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POVZETEK 

Magistrska naloga analizira in preučuje razlike med spoloma pri nakupu otroškega vozička in 

avtosedeža v Zasavju. V nalogi smo opredelili potrošnika (vrste potrošnikov, obnašanje 

potrošnika, procese zaznavanja pri potrošnikih), raziskovali njegovo vedenje, predstavili smo 

razlike med spoloma in njihov odraz na nakupovalno vedenje. V empiričnem delu naloge so 

predstavljeni rezultati raziskave o razlikah med spoloma pri nakupu otroškega vozička in 

avtosedeža v Zasavju. Osredotočili smo se na dejavnike, ki pomembno vplivajo na odločitev za 

nakup otroškega vozička ali avtosedeža. Ugotovili smo, da je pri nakupu otroškega vozička 

najpomembnejši dejavnik, ki pomembno vpliva na odločitev za nakup funkcionalnost, pri 

nakupu avtosedeža pa njegova varnost. Čeprav sta ta dva dejavnika pomembna tako moškim, 

kot tudi ženskam, pa se vseeno tudi pri nakupu teh dveh izdelkov pojavljajo razlike med 

spoloma.  

Ključne besede: potrošnik, nakupno odločanje, razlike med spoloma, avtosedež, otroški 

voziček. 

SUMMARY 

The master's thesis analyzes and examines the gender differences in the purchase of a baby 

carriage and a car seat in Zasavje. The task identified the consumer (consumer types, consumer 

behavior, consumer perception processes), investigated their behavior, presented gender 

differences and their reflection on shopping behavior. The empirical part of the paper presents 

the results of a study on gender differences in the purchase of a baby carriage and a car seat in 

Zasavje. We focused on the factors that significantly influence the decision to buy a baby 

carriage or car seat. We have found that the most important factor, when purchasing a baby 

carriage is functionality the important factor that influences the decision to buy it. For buying 

a car seat, its safety. Although these two factors are important to both men and women, there 

are nevertheless gender differences in the purchase of these two products. 

Keywords: consumer, purchasing decision making, gender differences, car seat, baby carriage. 
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1 UVOD 

Del našega vsakdana je potrošnja. Skoraj vsak dan smo vsaj enkrat v vlogi potrošnika. Vendar 

pa se v tej vlogi ne obnašamo vsi enako.   

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Potrošnja je danes ena najpomembnejših sestavin gospodarstva. Skoraj vsak dan se srečujemo 

s ponudbo in povpraševanjem. Ne glede na to, kaj kupujemo, vedno se znajdemo pred 

odločitvijo katerega ponudnika ali znamko izbrati. Za nakup posameznega izdelka se odločamo 

na podlagi več dejavnikov. Nekomu je najpomembnejša cena, drugemu kakovost, tretjemu 

blagovna znamka, četrtemu privlačnost oz. videz izdelka. V družbi velja prepričanje, da se 

nakupovalne navade žensk zelo razlikujejo od nakupovalnih navad moških. Ženske nakupujejo 

z veseljem, moški z odporom in to je ena od razlik, ki lahko veliko pove o tem, kdo je večji 

potrošnik (Škorja 2011, 381). Poleg tega so ženske kot stranke bolj zveste posameznikom, 

moški pa skupinam in podjetjem oz. blagovnim znamkam (East idr. 2017, 128).  

Razlike med spoloma se začnejo delati že na samem začetku. Otroška oblačila so razdeljena na 

roza in modre, prav tako pleničke (modre za fantke, roza za punčke). Večino izdelkov, od dišav 

do obutve, je ciljno usmerjenih na moškega ali žensko (Solomon 2018, 31, 32). 

Potrošnik je glavni razlog za poslovni obstoj. Brez njih nobena družba ne bi uspevala in 

preživela. Njihov glavni namen je zadovoljiti potrebe in želje kupcev. Vsak potrošnik je sam 

po sebi edinstven, ima svoje zahteve glede na potrebe, ki jih ima. Prodajalec oz. ponudnik pa 

mu pri tem pomaga, da te svoje potrebe poteši preko izdelkov in storitev, ki jih ponuja. Zato 

mora podjetje, če želi preživeti, rasti in konkurirati, najprej preučiti in identificirati kaj 

odjemalec hoče in potrebuje in te izdelke ponuditi na impresivnejši način kot drugi konkurenti 

(Chander in Raza 2015, 47). 

Za družboslovce je raziskovanje nakupovalnih navad potrošnikov zelo pomembno, saj potrošni 

proces ključno vpliva na razvoj družbe. Prepoznavanje obnašanja in potreb odjemalcev 

doprinese k poslovnemu uspehu in zmanjšuje tveganje organizacij pri sprejemanju poslovnih 

odločitev. Vse  misli, občutki, akcije in stališča, ki jih zagovarjamo, so del našega vedenja, ki 

se nanašajo na celotni proces interakcije med posameznikom in okoljem (Damjan in Možina, 

1999, 4-5). Tako je ena ključnih prednosti ponudnikov dobro poznavanje nakupovalnega 

vedenja potrošnikov, saj potrošniki s svojim vedenjem, odločitvami, navadami in namerami 

sooblikujejo usodo podjetja (Musek Lešnik 2007, 13). 

Obnašanje potrošnika je proces pri katerem se posamezniki odločajo kaj, kje, kdaj in kako kupiti 

blago oz. sprejeti storitev. To obnašanje vključuje fizično in mentalno aktivnost, ki je potrebna 

pri odločanju v procesu nakupa. Preučujemo posameznikovo zaznavanje sebe v odnosu do 
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tržnega okolja, pri čemer upoštevamo vpliv in interakcije z organizacijami, ki proizvajajo, 

propagirajo in prodajajo dobrine (Damjan in Možina 1999, 5).  

S preučevanjem vedenja potrošnikov se ukvarja tudi psihologija prodaje, ki preučuje kaj vpliva 

na vedenje potrošnikov, kakšni tipi kupcev obstajajo, kako kupci zaznavajo, osebnostne 

lastnosti prodajalcev in reševanje konfliktov v prodajalni.  Psihologija prodaje preučuje vedenje 

vseh udeležencev v kupoprodajnem procesu in odkriva njihovo povezanost (Skok 2012, 1). 

Kupce in njihove nakupovalne navade lahko preučujemo iz štirih vidikov. Glede na spol (moški 

in ženske), starost (otroci, mladina, odrasli in starejši), zaznavanje (vizualni, avditivni, 

avdiovizualni in kinestetični) in osebnostne lastnosti (odločni – neodločni, zaupljivi – 

nezaupljivi, skromni – ošabni, potrpežljivi – živčni) (Skok 2012, 2). 

Ženske opravljajo večino nakupov, nakupe opravljajo z užitkom in za to porabijo veliko časa. 

Poleg kakovosti izdelka so jim pomembni dejavniki tudi: embalaža, higiena blaga, trgovine in 

prodajalci. Moški za nakupe porabijo manj časa, nakupovanje jim je v breme. So neizbirčni in 

hvaležni kupci, kar pa ne velja pri nakupu tehničnega blaga, kjer so lahko zelo zahtevni (Skok 

2012, 2). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati razlike med nakupnim odločanjem spolov pri nakupu 

otroške opreme v Zasavju in predlagati ustrezno marketinško strategijo za trženje otroških 

vozičkov in avtosedežev.  

Cilji magistrske naloge: 

– preučiti domačo in tujo literaturo ter predstaviti teoretična izhodišča avtorjev o obnašanju 

potrošnikov; 

– identificirati dejavnike, ki vplivajo na obnašanje potrošnikov; 

– analizirati proces nakupovalnega odločanja; 

– ugotoviti, kaj je glavni dejavnik, ki prevlada pri odločitvi o nakupu določenega modela 

otroškega vozička in avtosedeža; 

– ugotoviti, kdo od partnerjev odloča pri nakupu otroškega vozička in avtosedeža; 

– na osnovi izsledkov raziskave predlagati primerne marketinške strategije za trženje 

otroških vozičkov in avtosedežev. 

HIPOTEZE: 

Glede na opisano problematiko in teoretična izhodišča, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Najpomembnejši dejavnik pri nakupu otroškega vozička je funkcionalnost. 

H2: Najpomembnejši dejavnik pri nakupu avtosedeža je varnost. 
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H3: Pomembnost dejavnika varnosti se statistično pomembno razlikuje glede na starostne 

skupine. 

H4: Med spoloma obstaja statistično pomembna razlika pri odločanju o nakupu otroškega 

vozička in avtosedeža. 

H4a: Odločitev za nakup določenega vozička sprejme ženska.  

H4b: Odločitev za nakup določenega modela avtosedeža sprejme moški. 

Varnost otrok, kot udeležencev v prometu, je zelo pomembna. Zato je tudi predpisan standard, 

ki ga morajo upoštevati proizvajalci avtosedežev. Tako je z namenom izboljšanja varnosti otrok 

prišel v veljavo novi standard R129 (i-Size), ki bo nadomestil do sedaj veljavni standard R44.04 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje 2016). Prav tako se vsako leto opravljajo testi varnosti 

avtosedežev. V Sloveniji opravlja teste avtosedežev AMZS, ki vsako leto objavi rezultate, da 

lahko kupci dobijo natančne informacije o kakovosti posameznih sedežev (Avto moto zveza 

Slovenije, 2018).  

Moški in ženska se razlikujeta v intelektualnih sposobnostih (govor, učenje, spomin, reševanje 

problemov…) in obnašanju v družbi. Moški uporabljajo selektiven in raziskovalen način 

obdelave informacij, kjer sami oblikujejo mnenje na osnovi pridobljenih namigov. Po drugi 

strani pa ženske uporabljajo obširen način procesiranja. Zato bodo moški in ženske izpostavili 

različne značilnosti izdelka in znamke, jih različno uporabljali, njihove zaznave bodo različne 

(Ye in Robertson 2012, 84). 

1.3 Metode za dosego ciljev 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu smo pregledovali, zbirali in povzemali avtorje tuje in domače literature s 

področja nakupovalnih navad. Osredotočili smo se predvsem na razlike med spoloma in na 

obnašanje potrošnikov pri nakupu otroške opreme.  

V empiričnem delu smo poskušali ugotoviti kakšne so nakupovalne navade moških in kakšne 

nakupovalne navade imajo ženske, kaj vpliva na odločanje o nakupu otroškega vozička in 

avtosedeža. Empirični del temelji na primarnih podatkih, ki smo jih pridobili s pomočjo 

spletnega anketiranja moških in žensk, ki so v zadnjih petih letih kupovali otroški voziček in 

avtosedež. Uporabili smo kvantitativno metodologijo zbiranja podatkov. S pomočjo spletne 

ankete smo lahko zajeli podatke v elektronski obliki, kar nam je omogočilo, da smo do 

potrebnih informacij prišli hitro in učinkovito. Poleg tega pa so vprašalniki v spletnih anketah 

atraktivnejši, anketiranci pa lahko odgovarjajo takrat, ko njim najbolj ustreza. 
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Vzorec je neslučajni, saj smo anketni vprašalnik delili v različne facebook skupine, kjer se 

srečujejo mamice iz Zasavja, hkrati pa smo jih prosili, naj delijo anketni vprašalnik še med 

svojimi prijatelji iz Zasavja, ki so v zadnjih petih letih postali starši.  Opozorili smo jih, naj 

anketo izpolnita tako moški kot ženska, saj smo želeli imeti odgovore od obeh, da smo dobili 

pravo primerjavo.   

Anketni vprašalnik je bil razdeljen kupcem otroškega vozička in avtosedeža v obdobju od 1. 3. 

2020 do 12. 4. 2020. V njem so sodelovali 203 starši. 

Za obdelavo podatkov so bile uporabljene naslednje statistične metode: 

– računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk, 

– t – test za en vzorec, 

– Kolmogorov-Smirnov test normalnosti, 

– Shapiro-Wilkov test normalnosti,  

– Kruskal-Wallis test, 

– Mann-Whitneyev U test. 

Hipoteze so preverjene na stopnji 5% tveganja (P=0,05).  

Za statistično analizo je bil uporabljen program Statistic 22 in Microsoft Office Excel 2016.  

Rezultati so predstavljeni tekstovno ter v obliki preglednic in grafikonov. 

1.4 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Predpostavljamo, da se nakupovalne navade moških in žensk razlikujejo tudi pri nakupu 

otroškega vozička in avtosedeža. Pojavlja se veliko ponudnikov tako otroških vozičkov, kot 

tudi avtosedežev in s tem nakupom se sreča vsak novopečeni starš. Med ponudniki vlada huda 

konkurenca. Predpostavljamo, da lahko ponudniki z izpostavljanjem tistih dejavnikov, ki so za 

potrošnike pomembnejši izdelek lažje prodajo.   

Pri obravnavanju problema večjih omejitev ni bilo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo 

se omejili na najvidnejša dela domačih in tujih avtorjev. Žal je po našem mnenju znanstvenih 

in strokovnih virov o razlikah med spoloma malo. Pravilnost sekundarnih virov, iz katerih smo 

povzemali, nismo preverjali. Pri anketiranju smo se omejili le na kupce otroškega vozička in 

avtosedeža, ki prihajajo iz Zasavja, zato ne moremo posplošiti na celotno populacijo. 
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2 OPREDELITEV POTROŠNIKA 

Točno določene definicije za opredelitev potrošnika ni. Na razpolago je več definicij, ki so si 

med seboj različne, a nobena od njih ni napačna. Najpogosteje uporabljena definicija za 

opredelitev potrošnika je naslednja: Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) 

za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) 

potrebe (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 13). 

Slovenski Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04) opredeljuje 

potrošnika kot fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven 

njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.  

Kokl (2011, 156) je v svojem delu opredelil potrošnika z besedami: »Potrošnik je pomemben 

del celotnega gospodarskega procesa, saj je tisti, ki z namenom porabe zamenjuje blago in 

storitve za denar. Lahko je oseba, ki z namenom zadovoljitve lastnih ali skupnih potreb 

nakupuje dobrine na trgu, lahko je oseba, ki s tujimi sredstvi nakupuje dobrine oziroma storitve, 

ali pa je organizacija, ki za svoje dejavnosti troši delovna sredstva in sredstva za proizvodnjo.« 

Potrošnik je predmet preučevanja procesa, kjer posamezniki ali skupine izbirajo, kupujejo, 

uporabljajo ali zavržejo proizvode, storitve, ideje ali izkušnje zato, da bi zadovoljili svoje 

potrebe in želje (Solomon, Russell - Bennett in Previte 2013, 3). 

Tudi Vukasović (2013, 30-31) v svojem delu, opredeljuje potrošnika, kot osebo, ki ima 

razpoložljiva sredstva in sposobnost za nakup določene dobrine in, ki kupuje želene izdelke in 

storitve, z namenom zadovoljevanja lastnih in skupnih interesov. Pri tem izpostavi dva ključna 

pojma: menjava in menjalni proces. Pri menjavi je potrošnik del menjalnega procesa, kjer se 

viri prenašajo od trgovca do porabnika. Menjalni proces pa je sestavljen iz treh faz: 

pridobivanje, uporaba in opustitev izdelka.   

2.1 Vrste potrošnikov 

Različni avtorji, različno navajajo, vrste potrošnikov.  

Kranjc (2002, 39-40) je razdelil potrošnike glede na osebnostne lastnosti: 

– zaupljiv potrošnik – takšnega kupca si želi vsako podjetje. Ko pridobimo njegovo zaupanje, 

nam ostane zvest, rad ima zanesljivost. Kljub morebitnemu spodrsljaju, nam bo ostal zvest, 

toda do njega ne smemo biti površni. Potrošnikovo zaupanje je treba vedno znova 

dograjevati z solidnim delom in korektnim odnosom, 

– odločen in omahljiv potrošnik – odločen potrošnik točno ve, kaj išče in koliko bo za 

določen izdelek in/ali storitev plačal. Omahljiv potrošnik, v nasprotju z odločnim, nikoli 

ne ve, kaj točno želi in s čim bo najbolj zadovoljen. Podjetje mu lahko kvalitetno predstavi 
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določen izdelek, toda kljub temu, bo potreboval veliko časa, da se bo odločil za nakup. 

Nekateri dajejo občutek, da so se za nakup že odločili, toda vseeno si potem premislijo, 

– skromni potrošnik – idealen za večino podjetij. Običajno je zadovoljen s standardnimi 

storitvami in ne mara novosti. Če je podjetje dovolj prilagodljivo, pogosto postanejo stalne 

in zanesljive stranke, 

– ošabni potrošnik – smiselno mu je ponuditi nekaj posebnega. Je zahteven, zato morajo 

prodajalci z njim ravnati previdno. Prodajalcu želi dokazovati svoj prav, zato je aroganten. 

Kadar mu to ne uspe, začne poniževati in žaliti. Takšnemu potrošniku ni dobro govoriti, 

stvari, za katere nismo stoodstotno prepričani. Bolje je, da ga hvalimo, kot da mu 

dokazujemo, da se moti, 

– jezni potrošnik – s takšnimi kupci je potrebno delati spoštljivo in previdno. Za njihovo jezo 

običajno ni krivo prodajno osebje ali podjetje. Ko pride takšna stranka, je prijazen nasmeh 

in pomirjajoč nagovor bistvenega pomena za pomiritev potrošnika. S takšno stranko se ni 

priporočljivo prerekati, saj se bo le še bolj razjezila. Nagovorimo ga mirno in taktično (npr. 

ja, res je, prav imate, vendar…), 

– klepetavi potrošnik – redko ga zanimajo izdelki ali storitve. Bistvo njegovega obiska je 

iskanje ljudi, ki se bodo z njim pogovarjali. Med pogovorom, ga ne smemo preveč 

prekinjati, saj tako hitro dobi občutek, da nas tema, o kateri govori ne zanima. 

