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POVZETEK 

V magistrski nalogi je proučeno nakupno vedenje potrošnic pri nakupu spodnjega perila v 

Savinski regiji. V raziskavi sodeluje 220 potrošnic. Ugotovljeno je, da je najpomembnejši 

dejavnik za nakup spodnjega perila kakovost. Mlajše potrošnice dajejo prednost blagovni 

znamki, dizajnu/kroju, modnosti, prileganju/udobju in enostavnosti vzdrževanja spodnjega 

perila, medtem ko starejše potrošnice ceni in svetovanju prodajnega osebja. Perilo je 

najpogosteje kupljeno v specializiranih trgovinah s spodnjim perilom in v trgovinah, kjer 

spodnje perilo predstavlja dopolnilni program blagovni znamki. Z izvedeno raziskavo so 

pridobljene pomembne tržne informacije o značilnostih potrošnic, ki vplivajo na nakupno 

vedenje pri nakupu spodnjega perila ter s tem v zvezi z njihovimi nakupnimi navadami. 

Ključne besede: potrošnik, vedenje potrošnikov, nakupni dejavniki, žensko spodnje perilo, 

analiza nakupnega vedenja potrošnic. 

SUMMARY 

The research focuses on the purchasing habits of women in Savinjska valley when buying 

women's underwear. The research included 220 women. The results show that the quality is 

the most important and decisive factor when purchasing underwear. Younger customers focus 

more on the brand, style, comfort, fashion and simplicity of  maintenance. On the other hand, 

older customers focus more on the advice that they get from the shop assistants and on the 

price. The purchases are usually made in specialized shops and in shops where underwear is 

offered as an expansion of the brand. The research gave important information about the 

characteristics of female customers which influence the purchase of the underwear. 

Keywords: customer, customer behaviour, factors influencing the purchase, female 

underwear, analysis of female customer's behavior. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju smo najprej predstavili obravnavan problem in teoretična izhodišča s 

področja vedenja potrošnikov. Nato smo opredelili namen in cilje magistrske naloge. Posebno 

pozornost smo namenili postavitvi hipotez. Zatem smo predstavili izbrane metode 

raziskovanja teoretičnega in empiričnega dela ter načina obdelave podatkov v tem delu. Na 

koncu uvodnega poglavja smo še dodali predpostavke, iz katerih izhajamo, in omejitve, ki jih 

pričakujemo pri izvedbi raziskave.   

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Dinamičen način življenja današnjim ženskam opredeljuje potrebo po raznolikosti ponudbe 

spodnjega perila in tako je tudi moč opaziti, da med ponudniki slednjega na slovenskem trgu 

vlada vse večja konkurenca. Slednji se trudijo in poskušajo na različne načine biti boljši od 

drugih, tudi s pomočjo inovativnih materialov in uvajanja novih tehnologij v svoje 

proizvodnje procese. Pred tem pa je za tržnike pomembno, da celovito spoznajo dejavnike, ki 

vplivajo na nakupno vedenje potrošnic, z namenom, da se ugotovijo njihove želje in potrebe 

ter, da se jim na ta način ponudijo izdelki, s katerimi bodo zadovoljne in jih bodo želele še 

naprej uporabljati. S tovrstnim tržnim pristopom so podjetja na dobri poti, da povečajo svoj 

obseg prodaje in dvignejo raven uspešnosti ter prepoznavnosti lastne blagovne znamke. Iz 

tega razloga lahko zaključimo, da je znanje podjetij o tem, kakšni so njihovi potrošniki in na 

osnovi česa se odločijo za nakup ponujenih izdelkov, ključno. 

Pri tem se najprej vprašajmo, kdo pravzaprav je potrošnik. Literatura ponuja več opredelitev. 

Ena izmed vsestransko uporabnih (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 13) je 

naslednja: »Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup predmetov za 

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

potrebe«. Vedenje potrošnikov pa je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem v 

glavnem ločimo: situacijo, v kateri je človek; sile, ki iz okolja delujejo nanj; vloge, ki jih 

prevzema v skladu s svojim aktivnostmi; stališča in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje 

aktivnosti. Proučevanje vedenja potrošnikov se osredotoča na sprejemanje odločitev 

posameznikov o tem, kako bodo porabili svoje razpoložljive vire (čas, denar, napor) za 

porabniške izdelke in storitve. To hkrati zajema vprašanja, kaj potrošniki kupujejo, zakaj 

kupujejo, kdaj kupujejo, kje kupujejo, kako pogosto kupujejo in kako pogosto uporabljajo 

kupljeno stvar. Vedenje potrošnikov zajema mnoga področja, saj gre za proučevanje 

procesov, do katerih pride, kadar posamezniki ali skupine izbirajo, nabavljajo, uporabljajo ali 

odstranijo izdelke, storitve, ideje ali izkušnje z namenom, da bi zadovoljili potrebe in želje 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 55−57). Vede, ki s svojimi empiričnimi izsledki in 

teoretičnimi posplošitvami pripomorejo k razumevanju zakonitosti vedenja potrošnika, so 

predvsem: psihologija - preučevanje posameznika, sociologija - proučevanje skupin, 

ekonomija - oblikovanje temeljev vedenja potrošnikov, kulturna antropologija - vpliv 
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družbenega razvoja na posameznika, socialna psihologija - preučevanje obnašanja 

posameznika v skupini (Možina, Zupančič in Stefančič Pavlovič 2002, 11). To je pomembno 

zlasti zato, ker je razumevanje vedenja potrošnikov in poznavanje potrošnikov vse prej kot 

enostavno, saj so slednji ljudje z različnimi psihološkimi značilnostmi in zato je njihovo 

nakupno vedenje v veliki meri povezano z notranji motivi, potrebami in željami (Kotler 2004, 

81).  

Poznamo več modelov in razlag za obnašanje potrošnikov, večina teh modelov obnašanja je 

po svoji izrazni podobi statičnega značaja. Vendar obnašanja potrošnikov ne smemo razumeti 

statično, marveč kot dinamični proces, katerega jedro je proces odločanja (Mumel 1998, 41). 

V sklopu tega v literaturi zasledimo, da na potrošnikovo nakupno vedenje vplivajo notranji in 

zunanji dejavniki, v širšem smislu pa psihološki, osebni, sociološki in situacijski dejavniki 

vedenja, ki jih je za namene zadovoljevanj potreb potrošnikov potrebno raziskati.  

Na vprašanje zakaj proučevati nakupno vedenje potrošnikov, nam Mumel (1999, 23) 

odgovarja, da je eden izmed najpomembnejših razlogov za raziskovanje potrošnikov 

nedvomno vloga vedenja nas samih kot potrošnikov, saj pomemben del življenja preživimo 

po nakupih, velik del časa pa porabimo še dodatno, ko o izdelkih in storitvah razmišljamo, se 

o njih pogovarjamo, poslušamo ali jih spremljamo v medijih. Poleg te vloge so na razvoj 

raziskovanja vedenja potrošnikov hkrati vplivali še drugi dejavniki: krajši življenjski cikli 

izdelkov, ogroženost okolja, zviševanje zanimanja za zaščito potrošnikov, zanimanje za javno 

politiko, rast trga storitev, rast neprofitnega marketinga, rast mednarodnega marketinga, 

računalniške in statistične tehnike.  

Poudarjanje pomembnosti razumevanja vedenja potrošnikov se kaže v osnovnem trženjskem 

konceptu, in sicer, da podjetje obstaja zato, da zadovoljuje potrebe potrošnikov. Tako kot 

pravi Kotler (2004, 128), je najpomembnejše predvideti, v katero smer gredo potrošniki in biti 

tam pred njimi. Učinkovito trženje zajema vse aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti, da se 

zadovoljijo potrebe obstoječih in potencialnih potrošnikov. Vse to pa zajema znanje in 

razumevanje potrošniških potreb ter vedenje, kako se ti odzivajo oziroma obnašajo, da te 

potrebe zadovoljijo, kar pa pomeni, da morajo tržniki imeti celovito razumevanje o vedenju 

potrošnikov (Cant idr. 2007, 62). Zato dilema, ali je potrebno poznavanje vedenja potrošnikov 

ali ne, ne obstaja. 

Po pregledu baz s področja managementa in trženja smo ugotovili, da je proučevana tema 

relativno slabo raziskana. Raziskovanje nakupnega vedenja med potrošnicami spodnjega 

perila pa ima ključno vlogo pri širitvi ponudbe slednjega, saj bomo s pomočjo raziskave prišli 

do temeljnih spoznanj o nakupnem vedenju potrošnic na izbranem segmentu. Te ugotovitve 

bodo služile ponudnikom ženskega spodnjega perila kot priložnost, da svojo ponudbo in tržni 

pristop čim bolj prilagodijo in približajo željam obstoječim potrošnicam, hkrati pa k nakupu 

in izbiri pritegnejo tudi tiste, ki jih do sedaj niso dosegli.    
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti in raziskati nakupno vedenje potrošnic pri nakupu 

spodnjega perila. Z izvedeno raziskavo bomo pridobili trženjsko pomembne informacije o 

značilnostih potrošnic, ki vplivajo na nakupno vedenje pri nakupu spodnjega perila ter v zvezi 

s tem z njihovimi nakupnimi navadami. Na ta način bodo podjetja na izbranem ciljnem 

segmentu pridobila pomembne trženjske informacije za boljše razumevanje potreb, želja, 

vrednot in motivov potrošnic, ki vplivajo na nakupno odločitev spodnjega perila.  

Cilji magistrske naloge so: 

− proučiti obstoječo literaturo na področju vedenja potrošnikov in na ta način celostno 

predstaviti vlogo in pomen znanj s proučevanega področja; 

− predstaviti vedenje potrošnikov kot področje raziskovanja in navesti razloge za takšno 

raziskovanje; 

− opredeliti dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov; 

− izvesti kvantitativno raziskavo med potrošnicami in s tem pridobiti ključne podatke za 

raziskavo; 

− na osnovi zbranih podatkov iz raziskave ugotoviti, kakšne so nakupne navade potrošnic 

pri nakupu in izbiri spodnjega perila; 

− na osnovi teoretičnih izhodišč in izvedene raziskave oblikovati zaključna spoznanja in 

ugotovitve; 

− podati predloge za izboljšanje trženjskih aktivnosti na področju prodaje spodnjega perila. 

Hipoteze raziskave 

V skladu z namenom in s cilji raziskave smo oblikovali hipoteze, predstavljene v 

nadaljevanju. 

Hipoteza 1: Potrošnicam je pri nakupu spodnjega perila statistično značilno pomembnejši 

dejavnik cena kot pa kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, sestava 

materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, pretekle 

izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla.  

Postavljena hipoteza 1 izhaja iz ugotovitve, da se vedenje kupcev v zadnjih letih glede na 

spremenjene gospodarske razmere in druge okoliščine nenehno spreminja. Potrošniki so tako 

danes, bolj kot kdaj prej, osredotočeni na cenovno ugodnost svojih nakupov. Kupujejo 

premišljeno in načrtno, manj pa je impulzivnega nakupovanja (Kolednik 2013). V ta namen 

bomo s parnim t-testom preverili, ali je potrošnicam res statistično značilno bolj pomembna 

cena spodnjega perila kot pa njegova kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, 

modnost, sestava materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje 

prodajalca, pretekle izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla. 
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Hipoteza 2: Med starostnimi skupinami potrošnic obstajajo statistično značilne razlike glede 

pomembnosti različnih dejavnikov odločitve pri nakupu spodnjega perila.  

S hipotezo 2 bomo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi 

skupinami potrošnic glede pomembnosti različnih dejavnikov odločitve pri nakupu spodnjega 

perila, kot so cena, kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, sestava 

materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, pretekle 

izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla, saj predvidevamo, da 

mlajše potrošnice dajejo večjo prednost estetskemu videzu in privlačnosti spodnjega perila kot 

pa njegovi praktičnosti. To hipotezo bomo preverili s Kruskal-Wallis testom. 

Hipoteza 3: Pogostost nakupa spodnjega perila preko spleta se statistično pomembno razlikuje 

od nakupov na ostalih prodajnih mestih.   

Hipoteza 3 izhaja iz ugotovitve projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS), ki med glavne ovire 

spletnega nakupovanja uvršča: varnost transakcij, pomanjkanje dobre ponudbe v Sloveniji, 

nezmožnost videti izdelek »v živo«, zapletenost samega postopka spletnega nakupa, 

počasnost dostave in spletno nakupovanje naj ne bi bilo nič cenejše (Oseli 2003, 112). Na 

podlagi tega predpostavljamo, da potrošnicam pri nakupovanju spodnjega perila preko spleta 

veliko oviro predstavlja nezmožnost, da bi ga pomerile in otipale, kar je pri nakupu preko 

spleta nemogoče. To postavljeno hipotezo bomo preverili s t-testom. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Teoretični del naloge temelji na raziskovanju in opredelitvi obravnavanega področja s 

pomočjo strokovne literature domačih in tujih avtorjev ter prispevkov in raziskav z 

najnovejšimi teoretičnimi spoznanji iz omenjenega področja.  

Empirični del naloge nadalje temelji na kvantitativni raziskavi, v okviru katere je bila 

uporabljena statistična analiza primarnega vira pridobivanja podatkov - anketnega 

vprašalnika. Pri oblikovanju vprašalnika so glavno izhodišče predstavljali raziskovalni 

problem in raziskovalne hipoteze, ki so sestavni del opredeljevanja raziskovalnih ciljev. Poleg 

tega je bil vprašalnik sestavljen v skladu s teoretično podlago raziskovalnega področja. Tako 

je bil slednji strukturiran in sestavljen iz 15 vprašanj. Od tega so se tri vprašanja nanašala na 

socialno-demografske dejavnike, preostala vprašanja pa so bila namenjena proučevanju 

nakupnih navad potrošnic pri nakup spodnjega perila. V sklopu tega smo oblikovali zaprta, 

polstrukturirana in odprta vprašanja. Vključili smo tudi merilno lestvico pomembnosti, ki 

anketirankam omogoča, da določijo stopnjo zaznane pomembnosti, glede na postavljene 

trditve. Stopnje pomembnosti smo označili z vrednostmi od 5 do 1 (5 za najbolj pomembno, 1 

za najmanj pomembno). Vprašalnik smo predhodno testirali na majhnem vzorcu vprašanih 
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potrošnic (15), ki imajo podobne ali enake značilnosti kot vprašane potrošnice v dejanski 

raziskavi. S pilotno študijo smo želeli preveriti razumljivost, primernost in uporabnost 

vprašalnika za dosego načrtovanih raziskovalnih ciljev. Po testiranju smo anketni vprašalnik 

razdelili potrošnicam, ki so izpolnjevale starostni (od 15. leta dalje) in krajevni pogoj 

(prebivališče na področju Savinjske regije) v obdobju od 1. februarja 2014 do 28. februarja 

2014. Proučevana Savinjska regija vključuje 34 občin in po podatkih SURS je bilo v tej regiji 

leta 2013 skupno število žensk (starih od 15 let do 56 let in naprej) 221.770, za našo raziskavo 

pa smo izbrali namenski vzorec 220 potrošnic. Izvedba anketiranja je potekala na dva načina, 

z osebnim in dopisnim komuniciranjem, saj smo želeli povečati prednosti in hkrati zmanjšati 

pomanjkljivosti uporabe posamezne oblike komuniciranja pri strukturiranem spraševanju. 

Anketiranje na terenu se je izvajalo v vseh večjih trgovinskih centrih in prodajalnah s 

ponudbo spodnjega perila na področju prej omenjene regije. Za spletno izvedbo pa smo s 

pomočjo orodja za spletno anketo 1KA, pripravili e-anketni vprašalnik, ki je bil objavljen na 

socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in MySpace.  

Primarni podatki so v nadaljevanju naloge analizirani z uporabo sledečih statističnih metod:  

− računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk, 

− t-test in parni t-test, 

− Kruskal-Wallis test (hi-kvadrat). 

Vse postavljene hipoteze so preverjene na ravni 5-odstotnega tveganja (P=0,05). 

Za statistično analizo pri obdelavi in prikazovanju podatkov je uporabljena programska 

oprema za analiziranje družboslovnih podatkov SPSS - 17.0., rezultati so predstavljeni 

tekstovno ter v obliki preglednic in slik. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavka, iz katere izhajamo pri magistrski nalogi je, da na trgu vlada vedno večja 

konkurenca med ponudniki ženskega spodnjega perila, saj je spodnje perilo postalo v zadnjem 

času precej dobičkonosen del modne industrije, ženske pa v nošenju in izbiri spodnjega perila 

nikdar niso bile tako svobodne kot danes. Predpostavljamo, da bi lahko ponudniki ženskega 

spodnjega perila na slovenskem trgu z boljšim poznavanjem potrošnic in njihovih nakupnih 

navad ustvarili pestrejšo ponudbo in tako dosegli boljši tržni položaj. Predpostavljamo tudi, 

da so odgovori anketirank iskreni in s tem rezultati vprašalnika zanesljivi.  

Večjih omejitev pri proučevanju obravnavane tematike nismo zaznali, saj je slednja v 

literaturi dobro opredeljena. Pri predstavitvi teoretičnih konceptov smo se omejili na vidnejša 

dela domačih in tujih avtorjev. Pri izvajanju raziskave pa smo dosegli odlično odzivnost 

anketirank, saj smo od  230 razdeljenih anketnih vprašalnikov pridobili 220 popolno rešenih.  
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Glavna omejitev naloge, ki smo jo tudi na začetku predvideli, je, da zajet namenski vzorec v 

raziskavi ne dopušča reprezentativnosti, kar pomeni, da pridobljenih ugotovitev ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo iz naslednjih razlogov: 

− v raziskavi je bil določen starostni pogoj; vključili smo potrošnice stare nad 15 let; 

− v raziskavi je bil določen krajevni pogoj; zajeli smo samo Savinjsko regijo; 

− raziskava se je izvajala le v času enega meseca.  

Kljub navedenim omejitvam smo mnenja, da smo raziskovalni problem dovolj nazorno 

predstavili in raziskali ter s primerno stopnjo tveganja potrdili oziroma zavrgli zastavljene 

hipoteze. 
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2 VLOGA IN POMEN ZNANJ O VEDENJU POTROŠNIKOV 

Končni uporabnik vsakega izdelka, namenjenega človeku, je vedno človek. Celo pri mnogih 

izdelkih, katerih uporabnik ni človek, je njegova vloga bistvena. Če je torej res, da je vloga 

človeka tako pomembna, potem bi moralo biti tudi razumljivo, da je dobro poznavanje 

človeka osnovni pogoj za uspešnost na trgu. Zato dilema, ali je potrebno poznavanje vedenja 

potrošnikov ali ne, ne obstaja (Mumel 1999, 13).  

V želji, da bi čim bolje spoznali in razumeli vedenje potrošnikov ter znali morebiti napovedati 

obnašanje posameznika ali skupine potrošnikov, smo v tem poglavju opredelili potrošnika in 

opisali vedenje potrošnikov iz različnih zornih kotov, zatem smo predstavili vedenje 

potrošnikov kot interdisciplinarno raziskovalno vedo in izpostavili vlogo, ki jo ima spoznanje 

in znanje o vedenju potrošnikov za različne deležnike na trgu.  

2.1 Opredelitev potrošnika 

Pri odgovoru na vprašanje »Kdo je potrošnik?« nam literatura in praksa vedenja potrošnikov 

ponuja več podobnih opredelitev, pri tem zasledimo še druge izraze, kot so porabnik, 

uporabnik, odjemalec, kupec, ki jih uporabljamo in razumemo kot sopomenke za pojem 

potrošnik. V nadaljevanju si poglejmo nekaj zbranih opredelitev potrošnika.  

Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) je potrošnik tisti, ki kaj 

porablja. 

Podrobnejšo opredelitev ponuja Slovenski Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, 

Uradni list RS, št. 98/04), ki v 2. alineji 1. člena opredeljuje definicijo potrošnika tako, da je 

potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove 

poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

Opredelitev, ki je razmeroma vsestransko uporabna (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 

2002, 13), je naslednja: »Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup 

predmetov za uporabo, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. 

družinske) potrebe«. Po tej opredelitvi je videti, da je lahko vsakdo potrošnik, čeprav ne 

vedno enakih dobrin. 

Damjan in Možina (2002, 248) pravita, da se na eni strani srečujemo s ponudniki blaga in 

storitev ter na drugi strani s kupci, ki povprašujejo po blagu in storitvah, ker želijo to blago 

oziroma storitve porabiti v svojem procesu obstajanja, bivanja. Na trgu se tako srečujeta dve 

skupini subjektov, ki nastopata druga proti drugi. Potrošnik pa ni vedno kupec in kupec ni 

nujno, da je vedno potrošnik. 
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Iz navedenih definicij bi lahko sklepali, da potrošnik ni le tisti, ki dejansko kupuje (kupec). 

Potrošnik je lahko tudi tisti, ki se samo pripravlja na nakup; tisti, ki nima virov in sposobnosti 

za nakup; tisti, ki o nakupu sploh še ni razmišljal, pa se bo zanj skoraj zagotovo v prihodnje 

odločil. Ali pa tisti, ki bo zgolj uporabnik kupljenega blaga oziroma storitve (Avšič Bogovič 

2005, 6). 

Tako se zdi, da je pojem potrošnika širši od pojma kupca, ker potrošnik nima nujno virov in 

sposobnosti za nakup izdelkov in storitev ponujenih na trgu. Končni potrošnik bi torej bila 

vsaka fizična oseba, ki mora zadovoljevati svoje fiziološke in druge potrebe, ne glede na svoje 

pravne, fizične in druge sposobnosti (Pernek 1986, 13−14). 

