
  



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

FILOZOFSKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO 

 

 

 

 

 

 

Nuša TADENC 

 

NAKUPNO VEDENJE MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

Mentorica: doc.dr. Eva Boštjančič 

 

 

 

 

Ljubljana, 2014





i 

Zahvala 

Za pomoč in nasvete pri pisanju diplomskega dela se zahvaljujem mentorici doc. dr. Evi 

Boštjančič, ki me je strokovno usmerjala in s konstruktivni napotki pomagala, da napisano še 

izboljšam. 

Zahvaljujem se posameznikom slovenskega trgovskega podjetja, s katerimi smo sodelovali 

pri oblikovanju diplomske raziskave in so me usmerjali k cilju. Iskreno se zahvaljujem tudi 

udeležencem, ki so se prijazno odzvali vabilu, si utrgali čas in mi pomagali pri izvedbi 

raziskovalnega dela diplomske naloge. Hvala za možnost, da sem se naučila veliko novega.  

Iskrena hvala dragima mami in očetu, da sta mi omogočila študij in mi ob tem vsa leta nudila 

oporo ter izkazovala potrpežljivost. Posebna zahvala velja še moji sestri, na katero se lahko 

vedno zanesem in mi zmeraj nesebično pomaga … ter z menoj razpravljala o marsikateri 

psihološki temi. Zahvaljujem se tudi fantu za vse spodbudne besede, pomoč in vlivanje moči 

za pisanje diplomske naloge. 

 

    Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim. (Ovidij) 

    Be patient and tough; some day this pain will be useful to you. 

    Bodi potrpežljiv in vztrajen; nekoč ti bo ta bolečina koristila. 

 



ii 

Povzetek 

Glavni namen študije je bil raziskati stališča do programov oziroma nagrajevanj zvestobe, ki 

jih ponujajo trgovci z izdelki široke potrošnje. Pridružen namen je bil raziskati nakupno 

vedenje in dejavnike izbire trgovine izdelkov široke potrošnje. Avtorica je predvidevala, da 

imajo udeleženci pozitiven odnos do programov zvestobe. Predpostavila je tudi, da udeleženci 

kot všečne elemente in zaznane koristi dojemajo tiste značilnosti programov zvestobe, ki jim 

omogočajo prihranek. Dalje je predvidevala, da zbiranje nalepk dojemajo kot najbolj 

stimulativno obliko programa zvestobe in da pod všečne elemente in zaznane koristi zbiranja 

nalepk dojemajo tiste nagrade, ki imajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Avtorica 

je predpostavlja tudi, da sta cena in kakovost izdelkov najpomembnejša dejavnika pri izbiri 

trgovcev z izdelki široke potrošnje.  

Izpeljane so bile tri fokus skupine s skupno dvaindvajsetimi udeleženci različnih starosti, 

spola in izobrazbe, homogene po kriteriju statusa izobraževanja (dijaki in študentje). Izkazalo 

se je, da udeleženci oblikujejo bipolaren odnos do programov oziroma nagrajevanj zvestobe; 

izražajo nekoliko bolj pozitivno stališče do trgovskih kartic in pretežno negativno stališče do 

zbiranja nalepk. Kot najbolj všečne elemente in zaznane koristi programov zvestobe naštevajo 

tiste, ki omogočajo prihranek, in to sta takojšnji popust in boniteta. Kot najbolj všečne 

nagrade dojemajo tiste, ki so brezplačne, kakovostne in uporabne. Kot najpomembnejša 

dejavnika izbire trgovca sta se izkazala cena in kakovost oziroma razmerje med kakovostjo in 

ceno. 

Raziskava pripomore h globljemu razumevanju vedenja mladostnikov v vlogi potrošnikov. 

Razsvetlila je nekatere motivacijske dejavnike, stališča in pričakovanja v ozadju izbire 

trgovca z izdelki široke potrošnje in v ozadju odnosa do ene izmed najpogosteje uporabljenih 

orodij strateškega upravljanja odnosov s kupci v modernem svetu, t. i. programov zvestobe. 

Osvetlila je tudi nekatere nakupne navade mladostnikov. 

 

Ključne besede: psihologija potrošnika, vedenje potrošnikov, stališča, programi zvestobe, 

mladostniki 
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Summary 

The main aim of this study was to explore existing attitudes toward retailers loyalty programs. 

Additional aim was to investigate existing purchase behaviour and factors that drive 

participants into choosing retailers. The author assumes, that participants have overall positive 

attitudes toward loyalty programs. She also assumes that participants perceive savings as the 

most attractive element and benefit of loyalty programs. Furthermore she assumes, that 

loyalty programs that enable collecting and redeeming stickers for rewards, are considered to 

be the most stimulating to join into; as well as rewards that offer the best ratio between price 

and quality, are perceived to be the most attractive and beneficial. The author also assumes 

that the price and quality of products are the most important driving factors in choosing a 

retailer. 

Three focus groups were carried out with the total of twenty-two participant of various age, 

gender and education, homogeneous on the criterion of educational status (secondary school 

students and students). The study established that participants have bipolar attitudes toward 

loyalty programs; they express somewhat more positive attitudes toward loyalty cards and 

mainly negative attitudes toward loyalty programs that offer collecting and redeeming stickers 

for rewards. For said participants count bonuses and instant discounts as the most attractive 

and beneficial elements of loyalty programs. As the most attractive and beneficial among 

rewards, offered for redeeming stickers, are perceived those given free of charge, also being 

of high quality and usefulness. Also, price and qualities, or rather ratio between price and 

quality of products, are perceived by participants to be the most important factors in choosing 

retailers. 

The study contributes to the deeper understanding of the role that adolescents play as 

consumers. The research highlights some motivational factors, attitudes and expectations 

behind the process of choosing retailer and behind the (non)acceptance of the so-called 

loyalty programs, nowadays one of the most common tools in strategic customer relationship 

management. The study also highlights some of the adolescents’ consumer habits. 

 

Key words: consumer psychology, consumer behaviour, attitudes, loyalty programs, 

adolescents

http://sl.pons.eu/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/homogeneous
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1.0 Uvod 

Strinjam se z mislijo Davida L. Loudona in Alberta J. Della Bitte (1993), da je pomembna 

vloga, ki jo ima potrošnja v življenju, najpomembnejši razlog za preučevanje vedenja 

potrošnikov. 

Vsekakor precejšnji del svojega življenja porabimo za opravljanje nakupov in smo s 

potrošniškim vedenjem soočeni že od malih nog. Sprva kot otroci, ki nas po nakupih s seboj 

vzamejo starši, v mladosti tudi mi postajamo pobudniki potrošnje naših staršev in se še naprej 

izpopolnjujemo v vlogi potrošnika, kasneje pa seveda nastopimo kot samostojni, aktivni 

potrošniki. Prav tako porabimo veliko časa, ko o storitvah in izdelkih premišljujemo, se o njih 

pogovarjamo z družino ali s prijatelji ali se z njimi seznanjamo v medijih. Izbira izdelkov in 

njihova uporaba pa pravzaprav izraža način našega vsakodnevnega življenja. 

Kot potrošniki pomembno prispevamo k zdravju ekonomije na lokalni, državni in globalni 

ravni. Nakupne odločitve, ki jih sprejemamo, vplivajo na povpraševanje o osnovnih 

surovinah, prevozu, imajo vpliv na proizvodnjo, bančništvo itd. Prav tako imajo vpliv na 

zaposlitev delavcev in razporeditev virov, na uspešnost nekaterih industrij ter na neuspeh 

ostalih. 

1.1 Psihologija potrošnika 

Zanimanje za vedenje potrošnika je naraslo v 60-ih letih prejšnjega stoletja in veliko zgodnjih 

razlag potrošništva se je opiralo samo na teorije s področja ekonomije ter vedenje potrošnika 

obravnavalo kot vedno racionalno  potrošnik se zmeraj vede tako, da maksimizira svojo 

korist in zadovoljstvo pri nakupu izdelkov in storitev. Kasneje so raziskave uspele pokazati, 

da lahko potrošnik nakupuje tudi impulzivno in da na njegovo nakupno vedenje vplivajo ne le 

družina, prijatelji, vzorniki in oglasi, temveč tudi njegovo razpoloženje, čustva in okoliščine 

(Schiffman, Lazar Kanuk in Hansen, 2012). 

Psihologija, ki se je ukvarjala s proučevanjem vedenja potrošnika, je bila sprva del 

industrijske in organizacijske psihologije. Šele leta 1960 je neformalna skupina aplikativnih 

psihologov, ki so delovali v oglaševalskih agencijah, izvajali tržne raziskave in delali v 

volilnih agencijah, pristopila do ameriškega združenja psihologov s predlogom, da bi vpeljali 

novo smer (Schumann, Haugtvedt in Davidson, 2008). To je hkrati pomenilo rojstvo 

psihologije potrošnika, ki se ukvarja z uporabnostjo znanih bazičnih ugotovitev psihološke 
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znanosti na področju potrošnje kot specifičnem polju človekovega vsakdanjega delovanja. 

Predstavlja teoretično in empirično proučevanje človekovega vedenja, povezanega z načini 

menjave denarja, časa in energije za dobrine, izdelke in storitve. Psihologija potrošnika 

proučujejo potrošnikove aktivnosti, ki so povezane z nakupom, uporabo in odstranitvijo 

dobrin, izdelkov in storitev, vključno s potrošnikovimi čustvenimi, kognitivnimi in 

vedenjskimi odzivi, ki se dogajajo pred temi aktivnostmi, vplivajo na njih ali jim sledijo. Njen 

cilj je opisati, napovedati, vplivati na in/ali razložiti odzive potrošnika na z izdelki in 

storitvami povezane informacije in izkušnje. Psihologija potrošnika prav tako omogoča 

razumevanje in razvoj zmožnosti uporabe psiholoških znanj tako na področju trženja kot tudi 

na polju oblikovanja regulative ter samozaščitnega vedenja potrošnikov (Loroz in Cronley, 

n.d.). 

1.2 Vedenje potrošnika 

Proučevanje vedenja potrošnika pravzaprav predstavlja interdisciplinarno vedo, ki pri svojem 

pojasnjevanju črpa znanja iz drugih (družbenih) znanosti, ki so starejše in se ukvarjajo z 

raziskovanjem človekovega vedenja, torej zraven psihologije in socialne psihologije tudi 

sociologije, ekonomije in antropologije (Možina, Tavčar in Zupančič, 2012). 

Interdisciplinarna narava vedenja potrošnikov pa ne predstavlja slabosti, mogoče je to celo 

največja prednost. Obstoječe znanje z različnih področij združuje v celoto, ki opisuje 

posameznika v njegovi vlogi potrošnika. 

Solomon, Bamossy, Askegaard in Hogg (2006) vedenje potrošnika opredeljujejo kot 

proučevanje procesov, do katerih pride, kadar posameznik (ali skupina ljudi) izbira, nabavlja, 

uporablja in odstrani izdelke, storitve, ideje ali izkušnje z namenom, da bi zadovoljil potrebe 

in želje. Schiffman idr. (2012) pravijo podobno: gre za vedenje, ki ga potrošnik izkazuje, 

kadar išče, kupuje, uporablja, ocenjuje in odstranjuje izdelke ali storitve, za katere presoja, da 

bodo zadovoljili njegove potrebe. Torej lahko rečemo, da gre za proučevanje dejavnikov, ki 

vplivajo na potrošnika ne le med nakupom, temveč tudi pred in po njem, ter dajejo odgovor 

na vprašanja: kaj potrošnik kupuje, zakaj kupuje, kdaj kupuje, kje kupuje, kako pogosto 

kupuje, kako pogosto uporablja kupljeno in kako se znebi kupljenih in nekdaj novih izdelkov.  

Iz vsega napisanega sledi, da je potrošnik oseba, ki ima vire in sposobnosti za nakup dobrin, 

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

Zupančič in Štefančič Pavlovič, 2002; po Možina idr. 2012). Solomon idr. (2006) s pojmom 

potrošnik označujejo osebo, ki zazna potrebo ali željo, opravi nakup in potem odstrani 
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izdelek. Pri vsem tem pa je potrebno upoštevati, da so v proces potrošnje velikokrat vključeni 

tudi drugi ljudje oziroma kupec in uporabnik izdelka nista nujno ista oseba. 

Vedenje potrošnika je zapleten proces  čeprav znajo potrošniki po navadi zelo dobro opisati 

svoje želje in potrebe, se lahko v resnici vedejo drugače. Včasih niti sami ne vedo, kakšni so 

motivi za njihove odločitve, ali pa si zaradi različnih dejavnikov v zadnjem trenutku 

premislijo. 

1.2.1 Proces vedenja in odločanja potrošnika 

Kot je bilo v grobem že omenjeno, na vedenje potrošnika in njegovo odločanje delujejo 

družbenoekonomski dejavniki, kultura in socialna slojevitost, referenčne in druge skupine, 

mediji, njegove osebnostne značilnosti, razpoloženje, čustva, želje in stališča, pa tudi 

situacijski dejavniki (Schiffman idr., 2012). Še enkrat torej ugotovimo, da je vedenje 

potrošnika kompleksno in ga moramo razumeti v okviru mnogih dejavnikov, ki so 

dinamičnega in ne statičnega značaja. 

Schiffman idr. (2012) so z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki vplivajo na proces vedenja 

potrošnika, oblikovali poenostavljen model vedenja potrošnika, ki hkrati zrcali tako 

kognitivne kot čustvene vidike potrošnikovega procesa nakupnega odločanja. Model sestoji iz 

treh stopenj in je prikazan na sliki 1. 
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Slika 1. Prikaz poenostavljenega modela vedenja potrošnika, ki vključuje tudi proces 

nakupnega odločanja (Schiffman, Lazar Kanuk in Hansen, 2012). 

 

1. Stopnja vhoda ali inputa 

Zunanji dejavniki, kot so trženjska prizadevanja (izdelek, tržno komuniciranje, cena ter 

prodajne poti in metode) in družbeno-kulturno okolje (družina, referenčne skupine, vloge in 

položaji, družbeni razred, kulturno in subkulturno članstvo), predstavljajo vire informacij o 

določenem izdelku ali storitvi in vplivajo na potrošnikove z izdelkom ali storitvijo povezane 

vrednote, stališča in vedenje. Schiffman idr. (2012) razlagajo, da seštevek zunanjih 

dejavnikov oziroma vplivov z veliko verjetnostjo deluje na potrošnikovo prepoznavo izdelka 

in storitve kot potrebe, na njegovo nakupno vedenje in na to, kako bo uporabljal, kar je kupil. 
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S trženjskimi aktivnostmi skuša podjetje potencialnim potrošnikom predstaviti prednosti 

izdelka. Trženjska prizadevanja zato predstavljajo neposreden poizkus, da podjetje doseže, 

seznani in prepriča potrošnika v nakup in uporabo izdelka ali storitve. Zajemajo sam izdelek 

in njegove značilnosti (vključno z njegovim pakiranjem, embalažo, velikostjo, garancijo); 

masovno medijsko oglaševanje, neposredno trženje, osebno prodajo in uporabo drugih 

promocijskih trudov; cenovno politiko; ter izbiro prodajnih poti kako izdelek od proizvajalca 

pripeljati do potrošnika. Vpliv trženjskih prizadevanj je v največji meri odvisen od tega, kako 

jih zaznavajo potrošniki. Zato tržniki, raje kot da se zgolj zanašajo na predviden učinek 

trženjskih aktivnosti, vlagajo v raziskave in proučujejo, kako potrošniki trženjske trude in 

prizadevanja zaznavajo oziroma dojemajo (Schiffman idr., 2012). 

Kultura je najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na človekove želje in vedenje, saj že odraščajoči 

otrok od družine in drugih ključnih institucij pridobi niz vrednot, zaznav, nagnjenj in 

vedenjskih značilnosti. Vsako kulturo sestavlja več subkulturnih skupin, ki svojim članom 

nudijo bolj izostreno identifikacijo in socializacijo, subkulture pa s svojimi posebnostmi 

vplivajo tudi na nakupno vedenje (Kotler, 1996). Družbeni razredi so sorazmerno enoviti in 

trajno hierarhično razvrščeni sloji neke družbe, katerih predstavniki imajo podobne vrednote, 

želje in vedenje in tako družbeni razredi kažejo očitne razlike pri naklonjenosti do izdelkov ali 

blagovnih znamk na različnih področjih, ne nazadnje pa se razlikujejo tudi glede na 

naklonjenost posameznim sredstvom obveščanja (Kotler, 1996). Na potrošnika vplivajo tudi 

različne referenčne skupine, ki lahko imajo neposreden ali posreden vpliv na potrošnikova 

stališča in njegovo vedenje. Kotler (1996) opisuje, da nanj vplivajo na vsaj tri načine: 

posameznika spodbujajo k novim načinom vedenja in življenjskega sloga; oblikujejo njegov 

pogled na svet in njegovo samopodobo, ker si želi biti »primeren« za določeno skupino; ter ga 

silijo v podrejanje vzorcem, ki lahko vplivajo na izbiro določenih izdelkov oziroma blagovnih 

znamk. Dalje navaja, da je sicer lahko stopnja vpliva posameznih referenčnih skupin za 

različne izdelke in blagovne znamke različna, prav tako pa se njihov vpliv spreminja glede na 

položaj izdelka v njegovem življenjskem ciklu. Med uvajanjem je vpliv drugih ljudi na 

odločitev za nakup izdelka zelo močan, vpliv na izbiro blagovne znamke pa manjši. Na 

stopnji tržne rasti skupine močno vplivajo tako na izbiro izdelka kot na izbiro blagovne 

znamke. Na stopnji zrelosti izdelka drugi ljudje vplivajo predvsem na izbiro blagovne znamke 

in manj na izbiro izdelka, medtem ko v obdobju upadanja postane vpliv referenčnih skupin 

šibak tako za izdelke kot blagovno znamko (Kotler, 1996). Družinski člani so najvplivnejša 

primarna referenčna skupina. V življenju potrošnika ločimo dve vrsti družin. Primarno 

(rodno) družino, ki jo sestavljajo potrošnik in njegovi starši, ter ustvarjeno družino, ki si jo 

oblikuje potrošnik. Slednja ima bolj neposredni vpliv na vsakdanje nakupno vedenje (Kotler, 
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1996). Ker človek skozi življenje sodeluje v različnih skupinah (družini, klubih, organizacijah 

ipd.), lahko njegovo sodelovanje v posamezni skupini opredelimo s stališča vlog in položaja. 

Posameznikovo vlogo sestavljajo vse dejavnosti, ki naj bi jih opravljal v nekem okolju, vsaka 

vloga pa pomeni tudi neki položaj. In to dvoje vpliva na nakupno vedenje potrošnika, saj se 

posameznik pri nakupovanju odloča za izdelke, ki kažejo njegovo vlogo in položaj v družbi 

(Kotler, 1996). 

 

2. Stopnja procesa 

Psihološki dejavniki (motivacija, zaznave, učenje, osebnost in stališča) predstavljajo neločljiv 

del vsakega posameznika in vplivajo na to, kako bodo trženjska prizadevanja in družbeno-

kulturno okolje delovali na potrošnikovo prepoznavo potrebe, njegovo iskanje informacij ter 

na njegovo ocenitev možnosti  torej na potrošnikov proces odločanja. Izkušnje, ki jih 

potrošnik pridobiva skozi celoten proces odločanja, pa hkrati povratno vplivajo na njegove 

psihološke značilnosti (Schiffman idr., 2012). 

Kot je razvidno iz slike 1, potrošnikov proces odločanja sestoji iz treh faz. V fazi prepoznave 

potrebe potrošnik zazna razliko med želenim stanjem in dejansko situacijo, ki je tako velika, 

da sproži proces motivacije in odločanja. Temu sledi faza iskanja informacij, ko potrošnik 

išče informacije po svojem spominu (notranje iskanje) in pridobiva relevantne informacije iz 

okolja (zunanje iskanje) (Schiffman idr., 2012). Problem poskuša rešiti najprej z uporabo 

informacij iz dolgoročnega spomina, pri čemer preverja, ali ima na voljo dovolj ustreznih 

informacij/izbir, da reši problem, ne da bi iskal še naprej. Če je taka rešitev mogoča, potem je 

problem rešen, v kolikor pa ne, se pri iskanju informacij potrošnik osredotoči na zunanje 

okolje, ki je ustrezno za rešitev problema. V splošnem je iskanje informacij obsežnejše, kadar 

je nakup pomemben, kadar obstaja potreba po obsežnejšem učenju o nakupu in/ali kadar je 

mogoče ustrezne informacije dobiti in uporabiti na enostavnejši način (Možina idr., 2012). V 

fazi ocenjevanja možnosti potrošnik ocenjuje možnosti z vidika pričakovanih koristi in izbira 

najboljšo ponudbo (Schiffman idr., 2012). Odločitev potrošnika o tem, katere kriterije bo 

uporabil za ocenjevanje možnosti in kako bo zožil število izdelčnih alternativ (ponudb) ter 

potem morda izbral izdelek, je odvisna od uporabljene vrste procesa odločanja. Kadar se na 

primer potrošnik odloča iz navade, najverjetneje ne bo preučil nobene alternative svoji 

običajni blagovni znamki (Možina idr., 2012). Alternative, ki jih potrošnik aktivno preučuje 

med procesom izbire, predstavljajo njegov upoštevani niz. Le-ta sestoji iz izdelkov, ki so 

bodisi že v spominu (priklicni niz) bodisi iz tistih, ki so vidni v trgovinskem okolju. Potrošnik 
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ima tudi alternative, ki se jih zaveda, a jih ne želi (neupoštevani niz) ter alternative, ki jih 

sploh ne upošteva (interni niz) (Solomon idr., 2006). 

Potrošnik kupuje, kadar se zave svojih potreb in želja, vendar kupuje pod vplivom svojih 

stališč, zaznav in učenja. Možina idr. (2012) razpravljajo, da nezadovoljene potrebe in motivi 

vplivajo na vse faze procesa odločanja, še posebej pomembni pa so na začetni stopnji, saj so 

prav nezadovoljene potrebe tiste, ki zahtevajo posameznikovo aktivnost pri njihovem 

zadovoljevanju. Ukrepa lahko samo motivirana oseba in kako bo ukrepala, je odvisno od tega, 

kako zaznava trenutne okoliščine. Dejstvo je, da potrošnik izdelke zaznava preko občutkov, ki 

nam jih posredujejo čutila, toda vsak potrošnik te podatke sprejema, razporeja in si jih razlaga 

po svoje. Kotler (1996) pravi, da lahko potrošnik isti izdelek zaznava na tri različne načine 

zaradi treh vrst zaznavnih postopkov: selektivne pozornosti, selektivnega izkrivljanja in 

selektivne ohranitve. Zaznavanje je skupaj z učenjem prepletajoča se sestavina človekovega 

vedenja. Vse zaznave in aktualni dražljaji, ki se vtisnejo v spomin, prispevajo k učenju in vse 

človeško vedenje je povezano z učenjem iz prejšnjih izkušenj. Učenje podobno kot 

zaznavanje izdeluje miselne sheme in jih istočasno dopolnjuje. Prav tako prispeva k razvoju 

zanimanja, stališč, prepričanj, preferenc, predsodkov, čustev in standardov ravnanja, torej 

vsega, kar vpliva na zaznavna okna in na potrošnikove morebitne nakupne odločitve (Možina 

idr., 2012). Določenih nakupov se tudi naučimo in nakupi, ki smo jih vajeni, nam vzamejo 

manj časa in energije, kot če bi o vsakem nakupu razmišljali in iskali nove možnosti (Malovrh 

in Valenčič, 1997). Nakupno vedenje je prav tako pod močnim vplivom stališč do določene 

znamke ali izdelka. M. Malovrh in Valenčič (1997) razlagata, da obstaja večja možnost, da 

potrošnik izdelek kupi, kadar ima do njega pozitivno stališče in ga dojema z ugodnimi čustvi 

kot nekaj koristnega, lepega, zanimivega, kot pa če ga sprejema z negativnimi čustvi. Ko so 

stališča oblikovana, imajo v naslednjih izbirah usmerjevalno vlogo. Osebnost potrošnika, kot 

zadnji psihološki dejavnik v prikazanem modelu, pa vpliva na njegovo nakupno vedenje in 

proces odločanja, saj se posameznik zaradi značilnih psiholoških lastnostni razmeroma 

dosledno in trajno odziva na okolje (Možina idr., 2012). 

 

3. Stopnja izhoda ali outputa 

Zadnja stopnja v modelu opisuje dve tesno povezani poodločitveni dejavnosti, nakup in 

ponakupno ocenjevanje (Schiffman idr., 2012). Ti dejavnosti nekateri avtorji (npr. Hawkins in 

Montersbaugh, 2010; Možina idr., 2012) obravnavajo kot zadnji fazi v razširjenem procesu 

odločanja potrošnika in ju imenujejo faza nakupne odločitve in faza ponakupnega vedenja. 
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V fazi nakupne odločitve potrošnik pridobi oziroma kupi izbrano alternativo ali sprejemljiv 

substitut, če je to potrebno. V fazi ponakupnega vedenja (uporabe) pa potrošnik po uporabi 

izdelka ocenjuje, v kolikšni meri izbrana alternativa zadovoljuje njegove potrebe in 

pričakovanja (Možina idr., 2012). Schiffman idr. (2012) razlagajo, da je nakupna odločitev za 

cenejše in kratkotrajnejše izdelke (npr. šampon) pod večjim vplivom trženjskih spodbud (npr. 

cenovnih znižanj) in lahko predstavlja nakup preizkušanja. Takrat potrošnik oceni izdelek 

skozi njegovo neposredno uporabo in če njegovo potrebo ustrezno zadovolji ter je z izdelkom 

zadovoljen, bo morda opravljal ponavljajoče nakupe. Pri nakupu dolgotrajnejših izdelkov 

(npr. hladilnik) pa nakup preizkušanja ni mogoč in takrat potrošnik po ocenitvi možnosti 

opravi kar dolgoročni nakup.  

Schiffman idr. (2012) dodajajo, da potrošnik pri ocenjevanju, ali izdelek zadovoljuje njegove 

potrebe in pričakovanja, teži k temu, da zmanjša negotovost in dvom, da je naredil slabo 

nakupno odločitev. Želi namreč zmanjšati ponakupno kognitivno disonanco in si z 

ocenjevanjem zagotoviti, da je bila njegova odločitev dobra. To naredi z uporabo ene izmed 

naslednjih strategij: (a) racionalizira svojo izbiro kot preudarno; (b) išče oglase, ki podpirajo 

njegovo izbiro in se izogiba tistim, ki prikazujejo alternativne, konkurenčne izbire; (c) 

poskuša v nakup izdelka prepričati druge (in s tem potrditi svojo izbiro); ali (d) poišče 

zagotovilo pri drugih zadovoljnih uporabnikih.  

Schiffman idr. (2012) dalje razlagajo, da so možni trije različni izidi ocenjevanja ali izdelek 

zadovoljuje potrošnikove potrebe in pričakovanja: (a) izdelek dosega potrošnikova 

pričakovanja, kar vodi do nevtralnih občutij; (b) izdelek preseže potrošnikova pričakovanja, 

kar vodi v zadovoljstvo; in (c) izdelek ne doseže potrošnikovih pričakovanj, kar pripelje do 

nezadovoljstva. Kadar izdelek dosega ali presega pričakovanja, ga bo potrošnik najverjetneje 

kupil ponovno. Kadar pa pričakovanj ne dosega in potrošnika razočara, bo ta iskal druge, 

ustreznejše alternative. 

V fazi ponakupnega vedenja oziroma ocenjevanja potrošnik pridobiva nove izkušnje, le-te pa 

povratno vplivajo na njegove psihološke značilnosti, kar dalje vpliva na to, kako bodo 

potekale potrošnikove prihodnje podobne odločitve (Schiffman idr., 2012). 

1.2.2 Stališča potrošnika 

Kot ugotovljeno so psihološki dejavniki tisti, ki pomembno prispevajo k vedenju potrošnika 

in poteku procesa njegovega odločanja. Proučevanje enega izmed njih, t.j. stališč, pa je že od 

nekdaj zelo zanimivo tudi tržnikom. Raziskovanje potrošnikovih stališč do blagovnih znamk, 

izdelkov, storitev in idej je privlačno zaradi predpostavke, da so potrošnikova stališča 
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pomembna determinanta njegovega nakupnega vedenja (Ajzen, 2008). Tržniki želijo 

marsikdaj oblikovati ter spreminjati stališča do izdelkov, storitev ali blagovnih znamk, saj jim 

predstavljajo bistveno točko za načrtovanje strategije trženja. Njihovo raziskovanje je zato 

ključnega pomena tudi za njih (Schiffman idr., 2012). Možina (1986; po Možina idr., 2012) 

navaja naslednje povezave med stališči in nakupnim vedenjem: 

(a) čim bolj so potrošniki naklonjeni izdelku, tem večja je možnost njegove prodaje; 

(b) čim manj so potrošniki naklonjeni izdelku, tem manjše bo nakupovanje; 

(c) če imajo potrošniki negativno stališče do izdelka, je velika verjetnost, da ga bodo 

prenehali kupovati; 

(d) če se potrošniki prvič srečajo z izdelkom, bodo njihova stališča bolj ali manj 

porazdeljena v normalni krivulji. 

1.2.2.1 Opredelitev stališč 

V kontekstu psihologije potrošnika stališče predstavlja naučeno ali pridobljeno naravnanost, 

da potrošnik reagira pozitivno ali negativno do stališčnega objekta (Schiffman idr., 2012). 

Vsak del te definicije opisuje pomembno značilnost stališč, ki je nujna za razumevanje vlog 

stališč v vedenju potrošnikov. 

