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UVOD 

 
Modni dodatki so izdelek, ki ljudi, vsaj v nekaterih kulturah, spremlja že od rojstva (Solomon, 
2003, str. 45). Veliko ljudi si telo okrasi z uhani in ta trend se je z manjših skupin skozi čas 
razširil na širšo populacijo (Solomon, 2003, str. 201). Iz tega sledi, da mnogo ljudi uporablja 
modne dodatke. Ta pojem je zelo širok, ker lahko pod modne dodatke štejemo marsikaj, saj so 
modni dodatki vse tisto, kar dodamo našim oblačilom in si tako popestrimo videz.  
 
Moda je način vedenja, ki je trajno sprejet pri članih družbene skupine, zato, ker se tako 
vedenje dojema kot družbeno ustrezno v tistem času (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 4). 
Moda ima socialno vlogo, torej se oblačimo na določen način tudi zato, da bi ustrezali 
drugim. Kljub temu, da želimo ustrezati drugim, želi biti vsak posameznik po svoje unikaten 
in modni dodatki so način, s katerim si lahko, kot že rečeno, popestrimo svoj videz  ter smo 
po videzu in stilu drugačni od drugih.  
 
Temeljni namen mojega diplomskega dela je analizirati nakupno vedenje za izbrane vrste 
modnih dodatkov, pri čemer se bom posebej osredotočila na to, kako nakupno vedenje za 
modne dodatke poteka pri mladih ženskah, kamor sodim tudi sama. Spoznanja, do katerih 
bom prišla v diplomskem delu, bodo lahko v pomoč ponudnikom tovrstnih izdelkov pri 
nadaljnjem raziskovanju in načrtovanju trženjskega spleta za ta tržni segment. V okviru 
diplomskega dela sem zastavila naslednje cilje: 
- spoznati motive za nakup modnih dodatkov, 
- preučiti, kje porabnice iščejo informacije o modnih dodatkih in kdo so mnenjski voditelji, 
- ugotoviti, na temelju česa porabnice presojajo posamezne nakupne možnosti, preden 

sprejmejo nakupno odločitev in 
- ugotoviti, kje kupujejo modne dodatke. 
 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz treh delov. V prvem poglavju bom opredelila modne 
dodatke ter tudi širše področje oblačil in mode, saj se modni dodatki nosijo v tesni povezavi z 
oblačili, zato tega v okviru preučevane problematike ni smiselno strogo ločevati. Posebej me 
bodo zanimale različne razsežnosti mode. V drugem poglavju se bom osredotočila na vedenje 
porabnic pri nakupu modnih dodatkov, pri čemer bom izhajala iz temeljnega petstopenjskega 
modela porabnikovega nakupnega odločanja in se posvetila vsebinam, ki sem jih zgoraj 
uvrstila med cilje diplomskega dela. Tretje poglavje diplomskega dela bo namenjeno 
kvalitativni raziskavi, ki jo bom opravila na vzorcu študentk različnih slovenskih fakultet. V 
okviru tega poglavja bom najprej predstavila metodo, ki jo bom uporabila. Raziskavo bom 
opravila s pomočjo dveh skupinskih pogovorov. Podlaga za pripravo pogovorov bodo 
ugotovitve prvih dveh poglavij, s pomočjo katerih bom sestavila opomnik. V nadaljevanju 
bom analizirala pridobljene rezultate in na tej podlagi postavila trditve v obliki domnev, ki bi 
jih bilo smiselno preveriti v morebitnem nadaljnjem raziskovanju na dovolj velikem vzorcu. 
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1 MODA IN MODNI DODATKI 
 

Moda in modni dodatki sta pojma, ki se medsebojno zelo prepletata. Če slišimo besedo moda, 
bi verjetno marsikdo pomislil, da so to le oblačila. Vendar je moda veliko več kot samo 
oblačila. Bohdanovicz & Clamp (1994, str. 4) pravita, da v kategorijo mode spadajo tudi 
modni dodatki, kozmetika in čevlji, sem lahko štejemo celo pohištvo ter arhitekturo. Solomon 
(2003, str. 45) v kategorijo mode šteje tudi glasbo, umetnost in celo znanost.  
 
