoopste promotie

o koop het meest bekende merk

o vergelijk euro/kilogram en koop goedkoopste in €/kg

Normaal zou men denken dat de beslissingsnemer een

compensatoire strategie verkiest, omdat dan de beslissing

normaal gezien de beste is. Door de enorme

informatiehoeveelheid wordt de methode soms niet gebruikt, en

gebruikt de consument andere methodes zoals de niet-

compensatoire en de heuristische beslissingsstrategie. De

consument kiest dan bijvoorbeeld voor een eerste selectie op

basis van minimumvereisten op bepaalde belangrijke criteria

(bijvoorbeeld bij een job is een minimumdiploma vereist).

Bovendien leveren dit soort beslissingen vaak even accurate

beslissingen (Payne et al.,1993).

Er zijn dus verschillende manieren waarop een consument

informatie kan verwerken om een bepaalde keuze te maken. Een

overzicht van een aantal mogelijke strategieën van een

consument werd grafisch voorgesteld door Christopher Ball

(Ball, 1997, blz. 197).
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Figuur 2: Mogelijke beslissingsstrategieën volgens Ball

Als we al de beslissingsstrategieën volgens Ball bekijken, dan

blijkt duidelijk dat alle opgesomde strategieën bestaan uit

een analyse van attributen, wat dus eigenlijk duidt op

analytische strategieën. Een holistische strategie valt hier

eigenlijk buiten. Daar gebeurt de evaluatie eigenlijk op basis

van een vergelijking van een globaal beeld zonder dat de

attributen apart worden bekeken. Beslissingsstrategieën a en b

sluiten hier in die zin bij aan dat per product een

totaalbeeld wordt bekomen en vervolgens vergeleken. Dit
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totaalbeeld ontstaat echter uit de analyse van verschillende

attributen waardoor het toch weer analytisch is.

In bestaande literatuur wordt ook vaak het onderscheid gemaakt

tussen alternatief en attribuut gebaseerde

beslissingsstrategieën (voorbeeld: Barron en Barret, 1996).

Ook dit zijn beide analytische beslissingsstrategieën.

Alternatief gebaseerde beslissingsstrategieën komen eigenlijk

ook overeen met de hierboven genoemde systemen van Ball van a

en b. Er wordt wel globaal vergeleken, maar dit globale beeld

ontstaat weer uit een analyse van de attributen.

Een bekend typisch model van analytische verwerking is:

Aj=Σn
i=1BijxIi

Met  i = attribuut

j = merk

waarbij Aj = attitude van consument voor merk j

Ii = relatieve belangrijkheid die consument aan

attribuut i geeft

Bij = sterkte van de overtuiging van consument dat

merk j attribuut i bezit

Dit model is het Fishbein-model genoemd naar de

oorspronkelijke bedenker ervan (De Rijcke, 2000, blz. 76).

Zoals blijkt is reeds veel meer onderzoek in marketing gebeurd

naar soorten analytische informatieverwerking dan naar

holistische informatieverwerking.

c) Informatieverwerking in een recommendation agent

Het onderzoek naar informatieverwerking in recommendation

agents is onder andere door de recentheid van recommendation

agents nog vrij beperkt.
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Een van de weinige onderzoeken (Haubl en Murray, 2001) rond

informatieverwerking in een recommendation agent ging over het

inclusie-effect in recommendation agents. Ceteris paribus

zorgt de opname (inclusie) van een nieuw productattribuut in

een recommendation agent er voor dat dit attribuut meer

prominent is in de aankoopbeslissingen van de consumenten (dit

wordt het inclusie-effect genoemd). Uit dit onderzoek blijkt

verder dat de preferenties van menselijke beslissingsnemers op

die manier beïnvloed kunnen worden op een systematische en

voorspelbare manier. Bovendien vinden ze dat het

preferentieconstructie-effect een tijdje blijft bestaan en ook

in andere aankoopomgevingen effect heeft (niet noodzakelijk

enkel on-line). Specifiek naar holistische en analytische

informatieverwerking is in een recommendation-agentcontext

totaal geen onderzoek gedaan.

Ander onderzoek (Häubl en Murray, 2003) wijst er wel op dat

consumenten vaak geen op voorhand bestaande voorkeuren hebben

die ze dan onthullen wanneer ze een keuze maken tussen

producten of diensten. In de plaats daarvan worden hun

preferenties vaak gemaakt op het moment dat de externe

omgeving hen verplicht een beslissing te nemen (Payne,

Bettman, Johnson, 1992). Hierdoor zijn voorkeuren gevoelig

voor de manier waarop het beslissingsprobleem omkaderd is en

voor het formaat waarin de informatie gepresenteerd wordt

(Slovic, 1995). Dit komt overeen met de algemene theorie dat

menselijk gedrag bepaald wordt door de interactie tussen

eigenschappen van de informatieverwerkingssystemen van de

persoon en de eigenschappen van de omgeving (Simon, 1990).

Steeds meer consumenten nemen aankoopbeslissingen op Internet

(Johnson, Lohse en Mandel, 1999) en eigenschappen van de

beslissingsomgeving spelen een centrale rol in de constructie

van consumentenvoorkeur (Bettman, Luce en Payne, 1998). Daarom
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is het belangrijk het potentiële aantal

sleutelkarakteristieken van in dit geval recommendation agents

te onderzoeken die een systematische invloed hebben op de

voorkeuren van consumenten.

d) Welke variabelen een invloed hebben op

informatieverwerking

Voor het verder onderzoek is het van belang om te weten welke

variabelen zoal een invloed uitoefenen op informatieverwerking

zodat er rekening mee kan gehouden worden. Er is reeds heel

wat onderzoek verricht naar variabelen die een invloed hebben

op het type verwerking van een individu (volgens Alba et al.

(1991) hebben veel variabelen een invloed). Ford et al. (1989)

schreven over de invloed van variabelen op

informatieverwerking een soort meta-artikel waar bestaand

onderzoek wordt gebundeld.

Al deze onderzoeken gebeurden wel niet in een recommendation-

agentcontext. Wel gebeurde dit vaak aan de hand van een

productattribuutmatrix die ook vaak gebruikt wordt in

recommendation agents. De variabelen vallen op te delen in 3

grote categorieën: variabelen die te maken hebben met de

beslissingnemer, variabelen die te maken hebben met het

product waarover beslist wordt en variabelen die te maken

hebben met hoe het product wordt voorgesteld. Hier volgt een

eigen overzicht van de variabelen die reeds eerder onderzocht

werden.

Variabelen met betrekking tot de beslissingnemer:

• Hoge “need for cognition” (dit is de mate waarin een

persoon graag denkt) leidt eerder tot een analytische

verwerking (Mantel S.P. en Kardes F.R., 1999, blz. 335-

352) en (Baumgartner, 1993, blz. 673-677)
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• Betrokkenheid verhoogt wel de moeite die de consument

doet om informatie te zoeken (Mantel S.P. en Kardes

F.R., 1999, blz. 335-352). De moeite die een persoon

doet, beïnvloedt het type informatieverwerking

(Sabonmatsu D.M en Russel H.F., 1990, blz. 614-622)

• Bij hoge bezorgdheid over de accuraatheid van de

beslissing zal de consument eerder analytisch denken

(Alba J.W. en Hutchinson W., 1987, blz. 411-454) (Alba

en Lynch, 1991, blz. 1-49) (Wyer R.S en T.K. Srull,

1989)

• Motivatie en opportuniteit om informatie te verwerken

(meer tijd en moeite nodig voor analytische verwerking)

(Sabonmatsu D.M en Russel H.F., 1990, blz. 614-622)

• Productervaring (Alba J.W. en Hutchinson W., 1987, blz.

411-454) (Sujan M., 1985, blz. 31-46): meer

productervaring zet aan tot een analytische verwerking

• Visualiserende of verbaliserende tendens van mensen

(Baumgartner, 1993, blz. 673-677) (Childers et al.,

1985, blz. 125-134) en (Holbrook, 1986, blz. 337-347).

Personen die zich producten eerder verbaal voorstellen

zullen eerder analytisch informatie verwerken. Personen

die zich eerder visueel alles voorstellen zullen eerder

holistisch verwerken.

• Het wel of niet vergelijken met interne informatie uit

verwante productcategorieën die de beslisser heeft, zal

een invloed hebben op de informatieverwerking. (Gregan-

Paxton en Roeder John, 1997, blz.266-284)

• Bij beperkte productkennis is de consument eerder

geneigd zich te laten leiden door holistische

informatieverwerking (Creusen en Schoormans, 2001, blz.

395-398).
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Productvariabelen:

• Holistische verwerking vooral bij producten gekocht

omwille van expressieve motivatie (vb esthetisch,

symbolisch) bijvoorbeeld een schilderij (Hirschman,

1983, blz. 45-55). Als de motivatie voornamelijk de

nuttigheid van het product is, zal vooral analytische

verwerking gebeuren (Ratchford B.T., 1987, blz. 24-38).

Bij veel producten is de motivatie een combinatie van

expressief en nuttig. Daarom verwerken personen de

informatie vaak deels op holistische en deels op een

analytische manier (Mittal B., 1988, blz. 499-524).

• Concrete, tastbare, fysische attributen worden meer

gebruikt bij een analytische informatieverwerking.

Abstracte attributen leiden dan weer normaal tot

holistische verwerking (kan echter ook een samenvatting

op basis van analytische verwerking zijn van

verschillende concrete attributen) (Claeys et al.,

1995, blz. 193-208). Dit werd echter niet door iedereen

gevonden (Creusen et al., 1997, blz. 129-144).

• Normaal worden nutattributen verwerkt via analytische

informatieverwerking. Nutsattributen zijn attributen

van producten die duiden op een objectief vaststelbaar

nut. Een voorbeeld van een nutsattribuut van een DVD-

speler is de aanwezigheid van een afstandsbediening.

Het design is geen nutsattribuut.  (Creusen en

Schoormans, 2001, blz. 395-398).

• Eenvoud tot analyseren beïnvloedt het type van

verwerking (Holbrook en Moore, 1981, blz. 103-113)

(Holbrook en Hirschman, 1982, blz. 132-140). Als een

persoon geconfronteerd wordt met een zeer complex

product, zal hij niet de moeite willen doen om dit

helemaal te analyseren. Hij zal dan kiezen voor

holistische informatieverwerking.
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• De hoeveelheid producten doet de complexiteit qua keuze

sterk toenemen wat een invloed kan hebben op de

informatieverwerking (Holbrook en Moore, 1981, blz.

103-113) (Holbrook en Hirschman, 1982, blz. 132-140).

Dit zou er voor kunnen zorgen dat de consument mogelijk

slechts enkele attributen gaat vergelijken. Daarom zal

ik in mijn onderzoek het aantal producten waarover een

getuigenis wordt gegeven, beperkt houden. Ik zal

gebruik maken van drie alternatieven.

Presentatievariabelen:

• Grafische of verbale presentatie (Holbrook en Moore,

1981, blz. 103-113) (Meyers en Levy, 1989, blz. 76-86)

heeft invloed op informatieverwerking. Zo leidt een

grafische presentatie zoals een afbeelding eerder tot

holistische informatieverwerking. Een verbale

presentatie zoals in tekstvorm zet eerder aan tot

analytische informatieverwerking. Meyers en Levy (1989,

blz. 76-86) vonden een sterkere invloed bij mannen dan

bij vrouwen door een andere hersenbouw.

• Aanmoedigen van behandeling van productstimuli op

holistische wijze (Baumgartner, 1993, blz. 673-677).

Als aan consumenten gezegd wordt om zorgvuldig te zijn

en hun tijd te nemen, dan verwerken ze eerder

analytisch. Als de consumenten gezegd wordt om hun

eerste indrukken te volgen, dan verwerken ze eerder

holistisch.
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5.3 Invloed van getuigenissen op

informatieverwerking

Als er met getuigenissen wordt gewerkt, wordt in zowat alle

recommendation agents die in de praktijk voorkomen (zoals msn

e shop, yahoo shopping,…), ook het product zelf getoond met

een aantal meer technische fysische eigenschappen in een tabel

(productattribuutmatrix). Er is meestal een belangrijk

onderscheid tussen de kenmerken vernoemd in getuigenissen en

in een productattribuutmatrix. In de getuigenis staan meestal

meer abstracte attributen van het product. In sommige

recommendation agents zoals bij Amazon is het zelfs expliciet

verboden om bepaalde fysische attributen te vermelden

(gebruikers mogen getuigenissen schrijven maar niet dezelfde

attributen gebruiken als in de productattribuutmatrix staan).

De relatie tussen getuigenissen en informatieverwerking vloeit

voort uit dit onderscheid in attributen. In getuigenissen

staan immers meer abstracte ervaringsattributen. Voorbeelden

van ervaringsattributen die ik in het onderzoek zal gebruiken

over DVD-spelers zijn beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid,

… In een productattribuutmatrix staan zuiver tastbare,

concrete attributen. Voorbeelden voor een DVD-speler zijn het

aantal audio-uitgangen, een afstandsbediening, …

Zoals eerder gezegd in het deel over informatieverwerking

wijst onderzoek uit dat concrete, tastbare, fysische

attributen meer worden gebruikt bij een analytische

informatieverwerking. Abstracte attributen leiden dan weer tot

holistische verwerking. (Claeys et al., 1995, blz. 193-208).

Wel is van belang dat niet alle abstracte attributen een

samenvatting vormen van verschillende concrete attributen om

te vermijden dat de persoon deze zou kunnen gaan ontleden naar

de concrete tastbare attributen. De kwaliteit van een product
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bijvoorbeeld is afhankelijk van een aantal tastbare

attributen. Als de relatie echter erg complex is, zal de

persoon dit toch niet kunnen ontleden waardoor het een

abstract attribuut blijft.

Dit werd echter wel niet door iedereen teruggevonden (Creusen

et al., 1997, blz. 129-144). Toch waren er een heel aantal

beperkingen aan dit onderzoek waardoor de relatie niet

gevonden werd:

- Er waren slechts een klein aantal ondervraagden

- Ze lieten de mensen de redenen van hun keuze expliciet

neerschrijven. Dit beïnvloedt de antwoorden, omdat dit

leidt tot opbouw van eenvoudig te verbaliseren redenen

achteraf. Dit is omdat mensen pogen zichzelf en de

onderzoekers te overtuigen dat ze rationeel te werk gaan

(Gorn, 1982, blz. 95). Mensen in de holistische conditie

zouden hierdoor geneigd zijn nutsredenen te geven.

Mogelijk kan dit opgelost worden door de ondervraagden te

interviewen over hun redenen.

- In de holistische conditie werden ondervraagden niet

speciaal aangezet om holistisch te verwerken in

tegenstelling tot de analytische conditie. In deze

conditie werden mensen wel aangezet om analytisch te

verwerken. Dus als mensen uit zichzelf reeds analytisch

verwerkten, dan zal er geen verschil worden gevonden. Een

mogelijke oplossing die de auteurs voorstellen, is het

aanzetten tot holistische verwerking door bijvoorbeeld

tijdsdruk in te schakelen.

- Soms was er onduidelijkheid of de opgeschreven redenen op

holistische of analytische verwerking wezen. Een

voorbeeld is de vorm. Dit zou opgelost kunnen worden door

een interview.

Dus daarom zal ik er toch van uitgaan dat er wel een relatie

is. Schematisch ziet de relatie er dus als volgt uit:
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Een tweede belangrijk punt in de relatie tussen getuigenissen

en informatieverwerking is de manier waarop getuigenissen

worden afgebeeld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

In Figuur 1 was dit bijvoorbeeld het geval voor de expert door

middel van een score (8.4 op 10) en een uitleg wat de score

juist inhield (“very good”). Dit wordt bovendien ook grafisch

weergegeven door een rechthoek die groter is naarmate de score

hoger is. Een andere manier van weergeven is de gewone

tekstvorm. Dit is in de figuur het geval bij de commentaar van

gebruikers van het toestel. Die wordt gewoon in een tekst

weergegeven. Deze verschillende mogelijkheden hebben een

invloed op de informatieverwerking. Immers zoals reeds eerder

aangehaald, blijkt er een invloed te zijn van de manier waarop

informatie gepresenteerd is op de informatieverwerking. Zo zet

het gebruik van grafische vorm in plaats van een tekstvorm aan

tot het gebruik van andere verwerkingsstijlen (Meyers en Levy,

1989, blz. 76-86) (Holbrook en Moore, 1981, blz. 103-113).