Stališčni objekt je vsak specifični potrošniški ali trženjski pojem (Solomon idr., 2006). Tako 

lahko potrošnik oblikuje stališče do posameznega izdelka, kategorije izdelkov, blagovne 

znamke, storitve, uporabe izdelka, oglasov, cene, medijev, trgovcev idr. Obstaja splošno 

strinjanje, da so stališča naučena (Schiffman idr., 2012). Zato stališča, ki so pomembna za 

razumevanje vedenja potrošnika, razumemo kot rezultat izkušenj z izdelkom; kot rezultat 

informacij, ki jih potrošnik pridobi od drugih; ali kot rezultat izpostavljenosti oglaševanju 

množičnih medijev, internetu ali različnim oblikam neposrednega trženja. Možina idr. (2012) 

poudarjajo, da stališča z vedenjem niso sinonim, četudi lahko vedenje nakazuje nanje. Raje 

kot to izražajo le pozitivno ali negativno oceno do stališčnega objekta. Kot naučene 

naravnanosti imajo stališča čustveno kvaliteto in zato potrošnika ženejo k določenemu 

nakupnemu vedenju ali ga odvrnejo od določenega nakupnega vedenja. Dalje, stališča so 

relativno skladna z vedenjem, ki ga odražajo, a hkrati niso nujno stalna, temveč se spreminjajo 

(Schiffman idr., 2012) Običajno se pričakuje, da se bo potrošnik, kadar ima možnost, da se 

vede, kot želi, vedel skladno s svojim stališčem. Vendar lahko situacije včasih onemogočijo 

skladnost med stališči in vedenjem, zato avtorji dodajajo, da moramo vedno upoštevati še 

možne situacijske vplive na potrošnikova stališča in vedenje. Ko govorijo o situaciji, mislijo 

na dogodke ali okoliščine, ki v določenem času vplivajo na odnos med stališčem in vedenjem. 
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Specifične situacije lahko povzročijo, da se potrošnik vede na način, ki je navidezno 

neskladen z njegovimi stališči. Nadaljujejo, da bi lahko kdo prehitro predpostavil, da ima 

oseba negativen odnos do izdelka določene blagovne znamke, če vsakič, ko izdelka zmanjka, 

kupi drugo blagovno znamko. V resnici lahko gre samo za željo, da ekonomizira svoje 

nakupe, in zato vsakič izbere blagovno znamko, ki je ponujena po ugodnejši ceni. Vedenje 

potrošnika v takem primeru ni rezultat negativnega stališča do določene blagovne znamke, 

temveč le želje po ugodnem nakupu. Tudi nasprotno je seveda mogoče. Če nekdo redno 

uporablja neko storitev, lahko prehitro sklepamo, da ima do te storitve oblikovano močno 

pozitivno stališče. Enostavno lahko posameznik storitev glede na dano situacijo oceni kot 

prikladno in to ne pomeni, da se kdaj ne bi odločil za kakšno drugo (Schiffman idr., 2012). 

1.2.2.2 Sestava stališč 

Da bi lahko kar najbolje razumeli odnos med stališči in vedenjem, so se raziskovalci 

osredotočali na raziskovanje glavnih elementov stališč. Solomon idr. (2006) ugotavljajo, da se 

večina avtorjev strinja, da so stališča sestavljena iz treh komponent, kar je osnova za klasičen, 

trikomponenti pogled na stališča. Stališča zatorej predstavljajo integracija treh osnovnih 

duševnih funkcij (spoznavne, čustvene ter konativne) in vedno vsebujejo te komponente 

(Možina idr., 2012). 

 

1. Spoznavna komponenta 

So podatki, znanja, izkušnje, informacije, tudi vrednostne sodbe in argumenti v zvezi z 

objektom, dogodkom, osebno ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Vse te podatke, 

znanja, izkušnje itd. pridobimo s kombinacijo neposrednih izkušenj s stališčnim objektom in z 

njim povezanimi informacijami iz različnih virov. Gre pravzaprav za prepričanja, ki jih 

imamo do stališčnega objekta, zato spoznavna komponenta predstavlja potrošnikovo 

prepričanje, da stališčni objekt poseduje določene lastnosti in da specifično vedenje vodi so 

specifičnega izida. V kolikor je objekt stališča oseba, je spoznavna komponenta pogosto neki 

stereotip. Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah, pa so predsodki 

(Možina idr., 2012). 

 

2. Čustvena komponenta  

So pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja stališčnega objekta. Stališčnemu objektu 

namreč dajemo sodbo je dober ali slab, pozitiven ali negativen, nam je všeč ali ne, prijeten ali 
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neprijeten ipd. Gre torej za čustveni odnos, ki ga imamo do stališčnega objekta (Možina idr., 

2012). Čustvo lahko nastane brez posebnih izkušenj ali informacij o stališčnem objektu, lahko 

pa je rezultat večkratnega ocenjevanja in uporabe objekta. Čustvo, ki se pojavi ob posamezni 

informaciji v povezavi s stališčnim objektom, je odvisno od osebnosti posameznika in od 

situacije, v kateri se pojavlja. V različnih situacijah so lahko odzivi na stališčni objekt 

razlikujejo (Schiffman idr., 2012). 

 

3. Konativna (tudi aktivnostna, dinamična, vedenjska) komponenta 

Je težnja ali dispozicija posameznika, da deluje na določen način glede na stališčni objekt. 

Posameznik podpre tiste objekte in situacije, do katerih ima pozitivna stališča oziroma 

prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča. Poudarek je na 

pripravljenosti za delovanje in ne na dejavnosti sami (Možina idr., 2012). Na področju 

potrošništva konativno komponento največkrat obravnavajo kot odraz potrošnikovega 

namena, da opravi nakup (Schiffman idr., 2012). 

 

Hawkins in Montersbaugh (2010) povzemata, da vse tri komponente stališča v splošnem 

kažejo tendenco k skladnosti. Če se spremeni katerakoli komponenta stališča, to pomeni, da 

se bo pojavila tendenca po spremembi ostalih dveh komponent stališča. Možina idr. ( 2012) 

ugotavljajo, da sta spoznavna in čustvena komponenta med sabo običajno usklajeni. V kolikor 

pa pride do neusklajenosti, do razlik med njima, to skoraj nujno vodi do spremembe stališča, 

bodisi z dodajanjem novih informacij bodisi z apelom na naša čustva. Hawkins in 

Montersbaugh (2010) navajata razloge, zakaj lahko pride do nekonsistentnosti (neskladnosti) 

med komponentami stališč potrošnika: 

(a) da se stališča spremenijo v akcijo, mora najprej obstajati potreba oziroma motiv; 

(b) za izpolnitev stališča je potrebno imeti zmožnost za izpolnitev (denar); 

(c) običajno merimo samo stališče do enega izdelka, potrošnik pa mora izbrati izdelek 

med kategorijami ali znotraj kategorije izdelkov; 

(d) včasih potrošnik oblikuje ambivalentno stališče, ki zajema mešana prepričanja in/ali 

občutja do stališčnega objekta; 

(e) če sta kognitivna in čustvena komponenta šibki in če potrošnik med nakupovanjem 

pridobi dodatne informacije, lahko v trenutku nakupa prevlada drugo stališče; 

(f) običajno merimo samo stališče posameznika, na izbiro in nakup pa neposredno ali 

posredno vplivajo še drugi ljudje; 
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(g) običajno merimo samo komponente stališča, pozabimo pa na dejavnike situacije, ki 

lahko spremenijo vedenje; 

(h) uporaba neprimernih ali nepopolnih mer kognitivne ali čustvene komponente 

stališča. 

1.2.2.3 Funkcija stališč 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja in zato vplivajo na to, 

kako posameznik zaznava in doživlja določene situacije in objekte, kako o njih misli in nanje 

čustveno reagira (Možine idr., 2012). Katz (1960) je identificiral štiri osnovne funkcije stališč, 

ki opisujejo, čemu služijo stališča in zakaj se spreminjajo. Nekateri avtorji (npr. Ikechukwu, 

Daubry in Chijindu, 2012; Schiffman idr., 2012; ) ugotavljajo, da ta dognanja s pridom 

uporabljajo tudi tržniki, ki želijo z apelom na katero izmed funkcij stališč vplivati na vedenje 

potrošnika. 

 

1. Uporabna, prilagoditvena funkcija ali instrumentalna funkcija 

Nekatera stališča se oblikujejo na podlagi doživljanja ugodja ali neugodja do stališčnega 

objekta, kar pomeni, da posameznik oblikuje pozitivna stališča do objektov, ki ga nagrajujejo, 

in negativna stališča do tistih, ki ga ne. Ta funkcija stališč bi naj posamezniku pomagala, da 

doseže želene cilje (nagrade) ali da se izogne nezaželenim dogodkom (kaznim) (Katz , 1960). 

Schiffman idr. (2012) dodajajo, da ta funkcija stališč potrošniku omogoča, da maksimizira 

svoj užitek in minimalizira neprijetna doživljanja v trženjskem okolju in procesu potrošnje. 

Na njo pa apelirajo tudi tržniki z neposrednim poudarjanjem in oglaševanjem koristi oziroma 

prednosti oglaševanega izdelka, na katero potrošnik morda še nikoli ni pomislil. 

 

2. Funkcija obrambe jaza 

Stališča posameznika branijo pred realnostjo življenja in negativnimi spoznanji o njem samem 

in s tem služijo kot obrambni mehanizmi, ki branijo pred notranjimi bolečinami (Katz, 1960). 

Schiffman idr. (2012) ugotavljajo, da tržniki na to funkcijo stališča apelirajo predvsem z 

oglasi o kozmetičnih izdelkih in izdelkih osebne nege. Pri potrošniku želijo sprožiti potrebo 

po obrambi pred notranjimi občutki negotovosti in strahu ter s tem povečati dojemanje 

primernosti oglaševanega izdelka in verjetnost pozitivne spremembe stališča z zagotavljanjem 

pomiritve potrošnikovega koncepta sebe. 
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3. Vrednostno-ekspresivna funkcija  

Posamezniki imajo potrebo po izražanju tistih stališč, ki jim omogočajo posredovanje 

centralnih vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih predstav o sebi. Takšna 

stališča krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja (Katz, 1960). 

Ikechukwu idr. (2012) navajajo primer, da potrošniki, ki cenijo naravo in okolje, oblikujejo 

stališča do izdelkov in aktivnosti, ki so skladna s temi vrednotami. Ti potrošniki najverjetneje 

tudi izražajo podporo k varovanju okolja, reciklirajo in kupujejo »zelene« izdelke. Tržniki 

zelenega in socialnega trženja zato v svojih oglasih in neposrednem trženju apelirajo na te 

potrošnikove vrednote, življenjski stil in poglede na svet. 

 

4. Kognitivna funkcija 

Stališča pomagajo organizirati in strukturirati kaotičen svet. Omogočajo razvrščanje novih 

informacij in izkušnje, tako da pripravljajo že vnaprej idealne dimenzije presoje (Katz, 1960). 

Schiffman idr. (2012) dodajajo, da je potrošnikova potreba po védenju prav tako v ospredju 

razmišljanja tržnikov, kadar oglašujejo določen izdelek ali storitev. Zato izpostavljajo 

prednosti svojega izdelka pred podobnimi konkurenčnimi izdelki, da bi potešili potrošnikovo 

potrebo po znanju o izdelku in izboljšali njegovo stališče do izdelka. 

 

Schiffman idr. (2012) še razpravljajo, da lahko različni potrošniki do enakega izdelka ali 

storitve oblikujejo enako (pozitivno ali negativno) stališče iz različnih razlogov, odvisno od 

tega, na podlagi katere funkcije stališč se le-to oblikuje. Tako lahko na primer trije potrošniki 

oblikujejo pozitivno stališče do blagovne znamke izdelkov za lase: prvi zaradi zavedanja, da 

izdelki delujejo dobro (uporabna funkcija); drugi potrošnik se strinja s sloganom »Ko se 

zavedaš, da lepi lasje ne stanejo premoženja« (ego-obrambna funkcija); tretji potrošnik pa je 

razvil pozitivno stališče do blagovne znamke zaradi védenja, da na tržišču že vrsto let ponuja 

dobre izdelke za ugodno ceno (kognitivna funkcija). 

1.2.2.4 Merjenje stališč potrošnika 

Stališča lahko merimo veliko bolje kot motive, so zelo pod vplivom socialnih dejavnikov in 

močno vplivajo na politične, kulturne in druge dogodke. Možina idr. (2012) pravijo, da so 

hipotetični konstrukt psihologije, saj jih zaradi njihove kompleksnosti in povezanosti z 

drugimi duševnimi sestavinami (motivi, potrebami, čustvi) ne moremo neposredno zaznati, 
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opazovati ali meriti. Do njih lahko tako dostopamo le s postavljanjem vprašanj ali pa na njih 

sklepamo iz opazovanja vedenja potrošnika. Če ugotovimo, da potrošnik stalno kupuje nek 

izdelek in ga celo priporoča prijatelju, potem hitro sklepamo, da je potrošnik oblikoval 

pozitivno stališče do izdelka. Pravzaprav je celotni univerzum vedenja potrošnika (doslednost 

nakupovanja, priporočila drugim, potrošnikova prepričanja, ocenjevanje in namere) povezan z 

njegovimi stališči, le ta pa nam pomagajo razložiti vedenje in spremembe vedenja 

posameznika ali skupin. 

 

Raziskovanje stališč potrošnikov in uporaba kvalitativnih metod za njihovo raziskovanje 

gresta z roko v roki. Kvalitativne metode skušajo razsvetliti kaj in kako potrošniki razmišljajo 

in čutijo, z njimi dobimo poglobljene informacije in podrobnejše opise, ki bi kar najbolje 

opisali subjektivno naravo raziskovalnega problema (Bellenger, Bernhardt, in Goldstrucker, 

1976; Van Maanen, Dabbs in Faulkner, 1982; po Bristol in Fern, 1993), zato jih raziskovalci 

uporabljajo za poglobljeno razumevanje narave in sestave potrošnikovih stališč, občutij in 

motivacije (Calder 1977; Goldman in McDonald, 1987; po Bristol in Fern, 1993). 

Ajzen (2008) navaja, da so zraven poglobljenih intervjujev in projekcijskih tehnik fokus 

skupine tiste, ki se najpogosteje uporabljajo v začetnih fazah raziskovanja stališč potrošnikov. 

Morgan in Krueger (1993) razpravljata, da jih med drugim uporabimo, kadar želimo bolj 

kompleksne in poglobljene odgovore o vedenju in stališčih, ki jih s vprašalniki ne bi dobili. 

Skozi serijo dobro oblikovanih vprašanj v fokus skupini lahko namreč dobimo bolj odkrite in 

poglobljene informacije. Zato se v raziskavah vedenja potrošnikov uporabljajo, kadar želijo 

raziskovalci odkriti globlja mnenja in prepričanja potrošnikov o izdelkih, storitvah, oglasih, 

ipd. Z njihovo pomočjo izluščimo relevantna, z izdelkom ali storitvijo povezana prepričanja 

in mnenja ter oblikujemo začetno sliko potrošnikovih stališč do izdelka ali storitve (Schiffman 

idr., 2012). Prav tako služijo kot začasna generalizacija ugotovitev in so lahko dobra podlaga 

nadaljnjim kvantitativnim študijam, s katerimi potrdimo in kvantificiramo predpostavke, ki so 

prišle na plan v fokus skupinah (Schiffman idr., 2012). Tudi v Sloveniji so fokus skupine 

najpogosteje uporabljene pri tržnih raziskavah, na ostalih področjih pa so za enkrat še ena 

izmed redkeje uporabljenih raziskovalnih metod (Šarić, 2007). 
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1.3 Mladostniki 

Značilnosti sodobne družbe niso vodile samo do sprememb v razumevanju razvojnih 

značilnosti mladih, ampak so povzročile, da mladi danes z vidika trga veljajo za pomembno 

skupino potrošnikov.  

Zaradi poudarjanja drugačnih vrednot in spremenjenega načina življenja sodobne družbe se 

posamezniki za družino odločajo pozneje, imajo manj otrok, več je tudi enostarševskih družin 

in družin, kjer sta zaposlena oba starša. Poudarjanje pomembnosti izobraževanja je botrovalo 

temu, da so starši več časa namenili šolanju, posledično sedaj zasedajo boljše položaje v 

službi in s tem v družino prinašajo več denarja. S tem lahko mladim omogočajo brezskrbno 

odraščanje in jim nudijo več ugodnosti, tudi denarnih. Kasneje pa tudi mladi ostajajo v 

izobraževalnem procesu dlje časa in s tem vse dlje tudi v svojih izvornih družinah. Zaradi 

zanemarljivo majhnih obveznosti in odgovornosti jim ostaja več razpoložljivega denarja, ki ga 

imajo možnost in čas porabiti. B. Tivadar in T. Kamin (2002) navajata, da tudi mladi v 

Sloveniji vse dlje ostajajo v svojih izvornih družinah. Veliko jih v času študija dodatno 

zasluži z občasnim delom, hkrati pa jim starših še vedno nudijo osnovno instrumentalno, 

finančno oporo, zato predstavljajo z vidika trga pomembno skupino potrošnikov z relativno 

velikim osebnim in družinskim proračunom hkrati. 

1.3.1 Razvojnopsihološka opredelitev mladostništva 

Mladostništvo predstavlja razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje 

odraslosti, torej med približno 11. do 12. in 22. do 24. letom. Lerner (1992; po Zupančič, 

2009) razlaga, da ga zaznamuje puberteta, ki je obdobje pospešenega telesnega razvoja, ki 

vključuje doseganje reproduktivne zrelosti ter spremljajoče psihološke spremembe. M. 

Zupančič (2009) navaja, da je to obdobje soočanja s telesnimi spremembami, raziskovanja 

identitete oziroma iskanja samega sebe, osamosvajanja od staršev, vzpostavljanja kvalitetnih 

vrstniških odnosov in prvih partnerskih vezi. 

Zaključek razvojnega obdobja mladostništva je težje določiti kot njegov začetek. Razvoj 

sodobne družbe je namreč pripeljal tako daleč, da so se začele meje mladostništva pomikati 

navzgor in posamezniki dosegajo normativna merila za vstop v odraslost, razen pravno 

legalnega, vse pozneje v svojem življenju (Galambos in Leadbeater, 2000; po Zupanič, 2009). 

Zaradi precejšnjih individualnih razlik med posamezniki glede doseganja relativne psihološke 

zrelosti, zaključka izobraževanja in doseganja ekonomske neodvisnosti starost mladostnikov 

narašča, meja med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo pa posledično postaja ohlapnejša 
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(Galambos in Leadbeater, 2000; Kroger, 2000; po Zupanič, 2009). M. Zupančič (2009) pravi, 

da se sicer merila opredelitve odrasle vloge med družbami in posameznimi družbenimi 

skupinami znotraj neke družbe razlikujejo in navadno vključujejo vsaj enega izmed naštetih 

normativnih dogodkov: zaključek izobraževanja, vstop na delovno mesto, vodenje 

neodvisnega gospodinjstva, oblikovanje razmeroma stabilne partnerske zveze ali zakona in 

starševstvo. Nadaljuje, da se čas pojavljanja teh dogodkov razlikuje tudi med posamezniki 

glede na njihov družbenoekonomski položaj njihove primarne družine, pričakovanja staršev 

ter posameznikovih izobraževalnih teženj (Zupančič, 2009). Arnett (2000) ugotavlja, da je 

sodobna, tehnološko razvita družba s poudarjanjem pomembnosti izobraževanja in 

strokovnega usposabljanja ter s poudarjanjem posameznikove osebne izbire in neodvisnosti 

mladim omogočila, da »odložijo« prevzemanje odraslih vlog, odgovornosti in obvez do 

drugih posameznikov ter delujejo še razmeroma neodvisno od socialnih vlog odraslega in 

socialnih pričakovanj o odrasli osebi. M. Zupančič (2011) pojasnjuje, da je posameznikom od 

približno 18. leta dalje omogočila podaljšano obdobje neodvisnega preizkušanja različnih 

možnosti in preizkušanja identitete. Posledično so spremembe v družbi spremenile t. i. 

starostno normativne socialne dogodke, ki bi nekoč predstavljali normativa merila za vstop v 

odraslost. V današnji družbi glavno merilo vstopa v odraslost pri mladem postaja biti zmožen 

poskrbeti zase, biti samozadosten, neodvisno sprejemati in izbirati odločitve ob velikih 

možnostih izbire. 

Arnett (2000) odkriva, da mladi več ne izkazujejo mladostniške odvisnosti, tudi sami sebe več 

ne doživljajo kot mladostnike, a hkrati še niso popolnoma prevzeli odgovornosti, ki so 

normativne za razvojno obdobje odraslih in tudi sami sebe ne dojemajo kot take. Do sedaj je 

bil v razvojni psihologiji prehod med mladostništvom in odraslostjo (nekje do 24. leta 

starosti), zaradi svoje specifičnosti pogosto obravnavan kot podobdobje mladostništva 

oziroma pozno mladostništvo (Zupančič, 2004), danes pa se v razvojnopsihološki literaturi za 

obdobje, ki predstavlja vmesno obdobje med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo, vedno 

bolj uveljavlja izraz prehod v odraslost (angl. emerging adulthood), ki ga je prvi vpeljal 

Arnett (2000). Starostno je prehod v odraslost opredeljen med 18. in 25. do 27. letom starosti, 

vendar to obdobje kot samostojno razvojno obdobje kronološko ni povsem jasno zamejeno in 

se predvsem zgornja meja prehoda v odraslost pomika vse bolj navzgor, vse do konca 

dvajsetih letih ali celo v zgodnja trideseta (Arnett, 2004; Kins in Beyers, 2010; po Zupančič, 

2011). 

Če torej razvojno obdobje mladostništva zaznamuje soočanje s telesnimi spremembami, 

raziskovanje identitete, osamosvajanje od staršev, vzpostavljanje kvalitetnih vrstniških 



Nakupno vedenje mladostnikov v Sloveniji 

17 

odnosov in prvih partnerskih vezi, ima tudi obdobje prehoda v odraslost svoje razvojne 

značilnosti, ki ga ločujejo od ostalih razvojnih obdobij. Arnett (2000) razlaga, da je to obdobje 

raziskovanja identitete, nestabilnosti, samoosredotočenosti, obdobje, ko posamezniki čutijo, 

da so razpeti med mladostništvom in odraslostjo, a se ne morejo opredeliti za nobeno od teh 

obdobij ter obdobje neštetih možnosti. Čeprav je identitetno raziskovanje do sedaj veljalo kot 

ključna razvojna naloga, značilna za obdobje mladostništva, ko posamezniki preizkušajo 

različne možnosti in skozi zavzemanje različnih vlog iščejo svoj položaj v družbi in to, kar si 

želijo postati (Erikson, 1968; po Zupančič, 2011), je Arnett (2000) ugotovil, da je tak opis 

ustrezen za večino mladih v današnji družbi in da zato v obdobju prehoda v odraslost poteka 

najbolj intenzivno identitetno raziskovanje, ki pa se začne že v obdobju mladostništva in 

sklene ob koncu prehoda v odraslost. M. Zupančič (2011) pojasnjuje, da intenzivnemu 

identitetnemu raziskovanju v obdobju prehoda v odraslost verjetno botruje dejstvo, da nudi to 

obdobje več možnosti za raziskovanje samega sebe, saj se neodvisnost posameznikov od 

staršev bistveno poveča. Mladi še niso stalno zaposleni, nimajo stalnih partnerskih zvez, le 

malo jih je poročenih in ima otroke, veliko pa jih vsaj v času študija ne živi doma, kar jim 

nudi več priložnosti za raziskovanje različnih načinov življenja. Preizkušajo različne možnosti 

ter izkušajo življenjske priložnosti na različnih področjih, zlasti na področju poklicnega dela, 

partnerskih odnosov in svetovnega nazora. 

1.3.2 Nakupno vedenje mladih 

Podatkov o tem, kakšne so značilnosti in nakupno vedenje mladostnikov kot potrošnikov v 

Sloveniji, ki bi izhajali iz študije ali tržne raziskave, izvedene izključno na segmentu mladih, 

ni veliko, vsaj ne javno dostopnih. So pa vsaj v grobem o nakupnih navadah in značilnostih 

mladih kot potrošnikov na voljo podatki iz več kontinuiranih študij kot so TGI
1
 (Mediana), 

PGM
2
 (Valicon) ipd., ki ponujajo analize ljudi, starih od 15 (do 29 let); to je namreč spodnja 

meja udeležencev v teh študijah.  

                                                        
1TGI (Target Group Index) je največja neodvisna licenčna mednarodna raziskava v Sloveniji, ki se izvaja 

kontinuirano od leta 2000. Mediana TGI ponuja natančen in kompleksen opis značilnosti ciljnih skupin (uporaba 

izdelkov blagovnih znamk, stališča potrošnikov, njihove prostočasne dejavnosti in nakupne navade, branost, 
poslušanost, gledanosti in spremljanje drugih medijev, razširjene družbenodemografske značilnosti 

posameznikov). V raziskavi Mediana TGI Slovenija letno sodeluje okoli 8000 ljudi v starosti od 15 do 75 let, ki 

predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo. 
2PGM (Product Group Manager) meri moč blagovnih znamk široke potrošnje v regiji nekdanje Jugoslavije 

(Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Kosovo). PGM je strateško 

trženjsko orodje za področje izdelkov široke potrošnje, ki izhaja iz 15 indikatorjev, dostopnih za vsako merjeno 

znamko. Raziskava trenutno vsebuje informacije o več kot 2500 blagovnih znamkah, zbranih v skoraj 100 

kategorijah. V raziskavi letno sodeluje okoli 1.000 ljudi iz vsake države v starosti od 15 do 65 let, ki 

predstavljajo reprezentativen vzorec za celotno nekdanjo Jugoslavijo. PGM je last družbe Valicon. 
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Rezultati obsežne raziskave MLA00  Mladina, osredotočene izključno na segment mladine, 

ki je med drugim raziskovala tudi nakupno vedenje in navade mladih v Sloveniji med 

dopolnjenim 16 in 29 letom, so pokazali, da so mladi nakupovanju v splošnem naklonjeni in 

daleč od tega, da bi bili z njim preokupirani. Večini je nakupovanje všeč predvsem kot način 

preživljanja prostega časa, pri čemer so naklonjeni nakupovanju v družbi. Nakupovanje 

dojemajo tudi kot terapijo, ki jih sprosti ob slabem razpoloženju (Tivadar in Kamin, 2002). 

Iste ugotovitve je dala raziskava Valicona na podlagi podatkov NRB
3
 in PGM iz leta 2010 

(Arhar in Batagelj, 2011). Nakupovanje mladim predstavlja zabavo, ki se je najraje udeležijo 

v družbi prijateljev in družine. S prijatelji se tudi pogosto pogovarjajo o nakupih in dajo 

veliko na njihovo mnenje glede izdelkov, ki so jih kupili. Pri njihovih odločitvah igrajo 

pomembno vlogo socialne skupine in posameznikom je pomembno, da so »kul«. Kadar so 

slabe volje, nakupovanje predstavlja aktivnost, ki spremeni njihovo razpoloženje na bolje. 

V splošnem bi naj bili mladi dokaj nagnjeni k tehtanju ne le simbolnih vrednosti blaga, 

temveč tudi k oceni kakovosti in cene blaga (Tivadar in Kamin, 2002). Raziskava Mediane o 

segmentu mladih med 15. in 29. letom starosti na podlagi podatkov TGI iz prvega polletja 

2005 (Božič Marolt in Jereb, 2006) je pokazala podobno, da je mladim pri nakupu izdelkov in 

izbiri trgovca široke potrošnje glavno vodilo cena, pa tudi raznovrstna ponudba in kvaliteta 

izdelkov. Podobno odkrivata tudi A. Arhar in Batagelj (2011), ko ugotavljata, da je razmerje 

med ceno in kakovostjo mladim glavni kriterij za izbiro trgovine in da veljajo za cenovno 

občutljivo skupino potrošnikov. 

Mladim bi naj nakupovanje predstavljajo tako načrtovano kot spontano dejavnost. V približno 

polovici primerov nakupujejo premišljeno in načrtno, na drugi strani pa spontano, če vidijo 

kaj, kar jim je zelo všeč. Avtorici B. Tivadar in T. Kamin (2002) to razlagata z njihovim 

omejenim proračunom, ki jih prisili v načrtovanje nakupov in gospodarno ravnanje z 

denarjem. Dalje razpravljata, da načrtovanost in spontanost nakupov med mladimi nista nujno 

izključujoča pojava. Posameznik se lahko na primer odloči, da potrebuje kak nov kos oblačila. 

Po nakupih se lahko odpravi brez jasne predstave, kaj išče, in če najde všečni izdelek, ki mu 

ni predrag, ga kupi. Lahko pa se z jasnejšo sliko o tem, kar želi, odpravi po več trgovinah in 

se odloči za nakup tam, kjer je nakup ugodnejši. Ugotovitve raziskave Mediane na segmentu 

mladih, rojenih med letoma 1980 in 1996, na podlagi podatkov TGI iz prvega polletja 2009 

(Muster in Mrevlje, 2009) pa kažejo, da so se nekatere nakupne navade mladih tudi 

                                                        
3NRB (nacionalna raziskava branosti) je raziskava o bralnih navadah prebivalstva posamezne države, ki se izvaja 

v skoraj vseh evropskih in tudi več drugih državah po svetu. V raziskavi NRB raziskujejo bralne navade 

prebivalcev Slovenije, katere časopise in revije poznajo, katere berejo in tudi kako pogosto jih berejo. V 

raziskavi letno sodeluje okrog 8.000 ljudi iz celotne Slovenije. 
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spremenile, denimo kot potrošniki so bolj impulzivni; pretežno porabljajo denar brez večjega 

premišljevanja, na nakup vpliva privlačen izgled embalaže, kupujejo tudi neuporabne izdelke. 

Da so mladi zapravljiva skupina potrošnikov je sicer osvetlila že raziskava Mediane na 

segmentu mladih med 15. in 29. letom starosti na podlagi podatkov TGI iz drugega polletja 

2004 in prvega polletja 2005 (Božič Marolt in Jereb, 2006), pri čemer bi naj še posebej 

izstopali tisti brez lastnih dohodkov. Podobno kot M. Muster in Mrevlje (2009) tudi A. Arhar 

in Batagelj (2011) opisujeta, da mladi pogosto nakupujejo impulzivno in se, kadar 

nakupujejo, težko ustavijo. Vsi ugotavljajo, da mladi v svoj nakupni proces vključujejo 

internet, kjer prebrskajo informacije, preden se odločijo za nakup, kar še vedno kaže, da je 

nakupovanje za njih tudi načrtovana dejavnost. 

Raziskava MLA00  Mladina (Tivadar in Kamin, 2002) kaže, da mladi na nakupe v 

gospodinjstvu v povprečju dokaj vplivajo, tako na tiste, ki so verjetno namenjeni njim (npr. 

glasbena oprema ali računalnik) kot tudi na nakupe za gospodinjstvo (npr. hrana in pijača, 

pohištvo, skupne počitnice). Tudi A. Arhar in Batagelj (2011) ugotavljata, da mladi kljub 

temu, da niso neposredni nakupovalci za gospodinjstva, zelo vplivajo na nakupe vsaj v 

nekaterih kategorijah. B. Tivadar in T. Kamin (2002) odkrivata, da bi naj imeli največji vpliv 

pri nakupovanju hrane in pijače (40 % jih ima močan ali celo odločilen vpliv), najmanjšega pa 

na nakup bele tehnike. 

Na splošno bi naj mladi najraje kupovali oblačila, hrano in pijačo, kozmetiko, parfume in 

toaletne potrebščine (Tivadar in Kamin, 2002). J. Božič Marolt in Jereb (2006) prav tako 

ugotavljata, da mladim veliko pomenijo modna oblačila in da postajajo vedno mlajši 

potrošniki kozmetike. Tudi M. Muster in Mrevlje (2009) ugotavljata, da mladi še vedno 

veliko denarja zapravijo na oblačilih, kupujejo predvsem modna oblačila in sledijo modnim 

trendom. 

Sicer pa, kot razpravljata B. Tivadar in T. Kamin (2002), mladi svoj denar v prvi vrsti 

porabijo za nakup prevoza (bencin, vozovnice ipd.), pogosto pa namenjajo denar še za kavo, 

čaj in drugo pijačo v gostilnah, za oblačila in obutev, zabavo (kino, koncerte, itd), revije, 

počitnice, glasbene zgoščenke, za hrano v gostilnah in restavracijah s hitro pripravljeno hrano 

ipd. 