Čeprav se naslov mojega diplomskega dela naslanja na modne dodatke, se ne bom 
osredotočila le nanje, ampak se bom poglobila tudi širše, na področje oblačil, ker se modni 
dodatki nosijo v tesni povezavi z njimi, in še širše na modo, saj so, kot že omenjeno v 
prejšnjem odstavku, modni dodatki del mode. Zaradi tega pojmov moda, oblačila in modni 
dodatki v okviru preučevane problematike ni smiselno strogo ločevati.  
 

1.1 MODA 
Moda je način vedenja, ki je trajno sprejet pri članih družbene skupine, zato, ker se tako 
vedenje dojema kot družbeno ustrezno v tistem času (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 4). 
Kotler (2004, str. 329) pravi, da je moda na določenem področju trenutno sprejeti ali 
priljubljeni slog.  
 
Biti moden pomeni, da je neka kombinacija lastnosti pozitivno ocenjena s strani referenčnih 
skupin (Solomon, 2003, str. 446); temu večjo pozornost namenja drugo poglavje diplomskega 
dela. Iz tega izhaja, da ima moda tudi socialno vlogo (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 4), 
hkrati pa tudi povsem 'praktično', in sicer nam razna oblačila nudijo toploto ter nas ščitijo 
pred zunanjimi vplivi (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 14).  
 
Na modele oblačil in druge izdelke povezane z modo ter tudi na to, kako se bodo ti izdelki 
tržili, ima močan vpliv kultura. Bogdanovicz & Clamp (1994, str. 23) pravita, da je kultura 
izmed vseh dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje za modne dodatke, najbolj 
kompleksna. Tržniki morajo dobro poznati kulturo območja, kjer želijo prodajati določene 
modne izdelke, saj niso vsi primerni za vsako kulturo.  
 
Poleg kulture imajo praktično na celotno modno industrijo vpliv tudi znane osebnosti. Tako je 
na primer poseben tip klobuka, ki ga je nosila Jackie Kennedy, spodbudil povpraševanje po 
takih klobukih pri ženskah v 60. letih prejšnjega stoletja (Solomon, 2003, str. 446). Na osnovi 
takih in podobnih primerov je moč sklepati, da določen stil oblačenja vpliva na druge ljudi; 
tudi Solomon (2003, str. 447) pravi, da mnogo sociologov vidi modo kot neke vrste skupinsko 
obnašanje. Moda lahko ima torej vpliv na skupine porabnikov, a kljub temu želi biti večina 
posameznikov unikatnih. 
 
Če želijo biti posamezniki unikatni, zakaj potem slediti modi? To nam pomaga razložiti 
mnogo psiholoških dejavnikov: podobnost, iskanje raznolikosti, osebna ustvarjalnost in 



3 
 

spolna privlačnost. Kljub želji po unikatnosti, posamezniki ne želijo izstopati preveč, zato se v 
modi pogosto držijo določenih okvirov, a še vseeno želijo popestriti svoj stil in mu dodati 
nekaj osebnega (Solomon, 2003, str. 448). Moda, ki jo sprejme preveč porabnikov, od nje 
odvrača druge (Kotler, 2004, str. 329). 
 
Vendar ta trend ni bil v veljavi skozi vso zgodovino človekovega obstoja. Oblačila, ki so bila 
v modi, so si včasih lahko privoščili le bogati. Na voljo niti ni bilo toliko izbire kot jo imamo 
danes in tudi želje po unikatnosti niso bile tako močne. V 60. letih prejšnjega stoletja se je na 
področju mode dosti spremenilo v Veliki Britaniji. Pojavili so se mladi oblikovalci, katerih 
oblačila so imela mladostni pridih, bila so bolj dostopna, tako glede lokacij, kjer so se 
prodajala in tudi glede cen (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 2).  
 
Posebnosti mode in njenega trženja 
Ker ima moda, kot že omenjeno, socialno vlogo, so tudi trženjske dejavnosti povezane z 
modo drugačne od trženjskih dejavnosti za druge izdelke ali storitve. Tržniki morajo svoje 
delo opravljati v veliko bolj kompleksnem okolju, ki je pri modi večinoma mednarodno, prav 
tako je tudi sama modna industrija zelo kompleksno sestavljena. Moda je prehodna in vezana 
na letne čase (načeloma so kolekcije narejene za obdobje jesen/zima in pomlad/poletje), zato 
so tržniki vseskozi vezani na časovne okvire, sicer se lahko zgodi, da neka kolekcija ne pride 
v trgovine pravočasno (Bohdanovicz & Clamp, 1994, str. 5). 
 
