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POVZETEK 

Prodajalci se v boju za dobiček poslužujejo vse bolj sofisticiranih in agresivnih prodajnih ter 

oglaševalskih metod in strategij. Potrošniki se zato nemalokrat znajdejo ujeti v prodajnih 

pasteh.Namen zaključne projektne naloge je prikazati, da so potrošniki premalo ozaveščeni o 

načrtnih posegih v njihovo intimo in odločanje ter zato relativno lahek plen prodajalcev. 

Raziskali smo naklonjenost prodajalcev do uporabe etično vprašljivih prodajnih tehnik in 

zavedanje potrošnikov o manipulaciji v prodaji in njenih učinkih.S pomočjo metodologije 

triangulacije je v prvem delu teoretično predstavljeno, kaj je manipulacija, kaj pa množica. 

Prikazane so manipulativne tehnike in njihov učinek na potrošnika. V drugem delu smo na 

podlagi odgovorov v zastavljenih anketahraziskali in analizirali zavest prodajalcev na 

slovenskem trgu ter potrošnikovo zavedanje o tehnikah prodaje. 

 

Ključne besede: manipulacija, prepričevanje, vpliv, zavest, etika. 

 

 

SUMMARY 

In their struggle for profit, sellers make use of more and more sophisticated and aggressive 

selling and advertising methods and strategies. Therefore, consumers often find themselves 

caught in “sales traps.” The purpose of the final diploma project is to demonstrate the 

consumers’ unawareness of intentional interferences into their intimacy and decision-making 

process, and are therefore an easy prey for the sellers. The study explores simultaneously the 

sellers’ propensity towards the use of ethically questionable selling techniques and the 

consumers’ awareness of the manipulation used in sales and its effects. Using the 

methodology of triangulation, the first part of the study describes what manipulation is, what 

crowd is, exposes the manipulative techniques and portrays their effects on the consumer. In 

the second part, we have researched and analysed the conscience of sellers in the Slovenian 

market and the consumers’ awareness, based on answers given in a survey.  

 

Key words: manipulation, persuasion, influence, consciousness, ethics 
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1 UVOD 

 

Na slovenskem trgu lahko danes opazimo občutno večjo konkurenčnost, kot smo je bili nekoč 

vajeni, predvsem po vstopu tujih podjetij z načeloma agresivnejšimi prodajnimi strategijami. 

To je spodbudilo tudi domače prodajalce1 k posodobitvi svojih. Postalo je jasno, da je za 

prodajo in posledično obstoj podjetja ključno potanko poznavanje potrošnikovih navad in 

ključnih dejavnikov nakupa ter razumevanje, kako potrošnik sprejema odločitve. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo bili Slovenci priče velikim političnim 

spremembam v našem prostoru. Prešli smo iz enega političnega sistema v drugega, iz enega 

življenjskega stila v drugega. Spremembe niso zaznamovale le političnega dogajanja, temveč 

skoraj vsak vidik našega vsakdana. Te so se začele odražati tudi v prodajnih pristopih, 

marketinški komunikaciji, pestri ponudbi, spremenjenih nakupovalnih navadah potrošnikov, 

potrebah, željah itd. Čerin (2006, 30) ugotavlja, da so »glavne spremembe in aktivnosti na 

področju komerciale oziroma, rečeno lepše in širše, na področju trženja«. 

Danes lahko opazimo večji razkorak v tržni usmerjenosti prodajalcev, njihovi ciljni 

naravnanosti, intenzivnosti zbiranja podatkov potrošnikov in splošnem nadzoru potrošnikov. 

»Uspešnost, tako v vojni kot v poslu, je odvisna od sposobnosti prepoznavanja 'namigov' v 

človeškem obnašanju in učenju kako to spoznanje izkoristiti.«(Joyner 2002a, 85) 

Ali so nam blišč ogromnih nakupovalnih središč, nebrzdano potrošništvo, obsežnejša in 

prenovljena ponudba dobrin, ki se je pojavila na tržišču, in vstop novih akterjev na trg prinesli 

napovedano potrošniško svobodo? Ali lahko pojav imenujemo »trojanski konj«, ki je s seboj 

prinesel nadzor nad potrošnikom, segmentacijo, zavestno vodenje potrošnika v želene 

vedenjske vzorce ter poseg v zasebnost?Ali so potrošniki sposobni slediti tempu prodajalcev? 

Z raziskavo bomo v zaključni projektni nalogi proučili in ugotovili, kako so prodajalci v 

Sloveniji seznanjeni z manipulativnimi strategijami in naklonjeni uporabi etično vprašljivih 

manipulativnih prodajnih strategij. 

 

Ravno tako bomo proučili, ali so potrošniki seznanjeni z obstojem manipulativnih strategij v 

prodaji ter kakšna je percepcija prodajalčeve uporabe teh. 

                                                 

1Kot prodajalce označujemo subjekte, ki imajo v svojem podjetju odločilno vlogo pri 

prodaji(podjetniki, tržniki, trgovci itn.), oz. tržno naravnana podjetja,ne glede na panogo ali prodajo 

blaga ali storitev.  
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Vsebinsko je zaključna projektna naloga razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem 

delu je s pomočjo izbranega gradiva in literature teoretično predstavljeno, kaj je manipulacija 

in kaj množica. Prikazani so nekateri psihološki prijemi, ki vplivajo na potrošnikovo 

odločanje; razumevanje, kako deluje človeški um; vzorci razmišljanja, kaj potrošnika 

motivira.V drugem delu smo raziskali in proučili zavest slovenskih prodajalcev in 

potrošnikovo zavedanje na podlagi odgovorov v zastavljenih anketah.  

1.2 Namen in cilji 

 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in ugotoviti, ali prodajalci v Sloveniji 

dejansko manipulirajo z potrošniki in ali se potrošniki zavedajo posegov v svojo intimo.  

Cilji zaključne projektne naloge so: 

‒ proučiti literaturo in vire s področja marketinga in psihologije, 

‒ proučiti vlogo in pomen psihologije v prodaji, 

‒ proučiti in osvetliti manipulativne prodajne pristope, 

‒ analizirati in primerjati razkorak med uporabo manipulativnih prijemov prodajalcev in   

zaznavo uporabe teh med potrošniki, 

‒ raziskati stopnjo etičnosti prodajalcev v Sloveniji. 

1.3 Metodologija 

 

V nalogi smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

‒ metodo opisovanja ali deskripcije, 

‒ metodologijo triangulacije, 

‒ metodo povzemanja ali kompilacije, 

‒ metodo analize. 

Izvedli smo tudi kvantitativno raziskavo v obliki anketnega vprašalnika, natančneje dveh 

vprašalnikov; prvega smo pripravili za prodajalce in drugega za potrošnike. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo predpostavljali, da je prodajni sektor v Sloveniji 

zelo konkurenčen, dinamičen in podvržen nenehnim tržnim spremembam. Zato prodajalci 

med seboj zelo agresivno tekmujejo za vsakega kupca z različnimi (ali pa tudi zelo 

podobnimi) prodajnimi pristopi. 

Predpostavili smo naslednje omejitve: 

‒ rezultati raziskave temeljijo na pridobljenih vzorcih omejenega števila anketirancev,     
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ki pa jih ni mogoče posplošiti na vse prodajalce v vseh panogah; 

‒prodajalci na slovenskem trgu lahko predstavljajo tuja podjetjain njihovo  

marketinško kulturo; 

‒en del raziskave je omejen na pravne (prodajalci), drugi (potrošniki) pa na fizične osebe; 

čeprav smo vsi potrošniki, smo subjekte, ki se pri svojem delu srečujejo s prodajo, 

obravnavali le kot prodajalce. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

2.1 Kaj je manipulacija? 

 

Z manipulacijo se hote ali nehote srečujemo vsi. Vsi smo jo že kdaj doživeli in jo povsem 

verjetno vede ali nevede povzročili. Manipuliranja se človek običajno nauči že kot 

novorojenček, še preden se nauči govoriti. A že takrat se zna izražati, zahtevati in tudi 

izsiljevati, predvsem mater, da bi zadovoljil svoje potrebe. 

 

Ker se manipulacija zasidra v človekovo podzavest že v zelo zgodnjem obdobju, se je tudi 

kasneje zelo težko zave. Težko se tudi prepoznamo v vlogi žrtve, posebno če z 

manipulatorjem sobivamo dlje časa, se vedenjski vzorec ponavlja. 

Hribernik (2010, 54) manipulacijo opredeljuje kot »odnos med ljudmi, v katerem niso 

upoštevane potrebe vseh udeležencev. Povezana je z izkoriščanjem in zavajanjem, z 

nehumanostjo in neetičnostjo, ki jo izraža manipulator v svojih dejanjih na poti do uspeha, 

samopotrjevanja in za dosego svojega cilja. Pri manipulaciji se zrušijo meje drugega, saj 

povzročitelj vsili potrditev svoje nadvlade in podrejenost žrtve.« 

Nezavedanje človeka postavlja v ranljiv položaj, kjer lahko kaj hitro postane žrtev tistega, ki 

se tega dejstva zaveda in tako prakso uporablja. Tudi prodajalci so ugotovili, da lahko 

nezavedanje potrošnika uporabijo za dosego svojega cilja, to je povečevanje prodaje. To 

najlažje storijo tako, da premamijo potrošnikove najosnovnejše potrebe in izkoristijo 

prirojeno »pomanjkljivost« možganov. »Namesto, da potrošnika vodimo skozi logičen proces 

odločanja in mu pomagamo kupiti nekaj, kar mu bo resnično koristilo, ga prepričamo, da ga 

bo tisto, kar prodajamo, osrečilo ali mu omogočilo dostop do privlačnih oseb nasprotnega 

spola.« (Joyner 2005, XI) 

»Manipulacija je sestavljena iz skritih transakcij, ki vodijo k vnaprej določenemu in 

premišljeno izbranemu cilju. V njih se skrivajo pasti, ki vodijo k cilju, ki je vedno koristen za 

tistega, ki 'igro' (prikrito komunikacijo) vodi.« (Hribernik 2010, 55) 

Človeški možgani imajo sposobnost, da zaznajo potencialne nevarnosti, še preden se te 

dejansko manifestirajo. Ta lastnost pomembno vpliva na vedenje.Naprimer če posameznika 

zaprosimo, da pomisli na knjižnico, obstaja velika verjetnost, da bo samodejno utišal glas ali 

celo začel šepetati. Če je v zraku začutiti vonj po razkužilu, običajno postanejo ljudje bolj 

pozorni na higieno. Dražljaji iz okolja spodbujajo določene misli in reakcije, ne da bi se 

vzroka izvora zavedali. John Bargh in Tanya Chartrand sta ugotovila, da so se udeleženci 

poskusa, ki so morali dopolniti povedi z nevljudnimi, agresivnimi besedami, obnašali bolj 

nevljudno kot udeleženci, ki so morali povedi dopolniti z vljudnimi besedami. Študija Adama 

Pazde in sodelavcev je pokazala, da ženske sodijo druge ženske, ki nosijo rdečo barvo, kot 
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bolj spolno dostopne in promiskuitetne od žensk, ki nosijo belo barvo. Ravno tako so 

izkazovale višjo stopnjo ljubosumja ob prisotnosti druge ženske v rdečem. (Streep 2014, po 

Bargh in Chartrand 1999, 462‒479) 

 

Iz tega izhaja, da že okolje samo močno vpliva na človekove odločitve. Predmeti, ki jih v 

okolje lahko tudi namensko postavimo, napeljujejo možgane k določenemu vedenju in 

določenim odločitvam. Če se človek ne nauči prepoznavanja in razumevanja dražljajev, ne 

more vedeti, da je v procesih voden.  