Als een getuigenis dus anders wordt weergegeven als in een

productmatrix, kan de presentatievorm op zich er dus voor

zorgen dat de informatieverwerking anders gebeurt.

Tenslotte wil ik hier nog vermelden dat sommige concrete

attributen zoals het productmerk, land van herkomst (Creusen

Getuigenis
Abstracte

ervaringsatt

ributen

Holistische

informatieverw

erking

Productattribuu
Concrete,

tastbare,

fysische

Analytisch

informatieverw

erking



43

et al., 1997) en de prijs (Creusen en Schoormans, 2001) zorgen

voor een meer holistische informatieverwerking.
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5.4 Productkennis

a) De rol van productkennis van de beslissingsnemer in

een recommendation agent

Het is eerst en vooral belangrijk te vermelden dat er in de

praktijk in recommendation agents ook regelmatig een

onderscheid gemaakt wordt op basis van de productkennis of de

deskundigheid waarmee een persoon beslissingen kan nemen over

het product. Dit is onder andere het geval bij

www.activebuyersguide.com waar gebruikers zelf moeten kiezen

of ze expert (personen met veel productkennis) of nieuweling

(personen met weinig productkennis) zijn. Dit wordt natuurlijk

vooral gedaan omdat personen met meer deskundigheid ook andere

eisen zullen stellen aan het product. Zij kennen zeer goed de

productattributen en weten welke waarden deze kunnen hebben.

Zij kunnen daarom eenvoudiger tot een beslissing komen.

Personen met weinig productkennis moet eerst uitgelegd worden

wat de productattributen juist inhouden en welke belangrijk

zijn. Toch is de indeling op basis van productkennis bijzonder

handig voor een eventueel praktische implementatie, mochten er

relaties met deze variabele gevonden worden. De recommendation

agent kent dan immers de productkennis al en het kost

bijgevolg niet veel moeite om bijvoorbeeld andere

getuigenissen te gaan tonen en zo de informatieverwerking

optimaal te beïnvloeden.

Verschillende onderzoekers vonden dat kennis over het product

een invloed heeft op de informatieverwerking. Creusen en

Schoormans (2001) vonden dat bij beperkte productkennis de

consument eerder geneigd is om zich te laten leiden door
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holistische informatieverwerking.  Ook nog andere onderzoekers

vonden dat ervaring met het product een invloed heeft op de

informatieverwerking (Alba J.W. en Hutchinson W., 1987) (Sujan

M., 1985). Meer ervaring zet aan tot een analytische

verwerking. Hier gaat het natuurlijk allemaal om een

rechtstreekse invloed van kennis en ervaring met het product

op de informatieverwerking. Het gaat hier niet om kennis als

bepalende variabele voor het gebruik van een getuigenis.

De variabele productkennis heeft mogelijk een bepalende

invloed omdat, als kennis nieuw leren vergemakkelijkt, het

mogelijk is dat consumenten met weinig productkennis meer

overzichtsinformatie (zoals in getuigenissen) zoeken dan

consumenten met veel productkennis (Brucks, 1985). Consumenten

met meer productkennis zullen immers beter informatie

ontvangen en integreren over specifieke attributen. Personen

met minder productkennis zullen zich dus eerder gaan baseren

op de getuigenis. Bijgevolg zullen zij de informatie ook

eerder holistisch gaan verwerken, doordat daarin abstracte

attributen staan. Het vertrouwen dat personen hebben in de

overzichtsinformatie (hier dus een getuigenis), speelt

daarnaast een belangrijke rol. Als personen met veel

productkennis meer vertrouwen hebben in de getuigenis dan in

de productattribuutmatrix, dan hebben zij geen reden meer om

geen gebruik te maken van de eenvoudiger te verwerken

overzichtsinformatie (Brucks, 1985). Productkennis zal dus een

bepalende variabele zijn als getuigenissen als minder

betrouwbare overzichtsinformatie worden beschouwd door

experts.

Consumenten met weinig productkennis en een eerdere kennis

over het product vinden het soms ook overweldigend om te pogen

de beschikbare informatie te verwerken, zeker bij complexe

keuzesituaties zoals op Internet meer en meer het geval is

door de toename van het aantal beschikbare producten.
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Dergelijke consumenten zullen zich dan misschien sneller laten

leiden door overzichtsinformatie (zoals getuigenissen) dan

door complexere informatie vervat in een

productattribuutmatrix, hetgeen het belang van abstracte

attributen uit de getuigenis ten opzichte van tastbare

fysische attributen uit de matrix doet toenemen.

Volgens Bettman en Park (1980) is het interessant om

consumenten in te delen niet in twee maar in drie categorieën

op het vlak van eerdere kennis en ervaring met het product.

Immers consumenten met een gemiddelde kennis en ervaring

blijken meer van de huidig beschikbare informatie te verwerken

dan de groepen met erg hoge of erg lage kennis en ervaring.

Hiervoor zijn twee oorzaken te vinden:

- de motivatie die een persoon heeft om de informatie te

verwerken, verschilt sterk. Personen met veel

productkennis zijn niet echt gemotiveerd om nog veel

informatie te gaan zoeken, aangezien ze het toch al vaak

weten. Ze stellen zich daarom sneller tevreden met

eenvoudigere overzichtsinformatie zoals in een

getuigenis.

- de mogelijkheden die een persoon heeft om de informatie

te verwerken, verschillen sterk. Personen met heel weinig

productkennis hebben gewoon de mogelijkheden niet om

complexe informatie zoals in een productattribuutmatrix

te gaan verwerken.

Dus als we deze twee redenen samen bekijken, dan blijkt dat:

- personen met veel productkennis de mogelijkheden hebben

om complexe informatie te verwerken maar niet de

motivatie

- personen met een lage productkennis wel de motivatie

hebben maar niet de mogelijkheden om complexe informatie

te verwerken
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- personen met een gemiddelde productkennis zowel de

motivatie als de mogelijkheden hebben om complexe

informatie te verwerken.

Ik zal in mijn onderzoek verder bouwen op deze theorie van

Bettman en Park: er blijkt dus een duidelijk verband tussen

het type gebruikte informatie en productkennis. Ik zal mijn

onderzoek combineren met het al dan niet hebben van vertrouwen

in de getuigenis. Immers zoals Brucks (1985) aanhaalde, zal

het hebben van veel vertrouwen in de getuigenis, personen die

toch geneigd waren om te kiezen voor de productmatrix doen

kiezen voor de getuigenis. Omgekeerd zullen personen die geen

vertrouwen hebben in de getuigenis maar niet de mogelijkheid

of de motivatie hebben om zich te baseren op de complexe

productattribuutmatrix, zich nu toch moeten wenden tot deze

matrix of anders zullen ze de informatie in het geheel niet

kunnen verwerken.

Deze theorie leidt tot de volgende zes hypotheses:

 Personen met veel productkennis

H1a: Personen met veel productkennis die een keuze moeten

maken uit verschillende producten waarbij ze beschikken

over een productattribuutmatrix en getuigenissen over het

product waarin ze zelf wel vertrouwen hebben, zullen

vooral hun beslissing nemen op basis van de getuigenis.
H1b: Personen met veel productkennis die een keuze moeten

maken uit verschillende producten waarbij ze beschikken

over een productattribuutmatrix en getuigenissen over het

product waarin ze zelf geen vertrouwen hebben, zullen

vooral hun beslissing nemen op basis van de

productattribuutmatrix.

Experts gaan enkel een beroep doen op de

productattribuutmatrix als zij geen vertrouwen hebben in de

getuigenis. Experts zijn immers niet zo gemotiveerd om de
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ingewikkeldere informatie uit de productattribuutmatrix te

gaan vergelijken. Zij zullen dit enkel doen als dit

noodzakelijk is, als zij geen vertrouwen hebben in de

getuigenis. Zij beschikken over voldoende mogelijkheden om de

informatie te kunnen verwerken. (Bettman en Park, 1980).

 Personen met gemiddelde productkennis

H1c: Personen met gemiddelde productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf wel

vertrouwen hebben, zullen zowel informatie verwerken op

basis van de getuigenis als op basis van de

productattribuutmatrix.
H1d: Personen met gemiddelde productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product, zullen vooral hun

beslissing nemen op basis van de productattribuutmatrix.

Zelfs al is getuigenis betrouwbaar, dan nog zullen personen

met gemiddelde productkennis zich blijven wenden tot de

productattribuutmatrix als informatiebron. Ze zijn immers

gemotiveerd om de productattribuutmatrix door te nemen omdat

zij niet zoveel productkennis hebben. Zij hebben ook wel

voldoende kennis om de productattribuutmatrix te kunnen

verwerken. Als zij echt zeer veel vertrouwen hebben in de

getuigenis in vergelijking met de productattribuutmatrix,

bestaat de kans nog wel dat ze zich tot de getuigenis zullen

wenden.
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 Personen met weinig productkennis

H1e: Personen met weinig productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product, zullen vooral hun

beslissing nemen op basis van de getuigenis.
H1f: Personen met weinig productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf geen

vertrouwen hebben, zullen de informatie niet verwerken en

geen keuze maken

Personen met weinig productkennis zullen minder een beroep

doen op de productattribuutmatrix, omdat deze te complex is en

zij weinig verstand hebben van deze informatie. Zij zullen

voornamelijk een beroep doen op de getuigenis. Als zij hierin

geen vertrouwen hebben, zullen zij geen informatie meer

verwerken en gewoon geen keuze kunnen maken.

b) De invloed op informatieverwerking

Uit de relatie tussen gebruik van een getuigenis en

informatieverwerking werd duidelijk dat dit aanzette tot

holistische informatieverwerking. Een productattribuutmatrix

zette aan tot analytische informatieverwerking. Op basis van

de eerste hypotheses kan dan de relatie tussen productkennis

en vertrouwen in de getuigenis enerzijds en de

informatieverwerking anderzijds gelegd worden. Hieruit kunnen

dan zes nieuwe hypotheses worden geformuleerd.

Zoals eerder besproken in de theorie werd er van uitgegaan dat

er een relatie is tussen het gebruik van een getuigenis en het
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type informatieverwerking. Een getuigenis zet mogelijk aan tot

holistische informatieverwerking en een productattribuutmatrix

zet aan tot analytische informatieverwerking. Hierdoor kunnen

uit de vorige zes hypotheses de volgende zes worden afgeleid:
H2a: Personen met veel productkennis die een keuze moeten

maken uit verschillende producten waarbij ze beschikken

over een productattribuutmatrix en getuigenissen over het

product waarin ze zelf wel vertrouwen hebben, zullen de

informatie op een holistische manier verwerken.
H2b: Personen met veel productkennis die een keuze moeten

maken uit verschillende producten waarbij ze beschikken

over een productattribuutmatrix en getuigenissen over het

product waarin ze zelf geen vertrouwen hebben, zullen de

informatie op een analytische manier verwerken.
H2c: Personen met gemiddelde productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf wel

vertrouwen hebben, zullen de informatie even vaak op een

holistische manier als op een analytische manier

verwerken.

H2d: Personen met gemiddelde productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf geen

vertrouwen hebben, zullen de informatie op een analytische

manier verwerken.
H2e: Personen met weinig productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf wel

vertrouwen hebben, zullen de informatie op een holistische

manier verwerken.
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H2f: Personen met weinig productkennis die een keuze

moeten maken uit verschillende producten waarbij ze

beschikken over een productattribuutmatrix en

getuigenissen over het product waarin ze zelf geen

vertrouwen hebben, zullen de informatie totaal niet

verwerken en geen keuze maken

Op het einde van het theoretisch deel staat een

overzichtstabel waarin de twaalf hypotheses worden

samengevat.

Voor deze zes hypotheses is het belangrijk om nog een studie

van Sujan (1985) aan te halen. Hierin wordt nog een andere

relatie besproken tussen productkennis en

informatieverwerking. In dit onderzoek wordt wel uitgegaan van

categoriegebaseerde informatieverwerking. Dit stemt min of

meer overeen met holistische informatieverwerking. Men gaat er

ook van uit dat personen producten beoordelen op basis van een

globaal oordeel per product. Als er een nieuwe stimulus is,

wordt de bestaande informatie van de productcategorie (of

verwante productcategorieën) erop toegepast omdat dit

eenvoudiger is dan een analytische vergelijking met andere

attributen.

In het onderzoek maakt Sujan (1985) een onderscheid tussen de

reactie van beslissers op het al dan niet overeenstemmen van

de bekomen informatie (bijvoorbeeld een getuigenis) met

eerdere productkennis. Het artikel is als volgt samen te

vatten:

Reactie persoon met

veel productkennis

Reactie persoon met

weinig

productkennis

Informatie in

getuigenis stemt

Categoriegebaseerde

verwerking

Categoriegebaseerde

verwerking
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overeen met huidige

kennis

Informatie in
getuigenis stemt niet

overeen met huidige

kennis

Analytische

verwerking

Categoriegebaseerde

verwerking

Tabel 2: Samenvatting artikel Sujan

De exacte verklaringen waarom deze effecten gevonden werden

zijn vrij complex en minder relevant voor dit onderzoek. Het

is wel belangrijk dat volgens dit artikel personen met veel

productkennis globaal gezien dus eerder analytisch gaan

verwerken dan personen met weinig productkennis. Dit is van

belang bij het testen van de hypotheses. Er zal dus mogelijk

een rechtstreeks verband gevonden worden tussen

informatieverwerking en productkennis.

c) Productkennis en productbetrokkenheid

Verschillende auteurs vonden dat productkennis (die nauw

verbonden is met deskundigheid) mogelijk gerelateerd is aan

andere variabelen. Sujan (1985) vond bijvoorbeeld meer bepaald

dat de motivatie om informatie te verwerken, gerelateerd is

met kennis. Uit het artikel blijkt dat de kennisschaal en de

zelfbepaalde maten voor interesse en betrokkenheid een

significante correlatie vertoonden. Ook uit een studie van

Wood en Lynch (2002) blijkt de relatie tussen productkennis en

betrokkenheid.

De verschillen in de afhankelijke variabelen die blijken uit

de verschillende hoeveelheid productkennis, kunnen dus

veroorzaakt zijn niet door verschillen in productkennis maar

door verschillen in productbetrokkenheid. De indeling op basis

van productkennis kan dan een indeling zijn deels op basis van

productbetrokkenheid. Productbetrokkenheid kan dan bepaalde
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schommelingen in informatieverwerking verklaren. Uit onderzoek

blijkt dat de variabele productbetrokkenheid mogelijk de

informatieverwerking beïnvloedt. Betrokkenheid verhoogt immers

de moeite die de consument doet om informatie te zoeken

(Mantel S.P. en Kardes F.R., 1999, blz. 335-352). De moeite

die een persoon doet, beïnvloedt het type

informatieverwerking. Voor analytische informatieverwerking is

immers meer tijd en moeite nodig. (Sabonmatsu D.M en Russel

H.F., 1990, blz. 614-622)

d) Kenniscomponenten

Deze begrippen zijn als volgt te definiëren:

Subjectieve kennis is de mate waarin de beslisser vindt

dat hij met kennis van zaken een keuze kan maken tussen

verschillende alternatieven binnen één bepaalde

productcategorie.

Objectieve kennis gaat over de hoeveelheid, het type of de

organisatie van de eigenlijke kennis die een individu in

zijn geheugen heeft.

Brucks (1985) maakt het onderscheid tussen objectieve en

subjectieve productkennis. Voor de meting van deze twee

soorten kennis zijn er sterke verschillen. Hoewel maten van

subjectieve kennis eenvoudiger te gebruiken zijn, is het

verkregen resultaat mogelijk geen correcte maat van eigenlijk

opgeslagen kennis in het geheugen. In het artikel wordt verder

gesteld dat er mogelijk een invloed is van het gebruikte type

kennis op de relatie met de informatiebron waarop een persoon

zich baseert (bijvoorbeeld een persoon met hoge subjectieve

kennis zal zich minder laten leiden door een opinie van een

verkoper).