J. Božič Marolt in Jereb (2006) prikazujeta, da so mladi veliki potrošniki pijač v lokalih in 

barih. Preko nakupa ter uporabe hrane in pijače bi naj preizkušali in spoznavali same sebe. Pri 

nakupu se v veliki meri poslužujejo tujih blagovnih znamk, radi izbirajo med različnimi 

blagovnimi znamkami, pri nakupovanju in izbiri znamk pa prevladuje njihova raznovrstnost 

in občutki doživetja, ki jim jih omogočajo. Podobno ugotavljata M. Muster in Mrevlje (2009), 
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da mlade bolj privlačijo tuje kot domače blagovne znamke. Mladi bi naj bili prav tako vedno 

na lovu za posebnimi ponudbami, pri nakupovanju pa prevladuje raznovrstnost (Muster in 

Mrevlje, 2009). S tem se strinjata tudi A. Arhar in Batagelj (2011) in navajata, da so mladi 

nagnjeni k iskanju dražljajev, kar dela mlade potrošnike odprte za novosti. Pripravljeni so 

preizkusiti različne blagovne znamke, hkrati pa blagovnim znamkam na splošno ne izkazujejo 

zvestobe. Uporaba dobrin in blagovnih znamk omogoča njihovo samoizražanje. Pri izbiri 

znamke jih privlači njena unikatnost, pomemben je tako videz znamke kot »zgodba«, ki se 

skriva za njo (Arhar in Batagelj, 2011). 

B. Tivadar in T. Kamin (2002) ugotavljata, da se mladi za nakup oblačila odločijo na podlagi 

ocene o njegovi udobnosti. Ob tem avtorici poudarjata, da ima lahko »udobno počutje« za 

mladega potrošnika različne pomene. En je lahko na primer dobesedni, drugi pa lahko kaže na 

občutek samozavesti, na primer posameznik/-ca se udobno počuti, ker ima lepo ali moderno 

oblačilo, ker lahko z njim izstopa ali ravno zato, ker ne itn. Pri nakupih oblačil na mlade zelo 

močno vpliva tudi cena izdelka in primernost oblačila za izbrano situacijo, prav tako jim je 

pomembno, kakšne kakovosti je blago, iz katerega je oblačilo sešito. Drugi dejavniki, ki so se 

izkazali za manj pomembne, so bolj emocionalni, med drugim na nakup oblačila v manjši 

meri vpliva mnenje partnerja ali prijateljev, le malo pa upoštevajo morebitno mamino mnenje 

in oglase za oblačila. Avtorici (Tivadar in Kamin, 2002) dalje razpravljata, da mladi radi 

verjamejo, da so pri nakupnih izbirah oblačil samostojni, racionalni in da na njihovo oblačenje 

nima nihče odločilnega vpliva (še zlasti ne mama in oglasi). Dodajata, da se iz dejavnika 

modnosti in primernosti oblačil za okolje kaže močan vpliv družbenega okolja na oblačenje, 

ki pa ga mladi ne vidijo. Mladi bi se naj podrejali družbenim in kulturnim standardom 

oblačenja, ki so v veliki meri vodeni z modnimi trendi, oglasi, glasbenimi videi, filmi ipd. Do 

podobnih zaključkov so prišli Klemenčič, Števančec in A. Temeljotov Salaj (2012) ko so 

ugotovili, da mladi pri izbiri oblačila najvišje vrednotijo njegovo udobnost. Dalje ugotavljajo, 

da bi naj bilo mladim pomembno, kako se oblačilo prilega, njegova barva, dizajn in cena. 

Mladi so nizko ovrednotili pomen socialnih omrežij (Facebooka, Twitterja idr.) na nakupne 

odločitve pri izbiri oblačil, največji vpliv pa naj bi imeli prijatelji in znanci, reklame v 

izložbah, reklame, ki jih prejmejo na dom, spletne strani in revije o modi. 
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1.4 Programi zvestobe 

Sedmi val Trženjskega monitorja
4
 je pokazal, da so spremembe na trgu in krizno obdobje 

slovenske potrošnike pripeljale do tega, da so nakupi postali predvsem bolj premišljeni in 

izdatki pogosteje skrbno nadzorovani. Potrošniki posegajo po ugodnejših izdelkih in storitvah, 

kupujejo ob dnevih s posebnimi popusti ter se vse pogosteje vključujejo v programe zvestobe, 

saj lahko tako še dodatno prihranijo. Ob tem je na tržišču tudi vedno več ponudnikov 

programov zvestobe in raziskava je pokazala, da ima osem od desetih Slovencev vsaj eno 

izmed kartic zvestobe (v povprečju imajo v denarnici kar tri tovrstne kartice), tretjina pa tudi 

aktivno sodeluje v različnih programih zvestobe (npr. zbiranje nalepk, točk ipd.) (Trženjski 

monitor DMS, 2012). 

1.4.1 Opredelitev programa zvestobe 

Ideja programov zvestobe se je sprva porodila v letalski industriji, ko je začetku 80-ih let 

letalski prevoznik American Airlines kot prvi svojim zvestim potnikom ponudi brezplačne 

kilometre letenja. Ideja se je nato preselila na sorodne panoge in naslednji, ki so začeli z 

uvajanjem programov zvestobe, so bili hoteli, kot prva med njimi hotelska veriga Marriott s 

programom nagrajevanja »uglednih gostov«, takoj zatem pa so sledile še izposojevalnice 

avtomobilov. Danes je uporaba programov zvestobe široko razširjena, trend uvajanja 

programov zvestobe v takšni ali drugačni obliki je razširjen na celotno področje trgovine, 

gostinstva, financ in zavarovalništva. Programi zvestobe se uporabljajo celo v 

komunikacijskih, informacijskih, kulturnih, razvedrilnih, rekreacijskih in drugih dejavnostih 

(Filipič Orel, 2011). V Sloveniji so se prvi programi zvestobe pojavili konec devetdesetih let, 

sedaj pa jih lahko najdemo na skoraj vsakem koraku. Ponujajo različne oblike identifikacije 

potrošnikove zvestobe  od kupončkov z zbiranjem štampiljk ali nalepk, prek plastičnih kartic 

z nabiranjem bonusov, vse do debetnih in kreditnih kartic ter identifikacije preko mobilnega 

telefona (Goričan, 2012). 

 

                                                        
4Trženjski monitor DMS je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za marketing 

Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Izvaja se dvakrat letno, v 

spomladanskem in jesenskem času. Z njim spremljajo dogajanje tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov 

kot tudi podjetij, pri tem pa se osredotočajo na trženje in njegov razvoj. Pokazatelji, ki jih Trženjski 

monitor DMS beleži, so med drugim tudi odstotek ljudi, ki so občutili recesijo, varnost delovnih mest, finančno 

stanje populacije, rast in upad potrošnje in trženje slovenskih podjetij. 

Sedmi val Trženjskega monitorja med potrošniki je bil izveden v spomladanskem času na nacionalno 

reprezentativnem vzorcu 1000 oseb, starih med 18 in 65 let. 
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Lahko bi rekli, da v splošnem programi oziroma nagrajevanja zvestobe predstavljajo razne 

oblike nagrajevanja in spodbujanja zvestobe porabnikov. V ozadju programov zvestobe je 

prepričanje, da so zvesti potrošniki pomemben kapital podjetja in omogočajo uspešnejše 

poslovanje na dolgi rok (Musek Lešnik, 2006). Zvesti potrošniki so relativno manj občutljivi 

na spremembe in celo morebitne napake, bolj odzivni na komunikacijske in promocijske 

aktivnosti, pogosto so vir sprožanja pozitivnih govoric in priporočanja (Goričan, 2012). 

Musek Lešnik (2006) zato program zvestobe opredeli kot tisti sistematičen in načrten 

trženjski pristop, s katerim želi podjetje vplivati na dvig zvestobe potrošnikov s pomočjo 

spodbud, ki jim jih namenja (bodisi vsem bodisi izbranim, najboljšim, najbolj dragocenim). 

Meyer-Waarden in Benavent (2009) jih opredeljujeta kot bolj ali manj zapleten sistem 

trženjskih dejavnosti, s katerim skuša podjetje sistematično utrjevati odnose s potrošniki, 

spodbujati njihove nakupe in zmanjševati verjetnost odhoda drugam z zagotavljanjem 

različnih ekonomskih, psiholoških in socioloških prednosti in nagrad. Kot navaja P. Filipič 

Orel (2011) z svojega vidika potrošniki programe zvestobe dojemajo kot organizirano 

trženjsko aktivnost ponudnikov, ki jim preko različnih načinov spodbujanja porabe prinaša 

različne koristi oziroma povračila za sodelovanje. V zelo grobi osnovi to pomeni, da so 

potrošniki za svojo porabo pri ponudniku nagrajeni z določeno obliko ugodnosti, kot so na 

primer cenovna znižanja, brezplačni izdelki in podobno. 

Običajno je središče programov zvestobe ena izmed številnih vrst kartic zvestobe (npr. 

plastične, papirnate), ki potrošnikom predstavlja orodje za doseganje ugodnosti. Kartice 

zvestobe omogočajo identifikacijo potrošnikov oziroma razlikovanje med člani in nečlani 

programa; služijo za zbiranje podatkov o opravljenih nakupih; in predstavljajo orodje za 

nagrajevanje potrošnikov za opravljene nakupe preko sistema zbiranja za pridobitev 

ugodnosti oziroma nagrad. Dalje Musek Lešnik (2008) ob tem poudarja, da lahko imajo 

plastične kartice za potrošnike dve pomembni psihološki prednosti: (a) podobnost z bančnimi 

in kreditnimi karticami zvišuje njihovo psihološko kredibilnost in vrednost ter (b) spodbujajo 

občutek pripadnosti. 

1.4.2 Dojemanje programov zvestobe 

Tako hitro, kot se širijo različni programi zvestobe, se širijo tudi stališča do njih  od 

pozitivnih do negativnih. Kakšna bo potrošnikova subjektivna ocena programa zvestobe, ki 

bo vodila v njegovo (ne)favoriziranje, je odvisna od nekaterih elementov, ki programe 

zvestobe sestavljajo. Avtorji identificirajo naslednje (Bridson, Hickman in Evans, 2005; 
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Demoulin in Zidda, 2008; Meyer-Waarden in Benavent, 2001; Meyer-Waarden, 2003; 2007; 

2008a; Palmer, McMahon-Beattie in Beggs, 2000; po Musek Lešnik, 2008): 

(a) (denarna) vrednost nagrad za zvestobo oziroma ponovljene nakupe; 

(b) tempiranje nagrad; 

(c) širina izbora teh nagrad (možnost izbire potrošnika); 

(d) psihološka oziroma subjektivna vrednost nagrad; 

(e) zaznana verjetnost doseganja teh nagrad;  

(f) zaznana minimalna količina vloženega truda za doseganje teh nagrad;  

(g) kompatibilnost nagrad s podobo podjetja;  

(h) preprosta uporaba programa oziroma sheme nagrajevanja zvestobe;  

(i) učinkovito obdelovanje (in uporaba) zbranih podatkov. 

 

Programi zvestobe predstavljajo eno najbolj razširjenih orodij strateškega upravljanja odnosov 

s kupci v modernem svetu (Musek Lešnik, 2008) in zaradi njihove vseprisotnosti jih nekateri 

ponudniki oblikujejo samo zato, da bi bili na trgu konkurenčni ali pa so zaslepljeni nad 

poročanjem o njihovi učinkovitosti. To lahko privede do tega, da ponudniki nekritično 

prenesejo izkušnje in modele iz enega okolja ali dejavnosti v drugo ali pa natančno ne 

razumejo oziroma določijo, kaj natančno želijo s takšnim programom sploh doseči. 

Neučinkovito upravljanje s sistemi pa lahko pri potrošnikih privede do negativnih občutij ali 

celo frustracij. Kadar potrošnik oceni, da element programa zvestobe ne zadovolji njegovih 

pričakovanj, do njega najverjetneje razvije negativen odnos. Avtorji ob tem izpostavljajo 

najpogostejše napake programov zvestobe, ki pri potrošnikih sprožajo močne negativne 

občutke (Allway idr., 2006; Bagdoniene in Jakštaite, 2006; Banasiewicz 2005; Lacey in 

Sneath, 2006; Meyer-Waarden, 2007; 2008a; Stauss, Schmidt in Schoeler, 2005; po Musek 

Lešnik, 2008): 

(a) neizpolnjene obljube nekaterih programov zvestobe (program oglašuje določene 

nagrade, ki jih potrošnik v resnici ne more doseči); 

(b) nezmožnost podjetja pri zagotavljanju nagrad (potrošniki, ki pridejo na vrsto 

pozneje, se morajo zadovoljiti z manj privlačnimi nagradami oziroma drugačnimi 

od tistih, zaradi katerih so se vključili v program); 

(c) otežen dostop do nagrad zaradi bodisi visoke meje doseganja nagradi, bodisi 

kratkotrajne možnosti koriščenja in hitre zapadlosti zbranih »točk«; 

(d) premajhna privlačnost obljubljenih nagrad; 

(e) prenizka vrednost obljubljenih nagrad; 
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(f) prevelika oddaljenost nagrad in 

(g) kršenje zasebnosti potrošnikov z neustreznim ravnanjem in zlorabo podatkov o 

njihovih nakupnih navadah. 

 

Potrošnik po navadi doživlja frustracije zaradi nedosegljivosti nagrade, odsotnosti nagrade, 

nižje vrednost pričakovane nagrade ali odložitve nagrade. Ob vsem tem doživlja negativne 

občutke, počuti se neprijetno, poviša se njegova pozornost in dojemljivost za dodajanje in 

iskanje novih negativnih izkušenj, ki bi potrdili negativne občutke. To privede do različnih 

vedenjskih posledic: potlačevanja, izražanja nezadovoljstva in izogibanja vzrokom. Stauss, M. 

Schmidt in Schoeler (2005; po Musek Lešnik, 2008) razpravljajo, da je jakost občutka 

frustracije, nezadovoljstva in odpora do programov zvestobe, ki ga doživlja potrošnik, 

odvisna od več dejavnikov: 

(A) Visoka vstopna meja. Nekateri programi zvestobe imajo visoko vstopno mejo, ki jo 

večina potrošnikov doživlja kot nepravično in diskriminatorno (kadar skuša podjetje 

zelo nespretno doseči najbolj donosne potrošnike). 

(B) Nizka vrednost nagrade. Nekatera podjetja vidijo v programu zvestobe priložnost za 

odpravljanje zalog manj privlačnega in zanimivega blaga, potrošniki pa po vloženem 

trudu pridejo do nagrad, ki imajo zanje majhno ali nikakršno vrednost. Kadar je 

psihološka vrednost nagrad nizka ali nična, je njihova materialna vrednost popolnoma 

nepomembna. 

(C) Dodatni »stroški«. Nekatera podjetja potrošnike nagrajujejo z nagradami, ki zanje 

predstavljajo dodaten strošek (za določeno število zbranih točk dobijo nagrado po 

»ugodni« ceni ali morajo opraviti neko drugo dodatno delo). 

(D) Odtegnitev nagrade. Frustracija je lahko posledica dejstva, da podjetje ne more 

zagotoviti pričakovane nagrade; občutek frustriranosti je v tem primeru odvisen od: 

(a) vrednosti odtegnjene nagrade (večja, kot je privlačnost pričakovane nagrade, 

močnejše frustracije izzove njena odtegnitev); 

(b) bližine odtegnjene nagrade (bližje, kot je potrošnik nagradi, močnejše frustracije 

izzove njena odtegnitev); 

(c) zaznane načrtovanosti odtegnitve nagrade (če potrošniki zaznajo, da je podjetje 

načrtno pripravilo shemo, ki otežuje doseganje vrednejših nagrad, so negativni 

občutki do programa in podjetja toliko močnejši). 
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1.4.3 Programi zvestobe v Sloveniji 

Kljub naraščajočemu zanimanju za programe zvestobe in njihovi pospešeni uporabi je v 

literaturi zelo malo znanega o dojemanju, odnosu in odzivu porabnikov na tovrstne aktivnosti, 

sploh na slovenskem področju. 

 

P. Filipič Orel (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da so slovenski potrošniki v osnovi 

negativneje naravnani do programov zvestobe, kljub vsemu pa jih je večina v njih vključena 

in so na njih navajeni do te mere, da jih pričakujejo. Potrošniki naj bi se že v osnovi 

razlikovali glede na dojemanje tovrstnih spodbud; mladi bi naj bili nekoliko bolj negativno 

naravnani in v večji meri opozarjali na psihološki učinek »prihrankov«, ki jih ponujajo 

programi zvestobe. Na splošno bi naj med slovenskimi potrošniki prevladoval funkcionalni 

pogled na programe zvestobe, medtem ko so emocionalni vidiki redko prisotni, v nobenem 

primeru pa se tovrstne spodbude naj ne bi povezovale s poglabljanjem odnosa oziroma s 

pripadnostjo trgovcu. Sodelovanje v programu zvestobe bi naj povezovali zgolj s koristmi 

ekonomske narave (prihranek), zavedali pa bi se naj tudi »stroškov«. 

Glede na ugotovitve P. Filipič Orel (2011), potrošniki kot pozitiven vidik programov zvestobe 

izpostavljajo omogočanje vsaj minimalno cenejših nakupov. Obenem pa avtorica opaža, da so 

potrošniki oblikovali negativen odnos do programov zvestobe, saj jih dojemajo kot trženjsko 

potezo pospeševanja prodaje s ciljem privabljanja novih potrošnikov oziroma zadržanja 

obstoječih potrošnikov in kot poskus motiviranja večje pogostosti in/ali vrednosti 

potrošnikovih nakupov ter posledično ustvarjanja (večjega) dobička. Z uvajanjem programov 

zvestobe se po mnenju potrošnikov ponudniki zgolj odzivajo na poteze konkurentov oziroma 

si zagotavljajo, da bodo v konkurenčnem boju čim bolj uspešni. Ponudniki bi naj z njimi 

ustvarjali lažni občutek prihranka, višali osnovne cene izdelkov zaradi obstoja programov, s 

tem zavajali kupce in obenem izkoriščali njihovo neprevidnost ter povzročali, da se potrošniki 

vedejo manj racionalno. 

P. Filipič Orel (2011) prav tako ugotavlja, da je pripravljenost slovenskih potrošnikov za 

sodelovanje v programu zvestobe pogojena z dejanskimi izkušnjami oziroma subjektivno 

ocenjeno vrednostjo prihranka. Glede na vrednost dejanske potrošnje bi naj potrošniki 

pridobljeno korist v obstoječih programih zvestobe ocenjevali kot prenizko, trenutno 

ponujene ugodnosti pa ne dojemajo kot ustrezno »zahvalo« za vztrajnost. Pridobljen 

prihranek velikokrat zaznavajo kot zgolj navidezen oziroma pogojen s številnimi dejavniki, na 

primer velikostjo posameznega nakupa, omejevanjem nakupovanja pri določenem trgovcu, 
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vloženim časom za primerjavo in sledenje vsem ugodnostim ipd.  Po njenih ugotovitvah bi 

naj slovenske potrošnike motiviral sistem, pri katerem jasno razumejo, kako lahko do nagrad 

pridejo in kaj oziroma koliko bodo s sodelovanjem pridobili, obenem pa program zvestobe s 

preveč omejitvami oziroma pogoji pri nabiranju in unovčevanju bonitete
5
 dojemajo kot 

nepravičen. 

Avtorica (Filipič Orel, 2011) je dalje raziskovala, kakšne so preference slovenskih 

potrošnikov glede na posamezne elemente programov zvestobe. Ugotovila je, da se je pri 

elementu obračunavanja bonitetnih točk kot najmanj zaželen izkazal način, ki ne upošteva 

porabe, najbolje pa potrošniki sprejemajo dodeljevanje točk za vsak evro porabe. Za enega 

izmed bolj pomembnih elementov bonitetnega sistema bi se naj izkazalo tudi seštevanje 

ugodnosti, tj. možnost nabiranja bonitete in vključevanja v običajne akcijske ponudbe. Pri 

takojšnjih popustih na izdelke bi naj potrošniki izkazali neodločenost glede različnih 

možnosti, preference bi se naj nekoliko bolj nagibale v smeri pestrosti nabora izdelkov, 

čeprav na račun nižjega popusta. Pri možnosti samostojne izbire izdelkov bi naj višjo vrednost 

ustvarjalo večje število izdelkov, ki jih potrošnik lahko izbere za koriščenje popusta, in ne 

širina nabora izdelkov, med katerimi lahko izbira. Potrošnikom bi naj bili najbolj priročni 

popusti na izdelke široke potrošnje, temu sledijo oblačila in obutev, izdelki za dom in 

gospodinjstvo ter čistila in pralna sredstva, ob tem bi naj bili športni izdelki in oblačila najbolj 

všeč mladim. Izdelki izven široke potrošnje pa bi naj potrošnikom sprožali skepticizem glede 

tega, ali bo trgovec znal pravilno predvideti želje in interese potrošnikov. P. Filipič Orel 

(2011) naprej ugotavlja, da je za potrošnike motivirajoče, če jim trgovec pušča svobodo pri 

izbiri unovčevanja zbranih točk (ali bodo zbrane točke izkoristili ob naslednjem nakupu ali pa 

jih bodo nabirali dlje časa). Kot najboljše bi naj ocenjevali tiste sisteme, ki nudijo možnost 

koriščenja sprotnih popustov oziroma zbrane bonitete pri več ponudnikih in v več panogah. 

Tovrstni sistemi bi naj po besedah avtorice ohranjali potrošnikovo fleksibilnost in mu obenem 

nudili možnost, da si omogoči dostop do tistih ugodnosti, ki so za njega v določenem trenutku 

najbolj zaželene in potrebne. Potrošniki bi naj bili bolj naklonjeni sprotnim popustom in 

krajšim bonitetnim obdobjem, ker bi naj v nasprotju z dolgoročnim nabiranjem bonitete 

prinašali bolj gotovo korist in nagrajevali tudi manjše nakupe. Še posebej bi se naj h krajšemu 

bonitetnemu obdobju nagibali mladi potrošniki. Tako je dalje avtorica (Filipič Orel, 2011) 

ugotovila, da je med potrošniki zelo negativno sprejeto pravilo, da se neporabljena boniteta po 

preteku obdobja izbriše in da ni omogočen vsaj delen prenos v naslednje bonitetno obdobje. 

                                                        
5Boniteta v grobem pomeni, da potrošniki za vsak svoj nakup prejmejo evidenco v obliki točk, kuponov, 

bonusov, nalepk in podobno. Zbrano boniteto lahko po preteku določenega obdobja oziroma po dosegu določene 

kvote nakupov unovčijo v obliki raznih ugodnosti. 
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Neprenosljivost bonitete bi se naj zdela nepravična predvsem manjšim gospodinjstvom in 

tistim z nižjimi dohodki. 

P. Filipič Orel (2011) navaja, da slovenski potrošniki kot največjo prednost trgovskih kartic 

zvestobe zaznajo možnost plačevanja (tudi v tujini) in s tem poenostavitev nakupovanja. Kot 

motivirajoč dejavnik imetja/uporabe trgovskih kartice bi naj bila zaznana tudi možnost plačila 

na odlog, poravnava obveznosti brez provizije ter možnost brezobrestnega plačila na obroke. 

Avtorica dalje ugotavlja, da določeni potrošniki že v osnovi niso naklonjeni možnosti nakupa 

živil na odlog in jim je všeč, da ima kartica samo funkcijo popustov, kar bi naj še posebej 

veljalo za mlajše potrošnike. Po ugotovitvah bi naj glavno omejitev trgovskih kartic v očeh 

potrošnikov predstavljalo dejstvo, da trgovske kartice, v nasprotju z bančno ne morejo 

uporabljati povsod in zato višjo uporabno vrednost pripisujejo bančni kartici. S povečevanjem 

števila kartic v denarnici pa bi naj po mnenju potrošnikov naraščala potreba po nadzoru nad 

porabo in avtorica ugotavlja, da prav iz strahu pred preseganjem porabe nad mejo 

zmogljivosti nekateri potrošniki ne želijo imeti plačilne kartice z odlogom.  

P. Filipič Orel (2011) je ugotovila tudi, da potrošniki niso pretirano obremenjeni s skrbjo 

glede varovanja osebnih podatkov. Zbiranje podatkov celo pozdravljajo, če so vnaprej 

seznanjeni s tem, v katere namene se bodo uporabljali, in v kolikor bi trgovec s pomočjo 

pridobljenih podatkov lažje prilagajal ponudbo oziroma ugodnosti posamezniku. Obenem pa 

avtorica ugotavlja, da so mlajši potrošniki slabše sprejeli personalizacijo v smislu pošiljanja 

voščilnic ob posebnih dogodkih, ker bi jih to neprijetno spomnilo, da trgovec o njih hrani 

osebne podatke, medtem ko je bila sicer med potrošniki ta vrsta personalizacije zaznana kot 

zelo dobrodošla in simpatična gesta.  

Odnos do zbiranja nalepk se je po besedah P. Filipič Orel (2011) izkazal kot zelo spodbudna 

oblika nagrajevanja, ki lahko v določenih primerih sproži večjo vpletenost in namensko 

vedenje s strani kupcev. Slovenski potrošniki bi naj imeli izoblikovano močno pozitivno 

stališče do izdelkov brez doplačila, medtem ko jih demotivirajo izdelki, ki zahtevajo 

doplačilo, pa tudi dejstvo, da traja kar nekaj časa, preden zberejo zahtevano število nalepk. 

Kljub vsemu pa denarne kvote za pridobitev posamezne nalepke naj ne bi dojemali kot 

visoke. Dalje avtorica ugotavlja, da se potrošniki za sodelovanje ne odločijo, kadar so v 

ponudbi izdelki, ki jih (trenutno) ne potrebujejo oziroma jih sploh ne pritegnejo. Pri akcijah 

zbiranja nalepk jim je najpomembneje, da so v ponudbi uporabni in kvalitetni izdelki 

priznanih blagovnih znamk. Raziskava je še pokazala, da pri zbiranju nalepk sproža med 

potrošniki poseben občutek pridobivanje ekskluzivnih izdelkov, ki niso na voljo v redni 

prodaji. 
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1.5 Cilji in hipoteze 

Diplomsko raziskavo sem opravila v sodelovanju z enim izmed slovenskih trgovcev oziroma 

ponudnikov programov zvestobe na področju izdelkov široke potrošnje. 

Mladi podjetju predstavljajo izziv, saj so se do sedaj izkazali kot skupina potrošnikov, ki v 

njihovem podjetju predstavlja segment, ki je težko dosegljiv in le malo odziven na različne 

trgovske ponudbe. Želeli so bolje spoznati, kakšni so kot potrošniki, kako poteka njihovo 

nakupovanje in kako se odzivajo na trgovske ponudbe. 

 

V diplomski raziskavi sem se odločila za kvalitativno raziskovanje, da bi lažje pridobila 

poglobljen vpogled v raziskovalno področje in na takšen način temeljito raziskala odnos do 

preučevane tematike ter da bi lahko pridobila vsebinski vpogled v razumevanje 

mladostnikovega  razmišljanja, mnenj, stališč, motivov, vrednot ter razlogov za zadovoljstvo 

in nezadovoljstvo, ki vplivajo na dojemanje preučevane tematike. 

Osrednji cilj diplomske raziskave je ugotoviti, kakšno je stališče mladostnikov do programov 

zvestobe oziroma na podlagi katerih izkušenj in pričakovanj oblikujejo svoja prepričanja in 

stališča do njih. Natančneje, kateri so všečni in nevšečni elementni programov zvestobe, 

katere so zaznane koristi in kateri so zaznani stroški ter kakšne so njihove želje v okviru 

programov zvestobe. 

Podporni cilj je ugotoviti, kakšne so nakupne navade in vedenje mladostnikov pri nakupu 

izdelkov široke potrošnje. Natančneje, kateri so motivacijski dejavniki, ki vplivajo na izbor 

trgovca z izdelki široke potrošnje, kaj najpogosteje nakupujejo pri trgovcih široke potrošnje, s 

kom najpogosteje hodijo po nakupih izdelkov široke potrošnje ter kakšen vpliv imajo drugi na 

izbiro izdelkov široke potrošnje. Omenjeno se na osrednji raziskovali cilj sicer neposredno ne 

nanaša, lahko pa ima pomembno vlogo pri boljšem razumevanju izraženih stališč do 

osrednjega raziskovalnega področja, tj. programov oziroma nagrajevanj zvestobe. 

 

Na osnovi ugotovitev preteklih raziskav o nakupnem vedenju in značilnostih mladih v 

Sloveniji (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in Jereb, 2006; Muster in Mrevlje, 2009; 

Arhar in Batagelj, 2011) ter odnosu in preferencah slovenskih potrošnikov do programov 

zvestobe (Filipič Orel, 2011), predpostavljam naslednje: 

1. Ker so mladi cenovno občutljiva skupina potrošnikov (Arhar in Batagelj, 2011), ki jim 

je pri nakupu izdelkov in izbiri trgovca široke potrošnje glavno vodilo cena in kvaliteta 
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oziroma razmerje med kakovostjo in ceno (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in 

Jereb, 2006; Arhar in Batagelj, 2011), pričakujem, da bodo tudi udeleženci pričujoče 

raziskave med pomembnejše dejavnike izbire trgovca navedli ceno in kvaliteto 

ponudbe. 

2. Ker so mladi naklonjeni nakupovanju v družbi (Tivadar in Kamin, 2002; Arhar in 

Batagelj, 2011) predpostavljam, da bodo tudi udeleženci pričujoče raziskave izrazili 

naklonjenost do opravljanja nakupov izdelkov široke potrošnje v družbi. 

3. Ker se mladi pogosto pogovarjajo o nakupih in dajo veliko na mnenje drugih glede 

izdelkov, ki so jih kupili, ter igrajo pri njihovih nakupnih odločitvah pomembno vlogo 

socialne skupine (Arhar in Batagelj, 2011), raziskujem, kakšen vpliv imajo drugi na 

izbiro izdelkov široke potrošnje pri udeležencih široke potrošnje. ker pa mladi obenem 

radi verjamejo, da so pri svojih nakupnih izbirah in odločitvah samostojni, racionalni in 

na njih nihče nima odločilnega vpliva (Tivadar in Kamin, 2002), dalje predpostavljam, 

da bodo tudi udeleženci izrazili podobno mišljenje. 

4. Ker so mladi vedno na lovu za posebnimi ponudbami (Muster in Mrevlje, 2009) in so 

kot potrošniki nagnjeni k iskanju dražljajev ter odprti za novosti (Arhar in Batagelj, 

2011), predpostavljam, da imajo udeleženci pričujoče raziskave v splošnem do 

programov zvestobe oblikovan pozitiven odnos. Hkrati predpostavljam, da udeleženci 

zbiranje nalepk dojemajo kot najbolj stimulativno obliko programa zvestobe, kar je v 

svoji raziskavi ugotovila že P. Filipič Orel (2011). 