Zaključimo lahko z opredelitvijo, da pod pojmom potrošnika najpogosteje razumemo osebo, 

ki zazna potrebo ali željo, opravi nek nakup in potem poskrbi za odstavitev izdelka preko faz 

procesa potrošnje, vse druge osebe pa lahko le vplivajo na nakupno odločitev (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 58−59).  

2.2 Opredelitev vedenja potrošnikov 

Pri opredeljevanju vedenja potrošnikov se srečamo s splošnim problemom opredeljevanja. To 

je povsem običajno, ko skušamo opisati oziroma opredeliti zapleten pojav. Množica 

opredelitev namreč pomeni ravno to, da o tem predmetu vemo veliko, ne pa malo. Posledica 

tega pa je, da imamo na koncu veliko opredelitev, od katerih ni pravzaprav nobena dovolj 

natančna in obsežna, hkrati pa tudi ni nobena napačna. Pri teh gre namreč za to, da nanje 

gledamo z več vidikov (Mumel 1999, 17).  

 V tem okvirju je treba gledati tudi na tukaj kronološko zbrane opredelitve.  

Vedenje potrošnikov je proces odločanja in fizične aktivnosti, ki se pojavlja pri posamezniku 

pri vrednotenju, pridobivanju, uporabi in »znebitvi« dobrin in storitev (Loudon in Della Bitta 

1993, po Mumel 1999, 18). 

Vedenje potrošnikov je vedenje, ki ga potrošniki kažejo ob iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi 

in vrednotenju izdelkov, storitev in idej, za katere pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove 

potrebe (Schiffman in Kanuk 1997, po Mumel 1999, 19). 

Vedenje potrošnikov je raziskovanje nakupnih enot in menjalnih procesov vpletenih v 

pridobivanje, uporabo in »znebitev«/opustitev dobrin, storitev, izkušenj in idej (Mowen in 

Minor 1998, po Mumel 1999, 18). V navedeni opredelitvi je zajetih več ključnih pojmov: 

− Menjava: porabnik je element menjalnega procesa, v katerem se viri prenašajo med 

dvema stranema. Med udeleženci v menjavi se menjavajo tudi drugi viri, kot so občutki, 

informacije in status. Menjalni proces je obravnavan kot temeljni element vedenja 

potrošnikov. Pojem potrošnik se nadomesti s pojmom nakupna enota. Nakup lahko 
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izvede posameznik ali skupina. Pomembno področje raziskovanja potrošnikov je 

področje nakupnega vedenja podjetij. V poslovanju med podjetji pogosteje sprejme 

odločitev o nakupu skupina kot pa posameznik. 

− Menjalni proces je sestavljen iz množice korakov, od katerih je prva faza pridobitev, 

druga faza uporaba, tretja faza pa opustitev izdelka. Večina raziskav s področja vedenja 

potrošnikov je osredotočena na prvo fazo – fazo pridobivanja izdelka. Analizirati 

skušamo dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo izbiro izdelka. Fazi uporabe in 

opustitve sta deležni veliko manj pozornosti. Pri raziskovanju faze uporabe analiziramo, 

kako potrošniki dejansko uporabljajo izdelek ali storitve, in izkušnje, ki jih pri uporabi 

dobijo. Faza opustitve se nanaša na to, kaj potrošnik stori z izdelkom potem, ko ga 

preneha uporabljati (Mumel 1999, 18-19). 

Damjan in Možina (2002, 5) sta opredelila obnašanje potrošnika kot proces, v katerem se 

posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od koga kupiti blago ali sprejeti servis. To 

obnašanje vključuje oboje, mentalno in fizično aktivnost, ki je potrebna za odločitev v 

procesu nakupa. Proučujemo, kako posameznik zaznava samega sebe v odnosu do tržnega 

okolja, vključujoč vpliv in interakcije z organizacijami, ki proizvajajo, propagirajo in 

prodajajo dobrine. 

Kotler (2004, 182) pa opredeljuje pojem vedenja potrošnikov kot področje, ki proučuje, kako 

posamezniki, skupine in podjetja izbirajo, kupujejo in uporabljajo izdelke, storitve, ideje ali 

doživetja, da bi zadovoljili svoje potrebe in želje ter kako se jih po uporabi znebijo.  

Najpogosteje vedenje potrošnikov opredelimo kot vedenje, ki ga potrošniki izkazujejo pri 

iskanju, vrednotenju, nakupu, uporabi in opustitvi izdelkov storitev, doživetij ali idej, za 

katere pričakujejo, da bodo v procesu menjave zadovoljili porabnikove želje in potrebe in kot 

vplive, ki jih imajo ti procesi na posameznika in družbo kot celoto (Vida idr. 2010, 3). 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 55) pri tem še navajajo, da je vedenje potrošnikov del 

splošnega človekovega vedenja, pri katerem v glavnem ločimo: situacijo, v kateri je človek; 

sile, ki iz okolja delujejo nanj; vloge, ki jih prevzema v skladu s svojimi aktivnostmi; stališča 

in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti.  

2.3 Vedenje potrošnikov kot področje raziskovanja 

V trenutku, ko se na trgu pojavita vsaj dva izdelka, ki lahko zadovoljita isto potrebo, in ko 

imajo potrošniki možnost izbire, se pojavi potreba po boljšem poznavanju potrošnikov in 

njihovega obnašanja. Raziskovanje se običajno začne s proučevanjem demografskih, socialnih 

in antropoloških značilnostih porabnikov in se kasneje nadaljuje še s proučevanjem njihovih 

psiholoških značilnosti (Mumel 1999, 19). 
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Z raziskovanjem vedenja potrošnikov so se začeli sistematično ukvarjati po drugi svetovni 

vojni. Po letu 1960 je raziskovanje potrošnikov doživelo razcvet in postalo pomembna 

disciplina trženja. Ta mlada disciplina se je razvijala postopoma, ker vzgib za raziskovanje 

vedenja potrošnikov izvira iz trženjskega koncepta, zato se je tudi razvila na trgih, kjer je 

prevladoval trženjski koncept razmišljanja (Vukasović 2013, 29). 

Proučevanje vedenja potrošnikov se osredotoča na sprejemanje odločitev posameznikov o 

tem, kako bodo porabili svoje razpoložljive vire (čas, denar, napor) za porabniške izdelke in 

storitve. To zajema vprašanja, kaj potrošniki kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje 

kupujejo, kako pogosto kupujejo in kako pogosto uporabljeno uporabljajo. Raziskovalce 

vedenja potrošnikov pa tudi zanima, kako se posamezniki znebijo nekoč novih izdelkov. 

Odgovori na slednje vprašanje so pomembni za prodajalce, ker morajo proizvodnjo prilagajati 

pogostnosti nadomestnih nakupov. Odgovori pa so prav tako pomembni za celotno družbo, 

kajti odstranjevanje trdih odpadkov je postal glavni okoljski problem, s katerim se morajo 

ukvarjati podjetja (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 57). 

V grobem poznamo tri vrste, ravni raziskovanja (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 

2002, 21): 

1. Deskriptivna raven raziskovanja, kjer z ustreznimi vprašanji (največkrat v obliki ankete) 

povprašamo respondente, potem pa opišemo odgovore. Ter raziskav je največ, ne samo 

pri nas, ampak tudi drugod po svetu. 

2. Eksplorativna raven raziskovanja, kjer prav tako pogosto uporabimo vprašalnik in z njim 

dobimo ustrezne odgovore, vendar poskušamo z različnimi križanji, primerjavami in 

statističnimi izračuni poiskati zveze med dvema ali več variantami in testirati hipoteze. 

Večkrat pa pri tem nastanejo nova vprašanja, hipoteze in potrebe nadaljnjega 

raziskovanja. Tudi teh raziskav je precej, čeprav manj kot deskriptivnih. 

3. Eksplanativna raven raziskovanja išče vzorčne zveze med posameznimi pojavi, želi 

odgovoriti na vprašanja o zakonitosti potrošnikovega vedenja. Anketna tehnika igra tu 

podrejeno vlogo, bolj so cenjeni eksperimenti laboratorijskega ali področnega značaja in 

analize, ki zajemajo tako individualni kot strukturni vidik vpliva, socialna dogajanja in 

drugo ter pojasnjevanje vseh teh zvez in dogajanj.  

Solomon in drugi (1999, 25) ugotavljajo, da ne obstaja edina prava in na drugi strani napačna 

pot za opravljanje raziskave vedenja potrošnikov. Raziskovalci prihajajo iz različnih disciplin, 

zato je raziskovalčev kovček poln različnih pristopov in tehnik. Izbor je odvisen od 

raziskovalčeve teoretične usmeritve in narave problema. Na primer, ali je cilj raziskovalca 

razumeti trenutno vedenje za lastne potrebe ali napovedati bodoče obnašanje potrošnikov, 

morda pa se raziskovalec zanima za testiranje hipotetičnega modela ali pa išče le ugotovitve, 

ki jih je mogoče vgraditi v trženjsko strategijo. 
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Vede, ki lahko s svojimi empiričnimi izsledki in teoretičnimi posplošitvami pripomorejo k 

razumevanju zakonitosti vedenja potrošnika, so predvsem: 

− psihologija: preučevanja posameznika, 

− sociologija: preučevanje skupin, 

− ekonomija: oblikovanje temeljev vedenja potrošnikov, 

− kulturna antropologija: vpliv družbenega razvoja na posameznika, 

− pedagogika: proučevanje obnašanja posameznika v družini, 

− in druge (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 11).  

2.4 Razlogi za raziskovanje vedenja potrošnikov 

Razlogov za raziskovanje vedenja potrošnikov je prav gotovo več, na splošno pa je 

najpomembnejši razlog za preučevanja vedenja potrošnikov pomembna vloga, ki jo ima 

vedenje v življenju. Precejšen del našega življenja porabimo po nakupih. Velik del časa 

porabimo še dodatno, ko o izdelkih in storitvah premišljujemo, se o njih pogovarjamo s 

prijatelji ali se z njimi seznanjamo v občilih. Razen tega izdelki, ki jih izbiramo, in njihova 

uporaba v veliki meri vplivajo na način našega vsakodnevnega življenja. Že ti razlogi so 

dovolj, da opravičijo zanimanje za raziskovanje vedenja potrošnikov (Loudon in Della Bitta 

1993, 127). 

Mumel (1999, 24) pravi, da Schiffman in Kanuk (1997) gresta še korak dalje, ko pravita da je 

raziskovanje vedenja potrošnikov pomembno za potrošnike, študente, znanstvenike in tržnike: 

− potrošniki so zainteresirani, da spoznajo dejavnike, ki vplivajo na njihove nakupne 

odločitve; 

− študentje so zainteresirani, da razumejo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na 

vedenje potrošnikov, saj je vedenje potrošnikov samo del širšega proučevanja ljudi; 

− znanstveniki so zainteresirani za razumevanje vsakega vidika človekovega vedenja, še 

posebno za razumevanje tistega, ki ga označujemo kot vedenje potrošnikov; 

− tržniki pa so zainteresirani, da spoznajo, zakaj in kako posamezniki sprejemajo nakupne 

odločitve, zato da lahko izberejo boljše strateške marketinške odločitve, saj so tržniki, ki 

razumejo vedenje potrošnikov, v veliki prednosti pred ostalimi.  

Vukovič in Kregar Brus (2008, 131) pa še navajata, da je cilj tega raziskovanja, da podjetje 

pridobi celotno sliko svojih potrošnikov na izbranem trgu oziroma ciljnem segmentu. Poleg 

tega, da podjetje pozna navade in vedenje svojih potrošnikov, pa je zelo pomembno, da pozna 

potrošnike konkurentov, svoje bivše potrošnike, pa tudi potrošnike, ki nikoli ne kupujejo 

določenih izdelkov (na ta način lahko ocenimo razvoj trga, tržni potencial). 

Prav tako je eden od pomembnih razlogov za proučevanje vedenja potrošnikov možnost 

uporabe tega znanja pri reševanju konkretnih problemov ali situacij, v katere so vpleteni 
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potrošniki. Zato pravimo, da je vedenje potrošnikov tako teoretična kakor tudi uporabna 

(aplikativna) disciplina (Mumel 1999, 25). 

Kotler (2004, 182) izpostavlja, da je najpomembnejše predvideti, v katero smer gredo 

potrošniki, in biti tam pred njimi. Vse, kar se proizvede, je namenjeno tržišču in potrošniku, 

proizvodnja pa ne more sprejemati odločitev sama, saj informacije, kaj naj se proizvaja in 

prodaja, v glavnem podajajo potrošniki. Tako poznavanje vedenja potrošnikov predstavlja 

osnovo za pravilne napovedi in odločitve na tržišču. 

2.5 Področja uporabe rezultatov raziskovanja vedenja potrošnikov 

Uporaba rezultatov raziskovanja vedenja potrošnikov se lahko pojavlja na dveh nivojih, na 

makro in mikro nivoju. Na makro nivoju se poznavanje potrošnikov uporablja za reševanje 

problemov in situacij, s katerimi je soočena družba v celoti, na mikro nivoju pa za reševanje 

problemov, s katerimi se soočajo posamezna podjetja ali organizacije (Loudon in Della Bitta 

1993, po Mumel 1999, 25): 

− Makro nivo: potrošniki na makro nivoju vplivajo na ekonomske in socialne pogoje v 

celotni družbi. V tržnih sistemih, ki temeljijo na posameznikovi izbiri, posamezniki 

močno vplivajo na to, kaj se bo izdelovalo, kdo bo to izdeloval in iz česa bo izdeloval. 

Posledica tega je, da ima kolektivno vedenje potrošnikov pomemben vpliv na kakovost 

življenjskega standarda. Razumevanje vedenja potrošnikov nam lahko z makro 

perspektive omogoča uvid v agregatne ekonomske in socialne trende ali jih celo predvidi. 

− Mikro nivo: z mikro nivoja je razumevanje vedenja potrošnikov pomembno zato, ker 

lahko pomaga organizacijam (ne glede na njihovo profitno/neprofitno usmerjenost) pri 

doseganju postavljenih ciljev. 

V literaturi (Mumel 1999, 27) zasledimo še štiri področja, kjer lahko uporabimo znanja, 

pridobljena pri raziskovanju potrošnikov: 

1. Razvoj marketinškega spleta vključuje usklajevaje aktivnosti na področjih izdelka, 

promocije, določanja cene in distribucije. Pojem izdelek zajema dobrine in storitve, ideje 

in celo posameznike. Promocija zajema oglaševanje, osebno prodajo, pospeševanje 

prodaje in odnose z javnostjo. Pomembno je določanje in spreminjanje cen. Prodajalne na 

drobno so bistveni element distribucijskih kanalov za večino izdelkov in storitev. 

2. Segmentacija je razdelitev celotnega trga v manjše število čim bolj enovitih skupin 

porabnikov, ki imajo podobne želje in potrebe. Segmenti lahko postanejo ciljni trgi, ki jih 

dosežemo z različnimi marketinškimi spleti. Segmentacijo lahko izvedemo na osnovi 

demografskih in osebnostnih značilnosti ter na osnovi značilnosti življenjskega stila. K 

oblikovanju uporabnih segmentov prispevajo naslednja področja: motivacija, osebnost in 

psihografske značilnosti, stališča, proces odločanja, situacije, kulturne vrednote, 

subkulture, demografske značilnosti in ekonomska situacija. 
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3. Pozicioniranje in diferenciranje izdelkov: pozicioniranje izdelka je raziskovanje tega, 

kako potrošnik zaznava značilnosti znamke glede na ostale tekmovalne znamke. 

Diferenciranje izdelkov je proces pozicioniranja izdelkov s spreminjanjem marketinškega 

spleta tako, da lahko potrošnik zazna pomembne razlike med to znamko in tekmovalnimi 

znamkami. 

4. Analiza okolja je sestavljena iz ocene različnih dejavnikov, ki vplivajo na podjetje in 

njegov trg. Z analizo okolja tržniki odkrivajo možne tržne priložnosti. 

Na podlagi omenjenega lahko trdimo, da je znanje podjetij o tem, kakšni so njihovi 

potrošniki, in na osnovi česa se odločijo za nakup njihovih izdelkov, ključno.  
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3 NAKUP IN NAKUPNI DEJAVNIKI 

Velik del svojega časa ljudje porabimo za nakupovanje. Nakupovanje je kompleksen proces 

določenih aktivnosti, skozi katere potrošniki rešujejo svoje porabniške probleme in 

zadovoljujejo svoje potrebe. V nakupnem procesu se potrošniki odločajo, ali naj nekaj kupijo 

ali ne. Odločajo se kaj oziroma kakšen izdelek kupiti, kako izdelek plačati, kdaj in kako 

izdelek uporabiti, kaj z izdelkom narediti po uporabi, ga zavreči, prodati naprej ali podariti. 

Na te odločitve vplivajo različni dejavniki, ki jih tržniki morajo poznati. Kot smo že omenili, 

je nakupni proces kompleksen, zato je potrebno faze sprejemanja nakupnih odločitev 

proučevati, da bi razumeli, kako potrošniki pridobivajo informacije, kako se odločajo, na 

osnovi katerih meril se odločajo in kaj vse oblikuje njihova prepričanja, ki vplivajo na njihove 

nakupne odločitve (Prodnik 2011, 13). 

S spoznavanjem različnih udeležencev v procesu nakupa in poglavitnih vplivov na njihovo 

vedenje tržniki lažje oblikujejo, zasnujejo in razvijejo ustrezen izdelek, poiščejo ustrezne 

tržne poti, zasnujejo pravo ceno in oblikujejo učinkovito trženjsko komuniciranje (Vukasović 

2013, 93). Za razumevanje slednjega je v tem poglavju najprej predstavljen proces nakupnega 

odločanja, čemur sledi opredelitev najbolj uporabljenega procesa v literaturi, ki je tako 

imenovani petstopenjski proces nakupnega odločanja, temu sledijo predstavljene vrste 

nakupnih odločitev in predstavitev skupin dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje 

potrošnikov.  

3.1 Proces nakupnega odločanja 

Proces nakupnega odločanja je zaporedje postopkov, ki jih opravijo potrošniki, ko se 

odločajo, kateri izdelek ali storitev bodo kupili (Potočnik 2002, 108). Potrošnikova odločitev 

za nakup ali proti njemu je pomemben trenutek za večino tržnikov. Močno vpliva na to, ali bo 

trženjska strategija uspešna ali ne. Potrošnik vsak dan sprejme številne odločitve glede 

različnih vidikov življenja (Vida idr. 2010, 196). Pri tem se potrošniki obnašajo racionalno in 

sistematično ter skrbno premislijo o nameravanem nakupu, saj želijo maksimalno zadovoljiti 

potrebe (Sfiligoj 1999, 912). 

Trženjski strokovnjaki so razvili več modelov nakupnega odločanja. Med njimi se največkrat 

uporablja petstopenjski model nakupnega odločanja, pri katerem naj bi potrošniki pri 

kupovanju izdelka prešli sledeče stopnje: prepoznavanje potreb, iskanje informacij, 

vrednotenje alternativ, nakupna odločitev in ponakupno vedenje (Potočnik 2002, 108). Teh 

pet stopenj predstavlja splošni proces nakupnega odločanja, ki se uporablja za razumevanje 

nakupnega odločanja potrošnikov. Potrošniki pa ne sledijo vedno vsem petim stopnjam, saj 

lahko kadarkoli prekinejo nakupni proces in tako do nakupa sploh ne pride (Lamb, Hair in 

McDaniel 2012, 189). Kadar gre za nakupe, ki zahtevajo visoko vpletenost potrošnika, 

potrošniki običajno sledijo vsem petim stopnjam, kadar pa gre za rutinske nakupe, se ena ali 
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več stopenj preskoči (Cant idr. 2007, 65). Poleg osnovnih pet stopenj nakupa avtorji 

Blackwell, Miniard in Egel (2001, 70−82) razlikujejo še dodatni dve stopnji procesa nakupa: 

uporaba kupljene alternative (zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s kupljenim izdelkom) in 

znebitev neuporabljenih izdelkov ali njihovih delov. V nadaljevanju so podrobneje 

predstavljene posamezne stopnje petstopenjskega modela odločanja potrošnikov o nakupu, 

kar prikazuje spodnja slika 1.  

 
 

Slika 1: Stopnje procesa odločanja potrošnikov 

Vir: Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 152. 

Prepoznavanje problema 

Prvi korak v procesu odločanja potrošnikov je prepoznavanje problema. To je posledica 

razkoraka med želenim in dejanskim stanjem. Če problema ne zaznamo, se tudi ne pojavi 

potreba po odločanju. Kako močno si želimo rešiti problem, je odvisno od dveh dejavnikov, 

in sicer od velikosti razkoraka med želenim in dejanskim stanjem in od pomembnosti 

problema (Mumel 2001, 166). 

Prepoznava pa je odločilnega pomena, saj je predpogoj za prehod potrošnika na naslednjo 

stopnjo v nakupnem procesu. Ta stopnja predstavlja za tržnike zelo velik izziv, saj je njihov 

cilj razviti strategije, ki pri potrošniku sprožijo zanimanje za izdelek, kar v končni fazi 

pripelje do nakupa izdelka in zadovoljitve potrebe potrošnika (Kotler 2004, 205).  