Najpomembnejše se mu zdi, da dobi občutek, da ga poslušamo. Moramo mu čim bolj 

prikimavati in potrjevati njegove domneve, 

– molčeči potrošnik – zelo malo govori in tudi od nas ne pričakuje klepetanja. Če mu 

zastavimo vprašanja, naj bodo čim krajša, jasna in konkretna. Ne smemo mu vsiljevati 

določenih izdelkov in storitev, saj se bo o tem, kaj bo kupil, odločil sam, brez naše pomoči, 

– živčni potrošnik – s svojim vedenjem običajno razdraži celo trgovino in prodajno osebje. 

Ob prihodu tarna, da nima časa in želi biti postrežen čim prej. Poznamo ga po tem, da se 

živčno prestopa in gleda na uro. Prodajalec, ki prevzame takšno stranko, mora ohraniti 

mirno kri, jo poskušati čim hitreje postreči ter jo medtem čim bolj zabavati, da nima 

občutka, da smo ji vzeli preveč časa, 

– grobi potrošnik – je nevzgojena stranka, ki se grdo in grobo obnaša povsod. Njegovega 

vedenja ne smemo jemati osebno. Običajno takšen potrošnik tečnari, brez razloga grdo 

napada in žali. Z njim moramo biti mirni in vljudni, saj ga bomo tako pomirili. 

Mihaljčič (2006, 19) je opredelil potrošnika glede na način nakupnega vedenja med 

nakupovanjem: 

– nezaupljiv potrošnik – potrošnik, ki je prepričan, da bo med nakupovanjem prevaran, 

– miren in tih kupec –  ne zna izraziti svojih želja, zato se pogosto težko odloči za nakup, 

– glasen kupec – veliko govori, a pove malo o tem, kakšne so njegove potrebe in želje, 

– poznavalec – misli, da o izdelku ve vse in pogosto prodajalca spravi v neprijeten položaj, 

– kupec, ki se mu mudi – povzroča nemir v prodajalni in slabo vpliva na ostale, 
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– razumen kupec – upošteva priporočila in pojasnila prodajalca, za nakup si vzame dovolj 

časa, pred nakupom dobro premisli o izdelku ali storitvi, 

– brezobziren kupec – želi biti postrežen takoj, ne upošteva bontona v prodajalni, 

– idealen kupec – ima vse pozitivne lastnosti, a takih kupcev na žalost ni. 

Spletna stran Beyond the Hedge (2018) je v članku 4 različne vrste potrošnikov in kako jih 

tržiti, predstavila naslednje tipe kupcev:  

– zvesti potrošniki – predstavljajo majhen segment potrošne baze. Zaradi svoje zvestobe so 

dragoceni za vsako podjetje. Ko najdejo pravo podjetje, s katerim bi poslovali, ostanejo 

zvesti, pogosto postanejo tudi promotor blagovne znamke, tako da svoje izkušnje delijo s 

prijatelji, družino in razširjenim socialnim omrežjem. Po nedavni študiji naj bi bilo le med 

12 in 15 odstotki potrošnikov, ki so zvesti le enemu prodajalcu na drobno. Toda ta majhna 

skupina ustvari od 55 do 70 odstotkov prodaje blagovne znamke, 

– potrošniki s popustom – ti so, kot že ime pove, vedno na lovu za popusti. Tako kot zvesti 

potrošniki, so tudi ti pogosto nagnjeni k istim organizacijam in blagovnim znamkam, toda 

nakupe opravijo le, če obstaja kakšna razprodaja ali popust. Če želi organizacija tržiti 

potrošnika s popusti, mora oglaševati svoje ponudbe in akcije, 

– impulzivni potrošniki – ti potrošniki, ne kupujejo določenega izdelka ali storitve, še manj 

določeno blagovno znamko. Kupujejo kapriciozno, ko jih nekaj navduši. Dejansko pa je 

velika večina nakupov impulzivnih. Ko blagovne znamke ugotovijo, kako učinkovito tržiti 

impulzivne  potrošnike, takrat lahko povečajo svojo prodajo. Nakup impulzivnih strank je 

ponavadi čustveno usmerjen, zato se moram ponudnik dotakniti njegovih čustev, 

– potrošniki, ki temeljijo na potrebah – ti kupci, kupujejo za zadovoljitev svojih potreb. Za 

trženje potrošnika, ki temelji na potreba, mora marketinška strategija učinkovito predvideti 

te potrebe. To pomeni trženje uporabnosti, usmerjeno v več kanalov, vključno s tiskanimi 

mediji, spletom in socialnimi mediji. Potrošnike je potrebno segmentirati glede na potrebe 

in prilagoditi tržno strategijo vsaki od teh potreb. 

2.2 Obnašanje potrošnika 

V obdobju, ko je bilo povpraševanje večje od ponudbe, se podjetja niso sistematično ukvarjala 

z raziskovanjem obnašanja potrošnika. Ko pa se je kupna moč potrošnika dvignila, se je stanje 

začelo spreminjati v korist porabnikov. Proizvodni naravnanosti je sledila naravnanost k 

izdelku (Vukasović 2013, 29). 

Porabniki postajamo vse izbirčnejši, zato so se mnoga podjetja osredotočila na prodajno 

naravnanost. Ko ponudba preseže povpraševanje, postane velik problem, kako prodajati 

izdelke, ki jih je proizvodnja sposobna izdelati. Ko se na trgu pojavita dva enaka izdelka, ki 

zadovoljita isto potrebe in ima potrošnik možnost izbire, se pojavi potreba po boljšem 

poznavanju potrošnika in njegovega vedenja (Vukasović 2013, 29). 
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Kmalu so se te naravnanosti izkazale za neučinkovite. Podjetja so začela iskati načine, kako 

čim uspešneje prepoznati potrebe in želje na specifičnem ciljnem trgu in kako biti boljši od 

konkurence pri zadovoljevanju potreb potrošnikov. Začela so razvijati trženjsko naravnanost. 

Široko sprejeta načela trženjskega koncepta so bila osnova za raziskovanje obnašanja 

potrošnika (Vukasović 2013, 29). 

Slika 1: Potrošnikova izbira izdelka 

Vir: Potočnik 2002a, 115. 

Zaradi razvoja interneta in mobilnih naprav, pa se je obnašanje potrošnikov spremenilo tudi na 

tem področju. Začelo se je pojavljati vedno več potrošnikov, ki iščejo in kupujejo izdelke na 

spletu. Leta 2014 je že več kot  46% evropskih kupcev za svoje nakupe uporabljajo internet. 

Zato se morajo ponudniki prilagoditi in poiskati rešitve za različne izzive s katerimi se srečujejo 

(npr. izpolnjevanjem spletnih naročil, načrtovanjem in upravljanjem skladišč, upravljanjem 

zalog, učinkovitim prevozom in dostavo…) (Nguyen, de Leeuw in Dullaert 2016). 

Raziskovanje obnašanja potrošnika pomeni preučevanje načina, kako porabniki prejemajo 

nakupne odločitve. Raziskujemo tisto, kar kupujejo, zakaj, kdaj, kje in kako pogosto kupujejo 

določen izdelek. Vukasović (2013, 30) navaja vprašanja, s pomočjo katerih raziskovalci iščejo 

odgovore: 

– kaj porabnik kupuje (kateri izdelki zadovoljujejo potrebe potrošnikov), 

– kdaj kupujejo določeni izdelek (tedensko, mesečno, sezonsko, letno), 

– kje kupujejo (na tržnici, v večjih trgovskih centrih),kdo uporablja izdelke (ni vedno kupec 

tudi porabnik), 

– kdo kupuje (ženska, moški, posameznik, skupina), 
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– kako kupuje (iz navade, gotovinsko), 

– zakaj kupuje (katere cilje želi doseči). 

Preučevanje potrošnikovega obnašanja, potrošnikom omogoča boljši vpogled v kompleksnost 

odločanja v zvezi s potrošnjo, bolje razumejo svoje motive in akcije, lažje in bolje izbirajo, ko 

kupujejo in trošijo finančna sredstva. Zato morajo tržniki preučevati potrošnikove želje, 

zaznavanje, nagnjenja ter nakupno vedenje. Preučevanje teh postavk omogoča razvoj novih 

izdelkov in opredelitev njihovih značilnosti, prodajnih cen, poti, sporočil in drugih prvin 

trženjskega spleta (Kotler 1998, 173). 

2.3  Proces zaznavanja pri potrošnikih  

Zaznavanje človeku omogoča, da se znajde v okolju. Zaznavanje predstavlja vez med okoljem 

in posameznikom, ki mu pove, kaj se zunaj dogaja. Človek je življenjsko odvisen od 

prilagajanja na spremembe v okolju. Ne zaznavamo le to, kar se dogaja okoli nas, ampak tudi 

tisto, kar se dogaja znotraj nas, v našem telesu in našem duševnem okolju. Od našega 

zaznavanje je odvisno, kaj bomo kupili, katero blagovno znamko bomo zaznali in se zanjo 

odločili. Zaznavanje je največja ovira vseh tržnikov (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

273).  

 

Slika 2: Proces zaznavanja potrošnikov 

Vir: Arens 2004, 148. 

Od vseh informacij, na katere naletijo potrošniki tekom dneva, jih opazijo le nekaj in še manj 

se jih spomnijo. Zaznavanje lahko opredelimo kot osebno in individualno gledanje na stvari. 

Vsak človek stvari zazna po svoje in na svoj način. Gre za subjektivno razlago dražljajev 

(Kranjc 2002, 15).  

Dva posameznika sta lahko izpostavljena popolnoma enakemu dražljaju, a bosta odreagirala 

drugače. Njun način odreagiranja je odvisen od njunih individualnih potreb in pričakovanj. 

FIZIČNI 

PODATKI 

FIZIOLOŠKA 

OKNA 

PSIHOLOŠKA 

OKNA 

KOGNICIJA MISELNI 

ZAPIS 

oglasi, 

pospeševanje 

prodaje, 

izdelki, 

trgovina, 

pogovor, 

novice. 

vid,  

sluh,  

otip,  

okus,  

vonj. 

osebnost, 

samopodoba, 

navade, 

prepričanja, 

stališča. 

zavedanje  

in 

 nezavedanje. 

informacija, 

potreba,  

želja. 



10 

 

Funkcija dražljajev je spoznanje, ki nam daje sporočila o okolju in vznemirjenje, ki aktivira 

organizem (Mihaljčič 2006, 35).  

Dražljaj je fizična informacija. Deluje na naše čute. Ko začutimo dražljaj je pomembno, da 

znamo občutek interpretirati. Interpretacija je dajanje pomena občutkom. Obstajata dve vrsti: 

Fizična in psihološka (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 274).  

Pri fizični razpolagamo z naslednjimi čutili:  

 svetlobnim (občutek vida), 

 mehaničnim (občutek sluha, tipa ravnotežja, mišične napetosti in bolečine), 

 kemičnim (občutek vonja in okusa), 

 toplotnim (občutek hladnega in toplega).  

Vsak organ odreagira z vzburjenjem, ki se prenaša do naših možganov (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 274). 

Pri psiholoških nas omejujejo naša čustva in interesi. Potrošnik dražljaje prepisuje na podlagi 

niza prepričanj. Razume jih kot podzavestne filtre, ki informacije vrednotijo, filtrirajo in 

poosebljajo v skladu s subjektivnimi čustvenimi standardi (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 274).  

Potrošnikova izbira dražljajev je odvisna od naslednjih dejavnikov (Kranjc 2002, 16): 

 pričakovanja (potrošnik zaznava skladno s svojimi pričakovanji), 

 motivi (potrošnik zazna skladno s svojimi motivi – če potrebuje novo obleko, bo bolj 

pozoren na prodajalne z oblačili, kot če je ne potrebuje) 

 značilnosti dražljajev (kontrast, velikost, barva, intenzivnost in izolacija, so osnovne 

fizikalne lastnosti, ki vzbudijo potrošnikovo zanimanje).  

Potrošnik zaznava kakovost nekega izdelka na podlagi dobljenih informacij oz. dražljajev, ki 

so lahko primarni ali sekundarni. Primarni dražljaji: potrošnik ocenjuje kakovost na podlagi 

objektivnih in racionalnih meril. Pogosto se pokaže, da fizikalne lastnosti niso dejanski 

pokazatelji kakovosti izdelka. Sekundarni dražljaji: takrat, ko potrošnik nima dovolj izkušenj o 

nekem izdelku ali storitvi, ocenjuje njegovo kakovost na podlagi sekundarnih dražljajev. Ti 

dražljaji so cena, ugled, prodajalne, prijaznost trgovca, blagovna znamka in reklama. Cena 

izdelka je za kupca najpomembnejša takrat, ko nima dovolj informacij o izdelku. Negotovost, 

ki doleti kupca, imenujemo zaznavanje tveganja. Za zmanjšanje tveganja si oblikuje lastno 

strategijo: išče informacije po trgovinah, oglasih, pri znancih, ostaja zvest preizkušeni znamki, 

zaupa uveljavljeni blagovni znamki, zaupa uglednim prodajalnam, zaupa visoki ceni in 

zavarovanju (Mihaljčič 2006, 39).   

Kupci iščejo prijetne in pozitivne dražljaje, neprijetnim se izogibajo. Prevelika količina 

dražljajev lahko privede do informacijske preobremenjenosti. Tam, kjer je dražljajev preveč in 
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kupec nanje ne more ali ne želi odreagirati, pride do zaznavne blokade – podzavestno izklopi 

zaznave in dražljajev ne zazna več (Mihaljčič 2006, 37). 

 

  



12 

 

3 RAZISKOVANJE VEDENJA POTROŠNIKOV 

Raziskovanje vedenja porabnikov je dokaj mlada znanstvena disciplina. Prve knjige, ki se 

lotevajo te problematike, so bile napisane v šestdesetih letih, korenine pa segajo še nazaj 

(Mumel 2001, 14). 

Vedenje porabnikov je preučevanje procesa, v katerem posamezniki ali skupine ljudi izbirajo, 

nakupujejo, uporabljajo ali opustijo izdelke, storitve, ideje ali izkušnje, da bi z njimi zadovoljili 

svoje želje in potrebe (Solomon 2018, 28).  

Raziskovanje se običajno začne s preučevanjem demografskih, socialnih in antropoloških 

značilnosti porabnikov in se kasneje nadaljuje še s preučevanjem njihovih psiholoških 

značilnosti (Mumel 2001, 19).  

Za tržnike, porabnike, znanstvenike in študente je raziskovanje vedenja porabnikov pomembno. 

Tržniki želijo spoznati, zakaj in kako posamezniki sprejemajo nakupovalne odločitve. Tako 

sprejmejo boljše marketinške odločitve, saj so z razumevanjem vedenja porabnikov v prednosti 

pred konkurenti. Porabniki želijo spoznati dejavnike, ki vplivajo na njihove odločitve o nakupu. 

Znanstvenike zanima vse o vidikih človekovega vedenja. Študentje pa si želijo razumeti 

notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na vedenje porabnikov, saj je vedenje porabnikov del 

širšega področja o vedenju ljudi (Mumel 2001, 24). 

Raziskave in analize potrošnikov lahko opravimo v zaporedju, ki sta ga oblikovala Peter in 

Olson (2002, 27): 

 Raziskava in analiza potrošnikov: raziščemo, kaj potrošniki razmišljajo in kako čutijo. 

Zanima nas predvsem njihov odnos do matičnega podjetja v primerjavi s konkurenčnimi 

podjetji. 

 Razvoj marketinške strategije: določimo cilje in specificiramo trženjski splet (izdelek, 

prodajne cene, prodajne poti in tržno komuniciranje). 

 Izvajanje marketinške strategije v izbranem okolju. 

 Rezultati izvajanja strategij: z izvajanjem marketinških strategij v praksi, se raziskave in 

analize ne nehajo. Nadaljujejo se z namenom dopolnjevanja že obstoječe strategije. 

Raziskave in analize naj bi bile nepretrgan proces raziskovanja in analiziranja potrošnikov, 

razvoja, izvedbe in izboljševanja strategij.  
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Slika 3: Pomen raziskav in analiz potrošnikov na marketinške strategije 

Vir: Peter in Olson 2002, 27.  

3.1 Dejavniki, ki vplivajo na vedenje potrošnikov pri nakupovalnem odločanju 

Andersson, Magnusson in Futic (2010) navajajo, da Kotler idr. (2005) opredeljuje štiri 

dejavnike, ki vplivajo na obnašanje potrošnikov. 

 

Slika 4: Razčlenjeni model dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev 

Vir: Kotler 2004, 163. 
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3.1.1 Kulturni dejavniki 

Najbolj na vedenje potrošnikov vplivajo kulturni dejavniki. Kulturni dejavnik je najbolj 

osnovni vir, ki določa želje in obnašanje potrošnika. Obnašanja se naučimo med odraščanjem, 

saj se otrok uči vrednot od svoje družine. Tržniki želijo slediti kulturnim premikom, da bi si 

zamislili izdelke, ki bi jih potrošniki želeli. Npr. naša večja skrb za zdravje je privedla do velike 

industrije bio oz. naravne in bolj zdrave hrane  (Kotler idr. 2005, povz. po Andersson,  

Magnusson in Futic 2010, 6). 

Kultura je priučena iz okolja v katerem posamezniki živijo, je predpisujoča, dinamična in 

zagotavlja stalnost in kontinuiteto, je skupinski pojav med posamezniki v določeni družbi. Je 

hierarhična, saj vsak pripada kulturi večje skupine in hkrati lahko pripada številnim kulturam 

manjših skupin. Hkrati je koristna, saj olajša vsakdanje odločitve in usmerja vedenje 

porabnikov. Kultura opredeljuje kako se ljudje oblačijo, kako se prehranjujejo, kako živijo, kam 

gredo na počitnice… (Vida idr. 2010, 134). 

Subkultura ponazarja skupino ljudi, s skupnimi življenjskimi izkušnjami in situacijami, npr. 

iste narodnosti, religije, rasne skupine in geografske regije. Ti vplivi vplivajo na vrednote, 

norme in obrede, ki jih človek opravlja (Blackwell, Miniard in Engel 2006, povz. po Andersson,  

Magnusson in Futic 2010, 6). 