5. Ker so mladi cenovno občutljiva skupina potrošnikov (Arhar in Batagelj, 2011), ki jim 

je pri nakupu izdelkov pomembna cena (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in Jereb, 

2006), predpostavljam, da udeleženci kot všečne elemente in zaznane koristi programov 

zvestobe dojemajo značilnosti, ki omogočajo prihranek. Tudi P. Filipič Orel (2011) je v 

svoji raziskavi odkrila, da potrošniki kot pozitiven vidik programov zvestobe 

izpostavljajo omogočanje vsaj minimalno cenejših nakupov. 

6. Predhodna raziskava (Filipič Orel, 2011) je pokazala, da je potrošnikom v akcijah 

zbiranja nalepk najpomembneje, da so v ponudbi uporabni in kvalitetni izdelki, še 

posebej pozitivno pa dojemajo brezplačne nagrade. Ker so mladi cenovno občutljiva 

skupina potrošnikov (Arhar in Batagelj, 2011), ki jim je pri nakupu izdelkov vodilo 

cena in kvaliteta oziroma razmerje med kakovostjo in ceno (Tivadar in Kamin, 2002; 

Božič Marolt in Jereb, 2006; Arhar in Batagelj, 2011), predpostavljam, da bodo tudi 

udeleženci v programih zvestobe z zbiranjem nalepk kot všečne elemente in zaznane 

koristi dojemali nagrade, ki so kvalitetne ter ponujene po ugodni ceni ali zastonj. 
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2.0 Metoda 

2.1 Udeleženci 

Tabela 1. Značilnosti udeležencev fokus skupin (n = 22). 

 Spol Starost Status 

izobraževanja 

Izobraževalni 

program/ letnik 

Regija 

Fokus 

skupina 1 

(FS 1) 

ž 18 Dijak Gim. Ledina/4. Osrednjeslovenska 

ž 20 Dijak SPSŠB/2. Osrednjeslovenska 

m 18 Dijak Gim. Ledina/4. Osrednjeslovenska 

m 19 Dijak SPSŠB /1. Osrednjeslovenska 
m 20 Dijak SPSŠB /2. Osrednjeslovenska 

m 21 Dijak SPSŠB /2. Osrednjeslovenska 

m 22 Dijak SPSŠB /2. Osrednjeslovenska 

 n1 = 7 M1 = 19,71    

Fokus 

skupina 2 

(FS 2) 

ž 22 Študent UL FF/3. Osrednjeslovenska 

ž 23 Študent UL FF/abs. Gorenjska 

ž 24 Študent UL EF/2. Primorska 

ž 24 Študent UL FF/abs. Osrednjeslovenska 

ž 24 Študent UL EF/abs. Primorska 

m 22 Študent UL FKKT/3. Primorska 

m 25 Študent UL FF/abs. Savinjska 

m 28 Študent UL FF/abs. Gorenjska 

 n2 = 8 M2 = 24,00    

Fokus 

skupina 3 

(FS 3) 

ž 22 Študent UL FKKT/4. Dolenjska 

ž 22 Študent UL FF/4. Dolenjska 

ž 22 Študent UL FF/4. Osrednjeslovenska 
ž 23 Študent UL BF/2. Osrednjeslovenska 

ž 24 Študent UL FF/abs. Koroška 

m 21 Študent UL FE/4. Dolenjska 

m 23 Študent UL FS/4. Dolenjska 

 n3 = 7 M3 = 22,43    

 n = 22 M = 22,14    

Opombe: Gim. = gimnazija; SPSŠ = Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad; UL = Univerza v Ljubljani; 

FF = Filozofska fakulteta;  EF = Ekonomska fakulteta; FKKT = Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo;  

BF = Biotehniška fakulteta; FE = Fakulteta za elektrotehniko; FS = Fakulteta za strojništvo; abs. = absolvent 

 

Tabela 1 prikazuje značilnosti udeležencev fokus skupin. 

Izpeljana so bila srečanja treh fokus skupin, ene z dijaki in dve s študenti, s skupno 22 

udeleženci, s povprečno starostjo 22,14 let. Od tega je bilo 12 žensk in 10 moških v 

starostnem razponu od 18 do 28 let. 

Fokus skupine so bile homogene po kriteriju statusa izobraževanja, kar je predstavljal glavni 

pogoj v postopku pridobivanja udeležencev. Dodaten pogoj je bila polnoletnost dijakov. 

Kriterij je bil izbran iz praktičnega razloga, saj sem se z omejitvijo spodnje meje starosti 

izognila problemom s pridobivanjem soglasij staršev za sodelovanju njihovih otrok v 

raziskavi. 
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2.2 Pripomočki 

Podatki so bili zbrani z metodo fokus skupin, ki je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, 

analizo in interpretacijo podatkov. Sodi med metode, pri katerih se uporabljajo 

nestandardizirane tehnike anketiranja in opazovanja, ki niso zelo strukturirane (Kitzinger, 

1995). Podatki se zbirajo skozi skupinsko interakcijo glede na temo, ki je že vnaprej določena 

s strani raziskovalca (Morgan, 1996). Ker gre za metodo v kvalitativnem raziskovanju, nam 

fokus skupine dajo odgovore kaj, kako in zakaj, ne pa koliko, pozornost pa je usmerjena v 

miselni proces, ki se dogaja v sodelujočih, ko razpravljajo in premišljujejo o temi razprave 

(Morgan, 1997). Metoda fokus skupin se v raziskovanju uporablja, kadar obstajajo določene 

nejasnosti glede raziskovalnega problema, in služi za globinski vpogled v raziskovalni 

problem (Kitzinger, 1995). Z njimi odkrivamo različna stališča, mnenja, primerjamo 

utemeljitve, različne poglede na nekatere pojave in podobno. Ko spremljamo interakcijo, ki se 

v fokus skupini razvije, spoznavamo okoliščine, v katerih so umeščene podobnosti in razlike 

med udeleženci. V fokus skupini odkrivamo, kako so se posamezni procesi razvili, zakaj so 

takšni, kakršni so, in kakšna je njihova dinamika (Morgan, 1997). Običajno skupinsko 

razpravo izvedemo s šest do osem udeleženci, kar je ravno dovolj majhno število, da lahko 

vsakdo prispeva v razpravi, in ravno dovolj veliko za deljenje raznolikih mnenj čez celotno 

skupino, namesto da bi nastale manjše, fragmentirane razprave. 

Če strnem, so značilnosti fokus skupin kot metode zbiranja kvalitativnih podatkov naslednje 

(Flick, 2000, Krueger in Casey, 2000; Willig, 2001; po Šarić, 2007): 

(a) skupinska interakcija; 

(b) skupna tema, ki jo določi raziskovalec ali organizacija; 

(c) vloga moderatorja, ki zajema relativno nedirektivno vodenje in usmerjanje 

pogovora, ustvarjanje in usmerjanje sproščene in permisivne klime v skupini; 

(d) zbiranje podatkov, ki ima izključno raziskovalni namen; 

(e) udeleženci so izbrani na podlagi neke skupne lastnosti, povezane s temo fokus 

skupin oziroma z raziskovalnim vprašanjem. 

2.2.1 Scenarij vodenja fokus skupin 

V sklopu metode fokus skupin sem oblikovala scenarij vodenja, tj. vodič, kako izpeljati 

razpravo v fokus skupini od začetka do konca. Sestavljen je bil iz treh delov. Scenarij je imel 

prav tako oblikovano časovnico, tj. časovni načrt, ki me je usmerjal, koliko časa pogovora 
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lahko posvetim določenemu delu scenarija, predvsem pa, koliko časa lahko posvetim 

raziskovanju določenega vprašanja oziroma teme v osrednjem delu: 

1. Uvodni del je bil namenjen pozdravu udeležencev, kratki predstavitvi sebe in 

pomočnice, opisu namena razprave ter postavitvi osnovnih pravil za tekoče potekanje 

razprave fokus skupin. Udeleženci so bili prav tako pisno in ustno seznanjeni s tem, da 

se razprava avdio snema, da se bo zagotovila njihova anonimnost, da bodo rezultati 

uporabljeni samo v namen raziskave in obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov. 

2. Osrednji del z okvirjem ključnih vprašanj je predstavljal zaporedje popolno oblikovanih 

ključnih vprašanj, ki so tvorila pogovorne stavke. Ključna vprašanja so služila kot 

vodilo, da kakšna pomembna tema raziskave ni ostala nedotaknjena, njihov vrstni red 

pa se je prilagajal toku razprave. Okvir ključnih vprašanj je bil za lažje vodenje 

razdeljen v dva sklopa. V prvem sklopu so se postavljala ključna vprašanja, ki so 

raziskovala teme, ki so se nanašale na podporne raziskovalne cilje. V drugem sklopu so 

se postavljala ključna vprašanja, ki so raziskovala teme, ki so se nanašale na osrednji 

raziskovalni cilj. Okvir ključnih vprašanj je imel oblikovan tudi časovni načrt; prvemu 

sklopu je bilo namenjenih štirideset minut, drugemu pa šestdeset minut razprave. 

3. V zaključnem delu so imeli udeleženci možnost izraziti morebitne dileme in opažanja v 

zvezi s temo ali udeležbo v razpravi. Sledila je zahvala za sodelovanje in predaja 

manjšega darila. 

2.2.2 Ostali uporabljeni pripomočki 

1. Vabilo za udeležbo v razpravi sem oblikovala v postopku pridobivanja kandidatov za 

udeležbo v fokus skupinah. 

2. Lista udeležencev je služila kot informativni list, koliko udeležencev in kateri 

udeleženci so se prijavili na razpravo. Z njeno pomočjo sem vodila evidenco, koliko 

udeležencev še potrebujem za izvedbo fokus skupin. Zajemala je tudi kontakte podatke 

udeležencev in ostale informacije, ki so bile zahtevane (starost, program in letnik 

izobraževanja, regija). Kontaktni podatki so mi služili, ko sem udeležencem poslala 

opomnik za udeležbo na razpravi in v primeru, ko so udeleženci na razpravo zamujali. 

3. Pisno soglasje so udeleženci podpisali pred izvedbo razprave. S podpisom so se 

seznanili s tem, da se razprava avdio snema, da se bo zagotovila njihova anonimnost, da 
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bodo rezultati uporabljeni samo v namen raziskave in obravnavani v skladu z Zakonom 

o varovanju osebnih podatkov. 

4. Drugo: ker se je razprava snemala, sta bili uporabljeni dve avdio-snemalni napravi, v 

pripravljenosti so bile tudi nadomestne baterije. Udeleženci so prejeli papirnate tablice z 

imeni, ki so omogočile lažjo komunikacijo in naslavljanje. Poskrbljeno je bilo za pijačo 

in prigrizke. Za enostavno sledenje časovnemu načrtu scenarija fokus skupin sem imela 

pri roki uro. Ob koncu razprave so udeleženci prejeli manjše darilo. 

2.3 Postopek 

Izpeljala sem srečanje treh fokus skupin, ki sem jih moderirala sama. Izvedla sem jih v 

prostorih na sedežu trgovskega podjetja v Ljubljani. Izvedene so bile v novembru in 

decembru 2011 in so trajale največ dve uri. 

Udeležence so bili izbrani z dvema oblikama neverjetnostnega vzorčenja. En način je bil 

izbira s pomočjo neverjetnostnega prostovoljnega vzorčenja, kjer sem za izbor udeležencev 

uporabila socialno omrežje (Facebook), razne dijaške forume in študentske spletne liste ter 

osebno obiskovanje šol. V procesu pridobivanja udeležencev sem uporabila tudi 

neverjetnostno vzorčenje po metodi snežne kepe (angl. Snowballing ali Snowball sampling), 

kjer so vzorec sestavljali prijatelji udeležencev. 

Po izpeljavi fokus skupin je sledil prepis skupinske razprave in analiza prepisa oziroma 

rezultatov fokus skupin. 

 

1. Prepis skupinske razprave 

Kot osnova za prepis  razprave sta služila avdio posnetka. Ker sem izvedla tri fokus skupine 

sem imela tri prepise skupinske razprave. Prepis razprave je predstavljal dobesedni prepis 

vsega, kar so povedali udeleženci. Vprašanja moderatorja so bila napisana v poševni pisavi, 

da so se ločila od preostalega besedila. Vsaka vrstica prepisa je bila oštevilčena, da sem lahko 

v postopku analize hitro locirala, kje v prepisu se citat nahaja. Vsi udeleženci vseh treh 

razprav so bili v prepisu namesto poimensko označeni s črko abecede. Prvi udeleženec v FS 1 

s črko A in tako naprej vse do zadnjega udeleženca v FS 3, ki je bil označen s črko P. Na tak 

način je bilo mogoče v postopku analize rezultatov ugotoviti, kdo izmed udeležencev je avtor 

citata.  
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V prepisu skupinske razprave sem z dvema pikama brez oklepajev označila, da udeleženec 

bodisi misli ni dokončal bodisi se zaradi šuma na posnetku ni dalo dovolj natančno razbrati 

kaj je povedal. 

 

2. Analiza rezultatov fokus skupin 

Kot osnova za analizo so služili prepisi skupinskih razprav. Opravila sem analizo vsake 

skupine posebej. Analizo rezultatov sem izvedla po pristopu »dolge mize« (angl. »long-table 

approach« ali tudi »cut and past method«) (Krueger in Casey, 2000). Osnoven namen 

pristopa je bil identificirati teme in kategorije rezultatov, pri tem pa sem uporabljala rezanje, 

sortiranje in urejanje skozi primerjanje in razlikovanje. Za izvedbo pristopa sem potrebovala: 

(a) večjo delovno površino, ki je lahko za čas izvajanja analize ostala nedotaknjena, (b) 

prepise skupinskih razprav, (c) škarje, (d) barvne označevalce, (e) kopijo vseh treh prepisov 

skupinskih razprav in (f) več A3 formatov papirja. 

Analiza rezultatov fokus skupin je zajemala več zaporednih korakov, ki jih tudi opisujeta 

Krueger in M. A. Casey (2000): 

I. Za začetek sem na vsako stran vsake kopijo prepisa skupinske razprave na levi strani z 

barvnim označevalcem potegnila črto (na primer: na vsako levo stran papirja prepisa 

razprave FS 1 sem od vrha do konca lista potegnila zeleno črto). Na tak način sem ne 

le ločila skupine med seboj, ampak tudi hitro ugotovila iz katere skupina prihaja citat, 

ko sem razrezala transkripcijo na posamezne citate. Preden sem začela z rezanjem 

prepisa, sem jih še enkrat prebrala. Hitro prebiranje prepisov mi je služilo za osvežitev 

spomina in za oblikovanje predstave o dogajanju. 

II. V naslednjem koraku sem po prostoru razporedila A3 formate papirja in na vrh 

vsakega izmed njih zapisala po eno izmed ključnih vprašanj, po katerih sem spraševala 

v fokus skupinah in ki ga je bilo potrebno analizirati. A3 format sem razdelila na tri 

kategorije, ki so predstavljaje različne tipe udeležencev. Na primer, na en del formata 

sem postavljala odgovore FS 1, na drugi del FS 2 in na tretji del FS 3. 

III. Po tem je nastopil korak rezanja in kategoriziranja. Prebrala sem vsak citat in si 

odgovorila na naslednja vprašanja: 

  Točka 1. Ali je udeleženec odgovoril na zastavljeno vprašanje? 

 Če da, je sledila Točka 3. 

 Kadar nisem bila prepričana sem citat postavila na stran in ga ponovno pregledala 

kasneje. 
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 Če ne, je sledila Točka 2. 

Točka 2. Ali citat odgovarja na kakšno drugo zastavljen vprašanje? 

 Če da, sem ga umestila k primernemu vprašanju. 

 Če ne, je sledila Točka 3. 

 Točka 3. Ali citat pove kaj pomembnega o raziskovani temi? 

 Če da, potem sem ga prilepila na papir pod ustrezno vprašanje. 

 Če ne, sem ga postavila na stran. 

 Točka 4. Je citat podoben nečemu, kar je bilo že rečeno? 

 Če da, potem sem pričela grupirati podobne citate skupaj. Na tak način sem 

oblikovala kategorije odgovorov/idej, ki so si bili podobni. 

 Če ne, potem sem ustvarila novo kategorijo. 

Citate, ki sem jih postavila na stran, sem pregledala še enkrat in če niso doprinesli k 

ničemur pomembnemu glede na raziskovano temo, potem jih pri analizi v 

nadaljevanju nisem upoštevala. 

IV. V naslednjem koraku sem naredila opis, kaj je vsaka izmed fokus skupin povedala o 

zastavljenem vprašanju (kaj je o vprašanju povedala FS 1, nato FS 2 in še FS 3). Pri 

opisu sem, kjer je to bilo mogoče, upoštevala: 

 Frekvenco: opazovala sem, kolikokrat se je pojavil določen odgovor. To pomeni, da 

je lahko kakšna tema izrečena večkrat, a le s strani enega udeleženca. Zato 

frekvenca ideje ne pomeni, da večkrat ko se pojavi, pomembnejši je. 

 Specifičnost: bila sem pozorna na citate, ki so dajali podrobnejši, bolj specifičen 

odgovor na zastavljeno vprašanje. 

 Čustva: bila sem pozorna na citate, kjer so udeleženci izražali čustva, navdušenje, 

strast ali intenziteto v svojih odgovorih. 

 Ekstenziteto: bila sem pozorna na to, koliko različnih ljudi je podalo podoben 

odgovor. 

V. Po končanem opisu vsakega izmed vprašanj, sem pregledala vsa vprašanja in začela z 

odkrivanjem tem. Opis ugotovitev in interpretacijo sem tako strukturirala okoli tem za 

vse fokus skupine skupaj. Za podkrepitev ugotovitev sem uporabila citate, ki so zajeli 

bistvo povedanega. 
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3.0 Rezultati 

Kvalitativne rezultate sem prikazala za vse tri fokus skupine skupaj in pri tem sledila 

zastavljenemu namenu raziskave, da dobim čim bolj obširen in poglobljen vpogled v 

raziskovano področje. Tam, kjer sem ocenila, da prihaja do zanimivih ali pomembnih razlik 

med fokus skupinami oziroma dijaki in študenti, sem to tudi izpostavila.  

Ponekod sem ugotovitve podkrepila s citati, ki najbolje predstavijo oziroma povzemajo 

razmišljanje udeležencev. V sklenjenem citatu je z dvema pikama brez oklepajev označeno, 

da misel udeleženca v razpravi ni bila končana. Nekatere dele citata, ki za razumevanje bistva 

povedanega niso nujni, sem izpustila, to pa označila s tremi pikami v oglatih oklepajih.  

 

Moj osrednji raziskovalni cilj je bil proučiti stališča in motive udeležencev do programov 

zvestobe in temu delu sem posvetila tretji del predstavitve in analize rezultatov. Pred tem sem 

predstavila tudi rezultate, ki se neposredno ne nanašajo na osrednji raziskovalni cilj, temveč 

predstavljajo podporne cilje, a po mojem mnenju kljub vsemu igrajo pomembno vlogo pri 

razumevanju odnosa udeležencev do programov zvestobe. Poglavje najprej začnem z opisom 

skupinske dinamike fokus skupin. 

3.1 Opis skupinske dinamike fokus skupin 

Poglavje opisuje skupinsko dinamiko vsake izmed fokus skupin, ki lahko razsvetli in prispeva 

k razumevanju rezultatov oziroma ugotovitev o raziskovanem področju, ki so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

3.1.1 Skupinska dinamika prve fokus skupine 

V FS 1 se je vzpostavila sproščena klima. Kljub dejstvu, da sta dva udeleženca na skupinsko 

razpravo zamujala, so ostali udeleženci izkazali razumevanje in ju bili pripravljeni počakati. 

Po prihodu in opravičilu zamudnikov je klima ostala sproščena in mirna. Opaziti je bilo, da je 

udeležencem tema pogovora zanimiva in zaznana pozitivno, večina jih je izkazala zelo 

sodelovalno vedenje. Oblikovala se je produktivna skupinska interakcija, pri kateri so se 

udeleženci poslušali, med seboj razpravljali ter si postavljali vprašanja. Morda je k sproščeni 

klimi botrovalo tudi dejstvo, da so se posamezni udeleženci med seboj poznali oziroma bili 

prijatelji/sošolci. V skupini je še posebej izstopal posameznik, ki je bil zelo komunikativen in 
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pripravljen za sodelovanje. Izkazal se je kot motivator, saj je k razpravi spodbujal ostale 

udeležence. Zavzel je tudi vlogo pojasnjevalca in se izkazal za največjega poznavalca 

tematike razprave. Skozi skupinsko razpravo sem kasneje razbrala, da obravnavano tematiko 

dobro pozna zato, ker pri enem izmed ponudnikov programov zvestobe opravlja priložnostno 

delo. V nekaterih primerih je odgovarjal na vprašanja ostalih udeležencev ali pa so jih 

udeleženci sami naslovili nanj. Lahko bi ga opisala kot vodilnega udeleženca v skupini, ki je s 

svojim poznavanjem tematike in pozitivnim odnosom do nje morebiti vplival tudi na mnenja 

ostalih udeležencev.  

V splošnem je bila to skupina, ki je oblikovala najbolj pozitivna stališča do raziskovane 

tematike. Poleg njega sta večjo željo po sodelovanju izkazala en udeleženec in ena 

udeleženka, vendar v opaznih značilnostih nista izraziteje izstopala. Ostali udeleženci so 

ostajali nekoliko v ozadju in niso sodelovali tako spontano; največ so povedali takrat, ko sem 

vprašanje na njih neposredno naslovila. Ena udeleženka je bilo še posebej tiho in ko sem 

nanjo naslovila vprašanje je delovala napeto in nesproščeno. Ocenjujem, da je na njeno 

vedenje vplivala moja prisotnost; ob postavljenih vprašanjih ji je postalo nerodno, velikokrat 

na vprašanje ni odgovorila ali je izkazovala konformno vedenje s tem, se je raje strinjala z 

mnenjem ostalih udeležencev, kot da bi podala svoje ideje. 

V tej fokus skupin se je najmočneje pokazalo tudi moje pomanjkanje izkušenj z vodenjem 

skupinskih razprav. Pri določenih raziskovalnih vprašanjih sem bila premalo pozorna na 

odgovore, kjer bi lahko s podvprašanji izvedela še kaj dodatnega in koristnega. Zgodilo se je, 

da sem premalo spraševala po vzrokih, zakaj mislijo tako, kot mislijo, in torej premalo 

spodbujala razlago. V pogovor sem premalo vključevala udeležence, ki so bili tišji in so zato 

v večji meri izstopali tisti udeleženci, ki so bili že sicer med najbolj sodelovalnimi. Vse to je 

botrovalo temu, da sem ponekod dobila preveč skope in premalo uporabne rezultate. 

3.1.2 Skupinska dinamika druge fokus skupine 

V FS 2 so udeleženci sprva delovali nezainteresirano za sodelovanje, kljub temu, da so se za 

sodelovanje odločili sami, o tematiki pogovora pa so bili seznanjeni že ob prijavi na 

skupinsko razpravo. Ob začetnih vprašanjih, s katerimi smo »prebili led«, je razprava sicer 

stekla in vzpostavila se je produktivna skupinska interakcija, v kateri so udeleženci med seboj 

sodelovali in razpravljali, a klima je ostala nekoliko nesproščena. Ocenjujem, da tudi zaradi 

udeleženca, ki je v skupini izstopal in izraziteje izkazoval negativen odnos do raziskovane 

tematike. V skupini je zavzel vlogo dominantnega člana in je izražal kritično mišljenje. 

Opažam, da je bil fenomen socialnega vplivanja opazen na dve udeležencih in ocenjujem, da 
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sta začela slediti njegovemu mnenju. Kot primer, ta udeleženec je večkrat uporabil izraz 

»manipulacija«, ki sta ga kasneje v razpravi uporabila še en udeleženec ter ena udeleženka 

(namesto manipulacija se je pojavil tudi izraz podkupovanje) in tako izražala strinjanje z 

njegovim mišljenjem. Med udeleženci v skupini sta izstopala tudi udeleženec in udeleženka, 

ki sta bila par. Njuna drža je bila zadržana, večkrat sta si šepetala na uho in dekle je fanta 

nekajkrat pri govoru hotelo ustaviti, ker naj bi na vprašanje nekdo že dal enak odgovor. 

V splošnem je bila to skupina, ki je oblikovala najbolj negativna stališča do raziskovane 

tematike oziroma odkrila največ negativnih vidikov o raziskovanem področju. Ob koncu 

razprave sem ocenila, da ugotovitve morebiti niso povsem odraz resničnih mnenj in prepričanj 

udeležencev, kar je bil glavni razlog za odločitev o tretji fokus skupini. Z njo sem se želela 

prepričati, ali je negativen odnos do raziskane tematike odsev dejanskih zaznav programov 

zvestobe ali gre bolj za učinek socialnega vplivanja dominantnega člana. 

Ocenjujem, da sem se tokrat v vlogi moderatorja izkazala bolje. Spodbujala sem odgovore s 

strani vseh udeležencev ter odkrivala tudi njihovo globino. 

3.1.3 Skupinska dinamika tretje fokus skupine 

V FS 3 se je vzpostavila zelo sproščena klima. Skozi celotno razpravo je bilo veliko smeha, 

vzdušje je bilo v tej fokus skupini najprijetneje. Tudi v tej skupini je bilo opaziti, da je 

udeležencem tema pogovora zanimiva in zaznana pozitivno, vsi so izkazali zelo sodelovalno 

vedenje. Izstopala sta dva udeleženca (med seboj sta se poznala) in ena udeleženka, ki so bili 

zelo komunikativni in živahni. Med seboj so vzpostavili interakcijo. Udeleženca sta bila tudi 

zelo klepetava, zato sem ju morala nekajkrat utišati, kadar sta se pogovarjala med seboj, ali 

prekiniti, kadar sta hotela vskočiti v besedo drugim. Ostali udeleženci v svojih značilnostih 

niso posebej izstopali. V skupini ni bilo opaziti socialnega vplivanja ali konformizma. 

Tudi v tej skupini so oblikovali nekoliko bolj negativna stališča do raziskovane tematike, kar 

bi morebiti lahko pomenilo,da so študenti bolj kritični do raziskovane tematike. 

Ocenjujem, da sem se tudi tokrat v vlogi moderatorja izkazala dobro. Spodbujala sem 

odgovore s strani vseh udeležencev ter odkrivala tudi njihovo globino. 

3.2 Nakupne navade mladostnikov in dejavniki izbire trgovine 

Cilj obravnavanega sklopa je bil ugotoviti, kakšne so nakupne navade in vedenje 

mladostnikov pri nakupu izdelkov široke potrošnje. Natančneje, kateri so motivacijski 
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dejavniki, ki vplivajo na izbor trgovca z izdelki široke potrošnje, kaj najpogosteje nakupujejo 

pri trgovcih široke potrošnje, s kom najpogosteje hodijo po nakupih izdelkov široke potrošnje 

ter kakšen vpliv imajo drugi na izbiro izdelkov široke potrošnje. 

3.2.1 Dejavniki izbire trgovine 

Lokacija trgovine se je izkazala kot največkrat omenjen dejavnik med udeleženci pri izbiri 

trgovca (izražen pri 19 od 22 udeležencev), vendar vedno v povezavi z drugimi dejavniki: 

najpogosteje z velikostjo nakupov, osnovnimi cenami izdelkov ter kakovostjo izdelkov. Tako 

se za manjše, sprotne, vsakodnevne nakupe (omenjajo kruh, sendvič, salamo, mleko in mlečne 

izdelke ter sadje ) odpravljajo v trgovino, ki jim je najbližja, za večje nakupe (omenjajo 

pijačo, testenine, riž, konzerve, paštete) pa odhajajo do trgovca, za katerega subjektivno 

ocenjujejo, da ponuja najugodnejše cene izdelkov. Če ocenijo, da so pri drugem trgovcu 

izdelki ugodnejši, jih bo to gnalo, da naredijo nekaj korakov več in opravijo nakup tam 

vsakokrat, ko bo to mogoče. Izkaže se, da so osnovne cene izdelkov tiste, ki predstavljajo 

pomemben dejavnik pri izbiri trgovca. 

»Najpogosteje res v [ime trgovca], ampak to zato, ker tam opravljam sprotne nakupe 

kar se tiče kruha in tega. Drugače pa hodim povsod po malo. Če vidim ceneje v [ime 

trgovca], grem tja iskat kar se tiče testenin in podobnega. Če grem po meso, grem 

največkrat v [ime trgovca], ker je tam najceneje. Potem mi pa še [ime trgovca] ostane, 

kadar vidim kakšno akcijo. V [ime trgovca]se tudi kdaj zapeljem. V [ime trgovca] pa, 

kadar grem delat v [ime trgovskega centra]. Tako da grem povsod, najpogosteje pa 

res v [ime trgovca], ker mi je dva koraka.« (udeleženka FS 3) 

Spodnja izjava ene izmed udeleženk pokaže, da je cena tista, ki bi v največji meri vplivala 

tudi na nakupno vedenje in izbiro trgovca, če bi bila dva konkurenčna na podobnem dosegu: 

»Jaz se odpravljam čez cesto, ker imamo eno prodajalno [ime trgovca] kar tukaj v 

Ljubljani. Drugače pa se zdaj zraven gradi [ime trgovca] in potem, ko bo [ime 

trgovca] zgrajen, bom šla v [ime trgovca], ker je cenejši.« (udeleženka FS 2) 

Izkazalo se je, da je le v FS 1 lokacija trgovine oziroma njena bližina trenutno poglavitni 

dejavnik (a ne nujno najpomembnejši) izbire trgovca. Predpostavljam, da tudi za to, ker 

največ svojih nakupov opravljajo v času šolske malice, kar so omenili tudi sami, kjer jim 

omejen čas pavze niti ne omogoča, da bi se odpravili kam drugam. 
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Tekom skupinskih razprav se pokaže, da nižja cena izdelkov ne igra ključne vloge v vseh 

primerih izbire trgovca, temveč je odvisna tudi od tega, kateri so tisti izdelki, ki so cenovno 

ugodnejši. Če so to izdelki, za katere udeleženci ocenijo, da bodo zadovoljili njihove potrebe 

ter želje, in so v njihovih očeh zaznani kot kakovostni, potem se izkaže, da je pri izbiri 

trgovca zraven osnovne cene izdelkov ključna tudi subjektivno zaznana kvaliteta izdelkov, ki 

jih trgovec ponuja, in da je udeležencem pri izbiri trgovca z izdelki široke potrošnje zelo 

pomembno tudi, kakšno je razmerje med kakovostjo in ceno. Imajo občutek, da v tem 

primeru dobijo več za manj (višjo kakovost za nižjo ceno): 

»Midva pa hodiva v [ime trgovca]. Veva, da imajo cenejše izdelke in je dobra 

kakovost, tako da tam dobiva več za majn. Predvsem zaradi tega.« (udeleženka FS 2) 

Kadar pa torej trgovci ponujajo izdelke s subjektivno zaznano podobno kvaliteto med njimi, 

pri izbiri trgovca prevladuje osnovna cena izdelkov. 