  

Prepoznavanje problema 

Iskanje informacij 

Presojanje možnosti 

Nakupna odločitev 

Ponakupno vedenje (uporaba) 
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Iskanje informacij 

Potrošnik pri drugem koraku v nakupnem procesu ugotovi, da lahko svojo željo ali potrebo 

zadovolji z nakupom določenega izdelka. Takrat začne iskati informacije, ki so potrebne za 

nakup. Začetno iskanje informacij se lahko začne z brskanjem po možganih za določeno 

informacijo o nakupnih alternativah. Če »notranje« iskanje informacij ni zadosti, se potrošnik 

odloči za zunanje iskanje informacij, ki jih dobi pri prijateljih, sorodnikih ali sodelavcih; iz 

marketinških virov (oglaševanje, prodajalci, material na nakupnem kraju); javnih virov 

(članki, časopisi, revije) in osebnih izkušenj z izdelkom (Kastelic 2003, 4). 

Presojanje možnosti 

Vsak potrošnik pri določenem izdelku vidi lastnosti, ki imajo različne sposobnosti ustvarjanja 

koristi, slednje pa potrošnik išče pri zadovoljevanju potreb. Potrošniki pa se med seboj 

razlikujejo glede lastnosti, ki so zanje najpomembnejše. Posamezne lastnosti so osnova za 

presojo določene blagovne znamke in na njihovi podlagi potrošnik oblikuje stališča do 

različnih blagovnih znamk. Na tej stopnji procesa nakupnega odločanja ima prodajno osebje 

zelo pomembno vlogo, saj potrošniku pomaga pri vrednotenju blagovnih znamk in ga s tem 

približa nakupni odločitvi (Kotler 2004, 205). 

Nakupna odločitev 

Potem, ko je potrošnik izbral in ocenil posamezne alternative, je nakupna odločitev zrela za 

nakup. Na stopnji ocenjevanja se potrošniku izoblikuje prednostna lestvica blagovnih znamk 

oziroma izdelkov v izbirnem nizu. Izoblikuje se lahko tudi že nakupna namera za najvišje 

uvrščeno blagovno znamko oziroma izdelek. Med nakupno namero in odločitvijo ob nakupu 

lahko posežeta dva dejavnika: stališča drugih (bolj kot je stališče druge osebe negativno in 

bolj kot je ta oseba blizu potrošniku, večji bo njen vpliv na prilagoditev nakupne namere) in 

nepredvidljivi situacijski dejavniki (sprememba družinskega dohodka, sprememba 

pričakovane cene, sprememba pričakovane koristi izdelka, slab vtis prodajalca v prodajalni). 

Uresničitev nakupne namere lahko razdelimo na pet nakupnih podstopenj: odločitev o 

blagovni znamki, odločitev o prodajalcu, odločitev o količini, odločitev o času nakupa in 

odločitev o načinu plačila (Vukasović 2013, 59−60). 

Ponakupno vedenje 

Po opravljenem nakupu potrošnik prične z ocenjevanjem, ali določen izdelek zadovoljuje 

njegove potrebe, želje in preference. Gre predvsem za primerjavo pričakovanega učinka z 

dejanskim. V primeru, ko je zaznana kakovost izdelka boljša od pričakovane, je rezultat 

navdušenje, v nasprotnem primeru, ko je zaznana kakovost izdelka slabša od pričakovane, je 

potrošnik razočaran. Ko je zaznana kakovost izdelka enaka pričakovani, pa je potrošnik z 

nakupom zadovoljen. Potrošnikovo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo nedvomno vplivata na 
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prihodnje nakupe posameznika. V primeru, da je potrošnik navdušen ali zadovoljen z 

izdelkom, se bo najbrž tudi v prihodnosti odločil za ponoven nakup. Nezadovoljen potrošnik 

pa bo izdelek prenehal kupovati in svoje izkušnje najverjetneje delil s prijatelji in znanci 

(Kotler 2004, 208). Zadovoljstvo potrošnika pa je vsekakor ključni rezultat trženjskega 

procesa, saj je zadovoljni potrošnik motiviran še za nadaljnje nakupe, poleg tega pa širi tudi 

dobro besedo med svojimi znanci. Takšni potrošniki pa lahko postanejo celo zvesti potrošniki 

(Cant idr. 2007, 71). 

3.2 Vrste nakupnega odločanja 

Kotler (2004, 200) navaja več različnih vrst nakupnih odločitev, ki so povezane z različnimi 

postopki odločanja. Kompleksni in dragi nakupi zahtevajo globlji preudarek potrošnika in več 

udeležencev. Assael (1998, 67) loči štiri tipe nakupnega odločanja, ki so odvisni od stopnje 

potrošnikove zavzetosti in različnosti blagovnih znamk. To so: 

1. kompleksno nakupno vedenje - potrošnik je zelo zavzet in se zaveda pomembnih razlik 

med blagovnimi znamkami. To vedenje je značilno pri nakupu dragih izdelkov, ki jih ne 

kupuje pogosto, njihov nakup je zahteven in so za potrošnika zelo pomembni; 

2. nakupno vedenje usmerjeno k zmanjševanju neravnovesja - potrošnik je visoko zavzet za 

nakup, vendar ne vidi pomembnejših razlik med blagovnimi znamkami. Visoka zavzetost 

je posledica dejstva, da gre za drag, redek in kočljiv izdelek; 

3. običajno nakupno vedenje - potrošniki niso zelo zavzeti pri nakupu in ni pomembnejših 

razlik med blagovnimi znamkami. Potrošniško vedenje pri takšnih nakupih nima 

običajnega zaporedja nakupnih stopenj: prepričanje-stališče-vedenje; 

4. nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti – značilna je nizka potrošnikova zavzetost ob 

precejšnji raznolikosti blagovnih znamk. Za to vedenje je značilno, da potrošniki pogosto 

menjujejo blagovno znamko. 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnika  

Ni zadosti, da vemo, kako se potrošnik obnaša na trgu. Naš osnovni interes je ugotoviti, zakaj 

se potrošnik obnaša v določeni situaciji tako, v drugi drugače. Ključ za razumevanje 

potrošnikovega obnašanja tiči v posamezniku. Informacije, ki prihajajo iz okolja, se 

integrirajo v posamezniku in tvorijo specifičen okvir, v katerem oseba deluje, ko je 

izpostavljena tržni situaciji. Tisti, ki raziskuje tržišče, je pozoren na obe strani dogajanja, na 

notranji proces odločanja pri osebi in na zunanje vplive, ki prihajajo iz okolja (Damjan in 

Možina 1999, 37). 

Tako je za razumevanje potrošnikovega nakupnega vedenja potrebno v prvi vrsti poznati 

dejavnike, ki nanj vplivajo. Na obnašanje potrošnikov vplivajo številni dejavniki. Večina 

raziskovalcev upošteva iste dejavnike, le razvrščajo jih različno. V sklopu tega v literaturi 
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zasledimo, da na potrošnikovo nakupno vedenje vplivajo notranji in zunanji dejavniki, v 

širšem smislu pa psihološki, osebni, sociološki in situacijski dejavniki vedenja, ki jih je za 

namene zadovoljevanja potreb potrošnikov potrebno raziskati. V nadaljevanju tega poglavja 

je podrobneje opisana vsaka izmed prej naštetih skupin z razlago, kako posamezen dejavnik 

vpliva na vedenje potrošnika.    

3.3.1 Psihološki dejavniki 

Sprejemanje najrazličnejših informacij je potrošnikovo vsakodnevno opravilo. Razumevanje 

reakcij potrošnika na vse te dražljaje je izrednega pomena za oglaševalce in vse druge 

udeležence v procesu trženja. Če pa želimo razumeti potrošnikov odziv, moramo poznati 

temeljne psihološke procese, kot so motivacija, zaznavanje, učenje in mišljenje. Za 

oblikovanje oglaševalskih in drugih sporočil je tudi izrednega pomena, da razumemo proces 

obdelovanja informacij v potrošnikovi glavi (Damjan in Možina 1999, 51). 

Najprej bomo opredelili zaznavanje, saj je prva naloga pri promociji katerega koli novega 

izdelka ustvariti zavedanje (zaznavo), da izdelek obstaja. Zatem bomo predstavili proces 

učenja, saj je druga naloga posredovati dovolj privlačnih informacij (učenje in prepričevanje) 

o izdelku, da bi se potrošniki pričeli zanj zanimati in bi opravili nakup na osnovi informacij. 

In končno boste želeli, da vaše tržne komunikacije spodbujajo potrošnike (motivacija), ki 

bodo želeli zadovoljiti svoje potrebe z uporabo izdelka. Če bodo z izdelkom zadovoljni, ga 

bodo še naprej kupovali. Vsi trije omenjeni psihološki procesi − zaznavanje, učenje in 

motivacija – so zelo pomembni za tržno komuniciranje. Osebje za tržno komuniciranje lahko 

preko svojega proučevanje lažje presodi, kako bodo potrošniki sprejeli njihova sporočila 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 69). 

V ta namen smo v nadaljevanju predstavili podroben opis teh dejavnikov. 

Zaznavanje 

Zaznavanje je proces, s katerim posameznik izbira, organizira in interpretira dražljaje v 

razumljivo in koherentno sliko sveta (Schiffman in Kanuk 1987, 187). Procesiramo 

neobdelane podatke (občutke), vendar se proučevanje zaznavanja osredotoča na to, kar 

dodajamo ali odvzamemo od teh občutkov, ko jim pripisujemo pomen. Zaznavanje bi lahko 

imeli za »osebno gledanje« na stvari, za psihični vtis, ki ga lahko naredi dražljaj na osebo 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 39). 

Dražljaj je fizična informacija, ki jo prejmemo preko naših čutil. Razpolagamo s petimi čutili 

ali senzornimi sistemi: vid, otip, sluh, vonj in okus. Opazimo lahko megaplakat, slišimo 

glasbo v sporočilu, občutimo mehkobo puloverja iz kašmirja, okusimo nov okus sladoleda ali 

pa prinese k nam vonj novega usnjenega jopiča. Vhodi, ki jih zbere pet človekovih organov 

(oči, ušesa, nos, usta, koža), oblikujejo osnovne podatke, ki povzročajo mnogo vrst odzivov.  
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Interpretiranje je dajanje pomena občutkom. Je celota, ki jo sestavljajo značilnosti dražljaja, 

posameznika in situacije. Je proces, ko dražljaj postavimo v obstoječe kategorije pomena. Vse 

te funkcije sodelujejo pri ocenjevanju in uporabi izdelkov (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 274−276).  

Potrošnikova prispodoba v procesu zaznavanja daje osnovo za kar nekaj trženjskih kategorij: 

pozicioniranje in repozicioniranje izdelka oziroma storitev, zaznavanje cene, zaznavanje 

kakovosti, videz interierja trgovine in ugled proizvajalca (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 41). 

Učenje 

Učenje je relativno stalna sprememba miselnega procesa ali vedenja, ki nastane zaradi 

okrepljene izkušnje (Arens 2004, 241). 

Sprašujemo se, kako se naučimo kupovati nove izdelke. Kaj spodbuja potrošnika, da si 

zapomni ime, oglas? Kakšna je zveza med navadami in akcijami pri nakupu? Ta vprašanja so 

tesno povezana s procesi, ki se dogajajo pri učenju (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

282).  

Vedenje kupcev je v pretežni meri naučeno. Kako se potrošniki vedejo, je zelo odvisno od 

dogodkov v preteklosti. Raziskave kažejo, da potrošnik opravi večino nakupov, ker se je tega 

naučil oziroma navadil. To mu skrajša čas, porabljen za nakupovanje in prihrani del energije, 

ki bi jo porabil, če bi moral o vsakem nakupu razmisliti (Mihaljčič 2006, 42). 

Ameriški avtorji razlikujejo na področju vedenja potrošnikov pet najpomembnejših vrst 

učenja, ki jih razdelijo v dve glavni skupini (Mumel 1999, 84): 

1. učenje s pogojevanjem, kamor sodita klasično in instrumentalno pogojevanje; 

2. kognitivno učenje, kamor sodijo mehanično učenje, učenje po modelu in učenje z 

razumevanjem. 

Pri učenju s pogojevanjem se posameznik, ki je večkrat izpostavljen nekemu dražljaju, nauči, 

da dražljaj in odgovor sodita skupaj. Pri klasičnem pogojevanju pa je ravno obratno -

potrošnik izdelek najprej preizkusi, ali mu je všeč ali ne. To vrsto učenja kupcev uporabljajo 

na primer tako, da pošljejo potencialnim potrošnikom nov izdelek, da ga ti preizkusijo. Če 

bodo z njim zadovoljni, ga bodo morda tudi kupovali. Pri kognitivnem učenju so prisotne 

mentalne aktivnosti potrošnika. Mehanično učenje temelji na večkratnem ponavljanju 

preprostega sporočila, tako da potrošnik spozna nek izdelek, ne da bi se tega zavedal. Ko se 

bo kasneje pri potrošniku pojavila potreba, ga bo morda izbral. Pri učenju po modelu (z 

opazovanjem) potrošnik opazuje vedenje drugih potrošnikov in ravna podobno kot oni. 

Učenje z razumevanjem je najbolj zapletena oblika učenja. Pri reklamah te vrste so podana 

samo izhodišča, zaključke pa naredi potrošnik sam (Mihaljčič 2006, 44). 
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Razumevanje, kako se potrošniki učijo, je za tržnike zelo pomembno. Mnogo strateških 

odločitev temelji na predpostavki, da potrošniki neprestano kopičijo informacije o izdelkih in 

da jih je mogoče učiti, da dajejo prednost nekaterim alternativam pred drugimi (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010, 282). Iz tega razloga je ta dejavnik vpliva na potrošnika zelo 

pomemben.    

Motivacija 

Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 

dejavnosti, da bi uresničili cilje. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, motive, 

želje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo (Kranjc 2004, 24). 

Ko govorimo o motivaciji, so najpogosteje uporabljeni pojmi potreba, motiv in želja. Potreba 

je fizični ali psihološki primanjkljaj, ki ga je potrebno izravnati, da bi lahko ponovno 

vzpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami (Musek 1982, po Mumel 1999, 90). 

Motiv predstavlja nevidno notranjo silo, ki sili in stimulira posameznika k vedenju v določeni 

smeri (Schiffman in Kanuk 1997, po Mumel 1999, 91). Torej potreba preide v motiv šele 

takrat, ko začnemo izvajati aktivnosti v zvezi z zadovoljitvijo potrebe. Želje pa niso omejene s 

prostorom in časom, pogosto so plod naše domišljije. Zato obstaja razlika med željo in 

dejansko aktivnostjo, s katero poskušamo naše želje uresničiti - želja postane cilj (Mumel 

1999, 91). 

Motivacija predstavlja najbolj mikavno, a hkrati tudi najbolj zahtevno področje raziskovanja. 

Vsi bi radi dobili vpogled v srž oziroma bistvo vedenja potrošnikov, toda ta vpogled se 

vseskozi izmika. Medtem ko odgovore na vprašanja (npr. kje, kdaj, kdo) lahko pogosto 

poiščemo z neposrednim opazovanjem (npr. opazujemo, kako porabniki nakupujejo v 

prodajalni), odgovorov na zakaj ali čemu nikoli ne moremo dobiti neposredno (Vida idr. 

2010, 74). 

Razumevanje motivacije pomeni razumevanje tega, zakaj potrošniki počnejo to, kar počnejo. 

Prav zato je poznavanje človekovih motivov bistveno za razumevanje njegovega obnašanja, 

kar so tudi prodajniki že zelo zgodaj spoznali (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 103). 

Motivacija se nanaša na procese, ki povzročajo obnašanje ljudi. S psihološkega vidika pride 

do motivacijskega procesa takrat, ko se prebudi potreba, ki jo želi potrošnik zadovoljiti. Ko se 

aktivira potreba, nastane napetost, ki potrošnika usmerja v prizadevanje po zmanjšanju ali 

odpravi potrebe. Prodajalci se trudijo, da ustvarjajo izdelke ali storitve, ki proizvajajo želeno 

korist in potrošniku omogočajo, da zmanjša svojo napetost (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 77). 
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3.3.2 Osebni dejavniki 

Vedenje potrošnika lahko vsaj delno razložimo z upoštevanjem njegove osebnosti oziroma 

njegovih osebnostnih lastnosti. Na tem mestu si bomo pogledali, kako osebnost in 

samopodoba potrošnika, njegov življenjski stil ter stališča vplivajo na potrošnikovo nakupno 

vedenje.   

Osebnost in samopodoba  

Osebnost sestavljajo značilnosti potrošnika, njegovo vedenje in izkušnje, ki ga delajo 

enkratnega in neponovljivega. Pogosto opisujemo osebnost z izrazi, kot so samozavest, 

samostojnost, dominantnost, popustljivost, družabnost, zadržanost in prilagodljivost, značaj.  

(Vukasović 2013, 56). Raziskave na področju vedenja potrošnikov so pokazale, da so 

osebnostne poteze do neke mere povezane s kupčevimi aktivnostmi. Večina se danes strinja, 

da tako osebnost kot situacijski dejavniki igrajo vlogo pri določanju obnašanja ljudi (Možina 

in Damjan 1998, 91). Osebnost je običajno povezana z osebnim izborom preživljanja prostega 

časa, političnega pogleda, estetskega okusa in drugimi individualnimi dejavniki, ki 

segmentirajo potrošnike preko življenjskega sloga (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 126).  

Samopodoba se oblikuje s primerjavo z drugimi ljudmi. Samopodoba se nanaša na 

prepričanja, ki jih ima človek o svojih atributih, in na to, kako presoja te kvalitete. Z drugimi 

besedami, samopodoba je odnos oziroma stališče do samega sebe. To stališče pa pripomore in 

vodi potrošnika pri mnogih nakupnih odločitvah; izdelke je mogoče uporabiti za podpiranje 

tega, da se cenimo ali za »nagrajevanje« samopodobe (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

123). Težko pa je oceniti, kateri jaz bo zadovoljil z izbiro določenega izdelka ali storitve, saj 

se potrošnikova resnična podoba (kako vidi sebe) razlikuje od njegove idealne podobe (kako 

bi se rad videl) in družbene samopodobe (kako misli, da ga vidijo drugi ljudje) (Verplanken 

idr. 2005, 430). 

Življenjski stil 

Življenjski stil se nanaša na vzorec potrošnje, ki odseva človekov izbor, kako izrablja čas in 

denar, pogosto pa tudi na stališča in vrednote, ki se ujemajo s temi vedenjskimi vzorci 

(Solomon idr. 1999, 401).  

Potrošniki se vpliva življenjskega stila na njihove nakupne odločitve redko zavedajo (Mumel 

1999, 60). Prodajna dejavnost na osnovi življenjskih stilov pomeni, da moramo opazovati 

vzorce obnašanja, da bi razumeli potrošnike. Prodajalci morajo identificirati niz izdelkov in 

storitev, ki se v mislih potrošnikov povezujejo z določenim življenjskim stilom. Življenjski 

stili so predmet posebnih, psihografskih raziskav potrošnikov, ki se uporabljajo za 

psihografsko segmentiranje trga (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 101). 
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Stališča 

Stališča so naučena predispozicija in niso dedna. Stališča niso enaka z vedenjem 

posameznika, ampak odražajo samo njegovo pozitivno ali negativno vrednotenje določenega 

objekta. Stališča lahko porabnika vodijo k določenemu vedenju. Niso stalna, ampak se 

spreminjajo, ker okoliščine niso vedno enake. Stališča so za razumevanje in poznavanje 

vedenja potrošnikov nadvse pomembna, zato jih pri raziskovanju vedenja potrošnikov in 

merjenje stališč potrošnikov pogosto uporabljamo. Prav tako je poznavanje stališč pomembno 

v marketingu, saj je cilj tržnikov marsikdaj oblikovanje in spreminjanje stališč potrošnikov do 

izdelkov, storitve in blagovnih znamk. Stališča so bistvena za načrtovanje strategije 

marketinga (Prodnik 2011, 32). 

3.3.3 Sociološki dejavniki 

Sociološki dejavniki so tisti, ki izhajajo iz družbenega okolja, v katerem je posameznik; 

pravimo jim tudi dejavniki okolja. Ti delujejo, še preden pride do procesa nakupnega 

odločanja ali pa v sami fazi nakupa - takrat govorimo o nakupnih razmerah. Med sociološke 

dejavnike prištevamo kulturo, skupine in osebni vpliv, prav tako pa tudi situacijske vplive, ki 

jih bomo obravnavali v nadaljevanju tega poglavja.  

Kultura 

Kultura zajema vrednote, ideje in druge simbole, ki pomagajo posamezniku kot članu družbe 

sporazumevati se, interpretirati in vrednotiti. Je eden tistih dejavnikov, ki na vedenje 

potrošnikov vplivajo manj opazno kot drugi dejavniki, saj se vpliva kulture na zavedamo 

(Prodnik 2011, 36). Je pa tudi močno povezana s potrošnjo, saj je za trženje zelo pomembno 

prepoznavanje družbenih vrednot in kulturnih navad. Kultura vpliva na strukturo potrošnje 

(kako, kje in za koga se kupuje), na odločanje posameznikov (kateri kriteriji se uporabljajo pri 

nakupu) in na oblikovanje in komuniciranje pomena izdelkov (Damjan in Možina 1999, 107). 

Za tržnika so pomembne predvsem naslednje dimenzije kulture (Jurše 1993, 57): 

− vzorci družbene interakcije, kot je vloga žensk v družbeni strukturi in pomen družbenih 

razredov; 

− jezik kot sredstvo komuniciranja je področje, kjer obstajajo številne možnosti za napake 

in dvoumnosti pri preverjanju in sporočanju komunikacijskih sporočil ciljnim skupinam; 

− religija in njen vpliv na sprejemljivost določenih izdelkov; 

− etika in njen vpliv na določene vzorce vedenja, kot so podkupovanje, spoštovanje 

pogodbenih določil itd.; 

− estetika kot sistem elementov (npr. barve in simboli) in njihovega vpliva na oblikovanje 

trženje izdelkov; 
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− predsodki, vključno z reakcijami potrošnikov na oznake o poreklu izdelka (npr. »Made in 

Slovenia«). 