Kotler (2004, 184) pravi, da poznajo vse človeške združbe družbeno slojevitost. Značilnosti 

družbenih razredov so naslednje:  

 vedenje oseb znotraj posameznega razreda je bolj podobno,  

 posameznikov nižji ali višji družbeni položaj je odvisen od družbenega razreda, ki mu 

pripada, 

 družbeni razred posameznika zaznamuje vrsta spremenljivk – poklic, dohodek, izobrazba, 

bogastvo in vrednostna usmerjenost, 

 posamezniki lahko prehajajo iz enega družbenega razreda navzgor ali navzdol v druge 

razrede. 

Khaniwale (2015, 281) pravi, da kultura predstavlja naslednje norme: 

 finančne vrednote, 

 moralne vrednote, 

 prepričanja, 

 stališča, 

 navade. 
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3.1.2 Družbeni dejavniki 

Družbeni dejavniki v glavnem zajemajo vplive družbenega okolja v katerem se nahaja 

porabnik. V to skupino sodijo socialni sloj, referenčne skupine in vloga v družini (Vida idr. 

2010, 166). 

Socialni sloj je je sorazmerno homogena in stabilna skupina ljudi z enakimi vrednotami, 

zanimanjem, življenjskim slogom in vedenjem. Kriteriji, ki jih uporabljamo za delitev 

prebivalstva na socialne sloje so npr. dohodek, izobrazba, poklic, premoženje, etična 

pripadnost. Ljudje v okviru enega socialnega sloja razvijajo podobne ali enake vedenjske 

vzorce, jezikovne fraze, vrednote, življenjski slog ipd., vse to pa vpliva na proces nakupnega 

odločanja (Kotler 2004, 174) 

Vloga in status močno vplivata na potrošnikove nakupne odločitve, saj bo potrošnik uporabljal 

dobrine, ki ustrezajo njegovemu statusu  oziroma pripadnosti določenim  organizacijam klubom 

ipd. (Khaniwale 2015, 282) 

Referenčna skupina je skupina ljudi, s katero se posameznik identificira in sprejema vrednote 

ter vedenje te skupina. Večina ljudi pripada več referenčnim skupinam hkrati. Posameznik 

lahko na določene referenčne skupine gleda ali pozitivno ali negativno, iz njih lahko izstopa in 

se priključi k drugim. Nekateri člani imajo v referenčni skuini vodilni položaj zaradi svojega 

statusa, izkušenj in znanja. Take posameznike imenujemo mnenjski vodje, saj njihovo mnenje, 

priporočila in nasvete upošteva več članov referenčne skupine (Vida idr. 2010, 165). 

Rani (2014, 56) pravi, da je družina mogoče najpomembnejši dejavnik za posameznika, torej, 

močno vpliva na potrošnikovo vedenje. Vloga v družini obsega številne funkcije in dejavnosti, 

ki jih ima posameznik v določeni situaciji. Vloga v družini vpliva na nakupno vedenje člana 

družine. Ko pri nakupnih odločitvah sodeluje več članov družine, se njihove vloge razlikujejo. 

Pri tem izvajajo različne naloge, kot so sprožanje zamisli, iskanje informacij, vrednotenje 

alternativ, izbira določene blagovne znamke in odločitev, ali izdelek sploh kupiti. V začetnih 

raziskavah so v večini preučevali vpliv žene in moža, sedaj pa je vedno bolj pomemben tudi 

vpliv otrok na nakupne odločitve (Kotler 2004, 188). 

3.1.3 Osebni dejavniki 

Proces nakupnega odločanja je odvisen od teh edinstvenih dejavnikov, prav tako pa še od 

osebnostnih značilnosti npr. spola, samopodobe, finančnega statusa, obdobja življenja itd. (Rani 

2014, 56).  

Vsak posameznik ima osebne značilnosti, ki narekujejo njegovo vedenje. Osebnost predstavlja 

splet psiholoških lastnosti, ki povzročajo, da se oseba na določene dražljaje, ki jih prejme iz 

okolja, vedno znova odziva enako ali podobno (Kotler 2004, 193).  
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Sem uvrščamo predvsem demografske lastnosti posameznikov (spol, starost, dohodek, 

izobrazba, poklic, zakonski stan…), ki vplivajo na nakupne odločitve in delijo kupce na 

podskupine, ki jim mora podjetje prilagoditi svoj trženjski splet (Potočnik 2002b, 115). 

Poklic in premoženje pomembno vplivata na način porabe. Fizični delavec bo kupil drugačne 

oblačila kot direktor podjetja. Izbira izdelka je v veliki meri odvisna od premoženjskega stanja 

posameznika: od osebnega dohodka, premoženja, prihrankov, kreditne sposobnosti, stališč do 

trošenja in varčevanja (Kotler 2004, 190). 

Osebnost so lastnosti (dominantnost, agresivnost, samozavest, skrbnost ipd.), ki določajo, kako 

se posameznik obnaša v različnih situacijah in v odnosih z drugimi (Cetină, Munthiu in 

Radulescu 2012, 187 povz. po Jisana 2014, 36). Te lastnosti pa so pomembne pri 

napovedovanju potrošnikovega obnašanja. Osebnost in motivacija sta dve izredno pomembni 

področji, ki ju lahko izkoristimo pri oblikovanju oglasov oz. pri strategijah oglaševanja 

(Montgomery 2008, 133) 

Življenjski slog pomeni vzorec življenja in je določen z interesi, mnenji in aktivnostmi 

potrošnika. Ta dejavnik je pomembnejši od značilnih lastnosti, ki se tičejo osebnosti 

(Khaniwale 2015, 283). 

3.1.4 Psihološki dejavniki 

Najpogostejši psihološki dejavniki, ki imajo vpliv na nakupni proces porabnika so: motiv, 

motivacija, zaznavanje, stališča, učenje in osebnost (Kotler 2004, 195). 

Vrednost izdelka je vredna toliko, kolikor je potrošnik za nakup motiviran in kako izdelek 

dojema (Khaniwale 2015, 283). 

Motivacija je proces spodbujanja in usmerjanja, ki porabnika vodi k izvršitvi aktivnosti. 

Motivacijski proces se začne z neravnovesjem (potreba), ki spodbuja aktivnost (motiv), da se 

neravnovesje zmanjša (cilj). Predstavlja notranje želje v posameznikovem vedenju, ki se 

izražajo kot potrebe, želje in hotenja (Vida idr. 2010, 76). 

Tristopenjski proces, v katerem ljudje izbirajo, obdelujejo in pojasnjujejo informacije, ki so jih 

prejeli in jim dali pomen imenujemo zaznava. Tako imata dva človeka o isti stvari različno 

mnenje, saj jo različno zaznavata (Potočnik 2002b, 114). 

  

Posameznikov splošen odnos do okolja, ki ga obdaja, imenujemo stališče. Naša stališča so  

lahko pozitivna, negativna ali nevtralna. Do vsega, kar nas obkroža, ljudje oblikujemo določeno 

stališče, ki ga pridobimo na podlagi lastnih izkušenj. Kupčeva stališča do podjetja in njegovih 

izdelkov pomembno vplivajo na uspeh ali neuspeh trženjske strategije podjetja. Kupci z 

negativnimi stališči o podjetju in izdelkih ne bodo izdelka kupovali, poleg tega pa bodo vplivali 
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tudi na nakupno vedenje znancev in prijateljev (Vida idr. 2010, 92). Rani (2014, 60) pravi, da 

potrošnik dojema prepričanja kot resnico, stališča pa so potrošnikove ocene izdelka.  

Proces, kjer izkušnje in informacije povzročajo, da se naše osebno vedenje spremeni, 

imenujemo učenje. Rezultat učenja pa je novo pridobljeno zanje, ki je sestavljeno iz informacij, 

ki si jih je človek zapomnil. Znanje vpliva na vedenje tako, da kupci poiščejo in uporabljajo 

informacijo (Vida idr. 2010, 50). 

3.2 Vrste nakupovalnega odločanja 

Ljudje se v procesu nakupnega odločanja znajdejo v petih vlogah (Kotler 2004, 200): 

 Ponudnik: oseba, ki prva ponudi izdelek ali storitev. 

 Vplivnež: oseba, ki z svojim mnenjem in nasveti vpliva na nakupno odločanje. 

 Odločevalec: oseba, ki odloča o eni ali več odločitvah, ki vplivajo na nakup (kaj kupiti, ali 

kupiti, kako kupiti, kje kupiti). 

 Kupec: tisti, ki nakup opravi. 

 Uporabnik: Oseba, ki izdelek ali storitev uporablja oz. porabi. 

 Srečujemo se z različnimi postopki odločanja in različnimi vrstami nakupnih odločitev. Kadar 

gre za drag in kompleksen nakup, takrat je poudarek kupca globlji, udeležencev, ki pripomorejo 

k odločitvi o nakupu je več. Glede na raven kupčeve vpletenosti in obseg razlik med blagovnimi 

znamkami lahko ločimo med štirimi oblikami nakupnega vedenja (Kotler 2004, 200-201). 

Preglednica 1: Štiri oblike nakupnega vedenja 

Razlike med blagovnimi 

znamkami 

Visoka vpletenost Nizka vpletenost 

Pomembne razlike med 

blagovnimi znamkami 

Zapleteno nakupno vedenje Nakupno vedenje, 

usmerjeno k raznolikosti 

Majhne razlike med 

blagovnimi znamkami 

Nakupno vedenje, 

usmerjeno k zmanjševanju 

neskladja 

Ustaljeno nakupno vedenje 

Vir: Kotler 2004, 201.  

Štiri oblike nakupnega vedenja glede na raven kupčeve vpletenosti in obseg razlik med 

blagovnimi znamkami so:  

Zapleteno nakupno vedenje, ki ga sestavljajo trije koraki. Kupec najprej oblikuje mnenje o 

izdelku, si ustvari stališče o izdelku, nazadnje, po tehtnem premisleku, izdelek izbere. Zapleteno 

obliko nakupnega odločanja porabniki uporabljajo, če so močno vpleteni v nakup in se zavedajo 

bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Večinoma gre za nakup izdelka, ki je drag, njegov 

nakup tvegan, se ne kupuje pogosto in ima simbolen pomen. Primer takega izdelka sta  tudi 

otroški voziček in avtosedež. Pomembno je, da tržniki izdelkov z visoko vpletenostjo razumejo 

porabnikovo zbiranje informacij in njegovo ocenjevanje izdelkov. Oblikovati morajo strategije, 
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s pomočjo katerih kupec spoznava značilnosti izdelka, njihov pomen in opozarjajo na odličnost 

blagovne znamke podjetja pri najpomembnejših značilnostih izdelka. Tržnik mora blagovno 

znamko narediti drugačno od drugih. S pomočjo tiskanih medijev predstaviti koristi blagovne 

znamke, motivirati prodajno osebje in kupčeve znance, da vplivajo na kupčevo izbero blagovne 

znamke (Kotler 2004, 201). 

Nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja. Zgodi se, da je kupec zaradi visoke 

vrednosti izdelka, tveganosti in redkosti nakupa, visoko vpleten v nakup, vendar ne prepozna 

bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Kupec bo pogledal, kakšna je ponudba tega izdelka 

ali storitve. Kadar bo našel razlike v kakovosti med blagovnimi znamkami, se bo odločil za 

dražji izdelek. Pri majhnih razlikah v kakovosti pa se bo verjetno odločil za cenejši ali bolj 

dostopen izdelek. Kadar porabnik opazi negativne lastnosti izdelka, če sliši kaj lepega o 

konkurenčnem izdelku, lahko porabnik občuti določeno neskladje. Zato bo pozoren na 

informacije, ki bodo potrdile pravilnost njegove izbire. V tem primeru porabnik najprej izbere 

izdelek, potem oblikuje novo prepričanje in na koncu ustvari določena stališča. Trženjsko 

komuniciranje mora biti oblikovano tako, da posreduje prepričanja in ocene, ki potrdijo 

pravilnost porabnikove izbire blagovne znamke izdelka (Kotler 2004, 202). 

Ustaljeno nakupno vedenje. Veliko izdelkov kupujemo v razmerah nizke vpletenosti in 

odsotnosti pomembnih razlik med blagovnimi znamkami (npr. kupovanje soli). Porabniki niso 

vpleteni v nakupovanje tovrstnih izdelkov. Gredo v prodajalno in sežejo po neki znamki. Kadar 

sežejo vedno po isti blagovni znamki, to ni posledica zvestobe, ampak zgolj navade. Vpletenost 

porabnikov je nizka pri večini nakupov izdelkov majhne vrednosti, ki se kupujejo pogosto. 

Nakupno vedenje teh izdelkov ne poteka preko ustaljenega zaporedja prepričanje, stališče in 

vedenje, porabniki informacij ne iščejo, ne ocenjujejo značilnosti, odločijo se hitro. Informacije 

prejemajo pasivno preko tiskanih in televizijskih oglasov. Zaradi ponavljanja oglasov so 

seznanjeni z blagovno znamko, a o njej niso prepričani. Po nakupu porabniki morda ne 

ocenjujejo svoje odločitve. Nakupno odločanje pri izdelkih z nizko vpletenostjo se začne s 

pasivno priučenimi prepričanji, sledita mu nakupno vedenje in morebitno ocenjevanje nakupa 

(Kotler 2004, 202).   

Nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti. Značilnost nekaterih nakupov je nizka vpletenost, 

so pa pomembne razlike med blagovnimi znamkami. V takšnih primerih je pogosto prehajanje 

porabnikov iz ene blagovne znamke na drugo (npr. nakup piškotov). Porabnik ima neka 

prepričanja o izdelku, izbere neko blagovno znamko brez posebnega ocenjevanja, in izdelek 

oceni med porabo. Naslednjič bo morda segel po drugi blagovni znamki. Menjavanje blagovnih 

znamk ni posledica nezadovoljstva ampak, usmerjenosti k iskanju raznolikosti (Kotler 2004, 

202).  

Ali se določena faza procesa odločanja pojavi in kako intenzivno, je odvisno od situacije. 

Ločimo med tremi tipi odločanja: odločanje iz navade, zoženi proces odločanja in razširjeni 
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proces odločanja. Ti tipi se med seboj prepletajo, njihovo ločevanje je zgolj v funkciji lažjega 

razumevanja in pojasnjevanja (Mumel 2001, 170). 

 

Slika 5: Kontinuum vedenja pri nakupnih odločitvah 

Vir: Solomon, Bamosy in Askegaard 1999, 209. 

3.2.1 Odločanje iz navade  

Večina naših nakupov se ponavlja in jih ne opravimo le enkrat. Kupec naj bi pri ponovnem 

nakupu moral rešiti problem še enkrat, ponovno porabiti čas in energijo. Vendar pa se v taki 

situaciji pojavi poenostavitev procesa odločanja. Kupec izbere iste izdelke in blagovno 

zanamko, kot pri prvem nakupu. Takšno odločanje imenujemo odločanje iz navade in je od 

vseh vrst odločanja najmanj zapleteno (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 163).  

Tu niti ne gre za odločanje v pravem pomenu besede. Rešitev problema oz. izdelek in znamke 

izdelka poiščemo v dolgoročnem spominu, ko zaznamo problem. Po nakupu izdelek redko 

vrednotimo. Razlog vrednotenja je lahko ta, da kakovost izdelka ne izpolni naših pričakovanj, 

ali pa se spremenijo okoliščine (Mumel 2001, 170). 

Razloga za odločanje iz navade sta dva. Prvi je ta, da kupimo znamko, ki smo jo v preteklosti 

v procesu intenzivnega odločanja že izbrali. Pomembnost uporabe dobrega izdelka je tu še 

vedno visoka, prav tako pripadnost znamki. Drugi razlog pa je ta, da smo prepričani, da so vsi 

izdelki po kakovosti enaki. Neko znamko preizkusimo, z njo smo zadovoljni, zato jo iz navade 

še naprej kupujemo. Stopnja pripadnosti je nizka, konkurenčne znamke zato kupca hitreje in 

lažje prevzamejo (Mumel 2001, 171). 
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ODLOČANJA 
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PROCES 
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Poceni izdelki Dražji izdelki 

Pogosti nakupi 

Nizka vpletenost porabnika 
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Malo razmišljanja, iskanja in časa za nakup 

Občasni nakupi 

Visoka vpletenost porabnika 

Neznana izdelčna skupina in blagovna 

znamka 

Obsežno razmišljanja, iskanja in časa za 

nakup 
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3.2.2 Zoženi proces odločanja 

Pojavi se, kadar je vpletenost nizka, podoben je odločanju pri nakupu iz navade. Pojavlja se pri 

vsakdanjih nakupih, vrednotenje nakupa je sorazmerno majhno. Da bi se porabnik za vsak tak 

nakup prebil skozi vse stopnje razširjenega procesa odločanja nima ne časa, ne virov in niti 

motivacije. Lažje je, če proces poenostavimo z znižanjem števila in variabilnosti informacijskih 

virov, nadomestkov in kriterijev, ki jih za vrednotenje danih možnosti uporabljamo. Tu gre za 

izbire po preprostem pravilu »kupi znamko, ki jo prepoznaš« ali »kupi najcenejšo znamko«. 

Zamenjavo blagovne znamke povzroči vprašanje »zakaj ne bi poskusil«. Pri takšnem ravnanju 

je iskanja informacij in vrednotenja pred nakupom manj oz. malo. Zato lahko začasno prednost 

doseže vsak, ki ponuja podoben izdelek. V večini primerov izberemo izdelek, katerega 

blagovno znamko prepoznamo. Izvajanje različnih aktivnosti na prodajnem mestu, kot so 

ponujanje vzorcev, kuponi ugodnosti ipd., lahko vpliva na zamenjavo znamke. (Mumel 2001, 

171). 

3.2.3 Razširjeni proces odločanja 

Razširjeni proces odločanja je natančen in razdelan. Pojavi se, ko so izpolnjeni trije pogoji: 

visoka stopnja vpletenosti z nakupom, alternative se razlikujejo v bistvenih značilnostih, na 

voljo je dovolj časa za premislek. To so nakupi, pri katerih so stroški in tveganja za napačne 

odločitve visoki (nakup avtomobila, dragih oblačil, nakup avtosedeža, nakup vozička ipd.). 