Do razlik med izdelki prihaja tudi v življenjskem ciklu izdelka. Večina izdelkov preko svoje 
življenjske dobe prehaja skozi štiri stopnje (Kotler, 2004, str. 328-329): 

- Uvajanje: to je obdobje počasne rasti ob uvedbi izdelka na trg. Na tej stopnji podjetje 
še ne ustvarja dobička, saj so stroški z uvajanjem izdelka zelo visoki. 

- Rast: obdobje, ko trg navdušeno sprejme izdelek, s tem se izboljša tudi poslovni 
rezultat podjetja. 

- Zrelost: je obdobje upočasnitve rasti prodaje, saj je večina mogočih kupcev izdelek že 
sprejela. Dobiček se na tej stopnji zmanjša ali ustali zaradi povečane konkurence. 

- Upadanje: obdobje, v katerem prodaja in dobiček močno upadeta.  

Krivulja življenjskega cikla je po navadi zvonaste oblike, vendar obstajajo izjeme. Tako lahko 
ločimo še tri posebne vrste življenjskih ciklov in sicer slog, modo ter modno muho 
(Kotler, 2004, str. 329). 

- Slog je osnovni in razločevalni način izražanja, ki nastane na določenem področju 
človekovega delovanja. Traja lahko več generacij, prihaja ter odhaja iz mode.  

- Moda je na določenem področju trenutno sprejeti ali priljubljeni slog. Za modo so 
značilne štiri stopnje: posebnost, posnemanje, množična moda in upadanje.  

- Modne muhe so mode, ki jih javnost hitro opazi, sprejme z navdušenjem, v hitrem 
času dosežejo vrh in nato zelo naglo upadejo. Cikel sprejemanja modnih muh je zelo 
kratek in privabi le omejen krog privržencev, ki iščejo nekaj zabavnega ali se želijo 
razlikovati od drugih. Modne muhe imajo pridih izvirnosti, se ne obdržijo, saj ne 
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zadovoljujejo močnih potreb. Tržno uspešne postanejo, če jih zgodaj prepoznamo in 
nadgradimo v izdelke, ki imajo lepo prihodnost. 
 

1.2 MODNI DODATKI 
Modni dodatki so vse, kar dopolnjuje, krasi oblačilo (Slovar slovenskega knjižnega jezika).  
 
Že po tej definiciji je jasno, da v kategorijo modnih dodatkov štejemo marsikaj. John Peacock 
je v svoji knjigi Fashion Accessories: The Complete 20th Century Sourcebook med modne 
dodatke uvrstil vse od čevljev do škornjev, rokavic in pasov, torbic, kravat, šalov ter klobukov 
(Fashion Accessories: The Complete 20th Century Sourcebook, 2009).  
 
Zaradi lažje predstavnosti o tem, kaj vse sodi med modne dodatke, sem pregledala štiri 
slovenske spletne trgovine, kjer lahko kupimo modne dodatke. Izbrala sem tiste, ki jih že 
poznam od prej, ker sem tam že kupovala ali pa sem zanje izvedela prek prijateljev, medijev. 
Pregledala sem naslednje spletne trgovine: 

- www.taurus.si. V tej spletni trgovini lahko kupimo naslednje izdelke: ogrlice, 
zapestnice, uhane, prstane, obeske za ključe. Na njihovi spletni strani najdemo tudi 
druge modne dodatke, ki jih ne moremo kupiti prek spletne trgovine: lasni modni 
dodatki (obroči, gumice, umetni lasje ipd.), tekstilni modni dodatki (šali, rute, kravate, 
rokavice), pasovi in denarnice, naramnice, očala, pokrivala (slamniki, klobuki, kape), 
torbice.  

- www.modnidodatki.net. V tej spletni trgovini lahko kupimo torbice, denarnice, 
pasove, ročne ure, uhane, šale, pokrivala, ogrlice, zapestnice, obeske, broške in sončna 
očala.  

- www.fantazija.si. V tej spletni trgovini lahko prav tako kupimo zapestnice, ogrlice, 
uhane, prstane, torbice, broške, kape, šale, obeske za ključe, očala, pasove, rokavice, 
ure in manšetne gumbe.  