»Jaz imam s fantom skupen fond, če to lahko tako rečem, tako da dostikrat greva 

namensko v trgovino. Na primer po slaščice greva v [ime trgovca]. Če veva, da bova 

nekaj spekla, potem greva avtomatično v [ime trgovca]. Če gre za kruh in to, dnevne 

zadeve, potem pa greva na primer v [ime trgovca]. Ampak več ali manj, kadar pride 

na izbiro med dvema izdelkoma približno enake kakovosti različnega proizvajalca, 

potem gledava na ceno in greva v trgovino na podlagi tega.« (udeleženka FS 3) 

 

Z dejavnikom razmerja med kakovostjo in ceno se povezuje tudi dejavnik ponudbe v 

splošnem ter pestre izbire oziroma založenosti, ki daje udeležencem zagotovilo, da bodo 

našli tisto, kar potrebujejo in kar je preverjeno oziroma kar poznajo. V povezavi s ponudbo 

posebej izpostavljajo izdelke določenih blagovnih znamk, ki jim zaupajo, a jih vsi trgovci ne 

ponujajo. 

»Cena, seveda, ampak jaz v [ime trgovca] pogosto grem, ker ne dobim v teh [ime 

trgovca] in [ime trgovca] določenih izdelkov. Določene izdelke hočem točno tiste 

znamke, na katere sem navajena. In marsikdaj katerega drugega tam ne dobim. Rada 

imam lahki sirni namaz z zelišči Ljubljanskih mlekarn in ga bom kupila, pika. V [ime 

trgovca] ga ni, ga dobiš samo v nekaterih trgovinah. V [ime trgovca] imajo zelo veliko 

izbiro teh znamk, ki sem jih navajena in jih rada kupujem.« (udeleženka FS 2) 

»Jaz kozmetiko kupujem v [ime trgovca]. Ko se par stvari nabere grem tja. Če kaj 

vmes zmanjka, grem v [ime trgovca]. Ampak raje ne. Grem v [ime trgovca] ker je 

ceneje pa večja izbira je. […] Drugače pa isto živila, čistila. Čeprav čistila raje v [ime 
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trgovca], ker je ceneje. So pa spet določeni brandi, ki jih dobim samo v [ime trgovca] 

in zaradi takih stvari grem tja.« (udeleženka FS 3) 

 

Poleg do sedaj omenjenih dejavnikov, ki so se na splošno izkazali, da igrajo glavno vlogo pri 

izbiri trgovca, bi še posebej izpostavila naslednje, ki so jih udeleženci fokus skupin bodisi 

večkrat omenili med samim potekom skupinske razprave, so med njimi izvali bolj čustveno 

nabite odzive, bodisi so o njih razpravljali dlje časa kot o ostalih, in jim zato prav tako 

pripisujem pomembno težo. Ti dejavniki so: odnos osebja do potrošnikov, hitrost 

zaključevanja nakupov in svetovanje. 

Udeleženci pričakujejo prijazne prodajalce, ki jih bodo lepo sprejeli in ne bodo vsiljivi (se ne 

bodo vtikali v osebne zadeve). Ne marajo, kadar jih prodajalci obravnavajo kot manj vredne, 

jih ne poslušajo, so nerazpoloženi in slabo voljo prenašajo na potrošnike. Spodnja citata 

ponazarjata, da lahko slabe izkušnje s prodajalci vplivajo tudi na nakupno vedenje 

udeležencev. Kako pomemben je odnos osebja do potrošnikov so sicer še posebej izpostavili 

v FS 1, kjer so razpravi o tej temi namenili več časa in ob pogovoru izražali predvsem 

negativna občutja. 

»On, ki je prej rekel, da je pomembno, da dajo nekaj na kupca. Dobro je to, da ni tako 

kot v [ime trgovca]. Kjer imajo tisto geslo kupujem tam kjer nekaj veljam, potem 

prideš pa noter in te one prodajalke res tako obravnavajo, kot da si kar eden. Geslo 

imajo kupujem tam kjer nekaj veljam, ampak prideš noter in ne vem ravno, če kaj 

veliko veljaš.« (udeleženec FS 1) 

»Zelo so bile vsiljive, pa zelo so se vtikale v osebne zadeve, ki se jih sploh ne tičejo. To 

me je takrat zmotilo in od takrat ne hodim rad v [ime trgovca]. Če pa že je res sila, pa 

mi ni noben problem.« (udeleženec FS 3) 

Dalje pričakujejo, da bodo prodajalci korektno ter brez negodovanja opravljali službene 

dolžnosti, predvsem pa, da bodo ustrežljivi in na razpolago, ko bodo potrebovali njihovo 

pomoč. Spodnji del dialoga med udeleženci to stališče dobro prikazuje. 

Oseba E: »Saj smisel je v tem, da delaš. Ne pa kot v Grosuplju, v [ime trgovca], se 

pogovarjajo kot da so na kavici. Te sploh ne upoštevajo. Najbolj neumno mi je to, da 

jim je največkrat problem stornirati, če česa ne boš kupil ali pa je nekaj narobe. Joj.« 

(udeleženka FS 1) 
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Oseba F: »Ali pa recimo te stare tete, kadar si zdaj sam tehtaš zelenjavo, največkrat 

kaj narobe pritisnejo. Namesto rumena paprika je potem zelena paprika. In potem jim 

je (op. a. prodajalcem) zelo težko iti nazaj pa še enkrat stehtati.« (udeleženec FS 1) 

Oseba C: »Ne vem, če si opazila, to je tudi pri nas v [ime trgovca]. To so ljudje, ki so 

starejši. .. Ah bog ne daj, da prideš k njej (op. a. prodajalki) pa rečeš, da tega ne boš 

vzel. Ah mislim, ´a nisi mogel tega prej razmišljati´ (op. a. odziv prodajalke). Poglej, 

stari, človek si je pač premislil vmes.« (udeleženec FS 1) 

 

Dejavnik hitrosti zaključevanja nakupov, kamor sem uvrstila odzivnost prodajalcev, število 

delujočih blagajn, samopostrežne blagajne in namenske blagajne, je bila prav tako čustveno 

bolj nabita tema pogovora. Udeleženci so izpostavili, da želijo hitro zaključiti svoje nakupe in 

od trgovca pričakujejo, da svoje kupce ne pusti čakati, ampak zagotovi dovolj odprtih blagajn. 

Ob tem poudarjajo, da imajo vodilno vlogo prodajalci, ki bi jim moralo biti pomembneje kot 

polnjenje polic to, da stranke ne pustijo čakati. Od njih pričakujejo odzivnost, da v primeru 

večje vrste odprejo novo blagajno, hkrati pa mora blagajničar svoje delo opravljati hitro, brez 

obotavljanja in klepetanja. 

»Jaz sem doživela že tudi to, da je bila ena blagajna odprta, vse prodajalke pa so med 

policami nekaj delale. In potem so klicale ena drugo in se kregale, zakaj bi zdaj ona 

mogla priti, če pa druga dela. Kolona pa res deset metrov dolga. In se pred kupci 

kregajo, katera bo šla na blagajno delat. ´A lahko prideš, pa greš za blagajno, ljudje 

te čakajo. Sej to je tvoje delo. Police lahko tudi ob osmih zvečer zlagaš, ko se zapre 

trgovina´.« (udeleženka FS 1) 

Blagajne do pet izdelkov po mnenju udeležencev več ne opravljajo svoje naloge oziroma so 

izgubile na pomenu, ker prodajalci dovolijo njihovo uporabo kupcem s polnimi 

nakupovalnimi vozički. So zagovorniki ideje uvedbe hitrih samopostrežnih blagajn, ki so jim 

zdijo bolj uporabne kot namenske blagajne (za invalide in nosečnice). 

»Najbolj mi je neumno, kadar imaš v [ime trgovca] blagajno do pet artiklov in se 

rinejo s tistimi vozički, ker je tam najkrajša vrsta. Ti pa tam čakaš z enim sokom, 

prodajalec pa nič ne reče.« (udeleženec FS 1) 

 

Trgovci ponujajo vedno širšo in pestrejšo paleto izdelkov, ki ne vključuje več samo osnovnih 

živil in izdelkov za gospodinjstvo, temveč tudi tehnične izdelke in izdelke, ki so po svoji 

naravi bolj domena specializiranih ponudnikov, kar pri udeležencih sproža dvom o kakovostni 
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ponudbe in svetovanja o izdelkih. Do tega so jih privedle slabe izkušnje s prodajnim osebjem, 

ki jim ni znalo pomagati oziroma ustrezno svetovati o izdelkih, za katere so se zanimali, 

čeprav bi to od njih pričakovali. Zaradi tega udeleženci nakup specifičnih izdelkov raje 

opravijo v specializiranih trgovinah, kjer pričakujejo ustrezno strokovno podkovanost 

prodajalcev; celo nakup kozmetike raje opravijo v trgovinah, kjer je to njihova poglavitna 

branža, in ne pri ponudnikih izdelkov široke potrošnje. Sicer je svetovanje je dejavnik, ki je 

bil tako glede na frekvenco kot na ekstenziteto največkrat tema pogovora v FS 3. 

»Jaz grem rajši v kako specializirano trgovino, vsaj nekje, kjer vem, da bodo znali še 

kaj povedati. Saj ne rečem, da drugje ne znajo, ampak nekje je ena trgovina najbolj za 

to in ena za to. Če pa je vse zmešano, pa kvaliteta pade. Pa tudi recimo, kar me je 

zmotilo, ko sem kupoval fotoaparat, da ni več fotografov, ki se ukvarjajo s prodajo 

fotoaparatov, ker jim veliki trgovski centri vse poberejo, ker lahko dajo nižjo ceno za 

isti izdelek. […] Po eni strani je dobro za kupce, ker imajo nižjo ceno, po drugi strani 

je pa tako, no, kakor vzameš.« (udeleženec FS 3) 

 

Poleg vseh zgoraj omenjenih dejavnikov sem med spontanimi navedbami odkrila še nekatere 

druge, za katere pa ocenjujem, da ne igrajo vodilne vloge pri odločanju o izbiri trgovca. 

(A) Celostna podoba, kamor spadajo urejenost, preglednost in smiselna postavitev 

izdelkov. Omenjeni dejavniki ustvarjajo prijetnejši občutek med nakupovanjem in jim 

omogočajo hitrejši nakup, saj se lažje znajdejo. Predvsem logična razporejenost 

izdelkov je ključna, saj nekaterim udeležencem iskanje izdelkov ter stalno spreminjanje 

njihove postavitve znotraj trgovine povzroča slabo voljo. Nesmiselna razporeditev 

izdelkov pa lahko skupaj z neurejenostjo trgovine vpliva na zaznavanje kakovosti 

trgovca in njegove ponudbe. Neradi namreč nakupujejo v trgovini, kjer so zraven svežih 

živil pozicionirani izdelki za gospodinjstvo (npr. čistila), kjer se kruh (pa čeprav v 

ovitku) prodaja iz nakupovalnih vozičkov in kjer so vozički ali palete z robo postavljeni 

na sredi nakupovalne poti. 

(B) Navajenost na trgovca, trgovino in na izdelke. Navada jim olajša in pohitri nakup, saj 

hitreje najdejo tisto, kar iščejo; po drugi strani pa jim daje zagotovilo, da bodo našli 

izdelke, ki jih potrebujejo oziroma so jih navajeni kupovati, predvsem izdelke določenih 

blagovnih znamk, ki jih ne ponujajo vsi trgovci. Navajenost na trgovca jim olajša in 

pohitri nakupe tudi v ostalih trgovinah istega trgovca, saj približno vedno, kje izdelek 

poiskati. Navada prav tako povzroča občutek domačnosti, zato radi nakupujejo vedno v 

isti trgovini. 
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(C) Akcijska ponudba izdelkov. V določeni meri usmerja nakupno vedenje in vpliva na 

izbiro trgovca, še posebej pri izdelkih, ki jih udeleženci že kupujejo. Redkeje se zgodi, 

da zaradi akcijske ponudbe kupijo izdelek, ki ga še ne poznajo. 

(D) Dostopnost. Pod dejavnikom večina pojmuje parkirni prostor, ki jim še posebej olajša 

nakupovanje, kadar opravljajo večje nakupe. 

(E) Trgovske kartice oziroma kartice zvestobe. Olajšajo jim nakupovanje, saj vedno s 

seboj ne morejo nositi denarja, po drugi strani pa v njih zaznavajo finančno korist, saj 

je: (a) nakup z njihovo uporabo za njih brezplačen (položnico konec meseca poravnajo 

starši); (b) vsak nakup z njo jim prinese določeno boniteto, ki jo lahko koristijo pri 

naslednjem nakupu; (c) omogoča jim cenejši nakup določenega števila izbranih 

(najljubših) izdelkov. 

 

Tekom skupinskih razprav se je izkazalo, da ne obstaja le en poglavitni dejavnik, ki bi 

udeležence gnal pri izbiri trgovca z izdelki široke potrošnje, temveč gre raje za seštevek in 

preplet več dejavnikov, pri čemer na nakupno vedenje vplivajo tudi okoliščine in posameznik 

sam (njegove značilnosti).  

Drugih ugodnosti v okviru programov zvestobe, razen uporabe trgovskih kartic oziroma kartic 

zvestobe, udeleženci spontano ne omenjajo med dejavniki, ki bi bili vplivni pri izbiri trgovca 

za nakupe izdelkov široke potrošnje. 

3.2.2 Najpogostejši nakupi 

Nakupe udeležencev bi lahko razdelila na manjše (vsakodnevni, sprotni) in večje, ki jih 

opravljajo občasno (omenjajo tedensko in štirinajstdnevno periodo). Manjši nakupi 

predstavljajo nakup predvsem osnovnih živil kot so mleko in mlečni izdelki, kruh, sendvič, 

salama ter sadje in zelenjava. Večji nakupi zajemajo tudi nakup ostalih dobrin, kot so pijača 

(sladke pijače, sirupi, alkohol), testenine, riž, ribje konzerve, paštete, sladkarije in darila. Po 

potrebi kupijo tudi osnovne higienske potrebščine, kot so straniščni papir, robčki, palčke za 

ušesa, dezodorant, zobna pasta, zobna ščetka, gel za tuširanje, šampon. Predvsem ženske so 

izpostavile, da kozmetike, še posebej obraznih krem, v trgovinah s široko potrošnjo ne 

kupujejo. Bodisi zato, ker njihove blagovne znamke trgovec ne ponuja, bodisi zato, ker že v 

osnovi to dojemajo kot domeno specializiranih ponudnikov. 

Redkeje, po potrebi in predvsem v večjih trgovinah (super in hipermarketih) kupijo tudi druge 

izdelke, kot so potrebščine za šolo (svinčniki, zvezki), copate, dežnike, izdelke za 
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gospodinjstvo (posoda, pekači, pribor, plastični pribor, vrečke za smeti, folijo), glasbene 

zgoščenke, čistila, tudi spodnje perilo. Na splošno pa v večjih trgovinah (super in 

hipermarketih) nakupom na oddelku tehnike in oblačil niso naklonjeni. Za nenakup tehnike 

igra pomembno vlogo že omenjen dejavnik svetovanja. Nakupu oblačil pa niso naklonjeni, 

ker jim super- in hipermarketi ne ponujajo dovolj široke in raznovrstne izbire oblačil, 

predvsem pa oblačil, ki bi jim bila všeč. Med skupinsko razpravo v FS 1 sem zaznala dodaten 

razlog, in sicer nakupovanje oblačil v super in hipermarketih se ne dojema kot »kul«. 

3.2.3 Opravljanje nakupov v družbi 

Vsi udeleženci poročajo, da nakupe večkrat opravljajo v družbi staršev, sorojencev, sošolcev, 

prijateljev ali partnerjev. Večina udeležencev (12 od 22) starše še vedno spremlja po nakupih, 

med njimi več deklet (10) kot fantov (2). Med udeleženci, ki nakupe s starši več ne opravljajo, 

sta dve študentki ter dva študenta in pet dijakov. Študenti, ki s starši ne nakupujejo, opravljajo 

nakupe sami ali pa s partnerjem, sorojenci ali prijatelji. Dijaki poročajo, da redko opravljajo 

nakupe v družbi, s prijatelji le v času šolske malice ali kadar kupujejo darila, vendar na tem 

mestu poudarjam, da vprašanje v skupini FS 1 ni bilo dovolj dobro raziskano in je zato dalo 

pomanjkljive ugotovitve. 

Ob raziskovanju, zakaj udeleženci (ne)radi opravljajo nakupe v družbi (staršev, sorojencev, 

prijateljev ali partnerjev), sem ob spontanih navedbah razlogov izluščila naslednje motive, ki 

se med seboj sicer tudi prepletajo (v opisu je prav tako navedeno v povezavi s kom so 

omenjeni, torej ali s starši, sorojenci ipd.): 

(A) Običaj. Nakupovanje s starši predstavlja neke vrste običaj, ki se je v družini vzpostavil 

in ga sedaj vzdržujejo. Po navadi to predstavlja nakupovanje ob točno določenih dnevih 

in tudi v točno določeni trgovini. 

»Ja, mi imamo tudi tako kot en ritual. Ob torkih zvečer gremo nabavljat in to je 

to. Gremo vsi trije skupaj čisto samo s tem namenom. Pri nas je tako, eni 

hodijo ob torkih na aerobiko, mi gremo nakupovat.« (udeleženka FS 2) 

(B) Druženje. Udeleženci, ki se zaradi študija redkeje vračajo domov, nakupovanje v 

družbi staršev izkoristijo za druženje in preživljanje časa z njimi. 

»Jaz pa načrtno zato ker malo hodim domov in mi velike nakupe delamo v 

soboto zjutraj. In potem grem samo zaradi tega, da sem z njimi.« (udeleženka 

FS 2) 
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»Ja, v bistvu jaz iz več razlogov. Malo tudi zato, ker grem redko domov in se 

mi zdi brez veze, da pustim mamo, da gre sama in ji je dolgčas. Drugi razlog 

pa je, da imamo doma zelo zahtevno psico in je moja mama tako izključena iz 

sveta zabave in nakupov, bolj je oče za to zadolžen, da bi jaz rada, da počne še 

kaj druga in pri tem rabi nekaj družbe, ker niti ne ve več, kaj bi kupila.« 

(udeleženka FS 3) 

(C) Pomoč in svetovanje pri nakupu. Udeleženci se odpravljajo po nakupih s starši, 

partnerji ali prijatelji, da pomagajo (ali so deležni pomoči) pri potiskanju vozička, 

nošenju vrečk, odločanju o izbiri izdelkov in svetovanju glede izdelkov. 

»Jaz pa sem šla v [ime trgovca] gledat za prenosnik. Vedela sem samo kratico, 

pa je moj brat njega (prodajalca) spraševal o nekih pikslih, koliko ima 

garancijo na šest pikslov in ne vem kaj še vse, in je njemu vse lepo odgovoril. 

Jaz pa sem samo gledala kot čuk. […] Moraš enega imeti s seboj. Jaz če bi šla, 

bi samo videla cenovno aha to je ta, super.« (udeleženka FS 3) 

(D) Prevoz. Udeleženci izkoristijo nakupovanje v družbi staršev ali partnerjev zaradi 

možnosti, da jim nekdo do trgovine in nazaj nudi prevoz. Izkaže se, da je možnost 

prevoza pomembnejši motiv, ko opravljajo večje nakupe. 

»Jaz nimam izpita za avto pa me zaradi prevoza oče pelje ali pa mama.« 

(udeleženka FS 1) 

(E) Korist. Občasno je glavni motiv, da se odločijo za nakup s starši, možnost, da kaj 

dobijo. Še vedno so s strani staršev deležni majhnih pozornosti ali zahvale za pomoč pri 

nakupu v obliki poljubne izbire izdelka manjše vrednosti (omenjajo sladkarije na 

izpostavitvah ob blagajnah ter igrače). Po drugi strani pa izpostavljajo ravno 

pomanjkanje koristi kot dejavnik, ki jih ne motivira za nakupovanje s starši. 

»Mogoče ti kaj kupijo.« (udeleženka FS1) 

(F) Situacija. Kdaj se zgodi, da do nakupovanja v družbi privedejo okoliščine (npr. 

posameznik je skupaj s starši v avtomobilu, ti pa se nato odločijo, da bodo odšli še po 

nakupih) in takrat izbira o skupnem nakupovanju ni v domeni posameznika. 

»Pri meni je bolj tako, silom prilike. Če sem z mamo v avtu in reče ´no, zdaj 

bova šli pa še v trgovino´. Pa grem zaradi tega zraven. Ni pa tako, da bi doma 

ležala na kavču in bi, ko bi mama rekla ´hej, jaz grem v trgovino´, rekla ´jaz 

grem pa s teboj´.« (udeleženka FS3) 
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(G) Pomanjkanje možnosti. Nakupov s starši ne opravljajo, ker imajo starši svoje službene 

obveznosti in se zato bodisi z njimi redkeje vidijo bodisi starši nakup opravijo kar sami 

ob odhodu iz službe. 

»Ker preprosto ni časa. Jaz vidim svojo mamo enkrat na teden.« (udeleženec 

FS 1) 

»Moji starši opravijo nakupe kar sami po službi, preden gredo domov.« 

(udeleženka FS 2) 

(H) Pomanjkanje volje. Po nakupih s starši se ne odpravijo, ker za to nimajo volje, nakupi 

staršev včasih namreč niso načrtovani in organizirani, kar jemlje nepotrebni čas in 

energijo. 

»Tako ali tako grem redko domov, mogoče enkrat na mesec, pa res raje samo 

ležim doma in če reče mama, da gre v trgovino, povem samo, če si kaj zaželim. 

Drugače pa se mi res ne da, no. Nekako me frustrira ona brezplodna hoja 

tam.« (udeleženec FS 2) 

(I) Čas zase. Nakupovanje predstavlja sprostitev, pa tudi ciljno usmerjeno dejavnost. Zato 

želijo po nakupih oditi sami, da jih nihče ne priganja in lahko v miru pregledajo (novo) 

ponudbo. 

»Jaz pa že kr nekaj časa kupujem sama. Tudi s starši ne. Sama od kar sem v 

Ljubljani. Manjši nakupi obvezno sama, včasih se partnerjem slišiva prej, ker 

ima on tudi druge stvari rad kot jaz. Jaz tudi vem, kaj ima on rad in kaj ne in 

zato še za njega vzamem. Te večje nakupe enkratna na štirinajst dni pa po 

navadi greva skupaj, da ne rabim vrečk sama domov vlačit in me more peljat. 

Drugače pa sama bolj ali manj. Rada grem sama, lepo v miru, da pogledam, če 

je kaj novega in poskusim.« (udeleženka FS 3) 

(J) Pridruženi opravki. Nakup s starši se včasih razvije v celodnevno obiskovanje tudi 

drugih trgovin ali obiskovanje sorodnikov, čemur pa se želijo izogniti. 

»Ja, pri nas se hodi največ nakupovat tudi ob sobotah dopoldne. Ampak kaj, ko 

ni samo nakupovanje, ampak je še obiskovanje vseh sorodnikov in družinskih 

prijateljev. Res mi ne sede toliko časa zapraviti samo zaradi tega ker na koncu 

nimam nič od tega ker nisem nič zahteven.« (udeleženec FS2) 

(K) Težava v usklajevanju interesov in izogibanje prepirom. Skupno nakupovanje, tako 

s starši kot prijatelji, je včasih težavno, saj vsak želi v svojo smer in ima vsak svoj način 
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nakupovanja. Različni interesi in želje lahko vodijo tudi do slabe volje, naveličanosti in 

prepirov. 

»Ja ni živcev. Ti po svoje, ona hoče po svoje. Pa se trikrat stepeš potem tam.« 

(udeleženec FS1) 

»Kar se tiče nakupovanja za druge, napiši mi seznam, grem v trgovino, ni 

problema. Kar se pa tiče nakupovanja z drugimi, je problem v tem. Enega mika 

tja, enega sem, jaz bi šel pa tja. Takrat se je malo težko uskladiti. Isto če grem 

s starši. Če grem z očetom, je še v redu. Če grem z mamo, hja. Problem je v 

tem, da moja mama gleda na ceno, ceno, ceno. Gleda vedno samo ceno, jaz pa 

še kaj drugega zraven.« (udeleženec FS 3) 

(L) Tuj denar. Svoje nakupe želijo opraviti in financirati sami, zato staršev več ne 

spremljajo po nakupih, čeprav omenjajo, da jim tudi sicer računa ne bi poravnali oni.  

»Jaz pridem za vikend domov in po navadi za vikend ne hodimo nakupovat, 

tako da sem z njimi doma. Pa tudi če bi šli, ne bi šel z njimi, ker pač je njihov 

denar in oni razpolagajo z njim kakor njim paše, jaz lahko samo rečem, kaj 

potrebujem in kaj ne potrebujem. Pa če njim zapaše, mi kupijo.« (udeleženec 

FS 2) 

 

Ugotovila sem, da študentje nakupe za lastne potrebe najraje opravljajo brez pomoči in 

prisotnosti staršev. Nihče staršem posebej ne naroča, naj opravijo nakup še za njih, obenem pa 

to ne pomeni, da starši njihovih samostojnih nakupov ne financirajo. Nekateri nakupe 

financirajo z denarjem od žepnin ali uporabljajo trgovsko kartico, račun pa na koncu meseca 

poravnajo starši. Dva druga vira financ med udeleženci sta še štipendija in priložnostno delo. 

3.2.4 Vpliv drugih na nakupno vedenje 

Vsi študentje (15) se pri nakupih kdaj posvetujejo z drugimi (starši, sorojenci, prijatelji ali 

vrstniki). Štirje izmed njih so izpostavili, da o nakupih in izbiri izdelkov nikoli ne svetujejo 

svojim staršev, saj imajo starši daljšo zgodovino nakupovanja, s tem več izkušenj in točno 

vedo, kateri izdelki so primerni in dovolj kakovostni za gospodinjstvo. Pri ostalih obstajajo 

situacije, ki botrujejo temu, da staršem svetujejo pri nakupih. Spontano navajajo slednje: 

(A) Kadar obstajajo izdelki z boljšim razmerjem med kakovostjo in ceno od tistih, ki jih 

kupujejo starši, takrat: 
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(a) Skušajo starše prepričati v kvaliteto izdelka druge blagovne znamke, čeprav je 

morda dražja, a po njihovih ocenah zadosti kriteriju razmerja med kakovostjo in 

ceno. 

»Pri nekaterih izdelkih, ki so že neka stalnica, kupujejo tisto zelo slabo 

kvalitetno trajno mleko in jih ne morem prepričat, čeprav imamo pri sosedu 

kmeta, ki prideluje vsak dan domače mleko. Pa jih ne morem prepričat, da bi 

šli tri korake vstran po kaj bolj kakovostnega.« (udeleženka FS 2) 

(b) Jim skušajo pojasniti, da (pre)nizka cena v določenih primerih odraža tudi slabšo 

kakovost izdelka in posledično slabši okus ter da se splača plačati več za 

kakovostni izdelek, še posebej, če je tak, ki je uporaben dlje časa. 

»Ja jaz zaupam presoji mame. Edino kečap. Tu pa ne morem  doma razložiti, 

da če je res tako poceni, da dejansko se tudi pozna na okusu. In da se splača 

malo več za kečap dati, sploh ker ga imaš tako dolgo. Ne bom zdaj bljek vsakič. 

In se splača zapravljat na kečapu, za mene. Pa to težko spravim skozi.« 

(udeleženec FS 3) 

Starši njihovo mnenje občasno upoštevajo; v večji meri, kadar gre v osnovi za 

izdelke, ki jih starši že primarno kupujejo za uporabo svojih otrok (npr. kečap) in 

manj takrat, kadar izdelke uporabljajo tudi sami (npr. mleko). 

(B) Kadar staršem zaradi različnih razlogov (navajajo pomanjkanje interesa za nakupovanje 

in pomanjkanje časa zaradi mnogih obveznosti) manjka izkušenj z nakupovanjem 

takrat jim udeleženci svetujejo kateri so tisti izdelki in ponudniki, ki nudijo najboljše 

razmerje med kakovostjo in ceno. 

 

Iz spontanih navedb izluščim, da se teme posvetovanja pri nakupih nanašajo na ceno 

izdelkov, novosti na policah, okus izdelkov, izvor in deklaracijo izdelkov, značilnosti 

izdelkov, videz izdelkov in darila. Udeleženci se posvetujejo o tem, pri katerem trgovcu 

lahko najdejo izdelek ceneje, o izvoru in dobaviteljih sadja in zelenjave, novih izdelkih, ki 

pridejo na police (omenjajo jogurte, kosmiče, pijače), okusu izdelkov (omenjajo jogurt), 

značilnostih oziroma karakteristikah izdelkov (omenjajo računalnik), videzu izdelkov 

(omenjajo oblačila) in o idejah, kaj kupiti za darilo. 

Udeleženci dodajajo, da obstajajo izdelki, ki v družbi niso nikoli predmet posveta. To so 

izdelki, na katere so navajeni, so preizkušeni in jim zaupajo. Ob tem omenjajo živilske izdelke 
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(npr. kava), čistila (npr. pralni prašek) in kozmetične izdelke (npr. maskara za oči in krema za 

obraz). 

Čigavemu mnenju pripisujejo večji pomeni, ali mnenju staršev ali prijateljev, je odvisno od 

vrste izdelka. Iz navedb v skupinski razpravi se izkaže, da pri pomerjanju oblačil dajejo večjo 

kredibilnost mnenju prijateljev, ker delijo z njimi podoben okus, prav tako pri nakupu 

tehničnih izdelkov (npr. računalnik), ker ocenjujejo, da se na njih bolj spoznajo. Pri izdelki za 

gospodinjstvo pa staršem, ker imajo z njimi več izkušenj. 

 

Po njihovih besedah nihče ne vpliva na njihovo nakupno vedenje in odločitve, saj kupujejo 

to, kar jim je všeč in kar poznajo. Tudi če jim kdo priporoča nov ali drug izdelek, odločitev o 

nakupu ostane njihova. Včasih sicer preizkusijo izdelek, ki jim ga priporočijo prijatelji a 

odločitev o ponovnem oziroma nadaljnjem nakupovanju ostane njihova. Tudi upoštevanje 

priporočila drugih je odvisno od: 

(A) vrste izdelka, saj obstajajo izdelki določene blagovne znamke, na katere so navajeni in 

jih niso pripravljeni menjati (npr. maskara za oči). 

»Kar se tiče kozmetike, uporabljam maskaro Max Factor. Če bo ona (op. a. sestra) 

rekla, da je ena druga dobra, jaz ne bom kupila, ker je ta preizkušena in bom samo to 

kupovala. Ravno tako kot pri katerih drugih izdelkih, kozmetika, pa to.«  (udeleženka 

FS 3) 

(B) posameznikovega okusa, saj kupujejo izdelke, ki ustrezajo njihovim željam, ne glede 

na to, kaj predlagajo drugi (npr. barva telefona). 