Značilno je močno iskanje informacij v lastnem spominu in zunaj sebe. Pojavijo se vse stopnje 

procesa odločanja, ni pa nujno, da se pojavijo v omenjenem vrstnem redu. Procesu odločanja 

sledi vrednotenje alternativ. Po dodatnim iskanju in vrednotenju informacij, sprejmemo 

odločitev o tem, kje in kako kupiti. Šele z zadovoljstvom ali nezadovoljstvom z izbranim 

izdelkom se proces analize konča (Mumel 2001, 172-173). 

3.3 Stopnje v procesu nakupnega vedenja 

Porabnikova odločitev za nakup ali proti njemu je pomemben trenutek za večino tržnikov. 

Močno vpliva na to, ali bo trženjska strategija uspešna ali ne. Porabnik vsak dan sprejme 

številne odločitve glede različnih vidikov življenja (Vida idr. 2010, 196). 

Nakupni proces pri porabniku lahko razumemo kot proces odločanja. V tem procesu porabnik 

uporabi svoje znanje, prepričanje ter stare in nove informacije iz okolja. Integracijski proces v 

katerem primerja vse znane možnosti, privede do nakupne odločitve. Prav proces nakupnega 

odločanja porabnika, poznavanje, kako porabnik išče in primerja alternative, ter vpliv 

dejavnikov nanj, je za oglaševalce temeljnega pomena (Peter in Olson 2005, 169) 
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 V literaturi s področja vedenja porabnikov se pojavlja petstopenjski model nakupnega 

postopka (Mumel 2001, 165): 

 Prepoznavanje problemov (porabnik začuti, da trenutno stanje ne ustreza stanju, kakršno si 

želi). 

 Iskanje informacij (porabnik začne iskati dodatne informacije). 

 Vrednotenje in izbira alternativ (porabnik obdela podatke in napravi končno oceno 

vrednosti). 

 Izbira in nakup. 

 Ponakupno vedenje. 

Engel, Blackwell in Miniard (1995) pa jih navajajo 7, saj v procesu odločanja prištevajo še 

uporabo in znebitev (Mumel 2001, 165). 

 

Slika 6: Stopnje procesa odločanja porabnikov 

Vir: Armstrong in Kotler 2010, 179. 

3.3.1 Prepoznavanje problemov 

Proces se prične, ko posameznik začuti problem oz. potrebo, ki jo povzročajo notranji ali 

zunanji dražljaji. Do tega stanja pride, ker obstaja razlika med sedanjim in želenim stanjem 

(Konečnik 2007, 34). 

Pri notranjih dražljajih gre za eno izmed posameznikovih osnovnih potreb – lahkota, žeja, 

spolnosti, ki preseže prag in postane vzgib. Potrebo lahko zbudijo tudi zunanji dražljaji. Npr. 

oseba občuti lakoto, ko gre mimo pekarne in opazi sveže pečen kruh. Tržniki morajo poiskati 

okoliščine, ki sprožijo določeno potrebo. Z zbiranjem informacij pri porabnikih lahko 
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opredelijo, kateri so najpogostejši dražljaji, ki pri porabniku zbudijo zanimanje za določen 

izdelek. Tako razvijejo trženjske strategije, ki pri porabniku sprožijo zanimanje (Kotler 2004, 

204). 

3.3.2 Iskanje informacij 

Kupec, ki je prepoznal določeno potrebo, bo poskusil poiskati informacije, da bo lahko sprejel 

primerno nakupno ali nenakupno odločitev. Iskanje informacij lahko poteka od enostavnega 

pregleda spomina za ugotovitev, kaj smo naredili za rešitev problema v preteklosti, do lotevanja 

obsežnega terenskega dela, kjer kupec upošteva raznolike vire, da bi pridobil kar se da veliko 

informacij (Možina, Župančič, Štefančič Pavlovič 2002, 155). 

Ko (u)porabnik prepozna potrebo, bo poskušal poiskati informacije, ki bi mu nakup olajšale ter 

mu tako pomagale najti rešitev za zadovoljitev nepotešenih potreb. Najprej bo problem 

poskušal rešiti z notranjim iskanjem, v kolikor pa to ne bo rešilo problema, se bo osredotočil na 

informacije iz okolja (zunanje iskanje). Ko pridobi posamezne informacije, jih obdela in shrani 

v svojem spominu ali zapisu. Dolžina in globina raziskovanja sta odvisna od osebnosti, socialne 

ravni, prihodkov, velikosti nakupa, prejšnjih izkušenj, prednosti blagovnih znamk in 

zadovoljstva potrošnika (Blackwell, Miniard in Engel 2001, 73).  

Porabniki pridobivajo informacije iz osebnih virov (družina, prijatelji, sosedi, znanci), 

poslovnih virov (oglaševanje, prodajalci, posredniki, spletne strani, embalaža, predstavitev v 

prodajalnah), javnih virov (množični mediji, porabniške organizacije, internet) in izkustvenih 

virov (ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba) (Armstrong in Koter 2010, 180). 

3.3.3 Vrednotenje in izbira alternativ 

Izbiranje alternativ, ki predstavljajo potencialno rešitev problema, je sestavni del potrošniškega 

odločanja. Nastopi, ko potrošnik izbere dovolj informacij. Skupino alternativ sestavlja množica 

vseh za potrošnika razpoložljivih možnosti. Te potrošnik omeji na sprejemljivo število med 

katerimi se odloča glede na pomembnost nakupa in časa ter energije, ki jo želi vložiti v 

ocenjevanje (Blech in Blech 2001, 116). 

Kriterijem, za vrednotenje alternativ, pravimo evaluativni kriteriji. Pri porabnikih se število, 

vrsta in pomembnost kriterijev razlikujejo. Različne kriterije pa porabnik uporablja tudi glede 

na kategorije izdelkov. Te dejavnike porabniki upoštevajo pri izbiri. Dejavniki so pomembni 

tudi za tržnike, saj je za njih pomembno, katere kriterije porabniki na ciljnem trgu oz. v ciljni 

skupini uporabljajo. Pri razvijanju strategije trženja je potrebno že v začetnih korakih ugotoviti 

(Mumel 2001, 167): 

 katere evaluativne kriterije uporabljajo porabniki, 

 kako porabniki zaznavajo različne alternative pri vsakem kriteriju,  
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 pomembnost vsakega kriterija. 

3.3.4 Izbira prodajalne in nakup 

Proces odločanja pri izbiri prodajalne je enak procesu odločanja pri izbiri izdelka ali blagovne 

znamke. Edina razlika je v uporabi evaluativnih kriterijev. Ni dovolj, da kupec izbere izdelek, 

izbrati mora tudi prodajalno v kateri željeni izdelek prodajajo. Kupec lahko izbere izdelek in 

prodajalno na več načinov. Lahko najprej izbere izdelek, nato prodajalno (pred odločitvijo o 

prodajalni preveri, kje je izdelek najcenejši in ga tam kupi), najprej prodajalno in nato izdelek 

(zaradi določene prednosti, ki jo ima izbrana prodajalna se odločimo, da bomo kupili izdelek v 

njej). Tretja možnost je, da izbere prodajalno in izdelek istočasno. Dejavnike odločanja mora 

prepoznati tako proizvajalec kot prodajalec (Mumel 2001, 167). 

Čeprav kupec izbere izdelek in prodajalno, lahko v samem procesu nakupa, vseeno izbere drugo 

znamko izdelka ali izdelek. Razlog takšnih nakupov je v prejemu dodatnih informacij (znižane 

cene, prijazno prodajno osebje, boljši položaj izdelkov na policah ipd), ki jih dobimo v 

prodajalni. Ko izberemo znamko in prodajalno, nam preostane le še odločitev o načinu plačila 

izdelka (gotovina, kreditna kartica…) (Mumel 2001, 167 – 168). 

3.3.5 Uporaba in ponakupno vedenje 

Potrošnik po uporabi izdelka ocenjuje v kolikšni meri izbrana alternativa zadovoljuje njegove 

potrebe in pričakovanja (Damjan in Možina 2002, 29). 

Po nakupu izdelka bo porabnik občutil neko raven zadovoljstva ali nezadovoljstva. Tržnikovo 

delo se ne konča, ko je izdelek prodan. Tržniki morajo spremljati ponakupno zadovoljstvo, 

ponakupna dejanja in uporabo izdelka (Kotler 2004, 208). 

Razlogov, da je za tržnika zanimivo tudi to, kako potrošnik izdelek uporablja je več. 

Najpomembnejši je, da z uporabo izdelka zadovoljuje določeno potrebo. Če potreba ni 

zadovoljena, če ne izpolnjuje kupčevih pričakovanj, sledi negativno vrednotenje izdelka. Zato 

morajo tržniki vedeti, kako se izdelek izkaže v praksi, ko ga kupec uporablja. Tako opazovanje 

lahko nakaže tudi nek povsem nov način uporabe izdelka, lahko pokaže, da je potrebno izdelek 

spremeniti ali izdelati nov izdelek.  Opazovanje uporabe izdelka tržnika usmeri, kako izdelek 

oglaševati. Ko kupec izdelek že uporablja, prihaja z njim v stik servisna služba. Zato bi podjetja 

morala vlagati v izobraževanje delavcev v servisni službi, da bodo imeli vsaj osnovna znanja s 

področja medsebojnih odnosov (Mumel 2001, 168). 
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3.3.6 Zadovoljstvo/nezadovoljstvi z izdelkom 

Ob nakupu izdelka ima potrošnik neka pričakovanja, kako bo izdelek njegove potrebe 

zadovoljil. Kadar so te potrebe v dovolj veliki meri izpolnjene, porabnik čuti zadovoljstvo, v 

nasprotnem primeru nastane pri porabniku občutki nezadovoljstva (Mumel 2001, 169). 

Če porabnik ob uporabi izdelka občuti nezadovoljstvo, se bo v prihodnje najverjetneje odločil 

za drugo blagovno znamko izdelka ali drugo prodajalno. Svoje občutke razočaranja nad 

izdelkom bo najverjetneje obvestil tudi svoje prijatelje. Da porabnik ne bi širil slabega glasu o 

izdelku, je pomembno, da ga tržnik opogumlja, da svoje pritožbe sporoči v podjetje in nikamor 

drugam. Z tem se bo porabnikov čustveni naboj znižal, opozorila pa dajo podjetju priložnost za 

spremembe (Mumel 2001, 169). 

Čeprav se zdijo zasebne reakcije porabnikov na videz nepomembne in brez neposrednih 

škodljivih posledic, moramo poudariti, da lahko močno in zelo negativno vplivajo na ugled 

proizvajalca, posredno pa tudi na nakupno vedenje drugih porabnikov. V osebne vire informacij 

imajo porabniki visoko zaupanje (Vida idr. 2010, 223). 

3.3.7 Opuščanje/znebitev 

Uporabnik se mora odločiti, kaj naj stori z izdelkom po uporabi. Lahko ga zadrži, zavrže, 

predela ali proda. Zadnji dve možnosti vedno bolj pridobivata na veljavi (Mumel 2001, 169). 

Pomemben del ponakupnega procesa se nanaša na odločitve, povezane z opuščanjem izdelkov, 

ki jih porabniki ne uporabljajo več. Vprašanje o varovanju okolja je pri tem v ospredju, saj 

velike količine odvržene embalaže in drugih odpadnih snovi, povzročajo resno škodo okolju. 

Ker je delež okoljsko zavednih porabnikov vedno večji, so izdelki, ki so na voljo v 

biorazgradljivi embalaži in/ali energijsko varčni, vse pomembnejši kriterij že pred nakupom 

(Vida idr. 2010, 231). 
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4 RAZLIKE MED SPOLOMA IN NJIHOV VPLIV NA NAKUPOVALNO 

VEDENJE 

Ločimo biološke in psihološke razlike med spoloma. 

4.1 Biološke razlike med spoloma 

 

Slika 7: Nekatere biološke razlike med spoloma 

Vir: Putrevu 2004, 51. 

Moški in ženski možgani se razlikujejo v nekaterih pomembnih lastnostih. Kažejo 

funkcionalne, anatomske in biokemične razlike, ki se pojavljajo v vseh fazah našega življenja. 

So posledica različnih kombinacij genetskih in hormonskih dejavnikov (Zaidi 2010, 49).  

Pri razlagi razlik med spoloma pogosto naletimo na razlog v različnih hormonih (estrogen, 

testosteron, androgen). Hormonske razlike med spoloma vplivajo na razlike v razpoloženju in 

osebnosti. Androgen (op. moški hormon) v zgodnjem razvoju vpliva na interese, aktivnosti in 

agresijo (Putrevu 2004, 51). 

Razlike v možganih so pomembne. Pri ženskah se aktivirajo drugi deli možganov, kot pri 

moških, kljub temu, da opravljajo enako nalogo. Prav tako ženske uporabljajo drugačne 

povezave v možganih kot moški. Razlog je v prisotnosti kar 15-20% več sive substance, ki 

predstavlja navadne nevrone, kot pri moških, kjer je prisotna bela substanca z dolgimi nevroni 

oz. nevriti. Ti možganom pomagajo izvršiti njihove procesne naloge. Siva substanca je 

koncentrirana na spoju leve in desne polovice možganov. Zaradi nje ženske uporabljajo obe 

polovici možganov, ko govorijo in se izražajo. S primerjavami delovanja moških in ženskih 

možganov so ugotovili, da ženske večinoma uporabljajo nevrone v beli snovi, moški pa v sivi. 
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To pojasni, zakaj poškodbe v istih delih možganov, ne povzročajo enakih kognitivnih posledic 

pri moških in ženskah (Guterl 2005, 42 – 43).  Ko se pri moškemu poškoduje leva polovica 

možganov, to vpliva na zmanjšanje njegovih verbalnih sposobnosti, ko se poškoduje desna stran 

pa vpliva na njegove neverbalne sposobnosti. Ta povezava je pri ženskah manj izrazita (Žmitek 

1999, 48).  

Da moški in ženski možgani niso enaki pokaže poizkus dr. Moneya z Univerze John Hopkins. 

Po zdravniški napaki, kjer so med operacijo fimoze 8-mesečnemu fantu odrezali del spolnega 

uda, so njegova starša prepričali, da sta se odločila, da njegove spolne organe spremenijo v 

ženske, ona dva pa ga vzgajata kot deklico. Poizkus je pokazal, da to ne gre, njegovi možgani 

so bili razviti po moško, ne glede na to, da ni vedel, da se je rodil kot deček. Imel je veliko 

fantovskih značilnosti. Njegova starša sta zato poskus zaključila pri njegovih 14. letih, ko je 

zagrozil staršem s samomorom, če mu ne bodo dovolili nositi fantovskih oblačil (Majdič 2012). 

Ena izmed opaznih razlik v obnašanju pri ljudeh je prostorska orientacija. Kljub temu, da ne 

moremo reči, da imajo vsi moški boljšo prostorsko predstavo od žensk, vseeno, če gledamo 

dovolj velik vzorec ljudi, ugotovimo, da imajo moški boljšo prostorsko orientacijo (Majdič 

2012). Razlag, zakaj je večina moških boljši v prostorski orientaciji in matematičnih 

sposobnostih, ženske pa imajo boljše jezikovne veščine, finomotoriko in zaznavanje hitrosti je 

več. Ena razlaga temelji na evolucijskem faktorju. Primati, so zaradi življenja v skupnostih 

imeli razdeljena opravila. Moški so lovili in iskali hrano in so pri lovu potrebovali dobro 

prostorsko predstavo. Ko smo moški lovili, so se ženske med seboj družile in razvijale 

jezikovne spretnosti (Darwin 2013, povz. po Šafhalter 2016, 17). Na prostorsko predstavo naj 

bi vplivali tudi hormoni, kar se naj bi izrazilo po puberteti (Kolb in Whishaw 2003, povz. po 

Šafhalter 2016, 18). Na prostorsko predstavo pa vpliva tudi razlika v anatomiji možganov. 

Ženski hemisferi sta bolj simetrično organizirani, bolj povezani, za možgane moških pa je 

značilna večja specializacija hemisfer (Putrevu 2004, 52).  Poleg tega je pri moških debelejša 

desna hemisfera kot pri ženskah, kar bi tudi lahko vplivalo na boljšo prostorsko predstavo. Po 

drugi strani pa je pri ženskah debelejša leva hemisfera, ki je odgovorna za jezik (Zaidi 2010, 

povz. po Šafhalter 2016, 19).  

Dva glavna živčna prenašalca ali nevrotransmitorja tudi vplivata na razlike med spoloma. 

Dopamin spodbuja k aktivnostim in ga imajo ženske manj kot moški. Serotonina, ki skuša 

preprečiti impulzivnost, pa imajo ženske več kot moški (Popcorn in Marigold 2000, 107). 

4.2 Psihološke razlike med spoloma 

Psihološke razlike med spoloma so z razliko od bioloških razlik, ki so rezultat narave, rezultat 

družbe in kulture in se lahko spreminjajo. Spremembe morajo tržniki spremljati in se jim 

pravočasno prilagajati tako, da se nanje odzovejo glede na vpliv, ki ga imajo na porabnike in 

njihove vzorce porabe (Caterall in Maclaran 2002, 406).  
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Na žalost psihološke razlike med spoloma pogosto vključujejo predsodke in diskriminacijo na 

podlagi spola v prid moških nad ženskami. Predvsem sovražni in dobronamerni seksizem lahko 

povzročita, da ljudje zaznavajo velike razlike med spoloma v psiholoških lastnostih, čeprav 

novejši znanstveni podatki kažejo drugače (Hyde 2005; Zell, Krizan in Teeter 2015, povz. po 

Zell idr. 2016)  

 Raziskovalce zanimajo psihološke razlike med spoloma na področju agresije, nasilja in 

prevlade, impulzivnosti in iskanja občutkov, vizualizacije, orientacije, socialnih odnosov, 

jezikovnih veščin, depresije in tesnobe, spolnosti, kriterijev za izbiro partnerja… Moški so bolj 

agresivni, impulzivni, prevzemajo večja tveganja, imajo boljše prostorske predstave.  Ženske 

pa imajo boljše socialne veščine, so bolj navezane na sovrstnike, kot moški, imajo večjo 

motivacijo za pripadnost drugim in so nagnjene k temu, da pomagajo drugim. (Archer 2019)  

Tudi preko spolnih stereotipov se kažejo psihološke razlike med spoloma. »Pravi« moški naj bi 

bil oblasten, samozavesten, razumski, racionalen, konkurenčen, osredotočen na individualne 

cilje, avtoritativen, tekmovalen in drzen (Avsec 2002, 24). Ženske pa naj bi bile razumevajoče, 

čustvene, odgovorne, uvidevne, občutljive, intuitivne, osredotočene na skupne cilje, plahe, 

poslušne, romantične in zgovorne (Avsec 2002, 24-25).  