Vsak prodajalec želi učinkovito prodajno besedilo, ki potrošnika prepriča v nakup. Ni (2015, 

1. pogl.) poudarja: »Pomembno je ločiti zdravo prepričevanje od psihološke manipulacije. 

Zdravo prepričevanje je pogost pojav v konstruktivnih medosebnih odnosih. Pri psihološki 

manipulaciji pa se ena oseba izrabi v korist druge. Manipulator ustvari neravnovesje moči in 

izkoristi žrtev za dosego lastnih ciljev.« 

Joyner (2002a, XVII) gre korak dlje s trditvijo, da ne glede na to, kako dobrohoten ali 

konstruktiven namen imamo, je uporaba prepričevanja in manipulacije za dosego cilja, ki ni v 

skladu z voljo človeka, neetična. 

 

Razlika med prepričevanjem in manipulacijo je lahko zelo tanka, a bistvenega pomena. 

2.2 Kaj je množica 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ponuja tri za nalogo relevantnejše razlage: 

 

mnóžica -e ž (o  ̣̑ ) 1.velika strnjena skupina ljudi: okrog ponesrečenca se je gnetla množica; 

množica je nenadoma vzvalovila; množice se je polastil strah; pomiriti razjarjeno množico; 

prebiti se skozi množico; ekspr. nepregledna, ogromna, stotisočglava množica; množica 

gledalcev; psihologija množice; šum, vpitje množice / množica ljudi 2. nav. mn. ljudje, ki 

predstavljajo največji del družbe, zlasti nižji sloji: množice so začele vse glasneje izražati 

politične zahteve; popeljati množice v boj; voditi množice; politično vodstvo se je ločilo od 

množic; delovne, ekspr. najširše ljudske množice; neosveščena, knjiž. brezimna množica; 

ideološki vpliv na množice; politično delo med množicami; povezanost političnega vodstva z 

množicami / kmečke, proletarske množice / anonimna množica velemest prebivalstvo3. nav. 

ekspr., z rodilnikom razmeroma veliko število česa: v zraku je množica živih bitij; množica 

misli; pregledal je celo množico otrok; zaradi množice drugih obveznosti te nisem mogel 

obiskati; množica najraznovrstnejših rib / pomoriti je dal cele množice; pripravljeni so bili 

umirati v množicah. 
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3 MANIPULATIVNE STRATEGIJE IN NJIHOVI UČINKI 

 

Človek, ki razume delovanje človeškega uma, lahko to znanje uporabi za manipuliranje z 

drugimi. »Nadzor uma lahko označimo na različne načine; prepričevanje, zapeljevanje, 

manipulacija, prodajne veščine, politika, oglaševanje itd. Skupna lastnost jim je želja po 

spremembi uma in vedenja ljudi.« (Jones 2006, 8) 

Ljudje običajno mislimo, da so naše odločitve logične in premišljene, da se znamo izogniti 

nagli presoji, osnovani na pomanjkljivih podatkih. A kljub prepričanosti v lastno razumnost 

raziskave kažejo, da se večinoma ne odločamo tako. Nagibamo se k nagli presoji in 

Kahnemanovemu vzorcu »hitrega« razmišljanja. Takšen način razmišljanja se odvija v 

nezavednem stanju. Po Kahnemanu um upravljata dva sistema. Sistem 1 deluje avtomatsko, 

hitro, zahteva minimalen napor in se odvija brez našega nadzora. Sistem 2 zahteva pozornost, 

zbranost, večji napor in se odvija zavestno ter je razumen. Običajno je um v polspečem načinu 

delovanja ter uporablja le minimalen del svoje zmogljivosti. Sistem 1 ustvarja vtise in 

občutke, na podlagi katerih sistem 2 oblikuje prepričanja, izbire in odločitve. Sistem 1 tvori 

vzorce idej, a le počasnejši sistem 2 jih je zmožen smiselno urediti. (Kahneman 2011, 1. 

pogl.) 

Jones (2006, 2‒3) razlikuje tri načine razmišljanja: serijsko, linearno in nelinearno.Serijsko 

razmišljanje se odraža v avtomatskem razmišljanju in odzivanju. Tak način razmišljanja je 

posledica evolucije, človek se odziva hitro in brez umskega napora. 

 

Linearno razmišljanje predstavlja korak naprej in zahteva premišljanje ter sposobnost 

predvidevanja posledic dejanj, ki bodo vodila do ciljev in želenih izidov. Igra šaha razširi 

linearno razmišljanje do skrajnih meja. 

 

Nelinearno razmišljanje zajema vse dimenzije prostora in časa. Igralec šaha, ki razmišlja 

linearno, lahko razmišlja, kako zmagati vse partije in postati svetovni prvak. Igralec, ki 

razmišlja nelinearno, pa lahko razmišlja, da je izguba ene partije priložnost za novo partijo s 

šibkejšim nasprotnikom, pri čemer mu bo zmaga prinesla več publicitete. Lahko gre pri 

predvidevanju še dlje; ob upoštevanju svojih omejitev in omejitev igre v določenem trenutku 

zaigra izbruh čustev, obljubljajoč, da nikoli več ne bo odigral partije šaha. S tem pridobi še 

več medijske izpostavljenosti, ki jo nato izkoristi za publiciteto nekemu drugemu projektu. 

Umetnost nadzora uma zahteva veliko več kot avtomatski odziv na situacijo (serijsko 

razmišljanje) ali strukturiran plan do cilja (linearno razmišljanje). Predstavlja sposobnost 

metamorfoze v spreminjajočem se okolju. Pri tem je bistvenega pomena poznavanje lastnih 

ciljev, samega sebe, okolja, v katerem delujemo, in ljudi, na katere želimo vplivati.      

V prodaji je poleg poznavanja lastnih ciljev in okolja torej ključnega pomena dobro 

poznavanje potrošnika, njegovih navad, potreb in želja. Pri tem je nujno ločevanje potreb od 
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želja. »Ljudje ne kupujejo nujno tistega, kar potrebujejo, bodo pa skoraj vedno kupili tisto, 

kar si želijo.« (Frey b.l., 4) 

3.1 Učinek množice 

 

Ljudje so v dejanjih in pri oblikovanju mnenja nagonsko pogojeni k sledenju množici. 

Posamezniki v množici se začno obnašati kolektivno, brez centralizirane usmeritve. Kar 

opazimo na primer pri protestih, uporih, stavkah, športnih dogodkih, verskih zborovanjih, 

množičnem nasilju, na borzi, pri oblikovanju javnega mnenja, presojanju in odločanju. 

Eden boljših primerov za proučevanje učinka množice je vzpon nacizma v Nemčiji v 30. letih 

prejšnjega stoletja. Večina ljudi pripisuje grozote Tretjega rajha Hitlerjevi osebni karizmi. A v 

povprečnem domu je bil strah pred Hitlerjevo močjo veliko manjši kot strah pred sosedovim 

mnenjem. Veliko grozot ni bilo storjenih iz ljubezni do Hitlerja, temveč iz strahu, da bi 

nesodelujoči posameznik bil zaznamovan kot drugače misleč, nečlan ali izključen iz svoje 

okolice.  

Obstoj vpliva množice je leta 1935 proučeval psiholog Muzafer Sherif v raziskavi 

avtokinetičnega učinka. Skupino ljudi v zatemnjeni sobi je prosil, naj gledajo osvetljeno točko 

v daljavi. Pri strmenju vanjo človek običajno dobi občutek, da se točka premika. Sherif je 

najprej vsakega izprašal, ali se točka premika ali miruje. Odgovori so bili približno enako 

zastopani. Polovica testirancev je trdila, da se točka premika, druga polovica, da miruje. Ko je 

kasneje testirance izprašal v skupini, se je njihova individualnost začela izgubljati. Odgovori 

večine testirancev so bili odvisni od prevladujočega mnenja skupine. Ljudje so se začeli 

strinjati s stališčem skupine, čeprav je bilo to v nasprotju z njihovim. Na koncu so bili 

testiranci ponovno izprašani posamično. Pri tehtanju med svojim prvotnim, individualnim 

stališčem in stališčem skupine so se nagibali k stališču skupine.  

Če prodajalec potrošniku pokaže, da je bila neka skupina potrošnikov izjemno zadovoljna z 

nakupom, obstaja verjetnost, da bo tudi ta sledil skupini zgolj zaradi črednega nagona. 

Mnenje množice ne poveča le posameznikove verjetnosti nakupa, ampak tudi verjetnost, da 

bo z nakupom zadovoljen tudi po tem. (Joyner 2002a, 2) 

Obstoječe stranke lahko tvorijo prodajalčevo množico, a brez identifikacije in izpostavljenosti 

ta ne bo vidna potencialnim strankam. Množico je potrebno definirati in potencialne stranke 

obvestiti o njenem obstoju. »Kjučna točka je, da so množice nevidne, dokler jih moder mislec 

ne definira.« (Joyner 2002a, 2) 

Prodajalci vplivajo na mnenjske vodje, ki nadalje vplivajo drug na drugega in na svoje 

sledilce. Marketiške akcije so še učinkovitejše, če je komunikacijsko sredstvo publika sama ‒ 

ciljani publiki vzbudijo občutek lastništva nad samo akcijo. 
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3.2 Oglaševanje in propaganda 

 

»Oglaševanje bi lahko opisali kot znanost o ugrabitvi človekove inteligence dovolj dolgo, da z 

njo zaslužimo.« (Leacock 1924, 4. pogl.)  