Er zijn dus aanwijzingen dat subjectieve kennis een grotere

invloed heeft dan objectieve kennis op de keuze om zich meer
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te baseren op een getuigenis in plaats van op een

productattribuutmatrix. Dit lijkt logisch aangezien een

persoon zelf bepaalt aan de hand van wat hij denkt over zijn

eigen deskundigheid met welke informatie (zoals getuigenissen)

hij meer of minder rekening houdt. Toch is het belangrijk om

ook andere kenniscomponenten zoals objectieve kennis te

bekijken om te zien of daar geen andere invloeden worden

gevonden. In bestaand onderzoek werd kennis vaak slechts

vanuit één standpunt bekeken. Ik zal mij concentreren op

subjectieve kennis. Daarnaast zal ik echter ook kijken naar de

invloed van objectieve kennis, productervaring en opgeslagen

productinformatie. Deze laatste kenniscomponenten definieer ik

als volgt:

Productervaring geeft de kennis weer over relaties tussen

de persoon zelf en het product. Dit alles in termen van

productgebruik, hoeveelheid gezochte informatie en

aankoopervaring.

Opgeslagen productinformatie is de hoeveelheid informatie

die een persoon heeft opgeslagen in zijn geheugen

onafhankelijk van de objectieve verifieerbaarheid.

Opgeslagen productinformatie omvat onder andere

productattributen en kenmerken, gebruiksprocessen en

merknamen.

Deze definities zijn consistent met Park et al. (1994).
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5.5 Schematische samenvatting van de hypotheses



Getuigenis onvoldoende à

wel motivatie aanwezig om

matrix te bekijken

Zelfs al is getuigenis

betrouwbaar, dan nog

zullen deze personen de

attr. matrix bekijken

Zullen zeer gemotiveerd

zijn om attr. matrix door

te nemen

Te weinig kennis en

bruikbare

informatiebronnen

Getuigenis is eenvoudiger

te verwerken, zij gaan

daar dan ook voor kiezen

om dit te verwerken

Geen motivatie om de

matrix gedetailleerd door

te nemen

Vertrouwen

in

Productkenn

is

Ja

Nee

Informatieverwe

king

Holistis

ch

Gebruikte

informatie
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s
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H1a +

H2a

Ja

Nee

Ja

Nee
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Matrix
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s

Gemiddeld

Hoog

Laag

Analytis

ch

Holistis

ch

Analytis

ch

Holistis

ch +

H1b +

H2b

H1c +

H2c

H1d +

H2d

H1e +

H2e

H1f +

H2f
Exit, maakt geen keuze

Attr.Matrix:

Productattribuutmatrix
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6 Het experiment

6.1 Het onderzoeksopzet

a) Het onderzoeksdesign

Om de hypothesen te testen, moest dus een indeling gemaakt

worden op basis van productkennis in drie groepen en op basis

van het al dan niet vertrouwen hebben in een getuigenis.

Het onderzoek heeft zoals eerder aangehaald betrekking op een

DVD-speler. Bij dit product zijn er duidelijke verschillen in

de productkennis die mensen hierover hebben. Het is dus niet

nodig om de productkennis nog expliciet te manipuleren. In

sommig onderzoek laat men vooraf extra informatie zien aan

bepaalde personen om zo de productkennis te manipuleren.

Vertrouwen in de getuigenis werd wel gemanipuleerd door

wijziging van de persoon die de getuigenis gaf. Verschillende

personen werden gepretest om te zien tussen welke personen het

meeste verschil was in vetrouwen. Het grootste verschil werd

gevonden tussen Test-Aankoop en een medewerker van een website

die DVD-spelers verkoopt (Hier wordt op teruggekomen in 6.2c)

Manipulatie van vertrouwen in de getuigenis).

Het onderzoek werd op Internet gedaan op een website. De

enquête is nog terug te vinden op

http://www.urbanit.be/~maarten/thesis en in een bijlage (9.5).

De ondervraagde moest een aantal stappen doorlopen waarbij

hij/zij niet meer terug kon keren naar vorige stappen om

eventueel de resultaten te vervalsen.
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In de eerste fase werd de productkennis gemeten op

verschillende manieren (subjectieve kennis, objectieve kennis,

opgeslagen productinformatie en productervaring). In deze fase

werden ook een aantal variabelen gemeten die mogelijk mee

evolueerden met productkennis en tegelijk de afhankelijke

variabelen beïnvloedden zoals need for cognition en

betrokkenheid bij het product.

In de tweede fase kreeg de ondervraagde de mogelijkheid om

informatie te bekijken over DVD-spelers enerzijds in een

getuigenis en anderzijds in een productattribuutmatrix. De

respondent mocht zolang hij wou de informatie raadplegen, maar

moest vervolgens wel een keuze kunnen maken uit de drie

voorgestelde DVD-spelers. De volgorde waarin de persoon de

productattribuutmatrix en de getuigenis raadpleegde en de tijd

dat hij naar deze twee keek, werd opgeslagen.

De persoon die de getuigenis gaf werd hier dus gemanipuleerd

zodat er al dan niet vertrouwen in de getuigenis was.

Als de persoon zijn keuze had doorgegeven, werden in de

volgende fase de afhankelijke variabelen gemeten. Er werd

gemeten welke rol de getuigenis en de productattribuutmatrix

hadden gespeeld in de beslissing en hoe de

informatieverwerking was  gebeurd.

Vervolgens werd een manipulatiecheck gedaan om te zien of de

manipulatie van vertouwen wel gelukt was. Er werd daarom

gemeten of de ondervraagde vertrouwen had in de persoon die de

getuigenis gaf. Er werd ook gevraagd wie de getuigenis gegeven

had. Zo konden respondenten bij wie de manipulatie niet gelukt

was, worden uitgesloten. De oorzaak hiervan is dat ze

onvoldoende aandacht hadden voor de persoon die de getuigenis

gaf.



59

Op het einde werden dan nog een aantal demografische

variabelen gemeten die eventueel ook een invloed konden hebben

op de afhankelijke variabelen terwijl ze tegelijk mee

evolueerden met productkennis. Daarnaast werd ook nog de

betrokkenheid bij de enquête gemeten en de betrokkenheid bij

het keuzeproces om respondenten met te lage scores op deze

schalen uit te sluiten.

b) De populatie

Heel het onderzoek werd dus afgenomen via Internet. Mensen

werd in een e-mail gevraagd om te surfen naar een bepaalde

website waar zij de enquête konden invullen. 274 personen

vulden de enquête volledig in. De onderzochte populatie

bestond uit mensen uit mijn kennissenkring en een aantal

medewerkers van de vakgroep marketing aan de universiteit van

Gent.

Van deze 274 ondervraagde personen moesten een heel aantal

mensen worden uitgesloten. Uit een eerste test van het

experiment was gebleken dat weinig mensen (4/10) achteraf

wisten wie de getuigenis gegeven had, wat toch essentieel was

voor het verdere onderzoek. Daarom werd het opzet licht

gewijzigd zodat extra benadrukt werd wie de getuigenis gegeven

had. De eerste tien personen werden verwijderd uit de

resultaten. Er moesten uiteindelijk nog 88 personen worden

uitgesloten wegens het niet correct hebben van de persoon die

de getuigenis gaf.

Fout Juist

Test-Aankoop 32 96
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Werknemer van een verkopende

website

56 98

Tabel 3: Populatie

2 missing values

Vervolgens werden alle personen uitgesloten die te laag

scoorden op de betrokkenheidschalen. Alle personen met een

gemiddelde betrokkenheid < 2 op één van de twee

betrokkenheidsschalen (betrokkenheid bij enquête en

betrokkenheid bij keuzeproces, zevenpuntschalen) werden

verwijderd. Zo werden 25 personen uitgesloten.

Na een eerste descriptieve analyse werd ook nog een extra

persoon uitgesloten waarbij uit een tijdsmeting kon worden

afgeleid dat hij de enquête niet in één keer had ingevuld. Zo

bekwam ik uiteindelijk een bestand met 168 bruikbare enquêtes.

Het opzet is een factorieel 3x2 opzet. Er werd gestreefd om in

ongeveer elk deel 30 respondenten te hebben. Dit aantal werd

net niet gehaald (in elk deel 25 à 30 respondenten) door het

grote aantal geschrapte respondenten die niet wisten van wie

de getuigenis kwam.

Een ander mogelijk probleem met de populatie is dat het niet

echt gaat om een homogene groep van personen. Dit kan tot

gevolg hebben dat andere factoren een invloed gaan hebben op

de afhankelijke variabelen. Daarom werden ook demografische

factoren gemeten en werd gekeken of deze variabelen mogelijk

een invloed hadden op de informatieverwerking zodat ze

eventueel als covariaten konden opgenomen worden. Wel is

belangrijk eerst voor deze variabelen te kijken of ze niet

correleren met productkennis. In dat geval is het niet

toegestaan ze op te nemen als covariaten. In dit onderzoek

werd niet speciaal gepoogd om het onderzoek extern valide te
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houden. Dit zou immers niet zo eenvoudig zijn aangezien 274

mensen vrijwillig moesten worden gevonden om mee te doen aan

het onderzoek.

6.2 De gevolgde procedures

a) Meting van kennis

De meting van kennis gebeurde op verschillende manieren. In de

eerste plaats werd subjectieve kennis bekeken, aangezien

verondersteld werd dat dit voor de belangrijkste invloed zou

zorgen. Om na te gaan of mogelijk ook andere soorten kennis

een rol zouden spelen, werden ook productervaring, opgeslagen

productklasse-informatie en objectieve kennis gemeten.

 Subjectieve kennis

Subjectieve kennis werd gemeten op basis van een schaal van

Brucks (1985) bestaande uit drie items op telkens een zeven-

puntsschaal:

- hoeveel weet u over DVD-splers in vergelijking met de

gemiddelde consument? (veel minder – veel meer)

- hoe schat u uw kennis in met betrekking tot DVD-spelers?

(geen grondige kennis – grondige kennis)

- hoeveel weet u over DVD-spelers in vergelijking met

experts? (veel minder – even veel)

Gestandaardiseerde cronbachs alfa voor de drie items was

0.9168 en bijgevolg werd een gemiddelde berekend op basis van

de drie items.

Om een onderscheid te maken tussen experts, mensen met

middelmatige kennis en mensen weinig kennis werd een indeling

gemaakt in drie groepen op het 33% percentiel en 66%

percentiel. Hier is vanzelfsprekend wel een zwakte aan
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verbonden, namelijk als alle ondervraagden experten zouden

zijn, zou deze indeling niet echt kloppen. De afkappunten op

de schaal waren 2.66 en 4.33. Zo verkreeg ik volgende

aantallen in het 2x3 factorieel opzet:

Getuigenis

van Test-

Aankoop

Getuigenis van medewerker

van website die DVD-

spelers verkoopt

Subjectieve kennis laag 26 32

Subjectieve kennis

gemiddeld

25 26

Subjectieve kennis hoog 27 31

Tabel 4: Verdeling populatie volgens subjectieve kennis

 

 Productervaring

Er werden drie componenten gemeten:

- het bezit van een DVD-speler (Ja/Nee)

- hoeveelheid gezochte informatie via verkopers van DVD-

spelers, vrienden, brochures van producenten, TV-reclame,

reclame en artikels in tijdschriften,…: dit werd gemeten

op een negenpuntsschaal (geen informatie gezocht vs. heel

veel informatie gezocht)

- het gebruik van een DVD-speler (nooit, driemaandelijks,

maandelijks, wekelijks, dagelijks)

De gestandaardiseerde cronbachs alfa voor deze drie items was

slechts 0.4034. Er kon daarom geen gemiddelde schaal van

bepaald worden. Ook de individuele items worden daarom niet

opgenomen in verdere analyses.

 

 Opgeslagen productklasse-informatie

Dit wordt gemeten op basis van twee open vragen in de enquête.
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Eerst wordt gevraagd om alle merken van DVD-spelers op te

sommen die de ondervraagde kent, wat dan werd omgezet in een

variabele met het correcte aantal merken.

Vervolgens wordt ook volgende vraag gesteld op basis van

Brucks (1985, blz.13):

“Stel dat een vriend van u die niets afweet van DVD-spelers

een DVD-speler voor u wil kopen. Welke kenmerken van de DVD-

speler zal u dan meedelen aan uw vriend, zodat deze het voor u

meest geschikte model kan kopen? Som de kenmerken op in de

hieronder voorziene ruimte.”

Deze vraag werd omgezet in het aantal attributen en het aantal

dimensies van attributen. Dit gebeurde naar analogie met

Brucks. Een voorbeeld hiervan bij DVD-spelers is: vcd en mp3-

cd zijn twee dimensies van het attribuut ondersteunde soorten

schijven behalve DVD-spelers.

 

 Objectieve kennis

Het probleem dat zich hier stelde voor de meting, was dat er

niet echt een algemeen bruikbare methode is om een test op te

stellen voor het meten van objectieve productkennis. In de

literatuur heeft men al vaak objectieve kennis gemeten over

een product, maar men moest steeds een test opstellen voor het

specifieke product waarover het onderzoek ging (bijvoorbeeld

voor digitale camera’s Sujan, 1985, blz. 36). Soms wordt ook

expliciet de kennis gemanipuleerd door het tonen van

productinformatie (bijvoorbeeld Wood en Lynch (2002) en Sujan

(1985)). Dit werd hier niet gedaan aangezien op zich reeds

duidelijke verschillen bestonden binnen de populatie tussen

mensen die er veel, gemiddeld en weinig over wisten.

Over DVD-spelers was er helaas nog geen test ontworpen voor

het meten van objectieve kennis. Ik heb daarom mij gebaseerd

op de test van Park et al. (1994, blz.80-81) die voor een zeer

gelijkaardig product namelijk CD-spelers een vraaglijst met
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tien vragen opstelde om de objectieve kennis van een persoon

over CD-spelers te meten. Er was wel een bijkomend probleem,

aangezien de schaal dateerde uit 1994, is deze schaal nu

wellicht achterhaald voor het meten van kennis over CD-spelers

aangezien de CD-speler veel populairder is geworden en

daardoor de kennis over CD-spelers van personen globaal is

toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde vragen door

iedereen correct zouden kunnen beantwoord worden wat die

vragen nutteloos maakt.

Ik stelde voor DVD-spelers tien gelijkaardige vragen op. Er

werd ook specifiek gepeild naar de kennis over attributen

gebruikt in de verdere enquête (bijvoorbeeld vraag 1). Er

werden ook specifieke vragen opgenomen waarbij abstractere

attributen werden gekoppeld aan tastbare attributen

(bijvoorbeeld vraag 3). Verder werd ook gevraagd aan de

ondervraagden om niet te gokken als ze het niet wisten, maar

gewoon “ik weet het niet aan te duiden”. Alle vragen werden

door twee verkopers uit winkels die DVD-spelers verkochten

gecontroleerd op de correctheid. Daar naast werd ook voor de

definitieve enquête van start ging aan tien mensen gevraagd de

enquête in te vullen. Bij deze mensen waren zowel personen van

wie vermoed werd dat ze veel over DVD-spelers wisten en

personen van wie vermoed werd dat ze weinig over DVD-spelers

wisten. Dit vermoeden was enkel gebaseerd op het feit dat ik

de personen persoonlijk kende en ik zo een inschatting kon

maken van hun productkennis. Uit deze eerste 10 ondervraagden

bleek dat er wel degelijk duidelijk een verschil was in het

aantal correct beantwoorde vragen (dit varieerde sterk gaande

van 0 tot 10). De vierde vraag werd uiteindelijk uit de

analyse gelaten omdat te veel mensen ze correct beantwoord

hadden (meer dan 80%)

De tien vragen waren allemaal meerkeuze met met variërend drie

tot vijf antwoordmogelijkheden (onderstreepte antwoord is het

correcte antwoord):
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• DVD-spelers die kunnen opnemen, zijn op dit moment de

meeste verkochte DVD-spelers? (Juist, Fout, ik weet het

niet)

• Hoe moeten vingerafdrukken op DVD-schijfjes best

verwijderd worden? (in een beweging draaiend rond het
centrum van de DVD, van het centrum naar de buitenkant

van het schijfje, beiden zijn ok, ik weet het niet)

• De geluidskwaliteit van een DVD met stereo ligt altijd

hoger dan een systeem met Dolby Surround. (Juist, Fout,

Ik weet het niet)

• Het uitzicht van een DVD-schijfje is te vergelijken met

een CD-schijfje. (Juist, Fout, ik weet het niet)

• VCD is een systeem waarbij films op een gewone CD staan.