4.3 Razlike med spoloma in njihov vpliv na nakupovalno vedenje 

Nakupovanje je še vedno dejavnost, pri kateri ima ženska prevladujočo vlogo. Buttle (1992) 

trdi, da je nakupovanje prizorišče, v katerem se uveljavljajo usmeritve glede na spol. Njegova 

študija je pokazala, da čeprav ženske večinoma nakupujejo za družino (npr. v trgovinah z živili, 

z oblačili itd.), lahko moške označimo za posebne trgovce (npr. za zavarovanje, za opremo za 

taborjenje in druge zunanje aktivnosti) (Laroche idr. 2000, 504). Na splošno velja, da so ženske 

bolj vpletene v nakupno zaporedje kot moški, saj so ženske tradicionalno zastopniki družinskih 

nakupov (Davis 1971; Wilkes 1975, povz. po Laroche idr. 2000, 504), zato nakupovanje 

dojemajo v povezavi z njihovo vlogo v družini (Slama in Taschian 1985, povz. po Laroche 

2000, 504).  

Biološki spol ni vzrok, da prihaja do razlik pri nakupovalnem vedenju. Te razlike nastajajo 

zaradi različnih interesov in osebnostnih razlik. Zanimivo je dejstvo, da se še vedno zelo veliko 

ljudi vidi kot stereotipno moškega/žensko nakupovalca/-ko (Hoeger, Young in Schroeder 2006, 

254).  

Zanimiva je razlika med spoloma pri tem, kaj je učinkovito nakupovanje. Moški želijo kupiti 

hitro, medtem, ko si ženske vzamejo čas za ogledovanje in raziskovanje ponudbe (Bakewell in 

Mitchell 2003, 96). Moški želijo biti pri nakupovanju učinkoviti in če se zgodi, da porabijo za 

nakup preveč časa, več kot so ga nameravali občutijo v sebi jezo in frustracijo. Da pridejo do 

željenih informacij čim hitreje, se posvetujejo z prodajalcem, se za nakup odločijo s pomočjo 
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blagovne znamke ali višine cene (višja cena = kakovosten izdelek ali primerno darilo) (Laroche 

idr. 2000, 510). Ker ženske uživajo v nakupovanju in raziskovanju si za to vzamejo več časa. Z 

razliko od moških se posvetujejo z prodajalcem zato, da dobijo še več pomembnih informacij 

o izdelku, da lahko na podlagi vseh pridobljenih informacij odločijo za nakup izdelka (Laroche 

idr. 2000, 512–513).  

Pojavlja se tudi razlika, zakaj moški in zakaj ženske nakupujejo. Moški se za nakup odloči, ker 

v nekem trenutku začuti potrebo po nečem, ki jo želi z nakupom zadovoljiti. Ženske pa 

nakupujejo bolj dolgoročno, rade vidijo, da lahko kupljen izdelek večkrat uporabijo (Bakshi 

2012, 7).  

Vsekakor pa se je pogled, tako žensk kot moških, na nakupovanje v zadnjih letih zelo spremenil. 

Pojavili so se veliki trgovski centri, vedno več nakupov se opravlja preko spleta, zaradi uporabe 

interneta so informacije lažje in hitreje dostopne, kar vpliva, da nakupovanje dojemamo 

drugače. Da se razlike med spoloma pri nakupovanju zmanjšujejo, dokazuje tudi raziskava o 

obnašanju kupcev v trgovskih centrih, ki so jo opravili Katrodia, Naude in Soni (2018). Preverili 

so, kateri dejavniki vplivajo na nakupne odločitve v nakupovalnih središčih in se med spoloma 

vpliv njih pomembno razlikuje.  Zanimivo je, da se bistvene razlike kažejo le pri naslednjih 

dejavnikih: izgled in popularnost prodajalne, evakuacijski poti in informacijski točki. Ti 

dejavniki so ženskam bolj pomembni, kot moškim. Pri dejavnikih, kot so: prostornina 

prodajalne, čas, ki ga porabijo za nakup, obnašanje zaposlenih v trgovskih centrih, ugodnosti, 

kakovost storitev za stranke, varnost in sigurnost, urejenost parkirišč, igrišča za otroke, 

privlačna dekoracija, dvigala in tekoče stopnice, promocije, čistoča, odpiralni čas, fleksibilnost 

v načinu plačila, možnosti vračila ali menjave izdelkov, toaletni prostori in soba za dojenje, pa 

ni bistvenih razlik med spoloma pri odločanju za nakup.  
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5 EMPIRIČNI DEL - RAZISKAVA O RAZLIKAH MED SPOLOMA PRI 

ODLOČANJU O NAKUPU OTROŠKEGA VOZIČKA IN AVTOSEDEŽA V 

ZASAVJU 

V nadaljevanju bomo predstavili empirični del kvantitativne raziskave, s katero smo raziskovali 

in preučevali razlike med spoloma pri odločanju o nakupu otroškega vozička in avtosedeža v 

Zasavju. Z raziskavo smo pridobili želene podatke, jih analizirali, predstavili in prikazali s 

pomočjo grafov in preglednic. 

5.1 Opredelitev vzorca  

V vzorec je bila zajeta le Zasavska regija. V vzorcu so zajeti kupci, ki so v zadnjih petih letih 

kupili voziček in avtosedež. Anketiranje je bilo izvedeno preko spleta, saj smo tako najlažje 

dostopala do čim večje množice ljudi. Anketiranje je namreč potekalo v času sprejetih ukrepov 

o omejitvah socialnih stikov za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Anketo smo delili v 

različnih facebook skupinah za mamice v Zasavju in na mojem Facebook profilu z prošnjo, da 

delijo anketo z svojimi prijatelji in z partnerji. Naša želja je namreč bila, da bi bilo čim višje 

število anket, ki bi jih rešila tako moški, kot tudi ženska, ki sta v istem gospodinjstvu. Vzorec 

sestavljajo 203 potrošniki, ki so rešili spletno anketo. Anketiranje je potekalo od 1. 3. 2020 do 

12. 4. 2020. V pomoč nam je bila spletna aplikacija 1ka, s pomočjo katere smo oblikovali 

anketni vprašalnik. 

5.2 Metode zbiranja podatkov 

Pred opazovanjem je potrebno določiti načrt statističnega opazovanja. Če pri opazovanju 

zajemamo samo del statističnih enot iz statistične množice, ki so izbrane po kakšnem pravilu 

ali naključno, se ta skupina imenuje vzorec.  

V glavnem ločimo dva načina zbiranja podatkov: 

– Zbiranje sekundarnih statističnih podatkov, ko uporabljamo podatke, ki so že bili predhodno 

zbrani in prikazani v različnih javnih publikacijah. Takšno zbiranje podatkov je praviloma 

poceni in hitro, žal pa ima tudi slabosti, saj so podatki lahko zastareli ali pa ne ustrezajo 

popolnoma naši raziskavi. 

– Zbiranje primarnih statističnih podatkov, ki jih izberemo sami in so namenjeni le za našo 

raziskavo. Obstajajo različni načini zbiranja primarnih podatkov (Dolinšek in Zadnik Stirn 

2008, 10):  

– Opazovanje (merjenje in štetje enot) 

– Poizkus oz. eksperiment 

– Anketiranje (pisno, ustno, elektronsko) 

– Zajem podatkov iz računalniških obdelav. 
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Ko raziskovalec opredeli vir primarnih podatkov (vzorec ali celotna statistična množica), mora, 

poleg drugih vsebinskih sestavin načrta raziskave določiti tudi metodologijo zbiranja primarnih 

podatkov. Ta pojem ne obsega le metod in posebnih tehnik zbiranja podatkov, ampak tudi način 

merjenja pri zbiranju primarnih podatkov pri statističnih enotah vključenih v raziskovalni 

proces (Radonjič in Iršič 2006, 304).  

Za raziskavo o razlikah med spoloma pri nakupu otroškega vozička in avtosedeža v Zasavju 

smo za zbiranje podatkov izdelali vprašalnik (priloga 1). Vsi nadaljnji izračuni so bili narejeni 

v programu SPSS Statistic 22 in Microsoft Office Excel 2016.  

5.3 Oblikovanje vprašalnika 

Sestavljanje primernega vprašalnika nam je vzelo kar nekaj časa, saj bi nas neustrezen 

vprašalnik lahko vodil do napak v procesu zbiranja podatkov. Vprašanja smo sestavili 

premišljeno in jih razporedili v točno določenem vrstnem redu. Uporabili smo strukturirana 

vprašanja. Anketni vprašalnik je sestavljalo enaindvajset vprašanj. Pet vprašanj se je nanašalo 

na socialno demografske dejavnike, ostala vprašanja so bila namenjena preučevanju razlik med 

spoloma pri nakupu otroškega vozička in avtosedeža, s pomočjo katerih smo preverili 

zastavljene hipoteze.  

5.4 Analiza in razlaga rezultatov raziskave 

Za obdelavo in analizo pridobljenih podatkov smo uporabili statistični program SPSS Statistic 

22 in Microsoft Office Excel 2016. Analiza je prikazana s pomočjo tabel, grafov in opisno. 

Najprej bomo predstavili socialno-demografske podatke (spol, starost, kraj bivanja, najvišja 

stopnja dokončane izobrazbe in zaposlitveni status) s pomočjo frekvenc, katere smo izračunali 

v odstotke in jih interpretirali. 

V nadaljevanju bomo preverjali zastavljene hipoteze. Pri vsaki hipotezi smo uporabili najbolj 

optimalno metodo, s pomočjo katere je preverjanje hipotez jasno, nedvoumno in z njo 

ugotovimo, če lahko hipotezo potrdimo ali ovržemo.  

5.5 Socialno-demografski dejavniki 

Anketiranci se razlikujejo glede na spol, starost, kraj bivanja, najvišjo stopnjo dokončane 

izobrazbe in zaposlitveni status). V nadaljevanju bomo predstavili frekvenčno porazdelitev 

vprašanj od sedemnajst do enaindvajset.  
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Struktura vzorca glede na spol 

V vzorec so bili zajeti 203 potrošniki, ki so v zadnjih petih letih kupili otroški voziček in 

avtosedež. Med njimi je bilo 45,32 % oseb moškega spola in 54,68 % ženskega spola. 

Preglednica 2: Struktura vzorca po spolu 

Spol 

    Frekvenca Odstotek 

  Moški 92 45,32 

Veljavnih Ženski 111 54,68 

  Skupaj 203 100 

 

Slika 8: Struktura vzorca po spolu 

Struktura vzorca glede na starost 

Anketirance smo razdelili v sedem starostnih skupin. V prvi starostni skupini od 15 do 20 let ni 

bilo nobenega anketiranca, prav tako ne v zadnji skupini, nad 45 let. V starostni skupini od 21 

do 25 let je sodelovalo 15 anketiranih oseb, kar predstavlja 7,39 % vseh anketiranih. V starostni 

skupini od 26 do 30 let je sodelovalo 51 anketiranih oseb, kar predstavlja 25,12 % anketiranih. 

V starostni skupini od  31 do 35 let je bilo po pričakovanjih največje število anketiranih oseb. 

Ta starostna skupina predstavlja kar 45,32 % vseh sodelujočih v anketi. V starostni skupini od 

36 do 40 let je sodelovalo 28 anketirancev, kar je 13,79 % in v starostni skupini 41 do 45 let 17 

anketirancev, kar je 8,37 % vprašanih. 
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Preglednica 3: Struktura vzorca glede na starost 

Starost 

    Frekvenca Odstotek 

  15 - 20 let 0 0 

  21 - 25 let 15 7,39 

  26 - 30 let 51 25,12 

Veljavnih 31 - 35 let 92 45,32 

  36 - 40 let 28 13,79 

  41 - 45 let 17 8,37 

  nad 45 let 0 0,00 

  Skupaj 203 100 

 

Slika 9: Struktura vzorca glede na starost 

Struktura vzorca glede na kraj bivanja 

V anketni vprašalnik so zajeti prebivalci Zasavja. Največ anketiranih prihaja iz Zagorja, kar 

44,83 %, sledijo jim prebivalci Trbovelj, katerih je 30,54 %, prebivalcev Hrastnika je 9,85 % 

anketiranih, iz drugih manjših zasavskih krajev pa je 14,78 % anketiranih. 

Preglednica 4: Struktura vzorca glede na kraj bivanja  

Kraj bivanja 

    Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

Zagorje 91 44,83 

Trbovlje 62 30,54 

Hrastnik 20 9,85 

Drugo 30 14,78 

Skupaj 203 100 
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Slika 10: Struktura vzorca glede na kraj bivanja 

Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 

Največji delež v vzorcu, 42,36 % sodelujočih, ima končano srednjo oz. poklicno šolo. Drugi 

največji delež predstavlja univerzitetna izobrazba, 23,65 % anketiranih. Na tretjem mestu je 

končana višja šola, 14,78 %, sledi ji končana visoka šola, 13,79 %. 2,96 % anketiranih ima 

končan magisterij ali specializacijo. Najmanjši delež v vzorcu pa predstavlja končana osnovna 

šola, 2,46 %. Doktorata nima nihče od anketiranih. 

 Preglednica 5: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe  

Stopnja izobrazbe 

    Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

Osnovna šola 5 2,46 

Srednja oz. poklicna šola 86 42,36 

Višja šola 30 14,78 

Visoka strokovna šola 28 13,79 

Univerzitetna izobrazba 48 23,65 

Magisterij ali specializacija 6 2,96 

Doktorat 0 0,00 

Skupaj 203 100 

 

Slika 11: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 
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Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 

Iz preglednice 6 in slike 12 je razvidna struktura vzorca glede na zaposlitveni status. Največji 

delež predstavljajo zaposleni, kar 80,30 %, nezaposlenih je bilo 34 anketiranih oseb v vzorcu, 

kar predstavlja 16,75 %, študentov je bilo 6, kar predstavlja 2,96 % vseh anketiranih v vzorcu.  

Preglednica 6: Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 

Zaposlitveni status 

    Frekvenca Odstotek 

 

 

 

 

 

 

Veljavnih 

Dijak 0 0,00 

Študent 6 2,96 

Zaposlen 163 80,30 

Nezaposlen 34 16,75 

Upokojen 0 0,00 

Skupaj 203 100 

 

Slika 12: Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 

5.5.1 Analiza vsebinskih vprašanj 

Vsebinska vprašanja se nanašajo na potrošnikove izkušnje z nakupom otroškega vozička in 

avtosedeža v zadnjih petih letih v Zasavju. V tem sklopu je bilo anketirancem zastavljenih 16 

vprašanj, katerih rezultate bomo predstavili v nadaljevanju. S pomočjo njih bomo tudi potrdili 

ali ovrgli postavljene hipoteze. 

Leto nakupa otroškega vozička 

Prvo vprašanje se nanaša na leto nakupa otroškega vozička. Iz preglednice 7 in slike 13 je 

razvidno, da je največ anketiranih kupilo voziček leta 2016, 26,11 %, sledi mu leto 2017 z 23,15 

0,00

2,96

80,30

16,75

0,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

DIJAK

ŠTUDENT

ZAPOSLEN

NEZAPOSLEN

UPOKOJEN



35 

 

% anketiranih. Leta 2018 je kupilo otroški voziček 41 anketiranih oseb, kar predstavlja 20,20 

%, leto dni kasneje pa 42 anketiranih oseb oz. 20,69 % vseh anketiranih. Po pričakovanju je 

najmanj anketiranih oseb kupilo voziček leta 2020, 9,85 %, saj je v času izvajanja anketnega 

vprašalnika minila komaj ¼ leta.  

Preglednica 7: Leto nakupa otroškega vozička 

Leto nakupa otroškega vozička 

    Frekvenca Odstotek 

 

 

 

 

 

 

Veljavnih 

2016 53 26,11 

2017 47 23,15 

2018 41 20,20 

2019 42 20,69 

2020 20 9,85 

Skupaj 203 100 

 

Slika 13: Leto nakupa otroškega vozička 

Trgovina, kjer so kupili otroški voziček 

Pri drugem vprašanju smo spraševali v kateri trgovini so kupili otroški voziček. Na to vprašanje 

nam je odgovorilo 98 anketiranih, kar predstavlja 48 % vseh, ki so reševali anketni vprašalnik, 

saj je na to vprašanje odgovoril le en član gospodinjstva. S tem smo se izognili podvojenim 

odgovorom. 

Kot je iz slike 14 razvidno je največji odstotek otroških vozičkov bil kupljen v Baby centru, kar 

30,61 %, 18,37 % vprašanih je kupilo rabljen voziček, 12,24 % je kupilo voziček v spletni 

trgovini Mali vragci, le 2,04 % jih je kupilo voziček v Pikapolonici in enak odstotek v spletni 

trgovini Mali zakladi, 34,69 % pa je kupilo otroški voziček v drugih trgovinah.  
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Slika 14: Trgovina, kjer so kupili otroški voziček 

Blagovna znamka otroškega vozička 

V tretjem vprašanju smo spraševali po znamki otroškega vozička. Vrst otroških vozičkov je res 

veliko, zato smo izpostavili le tiste, ki se pojavljajo najpogosteje. 