- www.neckermann.si. Tudi v tej spletni trgovini ni nič drugače kot pri drugih. Pod 
kategorijo modni dodatki lahko najdemo kape, šale, rute, torbice, pasove, modni nakit, 
ročne ure, lasulje, denarnice in sončna očala.  

Po pregledu omenjenih spletnih strani sem povzela, da pod modne dodatke spadajo ogrlice, 
zapestnice, uhani, prstani, pasovi, torbice, ure, obeski, broške, sončna očala, rokavice, 
manšetni gumbi, gumice, obroči, umetni lasje, kapi, šali, rokavice, denarnice in kravate.  
 
Čeprav zgoraj omenjam spletne trgovine, te niso edini prodajni kanal, prek katerega lahko 
modne dodatke kupujemo, kljub dejstvu, kar omenjata tudi Sung & Jeon (2008, str. 79), da je  
internet postal zelo pomemben trženjski kanal. Poleg spletnih so nam na voljo tudi 
specializirane fizične trgovine, ki prodajajo samo modne dodatke. Kupimo jih lahko tudi v 
trgovinah, ki prodajajo oblačila (npr. Zara, Bershka, H&M), ker se, kot sem že omenila, 
modni dodatki nosijo v tesni povezavi z njimi. Konec koncev imamo možnost modne dodatke 
kupimo tudi v večjih trgovinah trgovskih verig: Mercator, Tuš, Spar. Kje nekdo kupi modne 

http://www.taurus.si/
http://www.modnidodatki.net/
http://www.fantazija.si/
http://www.neckermann.si/
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dodatke, je seveda odvisno od večih dejavnikov: cena, blagovna znamka, model, barva.  Kaj 
vse vpliva na nakup modnih dodatkov, bom opredelila v nadaljevanju diplomskega dela.  
 
Ogromno izdelkov, od parfumov do obutve, je zasnovanih za moške ali za ženske in tega se 
večina uporabnikov tudi drži (Solomon, 2003, str. 12). Tudi pri modnih dodatkih je tako in pri 
pregledu zgoraj omenjenih spletnih strani je večina modnih dodatkov namenjenih ženskam, 
moškim pa le manjši del kot so na primer zapestnice, ogrlice, manšetni gumbi, šali, rokavice, 
kape in ročne ure. V nadaljevanju, predvsem v tretjem poglavju, kjer sem opravila 
kvalitativno raziskavo, sem se omejila le na analizo nakupnih navad za modne dodatke za 
ženske.  

 
2 VEDENJE PORABNIC PRI NAKUPU MODNIH DODATKOV 

 

2.1 NAKUPNO VEDENJE 
'Namen trženja je zadovoljiti porabnikove želje in potrebe. Področje vedenja porabnikov 
proučuje, kako posamezniki, skupine in podjetja izbirajo, kupujejo in uporabljajo izdelke, 
storitve, ideje ali doživetja, da bi zadovoljili svoje potrebe in želje, in kako se jih po uporabi 
znebijo.' (Kotler, 2004, str. 182). 
 
Henry Assael je glede na to, kolikšna je raven vpletenosti kupca in kakšen je obseg zaznanih 
razlik med blagovnimi znamkami, razlikoval med štirimi oblikami nakupnega vedenja 
(Kotler, 2004, str. 201): 

- Zapleteno nakupno vedenje, kjer so porabniki močno vpleteni v nakup in se 
zavedajo bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. To je pogosto, če je izdelek 
drag, tvegan in se ne kupuje pogosto.  

- Nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja, kjer so porabniki visoko 
vpleteni v nakup, vendar ne vidijo bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Tudi 
pri tej obliki je izdelek drag, nakup je tvegan in opravljamo ga redko. 

- Ustaljeno nakupno vedenje. Tu je vpletenost v nakup nizka in večjih razlik med 
blagovnimi znamkami ni.  

- Nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti, kjer je vpletenost v nakup 
nizka, pogosto pa je prehajanje porabnikov z ene blagovne znamke na drugo. 