(Juist, Fout, ik weet het niet)

• De allergoedkoopste DVD-spelers op dit moment kosten

ongeveer 250 euro. (Juist, Fout, Ik weet het niet)

• Er bestaan DVD-spelers met een geïntegreerd systeem voor

klassieke zwarte videocassettes. (Juist, Fout, ik weet

het niet)

• DVD is een systeem dat de films digitaal opslaat. (Juist,

Fout, ik weet het niet)

• Regiocode is een systeem (waardoor het mogelijk is dat u

van DVD's het geluid in meerdere talen kan beluisteren,

waardoor het mogelijk is dat u van DVD's ondertiteling in
verschillende talen kan bekijken, om tegen te gaan dat

DVD's worden ingevoerd uit andere continenten, geen van

de bovenstaande, ik weet het niet)

• Een verschil tussen DVD en video is dat bij DVD-spelers

(de beeldkwaliteit hoger ligt dan bij video, naast de

film ook nog plaats is op het schijfje voor vele extra's,
de eerste twee antwoorden zijn juist, de eerste twee

antwoorden zijn fout, ik weet het niet)



66

Op deze tien vragen kan natuurlijk kritiek geleverd worden.

Het is immers onmogelijk om in tien vragen perfect de kennis

te meten aangezien bijvoorbeeld lang niet alle kenmerken van

DVD’s zijn vermeld in deze vragen. Toch denk ik dat er aan de

hand van deze tien vragen een voldoende juist beeld kan

gevormd worden van de objectieve kennis over DVD’s die een

persoon heeft. Het bijkomende nut van extra vragen zou te

beperkt zijn in verhouding tot de bereidheid van respondenten

om mee te werken aan een langere enquête. Bovendien werd in

dit onderzoek ook vooral uitgegaan van subjectieve en minder

naar objectieve kennis.

Objectieve kennis werd ook in 3 categorieën verdeeld: 1-3

vragen correct, 4-6 vragen correct en 7-9 vragen correct. Zo

werden in elke categorie ongeveer evenveel respondenten

bekomen.

Objectieve kennis werd ook nog samen bekeken met subjectieve

kennis in één kennisconstruct. Gestandaardiseerde cronbachs

alfa was dan 0.67. De verschillende schalen werden

gestandaardiseerd door het berekenen van de z-scores die dan

werden opgeteld.

b) Meting van de verschillende covariaten

 Need for cognition

Hoge need for cognition (mate waarin persoon graag denkt)

leidt zoals in het theoretisch gedeelte reeds aangehaald

eerder tot een analytische informatieverwerking (Mantel S.P.

en Kardes F.R., 1999, blz. 335-352) en (Baumgartner, 1993,

blz. 673-677). Het is mogelijk dat experts misschien gemiddeld

een hogere need for cognition hebben dan bijvoorbeeld de

personen met minder kennis over het product. Als een te hoge
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correlatie met kennis gevonden werd, zou deze variabele niet

als covariate mogen opgenomen worden.

Als need for cognition-schaal werd gebruik gemaakt van een

schaal met 15 items op basis van Cacioppo, Petty en Kao

(1984). Dit is over het algemeen wel de meest gebruikte schaal

voor meting van need for cognition. Gestandaardiseerde

cronbachs alfa voor de schaal bedroeg 0.8826.

 

 Demografische variabelen

Er werden 5 demografische variabelen gemeten: geslacht,

leeftijd, opleiding, beroep en of het beroep nu uitgeoefend

wordt. Deze variabelen werden opgenomen omdat de populatie

niet echt homogeen was. Zo kon onderzocht worden of deze

variabelen mogelijk de afhankelijke variabelen beïnvloeden.

 

 Betrokkenheid bij product

Betrokkenheid werd hoofdzakelijk gemeten omdat het ook een

invloed zou kunnen hebben op de informatieverwerking. Ook hier

bestond het gevaar voor een te hoge correlatie met

productkennis. Dit werd reeds in het theoretisch deel

besproken. Het is dus noodzakelijk om eerst de correlatie te

bekijken vooraleer deze variabele als covariate wordt

opgenomen in een analyse.

De betrokkenheid werd gemeten aan de hand van een schaal met

vijf items. (Mittal, 1995, blz. 663-682). Het product:

Interesseert mij, betekent veel voor mij, laat mij totaal niet

koud, is voor mij zeer betekenisvol, is belangrijk voor mij.

De gestandaardiseerde cronbachs alfa voor de schaal was

0.8120.
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c) Manipulatie van vertrouwen in de getuigenis

In het onderzoeksopzet moest er voor gezorgd worden dat de

ondervraagde personen soms wel en soms geen vertrouwen in de

getuigenis hadden. Er werd voor gekozen om de getuigenissen op

zich steeds inhoudelijk hetzelfde te houden. Het vertrouwen

werd gemanipuleerd door de persoon die de getuigenis gaf te

wijzigen. Dit heeft immers zoals eerder besproken een grote

invloed op de hoeveelheid vertrouwen die de persoon in de

getuigenis heeft. Om te bepalen welke persoon optimaal zou

zijn werd een pretest gedaan.

 

 Meting van vertrouwen

Ter controle of er daadwerkelijk wel een verschil was in

vertrouwen die de ondervraagden hadden in de twee

getuigenissen, werd ook in het eigenlijke onderzoek gemeten

hoeveel vertrouwen de mensen hadden in de getuigenis.

De schaal voor de meting van vertrouwen was dezelfde als de

schaal gebruikt in de pretest. De schaal werd opgesteld op

basis van de schaal voor “Expertise, trustworthiness and

attractiveness of celebrity endorsers” van Bearden en

Netemeyer (1999, blz. 302).

Meting van vertrouwen in bepaalde bronnen wordt volgens deze

schaal gemeten aan de hand van drie componenten:

“attractiveness”, “trustworthiness” en “expertise”. Elke

component wordt respectievelijk gemeten op basis van vijf

items. In mijn schaal is attractiveness niet van toepassing

omdat er niet echt een zichtbaar contact is met de persoon. De

tien overblijvende items worden door elkaar geplaatst om

volgorde-effecten te vermijden. Er werd telkens gemeten aan de

hand van een zevenpunts semantische differentiaal zoals ook in

de oorspronkelijke schaal het geval was. De items werden uit

het Engels vertaald naar het Nederlands als volgt:
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“trustworthiness”

• Ongeloofwaardig - Geloofwaardig

• Oneerlijk - Eerlijk

• Onbetrouwbaar - Betrouwbaar

• Niet oprecht - Oprecht

• Vervalst – Onvervalst

Gestandaariseerde cronbachs alfa voor deze vijf items was

0.8457.

“expertise”

• Niet vakkundig - Vakkundig

• Geen expert - Expert

• Onervaren - Ervaren

• Niet goed ingelicht - Goed ingelicht

• Onbekwaam – Bekwaam

Gestandaariseerde cronbachs alfa voor deze vijf items was

0.8664.

 De pretest

Er werd onderzocht hoeveel vertrouwen de ondervraagden hadden

in een getuigenis van volgende vier personen:

• een gebruiker die het toestel enkele weken geleden kocht

• een medewerker van Test-Aankoop die de DVD testte

• een medewerker van een website die verschillende merken

van DVD-spelers aanbiedt

• een medewerker van de fabrikant van de DVD-speler

Van deze personen werd vermoed dat er verschillen zouden zijn

in het vertrouwen dat de consumenten hadden in deze

getuigenissen. Bovendien zijn deze personen ook personen die

in de praktijk vaak op een online website een getuigenis

geven, wat belangrijk is om het relevant te houden voor de

praktijk.
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De ondervraagde populatie bestond uit 4 x 15 verschillende

studenten van de Universiteit van Gent. Elke groep van 15

studenten kreeg een getuigenis van telkens een andere van de

eerder genoemde personen. De populatie moest zo homogeen

mogelijk zijn om dat anders vergelijking tussen de vier

groepen ook afhankelijk kon zijn van andere factoren

(bijvoorbeeld bepaalde type mensen hebben misschien op zich

meer vertrouwen in getuigenissen dan anderen). Om

pretestfouten te vermijden werd de enquête afgenomen bij 60

mensen die de uiteindelijke enquête niet moesten invullen.

In de pretest aan de ondervraagden werd de situatie van de

eigenlijke test benaderd door te zeggen dat de ondervraagde

zich moest inbeelden dat hij een DVD-speler wou kopen.

Bovendien werd gezegd dat ze moesten denken dat ze een lijst

met productkenmerken kregen. De getuigenis zelf werd getoond,

met daarin dezelfde attributen als in het eigenlijke

onderzoeksdesign.

Het vertrouwen in de getuigenis werd gemeten aan de hand van

dezelfde 10 items in een semantische differentiaal schaal als

in het echte onderzoek (meer uitleg over deze schaal cfr.

infra).

Concreet werd het onderzoek on line afgenomen omdat de

uiteindelijke enquête ook online wordt afgenomen. De pretest

is terug te vinden op

www.urbanit.be/~maarten/thesis/pretest.php.

De pretest werd verwerkt aan de hand van variantieanalyse.

Volgende resultaten werden bekomen.

Betrouwbaarheid

Persoon die de getuigenis

geeft

Gemiddelde

betrouwbaarheid

Standaardafwijking

betrouwbaarheid
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een gebruiker die het

toestel enkele weken

geleden kocht

4.79 0.95

een medewerker van Test-

Aankoop die de DVD testte

5.16 1.19

een medewerker van een

website die verschillende

merken van DVD-spelers

aanbiedt

3.13 1.05

een medewerker van de

fabrikant van de DVD-

speler

3.53 1.62

Tabel 5: Resulaten pretest betrouwbaarheidscomponent

Deskundigheid

Persoon die de getuigenis

geeft

Gemiddelde

deskundigheid

Standaardafwijking

deskundigheid

een gebruiker die het

toestel enkele weken

geleden kocht

3.85 0.94

een medewerker van Test-

Aankoop die de DVD testte

5.00 0.99

een medewerker van een

website die verschillende

merken van DVD-spelers

aanbiedt

4.44 0.73

een medewerker van de

fabrikant van de DVD-speler

4.58 1.10

Tabel 6: Resultaten pretest deskundigheidscomponent

Er bleek een significant effect van de persoon die de

getuigenis geeft op betrouwbaarheid en deskundigheid. Om te

zien of de verschillen tussen de personen significant waren,
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werd gebruik gemaakt van de ‘Tukey’-test (immers de

foutvariantie van de afhankelijke variabele is gelijk over de

verschillende groepen heen p: 0.062). Er bleken significante

verschillen voor in betrouwbaarheid tussen:

- gebruiker en fabrikant (p: 0.033)

- gebruiker en verkoper via website(p: 0.002)

- Test-Aankoop en fabrikant (p: 0.004)

- Test-Aankoop en verkoper via website (p < 0.001)

Ook voor deskundigheid werd de ‘Tukey’-test gebruikt

(variantie p: 0.617). Hier bleken significante verschillen

tussen

- Test-Aankoop en gebruiker (0.010)

- gebruiker en fabrikant (0.005)

Op de twee componenten samen gezien waren de verschillen het

grootst tussen Test-Aankoop en een medewerker van de website

die verschillende DVD-spelers aanbiedt (p < 0.001). Er werd

bijgevolg voor deze twee gekozen om te gebruiken in het

uiteindelijke onderzoek.

 De getuigenis en de productattribuutmatrix

De ondervraagde kreeg de keuze uit drie DVD-spelers. In mijn

experiment zal er onderzoek worden gedaan naar een eerder

functioneel goed, namelijk een DVD-speler. Dit product werd

gekozen omdat het eerst en vooral vrij courant op Internet

wordt verkocht. Het product was ook geen zuiver functioneel

goed, zodat ook een aantal ervaringsattributen konden

opgenomen worden zoals de beeldkwaliteit. Dit was belangrijk

omdat in getuigenissen juist deze kenmerken aan bod komen.

Voor elk van de DVD-spelers werden 14 kenmerken opgenomen. 4

van deze kenmerken werden gebruikt in de getuigenis:

- beeldkwaliteit

- gebruiksvriendelijkheid

- veelzijdigheid
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- geluidskwaliteit

Dit zijn bewust 4 abstractere, ervaringsattributen waar een

getuigenis belangrijk voor is om ze te kennen. In de

productattribuutmatrix werden enkel zuiver technische

kenmerken opgenomen. Kenmerken die aanzetten tot een bepaald

type verwerking werden bewust achterwege gelaten zoals

bijvoorbeeld het merk en land van oorsprong (Creusen et al.,

1997) Prijs dat aanzet tot holistische informatieverwerking

(Creusen en Schoormans, 2001) werd wel opgenomen omdat anders

de keuze ongeloofwaardig werd. Er werden in totaal tien

kenmerken getoond: audio-uitgangen, video-uitgangen,

opneemmogelijkheid, hoofdtelefoonaansluiting, foutcorrectie,

energieverbruik, soorten surround-ondersteuning,

afstandsbediening, ondersteunde disc-types buiten DVD en

prijs.

De gebruiker kreeg twee knoppen te zien waarbij hij zelf kon

bepalen welke informatie hij wou raadplegen. In het begin zag

hij enkel de twee knoppen die in een willekeurige volgorde

werden geplaatst. Immers anders zou de persoon misschien

sneller geneigd zijn de knop links aan te klikken omdat hij

dit eerst leest. De persoon mocht zoveel hij wou wisselen

tussen de twee informatiebronnen.

Ik zal in dit experiment werken met slechts één getuigenis per

alternatief. Voor het onderzoek dat ik wil voeren, brengen

meer getuigenissen immers niet direct een extra toegevoegde

waarde terwijl het de complexiteit toch sterk verhoogt.

d) Meting van de keuze
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Er werd gevraagd een keuze te maken uit de drie DVD-spelers.

Bovendien werd ook gevraagd hoe sterk de persoon geneigd zou

zijn om elk van de DVD-spelers te kopen. Zo zou gecontroleerd

kunnen worden om te zien of personen met heel weinig kennis en

geen vertrouwen in de getuigenis, totaal niet kiest.

e) Meting van de afhankelijke variabelen

 Meting van de rol die een getuigenis speelt in de

beslissing

Dit werd gemeten op verschillende manieren.

- Er werd tijdens het beslissingsproces een tijdsmeting

gedaan. Hierin werd gekeken hoe lang de totale

beslissingsduur was en hoe lang er naar de getuigenis en

de productattribuutmatrix werd gekeken.

- Er werd ook exact bijgehouden in welke volgorde de

persoon de informatiebronnen raadpleegde.

Na het beslissingsproces werd aan de hand van een aantal

vragen ook gemeten welke rol de getuigenis speelde.

- Er werd gevraagd in een open vraag welke de belangrijkste

redenen waren waarom een persoon voor een bepaald product

gekozen had

- In een tweede open vraag werd gevraagd welke kenmerken

van het product dat de ondervraagde zich allemaal nog kon

herinneren

- Vervolgens werd per kenmerk van het product ook gevraagd

in welke mate het een rol speelde op een zevenpuntschaal

- Er werd ook gevraagd aan persoon in welke mate hij zich

heeft laten leiden door de productattribuutmatrix (1) ten

opzichte van de getuigenis (7)
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Deze variabelen werden dan omgevormd tot volgende afhankelijke

variabelen:

- tijd gekeken naar getuigenis

- tijd gekeken naar productattribuutmatrix

- verhouding van de tijd gekeken naar getuigenis en de

totale tijd van het raadplegen van informatie

- verhouding van het aantal opgesomde tastbare attributen

die een rol speelden bij de beslissing en het totale

aantal opgesomde attributen die een rol speelden bij de

beslissing

- verhouding van het aantal opgesomde tastbare attributen

die een persoon zich kon herinneren en het totale aantal

herinnerde attributen

- verhouding van tastbare attributen waar belang aan werd

gehecht (hogere score dan vier op de zevenpuntschaal) en

het totaal aantal attributen waar belang aan werd gehecht

- door wat heeft persoon zich vooral laten leiden:

getuigenis of productattribuutmatrix (7 puntschaal)

 Meting van de afhankelijke variabele:

informatieverwerking

De meting van de afhankelijke variabele is niet zo eenvoudig.