Iz slike 15 je razvidno, da je najbolj popularen voziček Baby design, ki ga je kupilo 15,29 % 

vprašanih. Sledita mu Maxi cosi in Joolz, ki ju je kupilo 10,20 % vprašanih, nato sta voziček 

znamke Peg perego in Stokke, ki ju je kupilo 8,16 % vprašanih, Coletto, Misty in Mima si delijo 

vsak po 6,12 %, 2,04 % sta kupila voziček znamke Free on, ostalih 28,57 % vprašanih pa je 

kupilo drugo blagovno znamko otroškega vozička. 

 

Slika 15: Blagovna znamka otroškega vozička 
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Način nakupa otroškega vozička 

Pri četrtem vprašanju smo spraševali, kako so kupili otroški voziček (ali so ga kupili fizično v 

prodajalni, ali so ga kupili preko spletne prodajalne, ali so kupili rabljenega).  

Iz slike 16 je razvidno, da je več kot polovica anketiranih (53,06 %) kupila otroški voziček 

fizično v trgovini, nekje ¼ vozičkov je bilo kupljenih v spletni trgovini in prav tako ¼ vozičkov, 

ki so bili kupljeni rabljeni.  

 

Slika 16: Način nakupa otroškega vozička 

Zadovoljstvo s prodajnim osebjem pri nakupu otroškega vozička 

Zanimalo nas je, če so bili tisti anketirani, ki so otroški voziček kupili fizično v trgovini 

zadovoljni z prodajnim osebjem, njihovim svetovanjem in pomočjo pri nakupu. Iz slike 17 je 

razvidno, da je kar 94,23 % anketiranih bilo zadovoljnih.  

 

Slika 17: Zadovoljstvo s prodajnim osebjem pri nakupu otroškega vozička 

Dejavniki, ki vplivajo na nakup otroškega vozička 

Pri šestem vprašanju smo iskali, kateri dejavnik najpomembneje vpliva na odločitev za nakup 

otroškega vozička. Anketirance smo prosili, da dejavnike razvrstijo glede na pomembnost. 
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Dejavniki, ki so jih anketiranci ocenjevali so bili: funkcionalnost, cena, kakovost, teža vozička, 

blagovna znamka, proizvajalec, izgled, oglaševanje, popusti pri nakupu, priporočila prijateljev 

in znancev. 

Dejavnike so anketirani ocenjevali po 5-stopenjski Likertovi lestvici glede na pomembnost 

posameznega dejavnika: 

 ocena 1: sploh ni pomembno, 

 ocena 2: ni pomembni, 

 ocena 3: niti niti, 

 ocena 4: je pomembno, 

 ocena 5: je zelo pomembno. 

Preglednica 8 prikazuje mere srednje vrednosti - aritmetične sredine za vse dejavnike, ki so jih 

anketirani ocenjevali. Najvišje mere srednje vrednosti so pri dejavnikih kot so funkcionalnost 

(vrednost aritmetične sredine 4,51 s standardnim odklonom 0,573), kakovost (vrednost 

aritmetične sredine 4,34 s standardnim odklonom 0,561), teža (vrednost aritmetične sredine 

3,92 z standardnim odklonom  0,892), izgled (vrednost aritmetične sredine 3,69 s standardnim 

odklonom 0,905) in priporočila prijateljev in znancev (vrednost aritmetične sredine 3,53 s 

standardnim odklonom 1,078). Vsi ti dejavniki imajo srednjo vrednost višjo od 4, kar pomeni, 

da so pomembni.  

Najnižje mere srednjih vrednosti so pri dejavnikih, kot so oglaševanje (vrednost aritmetične 

sredine 1,98 s standardnim odklonom 0,959), blagovna znamka (vrednost aritmetične sredine 

2,11 s standardnim odklonom 1,077) in proizvajalec (vrednost aritmetične sredine 2,25 s 

standardnim odklonom 1,058). Vsi ti dejavniki imajo srednjo vrednost nižjo od 3, kar pomeni, 

da dejavniki niso pomembni. 

Odgovori so bili najmanj razpršeni pri ocenjevanju pomembnosti kakovosti, saj je ocena 

standardne napake 0,039 in pri ocenjevanju pomembnosti funkcionalnosti, kjer je ocena 

standardne napake 0,040.  

Preglednica 8: Dejavniki, ki vplivajo na nakup otroškega vozička  

Vsi odgovori             

Na podlagi česa ste se odločili 

za nakup otroškega vozička  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standrdna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 203 4,51 5 5 0,575 0,040 

Cena 203 3,86 4 4 0,805 0,056 

Kakovost 203 4,34 4 4 0,562 0,039 

Teža 203 3,92 4 4 0,892 0,063 

Blagovna znamka 203 2,11 2 1 1,077 0,076 

Proizvajalec 203 2,25 2 1 1,058 0,074 

Izgled 203 3,69 4 4 0,905 0,064 
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Na podlagi česa ste se odločili 

za nakup otroškega vozička  

Skupaj 

(N) 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standrdna 

napaka 

Oglaševanje 203 1,98 2 1 0,959 0,067 

Popust pri nakupu 203 3,31 3 4 1,008 0,071 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
203 3,53 4 4 1,078 0,076 

         

Moški odgovori        

Na podlagi česa ste se odločili 

za nakup otroškega vozička  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standrdna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 92 4,35 4 4 0,563 0,059 

Cena 92 3,78 4 4 0,590 0,061 

Kakovost 92 4,26 4 4 0,442 0,046 

Teža 92 3,87 4 4 0,904 0,094 

Blagovna znamka 92 2,09 2 1 1,065 0,111 

Proizvajalec 92 2,22 2 2 1,025 0,107 

Izgled 92 3,51 4 4 0,955 0,100 

Oglaševanje 92 1,99 2 1 0,966 0,101 

Popust pri nakupu 92 3,34 3 3 0,917 0,096 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
92 3,40 4 4 1,006 0,105 

         

Ženski odgovori        

Na podlagi česa ste se odločili 

za nakup otroškega vozička  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standrdna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 111 4,65 5 5 0,550 0,052 

Cena 111 3,92 4 4 0,945 0,090 

Kakovost 111 4,41 4 4 0,639 0,061 

Teža 111 3,96 4 4 0,883 0,084 

Blagovna znamka 111 2,14 2 1 1,091 0,104 

Proizvajalec 111 2,28 2 1 1,089 0,103 

Izgled 111 3,84 4 4 0,837 0,079 

Oglaševanje 111 1,97 2 1 0,958 0,091 

Popust pri nakupu 111 3,28 4 4 1,080 0,103 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
111 3,63 4 4 1,128 0,107 
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 Slika 18 prikazuje aritmetične sredine za vse ocenjene dejavnike, ki vplivajo na nakup 

otroškega vozička in so prikazani ločeno za moške in ženske odgovore.  

 

Slika 18:Dejavniki, ki vplivajo na nakup otroškega vozička 

Kdo je imel zadnjo besedo pri odločitvi za nakup otroškega vozička? 

V vprašanju sedem smo anketirance spraševali, kdo je sprejel odločitev za nakup določenega 

otroškega vozička. Iz preglednice 9 in slike 19 je razvidno, da se je več kot polovica parov 

odločila skupaj. Odločitev za nakup vozička pa je sprejelo le 3,45 % moških.  

Preglednica 9: Kdo je sprejel odločitev za nakup otroškega vozička 

    Frekvenca Odstotek 

  Moški 7 3,45 

Veljavnih Ženske 83 40,89 

  Skupna odločitev 113 55,67 

  SKUPAJ 203 100 
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Slika 19: Kdo je sprejel odločitev za nakup otroškega vozička 

Zadovoljstvo z izbranim otroškim vozičkom 

Zanimalo nas je, če so bili zadovoljni z vozičkom, ki so ga kupili. Večina, kar 179 anketiranih 

je odgovorilo, da so z vozičkom zadovoljni, kar predstavlja 88,18 % vseh anketiranih. Ostalih 

11,82 % z izbranim vozičkom niso zadovoljni (slika 20). 

 

Slika 20: Zadovoljstvo z izbranim otroškim vozičkom 

Leto nakupa avtosedeža 

Vprašanje devet se nanaša na leto nakupa avtosedeža. Iz preglednice 10 in slike 21 je razvidno, 

da je največ anketiranih kupilo avtosedež leta 2019, kar 71 sodelujočih v anketi, kar predstavlja 

34,98 %, sledi mu leto 2018 z 22,17 % anketiranih. Leta 2016 in leta 2020 je kupilo avtosedež 
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25 anketiranih oseb, kar predstavlja 12,32 % vprašanih, leta 2017 pa 37 anketiranih oseb oz. 

18,23 % vseh anketiranih. Ne čudi nas, da je bilo najmanj avtosedežev kupljenih leta 2016 in 

2020. Tisti, ki so leta 2016 kupovali otroški voziček, so verjetno kupili avtosedež približno leto 

dni kasneje, saj začne avtosedež otrok uporabljati okoli 1 leta, prej pa za prevoz z avtomobilom 

uporabljajo lupinico. Leto 2020 pa se je komaj dobro začelo in je zato manjši odstotek tistih, ki 

so v tem letu kupili avtosedež.  

Preglednica 10:: Leto nakupa avtosedeža 

Leto nakupa avtosedeža 

    Frekvenca Odstotek 

Veljavnih 

2016 25 12,32 

2017 37 18,23 

2018 45 22,17 

2019 71 34,98 

2020 25 12,32 

Skupaj 203 100 

 

Slika 21: Leto nakupa avtosedeža 

Trgovina, kjer so kupili avtosedež 

V vprašanju 10 smo spraševali po trgovini v kateri so kupili avtosedež. Iz slike 21 je razvidno, 

da je bilo največji odstotek avtosedežev kupljenih v Baby centru, kar 53,06 %. Sledijo tuje 

spletne trgovine z 12,24 %, kjer imajo pogosto občutno cenejše avtosedeže kljub poštnini, kot 

pri nas. Na tretjem mestu je Recaro Slovenija z 9,18 %, sledijo pa še Pikapolonica, Mimovrste, 

xxxLesnina in drugi. 
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Slika 22: Trgovina, kjer so kupili avtosedež 

Blagovna znamka avtosedeža 

Zanimala nas je tudi katera je najpogostejše blagovna znamka avtosedeža. Iz slike 22 je 

razvidno, da se je največ anketiranih (36,73 %) odločilo za nakup avtosedeža znamke Britax 

römer. Sledi Cybex z 19,39 %, Recaro in Maxi cosi si delita vsak po 10,20 %, 8,16 % 

anketiranih je kupilo avtosedež znamke BeSafe in 6,12 % je kupilo sedež blagovne znamke 

Joie, le 1,02 % pa je kupilo avtosedež drugih znamk.  

 

Slika 23:Blagovna znamka avtosedeža 
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Način nakupa avtosedeža 

Tako kot pri nakupu otroškega vozička, nas je tudi za avtosedež zanimalo, če je bil kupljen 

fizično v trgovini, preko spreta ali je bil kupljeni avtosedež rabljen. Slika 24 prikazuje, da je 

bilo kar 71,43 % avtosedežev kupljenih fizično v trgovini, preko spletne trgovine 26,53 %, le 

2,04 % avtosedežev pa je bilo kupljenih rabljenih. To je zelo zanimiv podatek, če primerjamo, 

da se je za rabljen voziček odločilo kar 20 % več anketiranih. Predvidevamo, da je razlog za 

nakup novih avtosedežev v večji varnosti.   

 

Slika 24:Način nakupa avtosedeža 

Zadovoljstvo s prodajnim osebjem pri nakupu avtosedeža 

V vprašanju trinajst nas je zanimalo, če so bili tisti anketirani, ki so avtosedež kupili fizično v 

trgovini zadovoljni z prodajnim osebjem, njihovim svetovanjem in pomočjo pri nakupu. Iz slike 

25 je razvidno, da je kar 94,29 % anketiranih bilo zadovoljnih, 5,71 % pa žal ne.   

 

Slika 25: Zadovoljstvo s prodajnim osebjem pri nakupu avtosedeža 
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Dejavniki, ki vplivajo na nakup avtosedeža 

Pri štirinajstem vprašanju smo iskali, kateri dejavnik najpomembneje vpliva na odločitev za 

nakup avtosedeža. Anketirance smo prosili, da dejavnike razvrstijo glede na pomembnost. 

Dejavniki, ki so jih anketiranci ocenjevali so bili: funkcionalnost, cena, kakovost, rezultati 

testov varnosti avtosedežev, blagovna znamka, proizvajalec, izgled, oglaševanje, popusti pri 

nakupu, priporočila prijateljev in znancev. 

Dejavnike so anketirani ocenjevali po 5-stopenjski Likertovi lestvici glede na pomembnost 

posameznega dejavnika: 

– ocena 1: sploh ni pomembno, 

– ocena 2: ni pomembni, 

– ocena 3: niti niti, 

– ocena 4: je pomembno, 

– ocena 5: je zelo pomembno. 

Preglednica 11 prikazuje mere srednje vrednosti - aritmetične sredine za vse dejavnike, ki so 

jih anketirani ocenjevali. Najvišje mere srednje vrednosti so pri dejavnikih kot so 

funkcionalnost (vrednost aritmetične sredine 4,48 s standardnim odklonom 0,608), kakovost 

(vrednost aritmetične sredine 4,68 s standardnim odklonom 0,466), rezultati testov varnosti 

avtosedežev (vrednost aritmetične sredine 4,62 z standardnim odklonom  0,596), cena (vrednost 

aritmetične sredine 3,49 s standardnim odklonom 1,073) in priporočila prijateljev in znancev 

(vrednost aritmetične sredine 3,48 s standardnim odklonom 1,026). Vsi ti dejavniki imajo 

srednjo vrednost višjo od 4, kar pomeni, da so pomembni.  

Najnižje mere srednjih vrednosti so pri dejavniku oglaševanje (vrednost aritmetične sredine 

2,14 s standardnim odklonom 1,012), kjer je srednja vrednost nižja od 3, kar pomeni, da so ti 

dejavniki nepomembni. Blagovna znamka, proizvajalec, izgled in popust pri nakupu imajo 

srednjo vrednost 3.  

Odgovori so bili najmanj razpršeni pri ocenjevanju pomembnosti kakovosti, saj je ocena 

standardne napake 0,033 in pri ocenjevanju pomembnosti rezultatov testov varnosti 

avtosedežev, kjer je ocena standardne napake 0,042.  

Preglednica 11: Dejavniki, ki vplivajo na nakup avtosedeža 

Vsi odgovori             

Na podlagi česa ste se odločili 

za avtosedeža  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 203 4,48 5 5 0,608 0,043 

Cena 203 3,49 4 4 1,073 0,075 

Kakovost 203 4,68 5 5 0,466 0,033 
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Na podlagi česa ste se odločili 

za avtosedeža  

Skupaj 

(N) 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Rezultati testov varnosti 

avtosedežev 
203 4,62 5 5 0,596 0,042 

Blagovna znamka 203 2,90 3 3 1,136 0,080 

Proizvajalec 203 2,90 3 3 1,166 0,082 

Izgled 203 2,93 3 3 0,995 0,070 

Oglaševanje 203 2,14 2 1 1,012 0,071 

Popust pri nakupu 203 3,26 3 4 0,952 0,067 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
203 3,48 4 4 1,026 0,072 

Moški odgovori        

Na podlagi česa ste se odločili 

za avtosedeža  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 92 4,28 4 4 0,635 0,066 

Cena 92 3,39 4 4 0,994 0,104 

Kakovost 92 4,61 5 5 0,491 0,051 

Rezultati testov varnosti 

avtosedežev 
92 4,57 5 5 0,580 0,060 

Blagovna znamka 92 2,64 3 3 1,054 0,110 

Proizvajalec 92 2,68 3 3 1,089 0,114 

Izgled 92 3,04 3 3 0,913 0,095 

Oglaševanje 92 2,00 2 1 0,994 0,104 

Popust pri nakupu 92 3,26 3 4 0,797 0,083 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
92 3,52 4 4 0,870 0,091 

Ženaki odgovori        

Na podlagi česa ste se odločili 

za avtosedeža  

Skupaj 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka (N) 

Funkcionalnost 111 4,64 5 5 0,536 0,051 

Cena 111 3,58 4 4 1,133 0,107 

Kakovost 111 4,75 5 5 0,436 0,041 

Rezultati testov varnosti 

avtosedežev 
111 4,67 5 5 0,608 0,058 

Blagovna znamka 111 3,11 3 4 1,163 0,110 

Proizvajalec 111 3,07 3 4 1,204 0,114 

Izgled 111 2,83 3 3 1,052 0,100 

Oglaševanje 111 2,26 2 2 1,015 0,096 

Popust pri nakupu 111 3,26 4 4 1,068 0,101 

Priporočila prijateljev in 

znancev 
111 3,45 4 4 1,142 0,108 
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Slika 26 prikazuje aritmetične sredine za vse ocenjene dejavnike, ki vplivajo na nakup 

avtosedeža in so prikazani ločeno za moške in ženske odgovore.  

 

Slika 26: Dejavniki, ki vplivajo na nakup avtosedeža 

Kdo je imel zadnjo besedo pri odločitvi za nakup avtosedeža 

V vprašanju petnajst smo anketirance spraševali, kdo je sprejel odločitev za nakup določenega 

otroškega vozička. Iz preglednice 12 in slike 27 je razvidno, da se je več kot 75 % parov za 

nakup izbranega avtosedeža odločilo skupaj. Odločitev za izbrani avtosedeža je samostojno 

sprejelo le 14,78 % žensk in 8,87 % moških.  