Potrošnikova kultura določa splošne prioritete, ki jih nekdo pripisuje različnim dejavnostim in 

izdelkom. Prav tako določa uspeh ali propad posameznih izdelkov ali storitev. Izdelek, ki 

zagotavlja koristi, skladne s tistim, ki jih zahtevajo člani določene kulture v vsakem trenutku, 

ima mnogo boljše možnosti, da ga na trgu sprejmejo (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

150−151). 

Skupina 

Skupine imajo na posameznika precejšen vpliv, saj človek kot socialno bitje biva znotraj 

določene družbe. Družbene skupine so sestavljene iz posameznikov, ki imajo podobne 

vrednote, interese in vedenje. Tudi nakupno vedenje in uporaba izdelkov se odvija znotraj 

družbe. Vrste skupin delimo na primarne (prvotne), sekundarne (drugotne) in referenčne. 

Slednje imajo močan vpliv, saj se z njimi identificiramo, nanje se opiramo in sklicujemo. 

Predstavljajo nam model za naša ravnanja, v njih dobijo naša dejanja, potrebe in želje svoj 

smisel. Takšne so izvorne družine, skupine vrstnikov in sodelavci. Skupina lahko na vedenje 

potrošnika vpliva preko sistema vrednot in norm, ki jih posameznik vzame za svoje, kakor 

tudi preko identifikacije s stališči in prepričanji skupine, ki ji želi pripadati. Poznavanje 

referenčnih skupin je za tržnike pomembno, saj lahko preko njih s sredstvi trženjskega 

komuniciranja vplivajo na vedenje potrošnikov oziroma članov teh skupin (Prodnik 2011, 

37−39). 

Osebni vpliv - mnenjski vodje 

Osebno vplivanje se nanaša na kakršnokoli spremembo v vedenju posameznika, ki je rezultat 

medosebnega prenašanja mnenj. Z drugimi besedami, osebno vplivanje se kaže v odgovorih 

potrošnikov: »za mnenje sem povprašal znanca, prijatelj mi je predlagal, odločil sem se na 

osnovi prijateljevega nasveta«. Iz številnih opravljenih raziskav sledi, da vedno najdemo 

posameznike, ki so nosilci (mnenjski vodje), in posameznike, ki sprejemajo mnenja (jim 

sledijo ali prenašajo mnenja) (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 123). 

Mnenjski vodje so izjemno dober vir informacij zaradi številnih razlogov: so tehnično 

kompetentni in zaradi tega preprečljivi, ker premorejo ekspertno moč, razpolagajo s 

predhodnimi ovrednotenimi in povzetimi izdelčnimi informacijami na nepristranski osnovi, 

tako da imajo tudi moč znanja, običajno so podobni potrošnikom po njihovih vrednotah in 

prepričanjih, tako da imajo tudi referenčno moč. Mnenjski vodje so pogosto med prvimi 

kupci, tako da prevzamejo dosti tveganja (Solomon idr. 1999, 286). Njihova vloga je posebej 

pomembna v naslednjih situacijah: potrošnik ima premalo informacij, izdelek je zelo 

kompleksen, potrošnik ga ni sposoben oceniti, ne zaupa formalnim oziroma drugim virom, 
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obstajajo močne osebne vezi, mnenjski vodja je lahko dosegljiv, posameznik ima močno 

potrebo po družbenem priznanju (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 125). 

3.3.4 Situacijski dejavniki 

Med dejavniki okolja, ki vplivajo na nakupni proces, so zelo pomembni situacijski vplivi. 

Sem štejemo vse dejavnike, ki so povezani s časom in prostorom ter nakupno nalogo, in so 

neodvisni od potrošnika ali izdelka. Izkušeni tržniki obvladajo te vzorce obnašanja in 

prilagajajo svoja prizadevanja, da sovpadajo z razmerami, v katerih so ljudje najbolj 

naklonjeni nakupu. Situacijske dejavnike uporabljamo pri situacijski segmentaciji za 

sistematično identifikacijo razmer uporabe in z njo pozicioniramo izdelke tako, da bodo 

zadovoljevali določene potrebe (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 167−168). 

V nadaljevanju sledi opis situacijskih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na potrošnikovo 

nakupno vedenje. 

Socialno in fizično okolje  

Potrošnikovo fizično in socialno okolje oziroma kontekst uporabe lahko povzroči velike 

razlike v motivih za uporabo izdelka in tudi vpliva na to, kako potrošnik presoja izdelek. 

Pomembna gesla vključujejo fizično okolje posameznika, kakor tudi število in vrsto drugih 

potrošnikov, ki so prav tako prisotni v nakupni situaciji. Primeri fizičnega okolja so stene, 

vonj in celo temperatura v prodajalni, kar so pomembni dejavniki pri ustvarjanju ustreznega 

prodajnega okolja oziroma prodajalne (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 168). 

Časovni dejavnik  

Čas je eden od potrošnikovih najbolj omejenih virov. Razpoložljivi čas lahko vpliva na več 

faz procesa sprejemanja odločitve: vpliva na spodbujene potrebe, na obseg iskanja informacij, 

ki ga opravimo, ipd. V sklopu tega dejavnika ločimo:  

− Ekonomski čas: čas je ekonomska spremenljivka; gre za vir, ki ga je treba razdeliti med 

dejavnosti. Potrošniki si prizadevajo, da bi maksimizirali zadovoljstvo z alokacijo časa na 

ustrezno kombinacijo nalog. Mnogi potrošniki so prepričani, da so v večji časovni stiski 

kot kadar koli prej. Ljudje utegnejo preprosto imeti več možnosti za porabo časa in 

občutijo, kot da so pod pritiskom vseh teh možnosti. Zaradi časovne revščine so postali 

potrošniki zelo odzivni na trženjske inovacije, ki jim omogočajo prihraniti čas. 

− Psihološki čas: psihološka dimenzija časa oziroma naša dosedanja izkušnja lahko 

korenito vpliva na potrošnikovo zaznavo kakovosti storitve. Primer je lahko čakanje v 

vrsti. Prodajalci uporabljajo različne »trike«, da bi zmanjšali psihološki čakalni čas. Ti 

segajo od načinov za spremembo potrošnikove zaznave dolžine vrste do zagotavljanja 

razvedrila, ki potrošnika odvrača od čakanja.   
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− Socialni čas: se nanaša na čas v povezavi s socialnimi procesi ter ritmi in razporedi v 

družbi. Upošteva, kako je naše življenje determinirano preko medsebojno povezanih 

časovnih pojavov, kot so delovni čas, odpiralni čas, čas za prehrano in drugi 

institucionalizirani razporedi (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 169−170). 

Predhodno razpoloženje  

Razpoloženje potrošnika v trenutku nakupovanja ima lahko odločilen vpliv na to, kaj bo kupil 

in kako bo presojal izdelek. Pomemben vplivni dejavnik je tudi določena socialna identiteta 

posameznika oziroma vloga, ki jo igra v določenem času. Posameznik lahko v razmerah uživa 

ali ne uživa in lahko se počuti spodbujenega ali pa ne. Na razpoloženje lahko vplivajo 

notranjost prodajalne, vreme ali drugi dejavniki, ki so specifični za potrošnika. Tudi glasba in 

televizijski programi lahko vplivajo na razpoloženje, kar ima pomembne posledice za oglas 

(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 340−341). 

Nakupna naloga 

Nakupovanje je način za oskrbovanje s potrebnimi izdelki in storitvami, prav tako pa so zanj 

pomembni socialni motivi. Prav tako je nakupovanje dejavnost, ki jo opravljamo zaradi 

koristnosti (funkcionalne ali otipljive) ali iz hedonističnih razlogov (zabavnih ali neotipljivih) 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 172). 

Potrošnike je mogoče segmentirati glede na njihovo nakupovalno usmerjenost oziroma glede 

na splošen odnos do nakupovanja. Identificirati je mogoče več vrst nakupovalcev: 

− ekonomski potrošnik: racionalen, k cilju usmerjen nakupovalec, ki se prvenstveno zanima 

za maksimizacijo vrednosti za svoj denar; 

− osebni potrošnik: nakupovalec, ki se nagiba k oblikovanju močnega stika z osebjem 

trgovine (kupujem tam, kjer me poznajo); 

− etični potrošnik: nakupovalec, ki želi pomagati šibkejšim in bo podpiral lokalne trgovine 

pred trgovskimi verigami; 

− apatični potrošnik: tisti, ki ne nakupuje rad in razume nakupovanje kot nujno, toda 

neprijetno drobno opravilo; 

− rekreativni potrošnik: tisti, ki gleda na nakupovanje kot na zabavo, socialno aktivnost - 

daje prednost nakupovanju kot načinu porabe prostega časa (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 341). 

Poleg naštetih situacijskih dejavnikov pomembno vpliva tudi nakupno okolje, med slednjega 

uvrščamo nakupovalno izkušnjo in sprejemanje odločitev v prodajalni. Pri čemer na 

nakupovalno izkušnjo vplivajo potrošnikova predstava o prodajalni, prodajne cene, kakovost 

izdelkov, prodajalec, položaj prodajalne, parkirni prostor in prodajne storitve (Možina, Tavčar 

in Zupančič 2012, 176).  
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4 ŽENSKO SPODNJE PERILO 

"Lepo perilo nikoli ne more biti vulgarno ali nespodobno."   

Chantal Thomass (1999) 

Oblačila, ki jih nosimo, povedo veliko o naši osebnosti, življenjskem slogu in navadah. O tipu 

ženske, poleg vsem vidnih vrhnjih oblačil, veliko pove tudi spodnje perilo, ki ostaja pretežno 

skrito, vendar pa mu kljub temu ženske posvečamo izjemno pozornost. Dinamičen način 

življenja današnjim ženskam opredeljuje potrebo po raznolikosti ponudbe spodnjega perila, 

tako ima sodobna ženska v svoji garderobni omari več vrst spodnjega perila. Takšnega, ki ga 

nosi vsak dan ali ob športnih aktivnostih, spodnje perilo za posebne priložnosti, za večji 

občutek samozavesti in za zapeljevanje moškega. Zato lahko rečemo, da ženske pri izbiri in 

nošenju spodnjega perila nikdar niso bile tako svobodne kot danes. 

Nekoč temu ni bilo tako, saj je imelo spodnje perilo povsem drugačen pomen, kot ga ima 

danes, zato je v nadaljevanju poglavja predstavljena zgodovina spodnjega perila in njegov 

pomen, sledi prestavitev skupine izdelkov spodnjega perila. Ker se velik pomen pripisuje tudi 

sestavi materiala spodnjega perila in pomenu barv, smo tudi to vključili v poglavje, na koncu 

tega pa smo predstavili znane proizvajalce spodnjega perila po svetu in doma. 

4.1 Spodnje perilo skozi čas 

Žensko spodnje perilo, ki velja za eno od bolj vsakdanjih stvari in je že od nekdaj bolj ali 

manj skrito očem, ima zanimivo zgodovino. Spodnje perilo, ki je sprva imelo bolj socialen in 

kulturen pomen, je začelo postajati praktično šele v 19. stoletju. Tudi sicer njegova zgodovina 

ni prav dolga, saj so naši predniki ženske spodnje perilo začeli spoznavati konec 16. stoletja in 

še to le v obliki dolgih spodnjih majic in kril. Nekaj redkih žensk višjih slojev je v tem 

obdobju že spoznalo njegovo praktičnost, saj naj bi si prikrojile različico moških hlač, zlasti, 

kadar so se napotile na daljše jahalne sprehode ali ob bolj mrzlih zimskih večerih. Renesansa 

je ženskam prinesla tudi krinoline in korzete. Izum korzetov pripisujejo Katarini Medičejski, 

ženi Henrika II. Tako so si ženske v 15. in 16. stoletju, kot dokaz svojega visokega položaja, 

začele z njim oblikovati svoje telo in držo. Šele prva desetletja 19. stoletja so prinesla prve 

ženske spodnje hlače iz bombaža, ki so segale tudi čez kolena ali celo do gležnjev. Toda še 

vedno so jih nosile le redke. Za razvoj ženskega spodnjega perila je pravo revolucijo prinesla 

elastična nit, saj je omogočila tkanje elastičnih tkanin, ki so se razvile do tridesetih let 20. 

stoletja. Takrat se pravzaprav začne zgodovina ženskega perila, kakršnega poznamo danes. K 

njegovemu razvoju je pripomogla tudi prva svetovna vojna. Ženske so namreč v tem času 

morale na več področjih nadomestiti moške, čemur so posledično sledile tudi spremembe v 

oblačenju. Žensko spodnje perilo je postajalo mehkejše, lepše in predvsem bolj funkcionalno, 

kar je pripomoglo k njegovi vse večji uporabi. Postopoma so se pojavili še praktični nedrčki, 
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sprva narejeni kot oprijet životec. Postavili so torej temeljni kamen in od druge polovice 

prejšnjega stoletja se spodnje perilo razvija hitro in z veliko domišljije (Rebernik 2010). 

4.2 Skupine izdelkov spodnjega perila 

Modna industrija spodnjega perila vedno znova preseneča z novi modnimi smernicami in 

kroji, tako je mogoče opaziti, da ponudniki slednjega na trg plasirajo vedno več različnih vrst 

spodnjega perila. V grobem jih lahko razdelimo v naslednje skupine izdelkov spodnjega 

perila, znotraj katerih je več modelov (Lisca 2014a): 

− nedrček: nedrček z oporo, nedrček brez opore, nedrček z oblikovanimi košaricami, 

nedrček s penastima oblikovalnima košaricama, nedrček s snemljivimi naramnicami, 

nizko penasto oblikovan nedrček, nedrček za operiranke, nedrček za dojilje, push-up 

nedrček, gel nedrček, športni nedrček, triangel nedrček, minimizer, torzelet, balkonet, 

bustje, bendeau;  

− spodnje hlačke: hlačke klasičnega kroja, kratke hlačke ali vroče hlačke, nizke hlačke, 

visoke hlačke, bokser hlačke ali boksarice, tanga hlačke, brazil ali rio hlačke, italijanske 

hlačke, jazz hlačke, panty hlačke, panty string, pumparice, miderske hlače; 

− spodnja majica: klasična spodnja majica z naramnicami, majica z nedrčkom, kombineža; 

− bodi/korzelet: klasični bodi, bodi z oporo, bodi brez opore, oblikovalni (shape) bodi, bodi 

string, teddy; 

− korzet: steznik, korsaž, miderski pas. 

4.3 Raba materialov pri izdelavi spodnjega perila 

Posebno pozornost moramo nameniti sestavi materiala spodnjega perila, saj je ta v nenehnem 

stiku s kožo.  

Priporočajo se naravna vlakna, med katera uvrščamo: 

− bombaž: naravna vlakna rastlinskega izvora - material je zelo vpojen. Lika se lahko tudi 

pri višjih temperaturah. S posebnimi obdelavami lahko bombaž pridobi sijoč videz, 

odpravi se mečkanje ter zmanjša krčenje; 

− bambus: običajno naravna vlakna, mešanice iz bambusa in eko bombažnih vlaken, dajejo 

izredno prijetno hladen občutek; 

− svilo: naraven material luksuznega videza, koži prijeten, nega nekoliko bolj zahtevna; 

− lan: material je zelo vpojen, ima naraven lesk, pere in lika se lahko pri visokih 

temperaturah (Lisca 2014b). 
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Med vlakna naravnega izvora uvrščamo tudi: 

− viskozo: regenerirano celulozno vlakno, material je prijeten na otip in zaradi zračnosti 

prijeten za nošenje; 

− modal: regenerirano celulozno vlakno z visoko pretržno trdnostjo in visokim modulom 

elastičnosti v mokrem, material je prijeten na otip, mehkejši od viskoze in zaradi 

zračnosti prijeten za nošenje; 

− acetat: modificirana celuloza, material ima plemenit videz, je dobro padajoč in poln na 

otip, se malo mečka, nega pri nizki temperaturi je enostavna; 

− volno: sodi med najlažja naravna vlakna in je zelo prožna, je material z največjo 

vpojnostjo (do 33-ih odstotkov ne čutimo vlažnosti); je dober toplotni izolator (ščiti pred 

mrazom in toploto) in se malo mečka; zahteva pa skrbno nego - ročno pranje pri nizki 

temperaturi, nežno obdelavo in posebna pralna sredstva (Lisca 2014b). 

Med sodobna vlakna pa uvrščamo: 

− poliamid: sintetično vlakno, ki je trdno in trpežno ter se ne mečka, nega pri nizki 

temperaturi je enostavna;  

− poliester: sintetično vlakno, lahko podobno volni, svili ali bombažu. Poliester je trden, 

trpežen, se ne mečka in ne krči, nega je enostavna, tudi suši se hitro;  

− elastan: material ima visoko razteznost in elastičnost, v mešanicah z drugimi vlakni se 

uporablja za izdelke, ki se prilegajo telesu; 

− poliureten: spada med kemična vlakna izdelana iz sintetičnih polimerov. Poliuretan je 

sestavljen iz verige organskih enot povezanih z uretanskimi povezavami. Formulacije 

poliuretana zajemajo zelo širok spekter togosti, trdote in gostote. Poliuretani se na široko 

uporabljajo za izdelavo najrazličnejših prilagodljivih pen, podloge, togih pen, itd.; 

− kovinske niti: kovinske niti se pojavljajo predvsem pri tkaninah in vezeninah. Skozi čas 

se je najbolj izrazito spreminjala njihova uporaba materiala in način izdelave niti - danes 

velja za najpogostejšo uporabo kovinskih niti iz aluminija (prav tam). 

4.4 Pomen barv pri nakupu spodnjega perila 

Še pred časom je bilo perilo predvsem belo, črno in v barvi kože. Toda novi materiali, nova 

moda in večje zavedanje pomena perila kot modnega oblačila so tudi v predale s perilom 

prinesli več barvitosti, pestrosti in lepote. Barve pa vplivajo tudi na razpoloženje (Lisca 

2014c). V tabeli 1 na naslednji strani je navedenih nekaj psiholoških ugotovitev za posamezne 

barve.  
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Preglednica 1: Pomen barv 

Barva Značilnost Pozitivni učinki 

Bela Čista in nedolžna Poudarja nežnost in milino 

Črna Močna in privlačna Poudarja eleganco in lepoto 

Rdeča Živahna in energična Vznemirja in spodbuja strast 

Modra Mirna in sanjava Pomirja in daje občutek prostosti 

Rumena Topla in igriva Razveseljuje in daje občutek živahnosti 

Zelena Prilagodljiva in sproščena Pomirja, sprošča in daje občutek varnosti 

Vijolična Vzvišena in razkošna Izziva in zapeljuje 

Oranžna Vesela in čutna Spodbuja poželenje 

Rjava Trdna in stabilna Varuje in vzbuja zaupanje 

Siva Zadržana in elegantna Daje občutek umirjenosti in prilagojenosti 

Pastelne barve Rahločutna in prefinjena Vzbujajo zaupanje in nežnost 

Vir: Lisca 2014c. 

4.5 Vodilni ponudniki spodnjega perila   

Ko je spodnje perilo dobilo pomen, ki ga ima danes, so ga v svoje modne linije vključili tudi 

mnogi modni oblikovalci in prodajalci. Prva trgovina z izključno spodnjim perilom je sicer 

obratovala že leta 1912, a je šele 20. stoletje prineslo razcvet specializiranih proizvajalcev in 

prodajalcev spodnjega perila, ki so svojo verigo prodajaln razširili po vsem svetu (Pufek 

2011).  

Med svetovne znane in uveljavljene proizvajalce ženskega spodnjega perila uvrščamo Andrés 

Sardá, La Perla, Aubade, Myla, Chantelle, Victoria's Secret, Etam, Triumph … 

K zgoraj naštetim proizvajalcem uvrščamo tudi najbolj znano in uspešno slovensko podjetje 

iz te modne industrije, to je Sevniška družba Lisca d. d., ki upravlja z dvema uveljavljenima 

blagovnima znamkama Lisca in Cheek by Lisca. Poleg Lisce sta znani domači podjetji tudi 

Komet Metlika d. d. in Konfekcija Marja, ki ju odlikujeta tradicija in slovenska kakovost. 

Hkrati lahko na slovenskem trgu poleg domačih zasledimo znane tuje blagovne znamke, kot 

so After Eden, Bella fonte, Benetton, Esprit, Galeb, Huber, Impetus, Palmers, Pierre Cardin, 

Schiesser, Skiny, Triumph, Etam, Intimissimi, Milavitsaitd pa tudi blagovne znamke, katerim 

spodnje perilo predstavlja dopolnilni program, kot so H&M, C&A, New Yorker, Pascarel …  
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5 RAZISKAVA NAKUPNIH NAVAD POTROŠNIC PRI NAKUPU SPODNJEGA 

PERILA 

V teoretičnem delu naloge smo spoznali, da je vedenje potrošnikov del splošnega 

človekovega vedenja, ki je najbolj izpostavljeno, kadar se nahaja v procesu izbire, nakupa, 

uporabe in odstranitve izdelka z namenom zadovoljenja svojih porabniških potreb, nanj pa 

vplivajo številni notranji ali zunanji dejavniki. V empiričnem delu naloge smo proučevali in 

raziskali nakupno vedenje potrošnic pri nakupu spodnjega perila, saj smo želeli spoznati 

odgovore na vprašanja o tem, kaj potrošnice kupujejo, kje kupujejo, koliko kupujejo, kako 

pogosto kupujejo, kdo vpliva na njihove nakupe ter katero blagovno znamko kupujejo. 

Ugotovitve sledijo v nadaljevanju poglavja. 