Modni dodatki so na voljo po različnih cenah. Kupimo jih lahko že celo poceni, lahko pa 
zanje odštejemo tudi ogromno, če na primer kupujemo modne dodatke znanih oblikovalcev. 
Glede na to, bi lahko modne dodatke uvrstili v dve obliki zgoraj navedenega nakupnega 
vedenja, in sicer med zapleteno nakupno vedenje (če gre za modne dodatke višjega cenovnega 
razreda) ter med nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti (če gre za modne dodatke 
nižjega cenovnega razreda).  



 

2.2 STOPNJE V PROCESU NAKUPNEGA ODLOČANJA 
 
'Trženjski strokovnjaki so razvili stopenjski model nakupnega odločanja' (Kotler, 2004, str. 
204), ki je prikazan na spodnji sliki: 
 

Slika 1: Stopenjski model nakupnega odločanja 
 

 
Vir: Kotler, Management trženja, 2004, str. 204 

 

Kot je razvidno iz slike, gre porabnik skozi pet stopenj nakupnega odločanja: prepoznavanje 
problema, iskanje informacij, presojanje možnosti, nakupno odločitev in ponakupno vedenje. 
Očitno je, da se nakupno odločanje ne začne s samim nakupom, ampak že pred njim, njegove 
posledice pa so vidne še dolgo po nakupu. Porabniki pri nakupnem odločanju ne gredo nujno 
skozi vseh teh pet stopenj, ampak lahko katero izmed njih preskočijo ali se premaknejo na 
prejšnjo stopnjo (Kotler, 2004, str. 204). Če kupujemo izdelek, pri katerem nismo močno 
vpleteni v nakup (npr. gel za tuširanje), verjetno ne bomo šli skozi vseh pet stopenj, ampak 
samo skozi prvo, tj. prepoznavanje problema in potem bomo šli direktno na stopnjo nakupne 
odločitve.  
 
Prepoznavanje problema  
Ko kupec zazna problem, se začne nakupni proces. Potrebo po nakupu lahko sprožijo notranji 
ali zunanji dražljaji. Pri notranjem dražljaju ena izmed osnovnih človekovih potreb preseže 
prag in postane vzgib (Kotler, 2004, str. 204). Notranji dražljaj je lahko recimo potreba po 
samozavesti, zunanji pa izdelek, ki ga je porabnik videl v reviji in je pritegnil njegovo 
pozornost (Bogdanovich & Clamp, 1997, str. 25). Domnevam, da ravno slednje velikokrat 
pritegne pozornost kupcev modnih dodatkov, saj  modne dodatke dandanes vidimo v mnogih 
revijah za ženske (npr. Cosmopolitan, Elle, L&Z ipd.).  
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Ko tržniki pri porabnikih zbirajo informacije, s tem opredelijo najpogostejše dražljaje, ki pri 
porabniku zbudijo zanimanje za določen izdelek in na podlagi tega razvijejo trženjske 
strategije (Kotler, 2004, str. 204).  
 
Iskanje informacij 
Ko je porabnik spodbujen, bo iskal dodatne informacije. Poznamo dve ravni spodbujenosti 
in sicer povečano pozornost, kjer porabnik postane dovzetnejši za informacije o izdelku, ter 
aktivno iskanje informacij, kjer porabnik išče tiskano gradivo, pokliče prijatelje in obišče 
prodajalne, da bi tako več izvedel o izdelku. Porabnikove vire informacij lahko razvrstimo v 
štiri skupine (Kotler, 2004, str. 204): 

- osebni viri: družina, prijatelji, sodelavci; 
- poslovni viri: oglaševanje, prodajalci, posredniki, embalaža, predstavitev v 

prodajalnah; 
- javni viri: porabniške organizacije, množični mediji; 
- izkustveni viri: ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba izdelka. 

Vpliv teh virov informacij se spreminja glede na vrsto izdelka in značilnosti kupca. Porabnik 
pridobi največ informacij iz poslovnih virov, ki so pod nadzorom tržnikov, ti viri imajo 
obveščevalno vlogo. Največji vpliv imajo osebni viri, katerih vloga je usmerjena v potrjevanje 
in vrednotenje (Kotler, 2004, str. 204). Večjo pozornost vplivom osebnih virov, za katere 
domnevam, da imajo največji vpliv pri nakupu modnih dodatkov, sem namenila v naslednjem 
poglavju, natančneje v podpoglavju o referenčnih skupinah. 
 