Immers hoe ga je meten of een persoon informatie holistisch of

analytisch heeft verwerkt? Reeds eerder in de literatuur

werden wetenschappers met dit probleem geconfronteerd. Hier

enkele mogelijke oplossingen:

Creusen – Schoormans – Snelders: gemeten door bij

analytische informatieverwerking ondervraagde voor keuze

product te vragen redenen te geven, bij holistische er na

(Creusen et al., 1997, blz. 129-144).
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Powell en Kardes: er worden 2 producten vergeleken,

waarvan een aantal gemeenschappelijke attributen worden

gegeven en een aantal unieke attributen. De producten

worden na elkaar getoond. Er wordt verondersteld dat

consumenten die analytisch de informatie verwerken vooral

zullen vergelijken op basis van de unieke attributen van

het laatste getoonde product omdat zij het laatst getoonde

product zich beter zullen herinneren. Als je er voor zorgt

dat de unieke attributen allemaal positieve attributen

zijn, dan zal de analytische consument normaal meer voor

het laatst getoonde product kiezen dan een holistische

consument (die een totaalbeeld vergelijkt en dus niet naar

die unieke positieve attributen kijkt). (Mantel S.P. en

Kardes F.R., 1999, blz. 335-352). Deze methode lijkt mij

minder interessant aangezien slechts per 2 producten

kunnen worden vergeleken wat in een recommendation agent

niet echt realistisch is.

Creusen – Schoormans: ze gebruiken twee methodes:

• type verwerkingsschaal:

§ Analytische verwerking gemeten op basis van vier

items waarbij ze moeten antwoorden op 7-puntsschaal

(totaal akkoord of totaal niet akkoord) vb. ik kwam

tot mijn keuze na een gedetailleerde overweging van

de productkarakteristieken.

§ Holistische verwerking wordt gemeten op basis van

vijf items. Bijvoorbeeld “Mijn keuze is gebaseerd

op de impressie dat het product aan mij geeft”

Op basis van gemiddelde score op schalen wordt dan

bepaald in welke mate de keuze gebaseerd is op

analytische of holistische verwerking.

• gecodeerd interview: ondervraagden worden geïnterviewd

door 2 personen die onafhankelijk per attribuut coderen

op welke manier het verwerkt is (Creusen en Schoormans,
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2001). Deze methode is minder geschikt voor zeer veel

personen en via Internet.

Levin et al. (2000) meten het type verwerking aan de hand

van de zoekoriëntatie. Zoekoriëntatie meet de hoeveelheid

tijd en opname van informatie in elk stadium dat

holistisch of analytisch is. De consument kon in een menu

verschillende items raadplegen. Als de consument in een

menu voor product koos, kreeg hij de producten per merk te

zien met een globaal oordeel(holistisch). Als hij keek in

het menu kenmerken of het menu prijs, dan werd dit als

analytisch stadium beschouwd.

Payne et al. (1993, p265-278) beschrijven ook het

programma mouselab waarmee aan de hand van muisbewegingen

en muiskliks kan nagegaan worden hoe de

informatieverwerking gebeurt. Er zijn ook nog

geavanceerdere technieken om informatieverwerking te meten

via meting van bijvoorbeeld bewegingen van het oog (Russo,

1978). Toch is het niet eenvoudig denk ik om deze

technieken te gebruiken en om daar correcte conclusies

over de informatieverwerking uit te trekken door de grote

hoeveelheid data. Het voordeel is wel dat er minder

vertekening optreedt in vergelijking met een bevraging

achteraf in een schaal waarbij consumenten misschien

geneigd zullen zijn om sociaal wenselijkere antwoorden te

geven (daarom zal men in dergelijke schaal misschien te

veel analytische verwerking meten aangezien de consumenten

dit de meest rationele vorm van verwerking vinden).

In Mittal  (1988) staan ook 3 items om holistische

informatie verwerking te meten

De methode van de twee schalen gebruikt door Creusen en

Schoormans in hun recentste artikel lijkt mij het
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interessantste en was bovendien in het Nederlands ook

beschikbaar. Dit is bruikbaar voor meerdere producten en ook

op Internet (wat een interview bijvoorbeeld niet is). Ze

hebben voor deze studie andere studies gedaan en de items

steeds verbeterd. Gestandaardiseerde cronbachs alfa in mijn

onderzoek voor de holistische schaal was .9307 (4 items).

Gestandaardiseerde cronbachs alfa voor de analytische schaal

was .9398 (5 items).

Holistische verwerkingsschaal:

• Mijn keuze is gebaseerd op de indruk die het product op me

maakt

• Mijn keuze is gebaseerd op hoe het product op me overkomt

• Mijn keuze is gebaseerd op de totale uitstraling van het

product

• Bij mijn keuze heb ik mij laten leiden door het product als

geheel

Analytische verwerkingsschaal:

• Ik heb de 4 producten op meerdere punten met elkaar

vergeleken alvorens te kiezen

• Bij de keuze heb ik geprobeerd de voor- en nadelen voor

ieder product af te wegen • Mijn keuze is gebaseerd op een of

meer specifieke productkenmerken

• Bij het maken van de keuze heb ik een of meer

productkenmerken afzonderlijk beoordeeld

• Ik ben tot mijn keuze gekomen na gedetailleerde beschouwing

van de productkenmerken
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f) Meting van betrokkenheid bij de enquête en

betrokkenheid bij het keuzeproces

Sommige personen die de enquête invulden waren niet echt

geïnteresseerd en vulden daarom de enquête in zonder alles

grondig te lezen en zonder goed na te denken. Dit zou kunnen

leiden tot aanzienlijke fouten in de resultaten. Om deze

respondenten uit te sluiten, werden twee schalen opgenomen om

te meten hoe betrokken de personen waren bij het keuzeproces

en hoe betrokken ze waren bij de enquêten in het geheel.

De schaal voor het meten van betrokkenheid bij het keuzeproces

is gebaseerd op de schaal voor involvement bij het experiment

uit handbook of Marketing Scales (Bruner en Hensel, 1994, blz.

378). (gestandaardiseerde cronbachs alfa was 0.9284)

De schaal voor het meten van betrokkenheid bij het totale

experiment is gebaseerd op de schaal voor involvement bij de

study task uit handbook of Marketing Scales (Bruner en Hensel,

1994, blz. 396). (gestandaardiseerde cronbachs alfa was

0.9084)

Personen die lager scoorden dan twee als gemiddelde op één van

de twee schalen werden uitgesloten. 25 personen werden zo

uitgesloten.

6.3 Resultaten

a) Controle van invloed van persoon die de getuigenis

geeft op het vertrouwen

Eerst werd nagegaan of de manipulatie van vertrouwen gelukt

was. Er werd een independent t-test gedaan om te zien of er

significant verschil was in de twee componenten van vertrouwen
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(deskundigheid en betrouwbaarheid) voor de twee personen die

de getuigenis gaven.

Deskundigheid:

Persoon die

getuigenis geeft

Gemiddelde

deskundigheid

Standaardafwijking

deskundigheid

Test-Aankoop 4.82 1.15

Medewerker van

website die het

product verkoopt

4.17 0.86

Tabel 7: Resultaten onderzoek deskundigheidscomponent

Nulhypothese dat de varianties homogeen zijn, moet verworpen

worden (p: 0.040).  De resultaten zijn significant

verschillend: p< 0.001

Betrouwbaarheid:

Persoon die

getuigenis geeft

Gemiddelde

betrouwbaarheid

Standaardafwijking

betrouwbaarheid

Test-Aankoop 4.87 1.06

Medewerker van

website die het

product verkoopt

3.67 1.00

Tabel 8: Resultaten onderzoek betrouwbaarheidscomponent

De varianties zijn wel homogeen (p: 0.946). De resultaten zijn

significant verschillend: p: < 0.001.

De conclusie is dus zoals verwacht analoog aan de pretest. Er

blijkt een significant verschil.

In de bijlage zijn de resultaten van deze t-test volledig

opgenomen.

b) Invloed van subjectieve kennis en de persoon die de

getuigenis geeft op de afhankelijke variabelen
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Via variantie-analyse werd nagegaan, welke de invloeden waren

van de 2 onafhankelijke variabelen op de verschillende

afhankelijke variabelen. Volgende resultaten werden bekomen.

Subjectieve

kennis

Persoon die de

getuigenis

geeft

Interactieeffe

ct

p df F p df F p df F

Tijd gekeken naar

getuigenis /

totale tijd

0.112 2 27.17

3

<0.00

1

1 1.36

2
0.66

5

2 0.40

9

Belang gehecht

aan tastbare
attributen /

totaal attributen

(meting via

geholpen

zevenpuntschaal

van elk

attribuut)

0.124 2 2.116 0.819 1 0.52 0.55

8

2 0.58

6

Herinnerde
tastbare

attributen /

herinnerde

attributen

0.496 2 0.066 0.014 1 0.57
7

0.67
1

2 0.03
8

Creusen:

analytische

component

<0.00

1

2 11.53

1

0.002 1 9.78

8
0.18

9

2 1.68

2

Tijd gekeken naar

productattribuutm

atrix

0.074 2 2.645 0.011 1 6.69

3
0.85

6

2 0.15

6

Tijd gekeken

naar getuigenis

0.469 2 0.760 0.002 1 9.54

3
0.47

7

2 0.74

3

Tabel 9: Invloed van subjectieve kennis en persoon die de getuigenis geeft

op de afhankelijke variabelen
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Enkele afhankelijke variabelen werden niet opgenomen wegens niet homogeen

zijn van de variantie: schaal Creusen: holistische component, ongeholpen

opgesomde tastbare attributen / totaal ongeholpen opgesomde attributen,

beslissing meest gebaseerd op getuigenis of op productattribuutmatrix

werden niet opgenomen

De volledige output van de eerste variantieanalyse is ook

opgenomen in de bijlage. Hieruit blijkt dat aan de voorwaarde

van homoge variantie is voldaan (levene’s test of variance:

0.079 > 0.05). Aan de andere voorwaarde van normale verdeling

is ook voldaan (kolmogorov-smirnov test: 0.732 > 0.05 ). De

drie effecten opgenomen in de tabel vinden we terug in de

tabel tests of between-subjects effects. In de tabel wordt als

een variabele een significante invloed (p <0.05) heeft, deze

variabele gemarkeerd. In dit geval is dit enkel de persoon die

getuigenis gaf (p: < 0.001). Van de significante effecten werd

dan gekeken in welke richting de resultaten lagen:

Test-Aankoop

gemiddelde

Website

verkoper

gemiddelde
Tijd gekeken naar getuigenis /

totale tijd
0.561 0.380

Herinnerde tastbare attributen

/ herinnerde attributen
(effect in foute richting)

0.739 0.613

Creusen: analytische component 3.649 4.401
Tijd gekeken naar

productattribuutmatrix
51.452 70.367

Tijd gekeken  naar getuigenis 63.320 43.517

Tabel 10: Significante invloed van persoon die de getuigenis gaf op de

afhankelijke variabelen

Lage

subjectieve

kennis:

Gemiddelde

subjectieve

kennis:

Hoge

subjectieve

kennis:
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gemiddelde gemiddelde gemiddelde

Creusen:

analytische

component

4.834 3.582 3.658

Tabel 11: Significante invloed van subjectieve kennis op de analytische

component in de schaal van Creusen

Dergelijke cijfers zijn vanzelfsprekend grafisch eenvoudiger

te interpreteren. Daarom de volgende grafieken met bespreking.

Tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

Persoon die getuigenis geeft

Verkoper websiteTestaankoop
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Grafiek 1: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis op

tijd gekeken naar getuigenis/totale tijd

Belang gehecht aan tastbare attributen /

totale attributen

Persoon die de getuigenis geeft
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Grafiek 2: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis

op het belang gehecht aan tastbare

attributen / totale attributen (gemeten

via zevenpuntsschaal voor elk attribuut)

Uit grafiek 1 valt duidelijk op dat er enkel een significant effect is

van de persoon die de getuigenis gaf op de verhouding van de tijd

gekeken naar de getuigenis tot de totale tijd dat informatie

geraadpleegd werd. Dit hoofdeffect is vrij logisch. Je gaat immers

relatief meer kijken naar een getuigenis waar je meer vertrouwen in
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hebt. Effecten van kennis of interactie-effecten werden niet gevonden.

Uit grafiek twee lijkt op het eerste gezicht een interactie-effect

zichtbaar. Als iets preciezer wordt gekeken, blijken de schommelingen

echter zeer klein. De verschillen zijn niet significant. Raar is dat

hier ook geen hoofdeffect gevonden wordt. Het zou kunnen dat hier een

effect speelt dat mensen niet willen toegeven dat ze rekening hebben

gehouden met abstracte attributen omdat ze dit misschien als minder

rationeel beschouwen. Er wordt immers gevraagd om elk attribuut een

score toe te kennen.

Verhouding aantal herinnerde tastbare attr/

totaal herinnerde attr.

Persoon die getuigenis geeft

Verkoper websiteTestaankoop
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Grafiek 3: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis op

verhouding tastbare herinnerde attributen /

totale herinnerde attributen

Analytische component schaal Creusen

Persoon die getuigenis geeft
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Grafiek 4: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis

op analytische component van schaal

Creusen

Ook in grafiek drie wordt geen significant interactie-effect of

hoofdeffect van kennis gevonden. Wel is een opnieuw een significant

effect merkbaar van de persoon die de getuigenis geeft. Raar is wel

dat het een significant effect is in de verkeerde richting. Immers

bij het gebruik van een getuigenis van Test-Aankoop waarin de persoon

normaal veel vertrouwen heeft, kan hij toch relatief meer tastbare

attributen opgesommen. In de interpretatie bespreek ik hiervoor een

verklaring.
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Uit grafiek vier blijkt naast een significant effect van de persoon

die de getuigenis geeft, ook een significant effect gevonden van

productkennis. Al eerder werden relaties gevonden tussen

productkennis en informatieverwerking. Bij de vrij in het oog

springende resultaten van de personen met zeer weinig kennis en een

getuigenis van een medewerker van website die DVD-spelers vekoopt,

moet wel de kanttekening gemaakt worden dat deze personen

verondersteld werden de informatie in het geheel niet te verwerken

(de gevonden resultaten zijn dus minder relevant voor hen). De

relatie tussen de persoon die de getuigenis geeft en de

informatieverwerking is een mogelijke aanwijzing die toch duiden op

een relatie tussen getuigenis en informatieverwerking. In de

interpretatie wordt hier nog op terug gekomen.

Tijd gekeken naar productattribuutmatrix

Persoon die getuigenis geeft
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Grafiek 5: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis op

tijd gekeken naar productattribuutmatrix

Tijd gekeken naar getuigenis

Persoon die getuigenis geeft
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Grafiek 6: invloed van persoon die

getuigenis geeft en subjectieve kennis

op tijd gekeken naar getuigenis

In zowel grafieken 5 als in grafiek 6 werd enkel een

hoofdeffect teruggevonden van de persoon die de getuigenis

gaf. Dit hoofdeffect ligt in de twee gevallen in de

tegengestelde richting. Dit is echter volledig logisch. In het

eerste geval wordt immers tijd gekeken naar

productattribuutmatrix gemeten. In het tweede geval werd de
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tijd gekeken naar de getuigenis gemeten. Vrij vanzelfsprekend

dat de persoon die de getuigenis heeft hier een aanzienlijke

invloed op heeft. In beide grafieken werd geen invloed van

kennis of enig interactie-effect terug gevonden.

c) Invloed van andere kenniscomponenten en de persoon

die de getuigenis geeft op de afhankelijke

variabelen

De nadruk lag op subjectieve kennis. Deze kenniscomponent werd

daarom het eerst en het meest uitgebreid besproken. Nu zullen

de verschillende andere kenniscomponenten nog bekeken worden:

achtereenvolgens objectieve kennis, een combinatie van

objectieve en subjectieve kennis en opgeslagen

productinformatie. Productervaring werd zoals eerder vermeld

wegens de te lage cronbachs alfa niet bekeken. De bespreking

van de resultaten zijn terug te vinden in het

interpretatiedeel. De analyses gebeurden op een analoge manier

als bij subjectieve kennis.