5.1 Opredelitev vzorca 

Pri kvantitativni raziskavi, ki v našem primeru temelji na zbiranju primarnih podatkov, 

moramo opredeliti tudi vir primarnih podatkov. To je množica subjektov raziskave, konkretno 

so to v našem primeru proučevane potrošnice, ki predstavljajo posamezno statistično enoto. 

Pri tem smo postavili dva pogoja, in sicer v raziskavo smo vključili potrošnice, ki so 

izpolnjevale starostni pogoj (starost nad 15 let) in krajevni pogoj (prebivališče na območju 

Savinjske regije). S starostnim pogojem smo upoštevali Nacionalno zakonodajo za anketiranje 

mladoletnih oseb v Sloveniji, ki določa, da za anketiranje mladoletnih, starejših od 15 let, 

soglasja staršev ni potrebno pridobiti, za osebe mlajše od 15 let pa je potrebno pred 

izpolnitvijo vprašalnika pridobiti soglasje staršev. S krajevnim pogojem pa smo se 

osredotočili le na eno proučevano slovensko regijo, iz razloga, ker je število statističnih enot z 

želenimi parametri zelo veliko in bi v tem primeru morali vključiti vse ženske potrošnice 

spodnjega perila v Sloveniji (starejše od 15 let), česar pa v praksi ni mogoče zbrati, prav tako 

bi bilo to povsem neekonomično (veliko finančnih, materialnih in drugih sredstev). 

Proučevana Savinjska regija vključuje 34 občin in po podatkih SURS je bilo v tej regiji leta 

2013 skupno število žensk (starih od 15 let dalje) 221.770; to število za nas predstavlja 

statistično množico, dejanski zajeti vzorec za našo raziskavo pa predstavlja 220 vključenih 

potrošnic. S tem, ko smo zmanjšali statistične enote v statistični množici in jih oblikovali v 

ožje podmnožice, ki so predmet raziskave, smo izvedli proces vzorčenja; iz podmnožice 

statističnih enot, ki so dejanski vir primarnih podatkov pri raziskavi in smo jih izbrali iz 

celotne statistične množice, pa smo oblikovali vzorec. 

S tem, ko smo opredelili vzorec, je hkrati potrebno izbrati način vzorčenja in vrsto vzorca. Pri 

tem ima raziskovalec na voljo vzorčenje, ki temelji na verjetnosti in vzorčenje, ki ne temelji 

na verjetnosti (Radonjič in Iršič 2006, 284).  

V našem primeru gre za namerni oziroma namenski vzorec, ki sodi med vzorce, ki ne 

temeljijo na verjetnosti.   
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Skupna značilnost vzorcev, ki ne temeljijo na verjetnosti, je, da statistične enote v statistični 

množici ali osnovi za vzorčenje nimajo povsem enakih možnosti, da bodo izbrane v vzorec. 

Proces oblikovanja vzorca torej ne temelji na načelu naključnosti, zanje pa ne veljata niti 

načelo verjetnosti in zakon velikih števil, kajti taki vzorci so navadno relativno in tudi 

absolutno majhni. Zaradi teh značilnosti pa niso manj uporabni. V raziskavi marketinga 

pogosto uporabljamo vzorce, ki ne temeljijo na verjetnosti, in sicer kadar sta dopustni tudi 

večja pričakovana napaka vzorca in ocene (zadoščajo informacije, ki niso povsem 

reprezentativne) in kadar so informacije, ki jih bo raziskovalec pridobil na podlagi vzorca, ki 

ne temelji na verjetnosti, zgolj izhodiščne informacije v procesu nadaljnjega zbiranja 

primarnih podatkov (na primer pri vpoglednih oziroma eksplorativnih raziskavah) (Radonjič 

in Iršič 2006, 293), 

Pri uporabi namernih vzorcev uporabljamo metodo presoje (subjektivne ali objektivne ocene 

raziskovalca v zvezi z vrednostmi parametrov statističnih enot, ki jih izbira v vzorec). Pri 

namernem vzorcu ni mogoče objektivno oceniti velikost napake vzorce, ampak se opiramo na 

znanje, poznavanje in izkušnje ljudi, ki so sodelovali pri izbiri statističnih enot v vzorec 

(Radonjič in Iršič 2006, 294). 

5.2 Zbiranje podatkov 

Zastavljeni raziskovalni cilji zahtevajo primarne podatke, saj zaradi specifičnosti 

raziskovalnega problema sekundarni podatki ne zadoščajo. Zlasti zato, ker nas zanimajo 

demografske in psihografske značilnosti potrošnic, njihovo vedenje ob nakupu in porabi 

izdelkov. Na ta in druga vprašanja pa je mogoče odgovoriti le na podlagi neposrednega stika s 

potrošnicami, zato smo v ta namen uporabili primarne podatke. 

V procesu zbiranja primarnih podatkov imamo na voljo različne metode zbiranja in 

organiziranja podatkov. Najosnovnejši sta spraševanje in opazovanje. Obe sta v vsakdanji 

raziskovalni praksi izjemno razširjeni, pomembno pa je, da raziskovalec pred izbiro ene od 

njiju ugotovi, katere vrste primarnih podatkov izbira, in se glede na to pravilno odloči še o 

vrsti metode spraševanja oziroma opazovanja, ki ju bo uporabil (Radonjič in Iršič 2010, 273). 

Pri izvedbi naše raziskave smo uporabili metodo spraševanja, natančneje strukturirano 

spraševanje.  

Strukturirano spraševanje je metoda in metodološki postopek zbiranja primarnih podatkov z 

vnaprej pripravljenimi oziroma strukturiranimi vprašanji, ki jih raziskovalec zastavlja v pisni 

ali ustni obliki. Če poteka zbiranje primarnih podatkov v pisni obliki, se kot sredstvo zbiranja 

podatkov uporablja vprašalnik (pogost je tudi izraz anketni vprašalnik), v praksi pa slišimo 

tudi izraz anketa, ki izhaja iz francoske besede enquete in pomeni spraševanje. Če pa 

sprašujemo ustno, pa govorimo o intervjuju (Radonjič in Iršič 2010, 344). 



 

32 

Glede na to, da gre v našem primeru za kvantitativno raziskavo, znotraj katere je določeno 

zbiranje podatkov s strukturiranim spraševanjem, smo se odločili za vprašalnik, ki predstavlja 

vir primarnih podatkov in katerega oblika je v nadaljevanju tudi predstavljana.  

5.3 Oblikovanje vprašalnika 

Pri oblikovanju vprašalnika so glavno izhodišče prestavljali raziskovalni problem in 

raziskovalne hipoteze, ki so sestavni del opredeljevanja raziskovalnih ciljev. Prav tako je bil 

vprašalnik sestavljen v skladu s teoretično podlago raziskovalnega področja.  

Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali navodila oziroma standarde, ki jih mora 

izpolnjevati vsako anketno vprašanje. Groves in drugi (2009, 259) so izpostavili tri standarde 

kakovosti: 

− vsebinski standard (ali vprašalnik sprašuje, kar nas zanima); 

− kognitivni standard  (ali vsi anketiranci enako razumejo vprašanje, ali imajo vse potrebne 

informacije za odgovor ter ali so pripravljeni odgovoriti na vprašanje); 

− standard uporabnosti (ali je vprašanje sestavljeno tako, da lahko anketiranci nanj 

odgovorijo s čim manjšim naporom). 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 15 vprašanj. Od tega so se tri vprašanja nanašala na socialno-

demografske dejavnike, preostala vprašanja pa so bila namenjena proučevanju nakupnih 

navad potrošnic pri nakup spodnjega perila.  

V sklopu tega smo oblikovali sledeče tipe vprašanj: 

− zaprta vprašanja: znano je, da je uporaba teh vprašanj zelo preprosta tako za anketirano 

osebo, kakor za raziskovalca, poleg tega imamo pri tem najmanjši morebitni vpliv na 

anketirano osebo (npr. da, ne in ne vem);  

− polstrukturirana vprašanja: uporabili smo jih z namenom, da anketirana oseba poleg že 

navedenih odgovorov, doda še svoj odgovor, saj je možno, da nismo navedli vseh možnih 

odgovorov (npr. Drugo (prosim dopišite)); 

− odprta vprašanja: kljub temu, da so odgovori na takšna vprašanja zelo heterogeni in 

otežujoči pri obdelavi in analizi zbranih podatkov, smo jih vključili z namenom, da 

dobimo podrobnejši vpogled (npr. kjer smo anketiranko spraševali o količini denarja, ki 

ga nameni za nakup spodnjega perila). 

Vključili smo tudi lestvico za ocenjevanje stališč, ki predstavlja način merjenja, v katerem se 

od subjekta merjenja zahteva, da oceni velikost merjenega atributa (Radonjič in Iršič 2010, 

344). Uporabili smo merilno lestvico pomembnosti, ki anketirankam omogoča, da določijo 

lastno zaznano stopnjo pomembnosti, glede na postavljene trditve. Stopnje pomembnosti smo 

označili z vrednostmi od 5 do 1 (5 za najbolj pomembno, 1 za najmanj pomembno). Znotraj 

postavljenega vprašanja, ki smo ga merili z omenjeno lestvico, smo skušali zajeti čim večje 
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število trditev, ki so pomembne pri oblikovanju stališča anketirane osebe, saj smo želeli z 

njihovo pomočjo razjasniti stališče anketiranke v zvezi z raziskovalnim pojavom.  

Ko smo končali s sestavo in oblikovanjem anketnega vprašalnika, smo slednjega predhodno 

testirali na majhnem vzorcu vprašanih potrošnic (15), ki imajo podobne ali enake značilnosti 

kot vprašane potrošnice v dejanski raziskavi. S to pilotno študijo smo želeli preveriti 

razumljivost, primernost in uporabnost vprašalnika za dosego načrtovanih raziskovalnih 

ciljev. Testiranje smo izvedli z osebnim spraševanjem, saj smo na ta način najbolj celovito 

zaznali morebitne zaplete pri razumevanju vprašanj, nesporazume, ki lahko nastanejo na 

terenu v postopku spraševanja, in druge probleme. Testiranje se je izkazalo za koristno, saj 

smo določena zaznana nerazumljiva vprašanja poenostavili, nekaj nepotrebnih tudi odstranili 

in tako skrajšali predviden čas za reševanje vprašalnika na približno 5 minut.  

Čisto na koncu smo vprašalniku dodali še kratek spremni dopis, v katerem smo se 

anketirankam predstavili in razložili namen izvedene raziskave ter jim dali kratka navodila za 

izpolnjevanje.  

5.4 Izvedba anketiranja 

Anketiranje smo izvajali en mesec, in sicer od 1. februarja 2014 do 28. februarja 2014 na 

področju Savinjske regije. Izvedba anketiranja je potekala na dva načina, z osebnim in 

dopisnim komuniciranjem, saj smo želeli povečati prednosti in hkrati zmanjšati 

pomanjkljivosti uporabe posamezne oblike komuniciranja pri strukturiranem spraševanju. 

Spraševanje z osebnim komuniciranjem 

Anketiranje na terenu se je izvajalo v vseh večjih trgovskih centrih in prodajalnah s ponudbo 

spodnjega perila na območju Savinjske regije. Ta način izvajanja raziskave nam je omogočil 

neposredni stik z vprašanimi potrošnicami. Pri tem je vprašana potrošnica ob naši navzočnosti 

sama izpolnila vprašalnik v pisni obliki. Za to obliko anketiranja smo se odločili predvsem 

zato, ker je zanjo značilna največja stopnja odzivnosti, saj smo imeli neposredno možnost, da 

vprašane osebe spodbudimo k sodelovanju. Poleg tega smo lahko nadzirali celoten postopek 

osebnega spraševanja in pravočasno prilagodili posamezna vprašanja posebnostim vprašane 

osebe, hkrati pa smo lahko nadzirali natančnost odgovorov. Kljub navedenim prednostim ima 

osebno spraševanje tudi nekaj slabosti, kot je recimo višji strošek po enoti vprašane osebe kot 

pri drugih oblikah komuniciranja, poleg tega je ta proces dolgotrajen in zmanjšuje anonimnost 

vprašane osebe.  
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Spraševanje z dopisnim komuniciranjem 

Za spletno izvedbo anketiranja smo s pomočjo orodja za spletno anketo 1KA pripravili e-

anketni vprašalnik, ki je bil objavljen na socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in 

MySpace ter preko E-pošte. Pri tem načinu anketiranja nam je vprašana potrošnica preko 

izbranega medija (spleta) vrnila vprašalnik, ki ga je izpolnila sama, brez naše neposredne 

pomoči. To dejstvo predstavlja hkrati prednosti in slabosti takšne izvedbe. Prednost je ta, da 

imajo vprašane osebe čas prebrati in proučiti vprašalnik in šele nato odgovoriti na vprašanja, 

poleg tega je možna široka geografska razpršenost vprašanih potrošnic, odgovori so lahko bolj 

iskreni in nepristranski, cel postopek pa je hitrejši in cenejši kot pri osebnem spraševanju. 

Glavna slabost pri tej izvedbi je običajno nizka odzivnost in posledično majhen delež vrnjenih 

vprašalnikov, kar privede do velike napake vzorca in slednji ni reprezentativen. 

S kombinacijo anketiranja na terenu in s spletno izvedbo smo želeli zvišati stopnjo odzivnosti 

in anonimnosti vprašanih potrošnic, povečati hitrost zbiranja podatkov in povečati 

sodelovanje geografsko oddaljenih občin. Glavni namenom tega je, da zmanjšamo napake, ki 

zmanjšujejo natančnost pridobljenih podatkov, in s tem njihovo objektivnost. Kot 

najpogostejše Weiers (1988, 213) navaja napake vzorca, napake v odgovorih in napake zaradi 

neodzivnosti. 

Skupno smo razdelili 230 vprašalnikov. Od tega je bilo 95 popolno rešenih vprašalnikov 

pridobljenih na terenu, ostalih 135 pa pri spletni izvedbi. Pri čemer je bilo 10 vprašalnikov 

nepopolno rešenih. Tako znaša končno število vprašanih potrošnic 220, kar predstavlja tudi 

dejansko velikost našega vzorca. 

5.5 Analiza zbranih podatkov in rezultati raziskave 

Pridobljene primarne podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketiranja, smo obdelali s 

pomočjo statističnih orodij, ki jih nudi spletna stran 1KA, in s statističnim programskim 

paketom SPSS - 17.0.  

Najprej smo uporabili deskriptivno (opisno) analizo, s katero smo uredili in razvrstili 

pridobljene podatke iz odgovorov v vprašalnikih, s ciljem, da dobimo čim več opisnih 

informacij o proučevanem problemu. Podatke smo razvrstili s tabeliranjem (enostavne tabela) 

in grafičnimi oblikami prikazovanja podatkov (linijski grafikon in grafični izseki). Pri 

deskriptivni analizi smo vse spremenljivke povzeli s frekvenčno porazdelitvijo, povprečno 

vrednostjo in standardnim odklonom.  

Da smo preverili verodostojnost podatkov, pridobljenih z deskriptivno analizo, smo uporabili 

tudi bivariatno statistično analizo, s katero smo lahko preverili zastavljene hipoteze naloge z 

različnimi testi statistične pomembnosti (t-test, parni t-test in Kruskal-Wallis test). 
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V nadaljevanju so predstavljeni rezultati izvedene kvantitativne raziskave. 

5.5.1 Socialno-demografski podatki 

Vpogled v socialno-demografske podatke o značilnostih vprašanih potrošnic pri nakupu 

spodnjega perila nam je podal odgovore na vprašanja o starosti, izobrazbeni strukturi in 

zaposlitvenem statusu, po spolu nismo spraševali, saj smo v raziskavo vključili le žensko 

populacijo. Podrobnosti o prej naštetih socialno-demografskih podatkih sledijo v 

nadaljevanju. 

Struktura vzorca glede na starost 

Vzorec je zajemal vse starostne skupine, ki so bile razdeljene v naslednje razrede: od 15 do 20 

let, od 21 do 30 let, od 31 do 40 let, od 41 do 50 let, od 51 do 59 let in od 60 let naprej. 

V preglednici 2 je razvidna struktura vzorca po starosti. Iz nje je razvidno, da je v vzorcu 

sodelovalo 6,4 % predstavnic starostne skupine od 15 do 20 let. Delež predstavnic starostne 

skupine od 21 do 30 let je 21,4 %. Na tretjem mestu je starostna skupina od 31 do 40 let, teh 

predstavnic je bilo 23,2 %. Enak delež, torej 23,2 %, predstavljajo predstavnice starostne 

skupne od 41 do 50 let. Starostno skupino od 51 do 59 let predstavlja 13,2 % predstavnic. 

Delež predstavnic najstarejše starostne skupine, starih od 60 let naprej, pa je 12,7 %. 

Preglednica 2: Struktura vzorca glede na starost 

Starost Frekvenca Skupaj 
Delež (v %) 
sodelujočih 

Kumulativa 
( v %) 

15−20 let 14 6,4 6,4 6,4 

21−30 let 47 21,4 21,4 27,7 

31−40 let 51 23,2 23,2 50,9 

41−50 let 51 23,2 23,2 74,1 

51−59 let 29 13,2 13,2 87,3 

60 let in več 28 12,7 12,7 100,0 

Skupaj 220 100,0 100,0  

Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 

Največji delež v vzorcu, 29,1 % sodelujočih anketirank, ima dokončano srednješolsko 

izobrazbo. Drugi največji delež (25,9 %) predstavljajo anketiranke z dokončano univerzitetno 

izobrazbo. Tretji največji delež (19,1 %) pa predstavljajo anketiranke s končano visokošolsko 

izobrazbo. Temu sledi 12,3 % anketirank z višješolsko izobrazbo in 7,3 % anketirank z 

dokončanim magisterijem ali specializacijo. Zatem sledijo še predstavnice, ki imajo  

osnovnošolsko izobrazbo, teh je 5,9 %. Najmanjši delež v vzorcu pa predstavlja samo ena 
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anketiranka z dokončanim doktoratom, ki predstavlja 0,1 % sodelujočih v vzorcu.  Omenjeno 

izobrazbeno strukturo zajetega vzorca predstavlja spodnja preglednica 3. 

Preglednica 3: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 

Izobrazba Frekvenca Skupaj 
Delež (v %)  
sodelujočih 

Kumulativa 
( v %) 

Osnovno šola 13 5,9 5,9 5,9 

Srednja oziroma poklicna šola 64 29,1 29,1 35,0 

Višja šola 27 12,3 12,3 47,3 

Visoka strokovna šola 42 19,1 19,1 66,4 

Univerzitetna šola 57 25,9 25,9 92,3 

Magisterij ali specializacija 16 7,3 7,3 99,5 

Doktorat 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 220 100,0 100,0  

Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 

Analiza je pokazala, da v vzorcu prevladujejo anketiranke, ki imajo status zaposlene osebe, 

teh je kar 57,7 %, temu sledijo anketiranke s statusom študentke, v skupnem deležu 12,7 %. 

Upokojenke predstavljajo 12,3 odstotkov. Sledijo še brezposelne anketiranke, katerih je 11,4 

%. Najmanjši delež pa predstavljajo dijakinje s 5,9 %. To omenjeno strukturo glede na 

zaposlitveni status ponazarja spodnja preglednica 4.  

Preglednica 4: Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 

Zaposlitveni status Frekvenca Skupaj 
Delež (v %)  
sodelujočih 

Kumulativa 
( v %) 

Dijakinja 13 5,9 5,9 5,9 

Študentka 28 12,7 12,7 18,6 

Zaposlena 127 57,7 57,7 76,4 

Brezposelna 25 11,4 11,4 87,7 

Upokojenka 27 12,3 12,3 100,0 

Skupaj 220 100,0 100,0  

5.5.2 Analiza vsebinskih vprašanj 

Vsebinska vprašanja so se nanašala na raziskovanje nakupnih navad potrošnic pri nakupu 

spodnjega perila. V tem sklopu je bilo anketirankam zastavljenih dvanajst vprašanj. V 

nadaljevanju predstavljamo rezultate.  
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Najpogosteje kupljena vrsta spodnjega perila 

V prvem vprašanju smo anketiranke vprašali, katero vrsto spodnjega perila najpogosteje 

kupujejo. Anketirankam so bili na voljo že vnaprej pripravljeni odgovori, v katerih smo 

navedli naslednje vrste spodnjega perila: nedrček, spodnje hlačke, spodnja majica, korzet in 

bodi.  

Na podlagi tega vprašanja smo ugotovili, da anketiranke najpogosteje od vseh vrst spodnjega 

perila kupujejo spodnje hlačke, takšnih je kar 76,36 %, to pa predstavlja več kot polovico 

anketirank. Nedrček je druga najpogosteje kupljena vrsta spodnjega perila, slednjega 

najpogosteje kupuje 18,64 % anketirank. Za tem sledi spodnja majica, katero najpogosteje 

kupuje 4,09 % anketirank. Najmanj pogosto kupljena vrsta spodnjega perila pa je bodi, 

katerega najpogosteje kupuje zgolj 0,91 % anketirank. Ugotovljeno prikazuje spodnja slika 2. 

 

Slika 2: Najpogosteje kupljena vrsta spodnjega perila 

Pogostost nakupovanja spodnjega perila 

V drugem vprašanju smo anketiranke vprašali, kako pogosto kupujejo spodnje perilo. Na 

voljo so bili že vnaprej pripravljeni odgovori: vsaj enkrat tedensko, vsaj enkrat mesečno, 

enkrat letno, nekajkrat letno in manj kot enkrat letno.  