Prek zbiranja informacij porabnik spozna tekmujoče blagovne znamke in njihove značilnosti. 
Porabnik se odloča skozi določene nize. Najprej imamo na voljo celotni niz blagovnih znamk, 
ki so na voljo porabniku. Le del teh blagovnih znamk bo porabnik dejansko spoznal (poznani 
niz) in le nekatere blagovne znamke bodo ustrezale začetnim nakupnim merilom (upoštevani 
niz). Ko porabnik zbere dodatne informacije, se bo le nekaj blagovnih znamk uvrstilo med 
morebitne kandidate za nakup (izbirni niz) in med njimi bo porabnik naredil končni izbor. Za 
podjetja je pomembno, da se njihova blagovna znamka uvrsti v poznani, upoštevani in izbirni 
niz pri potencialnih kupcih, poznati pa morajo tudi blagovne znamke drugih proizvajalcev v 
teh nizih, da lahko načrtujejo konkurenčne prednosti. Poleg tega poznavanja mora podjetje 
opredeliti tudi informacijske vire porabnika, oceniti njihov namen, da lahko na tej podlagi 
oblikuje uspešno komuniciranje s ciljnim trgom (Kotler, 2004, str. 205).  
 
Presojanje možnosti 
Pri presojanju možnosti o nakupu obstaja več postopkov presojanja. Zadnji modeli v zvezi s 
presojanjem se nagibajo predvsem h kognitivnemu pogledu na presojanje, kar pomeni, 'da 
porabnikovo presojanje razumejo kot pretežno zavedno in razumsko'. Pri razumevanju 
porabnikovega procesa presojanja nam pomagajo določeni pojmi (Kotler, 2004, str. 205): 
 
- porabnik skuša zadovoljiti potrebo; 
- porabnik v izdelku kot rešitvi problema išče določene koristi; 
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- porabnik vidi izdelek kot splet lastnosti, ki imajo različne sposobnosti ustvarjanja koristi, ki 
jih iščemo pri zadovoljevanju potreb. 
 
Značilnosti izdelkov, ki so za porabnike zanimive, se razlikujejo od izdelka do izdelka, 
porabniki pa se razlikujejo glede na to, katere lastnosti izdelka jim ustrezajo in kakšen pomen 
jim pripisujejo. Največ pozornosti porabnik posveča lastnostim, ki prinašajo iskane koristi. Na 
podlagi teh lastnosti, ki so pomembne pri določeni skupini porabnikov, lahko tudi 
segmentiramo trg (Kotler, 2004, str. 205). Seveda je tudi pri modnih dodatkih potrebno 
ugotoviti, katere so tiste lastnosti, ki so porabnikom pomembne. Glede na to, da je modni 
dodatek izdelek, ki se vidi navzven, domnevam, da je ena izmed pomembnih lastnosti izgled 
modnega dodatka. Lastnostim modnih dodatkov, ki so porabnicam pomembne pri nakupu, 
namenjam več pozornosti v tretjem poglavju.  
 
Nakupna odločitev  
Na prejšnji stopnji, stopnji presojanja, porabniki oblikujejo prednostno lestvico blagovnih 
znamk, ki so v izbirnem nizu. Porabnik bo najverjetneje nameraval kupiti preferirano 
blagovno znamko, a lahko med nakupno namero in nakupno odločitvijo posežeta še dva 
dejavnika (Kotler, 2004, str. 207): 

- stališča drugih; kako močno stališča drugih vplivajo na spremembo porabnikovih 
referenc je odvisno od moči negativnega stališča druge osebe, ki ji je porabnik dal 
prednost in od porabnikove motiviranosti, da se podredi željam drugih. Bolj kot je ta 
druga oseba blizu porabniku in močnejši kot je naboj negativnih stališč, bolj bo 
porabnik prilagodil svoje nakupne namere. Seveda gre tudi obratno – če nekdo, ki ga 
porabnik ceni, pozitivno ocenjuje neko blagovno znamko, se bodo tudi porabnikove 
reference do te blagovne znamke okrepile. Podobno vlogo kot stališča imajo tudi 
infomediarji, ki objavljajo svoje ocene. Infomediarji so npr. poklicni knjižni, filmski 
in glasbeni kritiki, porabniške ocene knjig ter glasbe. V skupino infomediarjev  
spadajo tudi spletne klepetalnice, kjer se ljudje pogovarjajo o raznih storitvah, 
izdelkih, podjetjih. Spletnim klepetalnicam oz. spletnim skupnostim sem več 
pozornosti namenila v podpoglavju o referenčnih skupinah. 