Preglednica 12:Kdo je sprejel odločitev za nakup avtosedeža 

    Frekvenca Odstotek 

  Moški 18 8,87 

Veljavnih Ženske 30 14,78 

  Skupna odločitev 155 76,35 
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4,28

3,39

4,61

4,57

2,64

2,68

3,04

2,00

3,26

3,52

4,64

3,58

4,75

4,67

3,11

3,07

2,83

2,26

3,26

3,45

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Funkcionalnost

Cena

Kakovost

Rezultati testov varnosti avtosedežev

Blagovna znamka

Proizvajalec

Izgled

Oglaševanje

Popust pri nakupu

Priporočila prijateljev in znancev

Ženski odgovori

Moški odgovori



48 

 

 

Slika 27: Kdo je sprejel odločitev za nakup avtosedeža 

Zadovoljstvo z izbranim avtosedežem 

Pri šestnajstem vprašanju smo spraševali po zadovoljstvu z izbranim avtosedežem. Kar 96,06 

% anketiranih je bilo z svojim nakupom avtosedeža zadovoljnih (slika 28). 

 

Slika 28: Zadovoljstvo z izbranim avtosedežem 

5.5.2 Preverjanje hipotez raziskave 

Skladno s cilji magistrske naloge o raziskavi razlik med spoloma pri nakupu otroškega vozička 

in avtosedeža v Zasavju smo oblikovali štiri hipoteze. Le te bomo v nadaljevanju preverili in 

jih na osnovi izračunov v programu SPSS potrdili ali zavrgli. 
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Hipoteza 1: Najpomembnejši dejavnik pri nakupu otroškega vozička je funkcionalnost. 

V preglednici 8 (zgoraj) so prikazana povprečja za vse dejavnike nakupa otroškega vozička, o 

katerih smo spraševali v anketnem vprašalniku. Anketirani so dejavnike ocenili glede na 5-

stopenjsko Likertovo lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila, da dejavnik sploh ni pomemben 

pri odločitvi za nakup otroškega vozička, ocena 5 pa, da je dejavnik zelo pomemben. Povprečje 

pri dejavniku funkcionalnost smo testirali glede na ostale dejavnike. V kolikor bo statistično 

značilno višje od ostalih bomo hipotezo potrdili. 

Da bi ugotovili, ali se povprečje testne vrednosti razlikuje od ostalih spremenljivk smo 

izračunali t-test za enostranski vzorec.  

Preglednica 13: T-test za enostranski vzorec za nakup otroškega vozička 

  

Testna vrednost = 4.51 

t df P-vrednost 

Razlika 

povprečij 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Funkcionalnost 0,057 202 0,954 0,002 -0,08 0,08 

Cena  -11,557 202 0,000 -0,653 -0,76 -0,54 

Kakovost -4,185 202 0,000 -0,165 -0,24 -0,09 

Teža -9,405 202 0,000 -0,589 -0,71 -0,47 

Blagovna znamka -31,700 202 0,000 -2,397 -2,55 -2,25 

Proizvajalec -30,413 202 0,000 -2,259 -2,41 -2,11 

Izgled -12,915 202 0,000 -0,820 -0,95 -0,70 

Oglaševanje -37,569 202 0,000 -2,530 -2,66 -2,40 

Popusti pri nakupu -17,034 202 0,000 -1,205 -1,34 -1,07 

Priporočila prijateljev in znancev -12,995 202 0,000 -0,983 -1,13 -0,83 

 Statistična pomembnost (p-vrednost) nam da podatek kako zelo smo lahko prepričani, da 

razlike med testno vrednostjo in ostalimi povprečji obstajajo v populaciji iz katere je bil vzet 

vzorec – pove nam ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na populacijo. Če je P-vrednost manj 

kot 0,05 to pomeni, da lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da statistično pomembne razlike 

obstajajo. 

Kot je razvidno iz preglednice 13 so P-vrednosti pri vseh ostalih dejavnikih statistično nižje od 

dejavnika funkcionalnosti, saj so pod vrednostjo 0,05.  

H1 je bila potrjena. 

Hipoteza 2: Najpomembnejši dejavnik pri nakupu avtosedeža je varnost.  

V preglednici 11 (zgoraj) so prikazana povprečja za vse dejavnike nakupa avtosedeža, o katerih 

smo spraševali v anketnem vprašalniku. Anketirani so dejavnike ocenili glede na 5-stopenjsko 

Likertovo lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila, da dejavnik sploh ni pomemben pri odločitvi 

za nakup avtosedeža, ocena 5 pa, da je dejavnik zelo pomemben. Povprečje pri dejavniku 
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funkcionalnost smo testirali glede na ostale dejavnike. V kolikor bo statistično značilno višje 

od ostalih bomo hipotezo potrdili. 

Da bi ugotovili, ali se povprečje testne vrednosti razlikuje od ostalih spremenljivk smo 

izračunali t-test za enostranski vzorec.  

Preglednica 14: T-test za enostranski vzorec za nakup avtosedeža 

Kot je razvidno iz preglednice 14, so P-vrednosti statistično nižje od dejavnika rezultatov testov 

varnosti avtosedežev, saj so pod vrednostjo 0,05. 

H2 je bila potrjena. 

Hipoteza 3:Pomembnost dejavnika varnosti se statistično pomembno razlikuje glede na 

starostne skupine. 

Najprej smo naredili Kolmogorov-Smirnov test normalnosti in Shapiro-Wilkov test 

normalnosti (priloga 2), da bi ugotovili, če so podatki porazdeljeni normalno ali ne in da bomo 

z pomočjo tega testa določili, kateri statistični test bomo uporabili. Normalna porazdelitev 

podatkov je namreč pogosto pogoj za določene statistične teste in je zato pomemben podatek. 

Pri normalni porazdelitvi so podatki razporejeni po Gaussovi krivulji. Kadar je porazdelitev 

normalna uporabimo parametrične teste, drugače pa neparametrične. Če je p-vrednost 

(statistična pomembnost) več kot 0,05, potem se smatra, da je porazdelitev normalna.  

V našem primeru so P-vrednosti pri vseh skupinah pod 0,05, kar pomeni, da podatki niso 

normalno porazdeljeni zato bomo v nadaljevanju uporabili neparametrične teste.  

  

Testna vrednost = 4.62 

t df P-vrednost 

Razlika 

povprečij 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

Funkcionalnost -3,332 202 0,001 -0,142 -0,23 -0,06 

Cena -14,965 202 0,000 -1,127 -1,28 -0,98 

Kakovost 1,980 202 0,049 0,065 0,00 0,13 

Rezultati testov varnosti 

avtosedežev 

0,016 202 0,987 0,001 -0,08 0,08 

Blagovna znamka -21,610 202 0,000 -1,723 -1,88 -1,57 

Proizvajalec -21,052 202 0,000 -1,723 -1,88 -1,56 

Izgled -24,261 202 0,000 -1,694 -1,83 -1,56 

Oglaševanje -34,877 202 0,000 -2,477 -2,62 -2,34 

Popusti pri nakupu -20,333 202 0,000 -1,359 -1,49 -1,23 

Priporočila prijateljev in 

znancev 

-15,791 202 0,000 -1,137 -1,28 -1,00 
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Ker želimo preveriti razlike v povprečjih med 3 ali več skupinami, ker porazdelitev podatkov 

ni normalna in ker imamo spremenljivke na ordinalnem nivoju, smo se odločili, da uporabimo 

Kruskal-Wallis test. Z njim smo preverili, če se skupine v povprečju med seboj statistično 

pomembno razlikujejo. Če je p-vrednost manjša od 0,05, potem lahko trdimo, da se skupine 

med seboj statistično pomembno razlikujejo, drugače se smatra, da med skupinami ni razlik. 

Statistična pomembnost (p-vrednost) nam namreč da podatek, kako zelo prepričani smo lahko, 

da razlike med skupinami zares obstajajo v populaciji iz katere je bil vzorec vzet. Če je p-

vrednost manj kot 0,05 lahko na nivoju 5 % tveganja trdimo, da statistično pomembne razlike 

obstajajo oz. da obstaja 5 % verjetnosti ali manj, da smo prišli do razlik v vzorcu po naključju. 

Preglednica 15: Rangi 

V katero starostno skupino spadate? N Povprečje rangov 

Rezultati testov varnosti avtosedežev Od 21 do 25 let 15 109,27 

Od 26 do 30 let 51 98,93 

Od 31 do 35 let 92 108,77 

Od 36 do 40 let 28 61,43 

Od 41 do 45 let 17 135,00 

Skupaj 203   

Preglednica 16: Kruskal Wallis Test 

  Rezultati testov varnosti avtosedežev 

Hi-kvadrat 30,242 

df 4 

P-vrednost ,000 

P-vrednost je pod 0,05 kar pomeni, da se statistične razlike med starostnimi skupinami 

pojavljajo. Ker ima starostna skupine 41 do 45 let višje povprečne range lahko trdimo, da je 

starim med 41 do 45 let varnost najpomembnejša.  

H3 je bila potrjena. 

Hipoteza 4: Med spoloma obstaja statistično pomembna razlika pri odločanju o nakupu 

otroškega vozička in avtosedeža.   

Tudi tu smo najprej naredili Kolmogorov-Smirnov test normalnosti in Shapiro-Wilkov test 

normalnosti (priloga 3), da bi ugotovili, če so podatki porazdeljeni normalno ali ne. 

Ker so p-vrednosti pri vseh spremenljivkah pod 0,05, podatki niso normalno porazdeljeni, zato 

smo v nadaljevanju uporabili neparametrične teste. 

Najprej smo preverjali statistično pomembne razlike v povprečnih rangih (priloga 4) pri 

izbranih spremenljivkah. Izračunali smo povprečne range glede na drugo, neodvisno, 
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spremenljivko, ki izbrane spremenljivke deli. Iz tega je razvidno, da se razlike v povprečnih 

rangih pojavljajo, ne vemo pa, če so te razlike tudi statistično pomembne. 

Statistično pomembnost razlik smo preverili z neparametričnim Mann-Whitneyevim U testom 

za neodvisne vzorce, saj ta test ne potrebuje izpolnjenih pogojev, kot je normalna distribucija 

podatkov. Če je p-vrednost (statistična pomembnost) več kot 0,05, potem ne moremo trditi, da 

obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami glede na izbrano spremenljivko, ampak 

jih tretiramo, da so enake. Če je p-vrednost manj kot 0,05 potem statistično pomembne razlike 

obstajajo na nivoju 5 % tveganja.   

Preglednica 17: Mann-Whitneyev U test 

Testna statistika 

  

Mann-

Whitney U Wilcoxon W Z 

P-

vrednost 

Nakup otroškega vozička 

Funkcionalnost 3640,000 7918,000 -4,035 0,000 

Cena  4278,000 8556,000 -2,324 0,020 

Kakovost 4148,000 8426,000 -2,710 0,007 

Teža 4876,000 9154,000 -0,589 0,556 

Blagovna znamka 4992,000 9270,000 -0,286 0,775 

Proizvajalec 4966,000 9244,000 -0,349 0,727 

Izgled 4171,000 8449,000 -2,531 0,011 

Oglaševanje 5056,500 11272,500 -0,125 0,900 

Popusti pri nakupu 5079,000 9357,000 -0,068 0,946 

Priporočila prijateljev in znancev 4331,000 8609,000 -1,967 0,049 

          

Nakup avtosedeža 

Funkcionalnost 3508,000 7786,000 -4,378 0,000 

Cena 4460,500 8738,500 -1,661 0,097 

Kakovost 4396,000 8674,000 -2,117 0,034 

Rezultati testov varnosti avtosedežev 4538,000 8816,000 -1,664 0,096 

Blagovna znamka 3912,000 8190,000 -2,977 0,003 

Proizvajalec 4173,500 8451,500 -2,320 0,020 

Izgled 4430,000 10646,000 -1,722 0,085 

Oglaševanje 4401,000 8679,000 -1,773 0,076 

Popusti pri nakupu 4990,000 9268,000 -0,296 0,767 

Priporočila prijateljev in znancev 5082,000 11298,000 -0,061 0,951 

a. Grouping Variable: Spol 

 P-vrednosti pri nakupu otroškega vozička so statistično značilne pri funkcionalnosti, ceni, 

kakovosti, izgledu in priporočilih prijateljev in znancev. Pri nakupu avtosedeža pa so P-

vrednosti statistično značilne pri funkcionalnosti, kakovosti, blagovni znamki in proizvajalcu. 

Ženske imajo pri vseh teh višje povprečne range, torej so jim navedeni dejavniki statistično 

značilno bolj pomembni kot moškim. 

H4 je bila potrjena. 
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Hipoteza 4a: Odločitev za nakup določenega otroškega vozička sprejme ženska. 

Preglednica 18: Odločitev za nakup otroškega vozička sprejme moški/ženska 

Odločitev za nakup otroškega vozička 

    Frekvenca Odstotek 

  Moški 7 7,78 

 Ženske 83 92,22 

 Veljavnih SKUPAJ 90 100 

 

Slika 29: Odločitev za nakup vozička sprejme moški/ženska 

Iz preglednice 18 in slike 29 je razvidno, da v je odločitev samostojno sprejelo 92,22 % žensk 

in le 7,78 % moških. 

H4a je bila potrjena. 

Kljub temu je več kot polovica parov sprejela odločitev skupaj, kar je razvidno iz preglednice 

9 in slike 19 (zgoraj).  

Hipoteza 4b: Odločitev za nakup določenega modela avtosedeža sprejme moški. 

Preglednica 19: Odločitev za nakup avtosedeža sprejme moški/ženska 

Odločitev za nakup avtosedeža 

    Frekvenca Odstotek 

  Moški 18 37,50 

  Ženske 30 62,50 

Veljavnih SKUPAJ 48 100 

7,78

92,22

Moški

Ženske
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Slika 30: Odločitev za nakup avtosedeža sprejme moški/ženska 

Iz preglednice 19 in slike 30 je razvidno, da odločitev za nakup avtosedeža samostojno sprejme 

37,50 % moških in 62,50 % žensk. 

H4b je bila zavrnjena. 

Iz preglednice 12 in slike 27 zgoraj pa je razvidno, da večina parov sprejme odločitev za nakup 

avtosedeža skupaj (76,35 %). 

5.6 Ključne ugotovitve iz empiričnega dela raziskave 

Empiričen del raziskave je temeljil na preučevanju razlik med spoloma pri nakupu otroškega 

vozička in avtosedeža v Zasavju. Anketirali smo kupce oz. starše, ki so v zadnjih petih letih oz. 

od leta 2016 naprej kupili otroški voziček in avtosedež. V anketi so sodelovali 203 starši, med 

katerimi je bilo 111 žensk in 92 moških. Žal se naša želja, da bi sodelovalo enako število moških 

in žensk ni uresničila. Največ anketiranih je bilo starih med 31 in 35 let, stanujočih v Zagorju, 

končano pa imajo srednjo oz. poklicno šolo. Največji odstotek nakupov otroškega vozička je 

bilo opravljenih leta 2016, nakup avtosedeža pa leta 2019. Največ vozičkov (30,61 %) in 

avtosedežev (53,06 %) je bilo kupljenih v trgovini Baby center. Različnih blagovnih znamk 

otroških vozičkov je res ogromno, največ anketiranih pa je navedlo, da imajo voziček blagovne 

znamke Baby design. Največji odstotek avtosedežev pa predstavlja blagovna znamka Britax 

Römer. Večina anketiranih je nakup otroškega vozička in avtosedeža opravila fizično v 

trgovini, z prodajnim osebjem, njihovim odnosom, svetovanjem in pomoči pri nakupu pa je 

bilo zadovoljnih več kot 90 % anketiranih.  

Spraševali smo tudi po dejavnikih, ki so vplivali na odločitev za nakup določenega otroškega 

vozička in avtosedeža. Glavni dejavnik pri odločitvi za nakup otroškega vozička je 

funkcionalnost. Ta dejavnik ima tako pri moških in ženskah najvišje povprečje. Sledi mu 

kakovost, ki ima prav tako pri obeh spolih drugo največje povprečje. Dejavnik, ki najmanj 

vpliva na odločitev za nakup otroškega vozička pa je oglaševanje. Tudi ta je, tako pri moških, 

kot pri ženskah glede na povprečno oceno na zadnjem mestu. Pri nakupu avtosedeža pa je glavni 

37,50

62,50

Moški

Ženske
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dejavnik, ki vpliva na odločitev za nakup varnost oz. rezultati testov varnosti avtosedežev. 

Čeprav so tako moški, kot ženske podobno ocenili pomembnost posameznih dejavnikov za 

nakup vozička in avtosedeža, lahko vseeno trdimo, da se med spoloma obstaja statistično 

pomembna razlika pri odločanju za nakup. Ženske imajo namreč pri dejavnikih, ki imajo 

povprečne vrednosti statistično značilne, višje povprečne range, kar pomeni, da so jim navedeni 

dejavniki statistično bolj pomembni kot moškim.  

Večina parov sprejme odločitev za nakup otroškega vozička in avtosedeža skupaj. To je še 

izrazitejše pri nakupu avtosedeža, saj se je več kot 75 % parov za nakup odločilo skupaj, metem, 

ko pri nakupu vozička le dobrih 55 %. Kadar pa se par ne odloči za nakup skupaj, pa ima v 

večini glavno besedo ženska - tako za nakup otroškega vozička, kot avtosedeža. Večina parov 

je z izbiro otroškega vozička (88,18 %) in avtosedeža (96,06 %) zadovoljnih.  
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6 PREDLOGI MARKETINŠKIH PRIJEMOV ZA USPEŠNEJŠE TRŽENJE 

OTROŠKIH VOZIČKOV IN AVTOSEDEŽEV 

Nekaj predlogov in nasvetov, ki lahko pomagajo proizvajalcem in prodajalcem otroških 

vozičkov do večje prodaje izdelkov: 

– izpostavijo naj, da je voziček funkcionalen (primeren za vožnjo tako po mestnih cestah, 

kot tudi makadamskih in gozdnih poteh, da se enostavno zloži, je možno vse njegove dele 

iz blaga oprati v pralnem stroju…), 

– da je voziček lahek, 

– da je voziček trpežen in kakovosten, 

– pomemben je tudi izgled izdelka, zato mora biti moderen, v koraku s časom, 

– ženskim nakupovalkam je pomemben tudi popust pri nakupu, zato je priporočljivo, da se 

jim le ta ponudi. 