Slovar Merriam-Webster pojem propaganda razlaga kot »ideje ali izjave, ki so pogosto lažne 

ali pretirane in širjene z namenom podpore cilju, politični vodji, vladi itd.« 

 

Slovar Business dictionary propagando označuje kot »sporočilo, namenjeno prepričevanju 

ciljne publike v določen način razmišljanja in vedenja. Oglaševanje je torej komercialna 

propaganda. Podrobno, institucionalizirano in sistematično širjenje informacij in/ali 

dezinformacij, običajno z namenom promocije ozkoglednega političnega ali verskega stališča. 

Prvotno je propaganda pomenila podaljšano roko Rimskokatoliške cerkve, odgovorne za 'de 

propaganda fidei', širjenje vere. Negativno konotacijo je dobila v 20. stoletju, ko so totalitarni 

režimi (predvsem nacistična Nemčija) uporabili vsa sredstva za izkrivljanje dejstev in širjenje 

neresnic.« 

Pomembni kanali za širjenje propagande vključujejo oglaševanje v javnih medijih, politiko, 

dnevne novice, vladna poročila, zgodovinske revizije, lažno znanost, literaturo, letake, filme, 

radio, televizijo, plakate itn. Še večjo kredibilnost dobi propagandna akcija, če se kanali 

uporabijo istočasno, saj dajejo posamezniku občutek, da je ideja široko razširjena in 

zastopana. 

Oglaševanju in propagandi sta skupna cilja spreminjanje uma, mišljenja in obnašanja ter 

oblikovanje percepcije o določenem vzroku. Prodajalec želi spremeniti potrošnikov 

nezainteresiran ali odklonilen odnos do svojega produkta v bolj sprejemajoč odnos. V teoriji 

uspešen oglas spremeni potrošnikovo prepričanje v relativno kratkem času, potrošniku pa 

vzbudi občutek, da bo takojšen nakup potešil neko potrebo. V praksi posamezen oglas, 

nasilen film ali slaba novica ne spremeni potrošnikovega vedenja, ga pa lahko kumulacija 

ponavljajočih se dražljajev v določenem časovnem obdobju. »Morda posamezen krvav umor 

v filmu ni odgovoren za desenzibilizacijo mladine in posamezen oglas za sladkarije ne za 

debelost, je pa vpliv nakopičenega vizualnega nasilja znaten.« (Taylor 2004, 53) 

Ciljne marketinške akcije niso nikoli naključne, njihov namen je običajno povečevanje 

dobička podjetjem z odtegovanjem potrošnikom.  

 

Propagandne akcije uporabljajo argumente, ki so lahko prepričljivi, niso pa nujno utemeljeni. 

Pogosto sledijo strateškemu vzorcu prenašanja indoktrinacije na ciljno skupino. Lahko se 

prične s preprostim spuščanjem letakov iz letala ali reklamo. Navadno ta sporočila vsebujejo 

navodila, kako pridobiti nadaljnje informacije. Uporabljena strategija predvideva iniciacijo 

posameznika kot prejemnika sporočila, nato spreobrnitev posameznika v iskalca informacij z 
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jačanjem pozicije in zadnji korak, preobrazba posameznika iz iskalca informacij v 

mnenjskega vodjo preko indoktrinacije. (Jowett in O'Donnell 2012, 321‒329) 

 

Lahko se tudi zgodi, da se v propagandni akciji izkoristi posameznike ali množice za širjenje 

ideologije, ne da bi jim bila ta razkrita. Posameznik se torej ne zave, da s svojimi dejanji služi 

nekemu drugemu cilju. »Ideologija lahko nikoli ni razkrita. Posameznik, ki širi reklamo in 

nauk, se ne zave, da s tem krepi določeno prepričanje, a ima osnovno sporočilo še toliko večjo 

moč, ker je prikrito.« (Taylor 2004, 49) 

»Oče propagande« Edward Bernays se večkrat omenja kot »izumitelj« potrošniške družbe, ki 

je zasnovana predvsem na človekovi samopodobioziroma pomanjkanju te. Bernays je na 

osnovi Freudove teorije dostopaja do človekove podzavesti razvil najsodobnejše marketinške 

tehnike. Namen je spreminjanje želja potrošnika v potrebe s končnim ciljem povečevanja 

prodaje in generiranja dobička podjetjem. 

 

Freud je podal učinkovita orodja za razumevanje skritih želja množic in prepričanja 

potrošniške družbe, da bogastvo prinaša srečo, da je vsako željo treba zadovoljiti takoj, da je 

fizična popolnost pravica ali celo dolžnost itd. Bernaysevo delo pa je globoko vplivalo na 

prodajalce (in vlade) pri analizi, oblikovanju in nadzoru ljudipreko njihovih potreb. 

»Kritiki so si enotni v prepričanju, da oglaševanje in mediji znatno prispevajo k našemu 

potonu v okolje, ki dejansko postaja vse bolj manipulativno.« Taylor (2004, 54). 

Bernays je pomagal tobačni industriji premostiti enega večjih tabujev svojega časa ‒ kajenje 

žensk v javnosti. Tobačnim podjetjem ni le zagotovil ogromnega zaslužka na račun zdravja 

potrošnikov, ampak je tudi popolnoma spremenil pogled družbe na kajenje. Do dvajsetih let 

prejšnjega stoletja je bilo kajenje skorajda izključno moška razvada, ženske bi bile za kajenje 

v javnosti aretirane. Bernays je uporabil teorijo psihoanalize pri asociranju kajenja žensk z 

moško spolno močjo. Leta 1929 je v New Yorku uprizoril parado žensk s prižgano cigareto 

kot izziv patriarhalni družbi ter naročil medijem, da cigareto poimenujejo »plamen svobode«. 

Po tem dogodku so ženske množično začele kaditi, kadilke pa postale družbeno sprejemljive.  

Bernays (1928, 9) zatrjuje, da nam vladajo možje, za katere še nismo slišali, da so naši umi in 

okusi izoblikovani in naše ideje predložene.  

3.3 Dovzetnost za avtoriteto 

 

»Če ukaz prihaja iz ust tistega, ki predstavlja avtoriteto, navadno ubogamo.« (Joyner 2002a, 

9) 

Leta 1961 je psiholog Stanley Milgram v ZDA raziskoval stopnjo pripravljenosti ljudi, da 

ubogajo avtoriteto, čeprav ukaz ni v skladu z njihovo zavestjo. Zbral je testno skupino ‒ 

prostovoljce, ki naj bi mu pomagali pri izvedbi raziskave. To so bili moški različnih profilov 
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in z različno stopnjo izobrazbe. Podal jim je izmišljen namen raziskave in zamolčaldejstvo, da 

bodo sami nastopali v vlogi testirancev. 

Raziskava je vkjučevala tri vloge: prostovoljca, ki nastopa v vlogi učitelja, raziskovalca, ki  

predstavlja avtoriteto, in domnevnega testiranca oz. plačanega igralca, ki predstavlja učenca.     

Milgram je vsakega prostovoljca posebej povabil v laboratorij, kjer je dve sobi delila 

zastekljena stena. Na eni strani sta sedela prostovoljec-učitelj in raziskovalec-avtoriteta. Na 

drugi strani je sedel plačani igralec-učenec s pritrjenimi elektrodami. Sobi sta bili zvočno 

povezani, niso pa se udeleženci mogli videti. 

 

 
Slika 1: Milgramov eksperiment 

Vir: Wikipedia 2016. 

 

Prostovoljec-učitelj je dobil navodila, naj učencu prebere serijo vprašanj, ki jih mora učenec 

pravilno ponoviti. Za vsako učenčevo napako naj mu učitelj zada električni šok, ki se 

postopoma zvišuje po jakosti. Z zviševanjem jakosti je učenec pričel udarjati po steni ter 

kričati od bolečine in groze. Postalo je jasno, da je učenec v kritičnem stanju in da bi bil lahko 

še en šok zanj usoden. Veliko število prostovoljcev je bilo vidno pod velikim pritiskom, 

nekateri so se potili, trepetali, jecljali, grizli ustnice, stokali, zasajali nohte v meso in imeli 

odklonilen odnos do nadaljevanja raziskave. Vendar je po zagotovilu raziskovalca-avtoritete, 

da gre za »uradno« raziskavo in da prostovoljec ne bo pravno ali moralno odgovoren za 

posledice raziskave, neverjetnih 65 % prostovoljcev zadalo zadnji, »usodni« električni šok 

učencu. Toliko jih je bilo pripravljenih sočloveku odvzeti življenje le zato, ker ga je avtoriteta 

prosila. 

 

Kasneje so raziskavo večkrat ponovili v več različicah, z različnimi skupinami ljudi, na 

različnih koncih sveta, a izid vse do danes ostaja približno enak. 

Če nauk prenesemo v prodajo: »V primerjavi z ubojem, bi sklenitev posla z uporabo učinka 

avtoritete morala biti mačji kašelj, ali ne?« se sprašuje Joyner (2002a, 10). 
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Uporabo učinka avtoritete v prodaji lahko pogosto zazanamo v oglasih, kjer igralec, ki igra 

vlogo zdravnika, priporoča določen medicinski izdelek. Jasno je, da igralec ni strokovno 

usposobljen za podajanje zdravstvenih nasvetov, njegova avtoriteta je povsem iluzorna. Kljub 

temu so taki oglasi zelo učinkovito sredstvo za prepričevanje potrošnikov. Ravno tako kot 

uporaba filmskih igralcev ali špotnikov za promocijo raznoraznih produktov. (Taylor 2004, 

51)   

3.4 Tehnika Foot in the door 

 

Tehnika »Foot in the door« je strategija oblikovanja privolitve, osnovana na tezi, da privolitev 

v majhno ali nepomembno zahtevo spodbuja kasnejšo privolitev v večjo zahtevo. Bolj ko 

potrošnik sodeluje pri majhnih obvezah, večja je verjetost, da bo nadaljeval z vzorcem 

obnašanja in se bo sčasoma čutil dolžnega v privolitev večje zahteve. 

Obveznost krepi odnos med prosilcem (prodajalcem) in potrošnikom. Četudi se potrošnik na 

majhno zahtevo odzove le zaradi olikanosti, bo za privolitev v večjo zahtevo pri sebi iskal 

opravičilo za ponovno privolitev zaradi potrebe po skladnosti čustev. 

Tezo sta proučevala Jonathan Freedman in Scott Fraser v dveh raziskavah.  

V prvi sta leta 1966 po telefonu klicala gospodinje za sodelovanje v kratki anketi o vrsti mila, 

ki se vnjihovem gospodinjstvu uporablja. Tri dni kasneje sta poklicala iste in nove gospodinje 

ter jih vprašala, alibi privolile v dvourni obisk skupine mož iz njihove organizacije, ki bi 

imela neomejen dostop do vseh omar v njihovem gospodinjstvu in bi popisala izdelke za 

čiščenje, ki jih uporabljajo. Ugotovila sta, da je 50 % več gospodinj privolilo v popis čistil na 

domu, če so prej sodelovale v anketi, v primerjavi s tistimi, ki sta jih vprašala samo za obisk 

na domu. 