 

 Objectieve kennis

Objectieve

kennis

Persoon die de

getuigenis geeft

Interactieeffect

p df F P df F p df F

tijd gekeken naar

getuigenis / totale

tijd

0.520 2 0.656 <0.001 1 24.890 0.943 2 0.059

belang gehecht aan

tastbare attributen /

totaal attributen

(meting via geholpen

zevenpuntschaal van

0.151 2 1.915 0.616 1 0.252 0.503 2 0.691
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elk attribuut)

Herinnerde tastbare

attributen /

herinnerde attributen

0.971 2 0.030 0.014 1 6.236 0.938 2 0.064

Creusen: holistische

component

0.025 2 3.788 <0.001 1 22.096 0.864 2 0.146

Creusen: analytische

component

0.392 2 0.941 0.004 1 8.402 0.612 2 0.493

Tijd gekeken naar

productattribuutmatrix

0.396 2 0.931 0.034 1 4.564 0.623 2 0.623

Tijd gekeken  naar

getuigenis

0.609 2 0.498 0.002 1 9.539 0.594 2 0.522

beslissing meest

gebaseerd op

getuigenis of op

productattribuutmatrix

0.093 2 2.411 0.001 1 0.001 0.609 1 0.609

Tabel 12: Invloed van objectieve kennis en persoon die de getuigenis geeft

op de afhankelijke variabelen

belang gehecht aan tastbare attributen / totaal attributen (gemeten via

ongeholpen opsomming) werd niet opgenomen wegens een probleem met de

homogeniteit van de variantie

De effecten die gevonden werden behalve dan de eerder gevonden

hoofdeffecten van de persoon die de getuigenis gaf zijn:

Test-Aankoop

gemiddelde

Website

verkoper

gemiddelde

Creusen: holistische

component

4.641 3.529

Beslissing meest gebaseerd

op getuigenis of op

productattribuutmatrix

4.04 3.20
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Tabel 13: Significante invloed van persoon die de getuigenis gaf op de

afhankelijke variabelen

Lage objectieve

kennis

gemiddelde

Gemiddelde

objectieve

kennis

gemiddelde

Hoge

objectieve

kennis

gemiddelde
Creusen:

holistische

component

3.642 4.169 4.443

Tabel 14: Significante invloed van objectieve kennis op de holistische

component van Creusen
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Gestandaardiseerde schaal op basis van subjectieve kennis en

objectieve kennis samen

Objectieve en

subjectieve

kennis

Persoon die de

getuigenis geeft

Interactieeffect

p df F p df F p df F

tijd gekeken naar

getuigenis / totale

tijd

0.248 2 1.404 <

0.001

1 27.210 0.270 2 1.319

Herinnerde tastbare

attributen /

herinnerde attributen

0.150 2 1.926 0.010 1 6.809 0.892 2 0.114

Creusen: holistische

component

0.043 2 3.205 <

0.001

1 23.629 0.218 2 1.536

Creusen: analytische

component

0.001 2 7.659 0.001 1 10.767 0.169 2 1.797

Tijd gekeken naar

productattribuutmatrix

0.536 2 0.625 0.017 1 5.818 0.808 2 0.214

Tijd gekeken  naar

getuigenis

0.430 2 0.849 0.002 1 9.796 0.552 2 0.597

Tabel 15: : Invloed van combinatie subjectieve kennis en objectieve kennis

en persoon die de getuigenis geeft op de afhankelijke variabelen

tastbare attributen waar belang aan gehecht / totaal attributen waar belang

aan gehecht (gemeten via zevenpuntschaal voor elk attribuut), tastbare

attributen waar belang aan gehecht / totaal attributen waar belang aan

gehecht (gemeten via ongeholpen opsomming) en beslissing meest gebaseerd op

getuigenis of op productattribuutmatrix niet opgenomen wegens niet homogeen

zijn van variantie



 Opgeslagen productinformatie

De drie componenten werden allen apart bekeken. De vragen waren immers gebaseerd op twee eerdere

onderzoeken waarbij ik hun werkwijze zo nauwgezet probeerde te volgen.
Opgesomde merken Opgesomde attributen Opgesomde dimensies

Kennis Getuigenis Interacti

e

Kennis Getuigenis Interactie Kennis Getuigenis Interactie

tijd gekeken naar

getuigenis / totale tijd

0.311 < 0.001 0.310 0.544 < 0.001 0.005 0.664 < 0.001 0.017

belang gehecht aan tastbare

attributen / totaal

attributen (meting via

geholpen zevenpuntschaal

van elk attribuut)

0.204 0.698 0.411 0.002 0.614 0.336 0.033 0.925 0.366

belang gehecht aan

ongeholpen opgesomde

tastbare attributen /

totaal attributen

0.257 0.304 0.507 0.019 0.216 0.261 0.055 0.410 0.312

Herinnerde tastbare

attributen / herinnerde

attributen

0.378 0.014 0.620 0.138 0.020 0.508 0.456 0.010 0.409

Creusen: holistische

component

0.054 < 0.001 0.824 0.254 < 0.001 0.070 Variantie

niet

homogeen

Creusen: analytische 0.544 0.004 0.031 0.750 0.007 0.038 0.720 0.001 0.013
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component

Tijd gekeken naar

productattribuutmatrix

0.083 0.012 0.989 0.197 0.019 0.717 0.430 0.016 0.790

Tijd gekeken  naar

getuigenis

0.586 0.002 0.385 0.115 0.005 0.358 0.546 0.002 0.403

Tabel 16: Invloed van productinformatie en persoon die de getuigenis geeft op de afhankelijke variabelen

“Beslissing meest gebaseerd op getuigenis of op productattribuutmatrix” werd niet opgenomen wegens niet homogeen

zijn van variantie



De invloed van de gevonden interactie-effecten is als volgt

Kennis Laag Gemiddeld Hoog

Getuigenis Test-

Aankoop

Websit

e

verkop

er

Test-

Aankoop

Websit

e

verkop

er

Test-

Aankoo

p

Websit

e

verkop

er

Merken x

analytische

component Creusen

3.363 5.006 3.563 4.145 4.075 4.097

Attributen x

analytische

component Creusen

3.352 4.475 3.407 4.669 4.296 4.026

Dimensies x

analytische

component Creusen

3.352 4.475 3.283 4.930 4.214 4.074

Attributen x tijd

gekeken naar

getuigenis /

totale tijd

0.577 0.323 0.603 0.361 0.493 0.498

Dimensies x tijd

gekeken naar

getuigenis /

totale tijd

0.577 0.323 0.614 0.355 0.507 0.455

Tabel 17: Significante invloed van opgeslagen productinformatie x persoon

die getuigenis geeft op de afhankelijke variabelen

Deze interactie-effecten worden ook nog grafisch bekeken in

het deel  met de interpretatie.

Significante effecten van kennis die nog niet gevonden werden,

zijn:

Lage

objectieve

Gemiddelde

objectieve

Hoge

objectieve
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kennis

gemiddelde

kennis

gemiddelde

kennis

gemiddelde

belang gehecht aan

tastbare attributen

/ totaal attributen

(meting via geholpen

zevenpuntschaal van

elk attribuut)

(kenniscomponent

attributen)

0.606 0.685 0.619

belang gehecht aan

tastbare attributen

/ totaal attributen

(meting via geholpen

zevenpuntschaal van

elk attribuut)

(kenniscomponent

diimensies)

0.606 0.673 0.648

Tabel 18: Significante invloed van opgeslagen productinformatie op de

belang gehecht aan tastbare attributen / totaal attributen

d) Extra analyse met covariaten

Er werd nu gekeken of de demografische variabelen en de

volgorde waarin de knoppen werden geplaatst een invloed hadden

op de afhankelijke variabelen. Zo konden ze daarna als er een

effect mocht zijn, opgenomen worden als covariaten.

Test via anova of independent t-test

• Beroep: geen significant effect

• Wanneer wordt beroep uitgeoefend: geen significant effect

• Opleiding: significant effect op analytische component

van creusen (p: 0.001) (richting van effect onduidelijk)

(correlatie met objectieve kennis: p: 0.039)

• Leeftijd:
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• significant effect op holistische component van

creusen (p: 0.012) (hoe jonger, hoe holistischer)

• significant effect op verhouding herinnerde

attributen (p: 0.028) (hoe jonger, hoe hoger de

verhouding)

• significant effect op tastbare attributen waar

belang aan gehecht / totaal attributen (meting via

geholpen zevenpuntschaal van elk attribuut)

• Geslacht: significant effect op tijd gekeken naar

productattribuutmatrix (langer voor vrouw) (p: 0.038)

• De volgorde van de knoppen: geen significant effect

• Need for cognition: geen significant effect

• Betrokkenheid bij het product (correleert sterk met zowel

objectieve als subjectieve kennis: p<0.001)

• significant effect op verhouding herinnerde

attributen (p: 0.023)

Voor alle variabelen waar een significant effect op de

afhankelijke variabelen werd gevonden, werd de procedure

herhaald met als covariaat deze variabelen. Voorwaarde was wel

dat de variabelen niet te sterk correleerden met de

onafhankelijke variabelen (kennis). Betrokkenheid bij het

product werd daarom niet opgenomen. Deze variabelen zouden

eigenlijk opgenomen moeten worden als onafhankelijke

variabelen. Hier was de populatie echter te klein voor.

Nergens werden bijkomende interactie-effecten gevonden.

6.4 Interpretatie en besluit

Verschillende kenniscomponenten werden bekeken. Zoals in de

theorie vermeld lag de nadruk op subjectieve kennis. Als we

kijken naar de resultaten op basis van subjectieve kennis,

zijn er duidelijke aanwijzingen dat alle hypotheses verworpen
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moeten worden. Er werd immers nergens een interactie-effect

gevonden. Als kennis in combinatie met de persoon die de

getuigenis gaf een verschillende invloed zouden uitoefenen,

zouden interactie-effecten te verwachten zijn. Bij geen enkele

van de afhankelijke variabelen werd dit interactie-effect

gevonden. Aangezien er geen interactie-effect was voor de

afhankelijke variabelen die maten of de getuigenis of de

productattribuutmatrix bepalend was voor de beslissing, was er

logischerwijs ook geen effect op de informatieverwerking.

De hoofdeffecten die voor dit onderzoek minder ter zake deden,

waren wel zoals te verwachten viel uit eerder onderzoek:

bijvoorbeeld invloed van productkennis op de

informatieverwerking, invloed van de persoon die de getuigenis

geeft op de tijd dat getuigenis wordt geraadpleegd.

Eén onverwacht effect werd bekomen bij de hoeveelheid

herinnerde attributen. Er bleek dat personen die een

getuigenis van Test-Aankoop hadden, zich meer tastbaar

attributen herinnerden in verhouding tot het totale aantal

herinnerde attributen dan personen die een getuigenis hadden

van een website die DVD-spelers verkocht. Dit wordt

waarschijnlijk verklaard doordat personen hun beslissing nemen

op basis van informatie die ze eerst raadplegen. In een tweede

stap kijken ze dan vaak nog naar de andere informatiebron

waaruit ze zich dan wel meer informatie kunnen herinneren. Er

bleek inderdaad een significant effect (p:  0.014) van de

laatst geraadpleegde informatie op het aantal herinnerde

tastbare attributen in verhouding tot het totale aantal

herinnerde attributen.

Verder viel op aan de hoofdeffecten dat er wel steeds een

effect was van de persoon die de getuigenis gaf op de

informatieverwerking. Hieruit kon afgeleid worden dat er

mogelijk wel een invloed was van gebruik van de getuigenis op
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de informatieverwerking: als Test-Aankoop de getuigenis geeft,

raadplegen personen de getuigenis meer. Verder onderzoek

hiernaar zou zeker interessant zijn.

Als we gaan kijken naar de andere componenten van kennis, dan

vallen vrij analoge conclusies te trekken. Er valt wel op bij

opgeslagen productinformatie dat er heel soms een interactie-

effect werd gevonden. Als we dit grafisch bekijken, dan blijkt

dat het niet direct gaan om interactie-effecten die gezocht

werden. Mogelijk zijn deze interactie-effecten deels aan

toeval toe te schrijven aangezien een zeer groot aantal

variantieanalyses werd gedaan.
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Uit geen van deze drie grafieken waarin een interactie-effect

werd gevonden, bleek een relatie met wat verwacht kon worden

uit de hypotheses. Men zou normaal gezien kunnen verwachten

dat experts en mensen met weinig productkennis minder

analytisch zouden verwerken dan personen met gemiddelde

productkennis, aangezien deze theoretisch meer beroep zouden

doen op de getuigenissen. Hier blijken ze juist meer de

getuigenis te raadplegen en minder analytisch te verwerken wat

dus volledig tegen de hypotheses ingaat.

In de bijlage is ook nog een variantie-analyse opgenomen van

de analytische component van Creusen bepaald door het aantal

opgesomde merken en door de persoon die de getuigenis gaf,

omdat hier wel een interactie-effect gevonden werd.

De algemene conclusie is dus dat de hypotheses verworpen

worden. De vraag die zich nu natuurlijk stelt is: wat kan de

oorzaak zijn dat in de praktijk de theoretische hypotheses

niet gevonden werden? Verder moet ook de vraag gesteld worden

hoe in verder onderzoek eventueel wel een interactie-effect

gevonden zou kunnen worden.

Een mogelijke oorzaak van de afwezigheid van interactie-

effecten zou kunnen zijn dat de getuigenis niet gepercipieerd

wordt als eenvoudiger dan de productattribuutmatrix.  Er werd
verondersteld dat experts hun beslissing als ze vertrouwen in

getuigenis hadden, zeer sterk zouden baseren op de getuigenis

omdat ze niet echt gemotiveerd waren om de ingewikkeldere

productattribuutmatrix te gaan verwerken. Misschien vinden ze

het toch eenvoudiger om een beslissing te nemen op basis van

de productattribuutmatrix ook al staan hier enkel technischere

attributen in en geen algemene overzichtsinformatie. Bij

nieuwelingen werd verondersteld dat ze getuigenis gingen

gebruiken omdat ze te weinig kennis hadden om
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productattribuutmatrix te gaan verwerken. Misschien geldt hier

hetzelfde nl. dat productattribuutmatrix niet zo ingewikkeld

is en dat ze voldoende kennis bezitten om een beslissing te

nemen op basis daarvan.

Misschien is het daarom goed om in de toekomst eerst te

onderzoeken of de perceptie van de complexiteit van de twee

informatiebronnen daadwerkelijk klopt. Dit zou dan echt

concreet moeten onderzocht worden voor de eigenlijke

getuigenis en niet voor getuigenissen in het algemeen. Het zou

bijvoorbeeld kunnen zijn dat de gebruikte productattributen

hier een zeer bepalende rol in hebben.

Het zou ook interessant kunnen zijn om verder te onderzoeken

of de keuze van het product niet heeft bijgedragen tot het

niet vinden van een interactie-effect. Het is immers mogelijk

dat de relatie ook anders is voor minder functionele producten

dan een DVD-speler. De rol van getuigenissen kan voor zulke

producten immers toch wel sterk verschillen onder andere qua

attributen die erin voorkomen en belang dat eraan gehecht

wordt bij het nemen van een beslissing.

Een andere mogelijke oorzaak is dat de indeling op basis van

kennis misschien niet correct was. Er werd wel getest voor

verschillende soorten kennis. Het is echter mogelijk dat

binnen de populatie niet exact drie gelijke groepen van

verschillende hoeveelheden kennis aanwezig waren. Toch lijken

de onderzoeksresultaten niet echt uit te wijzen dat de

indeling op basis van kennis fout zou zijn. Als er gekeken

wordt naar bijvoorbeeld de afkappunten bij subjectieve kennis,

dan liggen die op 2.66 en 4.33 (op een schaal op zeven). Een

juiste indeling op basis van subjectieve kennis is bijzonder

moeilijk te maken. Het bepalen van wat veel en weinig is, zal

steeds deels afhankelijk zijn van de keuze van de onderzoeker.

Toch heb ik geprobeerd om mij zoveel mogelijk te baseren voor
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kennisschalen op bestaande wetenschappelijke artikels.

Bovendien heb ik kennis vanuit heel wat verschillende

standpunten belicht. Het lijkt mij daarom weinig plausibel dat

het niet vinden van interactie-effecten volledig te wijten zou

zijn aan een verkeerde indeling op basis van kennis.

Een andere mogelijkheid die zou kunnen verklaren waarom er

geen interactie-effecten zijn gevonden, is de doorslaggevende

rol van de hoofdeffecten. Deze effecten zouden er immers voor

kunnen zorgen dat personen enkel daarvoor oog zouden hebben.

Ze zouden dan daarop hun gedrag volledig afstemmen. De

variantie van de hoofdeffecten zou als het ware de volledige

variantie naar zich toe trekken. Op het eerste gezicht lijkt

dit niet onlogisch in dit onderzoek. Er werden immers zeer

veel effecten gevonden van de persoon die de getuigenis gaf.