(C) dejstva, da gre za njihov denar, saj se izkaže, da mnenja in nasveti drugih redko 

vplivajo na odločitev o nakupu, tudi zato, ker gre za njihov denar. 

»Kupim tisto, kar bolj odgovarja meni osebno. Da mi ne bo nekdo zdaj rekel ´daj kupi 

črni telefon´, pa je meni všeč moder. Jaz kupim modrega. Upoštevam mnenje, ampak 

moja obvelja, če že jaz plačam.« (udeleženec FS 1) 

 

Na tem mestu dodajam, da vprašanje v skupini FS 1 ni bilo dovolj dobro raziskano in je zato 

dalo pomanjkljive ugotovitve. 
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3.3 Odnos do programov oziroma nagrajevanj zvestobe 

V tem delu obširneje predstavljam in analiziram rezultate, ki se nanašajo na dojemanje 

programov oziroma nagrajevanj zvestobe, ki jih ponujajo trgovci z izdelki široke potrošnje, in 

so predstavljali osrednji cilj raziskave diplomske naloge. 

Cilj obravnavanega sklopa je bil ugotoviti sledeče: kakšno je stališče mladih do programov 

zvestobe; kateri so všečni in nevšečni elementni programov zvestobe; katere so zaznane 

koristi in kateri so zaznani stroški; ter kakšne so želje v okviru programov zvestobe. Posebej 

raziščem kakšen je odnos do ene izmed najpogostejši oblik nagrajevanja zvestobe  zbiranja 

nalepk. 

 

Razprava se je začela s vprašanji, katere programe oziroma nagrajevanja zvestobe poznajo in 

v katera so (bili) morebiti vključeni. Postavljena so bila z namenom, da udeležence 

spodbudijo k razmišljanju o značilnostih nagrajevanj zvestobe. Skozi razumevanje razlogov, 

zakaj udeleženci v tovrstnih nagrajevanjih (ne)sodelujejo in kaj jih (ne)privlači, sem skušala 

odkriti motivacijske dejavnike za sodelovanje ter ugotoviti stališča, ki jih udeleženci 

oblikujejo do programov zvestobe. Spodbujala sem samostojne navedbe udeležencev, ker 

ocenjujem, da so njihove asociacije in spontane navedbe ključne za razumevanje njihovega 

odnosa do programov zvestobe. 

3.3.1 Seznanjenost z obstoječimi programi zvestobe 

Udeleženci se zavedajo obstoječih programov oziroma načinov nagrajevanja zvestobe, ki se 

jih poslužujejo trgovci z izdelki široke potrošnje v Sloveniji. Kljub vsemu pa določeni 

udeleženci kot programe zvestobe navajajo še nekatere izmed klasičnih akcijskih ponudb, kot 

so Torkov in Četrtkov popust, »kupiš dva, dobiš tri«, »dva za ena«, celo degustacije in 

podobno. 

V splošnem se je ob spontanih navedbah pokazalo, da se udeleženci zavedajo le grobih osnov 

delovanja programov zvestobe in njihovih elementov, naštevajo na primer različne trgovske 

kartice, a za vse ne znajo pojasniti, kakšno je njihovo delovanje in katere ugodnosti nudijo. 

Zmedenost, zamenjava s klasičnimi akcijski ponudbami in slabo poznavanje sistemov lahko 

nakazuje na neprivlačnost in nizko zainteresiranost udeležencev za sodelovanje v tovrstnih 

nagrajevanjih in s tem na slabše poznavanje njihovih značilnosti. Kot navajajo sami jih večina 

trenutno ne sodeluje v nobenem izmed programov zvestobe, ker se jim ne zdijo zanimivi, v 

njih ne prepoznajo koristi ali nobenega niso opazili. V nadaljevanju iz spontanih navedb 
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udeležencev navajam nekatere primere, ki kažejo površno poznavanje pravil delovanja 

bonitetnih sistemov ter slabo seznanjenost z vsemi ugodnostmi, ki jih nudijo: 

(a) Poznajo več vrst kartic istega trgovca (predvsem po videzu in barvi), a mešajo 

njihove funkcije (npr. gotovinska, plačilna, poslovna). 

(b) Pokaže se slabo poznavanje sistema točkovanja trgovskih kartic  velikokrat 

namreč mešajo vrednost, za katero pridobivajo točke oziroma pike in/ali ne vedo, 

koliko točk je potrebno zbrati, da dosežejo prag prvega bonitetnega razreda oziroma 

možnosti koriščenja ugodnosti. 

(c) Navajajo napačno dolžino bonitetnega obdobja. 

(d) Včlanjevanje v klube poznajo le tri udeleženke. 

(e) Nekateri udeleženci se ne zavedajo vrednosti, za katero se podeli nalepko. 

 

Tekom skupinskih razprav ugotovim, da udeleženci programe zvestobe v splošnem 

povezujejo s trgovskimi karticami oziroma karticami zvestobe in jih torej dojemajo kot 

središče njihovega delovanja, zato so večino pozitivnih ali negativnih vidikov programov 

zvestobe omenjali ravno v povezavi z njimi. 

Udeleženci poznajo kartice zvestobe različnih ponudnikov. Ob tem naštevajo tako kartice 

trgovcev z izdelki široke potrošnje kot tudi kartice ostalih ponudnikov (ponudniki tehničnih, 

športni, kozmetičnih in tekstilnih izdelkov). Več kot polovica udeležencev (12 od 22) je 

imetnikov vsaj ene izmed trgovskih kartic, a jih aktivno ne uporabljajo vsi. S spodnjim 

citatom ene izmed udeleženk bi lahko najbolje povzela razmišljanje udeležencev, ki so 

imetniki trgovskih kartic, a jih le redko uporabijo. 

»V bistvu so te kartice tako imaš jih, ne veš, da jih imaš, pa jih tudi ne uporabljaš.« 

(udeleženka FS 3) 

Udeleženci, ki so sicer imetniki kartice, a niso njeni aktivni uporabniki, omenjajo različne 

razloge, zakaj kartico posedujejo: 

(a) njena pridobitev je bila enostavna, hitra in brezplačna (nič jih ne stane, da jo imajo); 

(b) z odločitvijo zanjo so se izognili spraševanju s strani blagajničark ali so že njeni 

imetniki; 

(c) ker je pri ponudniku enega izmed programov zvestobe zaposlen starš. 
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3.3.2 Privlačnost obstoječih programov zvestobe 

Na osnovi skupinskih razprav ocenjujem, da je odnos udeležencev do programov zvestobe v 

splošnem bipolaren in v teh sistemih zaznavajo tako koristi kot stroške, pri čemer so 

zagovorniki njihove uporabe po večini ravno njihovi aktivni uporabniki. 

Spodaj najprej navajam nekaj citatov, ki nakazujejo na privlačne značilnosti programov 

zvestobe, ki vodijo do oblikovanja pozitivnih stališč do njih. 

»Meni je ta ideja, ki jo ima [ime trgovca], res super. Ker izbereš prav tistih dvajset 

artiklov in imaš potem več popusta. To je kar fino, so dobri artikli.« (udeleženec FS 1) 

»Mi smo navdušeni nad tem in vedno uporabljajmo te kartice, zato ker smo ugotovili, 

da se nam splača. Ker največ hodimo v [ime trgovca] in zakaj nebi potem tistih 

petdeset evro vsako poletje izkoristili. Če je že. Mislim, pa tako ali drugače bi hodil v 

[ime trgovca]. Ker smo zadovoljni zaradi drugih stvari, ne samo zaradi tiste kartice. 

Tako da, meni se zdi to dobra stvar. Jaz jo vedno uporabljam.« (udeleženka FS 2) 

»Koristni so bonusi,ki jih dobiš, če ti veš, zakaj boš šel v trgovino. Zato pa greš v več 

trgovin samo določene stvari kupiti, da oceniš, kaj se ti bolj splača, kaj pa ne. Midva 

hodiva v [ime trgovca] in se nama bonusi nabirajo na kartico. Ali pa če nimaš kartice, 

jih dobiš na računu. Ob nakupu izdelka določen znesek dobiva nazaj na kartico. In 

lahko veliko privarčujeva na tak način.« (udeleženec FS 2) 

»Mi smo uporabili ravno pred kratkim to kartico. Najprej smo se malo kregali ali 

bomo sedežno garnituro kupili v [ime trgovca] ali raje na to kartico. In ja, smo se 

potem odločili za to drugo varianto, ker je to obročno odplačevanje. Veliko stvari 

kupujemo z njo. In tudi mislim, da smo dali tistih petdeset evrov na mesec. Pač ta 

znesek, obročno plačevanje. Tako da to je fino.« (udeleženka FS 3) 

 

V nadaljevanju pa sedaj iz spontanih navedb udeležencev prikazujem ugotovljene zaznane 

všečne in koristne elemente različnih obstoječih programov zvestobe, ki udeležence tudi 

motivirajo, da v tovrstnih programih sodelujejo: 

(A) Plačilna funkcija: 

(a) Trgovska kartica nudi možnost brezgotovinskega plačevanja kar ocenjujejo kot 

posebej uporabno, ker s seboj vedno ne morejo nositi gotovine. 
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(b) Trgovska kartica nudi možnost odloženega plačila kar se izkaže kot posebej 

privlačno, saj računa ne poravnajo takoj in sami, ampak ga na koncu meseca 

poravnajo starši. 

(B) Takojšnji popust pri čemer trgovske kartice omogočajo takojšni nakup cenejših 

izdelkov na dva načina: 

(a) Trgovec v sklopu programa zvestobe nudi nabor izdelkov, ki jih lahko imetniki 

kartice kupujejo po nižji ceni. Ob tem na izbiro izdelkov potrošniki nimajo 

neposrednega vpliva. 

(b) Trgovec ponuja možnost, da si imetniki kartice iz v naprej določenega nabora 

(kataloga) sami izberejo nekaj najljubših izdelkov, ki jih dlje časa kupuje po nižji 

ceni. Ob tem na izbiro izdelkov, ki so v naboru, potrošniki nimajo neposrednega 

vpliva. Kot posebej uporabno ocenjujejo možnost, da izmed ponujenih izdelkov 

sami izberejo nekaj želenih. 

(C) Boniteta: 

(a) Zbiranje bonitete; trgovec ponuja možnost, da imetnikom kartice vsakokratno 

nakupovanje prinese določene bonitete, ki jih lahko koristijo pri naslednjem nakupu 

(lahko pa tudi akumulirajo in koristijo kasneje, do konca tekočega leta). 

(b) Dnevi pospešenega pridobivanja bonitet; občasno trgovci ponujajo možnost, da 

potrošniki pridejo do podvojenih ali potrojenih bonitetnih ugodnosti. To ocenjujejo 

kot posebej privlačno, saj se hitreje doseže prag za koriščenje bonitete. 

(c) Privlačnost doseženih/dobljenih ugodnosti kot rezultat zbiranja bonitet; ugodnosti, 

ki so jih potrošniki deležni na podlagi zbrane bonitete, so ocenjene kot tako velike, 

da omogočajo vsaj minimalne prihranke. 

(D) Vključenost v klube; nekateri sistemi imetnikom kartice omogočajo včlanitev v 

kakšnega izmed klubov, kar jim omogoča takojšnje, še dodatno nižje cene nakupa 

izdelkov, izbranih s strani trgovca. 

(E) Družinska kartica; ocenjujejo jo kot posebej privlačno, saj omogoča, da boniteto zbira 

cela družina in s tem hitreje dosežejo prag za njeno koriščenje. 

 

Možnost plačevanja in odloženega plačila pa ni edina prednost, ki jo udeleženci zaznavajo pri 

trgovskih karticah, ki obenem prevzemajo funkcije bančne kartice. Največja prednost je, kot 

že omenjeno, poenostavitev in pocenitev nakupov, saj udeležencem ni potrebno nositi s seboj 
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gotovine ali iskati bančnih avtomatov, ter še posebej to, da jim ni potrebno poravnati računa, 

kar se jasno razbere iz citata: 

»Zdaj, kar je res v redu pri tej kartici, je to, da sploh ko gresta starša na dopust, meni 

ostane kartica in grem v trgovino. Midve imava podoben podpis z mamo in tako ali 

tako sploh ne preverjajo, če sem mama. Pa kupim stvari in potem plačata onadva. Je 

res v redu sistem, ker ne rabiš takoj plačati in seveda greš, kupiš, povlečeš kartico, 

podpišeš in adijo.« (udeleženka FS 3) 

Zraven tega pozitivno ocenjujejo možnost brezobrestnega plačila na obroke, ki koristi 

predvsem njihovim staršem, saj jim olajša velike nakupe, kot so na primer nakup bele tehnike 

in pohištva. 

 

Kljub vsemu v trgovskih karticah, ki obenem prevzemajo funkcije bančne kartice, udeleženci 

prepoznavajo tudi slabosti. Opozarjajo na potrebo po večji disciplini, saj v nasprotju z 

bančnimi karticami nimajo možnosti sprotnega vpogleda v porabo in pri njihovi uporabi ni 

nič otipljivega, zato lahko potrošnik izgubi kontrolo nad porabo in gre preko svojih omejitev. 

Spodaj navajam enega izmed citatov, ki del tega mišljenja ponazarja: 

»Jaz je nimam (op. a. trgovske kartice). Mama jo ima in takrat, ko gre v trgovino, če jo 

ima slučajno s seboj, kar so redki petki, jo da. Samo zaradi tega, da pike gor zbiramo, 

pa ne. Po navadi je moja mama proti tem karticam. Ker nima kontrole. Na koncu dobi 

konec meseca za plačati štiristo evrov, pa ne ve zakaj. Veš, ker nimaš kontrole. V tem 

smislu.« (udeleženka FS 3) 

Dalje opozarjajo na določitev minimalnega zneska, za katerega je še mogoče opraviti plačilo s 

trgovsko kartico, saj lahko kupovanje drobnarij za nizke zneske na koncu meseca prinese 

nepričakovano visok račun zaradi že navedenega razloga izgube nadzora nad potrošnjo. En 

izmed udeleženec pa zraven tega podaja primer, kako lahko kupovanje drobnarij s trgovsko 

kartico in napaka blagajničarja, kadar ta nepravilno zaključi račun, privede do nevšečnosti. 

»Še en komentar, kar se teh kartic tiče. Moja sestra s temi karticami čisto vsako 

bedarijo kupuje. Gre v trgovino in žvečilne za petdeset centov na kartico kupi, ker da 

na koncu meseca račun staršem. Mislim, da se ji je v [ime trgovca] leto ali dve nazaj 

zgodilo, da je kupovala drobnarijo za osemdeset centov. Trgovka je morala na drugi 

terminal vtipkati ceno in ni naredila nula osemdeset, ampak samo osemdeset. Sestra ni 

bila pozorna in ko je prišel izpisek, nobenemu ni bilo jasno, kako je toliko zapravila. 

Toliko ni v celem mesecu zapravila. Še dobro, da je imela izpiske. So tudi klicali v 
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trgovino in tam so takoj vedeli, da je to tista, ki največ takih drobnarij kupuje po en 

evro. Ampak ne vem, zakaj niso to uredili takoj, da bi terminal avtomatsko iz blagajne 

dobil informacijo, koliko mora obračunat.« (udeleženec FS 3) 

 

Udeleženci tudi sicer ugotavljajo, da je za varnost trgovskih kartic slabo poskrbljeno, saj 

blagajničarke nikdar ne zahtevajo verifikacijo imetnika z osebnim dokumentom ali vsaj 

priimkom, kartice niso zavarovane z osebno identifikacijsko številko (PIN koda), podpis na 

računskem odrezku pa lahko opravi kdorkoli. Vse to po njihovem vodi do večjih zlorab, kadar 

je kartica izgubljena ali odtujena. Problematičnost sicer zaznavajo le v primeru trgovske 

kartice, ki prevzema funkcije bančne kartice in v sklopu tega tudi družinske kartice, saj obe 

omogočata plačevanje z odlogom, medtem ko izražajo manjšo zaskrbljenost nad zlorabo 

trgovskih kartic kadar je njena funkcija le zbiranje bonitet. Spodaj navajam citata, ki zajemata 

izražene nevšečnosti: 

»Moja teta, vem da jo je nekje izgubila. Mislim, da v bolnici. Naslednji dan je prišla 

tja, če so našli kako kartico. ´Ja, pred uro jo je eden prinesel´. Dobi konec meseca 

izpisek in aha, pa je šlo dvesto evrov takole. Tako da kar se tiče varovanja, imajo 

izredno slabo urejeno. Je dobro, da zbiraš pike in na koncu to mama porabi za nabavo 

malo več stvari. Je pa res kriza, ker če ti kartico družinsko ali pa katero koli ukradejo, 

si takoj dvesto evrov v minusu.« (udeleženec FS 2) 

»Fino je to, da ima družina svojo kartico pa lahko gredo pike skupaj. Je pa problem, 

kadar jih ima štiri ali pet isto kartico in je na vsaki limit dvesto petdeset evrov. Ampak 

da pa ti jo kdo ukrade. .. Da samo mojo ukradejo je to dvesto petdeset evrov. Če bi jaz 

imel od katerega moškega kartico, bi prišel v trgovino, dal kartico, se podpisal .. 

toliko bi vsaj moral biti, da bi prej pogledat priimek in bi se podpisal z njegovim 

priimkom. Opa, in lahko nabavim, koliko hočeš. Glede tega se mi zdi bančna kartica 

veliko boljša, ker ima vsak tisto pin kodo. Ker [ime trgovca] kartica ni tako narejena.« 

(udeleženec FS 3) 

 

Odnos do zbiranja osebnih podatkov in beleženja zgodovine nakupovanja je bipolaren in v 

njem prepoznajo tako koristi kot stroške. Zaznani stroški se izražajo kot skrb, da bi trgovec 

podatke o nakupih uporabili v namene dviga cen izdelkov, ki se najpogosteje znajdejo v 

košarici potrošnikov, in kot neprijetni občutek, da nekdo pozna njihove navade. To dobro 

prikazuje citat: 
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»Ja, mene moti samo dejstvo, da nekdo ve točno kdaj, kje in kaj sem kupila. In lahko, 

če bi želel, uporabi te podatke v marketinške namene. To vse se spremlja. Kaj ti 

najbolj kupuješ in kje, in ti ko izpolniš .. ljudje dajejo vse mogoče podatke tam na teh 

zadevah. Telefonske, potem se pa čudijo, da jih za ankete kličejo. Dajo vse mogoče 

podatke in meni osebno je to preveč podatkov, da jih ima nekdo o meni. Pa da ima 

absolutno preveč podatkov o tem, katere stvari jaz kupujem, kje kupujem, kdaj 

kupujem. In to je tudi eden izmed razlogov zakaj nimam te kartice in zakaj jih tudi 

nikdar ne bom mela. Ker me moti, zelo. In me zelo moti, da lahko nekdo na tak način 

potem upravlja s temi podatki. Saj vem, da je zdaj to malo bigbrothersko, ampak moti 

me to dejstvo.« (udeleženka FS 3) 

Na drugi strani zaznavajo korist, saj lahko spremljanje nakupov pomaga pri oblikovanju 

personaliziranih ponudb; zagovorniki vidijo prednost v tem, da bi lahko ceneje kupovali 

priljubljene izdelke. V FS 2 je en udeleženec kar sam izrazil to idejo, spodaj pa citiram izsek 

iz skupinskega pogovora o tej tematiki, ki prikazuje dilemo do zbiranja osebnih podatkov in 

beleženja zgodovine nakupovanja. 

Oseba H:»Jaz imam samo en preblisk še glede teh pik pa teh bonusov in teh ugodnosti. 

Kaj pa ideja kakšne take pametne kartice. Daš vsakemu kupcu, da en mesec upravlja s 

to kartico. In potem ti vidiš, katere izdelke največ kupuje brez tega, da bi se moral on 

fizično dol usest in si jih sam izbrat. Ampak mu enostavno, ko vidiš katere izdelke 

najpogosteje kupuje, pripada toliko in toliko procentni popust na te izdelke. Na toliko 

pa toliko izdelkov.« (udeleženec FS 2) 

Oseba I: »Spet ja in ne.« (udeleženec FS 2) 

Oseba J: »Na koncu vsi kupujejo samo s popustom.« (udeleženka FS 2) 

Oseba H: »Ne, toliko pa toliko izdelkov, recimo.« (udeleženec FS 2) 

Oseba I: »In potem bi bila kontrola [ime trgovca] ali pa katere koli trgovine nad tabo, 

ker točno ve, kaj ti kupuješ.« (udeleženec FS 2) 

Oseba J: »Ja, sej to je res tako.« (udeleženka FS 2) 

Oseba L: »Ja sej načelom že zdaj vedo kaj kupuješ, če kupuješ z njihovo kartico, tako 

da .. « (udeleženka FS 2) 

Oseba K: »Samo kaj pa bi bila slaba stran v tem, da [ime trgovca] ve, da imam jaz 

vsak dan rada štruco belega kruha, Alpsko mleko pa Milka čokolado?« (udeleženka 

FS 2) 

Oseba I: »Ja če bodo videli, da ima petdeset procentov populacije to rado, bodo pa 

zvišali cene.« (udeleženec FS 2) 
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V splošnem se je izkazalo, da udeleženci v programih zvestobe sodelujejo oziroma kartico 

zvestobe uporabljajo (ali pa bi jo uporabili), ker jim njena uporaba v prvi vrsti prinaša korist v 

obliki prihranka pri nakupih. Tisti, ki uporabo trgovskih kartic ne spodbujajo, pa ugotavljajo, 

da so sedanji kartični sistemi zastavljeni tako, da potrošnikom ne prinašajo koristi, temveč jim 

celo povzročajo stroške. Njihovo prepričanje temelji na dejstvu, da so tudi sami večkrat 

preračunali izide uporabe ali neuporabe bonitet in ugotovili, da se: 

 nakup kljub vsem dobljenim bonitetam ne splača, ker koriščenje dobljene bonitete ne 

prinaša ali prinaša zgolj minimalen prihranek denarja. Kvečjemu potrošnik izgubi 

priložnost, da drugje najde podoben izdelek po ugodnejši ceni. 

Na podlagi tega prepričanja so zato oblikovali negativen odnos do programov zvestobe in 

uporabe kartic zvestobe. Nekatere negativne vidike programov zvestobe, kot jih dojemajo 

udeleženci, sem že omenila, spodaj pa iz spontanih navedb v skupinskih razpravah navajam še 

ostale zaznave in prepričanja udeležencev, ki vodijo v oblikovanje negativnih stališč: 

(A) Trgovcu njihova implementacija predstavlja velik strošek, denar za to pa mu 

prinaša okoriščanje s potrošniki; bilo bi smiselno, da trgovec ne vlaga denarja v 

oblikovanje kartic in poskuša z njimi privabiti potrošnike, ampak raje zniža osnovne 

cene izdelkom in z akcijskimi cenami naredi izbiro trgovca privlačnejšo. 

(B) Trgovske kartice se neuporabljene valjajo po predalu ali v denarnici; ker jim v 

glavnem ne ponujajo ugodnosti, ki bi jih zanimale ali prihranek z njimi ni tako občuten, 

da bi se tovrstno ravnanje sploh obrestovalo; jih namerno puščajo doma ali jih pozabijo 

predložiti na blagajni. 

(C) Trgovskih kartic je na tržišču že preveč; in v že tako predebeli denarnici zasedajo še 

dodatni prostor. Udeleženci spontano navajajo ideje o drugačnem načinu koriščenja 

ugodnosti, ki jih ponujajo trgovske kartice: 

(a) Bolje izkoriščena študentska in dijaška izkaznica; to sta izkaznici, ki ju imajo 

udeleženci vedno s seboj in bi ju bilo smiselno narediti bolj uporabni, sploh za to, 

ker njuna osnovna funkcija postaja vedno manj uporabna. 

(b) Univerzalna kartica; zdi se jim primernejša alternativa, saj bi jo lahko uporabljali 

pri več ponudnikih, kar bi povečalo praktičnost trgovske kartice; univerzalnost pa 

ne omejujejo le na več ponudnikov, temveč jo zaznavajo v povezavi bančnimi 

karticami  univerzalna trgovska kartica bi tako zajemala možnost beleženja 

bonitete in koriščenja takojšnjih popustov, hkrati pa imela funkcijo debetne kartice. 

(c) Uporaba mobilnega telefona. 
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(d) Identifikacija z osebno izkaznico; ali le imenom in priimkov bi trgovcu morala 

zadostovati za vstop v bazo podatkov. 

(D) Trgovske kartice daljšajo vrste na blagajni; zaradi počasnega delovanja elektronskih 

čitalnikov kartic na prodajnih mestih (POS terminalov) in potrebe po uporabi več kartic 

(trgovske in bančne) se daljša čakanje ob zaključevanju nakupov. Spontano predlagajo 

dva hitrejša načina delovanja trgovskih kartic, v katerih vidijo prednost tudi v tem, da 

potrošnik kartice ne rabi dati iz rok: 

(a) črtna koda. 

(b) princip delovanja avtobusne kartice Urbana; dodatna prednost je, da se istočasno 

plačuje nakup in beležijo bonitete. 

(E) Potrošnike privežejo na enega trgovca; ocenjujejo, da gre v svoji osnovi za kartice 

odvisnosti, ki potrošnike privežejo na kupovanje pri točno določenem trgovcu, saj po 

navadi ne želijo iz rok spustiti nobene ugodnosti. 

(F) Trgovec potrošniku diktira, kdaj ga naj obiskuje; s tem, ko ob določenih dnevih 

trgovec imetnikom kartice ponudi možnosti dodatne pridobitve bonitet ali prihrankov, 

potrošnike omejuje na kupovanje ob točno določenih dnevih. 

(G) Trgovec vedno dela v svojo korist in z uvedbo kartic nikoli ne bo na izgubi: 

(a) Dražijo nakupe; zaradi njih trgovec najprej zviša cene izdelkom, da jih potem 

ponudi v naboru izdelkov, ki jih potrošniki lahko kupijo s takojšnjim popustom. 

(b) Spodbujajo nakupe nenujnih in neuporabnih dobrin; blagajničarke imajo nalogo 

napeljevati k dodatnemu nakupu, če potrošniku za pridobitev bonitete zmanjka 

kakšen evro in zaradi tega potrošniki kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo. 

(c) Nabor izdelkov s takojšnjim popustom ne zadovolji potreb potrošnikov; izdelke 

določa trgovec in nemalokrat so izbrani takšni, ki večni potrošnikov ne ustrezajo; 

obenem imajo občutek, da se v naboru izdelkov najdejo tudi takšni, ki jih sicer 

nihče ne bi kupil. 

(H) Neporabljena boniteta se po preteku obdobja izbriše; in ni omogočen vsaj delen 

prenos v naslednje bonitetno obdobje. 

 

Vse sisteme, ki od udeležencev zahtevajo kakršnokoli shranjevanje in prinašanje kuponov ali 

drugih odrezkov, dojemajo kot slabše, saj obstaja velika verjetnost, da jih bodo izgubili, 

založili, kuponi se bodo strgali, zabrisal se bo tisk ali pa se jih enostavno ne bodo spomnil 
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unovčiti v predvidenem roku. Kljub sicer enostavnemu razumevanju takšnih sistemov, jim 

njihovo unovčevanje povzroča nepotrebne frustracije. Navajajo, da v kopici kuponov ne vedo 

več, od katerega ponudnika so jih prejeli; pozabljajo na datum unovčitve; ne zapomnijo si, 

kakšna je višina popusta ipd. Vse to povzroča, da o njih preveč razmišljajo, kar zaznavajo kot 

obremenjujoče. Dodatno napetost pa jim povzroči ugotovitev, da zaradi njih sploh ne 

privarčujejo veliko. To mišljenje v grobem prikazuje odsek iz skupinske razprave v FS 2. 

Oseba M: »V [ime trgovca] so zdaj naredili, da dobiš ob nakupu na računu bon. In 

potem te to res dela .. rad bi šel tja samo zaradi tega, da boš to izkoristil. In to mene 

malo moti.« (udeleženka FS 2) 

Moderator: »Zakaj te to moti?« 

Oseba M: »No, sej potem hočeš vse tako povezat, da greš takrat, ko moraš nekaj kupit, 

v tisto trgovino in potem še to izkoristiš. Pa kaj jaz vem .. malo preveč brezveznih 

obremenitev za možgane. Glede na to, da sploh ni noben problem karkoli kupiti in 

vseeno ni velik primanjkljaj, da bi toliko privarčeval, če zbiraš te zadeve.« 

(udeleženka FS 2) 

Moderator: »Zakaj pa se ti zdi, da je to obremenitev za možgane?« 

Oseba M: »Ker potem vedno razmišljaš, kam boš šel, pa takrat tja, ko bo tisti popust, 

pa tja, ko imam tisti popust, pa tja, kjer dobim to.« (udeleženka FS 2) 

Oseba I: »Mene recimo tudi moti pri [ime trgovca], da dobim bon na računu in se 

dostikrat izgubi ali pa pozabiš pogledat na datum na računu pa vidiš, da je že 

pretekel. Pa če ti dajo že bon, bi ti lahko dali možnost, da ga izkoristim čez tri leta, če 

mi paše.« (udeleženec FS 2) 

 

Spodaj navajam še nekaj citatov, ki nakazujejo na neprivlačne značilnosti programov 

zvestobe, ki vodijo do oblikovanja negativnih stališč do njih: 

»Ko smo mi kupovali filtre za filtriranje vode, jih je moj fant našel prek interneta v 

Angliji z poštnino že vračunano. Skratka, ceneje se nam je izšlo, kot če bi preko [ime 

trgovca] kupili. Pa smo šli tudi računati, kako je s temi pikami, ki bi jih dobili, pa je 

bilo še vedno ceneje, kot pa pri [ime trgovca] vzeti.« (udeleženka FS 2) 

»Ja sej pri [ime trgovca] prav rečejo kartica zvestobe. Sej to je čist to, ne. Ker kartica 

odvisnosti, zvestobe, sej je isto. [...] Malo te delajo odvisnega od ene trgovine. Malo te 

priklepajo na eno trgovino. Ker rečeš ´joj, bom imel pa naslednji teden tudi jaz 

desetprocenti popust, ker sem bil ta teden tukaj, bom pa šel tja v [ime trgovca]´. 