 

V kasnejši raziskavi sta homogeno skupino moških in žensk prosila za postavitev majhnega 

znaka z opozorilom na varno vožnjo na svoj avtomobil ali za podpis peticije proti vožnji v 

vinjenem stanju. Dva tedna kasneje sta iste in nove ljudi zaprosila za postavitev velikega 

znaka z napisom »Vozite previdno« pred svoje domove. Ponovno sta ugotovila, da je 50 % 

več ljudi privolilo v postavitev velikega znaka, če so prej sodelovali pri majhni zahtevi, v 

primerjavi s tistimi, ki sta jih zaprosila samo za postavitev velikega znaka. (Freedman in 

Fraser 1966, 196‒201) 

Podobne strategije uporabljajo tudi verske organizacije in kulti za pridobivanje sledilcev. 

Neo-nacistične in sovražne skupine bi težko širile svojo ideologijo z neposrednim povabilom 

k zločinom iz sovraštva. Bolj primerno nabor pričnejo s povabilom na poseben dogodek ali 

zabavo. Prodajalci pa z demonstracijo zmogljivosti najnovejšega sesalca na vaši preprogi ali 

ponujanjem nečesa brezplačno. »Ne podarja se ničesar brez strategije, kako pripeljati ciljne 

stranke do naslednjega koraka.« (Joyner 2002a, 18) 
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3.5 Učinek Zeigarnik 

 

Ljudje se običajno počutimo neprijetno, če pustimo zadeve nekončane. Čejezadeva 

nezaključena, ta zadržuje našo pozornost, dokler je ne zaključimo. To moč nedokončanih  

misli imenujemo »učinek Zeigarnik«.  

Ruska psihologinja in psihijatrinja Bluma Zeigarnik je bila očarana nadsposobnostjo 

natakarjev v restavracijah, da si zapomnijo zelo veliko število naročil, ki jih zmorejo tudi 

pravilno povezati s stranko. Opazila pa je, da ti kompleksni podatki popolnoma izginejo iz 

natakarjevega spomina, čim je hrana postrežena.  

Nezaključenost povzroča neravnovesje v človeškem umu. Živa bitja pa nagonsko težimo k 

ravnovesju, zato nam neravnovesje, ki ga povezujemo z nedokončano zadevo, povzroča 

neugodje in nas preganja, vse dokler zadeve ne zaključimo.  

 

Zeigarnik je v raziskavi testni skupini zadala različne naloge, ne da bi posameznikom 

omogočila zaključiti vse. V razgovoru z vsakim testirancem je ugotovila, da so si 

nezaključene nalogo veliko bolje zapomnili. Zapomnili so si tudi zapletene podrobnosti 

nezaključene naloge. (Joyner 2002a, 25) 

Razburljive naloge, kar jih ima vsak izmed nas v... 

USTAVITE SE! 

Opazite pospešek v branju naslednje povedi?  

Sedaj bi bilo nelagodno prenehati z branjem in pustiti nalogo nedokončano.Prodajalec 

pripoveduje zgodbo, ki pritegne potrošnikovo pozornost, nato pa pusti, da mu sam sledi v 

iskanju zadovoljivega zaključka. (Joyner 2002a, 26) 

Če potrošniku naprimer sporočimo, da je nekaj, kar uporablja vsak dan smrtno nevarno, pa 

tega ne ve, bo z veliko odločnostjo prebral vse, kar piše v našem oglasu, da bi le prišel do 

zadovoljivega zaključka. 

3.6 Kognitivna disonanca 

 

Poleg nezaključenih zadev človeka potisne v neprijeten položaj tudi neskladje med lastnim 

prepričanjem in dejanji. Naš um potrebuje logične in jasne razloge za naša dejanja zato, da jih 

lahko pri sebi upraviči. Priznanje, da smo sprejeli napačno odločitev, povzroča neugodje. 

Primer kognitivne disonance lahko zasledimo že v Ezopovi basni o lisici in grozdju iz 

približno 6. stoletja pr. n. št. Lisica si želi grozdja, a ko ugotovi, da je previsoko in ga ne more 

doseči, se odloči, da grozdje ni dobro, z opravičilom, da je verjetno še nezrelo in kislo. Nauk 

zgodbe prikazuje, da je lahko zaničevati nekaj, česar ne moremo imeti. Vzorec obnašanja se 
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ponavlja, ko si človek nečesa želi, spozna, da mu je to nedosegljivo, in zmanjša disonanco s 

kritiziranjem željenega.   

Joan Lindsey Mullikin je v raziskavi ugotovila, da se potrošniki odzovejo na kognitivno 

disonanco na tri načine. V raziskavi je izhajala iz teze, da so potrošniki seznanjeni s tržno 

ceno določenega izdelka. Nato so bili potrošniki nepričakovano soočeni s ceno, ki se je znatno 

razlikovala od pričakovane, kar je povzročilo disonanco. Ko je ta dovolj močna, da spodbudi 

reakcijo, potrošnik teži k vzpostavitvi ravnovesja prejšnjega stanja tako, da: 

1. poišče dodatne informacije, ki bodo potrdile njegova pričakovanja (primer: preverjanje 

cen pri drugih prodajalcih), 

2. spremeni mnenje o izdelku (primer: izdelku pripiše višjo kakovost), 

3. ceni pripiše malovrednost (primer: iskanje izgovorov za nakup kljub ceni, ker si ta izdelek 

na primer že dolgo želi). 

Poznavanje potrošnikovega odziva na nepričakovano ceno predstavlja prodajalcem 

neprecenljiv vpogled v potrošnikovo percepcijo vrednosti produkta in njegove namere o 

nakupu. (Mullikin 2003, 140‒152) 

V nekaterih primerih prodajalci namerno povzročijo kognitivno disonanco, namesto da bi jo 

zmanjševali. Največji ameriški proizvajalec čestitk, Hallmark, je zasnoval eno najboljših 

marketinških kampanj z namerno povročeno disonanco. Njihov slogan »Ko vam je dovolj 

mar, da pošljete najboljše« v potrošniku vzbudi občutek krivde, ker mu ni dovolj mar za 

svojce, če se odloči za čestitko drugega proizvajalca. Ta agresivna marketinška strategija 

zagotavlja, da se tudi prejemnik zave, da je imela prejeta čestitka visoko ceno. Ravno tako bi 

lahko bil prejemnik razočaran, če prejeta čestitka ne bi bila Hallmarkova. Torej pošiljatelju 

domnevno ni dovolj mar zanj. Strategije, ki povzročajo disonanco v potrošnikovi samopodobi 

in občutkih negotovosti, so običajno najbolj prepričljive. (McIntruff 2015, 1. pogl.) 

Uporaba raznih »znanstvenih« dokazov, mnenj »strokovnjakov«, rezultatov anketne 

raziskave, mnenj zadovoljnih kupcev, sloganov tipa »Ker ste vredni« ali »Najboljše za vaše 

otroke«predstavljaorodje prodajalcev,da bi potrošniku vzbudili občutek samoopravičevanja za 

nakup. Domnevajo da, ko se bo potrošnik počutil dovolj dobro gledeodločitve o nakupu in pri 

sebi razumel, da je odločitev upravičena in pravilna, ker naj bi imel zanjo dobre razloge, bo 

nakup tudi dejansko opravil.  

3.7 Skladnost čustev 

 

Podobno kot čredni nagon vpliva na posameznikova dejanja in mnenja, se tudi čustva, ki jih 

izražajo drugi v skupini, zrcalijo na posamezniku.  
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Marketinški mojstri Coca Cole, Pepsi in mnogih proizvajalcev brezalkoholnih pijač so že 

davno ugotovili, da prikazovanje veselih, nasmejanih obrazov v reklamnih posnetkih 

povečuje prodajo njihovih izdelkov. Strategija temelji na preprosti, a učinkoviti tezi; če 

potrošnik poveže srečne ljudi z določeno pijačo, bo njegova podzavest predpostavljala, da bo 

tudi sam srečnejši, če bo pil to pijačo.  

Eden od pionirjev spletnega marketinga, Mark Joyner, je izdelal dve spletni strani s ponudbo 

programske opreme. Strani sta bili popolnoma enaki z izjemo ene podrobnosti. Ena stran je 

prikazovala resne poslovneže pri uporabi programske opreme, druga pa sproščene in 

nasmejane ljudi med uporabo omenjene opreme. Ugotovil je, da je bila prodaja preko strani s 

sproščenimi ljudmi za 60 % višja od prodaje preko strani z resnimi ljudmi. (Joyner 2002a, 39) 

Televizijska industrija uporablja tehniko skladnosti čustev s posnetkom smeha ob 

prikazovanju komičnih trenutkov. Na posnetek so gledalciže toliko navajeni, da gavečina niti 

ne zazna več, a še vedno se jih veliko nasmeji celo najdolgočasnejšim šalam, ko ga zaslišijo. 

Če potrošniki povežejo srečne podobe z določenim izdelkom, lahko domnevajo, da jih bo 

nakup tega izdelkaosrečil. 

3.8 Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Leta 1943 je psiholog Abraham Maslow razvil teorijo o človekovi motivaciji, ki jo je  

predstavil v znani piramidni preglednici hierarhije potreb. Potrebe je glede na pomembnost 

razdelil v dve večji skupini, in sicer na osnovne (pomembne predvsem za človekovo 

preživetje) in višje potrebe (po osebni rasti). 

Domnevalje, da so vsa človekova dejanja, posredno ali neposredno, usmerjena k 

zadovoljevanju potreb. Izhajal je iz dejstva, da vse potrebe ne morejo biti hkrati zadovoljene, 

da so pri ljudeh različno močne in da so večinoma med seboj odvisne. Šele ko so osnovne 

potrebe zadovoljene, se v človeku prebudi želja po zadovoljitvi višjih. (Varga 2003, 346)  

 

 
Slika 2: Maslowova hierarhija potreb 

Vir: Hodgetts 1991, 132. 
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Preprosto rečeno, vse, kar v življenju počnemo, je namenjeno zadovoljitvi ene ali druge 

potrebe. Nižja kot je kategorija potrebe, težje prenašamo stanje nezadovoljenosti. Tudi 

dejanja, ki so navidez iracionalna, izhajajo iz potrebe po zadovoljitvi zaznane potebe.  