S tem vprašanjem smo prišli do ugotovitev, da več kot polovica anketirank kupuje spodnje 

perilo nekajkrat na leto, takšnih je kar 58,64 %. 33,18 % anketirank kupi spodnje perilo vsaj 

enkrat mesečno. Vsaj enkrat tedensko spodnje perilo kupi zgolj 1,36 % anketirank, prav 

takšen odstotek (1,36 %) pa jih kupi perilo manj kot enkrat letno. Ugotovljeno prikazuje slika 

3 na naslednji strani. 

  



 

38 

 

Slika 3: Pogostost nakupa spodnjega perila 

Povprečna letna poraba za nakup spodnjega perila 

V tretjem vprašanju smo anketiranke vprašali, koliko denarja na letni ravni v povprečju 

namenijo za nakup vseh vrst spodnjega perila. Postavljeno vprašanje je bilo odprtega tipa, kar 

pomeni, da so anketiranke v prazen kvadrat samostojno vpisovale znesek v evrih, ki ga 

namenijo na letni ravni za nakup spodnjega perila. 

Ugotovili smo, da anketiranke za nakup spodnjega perila v povprečju na letni ravni porabijo 

286,37 EUR, kar pomeni, da v povprečju mesečno zapravijo 23,86 EUR. Najmanjši znesek, ki 

ga anketiranke namenijo za nakup spodnjega perila na letni ravni, je 80,00 EUR, medtem ko 

je najvišji znesek 800,00 EUR. Slednje prikazuje tudi spodnja preglednica 5. 

Preglednica 5: Povprečna letna poraba za nakup spodnjega perila 

Letni povprečni znesek 
za nakup spodnjega 

perila 

N Min Max M Me Mo SD 

220 80,00 800,00 286,37 250,00 150,00 152,34 

* N - število; Min - minimum; Max - maksimum; M - povprečje; Me - mediana; Mo -  modus; SD - standardni 

odklon 

Ker nam ta podatek pove le skupno povprečje za vse anketiranke, nas je zanimalo tudi, kakšna 

je povprečna letna poraba za nakup spodnjega perila med posameznimi starostnimi 

skupinami. S podrobno analizo, kar tudi prikazuje preglednica 6 na naslednji strani, smo 

ugotovili, da v povprečju največ denarja na letni ravni, in sicer 370,00 EUR namenijo 

anketiranke, ki so pripadnice starostne skupine od 51 do 59 let. Zatem sledijo mlajše 

anketiranke iz starostne skupne 31−40 let, ki letno v povprečju zapravijo 294,51 EUR. Temu 

sledijo najstarejše anketiranke, stare več kot 60 let, ki letno v povprečju zapravijo 283,93 

EUR. Najmlajše anketiranke, stare od 15 do 20 let, pa letno v povprečju zapravijo 207,86 

EUR, medtem ko v povprečju najmanj zapravijo anketiranke, ki so stare od 21 do 30 let. 
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Preglednica 6: Povprečna letna poraba za nakup spodnjega perila glede na starostne 

skupine 

Starostne skupine N Min Max M Me Mo SD 

od 15 do 20 let 14 100,00 460,00 207,86 175,00 150,00 101,62 

od 21 do 30 let 47 80,00 500,00 181,91 150,00 150,00 97,28 

od 31 do 40 let 51 100,00 800,00 294,51 280,00 100,00 173,50 

od 41 do 50 let 51 150,00 700,00 349,84 320,00 200,00 144,60 

od 51 do 59 let 29 100,00 800,00 370,00 400,00 400,00 160,42 

od 60 let naprej 28 130,00 450,00 283,93 265,00 250,00 92,39 

Skupaj 220 80,00 800,00 286,37 250,00 150,00 152,34 

* N - število; Min - minimum; Max - maksimum; M - povprečje; Me - mediana; Mo -  modus; SD - standardni 

odklon 

Posvečanje pozornosti sestavi materiala spodnjega perila 

S četrtim vprašanjem smo preverili, ali so anketiranke pri izbiri spodnjega perila pozorne na 

etiketo s sestavo materiala. Vprašanje je bilo zaprtega tipa, ponudili smo odgovore: da, ne in 

ne vem. 

Na podlagi danega vprašanja smo ugotovili, da je več kot polovica anketirank pozorna na 

etiketo, ki prikazuje sestavo materiala izbranega spodnjega perila, teh je kar 66,04 %. Medtem 

ko 21,82 % anketirank temu ne posveča pozornosti, preostalih 11,82 % pa se je pri tem 

vprašanju opredelilo z odgovorom ne vem. Vse omenjeno nazorno prikazuje tudi spodnja 

slika 4.  

 

Slika 4: Posvečanje pozornosti sestavi materiala spodnjega perila 
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Priljubljenost spodnjega perila glede na sestavo materiala 

V petem vprašanju nas je zanimalo, kakšno spodnje perilo po sestavi materiala anketiranke 

najraje nosijo. Tudi pri tem vprašanju so bili že vnaprej ponujeni odgovori: bombažno 

spodnje perilo, sintetično spodnje perilo, svileno spodnje perilo ter možnost drugo.  

Na podlagi tega vprašanja smo ugotovili, da velika večina anketirank najraje nosi spodnje 

perilo iz naravnih vlaken bombaža, teh je kar 85,45 %. Sledijo anketiranke, ki najraje nosijo 

sintetično spodnje perilo, teh je 7,27 %, še manj pa je tistih, ki najraje nosijo svileno spodnje 

perilo, teh je zgolj 4,55 %. Preostalih 2,73 % anketirank se je opredelilo za odgovor drugo, v 

katerem so navedle, da najraje nosijo čipkasto spodnje perilo in kombinacijo vseh materialov. 

Ugotovljeno prikazuje spodnja slika 5. 

 

Slika 5: Najbolj priljubljeno spodnje perilo po sestavi materiala 

Pogostost nakupa spodnjega perila glede na prodajno mesto 

Pri vprašanju šest nas je zanimalo, kako pogosto anketiranke kupujejo spodnje perilo na 

prodajnih mestih, kot so specializirane trgovine s spodnjih perilom (npr. Lisca, Intimmissimi 

…), super/hipermarketi (npr. Spar, Mercator …), trgovine, kjer spodnje perilo predstavlja 

dopolnilni program blagovni znamki (npr. New Yorker, H&M …), kataloška prodaja, splet, 

tržnica in tujina. Pri tem vprašanju smo anketirankam dopustili tudi možnost, da dopišejo 

druga prodajna mesta. Hkrati smo anketirankam dali navodilo, da za vsako navedeno 

prodajno mesto označijo pogostost nakupa. Pri čemer so bile možnosti: nikoli, občasno in 

pogosto oziroma redno.  

Analiza tega vprašanja je pokazala, da so izrazito najvišje mere srednje vrednosti zaznane pri 

prodajnih mestih, kot so specializirane trgovine s spodnjih perilom (vrednost aritmetične 

sredine 2,29 s standardnim odklonom 0,632) in trgovine, kjer spodnje perilo predstavlja 

dopolnilni program blagovni znamki (vrednost aritmetične sredine 2,28 s standardnim 

odklonom 0,678). Nižje mere srednjih vrednosti pa so zaznane pri ostalih prodajnih mestih, 
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kot so super/hipermarketi (vrednost aritmetične sredine 1,53 s standardnim odklonom 0,637), 

tujina (vrednost aritmetične sredine 1,44 s standardnim odklonom 0,582), tržnica (vrednost 

aritmetične sredine 1,29 s standardnim odklonom 0,563), kataloška prodaja (vrednost 

aritmetične sredine 1,25 s standardnim odklonom 0,474) in splet (vrednost aritmetične sredine 

1,19 s standardnim odklonom 0,563). Drugih samostojno dodanih odgovorov anketiranke niso 

podale, zaradi česar jih niti nismo vključili v ponazoritev. Ugotovljeno prikazuje spodnja 

preglednica 7. 

Preglednica 7: Pogostost nakupa spodnjega perila glede na prodajno mesto 

 Nikoli Občasno Pogosto/redno Skupaj M* SD** 

Specializirane 

trgovine s spodnjim 

perilom  

21  

(9,55 %) 

114  

(51,82 %) 

85  

(38,64 %) 

220  

(100,00 %) 
2.29 ,632 

Super/hipermarketi 
121  

(55,00 %) 

82  

(37,27 %) 

17  

(7,73 %) 

220  

(100,00 %) 
1.53 ,637 

Trgovine, kjer spodnje 

perilo predstavlja 

dopolnilni program 

blagovni znamki  

28  

(12,73 %) 

102  

(46,36 %) 

90  

(40,91 %) 

220  

(100,00 %) 
2.28 ,687 

Kataloška prodaja 
169  

(76,82 %) 

47  

(21,36 %) 

4  

(1,82 %) 

220  

(100,00 %) 
1.25 ,474 

Splet 
181  

(82,27 %) 

36  

(16,36 %) 

3  

(1,36 %) 

220  

(100,00 %) 
1.19 ,427 

Tržnica 
168  

(76,71 %) 

39  

(17,81 %) 

13  

(5,48 %) 

220  

(100,00 %) 
1.29 ,563 

Tujina 
133  

(60,45 %) 

77  

(35,00 %) 

10  

(4,55 %) 

220  

(100,00 %) 
1.44 ,582 

* M - povprečje 

** SD - standardni odklon 

Na podlagi omenjenega lahko sklepamo, da anketiranke najpogosteje kupujejo spodnje perilo 

v specializiranih trgovinah s ponudbo slednjega in v trgovinah, kjer spodnje perilo predstavlja 

dopolnilni program blagovni znamki, najmanj pogosto pa se odločajo za kupovanje preko 

spleta.  

Lojalnost izbrani blagovni znamki pri nakupu spodnjega perila 

Pri vprašanju sedem nas je zanimalo, ali anketiranke v večini primerov kupujejo isto blagovno 

znamko spodnjega perila. Postavljeno vprašanje je bilo zaprtega tipa, ponujeni odgovori so 

bili: da, ne in ne vem. 

Na podlagi tega vprašanja smo ugotovili, da več kot polovico anketirank skoraj vedno kupi 

isto blagovno znamko, teh je bilo 56,82 %. Natanko 40 % anketirank pa tega ne počne. 

Preostalih 3,18 % anketirank pa se je pri tem vprašanju opredelilo z odgovorom ne vem. 

Ugotovljeno tudi prikazuje slika 6 na naslednji strani. 
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Slika 6: Lojalnost izbrani blagovni znamki pri nakupu spodnjega perila 

Blagovne znamke spodnjega perila 

V vprašanju osem nas je zanimalo, katero blagovno znamko spodnjega perila anketiranke 

najpogosteje kupujejo. Na to postavljeno vprašanje ni bilo že prej ponujenih odgovorov, saj je 

možnih veliko različnih odgovorov, zato je bilo to vprašanje odprtega tipa.  

Anketiranke so v svojih odgovorih najpogosteje navedle naslednje blagovne znamke: Lisca, 

Cheek by Lisca, H&M, Triumpf, Intimissimi, Skiny, NY, Etam, Huber, Milavitsa, Benetton, 

Komet, Marja, Merot, Palmers, Beti, Polzela, Pascarel (Spar), pri čemer sta po pogostosti 

navedb anketirank najbolj izpostavljeni blagovni znamki Lisca in H&M.  

Nesprejemljiva cena spodnjega perila 

V devetem vprašanju smo anketiranke vprašali, katera cena spodnjega perila (komplet 

nedrček in spodnje hlačke) se jim zdi že tako visoka, da je ne bi bile pripravljene plačati. 

Postavljeno vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, da so anketiranke v prazen kvadrat 

samostojno vpisovale znesek v evrih.  

Na podlagi danih odgovorov smo izračunali, da je povprečna cena spodnja perila, ki znaša 

53,31 EUR, že nesprejemljiva in da anketiranke te ceno spodnjega perila ne bi bile 

pripravljene plačati. Najvišja nesprejemljiva cena je 200,00 EUR. Slednje je prikazano v 

preglednici 8.  

Preglednica 8: Nesprejemljiva cena spodnjega perila 

Nesprejemljiva 

cena spodnjega 
perila (EUR) 

 

 

N Min Max M Me Mo SD 

220 0 200 53,31 50,00 50,00 28,25 

* N - število; Min - minimum; Max - maksimum; M - povprečje; Me - mediana; Mo -  modus; SD - standardni 

odklon  
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Dejavniki, ki vplivajo na nakup spodnjega perila 

Pri desetem vprašanju smo iskali dejavnik, ki najpomembneje vpliva na odločitev pri nakupu 

spodnjega perila. Anketiranke smo prosili, da navedenih štirinajst dejavnikov razvrstijo glede 

na lastno zaznavo pomembnosti. Dejavniki, ki so jih anketiranke ocenjevale, so bili: cena, 

kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, sestava materiala, 

prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, pretekle izkušnje, 

akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla.   

Dejavnike so anketiranke ocenjevale po petstopenjski lestvici glede na pomembnost 

posameznega navedenega dejavnika:  

− ocena 1: sploh ni pomembno,  

− ocena 2: ni pomembno,  

− ocena 3: niti nepomembno niti pomembno,  

− ocena 4: je pomembno,  

− ocena 5: je zelo pomembno.  

Preglednica 9 prikazuje mere srednje vrednosti - aritmetične sredine za vse dejavnike, ki so 

jih anketiranke ocenjevale. 

Najvišje mere srednje vrednosti so zaznane pri dejavnikih, kot so cena (vrednost aritmetične 

sredine 4,09 s standardnim odklonom 0,700), kakovost (vrednost aritmetične sredine 4,15 s 

standardnim odklonom 0,585), dizajn/kroj (vrednost aritmetične sredine 4,05 s standardnim 

odklonom 1,030), sestava materiala (vrednost aritmetične sredine 4,08 s standardnim 

odklonom 0,947), prileganje/udobnost (vrednost aritmetične sredine 4,44 s standardnim 

odklonom 0,881) in pretekle izkušnje (vrednost aritmetične sredine 4,10 s standardnim 

odklonom 0,950). 

Vmesne meje srednje vrednosti so zaznane pri dejavnikih, kot so barva (vrednost aritmetične 

sredine 3,54 s standardnim odklonom 1,099), modnost (vrednost aritmetične sredine 3,15 s 

standardnim odklonom 1,129), enostavnost vzdrževanja (vrednost aritmetične sredine 3,85 s 

standardnim odklonom 0,948), svetovanje prodajalca (vrednost aritmetične sredine 3,05 s 

standardnim odklonom 1,163), akcije/popusti (vrednost aritmetične sredine 3,90 s 

standardnim odklonom 0,776). 

Najnižje mere srednjih vrednosti so zaznane pri dejavnikih, kot so blagovna znamka (vrednost 

aritmetične sredine 2,98 s standardnim odklonom 1,112), oglaševanje v medijih (vrednost 

aritmetične sredine 2,40 s standardnim odklonom 1,044), država porekla (vrednost aritmetične 

sredine 2,20 s standardnim odklonom 1,093).  

Iz omenjenega tako sklepamo, da so najpomembnejši dejavniki pri odločitvi za nakup 

spodnjega perila kakovost, prileganje/udobnost, cena, pretekle izkušnje, sestava materiala in 
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dizajn/kroj. Vsi ti dejavniki imajo srednjo vrednost višjo od 4, kar pomeni, da so ti dejavniki 

pomembni. Najmanj pomembni dejavniki pri nakupu spodnjega perila pa so blagovna 

znamka, država porekla in oglaševanje v medijih. Vsi ti dejavniki so bili ocenjeni s srednjo 

vrednostjo, manjšo od 3, kar pomeni, da dejavniki niso pomembni. 

Preglednica 9: Pomembnost dejavnikov pri odločitvi za nakup spodnjega perila 

Ocena (n in v %) 

     1 2 3 4 5 Skupaj M* SD** 

Cena 
0 

(0,0 %) 

3  

(1,4 %) 

31  

(14,1 %) 

117  

(53,2 %) 

69  

(31,4 %) 

220  

(100,0 %) 
4,15 0,700 

Kakovost 
0  

(0,0 %) 

1  

(0,5 %) 

7  

(2,7 %) 

90  

(41,1 %) 

122  

(55,7 %) 

220  

(100,0 %) 
4,51 0,585 

Blagovna znamka 
27  

(12,3 %) 

40  

(18,2 %) 

81  

(36,8 %) 

55  

(25,0 %) 

17  

(7,7 %) 

220  

(100,0 %) 
2,98 1,112 

Dizajn/kroj 
4  

(1,8 %) 

19  

(8,6 %) 

30 

 (13,6 %) 

76  

(34,5 %) 

91  

(41,4 %) 

220  

(100,0 %) 
4,05 1,030 

Barva 
9  

(4,1 %) 

32  

(14,5 %) 

57  

(25,9 %) 

76  

(34,5 %) 

46  

(20,9 %) 

220  

(100,0 %) 
3,54 1,099 

Modnost 
19  

(8,6 %) 

45  

(20,5 %) 

65  

(29.5 %) 

67  

(30,5 %) 

24  

(10,9 %) 

220  

(100,0 %) 
3,15 1,129 

Sestava materiala 
3  

(1,4 %) 

13  

(5,9 %) 

33  

(15,0 %) 

85  

(38,6 %) 

86  

(39,1 %) 

220  

(100,0 %) 
4,08 0,947 

Prileganje/udobnost 
2  

(0,9 %) 

9  

(4,1 %) 

19  

(8,6 %) 

51  

(23,2 %) 

139  

(63,2 %) 

220  

(100,0 %) 
4,44 0,881 

Enostavnost 

vzdrževanja 

2  

(0,9 %) 

20  

(9,1 %) 

46  

(20.9 %) 

94  

(42,7 %) 

58  

(26,4 %) 

220  

(100,0 %) 
3,85 0,948 

Svetovanje prodajalca 
29  

(13,2 %) 

39  

(17,7 %) 

61  

(27,7 %) 

74  

(33,6 %) 

17  

(7,7 %) 

220  

(100,0 %) 
3,05 1,163 

Pretekle izkušnje 
5  

(2,3 %) 

10  

(4,5 %) 

29  

(13,2 %) 

90  

(40,9 %) 

86  

(39,1 %) 

220  

(100,0 %) 
4,10 0,950 

Akcije, popusti 
0  

(0,0 %) 

7  

(3,2 %) 

57  

(25,6 %) 

107  

(48,9 %) 

49  

(22, 4 %) 

220  

(100,0 %) 
3,90 0,776 

Oglaševanje v medijih 
50  

(22,7 %) 

68  

(30,9 %) 

73  

(33,2 %) 

22  

(10, 0 %) 

7  

(3,2 %) 

220  

(100,0 %) 
2,40 1,044 

Država porekla 
30  

(13,7 %) 

55  

(25,1 %) 

78  

(35,2 %) 

44  

(20,1 %) 

13  

(5,9 %) 

220  

(100,0 %) 
2,20 1,093 

* M - povprečje 

** SD - standardni odklon 

Viri informacij o spodnjem perilu 

Pri enajstem vprašanju smo želeli ugotoviti, kateri vir informacij o spodnjem perilu je poleg 

lastnega mnenja in izkušenj najbolj pomemben. Pri tem smo anketirankam navedli naslednje 

vire informacij: družina, prijatelji, znanci, internet, televizija, modne revije, časopisi, modni 

trend, prodajno osebje v trgovini, izložba, promocijski dogodek, reklamni material, letaki. 

Dodali smo še možnost, da anketiranke same dopišejo svoj vir informacij, kar pa ni storila 

nobena od anketirank.  
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Navedene vire informacij so anketiranke ocenjevale po enaki lestvici kot prej, glede na 

pomembnost posameznega navedenega vira informacij:  

− ocena 1: sploh ni pomembno,  

− ocena 2: ni pomembno,  

− ocena 3: niti nepomembno niti pomembno,  

− ocena 4: je pomembno,  

− ocena 5: je zelo pomembno.  

Izrazito višje mere srednje vrednosti so zaznane pri virih informacij, kot so družina, prijatelji, 

znanci (vrednost aritmetične sredine 3,59 s standardnim odklonom 1,005), prodajno osebje v 

trgovini (vrednost aritmetične sredine 3,37 s standardnim odklonom 1,085) in izložba 

(vrednost aritmetične sredine 3,16 s standardnim odklonom  0,987).  

Viri informacij, ki so bili ocenjeni s srednjo vrednostjo, manjšo od 3, kar pomeni, da dejavniki 

niso tako pomembni, so bili: modni trend (vrednost aritmetične sredine 2,96 s standardnim 

odklonom 1,078), modne revije, časopisi (vrednost aritmetične sredine 2,94 s standardnim 

odklonom 1,143), promocijski dogodek (vrednost aritmetične sredine 2,92 s standardnim 

odklonom 1,041) in reklamni material, letaki (vrednost aritmetične sredine 2,89 s standardnim 

odklonom 0,954). 

Izrazito najnižje mere srednje vrednosti pa so zaznane pri virih informacij, ki jih anketiranke 

pridobijo preko interneta (vrednost aritmetične sredine 2,72 s standardnim odklonom 1,065) 

in televizije (vrednost aritmetične sredine 2,63 s standardnim odklonom 1,041). 