De verschillen tussen vertrouwen in de twee personen zouden zo

groot kunnen zijn dat dit alles bepaalt. Om dit na te gaan

werden de variantieanalyses voor subjectieve kennis opnieuw

bekeken. Als er een hoofdeffect was, werd er nu op gelet hoe

groot de mean square was (deze cijfers zijn voor “tijd gekeken

naar getuigenis / totale tijd” ook terug te vinden in bijlage

2 in de tabel “tests of between-subjects effects”). Dit geeft

immers een indicatie van de grootte van het effect.

Subjectiev

e kennis

Persoon die de

getuigenis

geeft

Interactie-

effect

Tijd gekeken naar

getuigenis / totale

tijd

0.111 1.362 * 0.020

Herinnerde tastbare

attributen /

Herinnerde attributen

0.066 0.577 * 0.038

Creusen: analytische

component

11.531 * 9.788 * 4.040
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Tijd gekeken naar

productattribuutmatrix

5878.050 14875.999* 345.631

Tijd gekeken  naar

getuigenis

1298.975 16304.815* 1269.993

Tabel 19: Controle mean square bij subjectieve kennis en persoon die

getuigenis geeft op de afhankelijke variabelen

* een significant effect van deze variabele op deze

afhankelijke variabele werd gevonden

De mean square wordt in verhouding nooit echt opvallend veel

groter. Eventueel kan eens nagegaan worden in verder onderzoek

of bij wijziging van de personen toch beperkte interactie-

effecten gevonden worden. Er moet natuurlijk wel voor gezorgd

worden dat er een verschil blijft in het vertrouwen dat de

personen hebben in de personen die de getuigenis geven.

Een andere mogelijkheid voor het niet vinden van een

interactie-effect is dat andere covariaten dan gemeten in het

onderzoek nog een rol zouden spelen. In de theorie werd reeds

besproken welke variabelen zoal een invloed hebben op

bijvoorbeeld de informatieverwerking. De demografische

variabele inkomen zou bijvoorbeeld interessant kunnen geweest

zijn. Deze werd niet opgenomen omdat deze vraag bedreigend kan

overkomen zeker in een internetcontext. Misschien dat ook nog

niet eerder onderzochte variabelen een invloed uitoefenen.

Mogelijk is het ook zo dat personen beslissingen op basis van

de getuigenis met abstracte attributen als minder rationeel

beschouwen. Zij zouden sociaal wenselijk kunnen gaan

antwoorden. Daarom zou het kunnen dat op bepaalde afhankelijke

variabelen (zoals hoe hard heeft u rekening gehouden met een

bepaald attribuut), personen gaan doen alsof ze toch zeer

rationeel zijn en enkel rekening houden met de tastbare

attributen alhoewel ze bij hun eigenlijke beslissing rekening
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hebben gehouden met abstracte attributen (Gorn, 1982, blz.

95). Toch zou dit enkel op bepaalde afhankelijke variabelen

een invloed mogen hebben en zeker niet op variabelen zoals de

tijdmeting.
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7 Besluit

7.1 Conclusie

Deze thesis handelde over aanbevelingssystemen of in het

Engels “recommendation agents”. Een recommendation agent is

een systeem dat aan de hand van informatie die dit systeem

bezit (dit kan gaan om informatie zowel over de consument in

kwestie, over andere consumenten als over de producten), een

aantal aanbevelingen doet aan de consument van producten die

het meest geschikt zijn voor hem. Recommendation agents zijn

systemen die sinds de opkomst van Internet vrij frequent

voorkomen. Enkele voorbeelden zijn amazon.com,

activebuyersguide.com, …

Het doel van deze thesis was om recommendation agents te

verbeteren. Mijn onderzoek spitste zich hoofdzakelijk toe op

de relatie tussen drie variabelen die een rol spelen in een

recommendation agent: gebruik van getuigenissen, productkennis

en informatieverwerking.

In de eerste plaats werd dus gekeken naar de rol van

getuigenissen in een recommendation agent. Een getuigenis is

informatie waarin een persoon zijn mening en ervaring geeft

over een product. Getuigenissen worden in recommendation

agents vaak getoond als aanvullende informatie op een

productattribuutmatrix. Een productattribuutmatrix is een

tabel waarin van een aantal producten een overzicht wordt

gegeven van een aantal kenmerken zoals de prijs, de kleur, ….

In een productattribuutmatrix staan eerder tastbare, fysische,

concrete kenmerken. Het gaat om objectief vast te stellen

kenmerken, die bij contact met het product onmiddellijk vast
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te stellen zijn. In getuigenissen staan eerder abstracte,

ervaringskenmerken. Een voorbeeld van zo’n kenmerk is

gebruiksvriendelijkheid. Dit is veel moeilijker objectief vast

te stellen. Een persoon die zijn ervaring en visie over zo’n

kenmerk geeft, kan zo belangrijke informatie verstrekken aan

een consument. Het is hier wel erg belangrijk dat de consument

de persoon die de getuigenis geeft, vertrouwt. In een

voorbereidend onderzoek heb ik onderzocht welke personen het

meest betrouwbaar waren om een getuigenis te geven. Ik

onderzocht de verschillen in vertrouwen voor een getuigenis

van volgende vier personen:

- een medewerker van Test-Aankoop

- een gebruiker van het product

- een medewerker van een website die verschillende

producten aanbiedt

- een medewerker van de fabrikant van het product

Op beide componenten waaruit vertrouwen bestaat (deskundigheid

en betrouwbaarheid), bleek de medewerker van Test-Aankoop het

hoogste te scoren. Een medewerker van een website die

verschillende producten aanbiedt, bleek globaal het minst

betrouwbaar.

Naast getuigenissen bekeek ik ten tweede hoe de

informatieverwerking gebeurt in een recommendation agent. De

nadruk lag op het onderscheid tussen holistische en

analytische informatieverwerking. Bij holistische

informatieverwerking wordt een product als geheel beschouwd en

wordt dit geheel vergeleken om een oordeel te vormen over de

producten. Bij analytische informatieverwerking wordt een

product bekeken als verschillende attributen die onderling

vergeleken worden. Op basis van deze vergelijking wordt dan

een beslissing genomen. Ik heb onderzocht welke variabelen

zoal een invloed uitoefenen op het gebruikte type

informatieverwerking.
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Belangrijk hierbij was vooral de relatie tussen getuigenissen

en informatieverwerking. Uit onderzoek kon afgeleid worden dat

getuigenissen aanzetten tot holistische informatieverwerking.

In getuigenissen staan immers meer abstractere attributen

terwijl in een productattribuutmatrix meer tastbare, concrete

attributen staan. Het gebruik van abstracte attributen zet aan

tot holistische informatieverwerking, terwijl tastbare

concrete attributen aanzetten tot analytische

informatieverwerking (Claeys et al., 1995, blz. 193-208).

Als laatste variabele bekeek ik productkennis. Er werd

verondersteld dat productkennis in combinatie met het

vertrouwen dat de persoon heeft, een bepalende rol zou spelen

in het al dan niet gebruiken van een getuigenis in een

recommendation agent. Uit onderzoek van Bettman en Park (1980)

bleek immers dat er twee belangrijke effecten speelden,

namelijk de motivatie om informatie te verwerken en de

mogelijkheid om informatie te verwerken. Volgens dit onderzoek

moest een onderscheid gemaakt worden in drie categorieën van

kennis.

Personen die veel productkennis hebben, zullen wel de

mogelijkheid hebben (ze hebben genoeg kennis) om complexe

informatie te verwerken, maar ze zullen niet zo gemotiveerd

zijn om de informatie te verwerken omdat ze het meeste toch al

weten. Een productattribuutmatrix is complexere informatie dan

een getuigenis die algemene overzichtsinformatie bevat.

Personen met veel productkennis zullen dus verkiezen om zich

te baseren op een getuigenis. Als deze personen echter geen

vertrouwen hebben in de getuigenis, zullen zij wel genoodzaakt

zijn om zich te baseren op de complexere

productattribuutmatrix.
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Personen met gemiddelde productkennis zullen gemotiveerd zijn

om alle informatie te verwerken omdat ze nog niet alles weten

over het product. Ze hebben bovendien de mogelijkheden om

complexe informatie te verwerken. Als ze vertrouwen hebben in

de getuigenis, zullen zij zich dus zowel op de

productattribuutmatrix baseren als op de getuigenis.

Personen met weinig productkennis zullen zich ongeveer zoals

personen met veel productkennis gedragen maar wel om andere

redenen. Zij hebben immers te weinig kennis over het product

om de complexe productattribuutmatrix te gaan verwerken. Zij

zullen zich dus daarom wenden tot de getuigenis die

eenvoudiger te verwerken is. Als ze geen vertrouwen hebben in

de getuigenis, zullen zij niet de mogelijkheid hebben om zich

te wenden tot de productattribuutmatrix. Die is immers te

complex. Zij zullen de informatie dan niet verwerken.

In het experiment onderzocht ik of deze relaties gevonden

werden. Bovendien onderzocht ik of de relatie met de

informatieverwerking gevonden werd. Personen die zich immers

meer baseren op de getuigenis, zullen eerder holistisch gaan

verwerken; personen die zich eerder baseren op de

productattribuutmatrix, zullen eerder analytisch gaan

verwerken.

Het onderzoek had betrekking op DVD-spelers. Personen moesten

een keuze maken uit drie DVD-spelers. Zij konden beroep doen

op informatie in een productattribuutmatrix en op informatie

in een getuigenis over elke DVD-speler.

Productkennis over DVD-spelers werd niet gemanipuleerd omdat

er reeds duidelijke verschillen bestonden bij de ondervraagde

populatie (274 personen) in productkennis. Productkennis werd

bekeken vanuit vier standpunten: subjectieve kennis,
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objectieve kennis, productervaring en opgeslagen

productinformatie. Met subjectieve kennis wordt bedoeld hoe de

persoon zijn eigen kennis in schat. Objectieve kennis is de

kennis die de persoon feitelijk heeft over het product. In

bestaand onderzoek werd vaak slechts één van de componenten

bekeken. In mijn onderzoek lag de nadruk wel op subjectieve

kennis. Er werd vermoed dat subjectieve kennis zou bepalen hoe

een persoon zich zou gedragen. Toch werden ook andere

kenniscomponenten opgenomen om te zien of er een effect

gevonden werd.

Vertrouwen in de getuigenis werd wel gemanipuleerd door de

persoon te wijzigen die de getuigenis gaf. Uit het

voorbereidend onderzoek was een significant verschil  in

vertrouwen gebleken tussen een getuigenis van Test-Aankoop en

een getuigenis van een medewerker van een website die DVD-

spelers verkocht..

Het gebruik van de getuigenis en de productmatrix werd gemeten

op verschillende manieren:

- de tijd die de persoon keek naar de getuigenis

- de tijd die de persoon keek naar de

productattribuutmatrix

- de tijd die de persoon keek naar de getuigenis / de tijd

die de persoon keek naar de geraadpleegde informatie

- in een open vraag na het maken van de keuze werd gevraagd

welke kenmerken van het product doorslaggevend waren voor

de belissing. Volgende verhouding werd berekend: de

opgesomde kenmerken uit de productattribuutmatrix / het

totaal aantal opgesomde kenmerken

- in een open vraag werd gevraagd welke kenmerken van het

product de persoon zich kon herinneren. Volgende

verhouding werd berekend: de herinnerde opgesomde
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kenmerken uit de productattribuutmatrix / het totaal

aantal opgesomde herinnerde kenmerken

- er werd ook gevraagd welk belang de persoon hechtte aan

de verschillende kenmerken (voor elk kenmerk op een

zevenpuntschaal): aantal attributen met een score groter

dan 4 uit de productattribuutmatrix / totaal aantal

attributen met een score groter dan 4

- er werd gevraagd aan de persoon of hij zich vooral

gebaseerd had op de productattribuutmatrix (1) of op de

getuigenis (7) of iets daar tussen

Voor het meten van de informatieverwerking werd volgende

schaal gebruikt:

- een analytische en holistische schaal werd gebruikt op

basis van Creusen en Schoormans (2001).

Voor al deze afhankelijke variabelen werd een variantieanalyse

uitgevoerd. De conclusies op basis van subjectieve kennis

waren dat er geen interactie-effect gevonden werd. Al de

voorgestelde hypotheses moesten bijgevolg verworpen worden. Al

de andere kenniscomponenten leidden tot dezelfde conclusie.

Heel soms werd een interactie-effect gevonden. Dit stemde

echter nooit overeen met het gezochte interactie-effect (dit

was mogelijk eerder te wijten aan toeval door het groot aantal

variantieanalyses).

Er werd ook nog onderzocht of een aantal covariaten eventueel

de oorzaak waren van het niet vinden van een interactie-

effect. Uit eerder onderzoek bleek immers dat need for

cognition en productbetrokkenheid een invloed uitoefenden op

de informatieverwerking. Ook een aantal demografische

variabelen werden bekeken omdat soms een invloed gevonden werd

op de informatieverwerking. Er werd wel eerst gecontroleerd

vooraleer de covariaten werden opgenomen of ze niet te sterk



109

mee evolueerden met productkennis. In dat geval werden ze niet

opgenomen. Nooit leidde dit echter tot andere resultaten.

Voor het niet vinden van een interactie-effect en het

verwerpen van de hypotheses zijn verschillende oorzaken

mogelijk. Een mogelijke oorzaak van de afwezigheid van

interactie-effecten zou kunnen zijn dat de getuigenis niet

gepercipieerd wordt als eenvoudiger dan de

productattribuutmatrix.  Er werd verondersteld dat personen met
veel productkennis hun beslissing als ze vertrouwen in de

getuigenis hadden, zeer sterk zouden baseren op de getuigenis

omdat ze niet echt gemotiveerd waren om de ingewikkeldere

productattribuutmatrix te gaan verwerken. Misschien vinden ze

het toch eenvoudiger om een beslissing te nemen op basis van

de productattribuutmatrix ook al staan hier enkel technischere

attributen in en geen algemene overzichtsinformatie. Bij

personen met weinig productkennis werd verondersteld dat ze

getuigenis gingen gebruiken omdat ze te weinig kennis hadden

om productattribuutmatrix te kunnen verwerken. Misschien geldt

hier hetzelfde nl. dat de productattribuutmatrix niet zo

ingewikkeld is als gedacht en dat ze toch voldoende kennis

bezitten om een beslissing te nemen op basis van de

productattribuutmatrix.

Een oorzaak ligt misschien ook in de keuze van het type

product. Een DVD-speler is een functioneel goed. Bij

ervaringsgoederen is de rol van de getuigenissen (en de

attributen daarin) mogelijk anders.

Een andere mogelijke oorzaak is dat de indeling op basis van

kennis misschien niet correct was. Hoewel heel wat

verschillende kennisschalen gehanteerd werden en alle toch min

of meer dezelfde richting uitwezen, zou het kunnen zijn dat
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bij de populatie toch geen voldoende duidelijke verschillen

waren qua productkennis.

Een andere mogelijkheid die zou kunnen verklaren waarom er

geen interactie-effecten zijn gevonden, is de doorslaggevende

rol van de hoofdeffecten. De variantie van de hoofdeffecten

zou dan als het ware de volledige variantie naar zich toe

trekken. Uit analyse van de mean square bij de variantieanlyse

bleek echter dat deze effecten toch niet overdreven groot

waren.

Eventueel zouden andere covariaten dan hier onderzocht een rol

kunnen spelen (een voorbeeld is inkomen, dat niet werd

opgenomen omdat dit als een bedreigende vraag zou kunnen

overkomen op Internet).

Een andere mogelijke reden is dat personen beslissingen op

basis van de getuigenis met abstracte attributen als minder

rationeel beschouwen en daarom liever antwoorden dat ze de

beslissing hebben genomen op basis van de andere redenen. Toch

zou dit effect enkel mogen spelen bij de afhankelijke

variabelen waar de persoon zelf de redenen moest aanduiden

(dus niet bijvoorbeeld bij de tijdsmeting).

7.2 Implicaties voor de makers van recommendation

agents

De relaties tussen kennis, vertrouwen in de getuigenis en de

afhankelijke variabelen werden niet gevonden. Bijgevolg is het

dus niet direct aangewezen om bestaande recommendation agents

te gaan aanpassen.
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Toch bleek uit de hoofdeffecten dat er van de persoon die de

getuigenis geeft (Test-Aankoop of een medewerker van een

website die DVD-spelers vekoopt), een sterke invloed uitgaat

op heel wat afhankelijke variabelen. Dit komt door de

verschillen in vertrouwen die personen hebben in deze

personen. Het kan relevant zijn om rekening te houden met deze

informatie om de keuze optimaal te kunnen beïnvloeden. Het kan

bijvoorbeeld relevant zijn om getuigenissen van Test-Aankoop

op te nemen om zo het algemene vertrouwen te beïnvloeden. Dit

was echter niet direct het doel van dit onderzoek.