Prodajalec, ki želi svoj proizvod prodati, identificira potrošnikovo potrebo in proizvod zastavi 

tako, da pritegne potrošnikovo željopo zadovoljitvi te potrebe. Bolj pretkan prodajalec pa še 

prej prepriča potrošnika v obstoj potrebe po njegovem proizvodu. V naslednjih korakih 

potrebo še okepi. Vsaka beseda prodajnega sporočila bo ciljno naravnana v zadovoljitev vsaj 

ene ključne potrebe.  

Asociacija proizvoda z osnovnimi človeškimi potrebami je ključnega pomena. To niso 

potrebe po proizvodu, ampak po zadovoljitvi potrebe. Potrošnik na tak način sprejme 

proizvodkotposrednika pri zadovoljevanju potrebe. Klasičen primer je oglaševanje 

avtomobilov z žensko goloto. Ciljni potrošnik je heteroseksulani moški, ki bo ob 

izpostavljenosti takemu oglaševanju začel asocirati določen avtomobil s potrebo po spolnosti. 

Sporočilo je torej jasno: nakup tega avtomobila bo izboljšal tvoje spolno življenje.  

Če bi en sam prodajalec lahko zadovoljil vse človekove potrebe, bi nedvomno postali njegov 

suženj. Taka je tudi strategija kultov. Moč nad sledilci pridobijo, ker zadovoljujejo njihove 

potrebe, ki jih drugi ne morejo. (Taylor 2004, 52‒55) 

3.9 Uokvirjanje 

 

Odziv človeka na informacijo je odvisen tako od vsebine informacije kot od predstavitve – 

verjetno še bolj od predstavitve. Načeloma med potrošniki velja prepričanje, da se izdelka ne 

sodi po embalaži. Ko govorimo o informaciji, pa je odziv ljudi močno pogojen s 

predstvavitvijo. (Joyner 2002a, 53) Način predstavitve ter predvsem postavljeni okvirji ali 

omejitve v situaciji sprejemanja odločive znatno vpilvajo na izid, saj lahko isto informacijo 

prikažejo kot bolj ali pa manj zaželjeno.  

Daniel Kahneman je s pomočjo številnih raziskav odkril, da se ljudje drugače odzivajo, če jim 

je izbira predstavljena kot pridobitev ali kot izguba. Ko je predstavljena kot pridobitev, se 

ljudje izogibajo tveganju. Ko je izbira predstavljena kot možna izguba, pa so bolj nagnjeni k 

tveganju. (2011, 4. pogl.)  

Pri uokvirajnju pridobitve prodajalci želijo potrošniku prikazati prednosti nakupa njihovega 

proizvoda. Zobozdravstvena industrija običajno nagovarja potrošnike s prikazovanjem  

bleščeče belih zob. Sporočilo nemalokrat napeljuje tudi na dodatno prednost nakupa 

zobozdravstvenih storitev, kot naprimer namig, da bo potrošnik zaradi lepšega nasmeha postal 

nasprotnemu spolu privlačnejši.  
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Pri uokvirjanju izgube prodajalci opozarjajo potrošnika s prikazovanjem potencialne izgube, 

če ne bo sledil njihovim napotkom. V potošniku želijo vzbuditi strah pred neprijetnimi 

posledicami. Protikadilske marketinške akcije običajno prikazujejo rakave bolnike z 

namenom, da potrošnika prestrašijo pred posledicami kajenja. 

V Vrijevi raziskavi so si sodelujoči ogledali posnetek prometne nesreče. Nato so jim zastavili 

nekaj vprašanj; ena skupina je odgovarjala na vprašanje: »S kakšno hitrostjo menite, da sta 

avtomobila vozila, ko sta se dotaknila?« Druga skupina je odgovarjala na vprašanje:»S kakšno 

hitrostjo menite, da sta avtomobila vozila, ko sta trčila?« Sodelujoči so si ogledali isti 

posnetek, a kljub temu je skupina, ki je ocenjevala hitrost avtomobilov ob dotiku, menila, da 

sta avtomobila vozila počasneje kot skupina, ki je ocenjevala hitrost med trkom. 

Raziskava ni samo potrdila učinka uokvirjanja na percepcijo, temveč tudi dokazala, da lahko 

pomembno vpliva tudi na spomin.  

 

Sodelujoče v raziskavi so teden dni po ogledu posnetka vprašali, če so videli razbito steklo na 

kraju nesreče. Čeprav stekla ni bilo, jih je 32 % iz skupine, ki so ocenjevali »trk«, bilo 

prepričanih, da so steklo videli. (Rispo b.l., 1. pogl. po Vrij 2000) 

Tisti prodajalci, ki razumejo čustvene odzive potrošnikov na določene besede, pri oblikovanju 

prodajnega sporočila uporabljajo ključne besede. Večkrat uporabljajo tudi iste statistične 

podatke na različne načine. Recimo za 90 % uspešnost lahko pravilno trdimo, da je neuspešna 

v 1 od 10 primerov.  

Zaključimo lahko, da je formula za učinkovit okvir prodajnemu sporočilu dokaj preprosta: 

predstavljanje tveganj z negativnimi asociacijami in predstavitev prodajalčeve rešitve s 

postavitvijo pozitivnega okvirja.   

3.10 Pranje možganov 

 

Slovar Merriam-Webster definira pojem pranja možganov na dva načina: 

1. prisilna indoktrinacija, ki povzroča, da se nekdo odpove osnovnemu političnemu, 

družbenemu ali verskemu prepričanju in drži ter sprejme nasprotnorežimske ideje; 

2. prepričevanje s pomočjo propagande ali prodajnih tehnik. 

Morda pranje možganov v prodaji ni tako nasilno kot prisilna indoktrinacija, je pa zato veliko 

bolj preprosto, kot je na prvi pogled misliti. Pa tudi dogaja se veliko pogosteje, kot si mislimo. 

Postopki pranja možganov so v vseh kategorijah zelo podobni. V milejši ali skrajnejši obliki 

jih lahko opazimo v izobraževalnih institucijah, vojski, politiki, psihoterapiji, kultih ... Vse 

naštete institucije delujejo v funkciji spreminjanja uma svojih članov. Sklepamo lahko celo, 

da smo vsi, na tak ali drugačen način, pod vplivom pranja možganov. Večina izmed nas bo 
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soglašala, da je naša kultura, vera, narod, politična opcija, športna ekipa ali trgovska znamka 

»najboljša«, in jo bo zato poveličevala.  

Margaret Singer (2003, 64‒69) navaja šest korakov pranja možganov, ki jih uporabljajo 

predvsem kulti, vendar bi lahko marsikatero tehniko pripisali tudi politiki, poslovnim 

sistemom mrežnega marketinga in še komu. 

1. Zagotoviti, da se oseba ne zaveda, kaj se z njo dogaja in kako se postopoma spreminja. 

Potencialni novi člani so vodeni po korakih skozi program spreminjanja vedenjskih 

vzorcev, ne da bi pri tem bili seznanjeni s končnim ciljem ali pravo naravo skupine. Cilj je 

lahko, da postanejo premestljivi agenti vodstva, da nakupujejo ali da se globlje zavežejo 

skupini, odvisno od ciljev in želja vodje. 

2. Nadzor nad družbenim in/ali fizičnim okoljem osebe; predvsem nadzor nad njenim časom. 

Zaposliti nove člane s pomočjo različnih metod in zagotoviti, da čim večji del budnega 

stanja preživijo ob misli na skupino in njeno poslanstvo. 

3. Sistematično ustvarjanje občutka nemoči v osebi. To se doseže tako, da se osebo odmakne 

iz njenega običajnega družbeno podpornega okolja za daljši čas in jo postavi v okolje, kjer 

je večina že članov. Člani služijo kot vzorniki obnašanja skupine in govorijo v slengu 

skupine. 

4. Vzpostavitev takega sistema nagrajevanja, kaznovanja in doživljanja, ki bo preprečil 

pojavljanje vedenjskih vzorcev iz prejšnje družbene identitete osebe. Manipulacijo 

doživljanja se doseže z raznimi metodami indukcije transa, vodja uporablja tehnike, kot so 

govorni vzorci, vodene »žive slike«, petje manter, dolge molitvene seanse ali predavanja 

in dolge meditativne seanse. 

5. Vzpostavitev sistema nagrajevanja, kaznovanja in doživljanja, ki spodbuja učenje 

ideologije skupine ali prepričanj in odobrenega vedenjskega vzorca skupine. Vzorno 

vedenje z izkazanim dobrim razumevanjem in sprejemanjem prepričanj skupine ter 

podreditev sta nagrajena, medtem ko je spraševanje, izkazovanje dvoma ali kritiziranje 

neodobravano in popravljeno, možna pa je tudi izključitev osebe. Osebi, ki preveč 

sprašuje, se vzbudi občutek, da je z njo nekaj narobe, ker sprašuje. 

6. Vzpostavitev zaprtega sistema logične in avtoritativne strukture, ki ne dovoljuje povratnih 

informacij in sprememb, z izjemo odobritve ali izvršilnega naloga vodstva. Skupina ima 

piramidno strukturo od zgoraj navzdol. Vodja mora vedno imeti zadnjo besedo.  

Okvirji naših širših prepričanj niso proizvod naših moralnih prepričanj, temveč družbenih 

programiranj. Večkrat nam dajejo občutek, da je nekaj »normalno«, ker je že od zdavnaj tako. 

A znotraj posamezne družbe se programiranja tudi spreminjajo. Pogosto v dokaj kratkem 

časovnem obdobju, kar dokazuje, da naša »normalnost« še zdaleč ni od zdavnaj prisotna. 

 

Zgodovinsko društvo Santee iz Kalifornije navaja, da se je do leta 1910 v ZDA heroin 

prodajal kot zaviralec kašlja in nadomestek za morfij, ki ne povzroča odvisnosti. Tržilo ga je 
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še danes dobro poznano farmacevtsko podjetje Bayer. Bayer je zdravilo poimenoval po 

nemški besedi »heroisch«, ki pomeni »junaško«; od tod izspeljanka heroin. 

 

                    
             Slika 3: Zgodovina heroina                         Slika 4: Bayerjev oglas za heroin, 1897 
            Vir: The Santee historical society.                                  Vir: Schaffer library of drug policy. 

 

»Tipični uporabniki heroina so bile belke, stare od 30 do 40 let. Najgloblji temelji naše družbe 

se lahko korenito spremenijo iz enega konca spektra na drugi.« (Joyner 2002b, 4) 

 

Leta 1930 je bil heroin dokončno prepovedan. Koliko časa je bilo potrebno, da je družba 

spremenila pogled na heroin od priljubljenega zdravila za skoraj vse tegobe do prezira vredne 

nelegalne droge. 