Potem pa spet dobiš, pa spet, pa tako naprej.« (udeleženec FS 2) 



Nakupno vedenje mladostnikov v Sloveniji 

61 

»Drugače mi je pa to tečno, res, ob torkih v [ime trgovca]. To je malo neprijetno, ker 

ti oni povedo, kdaj boš nakupoval. Sploh se ne odločaš več sam. Ker to je samo en 

korak do tega, da ti bodo povedali še, kaj boš kupil. ´Ali pa kar pusti denar tu, pa ti 

bomo mi pripeljali.´ Ja, počasi gre tako .. to bi lahko odvrnilo kaj ljudi. Drugače pa je 

OK, kartico uporabim, če mi kaj koristi.« (udeleženka FS 3) 

»Edino, kar je pri teh pikah, je tisti občutek, da dobiš nekaj malo ceneje. Ker v bistvu 

par centov naredijo vsak izdelek dražji. Prodajalec za par centov podraži izdelke in 

dobi to hitro noter, pri tistih dvesto pikah, kolikor jih je za bonus. Če bi pa prej vsak 

tisti en izdelek manj plačal, imel izdelek dva, tri cente ceneje, noben ne bi sploh 

registriral. To je prav banalen primer, kako pritegni ljudi k tebi. Saj jim dobro uspeva, 

ne bom rekel nič. Tudi meni je všeč, ko vidim, da  bom lahko dobil popust za toliko in 

toliko.« (udeleženec FS 3) 

3.3.3 Želje in pričakovanja glede programa zvestobe 

Skozi skupinsko razpravo se ob spontano navedenih všečnih, nevšečnih in želenih element ih 

programov zvestobe izkaže, da v splošnem udeleženci kot najboljši način delovanja programa 

zvestobe dojemajo takšnega, ki je: 

(A) Najbolj enostaven in ki najmanj obremenjuje njihov vsakdan. Temeljiti mora na 

avtomatičnem nabiranju bonitete oziroma avtomatičnem obračunavanju popustov. Prav 

tako mora biti razumljiv in jasno, brez preračunavanja, pokazati, kakšne prihranke 

prinaša. 

(B) Prilagodljiv v obliki možnosti samostojne izbire izdelkov, na katere se podeljuje 

boniteta oziroma popust, v obliki širokega nabora ugodnosti ter glede tega, kdaj in v 

kolikšni meri se lahko boniteta izkoristi. 

(C) Pravičen v obliki podeljevanja bonitete, doseganja praga za njeno koriščenje in samo 

koriščenje bonitete, pri čemer upošteva in je prilagojen njihovi potrošnji, ki je manjša 

od potrošnje nekoga, ki vodi gospodinjstvo. 

 

Izkaže se, da so udeležencem privlačnejši takojšnji prihranki in neposredna možnost 

pridobitve ugodnosti kot pa nabiranje bonitete. Še posebej podpirajo možnost samostojne 

izbire izdelkov, ki bi jih kupovali s takojšnjim popustom, dobro alternativno oziroma dodatno 

ugodnost temu bi jim predstavljal popust na celotni nakup. Podeljevanje bonitete za vsak 

porabljen evro ob nakupu bi jim ustvarjalo občutek večje pravičnosti in privlačnosti, ker 
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zaznavajo ugodnost bližje dosegu, pri čemer možnost prenosa vsaj dela bonitete v naslednje 

bonitetno obdobje ta občutek še povečuje. Dodajajo, da bi morali sistemi nagrajevati prej na 

podlagi dejanske porabe in navajajo primer: posameznemu potrošniku se ob dosegu 

določenega zneska porabe omogoči brezplačen celoten nakup ali pa se mu po pošti pošlje bon 

nekoliko višje vrednosti. 

Glavno vodilo uporabe trgovske kartice bi bila zaznana korist v obliki: 

(A) Prihranka pri nakupu izdelkov široke potrošnje; navajajo tako popust na izdelke kot 

na celotni nakup. 

(B) Ugodnosti pri zunanjih partnerjih trgovca; omenjajo ugodnosti pri obisku galerij, 

muzejev, termalnih centrov, jezikovnih in plesnih tečajev, pri nakupu kino vstopnic in 

vstopnic za koncerte ali tekme, cenejše vozovnice za avtobus ali vlak. 

(C) Posebnih ugodnosti oziroma presenečenj; udeleženci samostojno predlagajo, da bi 

lahko trgovci ob koncu leta najbolj zveste kupce dodatno nagradili s posebnim 

zahvalnim darilom kot je večerja ali šampanjec. Občasno bi se lahko ponudile posebne 

ugodnosti za tiste kupce, ki jim uspe doseči nekoliko višjo porabo od ostalih  med 

njimi bi se na primer lahko izvedlo žrebanje za izlet presenečenja 

Na tem mestu dodajam, da so v FS 2 izrazili željo po delovanju kartičnega sistema, ki 

omogoča zbiranje in podaritev dela bonitete v dobrodelne namene. 

 

Kot že omenjeno udeleženci vse sisteme, ki od njih zahtevajo kakršnokoli shranjevanje in 

prinašanje kuponov, dojemajo kot manj privlačne. V teh načinih sodelovanja, ki ne 

vključujejo kartice oziroma avtomatizacije, je verjetnost, da bodo udeleženci prišli do 

ugodnosti, odvisna od tega, za kako privlačne jih udeleženci dojemajo; navajajo primere, kjer 

je bila višina ugodnosti premajhna, da bi jo želeli unovčiti in so odrezek zato zavrgli. Dalje 

dodajajo, da je podaritev (pre)nizke ugodnosti nepoštena poteza s strani trgovca; trgovec se 

zaveda, da je korist majhna, a hkrati ve, da večina potrošnikov ugodnosti, kakršnakoli že je, 

ne želijo spustiti iz rok, zato se k trgovcu vrnejo. Takšni načini sodelovanja bi bili privlačni le 

v primeru, kadar bi v njihovi uporabi zaznali dejansko korist (ponujena dovolj velika 

ugodnost oziroma prihranek), obenem pa bi bilo unovčevanje časovno neomejeno ali vsaj z 

daljšo veljavnostjo (omenjajo vsaj eno leto). 
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3.3.4 Seznanjenost s programi zvestobe z zbiranjem nalepk 

Udeleženci se zavedajo obstoječih programov oziroma načinov nagrajevanja zvestobe z 

zbiranjem nalepk, ki se jih poslužujejo trgovci z izdelki široke potrošnje v Sloveniji in so jih 

večino znali tudi našteti. Zraven teh so znali našteti tudi tista, ki jih ponujajo drugi ponudniki 

(npr. bencinski servisi, tehnične trgovine). 

Po poročanju so udeleženci nekoč že sodelovali v programu zvestobe z zbiranjem nalepk. Iz 

spontanih navedb sem izluščila naslednje motive: 

(a) imeli so možnost izdelek pridobiti brezplačno; 

(b) za sodelovanje so se odločili, ker so izdelek potrebovali, čeprav je bilo zanj 

potrebno doplačilo; 

(c) izdelek, tako brezplačen ali z doplačilom, je bil zaznan kot vreden truda zbiranja 

nalepk. 

Tako na primer udeleženci navajajo, da so sodelovali v akciji zbiranja nalepk za skodelice in 

krožnike, ker je bila nagrada brezplačna, izdelek pa so ocenili kot všečen in kvaliteten; ali za 

brisače, ker so jih potrebovali in so ocenili, da je nagrada vredna doplačila in s tem zbiranja 

nalepk: 

»Zbirala, vem, da sem brisače, ampak ne te zdaj, že pred petimi leti. Takrat, ko se je 

prvič to začelo. Ker sem jo rabila dejansko, pa so bile kar normalne cene. Rabila sem, 

v Ljubljano sem na novo prišla, na živce mi je šlo, da sem od doma od mame jemala, 

in sem hotela svoj set met. In sem takrat zbirala, ker sem dejansko potrebovala tisto. 

Mi je pa zelo všeč to, kaj sem rekla, da dobiš zastonj. Takrat pa bi. Ker se mi zdi ena 

pozornost, pa če bi bil soliden artikel, bi tisto potem z veseljem zbirala.« (udeleženka 

FS 2) 

»Mi smo kr veliki porabniki tega, ampak samo, če nam je akcija zanimiva. Zelo smo 

bili navdušeni nad tistimi posodami. No, ne nad posodami, nad krožnički in šalčkami 

barvastimi. Tisto smo res zbirali, še celo družino rekrutirali. Zdaj pa ne, te nazadnje 

pa mi niso ostale v spominu. Če ne rabimo, ne zbiramo. Če nam je pa všeč, pa ja, 

zelo.« (udeleženka FS 3) 

3.3.5 Dojemanje programov zvestobe z zbiranjem nalepk 

Na osnovni skupinskih razprav se izkaže, da udeleženci oblikujejo pretežno negativen odnos 

do programov zvestobe z zbiranjem nalepk. Kot edini pozitiven vidik so zaznali možnost, da 
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lahko potrošnik ceneje kupi izdelek, ki ga želi in potrebuje, a mu je po redni ceni težje 

dostopen. 

Zaznala sem določene razlike v dojemanju programov zvestobe z zbiranjem nalepk med fokus 

skupinami. Udeleženci FS 1 so izkazali tovrstnim načinom največjo naklonjenost; po njihovo 

trgovec ne glede na akcijo in višino popusta, ki ga ponuja, nikoli ne bo na izgubi, a so akcije 

zbiranja nalepk kljub vsemu priložnost, da potrošnik kupi izdelek, ki si ga zaradi višje redne 

cene ne bi mogel privoščiti. V FS 2 so tovrstnim načinom izkazali najnižjo naklonjenost; 

razumejo ga kot program podkupnin, ki vabi potrošnike k vedenju, ki ga želi trgovec  s 

potrošniki manipulira in jih s tovrstnimi akcijami »prisili« k rednemu obiskovanju, saj se 

nihče izmed potrošnikov ne želi odpovedati morebitnim ugodnostim. Tudi udeleženci FS 3 so 

zavzeli negativno stališče; zbiranje nalepk je trik trgovca, ker akcije le redko dela v prid 

kupcem, ampak raje sebi. Trgovec zato predhodno ceno nagrade zviša, da jo lahko tekom 

akcije zniža. 

 

V splošnem se pokaže, da udeleženci program zvestobe z zbiranjem nalepk zaznavajo kot 

nepošten; osrednji cilj programa je »molža« potrošnikov in vplivanje na njihovo nakupno 

vedenje; trgovci imajo od nagrajevanja zvestobe korist in profitirajo, četudi izdelek ponujajo 

zelo poceni. Izpostavljajo naslednje negativne vidike programa zvestobe z zbiranjem nalepk: 

(A) Vežejo potrošnike nase; zbiranje nalepk deluje na principu strah pred izgubo je večji 

motivator kot želja po dobičku, zato nihče izmed potrošnikov ne želi iz rok izpustiti 

možnosti pridobitve nagrade, kar vodi v opravljanje nakupov pri istem trgovcu in to je 

tudi prvotni cilj trgovca. Posledično postajajo potrošniki manj pozorni na konkurenčno 

ponudbo, ki morda ponuja boljše razmerje med kakovostjo in ceno, in zato zapravijo 

več denarja, kot bi ga sicer. 

(B) Spodbujajo nepotrebne nakupe: 

(a) Potrošnik zapravlja denar za dobrine, ki ji sploh ne potrebuje, če mu do zneska za 

pridobitev nalepke zmanjka kak cent, trgovec pa ima ravno na račun takšnih 

potrošnikov dobiček. Pri tem igrajo pomembno vlogo tudi blagajničarke, katerih 

naloga je, da potrošnika dodatno opozarjajo, da mu za prejem nalepke manjka še 

par centov. 

(b) Potrošnika prepričajo v nakup nagrade, čeprav je sploh ne potrebujejo, in bi 

enak/podoben, morda kvalitetnejši, izdelek drugje dobili ceneje. 
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(C) Vplivajo na osnovne cene dobrin; zaradi nagrajevanja nakupov z zbiranjem nalepk 

trgovci dvignejo cene izdelkov, da si s tem ustvarijo fond za ponudbo nagrad. 

(D) Daljšajo čakanje na blagajni; potrošniki želijo čim prej zaključiti svoje nakupe in 

vsako nepotrebno čakanje, tudi trganje in naštevanje nalepk, je moteče. 

 

Udeleženci so mnenja, da bi brez tovrstnih nagrajevanj zvestobe potrošniki privarčevali več 

denarja in da bi tudi sicer več ljudi obiskovalo trgovca, v kolikor bi namesto različnih akcij 

raje ponujal nižje osnovne cene izdelkov. Spodaj navajam še nekaj citatov, ki predstavljajo 

nekatere zgoraj navedene negativne vidike programov zvestobe. 

»Ves ta fond, ki gre za nagrade, je v bistvu zbran z višjimi maržami in če bi ta fond 

ukinili in zbili marže, mislim, da bi lahko karkoli kupil z nižjo maržo in bi manj plačal. 

Meni bi to najbolj ustrezalo. Ni nagrad, zato so pa cene nižje.«(udeleženec FS 2) 

»In dejansko gre človek na blagajno in mu reče prodajalka ´joj, vam pa še dva evra 

zmanjkata. Boste še kaj vzeli?´ In potem si tam nagrabi čokolad pa žvečilnih gumijev, 

ki ji sploh ne rabi, samo zato, da dobi tisto eno nalepko. In to se mi zdi malo 

manipulacija.« (udeleženka FS 2) 

»Že tako, ko ti dajo tiste nalepke, se zgubi čas s štetjem tistih nalepk. Čeprav so to tri 

sekunde, se naberejo te tri sekunde, če so štirje pred tabo. Ko si v vrsti se ti zdi 

načeloma vsaka sekunda dragocena. Mogoče bi mogli ukinit te stvari.« (udeleženec 

FS 2) 

»Ti zbiraš, po navadi kupiš tudi več, da boš dobil ono nalepko, na koncu koncev pa 

moraš ti plačati izdelek, ki .. na primer določene osebe zbirajo te nalepke samo, da 

bodo dobile izdelek bolj poceni, čeprav izdelke, ki so jih kupile za pridobitev nalepke, 

ne potrebujejo. Oziroma bi jih drugje dobili bolj poceni. Samo zato, da bodo potem na 

koncu dobili izdelek bolj poceni, ki ga pač rabijo. Ja meni se zdi, da je velikokrat to, 

ko ti obljubijo da boš na koncu lahko ceneje kupil ponev .. jaz sem vprašala svoje 

starše ali pa babico .. se jim velikokrat dogaja, da ne rabijo te ponve, ampak jo bodo 

vseeno vzeli, ker so tako ali tako že toliko zapravili in tako ali tako imajo že toliko 

nalepk, da rečejo ´jah, kaj veš, mogoče se bo pa kdaj rabila´.« (udeleženka FS 3) 

»Nalepke poznam. Poznam princip, dobiš nalepko za toliko pa toliko denarja, potem 

pa dobiš akcijo. Ali je zastojna ali kaj dodaš. Če to mene vprašaš, je bolj 

podkupovanje, ker tako ali tako trgovec kot trgovec nebi te akcije imel, če se mu ne bi 

splačalo. Se pravi, ima še vedno profit, ne glede nato, ali bo trikrat znižal, bo še vedno 
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imel profit. Je samo neki princip podkupovanja ljudi, da hodijo k njemu. Drugače pa 

sploh ne vem, kdaj sem nazadnje nalepko vzel.« (udeleženec FS 3) 

3.3.6 Privlačnost prepoznanih elementov programov zvestobe z zbiranjem 

nalepk 

V splošnem se zdi vsem udeležencem zelo slaba nagrada, da morajo izdelek, ki ga trgovec 

ponudi kot nagrado, plačati. Po njihovem mnenju si posameznik, ki redno opravlja nakupe pri 

istem trgovcu in vloži svoj čas ter energijo za sodelovanje v programu zvestobe z zbiranjem 

nalepk, resnično zasluži nagrado za svojo zvestobo, a ta mora biti ponujena brezplačno; le 

takrat bo potrošnik dobil občutek, da je za svojo zvestobo tudi dejansko nagrajen. Takšno 

mnenje udeležencev dobro prikazuje citat enega izmed njih: 

»Meni se njihov način zdi nelogičen, da ti zbiraš nalepke, da boš lahko nekaj kupil 

bolj poceni. Če že vložiš v nekaj, naj ti vsaj onih dvajset evrov dajo, no.« (udeleženec 

FS 2) 

 

Udeleženci izražajo dvom glede kvalitete izdelkov, ki jih trgovec ponuja kot nagrado; 

dojemajo jih kot izdelke slabše kakovosti, ki se jih želi trgovec znebiti, saj mu predstavljajo 

ostanek zaloge, neprodano ali manj kakovostno blago. Ponujene nagrade kljub popustu 

zaznavajo kot predrage; nevredne denarja ter nevredne zapravljanja energije in časa za 

njihovo pridobitev. Prepričani so, da lahko potrošnik najde enak (iste blagovne znamke) ali 

primerljiv izdelek pri konkurentu po ugodnejši ceni, tudi redni. 

»Jaz pogledam, kaj ponujajo, pa ponujajo neke žoge in teniske .. in kar neka cena .. to 

sem ceneje kupil že tako, pa bi naj bilo zdaj v akciji. Pa prav kar ena znamka, ko veš, 

da se je hočejo znebit.« (udeleženec FS 2) 

»Drugače pa nalepke po navadi pustimo, ker ali so kakšne takšne bedarije, ki jih ne 

rabiš, ali jih imaš že toliko doma. Tisti, kateri jih potrebuje, jih naj vzame, jaz nič ne 

rečem. Ampak mogoč dobiš kje boljše. Zdaj, ko so te brisače, jih na koncu vzameš še 

kak paket, če jih boš mogoče rabil, čeprav imaš doma že tako cel kup brisač. Kam jih 

boš dal?« (udeleženka FS 3) 

 

Nagrade zaznavajo kot v večini primerov neuporabne in imajo občutek, da jim želi trgovec 

vsilili svojo odločitev. Poudarjajo, da nagrade v nagrajevanjih nakupa nikoli ne bodo 
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privlačne za vse kupce, saj ima vsak posameznik svoj okus, svoje interese, za vsakega je 

uporaben drugačen izdelek, ker si vsi ne želijo enakih stvari; odločitev trgovca, da kot 

nagrado ponudi le eno vrsto oziroma kategorijo izdelka in pričakuje, da ga vsi potrebujejo, 

označujejo kot nepremišljeno. 

»Najbolje bi bilo, da bi si nagrade sam izbral. Saj ne želijo vsi iste stvari. Da misliš, 

da vsi rabijo krožnike ali pa ponve .. to je kar nekaj. Potem naj raje dajo za dvajset 

evrov toaletnega papirja vsem. Pa bodo imeli ljudje zalogo doma. Vsaj nekaj, kar vsi 

rabijo.« (udeleženec FS 2) 

Obenem le v FS 1 razpravljajo, da je praktičnost nagrade relativna, saj je lahko nekomu nekaj 

praktično, spet drugemu pa ne; zato razumejo omejitev trgovca, da ne more ugoditi vsem in 

kot dobrodošlo ocenjujejo že samo gesto, da potrošniku nekaj podari. 

»V bistvu katero koli darilo je že nekaj dobrega. En znak, da trgovina da nekaj na 

kupca, ki pride v njihovo trgovino. Zdaj za nekoga bo to darilo praktično, za nekoga 

ne bo. Da bi trgovina zdaj za vsakega posebej .. to je težko. Lepo je že, če kaj dajo.« 

(udeleženec FS 1) 

 

Izkaže se, da jim denarni znesek, ki je potreben za pridobitev ene nalepke (omenjajo deset 

evrov) ne predstavlja večje ovire pri sodelovanju v nagrajevanju zvestobe z zbiranjem nalepk. 

Imajo občutek, da pri nakupovanju hitro dosežejo ali celo presežejo takšen znesek ter opažajo, 

da so se jim do sedaj nalepke vedno hitro kopičile. Dodajajo, da je sicer dojemanje višine 

zneska odvisna od posameznika in od privlačnosti nagrade; če se potrošniku zdi nagrada 

privlačna in uporabna, jo bo ocenil kot vredno svoje cene in posledično nalepke zbiral raje in 

z večjim zagonom  predvidevajo, da takrat višji znesek za podelitev nalepke potrošniku ne 

bo igral pomembnejše vloge. 

»Saj če greš v trgovino hitro kupiš nekaj za osem evrov, pa potem kupiš zraven še 

kakšne žvečilne gumije, da bo deset evrov in dovolj za nalepko. Odvisno je, kaj rabiš. 

Če so za nagrado kakšni lonci in res rabiš tiste lonce, potem boš tudi hitreje zbiral 

tiste nalepke. Če je pa kakšna takšna stvar, o kateri že malo premišljuješ, če bi jo 

kupil, potem se mi zdi, da bi lahko bilo malo nižje število nalepk.« (udeleženec FS 1) 

 

Obenem se izkaže, da udeležence demotivira potrebno preveliko število nalepk za dosego 

nagrade; pri trgovcu je tako treba porabiti preveč denarja, čeprav same nagrade po navadi tega 

niso vredne. Ob tem pozdravljajo možnost, da lahko s trgovsko kartico potrošnik zbere 
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manjše število nalepk za pridobitev nagrade in kot zelo pozitivno ocenjujejo gesto 

prodajalcev, da kljub manjšemu nakupu podarijo večje število nalepk. 

»Meni je na [ime ponudnika]dal za štirideset evrov namesto štiri nalepke kar štirideset 

nalepk, kar se mi je zdelo zelo fajn. In potem tako gledam ´wau je že izpolnjena tisti 

(op. a. zbirni kartonček), ful dobro, grem kar zamenjat.´ Sem jih hotel zamenjat, 

ampak sem jih nekje izgubil, tako da .. « (udeleženec FS 2) 

Le v FS 1 so izpostavili neodobravanje, da morajo za različne nagrade zbrati različno število 

nalepk; tako stopenjsko nagrajevanje zaznavajo kot nepravično, saj večje število nalepk 

pomeni boljšo in privlačnejšo nagrado, ki pa je ne dosežejo, saj ne uspejo zbrati dovoljšnega 

števila nalepk. Hkrati pa večje število nalepk za njih predstavlja daljše obdobje zbiranja 

nalepk, kar zaznavajo kot predolgo in ocenjujejo, da je na koncu vse skupaj že predolgotrajno. 

 

Udeleženci zaznavajo časovno obdobje zbiranja nalepk v dosedanjih akcijah kot dovolj dolgo. 

Predolgo obdobje ali njegovo podaljševanje povzroči, da se v tovrstnih akcijah izgubijo, še 

dodatno pa jih zmede, kadar se začne nova akcija, še pred se zaključi prejšnja. Prav nasprotno 

pa prekratko obdobje zbuja skrb, da jim možnost za pridobitev nagrade uide, če ne uspejo 

zbrati dovolj nalepk. V takem primeru se jim zdi pošteno, da se vse ali določena kvota nalepk 

prenese v naslednjo, podobno akcijo; razpravljajo, da sami še ne opravljajo tako velikih 

nakupov, zato zbiranje nalepk poteka počasneje kot pri starših. 

3.3.7 Želje in pričakovanja glede programov zvestobe z zbiranjem nalepk 

Skozi skupinske razprave se je izkazalo, da je zaznana vrednost mnogih nagrad, ki so bile do 

sedaj ponujene v programih zvestobe z zbiranjem nalepk, premajhna in da za udeležence niso 

pomemben motiv. Zato sem želela izvedeli, katere so tiste nagrade, ki jih oni ocenjujejo kot 

vredne in koristne. Še najbolj bi jih za sodelovaje v programih zvestobe z zbiranjem nalepk 

motivirali izdelki, ki bi jih trgovec ponudil brezplačno  tako bi udeleženci dobili občutek 

»prave nagrade«. Če možnosti za brezplačno nagrado ne bi bilo, bi jo želeli dobiti po zelo 

privlačni akcijski ceni.  

A navedeni dejavniki so odvisni od tega, kakšna je subjektivno zaznana vrednost nagrade; 

kadar je zaznana kot potrebna, uporabna in kakovostna, potem bi se udeleženci za sodelovanje 

odločili v večji meri; pripravljeni bi bili zbrati tudi večje število nalepk in v zbiranje vključiti 

družino. V splošnem so mnenja, da interesantne nagrade potrošnike motivirajo k opravljanju 

nakupov pretežno pri enem trgovcu ter hitrejšemu zbiranju nalepk. Ker ocenjujejo, da je 
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zaznana vrednost nagrade izrazito subjektivna, bi jo hoteli izbrati sami in s tem dejansko 

kupiti nekaj, kar potrebujejo, si želijo in ne, kar jim skušajo vsiliti trgovci. Omenjajo: 

(a) Izdelke vsakdanje rabe; kruh, mleko, kava. 

(b) Izdelke za domače živali. 

(c) Čistila in pralne praške. 

(d) Kozmetične izdelke; dezodorant, šampon, gel za tuširanje, ostala kozmetika, 

parfumi. 

(e) Izdelke za gospodinjstvo; gospodinjski aparati, kuhinjska tehtnica, kozarci, 

skodelice, krožniki za kosmiče, set plastičnih posodic za shranjevanje, posodice za 

mikrovalovno pečico, brisače, pregrinjala iz flisa. 

(f) Tehnične izdelke; televizija, računalnik, miška, tipkovnica, zvočniki, monitor, 

izmenljivi disk (zunanji disk, USB ključek). 

(g) Oblačila in modne dodatke: rokavice, šale, kape, druga oblačila. 

(h) Zunanje storitve: potovanja, počitnice, toplice, masaže, frizerske storitve, vstopnice 

za kino, tekme, muzeje, živalski vrt ipd., kosilo, kava in rogljiček v sosednjem baru. 

(i) Dobropis ali bon; namesto vnaprej ponujene nagrade bi si želeli dobropis ali bon, ki 

bi ga lahko unovčili pri izbiri kateregakoli izdelka v okviru široke potrošnje ali pri 

celotnem nakupu. 

Spontano navajanje pokaže, da imajo udeleženci kategorično zelo različne ideje. V splošnem 

se izkaže, da bi tudi zunanje storitve najraje želeli koristiti brezplačno, a hkrati razumejo, da 

gre v določenih primerih (npr. potovanja, počitnice) za ponudbe, ki imajo že v osnovi višjo 

vrednost in jih trgovec ne more ponuditi s tolikšnim popustom. 

 

V kolikor so udeleženci pripravljeni vložiti trud v zbiranje nalepk in zaradi tega nakupe 

opravljati pri istem trgovcu (od česar ima trgovec korist), potem bi se jim zdelo pravično, da 

se vsaj določeno število nalepk lahko upošteva pri naslednji akciji zbiranja. Navajajo, da bi 

nalepke želeli unovčevati bodisi daljše časovno obdobje bodisi bi jim bilo ljubše, če časovne 

omejitve unovčevanja sploh ne bi bilo; izražajo namreč skrb, da se v prekratkem časovnem 

obdobju unovčevanja zgodi, da (a) ravno takrat nimajo denarja za nakup nagrade ali (b) na 

unovčitev nalepk pozabijo. 
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4.0 Razprava in ovrednotenje ugotovitev 

Glavni cilj diplomske raziskave je bil ugotoviti stališča mladostnikov do programov oziroma 

načinov nagrajevanja zvestobe, podporni pa tudi, kakšne so nakupne navade in vedenje 

mladostnikov pri nakupu izdelkov široke potrošnje. Na osnovi preteklih raziskav o nakupnem 

vedenju in značilnostih mladih v Sloveniji (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in Jereb, 

2006; Muster in Mrevlje, 2009; Arhar in Batagelj, 2011) ter na osnovi odnosa in preferenc 

slovenskih potrošnikov do programov zvestobe (Filipič Orel, 2011), sem postavila 

predpostavke, ki jih v tem poglavju preverjam. 

4.1 Nakupne navade mladostnikov in dejavniki izbire trgovine 

Analiza rezultatov je pokazala, da sta v splošnem glavna dejavnika, ki vplivata na izbiro 

trgovca z izdelki široke potrošnje, osnovna cena izdelkov in njihova kakovost, in da 

udeleženci pri trgovcu pravzaprav iščejo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Dalje 

sem ugotovila, da jim je prav tako pomembno, v kolikšni meri izdelki zadovoljijo njihove 

potrebe in želje. Zato najraje obiskujejo trgovce, ki jim ponujajo široko in pestro izbiro 

izdelkov, ker lahko pri njih najdejo svoje najljubše produkte in blagovne znamke. To se 

sklada z ugotovitvami preteklih raziskav, ki mlade opisujejo kot cenovno občutljivo skupino 

potrošnikov, ki jim je pri izbiri trgovca široke potrošnje glavno vodilo cena, kvaliteta in tudi 

raznovrstna ponudba izdelkov (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in Jereb, 2006; Arhar 

in Batagelj, 2011). Na podlagi skupinskih razprav bi lahko rekla, da se raznovrstna ponudba 

tesno prepleta z dejavnikoma cene in kakovosti izdelkov oziroma razmerja med njima. Širok 

in pester izbor izdelkov pri trgovcu namreč pomeni, da bodo udeleženci med raznovrstno 

ponudbo našli svoje najljubše izdelke, ki jih že kupujejo, so preizkušeni, na njih so navajeni in 

za katere torej že ocenjujejo, da zadostijo njihovemu subjektivnemu kriteriju med kakovostjo 

in ceno. Rezultati še pokažejo, da programi zvestobe oziroma uporaba trgovskih kartic niso 

med dejavniki, ki bi bili vplivni pri izbiri trgovca za nakup izdelkov široke potrošnje. 

Iz analize skupinskih razprav bi lahko izpeljala ugotovitev, da posameznik, kadar mu 

okoliščine (čas, prevoz, ipd.) omogočajo, nakup opravi pri trgovcu, ki zadosti njegovemu 

subjektivnemu kriteriju razmerja med kakovostjo in ceno ter raznovrstnosti ponudbe. Kadar 

pa okoliščine posamezniku ne omogočajo (ni časa, prevoza ipd.), da odide k trgovcu, za 

katerega ocenjuje, da mu ponuja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, bo morda izbral 

tistega, ki mu je najbližji. Zaradi tega bo morda tam opravil le manjši nakup, večjega pa 
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opravil takrat, kadar bo imel možnost oditi k najljubšemu trgovcu ali celo v najljubšo 

trgovino. Kadar pa se posamezniku ne bo dalo »komplicirati«, bo nakup, najverjetneje manjši 

in sprotni, po vsej verjetnosti opravil kar v trgovini, ki mu je najbližja, čeprav bo zato račun 

nekoliko višji. 

Rezultati analize so torej pokazali, da ne obstaja le en poglavitni dejavnik, ki bi udeležence 

gnal pri izbiri trgovca, temveč gre raje za seštevek in preplet več dejavnikov, pri čemer 

ocenjujem, da na nakupno vedenje vplivajo tudi okoliščine (npr. razpoložljiv čas, možnost 

prevoza, pomoči pri nakupu ipd.), posameznikove pretekle izkušnje (npr. s prodajalci, 

kakovostjo izdelkov, izbiro izdelkov/blagovnih znamk, svetovanjem ipd.) ter njegova volja 

(npr. ali se mu bo dalo napraviti nekaj korakov več, da obišče najljubšega trgovca, ali pa bo 

tokrat raje obiskal tistega, ki mu je bližji). 