Verder onderzoek zal uitsluitsel kunnen brengen of

getuigenissen daadwerkelijk een invloed hebben op de

informatieverwerking. Als dit zo is, kan het voor bepaalde

producten relevant zijn om de nadruk op getuigenissen te

verhogen of te verlagen om de verkopen te stimuleren. Ik denk

hierbij aan het voorbeeld van het onderscheid tussen fruitsla

en cake waarbij de gebruikte informatieverwerking een invloed

heeft op de keuze (Baba Shiv en Alexander Fedorikhin,1999,

blz. 278-292).

7.3 Beperkingen aan dit onderzoek en aanbevelingen

voor verder onderzoek

Ik heb een aantal oorzaken opgesomd die het niet vinden van de

relaties zouden kunnen verklaren. Het is belangrijk om hiermee

zeker en vast rekening te houden in verder onderzoek.

Zo zou het interessant zijn om in verder onderzoek te kijken

of er bij ervaringsgoederen andere effecten terug te vinden

zijn dan bij functionele goederen. Hier is de rol van

getuigenissen misschien toch wel anders. Bovendien zijn er

voor dit type goederen misschien abstracte attributen te
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vinden die er wel voor kunnen zorgen dat de getuigenis als

eenvoudiger te verwerken wordt beschouwd. Dit zou immers een

verklaring kunnen zijn waarom nu geen relatie gevonden werd.

Het is relevant om verder te onderzoeken hoe getuigenissen er

inhoudelijk best moeten uitzien. Meer bepaald zou beter

onderzocht moeten worden hoe getuigenissen ten opzichte van

een productattribuutmatrix worden gepercipieerd onder andere

qua complexiteit. Bij herhaling van dit onderzoek is het

belangrijk om eventueel metingen te doen van hoe complex

personen de productattribuutmatrix en de getuigenis ervaren.

Aangezien de relatie tussen kennis en de geraadpleegde

informatiebron niet gevonden werd, was het logisch dat deze

ook niet gevonden werd met informatieverwerking. Toch wezen

bepaalde hoofdeffecten uit dat er mogelijk wel een invloed van

het gebruik van een getuigenis op de informatieverwerking was

(dit bleek onder andere uit het hoofdeffect van de persoon die

de getuigenis geeft op de analytische component van Creusen).

Het is zeker interessant om deze relatie verder te

onderzoeken.

In dit onderzoek heb ik gepoogd om het gebruikte type

informatieverwerking te beïnvloeden. Als je voor het creëren

van een optimale site voor bijvoorbeeld holistische

informatieverwerking voor een bepaald individu eerst zoveel

informatie moet te weten komen over dat individu,  kan je je

natuurlijk afvragen of het nog wel rendabel is om een

dergelijke site te maken. Vaak zijn individuen zelfs niet erg

bereid om enorm veel vragen te gaan beantwoorden alvorens ze

een aanbeveling krijgen (Ansari et al., 2000, blz. 364)

behalve bijvoorbeeld bij producten als computers of auto’s

waarbij individuen bijzonder veel informatie hebben, maar die

moeilijk kunnen verwerken. Het is misschien interessant om

eens voor de verschillende variabelen die een invloed hebben
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op holistische informatieverwerking, te bepalen hoe groot hun

invloed juist is, zodat een betere afweging kan gemaakt worden

door ontwikkelaars van sites tussen het creëren van de

optimale site en de hoeveelheid informatie die moet bekomen

worden van elk individu.

Een studie door Ovans (1999) waarschuwt voor te veel

personalisering. Volgens die bevindingen hebben personen niet

graag persoonlijke boodschappen van computers als ze niet

vrijwillig de informatie ter beschikking hebben gesteld.

In de huidige literatuur is ook een belangrijk tekort in

praktisch onderzoek naar hoe bedrijven kennis, getuigenissen

en informatieverwerking concreet gebruiken op dit moment.

Vanzelfsprekend kan dit pas echt volledig worden nagegaan,

indien de bedrijven zelf bereid zijn om mee te werken, wat

vaak een probleem is.

Ook zijn er nog enkele kleinigheden aan te halen die beter

zouden kunnen in verder onderzoek

- De meting van het belang gehecht aan getuigenis en de

productattribuutmatrix op één schaal kon beter op twee

schalen. Zo kon beter gezien worden welke belang personen

hechten aan de twee. Nu was enkel de verhouding bekend.

Dus als een persoon aan beide informatiebronnen tegelijk

veel of tegelijk weinig belang hechtte, geeft dit in mijn

onderzoek hetzelfde resultaat.

- Enkele schalen werden gebaseerd op Engelse schalen (zoals

de meting van vertrouwen). Die werden vertaald en zouden

bijgevolg eerst volledig opnieuw getest moeten worden.

- Een algemene tijdsmeting van het begin tot het einde van

het onderzoek zodat respondenten die het onderzoek niet

in eenmaal invulden, zouden kunnen uitgesloten worden. Op

Internet is dit immers een zeer eenvoudige toevoeging.
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9.1.1

9 Bijlages

9.1 Consumerreports (www.consumerreports.org) een

praktijkvoorbeeld van een recommendation agent

die sterk aansluit bij het onderzoek



9.1.2

Indeling op basis

van productkennis



9.1.3

Aan de hand van inputs

van de gebruiker worden

aanbevelingen gedaan,

persoon krijgt



9.1.4

Persoon heeft de mogelijkheid om

een getuigenis te raadplegen

(daarin staan abstracte attributen

zoals beeldkwaliteit en

Mogelijkheid

tot het

bekijken van

matrix met



9.2.1

9.2 Voorbeeld van een variantie-analyse: invloed van

subjectieve kennis en persoon die de getuigenis geeft

op tijd gekeken naar getuigenis / tijd gekeken naar de

getuigenis en productattribuutmatrix samen

Univariate Analysis of Variance
Between-Subjects Factors

novice 58
moderate 51
expert 59
testaankoo
p

78

websiteme
dewerker

90

1.00
2.00
3.00

subjectieve kennis
verdeeld in 3 gelijke
kwartielen

2

3

wie gaf getuigenis

Value Label N

Descriptive Statistics

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.5520 .23676 26

.3359 .26208 32

.4328 .27147 58

.5399 .24057 25

.3544 .17299 26

.4453 .22698 51

.5925 .21192 27

.4512 .20355 32

.5159 .21754 59

.5622 .22787 78

.3822 .22242 90

.4658 .24167 168

wie gaf getuigenis
testaankoop
websitemedewerker
Total

testaankoop
websitemedewerker
Total
testaankoop
websitemedewerker

Total
testaankoop
websitemedewerker
Total

subjectieve kennis
verdeeld in 3novice

moderate

expert

Total

Mean Std. Deviation N

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

2.013 5 162 .079
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+SKO+GETVAN+SKO * GETVANa. 



9.2.2

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

1.634a 5 .327 6.519 .000 .168

36.892 1 36.892 736.031 .000 .820
.222 2 .111 2.218 .112 .027

1.362 1 1.362 27.173 .000 .144
4.097E-02 2 2.048E-02 .409 .665 .005

8.120 162 5.012E-02
46.200 168

9.754 167

Source
Corrected Model

Intercept
SKO
GETVAN
SKO * GETVAN

Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .168 (Adjusted R Squared = .142)a. 

Estimated Marginal Means
1. Grand Mean

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.471 .017 .437 .505
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

2. subjectieve kennis verdeeld in 3 gelijke kwartielen
Estimates

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.444 .030 .386 .502

.447 .031 .385 .509

.522 .029 .464 .580

subjectieve kennis
verdeeld in 3
gelijke kwartielennovice
moderate
expert

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

-3.171E-03 .043 .941 -8.826E-02 8.192E-02
-7.792E-02 .042 .063 -.160 4.200E-03
3.171E-03 .043 .941 -8.192E-02 8.826E-02

-7.475E-02 .043 .083 -.159 9.934E-03

7.792E-02 .042 .063 -4.200E-03 .160
7.475E-02 .043 .083 -9.934E-03 .159

(J) subjectieve
kennis verdeeld in
3 gelijke kwartielen
moderate
expert
novice
expert

novice
moderate

(I) subjectieve
kennis verdeeld in
3 gelijke kwartielen
novice

moderate

expert

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Difference

a

Based on estimated marginal means

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 



9.2.3

Univariate Tests

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.222 2 .111 2.218 .112 .027

8.120 162 5.012E-02

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of subjectieve kennis verdeeld in 3 gelijke kwartielen. This test is based
on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means.

3. wie gaf getuigenis
Estimates

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.561 .025 .511 .612

.380 .024 .334 .427

wie gaf getuigenis
testaankoop
websitemedewerker

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.181* .035 .000 .112 .250
-.181* .035 .000 -.250 -.112

(J) wie gaf getuigenis
websitemedewerker

testaankoop

(I) wie gaf getuigenis
testaankoop

websitemedewerker

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.a Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Difference

a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 

Univariate Tests

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

1.362 1 1.362 27.173 .000 .144

8.120 162 5.012E-02

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of wie gaf getuigenis. This test is based on the linearly independent
pairwise comparisons among the estimated marginal means.

4. subjectieve kennis verdeeld in 3 gelijke kwartielen * wie gaf getuigenis

Dependent Variable: tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

.552 .044 .465 .639

.336 .040 .258 .414

.540 .045 .451 .628

.354 .044 .268 .441

.593 .043 .507 .678

.451 .040 .373 .529

wie gaf getuigenis
testaankoop
websitemedewerker

testaankoop
websitemedewerker
testaankoop
websitemedewerker

subjectieve kennis
verdeeld in 3
gelijke kwartielennovice

moderate

expert

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Profile Plots



9.2.4

Tijd gekeken naar getuigenis / totale tijd

Persoon die getuigenis geeft

Verkoper websiteTestaankoop

T
ijd

 g
ek

ek
en

 n
aa

r g
et

ui
ge

ni
s 

/ t
ot

al
e 

tij
d

.7

.6

.5

.4

.3

Subjectieve kennis

weinig productkennis

gem. productkennis

veel productkennis

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

168
.0000

.22051
.053
.049

-.053

.687

.732

N
Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Residual for
TIJDGETO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



9.2.5

Invloed van aantal opgesomde merken en persoon die getuigenis geeft op
analytische component van Creusen (er werd wel een interactie-effect
gevonden)

Univariate Analysis of Variance
Between-Subjects Factors

0-1 59
2-3 56
>=4 53
Testaankoo
p

78

werknemer
van
verkopende
website

90

1
2
3

3 groepen AANTAL
opgesomde merken

1

2

persoon die getuigenis
geeft

Value Label N

Descriptive Statistics

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

3.3630 1.55022 27

5.0062 1.69133 32

4.2542 1.81330 59
3.5630 1.79575 27

4.1448 1.59812 29

3.8643 1.70608 56
4.0750 1.63208 24

4.0966 1.53681 29

4.0868 1.56525 53
3.6513 1.66848 78

4.4356 1.65076 90

4.0714 1.69992 168

persoon die
getuigenis geeftTestaankoop
werknemer van
verkopende website
Total
Testaankoop
werknemer van
verkopende website
Total
Testaankoop
werknemer van
verkopende website
Total
Testaankoop

werknemer van
verkopende website
Total

3 groepen AANTAL
opgesomde merken0-1

2-3

>=4

Total

Mean Std. Deviation N

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: gemiddelde van analytische
component schaal creusen

.306 5 162 .909
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design:
Intercept+NAANTALR+PERSOONN+NAANTALR *
PERSOONN

a. 



9.2.6

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

48.672a 5 9.734 3.634 .004 .101

2722.739 1 2722.739 1016.530 .000 .863
3.271 2 1.635 .611 .544 .007

23.374 1 23.374 8.726 .004 .051
19.017 2 9.508 3.550 .031 .042

433.911 162 2.678
3267.440 168

482.583 167

Source
Corrected Model

Intercept
NAANTALR
PERSOONN
NAANTALR * PERSOONN

Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .101 (Adjusted R Squared = .073)a. 

Estimated Marginal Means
1. Grand Mean

Dependent Variable: gemiddelde van analytische
component schaal creusen

4.041 .127 3.791 4.292
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

2. 3 groepen AANTAL opgesomde merken
Estimates

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

4.185 .214 3.762 4.607

3.854 .219 3.422 4.286
4.086 .226 3.640 4.532

3 groepen AANTAL
opgesomde merken
0-1
2-3
>=4

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

.331 .306 .281 -.273 .935
9.883E-02 .311 .751 -.515 .713

-.331 .306 .281 -.935 .273
-.232 .314 .462 -.853 .389

-9.883E-02 .311 .751 -.713 .515
.232 .314 .462 -.389 .853

(J) 3 groepen AANTAL
opgesomde merken
2-3
>=4
0-1
>=4

0-1
2-3

(I) 3 groepen AANTAL
opgesomde merken
0-1

2-3

>=4

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Difference

a

Based on estimated marginal means

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 



9.2.7

Univariate Tests

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

3.271 2 1.635 .611 .544 .007

433.911 162 2.678

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of 3 groepen AANTAL opgesomde merken. This test is based on the
linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means.

3. persoon die getuigenis geeft
Estimates

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

3.667 .186 3.300 4.033

4.416 .173 4.075 4.757

persoon die
getuigenis geeft
Testaankoop

werknemer van
verkopende website

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

-.749* .254 .004 -1.250 -.248

.749* .254 .004 .248 1.250

(J) persoon die
getuigenis geeft
werknemer van
verkopende website

Testaankoop

(I) persoon die
getuigenis geeft
Testaankoop

werknemer van
verkopende website

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Difference

a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 

Univariate Tests

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

23.374 1 23.374 8.726 .004 .051

433.911 162 2.678

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of persoon die getuigenis geeft. This test is based on the linearly
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means.

4. 3 groepen AANTAL opgesomde merken * persoon die getuigenis geeft

Dependent Variable: gemiddelde van analytische component schaal creusen

3.363 .315 2.741 3.985

5.006 .289 4.435 5.578

3.563 .315 2.941 4.185

4.145 .304 3.545 4.745

4.075 .334 3.415 4.735

4.097 .304 3.496 4.697

persoon die
getuigenis geeft
Testaankoop
werknemer van
verkopende website
Testaankoop
werknemer van
verkopende website

Testaankoop
werknemer van
verkopende website

3 groepen AANTAL
opgesomde merken
0-1

2-3

>=4

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval



9.2.8

Profile Plots

Analytische component schaal Creusen

Persoon die getuigenis geeft

Verkoper websiteTestaankoop

A
na

ly
tis

ch
e 

co
m

po
ne

nt
 s

ch
aa

l C
re

us
en

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

Opgesomde merken

0-1

2-3

>=4

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

168
.0000

1.61191
.082
.067

-.082

1.066
.206

N
Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Residual for
ANAMEAN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



9.3.1

9.3 Analyse independent samples t-test: invloed van

persoon die getuigenis geeft op vertrouwen

T-Test
Group Statistics

78 4.8186 1.14708 .12988
90 4.1722 .86245 .09091

78 4.8667 1.05765 .11975

90 3.6661 1.00431 .10586

wie gaf getuigenis
testaankoop
websitemedewerker

testaankoop
websitemedewerker

expertisecomponent
van trust

betrouwbaarheidsco
mponent van trust

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

T-Test
Independent Samples Test

4.274 .040 4.159 166 .000 .6464 .15540 .33955 .95319

4.077 141.539 .000 .6464 .15854 .33296 .95977

.005 .946 7.539 166 .000 1.2006 .15925 .88615 1.51496

7.511 159.891 .000 1.2006 .15984 .88489 1.51622

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

expertisecomponent
van trust

betrouwbaarheidsco
mponent van trust

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



9.4.1

9.4  Pretest: bepalen van stimulus (persoon die de

getuigenis gaf)



9.5.1

9.5  Enquête die deel uitmaakt van het experimenteel opzet



9.5.2



9.5.3



9.5.4



9.5.5



9.5.6



9.5.7



9.5.8



9.5.9