 

Še v 60. letih prejšnjega stoletja je tobačna industrija zaposlovala zdravnike, zobozdravnike, 

športnike, filmske igralce in pevce, ki so potrošnike prepričevali, da je kajenje dobro za grlo, 

dlesni, astmo, pomirjanje in še marsikaj. Kajenje je bila priljubljena družbena razvada. Le 

nekaj desetletij kasneje pa v družbi velja prepričanje, da je kajenje odbijajoča razvada, ki 

povzroča raka, manjšofizično privlačnost, impotenco in smrt. 

 

        

          Slika 5: Oglaševanje tobačnih izdelkov         Slika 6: Oglaševanje tobačnih izdelkov    
                                Vir: CBS News.                                                  Vir: Solomon 2014.  
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3.10.1. Bombardiranje z ljubeznijo 

 

Bombardiranje z ljubeznijo je ena izmed tehnik spreminjanja vedenjskih vzorcev. Osnovo 

takih tehnik sestavljajo predvsem serije nagrajevanj in kaznovanja za določen način vedenja. 

Cilj je programirati človeka, da se v določenih pogojih vede na določen način.  

 

Prvi korak je izbor želenih vedenjskih vzorcev, nato se osebo nagradi vsakič, ko se »pravilno« 

odzove, in kaznuje, ko se »nepravilno« odzove. Kaznovanje mora biti odrejeno z veliko 

pazljivostjo, saj bi preveč kaznovanja lahko delovalo prisilno in imelo negativen učinek.Skozi 

proces spreminjanja vedenja oseba sprejme modifikacije za svoje, jih pri sebi upraviči in se za 

njih počuti nagrajeno. Spremembe se lažje izvedejo in so učinkovitejše, če so izvedene 

postopoma, v primerjavi z nenadno preobrazbo osebe. (Jones 2006, 45‒46).  

Bombardiranje z ljubeznijo je koordiniran in nadzorovan proces spreminjanja vedenjskega 

vzorca z nudenjem ponarejenega prijateljstva. Tehnike spreminjanja vedenjskega vzorca 

uspešno uporabljajo predvsem kulti za novačenje članov. 

 

Ko se pri osebi pokaže interes, vezan za določeno skupino, ji ostali člani namensko izkazujejo 

obilo naklonjenosti, ljubezni, laskanja in sprejemanja. Namen je, da v osebi vzbudijo dobro in 

sproščeno počutje, ki ga bo oseba kasneje povezovala s skupino. Tehnika močno ojača 

občutek pripadnosti skupini, istočasno pa ustvari intenziven strah pred ločitvijo od skupine. 

Strah lahko skupina izkoristi kot orodje prisile za sodelovanje osebe pridoseganju ciljev 

skupine. Tehnika je posebno učinkovita pri osebah z nizko samozavestjo. (Joyner 2002b, 6) 

Ponudba »instant« prijateljstva je seveda varljiva. Zadovoljuje pa potrebo po samozavesti in 

pripadnosti. S tem postanejo ljudje bolj odvisni od skupine ali trgovske znamke.  

3.10.2. BITE model 

 

Steven Hassan je bivši član kulta, ki je po izhodu podrobno proučil, na kakšen način kulti 

razvijejo tako močan prijem nad svojimi sledilci. Ugotovitve je povzel v BITE modelu, ki 

predstavlja: nadzor vedenja (Behavior), informacij (Information), misli (Thought) in čustev 

(Emotion). »Kult razbije človekovo identiteto in zgradi novo, ki je odvisna in poslušna. Taka 

oseba razmišlja, čuti in se vede, kakor je programirana; običajno kot kopija vodje kulta.« 

(Hassan 2014, 1. pogl.) 

Nadzor vedenja: nadzor nad fizično realnostjo, družbo, obleko, prehrano, 

spolnostjo.Nespečnost; finančna odvisnost; omejen prosti čas; daljši čas, preživet s skupino; 

dovoljenje za sprejem odločitev; seznanjanje vodstva o mislih, čustvih in dejavnostih; 

nagrajevanje in kaznovanje; zavračanje individualizma; stroga pravila; odvisnost in 

poslušnost. 
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Nadzor informacij: prevare, izkrivljanje dejstev, laži, zaviranje dostopa do virov informacij, 

kritičnih informacij, bivših članov; omejen čas za razmišljanje in raziskovanje; nadzor 

telefona; delitev informacij na skupinske in neskupinske doktrine; nadzor informacij na 

različnih stopnjah znotraj skupine; vodstvo odloča, komu in kdaj bo informacija posredovana; 

spodbujanje vohunjenja med člani; vzpostavitev sistema za nadzor članov; seznanjanje 

vodstva o deviantnih mislih, čustvih in dejanjih; individualni vedenjski vzorci posameznika so 

nadzorovani s strani skupine; obsežna uporaba informacij skupine in propaganda; napačno 

povzemanje neskupinskih virov; neetičen odnos do spovedi; izraba informacij za razbijanje 

identitete; neodpuščanje; manipulacija spomina.  

Nadzor misli: člani ponotranjijo doktrino skupine, realnost skupine postane posameznikova 

realnost; črno-belo razmišljanje; odločanje med dobrim ali slabim; vzorec razmišljanja »mi 

proti vam«; sprememba posameznikovega imena in identitete; uporaba ključnih besed in 

klišejev; zaviranje kritičnega razmišljanja; spodbuja se samo »dobre in prave« misli; uporaba 

hipnotičnih tehnik, ki spreminjajo stanje zavesti; manipulacija spomina in kreacija lažnih 

spominov; učenje tehnik, ki zavirajo razmišljanje; zavračanje racionalne analize, kritičnega 

mišljenja, konstruktivne kritike; prepoved kritičnih vprašanj glede vodje, doktrine in pravil; 

označevanje različnih prepričanj za nelegitimna, zlobna, neuporabna. 

Nadzor čustev: zožanje nabora čustev, nekatera čustva so smatrana kot zlobna, napačna ali 

sebična; učenje tehnik zaviranja čustev, kot so domotožje, jeza, dvom; vzbujanje občutka 

krivde za težave skupine ali vodje, ničvrednosti, strahu pred samostojnim razmišljanjem, 

zunanjim svetom, sovražnikom, izgubljanjem upanja, ločitvijo od skupine, neodobravanjem 

drugih; čustvena manipulacija; obredno ali javno izpovedovanje grehov; indoktrinacija fobij, 

predvsem o zapustitvi skupine, nezmožnosti srečnega življenja izven skupine; grožnje ob 

zapustitvi skupine; prezir, vzbujanje strahu pred zavrnitvijo s strani prijateljev in družine; 

zapustitev skupine ni nikoli upravičena; grožnje o poškodovanju svojcev. 

Nadzor uma je vzpostavljen, ko splošni učinek naštetih komponent prispeva k odvisnosti in 

poslušnosti v odnosu do določene ideologije ali vodje, ne glede na vsebnost vseh komponent. 

Nadzorovani člani lahko živijo navidez običajno življenje, a so nezmožni samostojnega 

razmišljanja in delovanja. (Hassan 2000, 2. pogl.)  

Tehnike nadzora uma uporabljajo predvsem kulti, trgovci z belim blagom; veliko pa se iz njih 

učijo o vedenjskih vzorcih in odvisnosti tudi trgovci.  

3.10.3. Subliminalna sporočila 

 

Subliminalna sporočila so zvočna ali vizualna sporočila, predstavljena pod pragom človeške 

zvočne ali vizualne zaznave. Možgani se na njihove dražljaje odzivajo, medtem ko se človek 

tega ne zaveda. Subliminalno sporočilo je lahko predvajano tako hitro, da ga človeška zavest 

ne zazna, ga pa zazna podzavest. Njihova moč je v tem, da lahko zaobidejo kritični razum.  
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Če bi slišali sporočilo, recimo o svoji postavnosti, »sem vitek in postaven«, bi razum lahko 

odgovoril: »Neumnost! Sem debel in nezadovoljen s svojim telesom!«Ker pa subliminalnega 

sporočila ne moremo zaznati, ga razum ne more kritizirati, ga pa podzavest sprejme brez 

kritike. (Dobson b.l., 1. pogl.) 

Prodajalci, predvsem tisti, ki veliko vlagajo v marketinške raziskave in akcije, dobro poznajo 

moč subliminalnih sporočil. Njihovi dražljaji lahko v potrošniku izzovejo velike čustvene 

spremembe, ki jih nato usmerjajo na določen proizvod. Tako lahko proizvod v potrošnikovi 

podzavesti postane bolj zanimiv ali zaželen.  

 

Čeprav so subliminalna sporočila v nekaterih državah prepovedana, so lahko skrita v vseh 

oblikah medijev. Najpogosteje so uporabljena v glasbeni in filmski industriji, umetnosti ter 

oglaševanju. Lahko so v obliki sugestivnih besed in podob ali pretkanih izjav o podjetju ali 

proizvodu, ki na prvi pogled niso jasne. »Subliminalna komunikacija je že dalj časa naša 

komercialna realnost. Več kot 500 raziskav v zadnjem stoletju, objavljenih večinoma v 

znanstvenih spisih, potrjuje učinke subliminalnih dražljajev na človekovo vedenje.« (Key 

2003, 196) Vplivajo lahko na zavedno zaznavo, čustvene odzive, instinktivne odzive, nivo 

prilagoditve, verbalno izražanje, spomin, zaznavno obrambo, sanje, psihopatologije in 

najpomembneje, na nakupovalne in potrošniške navade. Kljub učinkovistosti je uporaba 

subliminalnih sporočil izjemno težko dokazljiva.  

Rossen (2015, 1. pogl.) navaja nekaj primerov uporabe subliminalnih sporočil.Leta 2007 je bil 

med epizodo priljubljene kulinarične oddaje z zelo veliko hitrostjo predvajan logotip 

McDonald’sa, ki je obtožbe o subliminalnem sporočilu zanikal. Televizijska hiša pa je 

pojasnila, da je šlo za tehnično napako. 

 

Tiskani oglas za Palmolive gel za tuširanje prikazuje žensko med tuširanjem, če pogledamo 

podrobneje, vidimo, da je »njena« roka moška.  

 

 

Slika 7: Subliminalna sporočila Palmolive 
Vir: Palmolive. 
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Leta 2008 je KFC na ekranu objavil sliko sendviča z dolarskim bankovcem med solato. 

 

 
Slika 8: Subliminalna sporočila KFC 

Vir: YouTube. 

 

Med predsedniškim bojem v ZDA leta 2000 je George Bush očrnil nasprotnika Al Gora tako, 

da se je na televizijskem posnetku, ki kritizira nasprotnikove argumente, za 1/30 

sekundepojavil napis RATS (podgane) čez napis BUREAUCRATS (birokrati). Bush je 

kasneje pojasnil, da izpis napisa ni bil nameren. 