Kadar pri nakupu vozička ne dobimo le voziček, ampak so zraven še drugi pripomočki npr. 

odeja, zimska vreča, dežna prevleka, lupinica…, takrat naj trgovec to poudari, saj lahko to 

kupca prepriča v nakup.  

 Nekaj predlogov in nasvetov, ki lahko proizvajalcem in prodajalcem avtosedežev do večje 

prodaje izdelkov: 

– izpostavijo naj dobre lastnosti avtosedežev kot so: 

– odlični rezultati testa varnosti, kjer lahko še posebej izpostavijo prednost avtosedeža, 

ki ima možnost vožnje v vzvratni smeri do 4. leta, saj to še dodatno poveča varnost,  

– hitra in enostavna namestitev sedeža v avto, 

– enostavno pritrjevanje varnostnih pasov, 

– da se blago v celoti in enostavno sname in ga je možno oprati v pralnem stroju, 

– ženskim nakupovalkam je priporočljivo ponuditi popust, saj jim je le ta pomemben. 

Čeprav je bilo kupljenih avtosedežev in otroških vozičkov preko spleta le okrog 25 %, je vseeno 

pomembno, da tudi spletna trgovina nudi informacije o izdelku, ki bodo potrošnika prepričale 

v njegov nakup, da nudijo podporo pri nakupu, svetujejo, se hitro odzovejo na morebitna 

vprašanja. Zagotovo bo spletno nakupovanje postajalo vedno bolj popularno. Že v zadnjih 

mesecih smo se zaradi pandemije COVID-19 srečali z situacijo, ko smo večino izdelkov lahko 

kupili le preko spletnih trgovin. Tudi otroški voziček in avtosedež sta taka izdelka. Zato naj 

ponudniki otroških vozičkov in avtosedežev skrbijo, da imajo čim boljšo spletno trgovino. 
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7 SKLEP 

Podjetja proizvajajo in prodajajo svoje izdelke in storitve, a najpomembnejšo vlogo imajo 

potrošniki. Le ti s svojimi nakupovalnimi navadami, vedenjem, odločitvami, ki jih sprejmejo, 

sooblikujejo usodo podjetij. Zato je pomembno, da se potrošniku ponudi tak izdelek, ki bo 

zadovoljiv njihove želje, potrebe in pričakovanja.  

Vsak bodoči starš oz. vsi starši se srečamo z nakupom otroškega vozička in avtosedeža. To sta 

dva izdelka, ki sta tako rekoč nujno potrebna. Lahko se odločimo, da kupimo rabljen izdelek, 

če nam finančne zmožnosti ne omogočajo nakupa novega, a vseeno se večina parov odloči za 

nakup novega izdelka. Predvsem avtosedeže večinoma kupujemo nove, da smo sigurni, da so 

neoporečni, da niso bili udeleženi v prometni nesreči ali kako drugače poškodovani. 

S tržno raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki najpogosteje vplivajo na odločitve za 

nakup otroškega vozička in avtosedeža, kakšno je zadovoljstvo kupcev z izdelkom, v katerih 

trgovinah se je opravilo največ nakupov otroškega vozička in avtosedeža in katere blagovne 

znamke so najbolj priljubljene. Pri nakupu otroškega vozička, so anketiranci ocenjevali na 

lestvici od 1 – 5, kjer 1 pomeni, da dejavnik ni pomemben in 5, da je dejavnik zelo pomemben, 

naslednje dejavnike: funkcionalnost, cena, kakovost, teža, blagovna znamka, proizvajalec, 

izgled, oglaševanje, popusti pri nakupu in priporočila prijateljev in znancev. Pri nakupu 

avtosedeža, pa so ocenjevali enake dejavnike, le namesto teže avtosedeža nas je zanimal 

dejavnik rezultati varnosti testov avtosedežev. 

Z raziskavo smo sprejeli prvo hipotezo, ki pravi, da je najpomembnejši dejavnik pri nakupu 

otroškega vozička je funkcionalnost. Prav tako smo sprejeli drugo hipotezo, ki pravi, da je 

varnost najpomembnejši dejavnik pri nakupu avtosedeža. Tretja hipoteza pravi, da se 

pomembnost dejavnika varnosti statistično pomembno razlikuje glede na starostne skupine. 

Tudi to hipotezo smo potrdili in sicer je varnost najpomembnejša v starostni skupini od 41 – 45 

let. Četrta hipoteza trdi, da med spoloma obstaja statistično pomembna razlika pri odločanju o 

nakupu otroškega vozička in avtosedeža. Tudi to hipotezo smo potrdili in prav tako hipotezo 

H4a, ki pravi, da odločitev za nakup otroškega vozička sprejme ženska. Hipotezo H4b, ki pravi, 

da odločitev za nakup določenega modela avtosedeže sprejme moški, pa smo zavrgli.  

Pri nakupu vozička je pomembno, da se ponudi voziček, ki bo funkcionalen, kakovosten, po 

zmerni ceni, saj bo le tako potrošnik z nakupom zadovoljen in ga bo priporočil tudi prijateljem 

in znancem. Potrošnikom, ki se odločajo za nakup, so namreč priporočila prijateljev in znancev 

pomembna. Enako je tudi pri ponudbi avtosedežev, kjer pa je poleg funkcionalnosti, kakovosti 

in zmerne cene pomembno tudi to, da otroku nudi čim večjo varnost.  

Kljub temu, imamo ženske glavno besedo pri odločitvi za nakup vozička in avtosedeža, 

prodajalci vsekakor ne smejo spregledati moških. Ko gre za nakup teh dveh izdelkov, se večina 
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parov odloča skupaj. Pri ženskah k odločitvi za nakup pripomore kak popust, pri moških pa je 

najpomembneje, da se izpostavijo dobre karakteristike izdelka.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za Management Koper in v sklopu 

zaključevanja svojega študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Razlike med spoloma 

pri odločanju o nakupu otroškega vozička in avtosedeža v Zasavju. V ta namen vas vljudno 

prosim, da si vzamete nekaj vašega dragocenega časa in sodelujete v 5-minutni anketi, ter mi 

tako omogočite raziskavo na omenjenem področju. 

Pogoj za sodelovanje v raziskavi je, da anketni vprašalnik rešita moški in ženska, da ste starejši 

od 15 let, da ste v zadnjih petih letih kupili avtosedež in voziček in da prihajate iz Zasavja.  

Prosim, da temeljito preberete vprašanja in odgovarjate iskreno. Anonimnost je zagotovljena, 

podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela. 

Za vaše odgovore in pripravljenost se vam iskreno zahvaljujem! 

Ana Klančnik 

 

 

1. Katerega leta ste nazadnje kupili otroški voziček? 

 

o 2016 

o 2017 

o 2018 

o 2019 

o 2020 

 

2. V kateri trgovini ste kupili otroški voziček? 

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o Baby center 

o Pikapolonica 

o Mali zakladi 

o Mali vragci 

o Kupil sem rabljen voziček 

o Drugo: _______________________________________________________________ 

 

3. Katero znamko otroškega vozička imate? 

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o Stokke 

o Joolz 
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o Mima 

o Maxi cosi 

o Musty 

o Peg Perego 

o Baby design 

o Free on 

o Coletto 

o Drugo: _______________________________________________________________ 

 

4. Kako ste kupili otroški voziček? 

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o Fizično v trgovini 

o Preko spletne trgovine 

o Kupil sem rabljen voziček 

 

5. Če ste kupili otroški voziček fizično v trgovini, ali ste bili zadovoljni s svetovanjem 

in pomoči pri odločitvi o nakupu s strani prodajalca? 

 

o DA 

o NE 

 

6. Na podlagi česa ste se odločili za nakup izbranega vozička? 

Spodnje dejavnike rangirajte glede na pomembnost pri nakupu otroškega vozička. 

 

 1             

Sploh ni 

pomembno 

2                   

Ni 

pomembno 

3                 

Niti              

niti 

4                   

Je  

pomembno 

5                   

Je zelo 

pomembno 

 

 

Funkcionalnost     

Cena     

Kakovost     

Teža     

Blagovna znamka     

Proizvajalec     

Izgled     

Oglaševanje     

Popusti pri nakupu     

Priporočila prijateljev in 

znancev     
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7. Kdo je imel zadnjo besedo pri odločitvi za nakup izbranega otroškega vozička? 

 

o Moški 

o Ženska 

o Odločila sva se skupaj 

 

8. Ali ste zadovoljni z izbranim otroškim vozičkom in bi ga priporočili prijateljem? 

 

o DA 

o NE 

 

9. Katerega leta ste nazadnje kupili avtosedež? 

 

o 2016 

o 2017 

o 2018 

o 2019 

o 2020 

 

10. V kateri trgovini ste kupili avtosedež? 

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o Baby center 

o Pikapolonica 

o xxxLesnina 

o Mimovrste 

o Recaro Slovenija 

o Tuja spletna trgovina 

o Drugo: _______________________________________________________________ 

 

11. Katero znamko avtosedeža imate?  

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o BeSafe 

o Maxi cosi 

o Britax romer 

o Joie 

o Cybex 

o Recaro 

o Drugo:_______________________________________________________________ 
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12. Kako ste kupili avtosedež? 

(dovolj je, da odgovori le tisti, ki prvi rešuje anketni vprašalnik) 

 

o Fizično v trgovini 

o Preko spletne trgovine 

o Kupil sem rabljen avtosedež 

 

13. Če ste kupili avtosedež fizično v trgovini, ali ste bili zadovoljni z svetovanjem in 

pomoči pri odločitvi o nakupu s strani prodajalca? 

 

o DA 

o NE 

 

14. Na podlagi česa ste se odločili za nakup izbranega avtosedeža? 

Spodnje dejavnike rangirajte glede na pomembnost pri nakupu otroškega vozička. 

 

 1             
Sploh ni 

pomembno 

2                   
Ni 

pomembno 

3                 
Niti              
niti 

4                   
Je  

pomembno 

5                   
Je zelo 

pomembno 

 

 

Funkcionalnost     

Cena     

Kakovost     

Rezultati testov varnosti 

avtosedežev     

 Blagovna znamka     

Proizvajalec     

Izgled     

Oglaševanje     

Popusti pri nakupu     

Priporočila prijateljev in znancev     

 

15. Kdo je imel zadnjo besedo pri odločitvi za nakup izbranega avtosedeža? 

 

o Moški 

o Ženska 

o Odločila sva se skupaj 

 

16. Ali ste zadovoljni z izbranim avtosedežem in bi ga priporočili prijateljem? 

 

o DA 

o NE 
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17. Prosim, označite vaš spol 

 

o Moški 

o Ženski 

 

18. V katero starostno skupino spadate? 

 

o Od 15 do 20 let. 

o Od 21 do 25 let. 

o Od 26 do 30 let. 

o Od 31 do 35 let. 

o Od 36 do 40 let. 

o Od 41 do 45 let. 

o Več kot 45 let. 

 

19. V katerem kraju živite? 

 

o Zagorje 

o Trbovlje 

o Hrastnik 

o Drugo 

o  

20. Kakšna je vaša najvišja formalna izobrazba? 

 

o Osnovna šola. 

o Srednja oz. poklicna šola. 

o Višja šola. 

o Visoka strokovna šola. 

o Univerzitetna izobrazba. 

o Magisterij ali specializacija. 

o Doktorat. 

 

21. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

o Dijak/dijakinja. 

o Študent/študentka. 

o Zaposlen/zaposlena. 

o Brezposeln/brezposelna 

o Upokojenec/upokojenka 
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Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test normalnosti 

Test normalne porazdelitve 

V katero starostno skupino 
spadate? 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df P-vrednost Statistika df P-vrednost 

Rezultati 
testov 

varnosti 
avtosedežev 

Od 21 do 25 let 0,453 15 0,000 0,561 15 0,000 

Od 26 do 30 let 0,387 51 0,000 0,657 51 0,000 

Od 31 do 35 let 0,451 92 0,000 0,582 92 0,000 

Od 36 do 40 let 0,301 28 0,000 0,788 28 0,000 
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Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test normalnosti 

Test normalnih podatkov 

Spol 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df P-vrednost Statistika df P-vrednost 

Nakup otroškega vozička 

Funkcionalnost Moški 0,340 92 0,000 0,724 92 0,000 

Ženski 0,414 111 0,000 0,614 111 0,000 

Cena  Moški 0,426 92 0,000 0,667 92 0,000 

Ženski 0,336 111 0,000 0,785 111 0,000 

Kakovost Moški 0,462 92 0,000 0,547 92 0,000 

Ženski 0,289 111 0,000 0,676 111 0,000 

Teža Moški 0,296 92 0,000 0,799 92 0,000 

Ženski 0,219 111 0,000 0,851 111 0,000 

Blagovna 
znamka 

Moški 0,237 92 0,000 0,830 92 0,000 

Ženski 0,229 111 0,000 0,832 111 0,000 

Proizvajalec Moški 0,193 92 0,000 0,861 92 0,000 

Ženski 0,195 111 0,000 0,853 111 0,000 

Izgled Moški 0,348 92 0,000 0,787 92 0,000 

Ženski 0,343 111 0,000 0,806 111 0,000 

Oglaševanje Moški 0,238 92 0,000 0,833 92 0,000 

Ženski 0,224 111 0,000 0,835 111 0,000 

Popusti pri 
nakupu 

Moški 0,263 92 0,000 0,867 92 0,000 

Ženski 0,252 111 0,000 0,889 111 0,000 

Priporočila 
prijateljev in 
znancev 

Moški 0,256 92 0,000 0,878 92 0,000 

Ženski 0,295 111 0,000 0,852 111 0,000 

Nakup avtosedeža 

Funkcionalnost Moški 0,324 92 0,000 0,669 92 0,000 

Ženski 0,416 111 0,000 0,639 111 0,000 

Cena Moški 0,295 92 0,000 0,804 92 0,000 

Ženski 0,285 111 0,000 0,844 111 0,000 

Kakovost Moški 0,396 92 0,000 0,619 92 0,000 

Ženski 0,466 111 0,000 0,540 111 0,000 

Rezultati testov 
varnosti 
avtosedežev 

Moški 0,382 92 0,000 0,683 92 0,000 

Ženski 0,438 111 0,000 0,592 111 0,000 

Blagovna 
znamka 

Moški 0,274 92 0,000 0,841 92 0,000 

Ženski 0,220 111 0,000 0,892 111 0,000 

Proizvajalec Moški 0,255 92 0,000 0,840 92 0,000 

Ženski 0,194 111 0,000 0,900 111 0,000 

Izgled Moški 0,351 92 0,000 0,727 92 0,000 

Ženski 0,195 111 0,000 0,900 111 0,000 

Oglaševanje Moški 0,277 92 0,000 0,800 92 0,000 

Ženski 0,187 111 0,000 0,878 111 0,000 
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Spol 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistika df P-vrednost Statistika df P-vrednost 

Popusti pri 

nakupu 

Moški 0,302 92 0,000 0,764 92 0,000 

Ženski 0,260 111 0,000 0,882 111 0,000 

Priporočila 
prijateljev in 
znancev 

Moški 0,274 92 0,000 0,850 92 0,000 

Ženski 0,252 111 0,000 0,888 111 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Rangi 

Rangi 

Spol N 
Povprečje 
rangov 

Vsota 
rangov 

Nakup otroškega vozička 

Funkcionalnost Moški 92 86,07 7918,00 

Ženski 111 115,21 12788,00 

Skupaj 203     

Cena  Moški 92 93,00 8556,00 

Ženski 111 109,46 12150,00 

Skupaj 203     

Kakovost Moški 92 91,59 8426,00 

Ženski 111 110,63 12280,00 

Skupaj 203     

Teža Moški 92 99,50 9154,00 

Ženski 111 104,07 11552,00 

Skupaj 203     

Blagovna znamka Moški 92 100,76 9270,00 

Ženski 111 103,03 11436,00 

Skupaj 203     

Proizvajalec Moški 92 100,48 9244,00 

Ženski 111 103,26 11462,00 

Skupaj 203     

Izgled Moški 92 91,84 8449,00 

Ženski 111 110,42 12257,00 

Skupaj 203     

Oglaševanje Moški 92 102,54 9433,50 

Ženski 111 101,55 11272,50 

Skupaj 203     

Popusti pri nakupu Moški 92 101,71 9357,00 

Ženski 111 102,24 11349,00 

Skupaj 203     

Priporočila prijateljev in znancev Moški 92 93,58 8609,00 

Ženski 111 108,98 12097,00 

Skupaj 203     

Nakup avtosedeža 

Funkcionalnost Moški 92 84,63 7786,00 

Ženski 111 116,40 12920,00 

Skupaj 203     

Cena Moški 92 94,98 8738,50 

Ženski 111 107,82 11967,50 

Skupaj 203     

Kakovost Moški 92 94,28 8674,00 

Ženski 111 108,40 12032,00 

Skupaj 203     
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Spol N 
Povprečje 
rangov 

Vsota 
rangov 

Rezultati testov varnosti avtosedežev Moški 92 95,83 8816,00 

Ženski 111 107,12 11890,00 

Skupaj 203     

Blagovna znamka Moški 92 89,02 8190,00 

Ženski 111 112,76 12516,00 

Skupaj 203     

Proizvajalec Moški 92 91,86 8451,50 

Ženski 111 110,40 12254,50 

Skupaj 203     

Izgled Moški 92 109,35 10060,00 

Ženski 111 95,91 10646,00 

Skupaj 203     

Oglaševanje Moški 92 94,34 8679,00 

Ženski 111 108,35 12027,00 

Skupaj 203     

Popusti pri nakupu Moški 92 100,74 9268,00 

Ženski 111 103,05 11438,00 

Skupaj 203     

Priporočila prijateljev in znancev Moški 92 102,26 9408,00 

Ženski 111 101,78 11298,00 

Skupaj 203     

 