Na podlagi vsega omenjenega ugotavljamo, da je izmed vseh ponujenih virov informacij za 

anketiranke poleg osebnega mnenja in izkušenj najbolj pomemben vir informacij o spodnjem 

perilu, tisti, ki ga pridobijo znotraj družinskega kroga ter preko prijateljev in znancev, prav 

tako so ocenile, da so pomembne informacije, ki jih posreduje prodajno osebje v trgovini, pri 

tem pa jim je pomembna tudi izložba trgovine, iz katere je razvidno, kakšna je ponudba in 

modni trend ter cenovna ugodnost slednje. Hkrati ugotavljamo, katera vira informacij sta 

najmanj pomembna za anketiranke, to sta internet in televizija. Ugotovljeno prikazuje tudi 

preglednica 10 na naslednji strani. 
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Preglednica 10: Pomembnost virov informacij o spodnjem perilu 

Ocena (n in v %) 

     1 2 3 4 5 Skupaj M* SD** 

Družina, prijatelji, znanci 
12  

(5,5 %) 

16  

(7,3 %) 

54  

(24,2 %) 

106  

(48,4 %) 

32  

(14,6 %) 

220  

(100,0 %) 
3,59 1,005 

Internet 
34  

(15,5 %) 

55  

(25.1 %) 

77  

(34,7 %) 

47  

(21,5 %) 

7  

(3,2 %) 

220  

(100,0 %) 
2,72 1,065 

Televizija 
35  

(16,0 %) 

61  

(27,9 %) 

82  

(37,0 %) 

34  

(15,5 %) 

8  

(3,7 %) 

220  

(100,0 %) 
2,63 1,041 

Modne revije, časopisi 
29  

(13,2 %) 

45  

(20,5 %) 

75  

(33,8 %) 

53  

(24,2 %) 

18  

(8,2 %) 

220  

(100,0 %) 
2,94 1,143 

Modni trend 
27  

(12,3 %) 

39  

(17,8 %) 

82  

(37,0 %) 

60  

(27,4 %) 

12  

(5,5 %) 

220 

(100,0 %) 
2,96 1,078 

Prodajno osebje v trgovini 
16  

(7,3 %) 

23  

(10,5 %) 

71  

(32,0 %) 

84  

(38,4 %) 

26  

(11,9 %) 

220 

(100,0 %) 
3,37 1,058 

Izložba 
14  

(6,4 %) 

36  

(16,4 %) 

83  

(37,4 %) 

74  

(33,8 %) 

13  

(5,9 %) 

220  

(100,0 %) 
3,16 0,987 

Promocijski dogodek 
21  

(9,6 %) 

43  

(19,6 %) 

100  

(45,2 %) 

46  

(21,0 %) 

10  

(4,6 %) 

220  

(100,0 %) 
2,92 0,985 

Reklamni material, letaki 
21  

(9,6 %) 

44  

(20,1 %) 

99  

(44,7 %) 

50  

(22,8 %) 

6  

(2,7 %) 

220  

(100,0 %) 
2,89 0,954 

* M - povprečje 

** SD - standardni odklon 

Mnenje o ponudbi spodnjega perila v Sloveniji 

Pri dvanajstem in zadnjem vsebinskem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšno je mnenje 

anketirank o ponudbi spodnjega perila na slovenskem tržišču. Postavljeno vprašanje je bilo 

zaprtega tipa, ponudili smo naslednje odgovore: zelo dobra, dobra, srednja, slaba in zelo 

slaba. 

Analiza odgovorov je pokazala, da natanko polovica anketirank (50 %) meni, da je ponudba 

spodnjega perila v Sloveniji dobra, 27,73 % pa jih meni, da je srednja. Da je ponudba zelo 

dobra meni 17,73 % anketirank, prav nasprotno, da je ponudba slaba, pa jih meni le 4,09 %, 

še manj pa jih meni, da je ponudba zelo slaba, takšnega mnenja je bilo le 0,45 % anketirank.  

Iz česar lahko sklepamo, da so v povprečju anketiranke zadovoljne s ponudbo spodnjega 

perila, ki jo plasira slovensko tržišče in da je le malo njih, ki meni nasprotno.  

5.5.3 Preverjanje hipotez raziskave 

Skladno s cilji raziskave smo že na začetku raziskave oblikovali tri hipoteze, katere smo v 

nadaljevanju preverili in jih na osnovi izračunov v programu SPSS potrdili ali zavrgli. 
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Hipoteza 1 

Prva hipoteza se glasi: »Potrošnicam je pri nakupu spodnjega perila statistično značilno 

pomembnejši dejavnik cena kot pa kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, 

sestava materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, 

pretekle izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla.« 

Postavljena hipoteza izhaja iz ugotovitve, da se vedenje kupcev v zadnjih letih glede na 

spremenjene gospodarske razmere in druge okoliščine nenehno spreminja. Kupci so tako 

danes, bolj kot kdaj prej, osredotočeni na cenovno ugodnost svojih nakupov. Kupujejo 

premišljeno in načrtno, manj pa je impulzivnega nakupovanja (Kolednik 2013).  

Z namenom, da preverimo, ali res drži, da je anketirankam statistično značilnejši dejavnik 

cena kot ostali našteti dejavniki, smo poleg izračunane opisne statistike (slika 7), izvedli še 

testno statistiko za preverjanje hipoteze (preglednica 11). 

 

Slika 7: Izračun povprečij vsakega dejavnika pri odločitvi za nakup spodnjega perila 

To smo storili tako, da smo izračunali parni t-test za en vzorec, kjer se povprečje od testne 

spremenljivke (testna vrednost) primerja (t-test) z vsemi ostalimi povprečji. Na ta način se 

ugotovi, ali se statistično pomembno razlikuje od testne vrednosti. Statistična pomembnost 

(sig.) nam da podatek, kako zelo prepričani smo lahko, da razlike med testno vrednostjo in 

ostalimi povprečji obstajajo v populaciji, iz katere je bil vzorec vzet, torej nam pove, ali lahko 

razlike posplošimo iz vzorca na populacijo. Pri tem velja pravilo, če je stopnja značilnosti 

manj kot 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju 5-odstotnega tveganja trdimo, da statistično 

pomembne razlike obstajajo, če pa je stopnja značilnosti več kot 0,05 potem statistično 

pomembne razlike ne obstajajo. Hkrati nam stopnja značilnosti pove, da obstaja 5-odstotna 
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verjetnost (ali manj), da smo prišli do razlik v našem vzorcu po naključju. Skratka pove nam, 

kako zanesljivi so rezultati iz našega vzorca. 

Tako smo s parnim t-testom preverili, če je potrošnicam pri nakupu spodnjega perila 

statistično značilno bolj pomembna cena spodnjega perila kot pa kakovost, blagovna znamka, 

dizajn/kroj, barva, modnost, sestava materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, 

svetovanje prodajalca, pretekle izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država 

porekla. Izkazalo se je, da cena za potrošnice pri nakupu spodnjega perila, s povprečno oceno 

4,15, ni statistično značilno pomembnejša (p > 0,05) od vseh naštetih dejavnikov za nakup 

spodnjega perila. Statistično pomembne razlike niso prisotne pri dejavnikih dizajn/kroj (p =  

0,287), sestava materiala (p = 0,438) in pretekle izkušnje (p = 0,575). Na podlagi 

izračunanega se hipoteza 1 ni izkazala za pravilno, zato jo zavržemo. 

Preglednica 11: Parni t-test za primerjavo pomembnosti cene spodnjega perila s 

preostalimi dejavniki nakupa 

 M N SD SE Parni t-test 

Cena 4,15 220 ,700 ,047 t df p 

Kakovost 4,51 220 ,585 ,039 -6,177 219 ,000 

Blagovna znamka 2,98 220 1,112 ,075 12,241 219 ,000 

Dizajn/kroj 4,05 220 1,030 ,069 1,068 219 ,287 

Barva 3,54 220 1,099 ,074 6,356 219 ,000 

Modnost 3,15 220 1,129 ,076 10,762 219 ,000 

Sestava materiala 4,08 220 ,947 ,064 ,777 219 ,438 

Prileganje/udobnost 4,44 220 ,881 ,059 -3,654 219 ,000 

Enostavnost vzdrževanja 3,85 220 ,948 ,064 3,591 219 ,000 

Svetovanje prodajalca 3,05 220 1,163 ,078 12,008 219 ,000 

Pretekle izkušnje 4,10 220 ,950 ,064 ,562 219 ,575 

Akcije, popusti 3,90 220 ,776 ,052 4,198 219 ,000 

Oglaševanje v medijih 2,40 220 1,044 ,070 20,428 219 ,000 

Država porekla 2,80 220 1,093 ,074 14,669 219 ,000 

* M - povprečje; N - število; SD - standardni odklon; SE - standardna napaka povprečja; t - parni t-test med ceno 

spodnjega perila in ostalimi dejavniki nakupa; df - prostorske stopnje; p - statistična značilnost  

Hipoteza 2 

Druga hipoteza se glasi: »Med starostnimi skupinami potrošnic obstajajo statistično značilne 

razlike glede pomembnosti različnih dejavnikov odločitve pri nakupu spodnjega perila.« 

Pri izhodišču te hipoteze smo predvidevali, da mlajše potrošnice dajejo večjo prednost 

estetskemu videzu in privlačnosti spodnjega perila kot pa njegovi praktičnosti. To hipotezo 

smo prvotno želeli preveriti z analizo variance, ampak ker porazdelitev podatkov ni normalna 

in ker so spremenljivke na ordinalnem nivoju, to ni bilo mogoče. Zato smo to hipotezo 

preverili s Kruskal-Wallis testom. Pri Kruskal-Wallis testu, program SPSS ne računa 

statistično pomembnih razlik med povprečji, ampak povprečja rangira v skupine (range) in 

izračuna povprečja rangov ter razlike med njimi. Slednji ugotavlja, ali obstajajo statistično 
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pomembne razlike med skupinami na podlagi stopnje značilnosti (sig.), ki se interpretira tako: 

»če je stopnja značilnosti (sig.) manj kot 0,05 potem obstajajo statistične razlike med 

skupinami, če je več kot 0,05, potem pa statistične razlike med skupinami ne obstajajo«.  

V našem primeru imamo šest starostnih skupin potrošnic: od 15 do 20 let, od 21 do 30 let, od 

31 do 40 let, od 41 do 50 let, od 51 do 59 let in od 60 let naprej ter štirinajst dejavnikov pri 

odločitvi za nakup: cena, kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, sestava 

materiala, prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, pretekle 

izkušnje, akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla. 

Z namenom da preverimo, ali res med starostnimi skupinami potrošnic obstajajo statistično 

značilne razlike glede pomembnosti različnih dejavnikov odločitve pri nakupu spodnjega 

perila, smo najprej izračunali povprečje rangov za vsak dejavnik glede na vsako starostno 

skupino (priloga 2) in nato še s Kruskal-Wallis testom izračunali, ali med starostnimi 

skupinami pri posameznem dejavniku obstajajo statistično značilne razlike (preglednica 12). 

Izkazalo se je, da med starostnimi skupinami potrošnic pri posameznemu dejavniku odločitve 

za nakup spodnjega perila obstajajo statistično značilne razlike, in sicer tam, kjer je stopnja 

značilnosti (sig.) manj kot 0,05, to je pri dejavnikih, kot so cena (sig = 0,002), blagovna 

znamka (sig = 0,024), dizajn/kroj (sig = 0,000), barva (sig = 0,000), modnost (sig = 0,000), 

sestava materiala (sig = 0,000), prileganje/udobnost (sig = 0,000), enostavnost vzdrževanja 

(sig = 0,003) in svetovanje prodajalca (sig = 0,000). Statistično značilne razlike med 

skupinami pa ne obstajajo pri dejavnikih, kjer je stopnja značilnosti (sig) večja kot 0,05, to je 

pri dejavnikih, kot so kakovost (sig = 0,713), pretekle izkušnje (sig = 0,082), akcije/popusti 

(sig = 0,245), oglaševanje v medijih (sig = 0,401) in država porekla (sig = 0,125). 

Iz priloge 2 je tudi razvidno, kako so te statistično značilne razlike med starostnimi skupinami 

potrošnic pri posameznemu dejavniku odločitve za nakup spodnjega perila opazne. Tako je 

pri dejavniku cena moč opaziti, da je ta najpomembnejša za potrošnice stare nad 60 let 

(povprečje ranga je 150,14), najmanj pomembna pa je za potrošnice, ki so stare od 31 do 40 

let (povprečje ranga je 96,76). Dejavnik blagovna znamka je najpomembnejši za potrošnice 

stare od 15 do 20 let (povprečje ranga 129,02), najmanj pomemben pa je za potrošnice, ki so 

stare nad 60 let (povprečje ranga 85,11). Dejavnik dizajn/kroj je najpomembnejši za najmlajše 

potrošnice, ki so stare od 15 do 20 let (povprečje ranga 151,15), izrazito nepomemben pa je za 

potrošnice, ki so stare nad 60 let (povprečje ranga 47,63). Dejavnik modnost je ponovno 

izrazito najpomembnejši za potrošnice stare od 15 do 20 let (povprečje ranga 173,07) in hkrati 

izrazito nepomemben za starejše potrošnice stare nad 60 let (povprečje ranga 51,57). Dejavnik 

sestava materiala je najpomembnejši za potrošnice stare od 31 do 40 let (povprečje ranga 

134,31), najmanj pomemben pa za potrošnice stare nad 60 let (povprečje ranga 73,02). 

Dejavnik prileganje/udobnost je najpomembnejši za potrošnice stare od 21 do 30 let 

(povprečje ranga 136,93) in najmanj pomemben za potrošnice stare nad 60 let (povprečje 

ranga 75,68). Dejavnik enostavnost vzdrževanja je najpomembnejši za potrošnice stare od 21 
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do 30 let (povprečje ranga 132,90) in najmanj pomemben za potrošnice stare od 51 do 59 let 

(povprečje ranga 86,88). Dejavnik svetovanja prodajalca je najpomembnejši za potrošnice 

stare od 51 do 59 let (povprečje ranga 136,33), najmanj pomemben pa za potrošnice stare od 

15 do 20 let (povprečje ranga 75,14). 

Na podlagi ugotovljenega lahko z gotovostjo trdimo, da so med starostnimi skupinami 

potrošnic pri posameznemu dejavniku odločitve za nakup spodnjega perila prisotne  

statistično značilne razlike, zato lahko to hipotezo potrdimo.  

Preglednica 12: Kruskal-Wallis test za primerjavo statistično značilnih razlik med 

starostnimi skupinami potrošnic pri posameznemu dejavniku odločitve 

za nakup spodnjega perila  

 Hi-kvadrat df* sig.** 

Cena 18,975 5 ,002 

Kakovost 2,918 5 ,713 

Blagovna znamka 12,969 5 ,024 

Dizajn/kroj 12,969 5 ,000 

Barva 37,735 5 ,000 

Modnost 42,902 5 ,000 

Sestava materiala 29,432 5 ,000 

Prileganje/udobje 38,600 5 ,000 

Enostavnost vzdrževanja 17,834 5 ,003 

Svetovanje prodajalca 16,000 5 ,007 

Pretekle izkušnje 9,769 5 ,082 

Akcije, popusti 6,692 5 ,245 

Oglaševanje v medijih 5,126 5 ,401 

Država porekla 8,621 5 ,125 

* df - prostorske stopinje; ** sig. - stopnja značilnosti 

Hipoteza 3 

Tretja hipoteza se glasi: »Pogostost nakupa spodnjega perila preko spleta se statistično 

pomembno razlikuje od nakupov na ostalih prodajnih mestih.« 

Pri tej hipotezi smo izhajali iz ugotovitve projekta Raba interneta v Sloveniji (RIS), ki med 

glavne ovire spletnega nakupovanja uvršča: varnost transakcij, pomanjkanje dobre ponudbe v 

Sloveniji, nezmožnost videti izdelek »v živo«, zapletenost samega postopka spletnega nakupa, 

počasnost dostave ali spletno nakupovanje naj ne bi bilo nič cenejše (Oseli 2003, 112). Pri 
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tem smo predpostavljali, da potrošnicam pri nakupovanju spodnjega perila preko spleta veliko 

oviro predstavlja nezmožnost, da bi ga pomerile in otipale, kar je pri odločitvi za nakup zelo 

pomembno. 

Poleg opisne statistike (slika 8), s katero smo ugotovili, da je nakupovanje preko spleta glede 

na izračunano povprečje najmanj pogosto prodajno mesto nakupa spodnjega perila, smo želeli 

še s poglobljeno t-statistiko preveriti, ali res drži, da se nakup spodnjega perila preko spleta 

statistično pomembno razlikuje od ostalih prodajnih mest. 

To smo storili tako, da smo izračunali t-test za en vzorec, kjer se povprečje od testne 

spremenljivke (testna vrednost) primerja (t-test) z vsemi ostalimi povprečji. Na ta način se 

ugotovi, ali se statistično pomembno razlikuje od testne vrednosti. Če je stopnja značilnosti 

(sig.) manj kot 0,05, potem se statistično pomembne razlike pojavljajo, če pa je več kot 0,05 

potem se statistično pomembne razlike ne pojavljajo. V našem primeru je testna vrednost 

splet, ki smo jo primerjali s povprečji ostalih prodajnih mest z namenom, da se ugotovi obstoj 

statistično pomembnih razlik.  

 

Slika 8: Pogostost nakupovanja spodnjega perila glede na prodajno mesto 

Na podlagi izvedene t-statistike (preglednica 13) smo prišli do ugotovitve, da se pogostost 

nakupa spodnjega perila preko spleta statistično pomembno razlikuje skoraj od vseh ostalih 

prodajnih mest (sig < 0,05), razen kataloške prodaje, saj je tam stopnja značilnosti (sig.) večja 

kot 0,05. Zaradi navedenega hipotezo 3 ni mogoče v celoti potrditi, zato jo le delno potrdimo.  
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Preglednica 13: T-test za primerjavo pogostosti nakupa spodnjega perila preko spleta z 

ostalimi prodajnimi mesti 

 

Testna vrednost (Preko spleta) = 1.19 

t df 
sig.  

(2-stranski) 
Razlika v 

povprečjih 

Specializirane 
trgovine s spodnjim perilom 

25,851 219 ,000 1,101 

Super/hipermarketi 7,855 219 ,000 0,337 

Trgovine, kjer spodnje perilo predstavlja dopolnilni 

program blagovni znamki 
23,902 219 ,000 1,092 

Kataloška prodaja 1,877 219 ,062 0,060 

Tržnica 2,659 219 ,008 0,101 

Tujina 6,392 219 ,000 0,251 

* t - t test med spletom in ostalimi prodajnimi mesti; df - prostorske stopnje;  sig. - stopnja značilnosti 

5.6 Razprava in predlogi 

Na podlagi izvedene tržne raziskave smo pridobili trženjsko pomembne informacije o 

značilnostih potrošnic, ki vplivajo na nakupno vedenje pri nakupu spodnjega perila ter s tem v 

zvezi z njihovimi nakupnimi navadami. Zato smo v nadaljevanju navedli nekaj predlogov za 

izboljšanje trženjskih aktivnosti na področju prodaje spodnjega perila. 

Aktivno vzdrževanje stikov z obstoječimi in možnimi potrošnicami 

Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, kako pogosto vprašane potrošnice kupujejo spodnje 

perilo. Pomembna ugotovitev, ki je tudi izhodišče našega predloga, je ta, da največ vprašanih 

potrošnic kupuje spodnje perilo nekajkrat na leto in da je malo tistih, ki kupujejo spodnje 

perilo vsak mesec ali vsak teden. Ravno iz tega razloga menimo, da morajo ponudniki 

spodnjega perila aktivno vzdrževati stike z obstoječimi pa tudi z možnimi potrošnicami, pri 

čemer je pomembno, da jih k vračanju in ponovnemu nakupu spodbujajo že od takrat, ko jih 

prvič spoznajo. Hkrati poudarjamo, da lahko že aktivno vzdrževanje stikov z obstoječimi 

potrošnicami prinaša dobre prodajne uspehe, saj je velikokrat pridobivanje novih dražje, kot 

pa ohranjanje obstoječih. Pri tem predlagamo bazo za vzdrževanje obstoječih in bodočih 

potrošnic, znotraj katere se lahko pripravi premišljen informacijski sistem za obveščanje, ki 

poveča interakcijo s potrošnicami. Korist slednjega je učinkovito komuniciranje, saj se preko 

njega lahko posredujejo različne informacije (npr. prihod nove kolekcije, popusti, kuponi, 

brezplačno svetovanje, nagrade igre …). Rezultati takšnega sistema na kratek rok ne obetajo 

takojšnjega dviga prodajnih rezultatov, na dolgi rok pa zmanjšajo osip obstoječih kupcev, 

povečajo zvestobo, okrepijo konkurenčno prednost in zvišajo dobiček.  
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Pospeševanje prodaje 

S pomočjo raziskave smo tudi ugotovili, koliko denarja na letni ravni v povprečju namenijo 

vprašane potrošnice za nakup spodnjega perila, ta znesek je 286,37 EUR in s tem podatkom 

smo hkrati ugotovili povprečni mesečni izdatek za spodnje perilo, ki znaša 23,86 EUR. 

Menimo, da bi lahko bil ugotovljeni znesek višji v korist ponudnikov spodnjega perila, kar pa 

je mogoče doseči z ustreznim instrumentom marketinškega komuniciranja. Pri tem imamo v 

mislih pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno v pospeševanje prodaje potrošnicam, 

pospeševanje prodaje v prodajalni in v pospeševanje prodaje na prodajno osebje.  

Orodja, ki jih predlagamo za pospeševanje prodaje, usmerjene na potrošnice, so: kuponi, 

znižanje cen, razprodaje, programi zvestobe, nagradna žrebanja, darila … 

Kot glavno orodje za pospeševanje prodaje v prodajalni izpostavljamo vizualni 

merchandising, saj se preko njega prikažejo prodajne reprezentacije v izložbah in v trgovini. 

To poudarjamo predvsem zato, ker so vprašane potrošnice navedle izložbo kot pomemben vir 

pridobivanja informacij o spodnjem perilu. Izložba tako  predstavlja pomembno mesto 

pospeševanja prodaje. To pa je hkrati tudi najcenejša in najenostavnejša oblika pospeševanja 

prodaje.   