 

 
Slika 9: Subliminalna sporočila Georga Busha 

Vir: This day in quotes. 

 

Po prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov v Formuli 1 je Marlboro na vozilo postavil črtno 

kodo, ki je ob visoki hitrosti vozila spominjala na škatlico cigaret. Marlboro je pojasnil, da je 

šlo za navtralen znak, ki ni bil mišljen kot reklama. 

 

 
Slika 10: Subliminalna sporočila Marlboro 

Vir: G - Force. 

http://www.thisdayinquotes.com/2009/09/subliminal-advertising-and-subliminable.html
https://gforcef1.wordpress.com/2010/04/29/doctors-want-ferrari-marlboro-subliminal-advertising-investigation/
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Warner Bros je v svoj animirani film iz leta 1943 dodal napis BUY BONDS (kupi obveznice) 

na vrteči se kipec. Napis je na počasnem posnetku zaznaven, a v kinodvoranah v 40. letih ni 

bil. 

 

 
Slika 11: Subliminalna sporočila Warner Brosa 

Vir: Centro culturale San Giorgio. 

 

Ena izmed najbolj razširjenih tematik v subliminalnih sporočilih je uporaba spolnosti. Ocene 

kažejo, da 10 do 20 % večinskih oglasov v ZDA vključuje informacije spolne narave. Ocena 

zajema odkrito prikazane upodobitve vedenja, golote, spolne izpolnitve in intime. Če, sicer 

konzervativni oceni, prištejemo še subliminalno prikazovanje seksualiziranih ljudi, izdelkov, 

idej in informacij, lahko ocena z lahkoto poskoči na 80–90 %. Tako domišljija postane 

prevladujoča sila v naših življenjih. Subliminalna sporočila s spolno vsebino so dodana celo v 

animirane filme za otroke. (Key 2003, 196‒198)  

 

        
   Slika 12: Subliminalna sporočila Disneyja     Slika 13: Subliminalna sporočila Disneyja 
                          Vir: Wow museum.                                              Vir: Wow museum. 

 

Človekov nezavedni spomin shranjuje vse podrobnosti in vsa sporočila zaznave neomejen 

čas. Nezavedni spomini so hipnotično programirani tako, da spodbudijo odložene reakcijske 

odzive. Pojavijo se lahko kasneje v življenju, najverjetneje v spolnih fantazijah, nakupovalnih 

navadahin drugod. V subliminalnih sporočilih je pogosto zaznati tudi kakšno nelogično ali 

http://www.centrosangiorgio.com/subliminale/articoli/pagine_articoli/il_papero_spiritoso.htm
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nerazumno podrobnost, saj disonanca spodbuja nezavedno zaznavo. Subliminalna 

komunikacija je najučinkovitejša pri tabu tematikah. Največji tabu vseh kultur sta spolnost in 

smrt. Beseda »sex«, ki simbolizira najmočnejši človeški nagon, je splošno tako prepoznavna, 

da sta dovolj že dve črki, da jo um sam dopolni. Ne bi nas smelo čuditi, če avtomobilska 

industrija poimenuje svoje modele s Honda SE 1, Mazda ZX 7, Datsun 200 SX, Mercedez SE 

4 ali Toyota SE 5. (Key 2003, 203‒207)  

Za učinkovitost subliminalnih sporočil je ključno nezavednje.Predpostavljamo lahko, da 

večina ljudi zase meni, da razmišlja in se odloča avtonomno ter da je sposobna ločiti 

domišljijo od realnosti. Vendarmediji dokazujejo, da je lahko meja med domišljijo in 

realnostjo zabrisana s preprostimi koraki. »Enostavno povedano, potrošniki morajo verjeti v 

neučinkovitost oglasov, da bi ti uspešno delovali.« (Key 2003, 196)  
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4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA IN PROUČEVANJE UPORABE 

MANIPULATIVNIH STRATEGIJ NA SLOVENSKEM TRGU 

 

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo s pomočjo anketnega 

vprašalnika.Sestavili smo dva različna vprašalnika; eden je bil namenjen prodajalcem, drugi 

pa potrošnikom. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo osebno in preko spletne ankete z uporabo orodja 1ka.si. Spletna 

anketa je bila posredovana sodelujočim zelektronskega naslova in socialnih omrežij 

(Facebook). Osebna anketa je bila opravljena med osebami, ki malo uporabljajo računalnik. 

Rezultati se medsebojno dopolnjujejo in v nalogi niso obravnavani ločeno. Podatki so bili 

obdelani s programom Microsoft Excel.  

4.1 Predstavitev vprašalnikov 

 

Anketna vprašalnika sta bila sestavljena tako, da smo z rezultati in pridobljenimi odgovori 

lahko potrdili ali ovrgli predhodno zastavljene hipoteze. Vprašalnika zajemata 7 vprašanj za 

prodajalce in 9 vprašanj za potrošnike. Pri tem se nismo spuščali v razlikovanje med prodajo 

storitev ali blaga. Prav tako ne vpanogo podjetja. 

Skupno število rešenih anket je 80 in zajema 40 prodajalcev in 40 potrošnikov. V uvodnem 

delu smo obe kategoriji spraševali po demografskih podatkih: spol, starost in stopnja 

dokončane izobrazbe. Starost smo razdelili na razrede, ki okvirno opredeljujejo populacijo kot 

mlajšo (18 do 35 let), zrelo (36 do 50oz. 55 let) in izkušeno (nad 50 oz. 55 let).  Pri 

prodajalcih smo upoštevali ciklus delovne dobe, od tod rahlo odstopanje pri postavljenih 

starostnih razredih.  

 

Potrošnikom je bil znotraj razreda izkušene populacije dodan še razred »nad 66 let«, ki 

označuje večinoma upokojence. Dodan je bil tudi starostni razred »manj kot 18 let«, a se iz 

tega razreda ni nihče odzval. Potrošnike smo vprašali še po zaposlitvenem statusu, prodajalce 

pa po velikosti njihovega podjetja.  

Pri vsebinskih vprašanjih smo prodajalce vprašali, ali skušajo usmerjati nakupovalne navade 

potrošnikov, aliso seznanjeni z obstojem tehnik, ki bi lahko močno vplivale na potrošnikove 

nakupovalne navade in alijihoz. bi jih ob danih možnostih uporabili. 

 

Potrošnike smo vprašali, alizaupajo v etičnost prodajalcev in alizaupajo v etičnost prodajalcev 

na slovenskem trgu. Čeprav smo v uvodni predstavitvi ankete opozorili na osredotočenost na 

prodajalce na slovenskem trgu, je bilo podobno vprašanje namensko postavljeno. Z njim smo 

želeli ponovno pritegniti pozornost k prodajalcem v slovenskem prostoru in istočasno 

ugotoviti, alimorda obstajajo odstopanja v primerjavi s tujimi. 
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Potrošnike smo vprašali še o seznanjenosti stehnikami, ki bi lahko močno vplivale na njihove 

nakupovalne navade, in alimenijo, da jih prodajalci uporabljajo.  

V oba vprašalnika smo vključili vprašanja zaprtega tipa s ponujenimi odgovori.Pri vprašanjih 

oetičnosti so bili prodajalci in potrošniki prepuščeni lastni interpretaciji pojma. Zanesljivost 

metode bi povečalo večje število anketiranih.  

 

V nadaljevanju so rezultati prikazani grafično in tekstovno.  

4.2 Analiza vprašalnika z vidika prodajalcev 

 

V raziskavi je sodelovalo 40 oseb, od tega 52 % moškega spola in 48 % ženskega spola, kar 

predstavlja 21 moških in 19 žensk.  

Med anketiranci je bilo največ predstavnikov mlajše populacije prodajalcev, med 18 in 35 

let,in sicer42 %. Nekaj manj (40 %) je bilo starih med 36 in 50 let, najmanj pa nad 51 let – 

18 %. 

 

 
Slika 14: Struktura anketirancev po starosti 

 

Polovica prodajalcev (20) je zaključila srednjo šolo, 16 prodajalcev oz. 40 % visokošolski ali 

univerzitetni program, po 2 prodajalca pa osnovno šolo in magisterij (5 %). Med anketiranci 

ni bilo nikogar z zaključenim doktoratom. 

 

 
Slika 15: Struktura anketirancev po izobrazbi 

 

55 % oz. 22 anketirancev je predstavljalo podjetja z do 10 zaposlenimi, 30 % oz. 12 

anketirancev podjetja z 10 do 50 zaposlenimi in 15 % oz. 6 anketirancev podjetja z 51 do 250 

zaposlenimi. Predstavnikov podjetij z nad 250 zaposlenimi ni bilo.   

42%

40%
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več kot 51

5%

50%

40%
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Slika 16: Velikost podjetja po številu zaposlenih 

 

Na vprašanje »Ali v podjetju skušate kakorkoli usmerjati nakupovalne navade potrošnika?« je  

72 % (29) prodajalcev odgovorilo z DA, 23 % (9) z NE in 5 % (2) z NE VEM.       

 

 
Slika 17: Usmerjanjenakupovalnih navad  

 

Na vprašanje »Ali menite, da obstajajo tehnike, s katerimi bi lahko močno vplivali na 

nakupovalne navade potrošnika?« je 90 % (35) prodajalcev odgovorilo z DA, 8 % (3) z NE 

VEM in 2 % (1) z NE. En anketiranec na vprašanje ni odgovoril. 

 

 
Slika 18: Seznanjenost z obstojem tehnik vplivanja  

 

Na vprašanje,aliuporabljajotehnike, ki bi lahko močno vplivale na nakupovalne navade 

potrošnikov, oz. bi jih, če bi imeli možnost, četudi niso etične, je 47 % (19) prodajalcev 

odgovorilo z NE, 40 % (16) z DA in 13 % (5) z NE VEM.       

 

 
Slika 19: Uporaba etično vprašljivih tehnik vplivanja  
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4.3 Analiza vprašalnika z vidika potrošnikov 

 

V raziskavi je sodelovalo 40 oseb, 53 % ženskega spola in 47 % moškega spola, kar 

predstavlja 21 žensk in 19 moških. Razdelitev populacije je bila skoraj enaka populaciji 

prodajalcev. 

 

40 % (16) anketirancev je bilo starih med 18 in 35 let, 27 % (11) med 36 in 55 let, 18 % (7) 

nad 66 let in 15 % (6) med 56 in 65 let. Mladoletnih anketirancev ni bilo. 