 

B. Tivadar in T. Kamin (2002) ugotavljata, da so mladi naklonjeni nakupovanju v družbi in 

analiza rezultatov pričujoče raziskave je potrdila, da udeleženci nakupe izdelkov široke 

potrošnje večkrat opravljajo v družbi, omenili so starše, sorojence, partnerje, prijatelje in 

sošolce. Pokazala pa je tudi, da se o nakupih oziroma izdelkih kdaj posvetujejo. Motivi za 

opravljanje nakupovanja v družbi so se pokazali za raznolike. Nakupovanje s starši opravljajo 

zato, ker je to postala družinska navada ali pa zato, ker se s starši redko vidijo in nakupovanje 

izkoristijo za druženje in klepet z njimi. Včasih se nakup s starši zgodi nenačrtovano in zaradi 

okoliščin, ki ne omogočajo druge izbire. Po nakupih z mamo pa se na primer odpravijo tudi 

zato, da ji pomagajo pri potiskanju vozička in nošenju vrečke, nekaterim za ponujeno pomoč 

in trud starši na koncu kupijo kakšno malenkost. Rezultati so osvetlili, da se študenti po 

nakupih za lastne potrebe sicer najraje odpravijo sami, brez pomoči oziroma prisotnosti 

staršev. Morda ravno zato, ker so pri svojih nakupnih izbirah radi samostojni in ne marajo, da 

kdo skuša vplivati na njihove nakupne odločitve, kar so ugotovile pretekle študije (Tivadar in 

Kamin, 2002). Dalje, tudi tisti, ki imajo partnerje, se z njimi po nakupih odpravijo zato, da jim 

partner nudi pomoč pri nakupih ali prevoz, sploh, kadar so nakupni večji. Nakupovanje v 

družbi prijateljev ali sorojencev omenjajo v povezavi s svetovanjem o izdelkih. Po nakupih se 

z njimi odpravijo takrat, kadar potrebujejo pomoč in svetovanje pri izbiri izdelka, na katerega 

se ne spoznajo najbolje, na primer izbira tehničnih izdelkov, kot je računalnik (omenjajo 

ženske) ali izbira oblačil (omenjajo moški). Nadalje analiza rezultatov pokaže, da se poleg 

posvetovanja o značilnosti in videzu izdelkov, posvetujejo še o ceni izdelkov (kje se splača 

kakšen izdelek kupiti), o novostih na policah, okusu izdelkov, izvoru in deklaraciji izdelkov 

ter darilih. 
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Kljub posvetovanju o izdelkih udeleženci verjamejo, da nihče ne vpliva na njihovo nakupno 

vedenje oziroma njihovo končno odločitev o nakupu, in tudi B. Tivadar in T. Kamin (2002) 

sta v raziskavi ugotovili, da mladi radi verjamejo, da so pri svojih nakupnih izbirah in 

odločitvah samostojni, racionalni in da na njih nihče nima odločilnega vpliva. Udeleženci v 

pričujoči raziskavi namreč zatrjujejo, da vedno kupujejo izdelke, ki jih poznajo, so na njih 

navajeni in so jim všeč, zato jih niso pripravljeni zamenjati kljub priporočilom drugih. 

Dodaten razlog je še ta, da razpolagajo s svojim denarjem in zato kupujejo, kar sami želijo. A 

obenem se izkaže, da so pripravljeni poskusiti kak nov izdelek, ki jim ga kdo priporoča, če 

sami ocenijo, da je vredno. Poudarjajo, da je odločitev o nadaljnjem kupovanju tega izdelka 

ponovno odvisna od lastnega interesa in ne želja drugih. Na podlagi skupinskih razprav 

ocenjujem, da v določenih primerih prihaja do vpliva socialnih skupin in staršev na njihovo 

nakupno odločitev in to takrat, kadar sami prosijo koga za nasvet, na primer pri nakupu 

računalnika ali oblačil. 

4.2 Odnos do programov oziroma nagrajevanj zvestobe 

M. Muster in Mrevlje (2009) sta ugotovila, da so mladi kot potrošniki vedno na lovu za 

posebnimi ponudbami, avtorja A. Arhar in Batagelj (2011) pa k temu dodajata, da so kot 

potrošniki nagnjeni k iskanju dražljajev ter odprti za novosti. Ker bi naj bili mladi kot 

potrošniki torej odprti za nove ideje, hkrati pa na preži za posebnimi ugodnostmi, sem 

predpostavila, da bodo udeleženci pričujoče raziskave programe zvestobe v splošnem zaznali 

pozitivno, saj jih bodo dojemali kot priložnost za doseganje posebnih ponudb in prihrankov. 

Prvo predpostavko lahko potrdim le deloma, saj bi odnos udeležencev do programov zvestobe 

ocenila kot bipolaren; nekoliko bolj pozitivno stališče so oblikovali do uporabe trgovskih 

kartic, medtem ko zbiranje nalepk dojemajo pretežno negativno. Splošno gledano bi lahko 

ocenila, da programov zvestobe ne preferirajo v večji meri. Tudi P. Filipič Orel (2011) je v 

svoji raziskavi ugotovila podobno, in sicer potrošniki so v osnovi negativneje naravnani do 

programov zvestobe. Udeleženci v splošnem programe zvestobe označujejo kot poskus 

trgovcev, da se okoristijo na račun potrošnikov. Verjamejo, da oblikujejo programe zvestobe 

in ponujajo ugodnosti zato, ker imajo z njimi v prvi vrsti korist sami. Zaradi programov 

zvestobe bi naj trgovci višali osnovne cene izdelkov, potrošniki pa zaradi potrebe po 

sodelovanju opravljali nepotrebne nakupe. Obenem poudarjajo, da se kljub vsem doseženim 

bonitetam in popustom potrošniku sodelovanje v programih zvestobe ne splača in da je 

prihranek zgolj navidezen. Da so mladi nekoliko bolj negativno naravnani in da v večji meri 
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opozarjajo na psihološki učinek »prihrankov«, ki jih ponujajo programi zvestobe, je ugotovila 

tudi P. Filipič Orel (2011). 

Dalje sem predpostavila, da bodo udeleženci kot všečne elemente in zaznane koristi 

programov zvestobe navedli značilnosti, ki omogočajo prihranek, saj so se mladi v preteklih 

študijah (Tivadar in Kamin, 2002; Božič Marolt in Jereb, 2006; Arhar in Batagelj, 2011) 

izkazali za skupino potrošnikov, ki je pozorna predvsem na ugodne cene izdelkov. Tudi P. 

Filipič Orel (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da potrošniki kot pozitiven vidik programov 

zvestobe izpostavljajo omogočanje vsaj minimalno cenejših nakupov, prav tako pa je analiza 

rezultatov dejavnikov izbire trgovine pričujoče raziskave je pokazala, da je udeležencem zelo 

pomembna ugodna cena izdelkov. To predpostavko lahko potrdim, saj so udeleženci med 

privlačnimi značilnostmi programov zvestobe navajali tiste, ki omogočajo prihranek oziroma 

finančno korist. Kot všečne in koristne elemente različnih obstoječih programov zvestobe so 

naštevali možnost odloženega plačila, ki ga nekatere trgovske kartice v okviru programov 

zvestobe nudijo, pa tudi takojšnje popuste in bonitete, ki so jih imetniki trgovskih kartic z 

njihovo uporabo deležni. Možnost cenejšega nakupa nagrade, ki bi si jo potrošnik po redni 

ceni težje privoščil, pa vidijo tudi kot edini pozitiven vidik zbiranja nalepk, kar ponovno 

potrjuje, da so udeleženci prav tako cenovno občutljiva skupina potrošnikov (Arhar in 

Batagelj, 2011), ki ji je pomemben prihranek. Tudi ugotovitve P. Filipič Orel (2011) kažejo, 

da kot pozitiven vidik programov zvestobe potrošniki izpostavljajo omogočanje vsaj 

minimalno cenejših nakupov. 

 

Kot omenjeno, se tudi zbiranje nalepk ni izkazalo kot zelo stimulativna oblika nagrajevanja, 

kar je ravno v nasprotju z ugotovitvami raziskave P. Filipič Orel (2011), da bi to naj bila ena 

izmed privlačnejših oblik v okviru programov zvestobe. Udeleženci pričujoče študije 

zavzemajo stališče, da zbiranje nalepk spodbuja nepotrebne nakupe, »molža« potrošnikov pa 

predstavlja osrednji cilj takega programa oziroma njegovega ponudnika. Prepričani so 

namreč, da trgovec zbiranje nalepk ponuja, ker se zaveda, da potrošniki že v osnovi težijo k 

temu, da v čim večji meri izkoristijo ugodnosti, ki jim jih trgovec nudi, in zato čutijo potrebo 

po dosegu nagrade. To povzroči, da potrošnik zapravi več denarja, kot bi ga sicer in to iz treh 

razlogov: prvič, potrošnik zapravlja denar za dobrine, ki jih sploh ne potrebuje, če mu do 

zneska za pridobitev nalepke manjka še nekaj vrednosti; drugič, potrošnik kupi nagrado, 

čeprav je sploh ne potrebuje; in tretjič, zaradi nagrajevanja nakupov z zbiranjem nalepk 

trgovci dvigajo osnovne cene izdelkov, da si s tem ustvarijo fond za nudenje nagrad. 
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Do nagrad, ki jih trgovci ponujajo v okviru programov zvestobe z zbiranjem nalepk, 

udeleženci zavzemajo stališča, da so pogosto nekakovostne, neuporabne, neprivlačne in niso 

vredne doplačila, ki je potrebno. Domnevajo, da trgovec kot nagrado ponudi izdelek, ki zaradi 

slabše kakovosti ne gre v prodajo in se ga zato želi znebiti. Velikokrat jih nagrade sploh ne 

pritegnejo, ker ne zadovoljijo njihovih potreb in želja. Izkaže se, da udeleženci kot glavno 

motivacijo za sodelovanje v zbiranju nalepk vidijo v nagradah, ki so ponujene brezplačno. 

Izdelke, ki jih je potrebno doplačati, ne dojemajo kot pravo nagrado, po njihovem mnenju bi 

si potrošnik za redno opravljanje nakupov pri trgovcu zaslužil, da je resnično nagrajen. Hkrati 

se izkaže, da mora biti v očeh udeležencev nagrada zaznana tudi kot uporabna in kvalitetna. 

Le takrat bi bili pripravljeni vložiti čas in trud v zbiranje nalepk oziroma v obiskovanje 

pretežno enega trgovca, ne glede na to, ali bi bila nagrada ponujena brezplačno ali ne. Do 

podobnih zaključkov je prišla tudi P. Filipič Orel (2011), ko je ugotovila, da potrošnike 

motivirajo brezplačni izdelki in jim je pri akcijah zbiranja nalepk najpomembnejše, da so v 

ponudbi uporabni in kvalitetni izdelki priznanih blagovnih znamk. S to ugotovitvijo tako 

lahko potrdim predpostavko, da udeleženci v programih zvestobe z zbiranjem nalepk kot 

všečne elemente in zaznane koristi dojemajo nagrade, ki so kvalitetne ter ponujene po ugodni 

ceni ali zastonj. P. Filipič Orel (2011) je v svoji raziskavi dalje razkrila, da se potrošniki za 

sodelovanje ne odločijo, kadar so v ponudbi izdelki, ki jih (trenutno) ne potrebujejo oziroma 

jih sploh ne pritegnejo. Tudi rezultati pričujoče raziskave so pokazali podobno. Udeleženci so 

do sedaj v zbiranju nalepk sodelovali le takrat, kadar so nagrado potrebovali in kadar jih je 

nagrada pritegnila  je bila torej zaznana kot všečna, kvalitetna ter brezplačna. 

Spontano navajanje želenih nagrad je pokazalo, da imajo udeleženci kategorično zelo različne 

ideje, a so v vseh skupinah izstopale želje po nagradah iz zunanjih storitev, kar nakazuje, da 

jim je psihološka (subjektivna) vrednost nagrad pomembnejša in višje vrednotijo »luksuzne« 

nagrade, ki so povezane s hedonskimi izkušnjami, pred nagradami iz nabora nujnih stvari. 

Tudi P. Filipič Orel (2011) je v svoji raziskavi odkrila, da pri zbiranju nalepk sproža med 

potrošniki poseben občutek pridobivanje ekskluzivnih izdelkov, ki niso na voljo v redni 

prodaji. 

4.3 Prednosti, omejitve in izboljšave raziskave 

Kot glavno prednost raziskave navajam kar poglavitno funkcijo metode fokus skupin, da z 

njihovo uporabo ne ugotavljamo le, kaj ljudje mislijo, ampak kako in zakaj mislijo, tako kot 

mislijo (Kitzinger, 1995). Tako ocenjujem, da sem z raziskavo dobila širok in poglobljen 

vpogled v raziskano tematiko, ki lahko dalje služi kot podlaga nadaljnjim kvantitativnim 
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študijam. Svojo raziskavo bi lahko dodatno izboljšala z izvedbo večjega števila fokus skupin, 

s katerimi bi se prepričala, ali sem resnično dosegla t. i. teoretično zasičenost (angl. 

theoretical saturation) oziroma celoten obseg obravnavanega problema (nove fokus skupine 

ne bi dale dodatnih informacij) (Morgan, 1997). Raziskavo bi lahko izboljšala tudi, če bi v 

postopek analize rezultatov vključila dodatnega ocenjevalca. Tako pa je bila analiza 

podvržena večji subjektivnosti, saj sem sama presojala, kateri prepis razprave so pomembni, 

sama sem ustvarila kategorizacijski sistem in oblikovala teme, izbrala reprezentativne izjave 

in izpeljala interpretacijo. Z dodatnim ocenjevalcem in ugotovitvijo skladnosti med 

ocenjevalci bi lahko povečala objektivnost raziskave. 

 

Način vzorčenja lahko predstavlja tako prednost kot omejitev raziskave, vendar na tem mestu 

poudarjam, da primaren namen vzorčenja v kvalitativnih raziskavah ni reprezentativnost, pač 

pa izbira tistih udeležencev, ki lahko s svojim sodelovanjem omogočijo globlje razumevanje 

in razjasnitev pogleda na obravnavano tematiko. Problem reprezentativnosti pa bi lahko 

odpravila z izvedbo kvantitativne raziskave.  

Ker so se nekateri udeleženci v fokus skupinah med seboj poznali, se je hitro vzpostavila 

sproščena klima, interakcija med udeleženci je hitreje stekla, prihajalo je do večje 

generalizacije idej, kar je bila prednost takšnega vzorčenja. Obenem pa je možno, da so imeli 

ti udeleženci oblikovano že svojo obstoječo dinamiko in s tem določene norme in pravila. Ker 

so se udeleženci med seboj poznali, so morda težili k temu, da dosežejo sporazum in so 

izražali večje konformno vedenje kot bi ga, če bi bili udeleženci neznanci. Temu problemu bi 

se lahko izognila z oblikovanjem skupine, kjer bi bili vsi udeleženci tujci, tako pa zdaj 

nekateri odgovori morda niso odraz resničnega mišljenja udeležencev, ki so dajali morda 

dajali bolj socialno zaželene odgovore.  

 

Kot zelo pomembno prednost raziskave navajam svojo vključenost v celotni proces zbiranja 

podatkov: od proučitve teoretične osnove raziskovanega problema, oblikovanja scenarija 

fokus skupin, pridobivanja udeležencev, vodenja/moderiranja skupinskih razprav, do 

njihovega prepisovanja, analiziranja in interpretacije ugotovitev, kar je povečalo veljavnost 

študije. Ker sem bila sama tako v vlogi moderatorja kot tudi v vlogi analitika, sem odpravila 

glavno težavo analize kvalitativnih podatkov, in sicer pogojenost pravilne interpretacije 

posameznikovih odgovorov, ki je odvisna od konteksta in načina podanih odgovorov 

(Neuman, 2006). 
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Dobro poznavanje raziskovanega problema je bilo zame kot moderatorko ključno, saj sem 

lahko razpravo usmerja tako, da sem se dlje časa zadržala in poglobljeno spraševala o temah, 

ki so bile za raziskani problem najpomembnejše. S tem, ko sem fokus skupine vodila sama, 

sem lahko opazovala skupinsko dinamiko in socialno vplivanje, kar je bilo ključnega pomena, 

da sem se kasneje odločila za izvedbo dodatne fokus skupine. Nasprotno pa je lahko 

moderatorjevo usmerjanje pogovora tudi šibkost fokus skupin (Morgan, 1997). Dejstvo, da 

sem oblikovala in vodila skupine, jih je morda naredilo nenaravne. Zaradi ohranjanja fokusa 

intervjuja sem morebiti vplivala tudi na skupinsko interakcijo, moja prisotnost v vlogi 

moderatorje pa je morda vodila do povečanja samozavedanja lastnih stališč in občutij 

udeležencev in se zato stališča niso izražala spontano, udeleženci pa so dajali socialno 

zaželene odgovore. 

Ker sem fokus skupine vodila sama, sem lažje naredila prepis skupinskih razprav in analizo 

ter interpretacijo ugotovitev. Prednost je bila, da sem razpravo avdio snemala in s 

prepisovanjem pogovorov povečala veljavnost študije. Na tem mestu kot slabost dodajam, da 

nisem beležila neverbalnih odzivov udeležencev, ki bi mi lahko še dodatno pomagali pri 

razlagi in razumevanju ugotovitev. Pri vodenju fokus skupin je bila sicer prisotna pomočnica, 

ki pa prav tako ni opazovala neverbalnih odzivov in ostalih morebitnih zanimivosti skupinske 

dinamike, ki bi lahko bili ključni pri razumevanju povedanega. Kljub vsemu njeno vlogo 

ocenjujem kot prednost, saj je spremljala način in potek vodenja razprave in mi ob zaključku 

vsake fokus skupine podala predloge za njeno izboljšavo. To se je izkazalo kot pomembno, 

saj zaradi pomanjkanja izkušenj z vodenjem skupinskih razprav ob vodenju prve fokus 

skupine nisem izkazala nekaterih veščin dobrega moderatorja. Njeni napotki so mi pomagali, 

da sem naslednji fokus skupini izpeljala bolje, tj. dobila sem uporabnejše in bolj poglobljene 

podatke o raziskovanem področju. Pomanjkanje izkušenj se je odražalo na več načinov; 

premalo sem k sodelovanju spodbujala tišje udeležence, medtem ko so glasnejši ostajali v 

ospredju; premalo časa sem posvetila raziskavi nekaterih tem, zato o njih nisem dobila tako 

obširnih in poglobljenih informacij; nisem dovolj pazila, da bi mi na vprašanje odgovoril vsak 

posameznik, ampak sem včasih tudi koga izpustila; občasno sem izgubila kontrolo nad 

vodenjem fokus skupin. 

 

Raziskovanje stališč z metodo fokus skupin pa bi naj bilo podvrženo tudi ostalim psihološkim 

fenomenom, ki nastajajo pod vplivom skupinske dinamike, kot so socialna facilitacija, 

socialno vplivanje in konformnost, normativno vplivanje skozi socialno primerjanje ter 

informacijsko vplivanje skozi socialno persvazivno komunikacijo. Tega se je potrebno 
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zavedati tudi pri analiziranju rezultatov in interpretaciji ugotovitev. Na posameznikovo 

vedenje in izražanje stališč v fokus skupini lahko namreč vpliva že zgolj prisotnosti ostalih 

udeležencev (Allport, 1924; po Bristol in Fern, 1993) poleg tega pa tudi njihova številčnost 

(LatanT in Nida, 1980; po Bristol in Fern, 1993) . To dvoje pa lahko vodi do polarizacije 

stališč, kar pomeni, da lahko posameznik zavzame bolj ekstremno pozicijo do stališča od tiste, 

ki je zanj značilna sicer. Gre za spremembo v smeri intenzitete izraženosti stališča, ne pa tudi 

smeri (Allison in Messic, 1987; po Bristol in Fern, 1993). Dalje, ker se v fokus skupini 

izražajo stališča, ki lahko postanejo osrednja točka razprave, je lahko udeleženec toliko bolj 

zaskrbljen, da bo ocenjevan s strani ostalih prisotnih. Da bi se izognil socialni izključenost ali 

kaznovanju s strani skupine zaradi lastne deviantnosti, se posameznik podredi skupini in 

izraža drugačna stališča, resnična pa zadrži zase (Goethals in Zanna, 1979; po Bristol in 

Fern,1993). Nazadnje pa lahko izmenjava informacij med posamezniki v skupini privede do 

razmišljanja udeleženca o dejstvih, ki jih ob prvotnem oblikovanju stališč ni upošteval ali jih 

ni poznal (Allison in Messick, 1987; po Bristol in Fern, 1993). Nove informacije vodijo ne le 

do polarizacije stališča, temveč tudi do same spremembe stališča in njegove depolarizacije 

(Vinokur in Burnstein, 1987; po Bristol in Fern, 1993). Ne glede na vse omenjene omejitve 

ocenjujem, da ta metoda pomaga odkriti poglobljena in kompleksnejša stališča o  

raziskovanem področju. Noben način pridobivanja podatkov ni namreč neodvisen od 

konteksta ter je zelo verjetno, da bodo isti posamezniki v različnih okoliščinah pač dajali 

različne odgovore, kar poudarjata tudi R. S. Barbour in J. Kitzinger (1999). 
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5.0 Sklep 

Psihologija potrošnika proučuje potrošnikove čustvene, spoznavne in vedenjske odzive, ki so 

povezani z nakupom, uporabo in odstranitvijo dobrin, izdelkov, storitev. Diplomska raziskava 

je razsvetlila nekatere motivacijske dejavnike, stališča in pričakovanja mladostnikov v ozadju 

izbire trgovca z izdelki široke potrošnje in odnosa do ene izmed najpogostejših orodij 

strateškega upravljanja odnosov s kupci v modernem svetu, t. i. programov zvestobe. Prav 

tako je osvetlila nekatere njihove nakupne navade in pripomogla h globljemu razumevanju 

nakupnega vedenja mladostnikov, ki predstavljajo zanimivo skupino potrošnikov. Zaradi 

svoje kvalitativne narave je dala poglobljen vpogled v to, kaj mladostnike kot potrošnike 

motivira in na podlagi katerih prepričanj in izkušenj oblikujejo stališča do raziskovanega 

problema. 

 

Študija kaže, da ne obstaja le en poglavitni dejavnik, ki mladostnike žene pri izbiri trgovca z 

izdelki široke potrošnje, temveč gre raje za seštevek in prepletih več dejavnikov, pri čemer na 

nakupno vedenje vplivajo tudi okoliščine in posameznikove značilnosti. Mladostniki so 

cenovno občutljiva skupina, ki je pri izbiri trgovca pozorna na ceno in kakovost izdelkov 

oziroma razmerje med njima. Najraje obiščejo trgovca, ki jim ponuja kakovostne izdelke po 

ugodni ceni, kar poveča pozitivni občutek, da dobijo več za manj. Hkrati je mladostnikom 

pomembna raznovrstna ponudba, ki jim daje zagotovilo, da bodo našli to, kar potrebujejo, 

poznajo in je preverjene kvalitete.  

Mladostniki nakupe izdelkov široke potrošnje večkrat opravljajo v družbi in se o nakupih 

oziroma izdelkih kdaj posvetujejo. Posvetujejo se o značilnosti in videzu izdelkov, o ceni 

izdelkov, o novostih na policah, okusu izdelkov, izvoru in deklaraciji izdelkov ter darilih. 

Kljub posvetovanju o izdelkih so mladostniki prepričani, da na njihove nakupe oziroma 

nakupne odločitve nihče nima odločilnega vpliva. Kupujejo izdelke, ki jih poznajo, so na njih 

navajeni in so jim všeč, zato jih niso pripravljeni zamenjati kljub priporočilom drugih. Ti 

izdelki ponavadi tudi niso predmet posveta. Motivi za (ne)opravljanje nakupovanja v družbi 

so se pokazali za zelo raznolike.  

Ugotovitve raziskave kažejo, da mladostniki trgovske kartice zaznavajo kot središče 

programov zvestobe ter da v splošnem tovrstnim oblikam nagrajevanja potrošnikov niso 

najbolj naklonjeni. Do programov zvestobe oblikujejo bipolaren odnos, ob tem nekoliko bolj 
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pozitivno stališče do trgovskih kartic in pretežno negativno stališče do zbiranja nalepk. Izkaže 

se, da študentje izražajo bolj kritično mišljenje do tovrstnih trženjskih prijemov.  

Zbiranje nalepk mladostnikom ne predstavlja najbolj privlačne oblike nagrajevanja zvestobe, 

ker jim ponujene nagrade ne predstavljajo motivacije za njihovo doseganje. Mladostniki do 

nagrad oblikujejo negativen odnos in jih v večini primerov zaznavajo kot neuporabne, 

nepraktične, kot izdelke nižje kakovosti, ki niso vredni vlaganja truda, časa in denarja za 

njihovo dosego. Motivirajo jih uporabne, praktične, kvalitetne in brezplačne nagrade. Takšne 

nagrade mladostniki dojemajo kot »prave« nagrade, ki potrošnika nagradijo za zvestobo 

trgovcu. 

Študija osvetli, da v splošnem mladostniki programe zvestobe dojemajo kot nepoštene, 

nepravične in s tem kot poskus trgovcev, da potrošnike z raznimi ugodnostmi in ponujanjem 

prihrankov privabljajo k sebi. Opozarjajo na zavajanje trgovcev s ciljem pospeševanja 

prodaje, saj je dejanski učinek sodelovanja v programu zvestobe pogojen z več dejavniki, 

prihranek pa velikokrat zgolj navidezen. Programi zvestobe bi naj v mnogih primerih vplivali 

na nakupno vedenje potrošnikov in omejevali potrošnikovo svobodo pri izbiri trgovca, saj 

delujejo na principu strah pred izgubo je večji motivator kot želja po dobičku. Menijo, da 

nihče izmed potrošnikov ne želi iz rok izpustiti možnosti pridobitve ugodnosti, ki mu pripada 

zaradi truda, ki ga je vložil v njeno doseganje. Posledično oblikujejo stališča, da potrošniki 

zaradi programov zvestobe pogosteje obiskujejo istega trgovca, pri njem pa porabljajo več 

denarja, ker za doseg točk ali nalepk kupujejo dobrine, ki jih sploh ne potrebujejo ali pa so 

zaradi tovrstnih nagrajevanj cene izdelkov in nagrad že v osnovi višje. Potrošniki zaradi tega 

postajajo tudi manj pozorni na konkurenčno ponudbo, ki morda ponuja boljše razmerje med 

kakovostjo in ceno, kar sklene začaran krog nepotrebnega zapravljanja denarja. In ravno 

»molža« potrošnikov po mnenju mladostnikov predstavlja osrednji cilj programov zvestobe, 

ki jih ponujajo trgovci. 

Rezultati razsvetlijo tudi pozitivna stališča do programov zvestobe. Mladostniki, ki njihovo 

uporabo zagovarjajo, so povečini njihovi aktivni uporabniki. Izkaže se, da sodelovanje v 

programu zvestobe dojemajo kot omogočanje vsaj minimalno cenejših nakupov v obliki 

raznih ugodnosti, popustov in bonitet na izdelke ali celotni nakup, kar je v današnjih razmerah 

vse bolj pomembno. Trgovske kartice oziroma kartični sistemi predstavljajo dobrodošlo 

obliko programov zvestobe, saj olajšajo nakupe mladostnikov z možnostjo negotovinskega 

plačila  kupujejo lahko na odlog, računa pa jim ni potrebno plačati takoj oziroma ga 

poravnajo starši. Mladostniki v trgovskih karticah vidijo priložnost personaliziranja ponudb in 

s tem cenejših nakupov izdelkov, ki zadovoljujejo njihove želje in potrebe. Hkrati izražajo 
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bojazen pred uporabo osebnih podatkov in spremljanjem nakupnih navad, saj v tem vidijo 

možnost, da trgovci zvišajo cene izdelkom, ki se pogosto znajdejo v košarici. Izrazili so tudi 

skepticizem nad varno uporabo kartic zvestobe, saj trgovci redko zahtevajo verifikacijo 

njenega imetnika, kartice pa prav tako niso zavarovane z osebno identifikacijsko številko. Vse 

to lahko vodi do večjih zlorab, kadar je kartica izgubljena ali odtujena. Problematičnost sicer 

zaznavajo le v primeru trgovske kartice, ki prevzema funkcije bančne kartice in v sklopu tega 

tudi družinske kartice, saj obe omogočata plačevanje z odlogom. 
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7.0 Priloga 

Scenarij vodenja fokus skupin s časovnico.  

UVODNI DEL 

5 min. 

Pozdravljeni. Naj se predstavim: sem Nuša in sem absolventka psihologije. Za 

svojo diplomsko nalogo delam raziskavo o potrošnikih vaše starosti. 

V naslednjih dveh urah bomo klepetali o vaših nakupovalnih navadah in željah. 

Vse kar boste povedali, bo ostalo anonimno.  

Pravilnih in napačnih odgovor ni, zanima me vaše razmišljanje.  

Pogovor se bo avdio snemal, kar mi bo kasneje omogočilo lažji prepis 

pogovora.  

Prosim vas, da govorite glasno in ne vpadate v besedo. 

Tablice z imeni nam bodo v pomoč, da bomo v pogovoru vedeli koga nasloviti. 

PRVI SKLOP VPRAŠANJ 

20 min. 

Najprej se bomo pogovarjali o splošnih navadah glede nakupovanja izdelkov 

široke potrošnje.  

V katerih trgovinah običajno kupujete izdelke široke potrošnje? 

Kaj najpogosteje kupujete, kadar greste v trgovino? 

Pa sicer obiskujete več trgovin? Kakšni pa so razlogi za to, da obiskujete več 

trgovin? 

Kateri dejavniki se vam še zdijo pomembni, ko se odločate o tem, v kateri 

trgovini boste kupovali izdelke široke potrošnje? 

20 min. 

Se odpravite po nakupih v družbi? 

Kako pa poteka vaše nakupovanje v družbi?  

Se kdaj posvetujete o nakupih? Kdaj? Pri nakupu katerih izdelkov? Razlogi za 

to. 

DRUGI SKLOP VPRAŠANJ 

30 min. 

Dandanes že vsaka trgovina ponuja določene akcije, ugodnosti ipd. V 

nadaljevanju se bomo osredotočili na programe zvestobe, ki jih ponujajo trgovci 

z izdelki za vsakdanjo rabo. 

Kaj sploh »program oziroma nagrajevanje zvestobe« pomeni?  

Poznate kateri program zvestobe? Kako poteka? 

Ste v kateri program zvestobe vključeni (ali bili vključeni)? Katerega? Kakšne 

so vaše izkušnje z njim? 

Kateri izmed navedenih načinov sodelovanja pri programu zvestobe vam je bolj 

všeč? Zakaj vam je to pomembno? 

Kaj je tisto, kar vas pri obstoječih programih zvestobe moti? V čem vidite 

slabost tega? S čim od navedenega pa ste še posebej nezadovoljni?  

30 min. 

Kakšno bi nagrajevanje moralo biti, da bi se vam zdelo še boljše za sodelovanje 

v njem?  

Na kratko opišite program zvestobe, ki bi ga predlagali, ker bi vas pritegnil za 

sodelovanje. 
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Kaj vse bi takšen program zvestobe moral vsebovati? Kaj še? Zakaj vam je to 

pomembno? 

ZAKLJUČNI DEL 

5 min. 

Prišli smo do konca razprave. Ima kdo še kakšno vprašanje ali dilemo? 

Mislim, da smo imeli zanimivo razpravo, ki bo moji raziskavi vsekakor koristila.  

V zahvalo za sodelovanje vam poklanjam še praktično darilo. 