Pospeševanje prodaje za prodajno osebje je prav tako zelo pomembno, saj so vprašane 

potrošnice izrazile, da so jim pomembni viri informacij, ki jih pridobijo preko prodajnega 

osebja, zatorej je potrebo vlagati v izobraževanje kadrov, dolgoročno motiviranje in 

nagrajevanje za pozitivne prodajne rezultate.  

Podjetja si lahko skozi navedena orodja pospeševanja prodaje zagotovijo večjo zadovoljstvo 

potrošnic in hkrati večji dobiček. 

Diferenciacija blagovne znamke 

V raziskavi smo tudi želeli preveriti, kakšna je lojalnost vprašanih potrošnic izbrani blagovni 

znamki spodnjega perila in katero najpogosteje kupujejo. Prišli smo do ugotovitev, da kljub 

temu, da večina vprašanih potrošnic kupuje skoraj vedno isto blagovno znamko, je še vedno 

zaznan velik odstotek tistih, ki tega ne počno. V odgovorih smo tudi zaznali, da so potrošnice 

navajale najpogosteje iste blagovne znamke spodnjega perila, kljub temu, da je na slovenskem 

tržišču prisotno mnogo domačih in tujih blagovnih znamk. V tem vidimo priložnost za 

diferenciacijo blagovnih znamk, ki je odvisna od same pozicioniranosti. Pri tem se mora 

podjetje čim bolj približati svoji ciljni skupini potrošnic, saj se potrebe in želje slednjih 

razlikujejo, poleg tega pa imajo izoblikovane različne vrednostne sisteme, v katerih so 

določene koristi izdelka rangirane višje, druge nižje. To se je potrdilo v naši raziskavi, zato je 

nemogoče, da podjetje zadovolji čisto vse svoje potrošnice. Z določitvijo ciljne skupine 
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potrošnic pa jim lahko podjetje glede na vrednostni sistem in preference zagotovi najvišjo 

vrednost, saj na podlagi tega ustvarja edinstveno ponudbo.   

Prepričljivo prodajno sporočilo 

Za namene oglaševanja je pomembno tudi prodajno sporočilo, ki prinese ali pa ne prinese 

rezultate uspeha. Slednje je lahko posredovano preko različnih medijev, a vendar je medij le 

nosilec sporočila, zato je sestavi slednjega potrebno pripisati velik pomen. Kot izhodišče tega 

predloga smo uporabili zagotovo eno pomembnejših ugotovitev v raziskavi, ki pravi, da cena 

spodnjega perila pri vprašanih potrošnicah ni najpomembnejši dejavnik odločitve za nakup. 

To izpostavljamo zlasti za tiste ponudnike spodnjega perila, ki v svojih prodajnih sporočilih 

omenjajo ceno, ki je običajno nižja od konkurenčne. Pri tem se zatekajo v cenovne primerjave 

in zniževanje cen, toda kot smo že omenili, cena spodnjega perila ni tisto, kar potrošnice 

najbolj zanima. Veliko bolj bo uspešno tisto prodajno sporočilo, ki je skladno z mnenjem 

ciljne skupine. Tako je bilo v našem primeru ugotovljeno, da je kakovost tista, ki 

najpomembnejše vpliva na nakupno odločitev pri spodnjem perilu, slednji podatek lahko 

pomembno vpliva na sestavo sporočila, ki naj bi bilo čim bolj prepričljivo. Pri tem je koristno 

izpostaviti tisto, kar potrošnica pridobi s kupljenim izdelkom in katere potrebe s tem 

zadovoljuje. To je zlasti pomembno za vzpostavljanje zaupanja in želje pri bodočih 

potrošnicah ter posledično za prodajni uspeh.   

Izbira ustreznega prodajnega kanala 

Z raziskavo smo ugotovili, da vprašane potrošnice redko kupujejo spodnje perilo preko spleta, 

kot razlog predvidevamo, da zaradi nezmožnosti otipa in pomerjanja izbranega spodnjega 

perila. Menimo, da kljub temu, da je splet največji in izredno učinkovit prodajni kanal, ta ni 

vedno najbolj primeren, kar se je tudi izkazalo za prodajo spodnjega perila. Ugotovili smo, da 

vprašane potrošnice najpogosteje nakupujejo v specializiranih trgovinah s spodnjim perilom 

in trgovinah, kjer spodnje perilo predstavlja dopolnilni program blagovni znamki. Te 

ugotovitve lahko služijo podjetjem, da najdejo ustrezno pot do potrošnic, jih pridobijo, 

zgradijo odnos z njimi in jih obdržijo na dolgi rok. Ustrezna izbira prodajnega kanala daje 

podjetju možnosti, ne le da pridobi nove potrošnice, temveč tudi za povečanje prihodkov.  
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6 SKLEP 

Dinamičen način življenja današnjim ženskam opredeljuje potrebo po raznolikosti ponudbe 

spodnjega perila, tako ima sodobna ženska v svoji garderobni omari več vrst spodnjega perila. 

Na trgu je prisotna vedno večja konkurenca med ponudniki ženskega spodnjega perila, saj je 

spodnje perilo postalo v zadnjem času precej dobičkonosen del modne industrije. Ženske pa 

pri nošenju in izbiri spodnjega perila nikdar niso bile tako svobodne kot danes. 

Glavni namen te magistrske naloge je bil proučiti in raziskati nakupno vedenje potrošnic pri 

nakupu spodnjega perila. V odkrivanju tega smo najprej predstavili teoretična izhodišča s 

področja vedenja potrošnikov, pri čemer smo spoznali pomen in vlogo znanj tega področja. 

Zatem smo potrošnika postavili v jedro proučevanja in navedli skozi katere faze nakupnega 

odločanja prehaja, pri čemer smo spoznali, da na potrošnika vplivajo tako notranji kakor 

zunanji dejavniki. Skladno s proučeno literaturo smo te nakupne dejavnike razdelili v štiri 

glavne skupine, in sicer psihološki, osebni, sociološki in situacijski dejavniki. Vsakega izmed 

naštetih smo podrobneje opisali, pri čemer je potrebno poudariti, da se slednji medsebojno 

dopolnjujejo in so v interakciji. Proti koncu teoretičnega dela pa smo še dodali poglavje, v 

katerem smo opisali proučevano področje modne industrije. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo, ki je temeljila na zbiranju 

primarnih podatkov, in sicer preko anketnega vprašalnika. Želeli smo spoznati odgovore na 

vprašanja o tem, kaj potrošnice kupujejo, kje kupujejo, koliko kupujejo, kako pogosto 

kupujejo, katero blagovno znamko kupujejo ter kaj in kdo vpliva na odločitev za nakup. Na 

podlagi vzorca vprašanih, ki je zajemal 220 vprašanih potrošnic (starih od 15 let dalje in 

živečih na območju Savinjske regije), smo pridobili trženjsko pomembne informacije, ki so 

strnjeno predstavljene v nadaljevanju.  

Z raziskavo smo ugotovili, da vprašane potrošnice najpogosteje od vseh vrst spodnjega perila 

kupujejo spodnje hlačke, poleg tega nakup teh opravljajo največkrat nekajkrat na leto, za kar 

na letni ravni v povprečju porabijo 286,37 EUR. Spodnje perilo najpogosteje kupujejo v 

specializiranih trgovinah in v trgovinah, kjer spodnje perilo predstavlja dopolnilni program 

blagovni znamki, najmanj pogosto pa preko spleta. V večini primerov kupujejo isto blagovno 

znamko spodnjega perila, najpogosteje: Lisca, Cheek by Lisca, H&M, Triumpf, Intimissimi in 

Skiny. Pozorne so na sestavo materiala izbranega spodnjega perila in najraje kupujejo 

bombažno spodnje perilo. Kakovost in prileganje/udobnost spodnjega perila sta 

najpomembnejša dejavnika, na osnovi katerih se odločijo za nakup, najmanj pomembna 

dejavnika pa sta država porekla in oglaševanje v medijih. Poleg tega se potrošnice med seboj 

razlikujejo glede dejavnikov, ki so zanje najpomembnejši. Med najpomembnejše vire 

informacij (poleg lastnega mnenja) o spodnjem perilu sodijo priporočila družine, prijateljev in 

znancev ter prodajno osebje v trgovini, najmanj pa internet in televizija. Mnenja so, da je 

ponudba spodnjega perila na slovenskem tržišču dobra. 
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Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo lahko tri na začetku raziskave zastavljene hipoteze 

potrdili oziroma zavrgli. Pri čemer se hipoteza 1 ni izkazala za pravilno, saj smo trdili, da je 

potrošnicam pri nakupu spodnjega perila statistično značilno pomembnejši dejavnik cena kot 

pa kakovost, blagovna znamka, dizajn/kroj, barva, modnost, sestava materiala, 

prileganje/udobnost, enostavnost vzdrževanja, svetovanje prodajalca, pretekle izkušnje, 

akcije, popusti, oglaševanje v medijih in država porekla. Z analizo se je izkazalo, da je 

statistično značilno pomembnejši dejavnik kakovost, medtem ko je dejavnik cena po 

pomembnosti na tretjem mestu, na podlagi tega smo hipotezo 1 zavrgli. V hipotezi 2, kjer smo 

trdili, da med starostnimi skupinami potrošnic obstajajo statistično značilne razlike glede 

pomembnosti različnih dejavnikov odločitve pri nakupu spodnjega perila, se je naše sklepanje 

izkazalo za pravilno, saj je bilo ugotovljeno, da mlajše potrošnice dajejo prednost blagovni 

znamki, dizajnu/kroju, modnosti, prileganju/udobju in enostavnosti vzdrževanja spodnjega 

perila, medtem ko starejše potrošnice dajejo prednost ceni in svetovanju prodajnega osebja. 

Glede na omenjeno smo hipotezo 2 potrdili. Kot delno pravilna pa se je izkazala hipoteza 3, v 

kateri smo trdili, da se pogostost nakupa spodnjega perila preko spleta statistično pomembno 

razlikuje od nakupov na ostalih prodajnih mestih, saj smo ugotovili, da se splet razlikuje 

skoraj od vseh prodajnih mest, razen od kataloške prodaje. Zaradi navedenega hipotezo 3 

nismo mogli potrditi v celoti, temveč le delno.  

Tako pridobljene ugotovitve lahko ponudnikom na izbranem segmentu služijo kot pomembne 

trženjske informacije za boljše razumevanje potreb, želja, vrednot in motivov potrošnic, ki 

vplivajo na nakupno odločitev spodnjega perila. Pri čemer izpostavljamo, da morajo  

ponudniki spodnjega perila, glede na izsledke raziskave, glavno pozornost nameniti ponudbi 

kakovostnega in prilegajočega se spodnjega perila, saj cena spodnjega perila ni tisto, kar 

potrošnice najbolj zanima. Poleg tega se mora podjetje čim bolj približati svoji ciljni skupini 

potrošnic, saj se potrebe in želje slednjih razlikujejo, poleg tega pa imajo izoblikovane 

različne vrednostne sisteme, v katerih so določene koristi izdelka rangirane višje, druge nižje. 

Tako recimo mlajše potrošnice dajejo prednost blagovni znamki, dizajnu/kroju, modnosti, 

prileganju/udobju in enostavnosti vzdrževanja spodnjega perila, starejše potrošnice pa ceni in 

svetovanju prodajnega osebja. Poleg že omenjenega pa je nujno potrebno aktivno vzdrževanje 

stikov z obstoječimi in možnimi potrošnicami preko različnih načinov pospeševanja prodaje, 

ki smo jih navedli v sklopu naših predlogov. 

Menimo, da odgovori na vprašanja, kaj določeni potrošniki želijo, potrebujejo, cenijo in 

kakšne koristi pričakujejo, niso enoznačni, saj so odvisni od okolja in se spreminjajo v času, 

zato je proučevanje nakupnega vedenje in odločanja potrošnikov za vsako podjetje ključnega 

pomena pri sprejemanju trženjskih odločitev.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Izračun povprečij rangov za vsak dejavnik pri odločitvi za nakup spodnjega 

perila glede na posamezno starostno skupino 
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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 Analiza nakupnega 

vedenja potrošnic pri nakupu spodnjega perila. 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 ste pripadnica ženskega spola stara nad 15 let in da 

živite na območju savinjske regije.  

 

Prosim, da temeljito preberete vprašanja, ter odgovorite iskreno. Anonimnost je zagotovljena, 

podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela. 

 

Za vaše odgovore in pripravljenost se vam iskreno zahvaljujem! 

 Andreja Moćić 

 

1. Katero vrsto spodnjega perila najpogosteje kupujete?  
 

 Nedrček.  
 Spodnje hlačke.  
 Spodnja majica.  

 Korzet.  

 Bodi.  

 

2. Kako pogosto kupujete spodnje perilo?  
 

 Vsaj enkrat tedensko.  

 Vsaj enkrat mesečno.  
 Enkrat letno.  

 Nekajkrat letno.  

 Manj kot enkrat letno. 

 

3. Koliko denarja na letni ravni v povprečju namenite za nakup vseh vrst spodnjega 

    perila? 
    Prosim, vpišite znesek v evrih.  

 

   

  

4. Ali ste pri izbiri spodnjega perila pozorni na etiketo s sestavo materiala?  
 

 Da.  

 Ne.  

 Ne vem.  
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5. Kakšno spodnje perilo po sestavi materiala najraje nosite?  
 

 Bombažno spodnje perilo.  
 Sintetično spodnje perilo.  
 Svileno spodnje perilo.  

 Drugo:  

 

 

6. Označite, kako pogosto kupujete spodnje perilo na naštetih prodajnih mestih. 
    Označite pogostost nakupa za vsako prodajno mesto.  
 

 Nikoli Občasno Pogosto/redno 

V specializiranih trgovinah s spodnjim perilom 

(npr. Lisca, Intimmissimi …)    

V super/hipermarketih (npr. Spar, Mercator ...)    
V trgovinah, kjer spodnje perilo predstavlja 

dopolnilni program blagovni znamki (npr. New 

Yorker, H&M, C&A ...) 
   

Preko kataloške prodaje    
Preko spleta    
Na tržnici    
V tujini    
Drugo:    
 

 

7. Ali v večini primerov kupujete isto blagovno znamko spodnjega perila?  
 

 Da.  

 Ne.  

 Ne vem.  

 

 

8. Katero blagovno znamko spodnjega perila najpogosteje kupujete? 
    Prosim, dopišite.  
 

  

 

 

9. Kakšna cena spodnjega perila (komplet nedrček in spodnje hlačke) se vam zdi že tako 

    visoka, da je ne bi bili pripravljeni plačati? 
    Prosim, navedite ceno v evrih.   
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10. Ocenite, kako pomemben je za vas posamezen dejavnik pri odločitvi za nakup 

      spodnjega perila. 
      Stopnjo pomembnosti dejavnika ocenite po lestvici 1 - Sploh ni pomembno, 2 - Ni pomembno, 3 

      - Niti nepomembno niti pomembno, 4 - Pomembno, 5 - Zelo pomembno.  

 

 

 

 Sploh ni pomembno Ni 

pomembno 
Niti nepomembno 

niti pomembno 
Pomembno Zelo 

pomembno 
Cena      
Kakovost      
Blagovna znamka      
Dizajn/kroj      
Barva      
Modnost      
Sestava materiala      
Prileganje/udobnost      
Enostavnost 

vzdrževanja      

Svetovanje prodajalca      
Pretekle izkušnje      
Akcije, popusti      
Oglaševanje v medijih      
Država porekla      
 

 

11. Ocenite, kako je za vas pomemben posamezni vir informacij o spodnjem perilu. 
      Stopnjo pomembnosti ocenite po lestvici 1 - Sploh ni pomembno, 2 - Ni pomembno, 3 - Niti 

      nepomembno niti pomembno, 4 . Pomembno, 5 - Zelo pomembno.  
 

 

 

 Sploh ni pomembno Ni pomembno Niti 

nepomembno 

niti pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Družina, prijatelji, znanci      
Internet      
Televizija      
Modne revije, časopisi      
Modni trend      
Prodajno osebje v 

trgovini      

Izložba      
Promocijski dogodek      
Reklamni material, letaki      
Drugo:      
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12. Kakšna se vam zdi ponudba spodnjega perila na slovenskem tržišču?  
 

 Zelo dobra.  

 Dobra.  

 Srednja.  

 Slaba.  

 Zelo slaba.  

 

 

13. V katero starostno skupino spadate?  
 

 Od 15 do 20 let.  

 Od 21 do 30 let.  

 Od 31 do 40 let.  

 Od 41 do 50 let.  

 Od 51 do 59 let.  

 Od 60 let naprej. 

 

 

14. Kakšna je vaša najvišja formalna izobrazba?  
 

 Osnovna šola.  
 Srednja oziroma poklicna šola.  
 Višja šola.  
 Visoka strokovna šola.  
 Univerzitetna šola.  
 Magisterij ali specializacija.  

 Doktorat. 

 

 

15. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?  
 

 Dijakinja.  

 Študentka.  
 Zaposlena.  

 Brezposelna.  

 Upokojenka. 
 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
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IZRAČUN POVPREČIJ RANGOV ZA VSAK DEJAVNIK PRI ODLOČITVI ZA 

NAKUP SPODNJEGA PERILA GLEDE NA POSAMEZNO STAROSTNO SKUPINO   

 

  

V katero starostno skupino spadate? N Povprečje rangov 

Cena 

od 15 do 20 let 14 122,29 

od 21 do 30 let 47 98,21 

od 31 do 40 let 51 96,76 

od 41 do 50 let 51 109,86 

od 51 do 59 let 29 111,72 

od 60 let naprej 28 150,14 

Skupaj 220   

Kakovost 

od 15 do 20 let 14 102,07 

od 21 do 30 let 47 110,12 

od 31 do 40 let 51 115,99 

od 41 do 50 let 51 114,04 

od 51 do 59 let 29 109,33 

od 60 let naprej 28 96,21 

Skupaj 220   

Blagovna 

znamka 

od 15 do 20 let 14 129,02 

od 21 do 30 let 47 97,65 

od 31 do 40 let 51 108,06 

od 41 do 50 let 51 123,83 

od 51 do 59 let 29 126,39 

od 60 let naprej 28 85,11 

Skupaj 220   

Dizajn/kroj 

od 15 do 20 let 14 151,14 

od 21 do 30 let 47 128,98 

od 31 do 40 let 51 134,94 

od 41 do 50 let 51 102,64 

od 51 do 59 let 29 92,48 

od 60 let naprej 28 47,63 

Skupaj 220   

Barva 

od 15 do 20 let 14 148,39 

od 21 do 30 let 47 119,62 

od 31 do 40 let 51 126,35 

od 41 do 50 let 51 116,53 

od 51 do 59 let 29 95,81 

od 60 let naprej 28 51,61 

Skupaj 220   
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V katero starostno skupino spadate? N Povprečje rangov 

Modnost 

od 15 do 20 let 14 173,07 

od 21 do 30 let 47 114,13 

od 31 do 40 let 51 112,77 

od 41 do 50 let 51 123,50 

od 51 do 59 let 29 104,45 

od 60 let naprej 28 51,57 

Skupaj 220   

Sestava materiala 

od 15 do 20 let 14 102,39 

od 21 do 30 let 47 129,95 

od 31 do 40 let 51 134,31 

od 41 do 50 let 51 105,08 

od 51 do 59 let 29 86,74 

od 60 let naprej 28 73,02 

Skupaj 220   

Prileganje/udobnost 

od 15 do 20 let 14 134,93 

od 21 do 30 let 47 136,85 

od 31 do 40 let 51 124,73 

od 41 do 50 let 51 101,16 

od 51 do 59 let 29 81,03 

od 60 let naprej 28 75,68 

Skupaj 220   

Enostavnost 

vzdrževanja 

od 15 do 20 let 14 123,07 

od 21 do 30 let 47 132,90 

od 31 do 40 let 51 121,54 

od 41 do 50 let 51 98,95 

od 51 do 59 let 29 86,88 

od 60 let naprej 28 92,00 

Skupaj 220   

Svetovanje 

prodajalca 

od 15 do 20 let 14 75,14 

od 21 do 30 let 47 95,89 

od 31 do 40 let 51 110,03 

od 41 do 50 let 51 107,57 

od 51 do 59 let 29 136,33 

od 60 let naprej 28 132,14 

Skupaj 220   
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V katero starostno skupino spadate? N Povprečje rangov 

Pretekle izkušnje 

od 15 do 20 let 14 110,61 

od 21 do 30 let 47 127,53 

od 31 do 40 let 51 114,17 

od 41 do 50 let 51 111,96 

od 51 do 59 let 29 93,40 

od 60 let naprej 28 90,23 

Skupaj 220   

Akcije, popusti 

od 15 do 20 let 14 132,96 

od 21 do 30 let 47 112,04 

od 31 do 40 let 51 113,05 

od 41 do 50 let 51 95,49 

od 51 do 59 let 29 104,86 

od 60 let naprej 28 121,11 

Skupaj 220   

Oglaševanje v medijih 

od 15 do 20 let 14 115,14 

od 21 do 30 let 47 97,02 

od 31 do 40 let 51 109,95 

od 41 do 50 let 51 109,64 

od 51 do 59 let 29 128,91 

od 60 let naprej 28 114,30 

Skupaj 220   

Država porekla 

od 15 do 20 let 14 77,18 

od 21 do 30 let 47 105,69 

od 31 do 40 let 51 120,79 

od 41 do 50 let 51 104,74 

od 51 do 59 let 29 127,22 

od 60 let naprej 28 106,16 

Skupaj 220   

 

 

 