 

 
Slika 20: Struktura anketirancev po starosti 

 

Podobno kot pri prodajalcih je 55 % (22) potrošnikov zaključilo srednjo šolo, 35 % (14) 

visokošolski ali univerzitetni program ter po 2 osebi osnovno šolo in magisterij (5 %). Oseb z 

zaključenim doktoratom ni bilo med anketiranci. 

 

 
Slika 21: Struktura anketirancev po izobrazbi 

 

45 % (18) anketirancev je bilo zaposlenih, 27 % (11) nezaposlenih, 20 % (8) upokojenih in 

8 % (3) študentov. Med anketiranci ni bilo oseb s statusom kmeta. 

 

 
Slika 22: Status anketirancev 

 

Na vprašanje »Ali zaupate v etičnost večine prodajalcev?« je 60 % (24) potrošnikov 

odgovorilo z NE, 25 % (10) z DA in 15 % (6) z NE VEM.       
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Slika 23: Zaupanje v etičnost prodajalcev 

 

Na podobno vprašanje »Ali zaupate v etičnost večine prodajalcev na slovenskem trgu?« je  

48 % (19) potrošnikov odgovorilo z NE, 32 % (13) z DA in 20 % (8) z NE VEM.        

 

 
Slika 24: Zaupanje v etičnost prodajalcev na slovenskem trgu 

 

55% (21) anketirancev meni, da prodajalci usmerjajo njihove nakupovalne navade. 34 % (13) 

jih meni, da ne, 11 % (4) pa jih je odgovorilo, da ne vedo. Dva anketiranca nista odgovorila. 

 

 

Slika 25: Zaznava usmerjanja nakupovalnih navad 

 

Na vprašanje »Ali menite, da obstajajo tehnike, s katerimi bi prodajalci lahko močno vplivali 

na vaše nakupovalne navade?« je 56% (22) potrošnikovodgovorilo z DA, 26 % (10) z NE 

VEM in 18 % (7) z NE. En anketiranec na vprašanje ni odgovoril. 

 

 
Slika 26: Seznanjenost z obstojem tehnik vplivanja  
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Na vprašanje,ali menijo, da večina prodajalcev uporablja tehnike vplivanjav praksi, je 61 % 

(24) potrošnikov odgovorilo z DA, 31 % (12) z NE in 8 % (4) z NE VEM.       

 

 
Slika 27: Zaznava uporabe tehnik vplivanja 

4.4 Ugotovitve raziskave 

 

Zaradi relativno majhnega vzorca anketirancev rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na 

celotno slovensko populacijo. Raziskava je bila izvedena pretežno med delovno aktivnim 

prebivalstvom z dokončano srednjo šolo v obalno-kraški regiji. Med prodajalci so izrazito 

izstopali predstavniki malih podjetij z do 10 oz. do 50 zaposlenimi (90 %). Predpostavljamo, 

da bi rezultati kazali intenzivnejšo sliko vplivanja na potrošnike, če bi raziskava zaobjela več 

večjih podjetij. Ravno tako bi se rezultati morda razlikovali, če bi raziskava vključevala več 

višje izobraženih potrošnikov ali potrošnikov iz ostalih regij. 

Vprašalnika sta vsebovala kratka, jasna vprašanja brez vprašanj izrazito osebne narave, zato s 

pridobivanjem odgovorov nismo imeli težav. Z njimi smo lahko potrdili vse predhodno 

zastavljene hipoteze. Pridobljeni podatki potrjujejo, da velika večina prodajalcev skuša 

vplivati na nakupovalne navade potrošnika, skoraj vsi so seznanjeni z obstojem tehnik 

vplivanja, slaba polovica pa tehnike vplivanja, kljub vprašljivi etičnosti, dejansko uporablja v 

praksi. Iz povratnih informacij o anketi je bilo moč razbrati, da se je delež anketirancev 

spraševal, kaj naj bi veljalo za neetično. Glede na frekvenco odgovorov, ki kažejo, da 

prodajalci v veliki večini skušajo vplivati na nakupovalne navade potrošnika, lahko sklepamo 

tudi, da upad v dejanski uporabi tehnik vplivanja izhaja iz uporabljene besedne zveze 

»moralno etično« v zastavljenem vprašanju.   

Med potrošniki je razbrati relativno nezaupanje do prodajalcev. Velja omeniti, da se je pri 

poudarku, da gre za prodajalce na slovenskem trgu, nezaupanje zmanjšalo za približno 10 %, 

hkrati pa se je zaupanje povišalo za približno 10 %. Zaključimo lahko, da potrošniki za 20 % 

bolj zaupajo prodajalcem na slovenskem trgu, čeprav je to lahko zavajajoče, saj na 

slovenskem trgu deluje tudi veliko tujih prodajalcev. 

 

Dobra polovica potrošnikov meni, da prodajalci usmerjajo njihove nakupovalne navade. 

Ravno toliko jih je seznanjenih z obstojem tehnik vplivanja in menijo, da jih prodajalci 

uporabljajo. V potrošnikovi različici vprašalnika neetičnost ni bila omenjena. 
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5 SKLEP 

 

Pri proučevanju tehnik vplivanja smo ugotovili, da je manipulacija, tudi nenamerna, 

vseprisotna v človekovem življenju. »Manipuliramookolje, manipuliramo ljudi in 

manipuliramo okoliščine; vse z namenom zadovoljevanja potreb in zagotavljanja preživetja. 

Zanikanje tega dejstva ne naredi človeka nič manj manipulatorja. Zanikanje naredi človeka 

manj zavednega manipulatorja. To pa lahko iz človeka naredi manj učinkovitega 

manipulatorja.« (Warren 2007, 14) 

 

Pomembno vlogo pri manipulaciji odigrajo mediji, ki s prikazovanjem nerealnih vidikov in 

idealov oblikujejo človekove odzive, navade, vedenje, prepričanja ... Postopka se človek težko 

zave in vpliv manipulacije težko prepozna. 

Manipulacija z namenom povečevanja prodaje je ravno tako zelo dovršena in subtilna. 

Posledično je tudi zelo težko dokazljiva, čeprav lahko močno pogojuje potrošnikovo življenje 

in vedenje.  

Na podlagi rezultatov raziskave prodajalčevih poslovnih navad in potrošnikovega zavedanja 

lahko v grobem zaključimo, da skoraj vsi prodajalci na slovenskem trgu uporabljajo tehnike 

vplivanja pri prodaji, le polovica slovenskih potrošnikov pa se tega dejstva zaveda, kar 

predstavlja velik razkorak med prodajalci in potrošniki. Zaradi hude konkurenčosti na trgu 

lahko predpostavljamo, da se bo uporaba manipulativnih strategij še stopnjevala.  

Neizpostavljenost manipulaciji je nemogoča, ljudje se lahko le naučimo prepoznavati tehnike 

in zaznati vplive, kar bi lahko v veliki meri ublažilo njen vpliv.  

 

Dr. Robert Anthony je nekoč dejal: »Stopnja, do katere se bomo prebudili, bo sorazmerna 

stopnji resnice, ki jo lahko o sebi sprejmemo. Lahko bi dodali tudi, da bo stopnja, do katere 

bomo zmožni vplivati na druge, sorazmerna količini resnice o človeški naravi, ki jo lahko 

sprejmemo.« (Warren 2007, 8 po Anthony 1984) 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

 

za potrebe zaključne projektne naloge na Fakulteti za management v Kopru, vas vljudno 

prosim za sodelovanje v kratki anketi o vplivu prodajalcev na nakupovalne navade potrošnika. 

Kot prodajalec je mišljen vsak, ki ima v svojem podjetju odločilno vlogo pri prodaji 

(podjetniki, tržniki, trgovci, itd.), oz. vsako tržno naravnano podjetje, ki posluje v Sloveniji, 

ne glede na panogo ali prodajo blaga ali storitev.  

Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo le statistično uporabljeni v nalogi. Za sodelovanje se 

vam najlepše zahvaljujem!  
 

Pri spodaj navedenih vprašanjih označite ustrezen odgovor.  

 

1. Spol:       M       Ž 

2. Starost:       18-35       36-50       51 ali več 

3. Stopnja dokončane izobrazbe: 

a) OSNOVNA ŠOLA      b) SREDNJA ŠOLA      c) VISOKOŠOLSKI ALI 

UNIVERZITETNI PROGRAM      č) MAGISTERIJ      d) DOKTORAT 

4. Velikost vašega podjetja po št. zaposlenih:   

a) do 10       b) 10-50       c) 51-250       č) več kot 250 

5. Ali v podjetju skušate kakorkoli usmerjati nakupovalne navade potrošnika?       

DA       NE        NE VEM 

6. Menite, da obstajajo tehnike, s katerimi bi lahko močno vplivali na nakupovalne navade 

potrošnika?       

DA      NE       NE VEM 

7. Se jih poslužujete, oz. bi se jih, če bi imeli to možnost, čeprav morda niso moralno etične? 

DA      NE       NE VEM 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

 

za potrebe zaključne projektne naloge na Fakulteti za management v Kopru, vas vljudno 

prosim za sodelovanje v kratki anketi o vplivu prodajalca na nakupovalne navade 

potrošnikov. 

Kot prodajalec je mišljeno vsako tržno naravnano podjetje, ki posluje v Sloveniji, oz. vsak 

pravni subjekt pri katerem ste vsaj enkrat nakupovali, ne glede na panogo ali prodajo blaga ali 

storitev.  

Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo le statistično uporabljeni v nalogi. Za sodelovanje se 

vam najlepše zahvaljujem!  
 

Pri spodaj navedenih vprašanjih označite ustrezen odgovor.  

 

1. Spol:       M       Ž 

2. Starost:       manj kot 18 let       18-35       36-55       56-65       66 ali več 

3. Stopnja dokončane izobrazbe:       

a) OSNOVNA ŠOLA      b) SREDNJA ŠOLA      c) VISOKOŠOLSKI ALI 

UNIVERZITETNI PROGRAM      č) MAGISTERIJ      d) DOKTORAT 

4. Status:    a) ZAPOSLEN       b) NEZAPOSLEN       c) ŠTUDENT    

               č) KMET       d) UPOKOJENEC 

5. Ali zaupate v etičnost večine prodajalcev?       

DA       NE       NE VEM 

6. Ali zaupate v etičnost večine prodajalcev na slovenskem trgu?       

DA       NE       NE VEM 

7. Menite, da vas prodajalci kakorkoli usmerjajo pri vaših nakupovalnih navadah?      

DA       NE       NE VEM 

8. Menite, da obstajajo tehnike, s katerimi bi prodajalci lahko močno vplivali na vaše 

nakupovalne navade?       

DA       NE       NE VEM 

9. Menite, da jih večina prodajalcev uporablja v praksi?       

DA        NE       NE VEM 
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