- nepričakovane okoliščine, ki lahko prav tako kot stališča, spremenijo nakupno 
namero.  

Na porabnikovo odločitev o nakupu vpliva tudi zaznano tveganje, zaradi katerega lahko 
porabnik spremeni, odloži ali pa se izogne nakupni odločitvi. Obseg zaznanega tveganja se 
spreminja glede na količino denarja, ki je povezana z nakupom, obseg negotovosti glede 
lastnosti in glede na stopnjo porabnikove samozavesti. Porabnik zmanjšuje tveganje, tako da 
razvije določene navade, kot so izogibanje odločitvi, zbiranje informacij o izdelku ali storitvi 
med prijatelji in dajanje prednosti garancijam ter proizvajalčevim blagovnim znamkam. 
Tržniki morajo dobro poznati te dejavnike, ki zmanjšujejo tveganje ter porabniku nuditi 
informacije, ki zaznano tveganje zmanjšajo (Kotler, 2004, str. 207).  
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Pri udejanjanju nakupne namere lahko porabnik sprejme tudi do pet podrejenih odločitev 
(Kotler, 2004, str. 207): 

- odločitev o blagovni znamki 
- odločitev o prodajalni   
- odločitev o načinu plačila 
- odločitev o količini in 
- odločitev o času nakupa 

Bolj kot je nakup zapleten, bolj bo porabnik razmišljal. Pri vsakdanjih nakupih (npr. nakup 
zobne paste) je razmišljanja manj. Glede na to, da je razpon cen modnih dodatkov zelo širok – 
torej imamo na eni strani cenovno zelo dostopne modne dodatke in na drugi strani tiste dražje, 
domnevam, da je pri modnih dodatkih cena tista, ki pogostokrat vpliva na nakupne odločitve 
za modne dodatke in na način, kako se le-ti kupujejo.  
 
Ponakupno vedenje 
Po tem, ko porabnik kupi izdelke, občuti določeno raven zadovoljstva ali nezadovoljstva. 
Tržniki morajo spremljati porabnikovo ponakupno zadovoljstvo, ponakupna dejanja in 
uporabo izdelka.  
 
Ponakupno zadovoljstvo 'je rezultat ujemanja kupčevih pričakovanj in zaznane kakovosti 
izdelka' (Kotler, 2004, str. 208). Če je zaznana kakovost slabša od pričakovane, potem je 
kupec razočaran, če je kakovost enaka je kupec zadovoljen, in če je kakovost boljša, je kupec 
navdušen. Porabnik svoja pričakovanja oblikuje na podlagi informacij, ki jih dobi od drugih 
(prijateljev, prodajalcev ipd.) in bolj kot pričakovanja presegajo zaznano kakovost, bolj je 
kupec nezadovoljen (Kotler, 2004, str. 208). Zato je tu zelo pomembno, da proizvajalci ne 
obljubljajo nečesa, kar ne morejo izpolniti, ker je bolje, da obljubijo manj in potem ponudijo 
več, kot pa obratno.  
 
Ponakupna dejanja – če bo kupec zadovoljen, bo verjetno ponovno kupil izdelek in o tej 
blagovni znamki govoril lepe stvari, to pa je tudi najboljše oglaševanje za podjetja. Če je 
kupec nezadovoljen lahko izdelek zavrže ali ga vrne. Lahko se tudi pritoži podjetju, gre do 
odvetnika ali se pritoži kakšnim drugim organizacijam (poslovnim, vladnim ipd.). V primeru 
nezadovoljstva porabnik sprejme odločitev tudi o tem ali bo nehal kupovati izdelek (možnost 
izhoda) in ali bo o tem posvaril tudi prijatelje (možnost širjenja glasu). Na tej stopnji je zelo 
pomembno, da proizvajalci po nakupu čim več komunicirajo s porabniki, saj se tako zmanjša 
odpoved naročil in vračanje izdelkov. Proizvajalci lahko predstavijo kupcem kje so na voljo 
centri za storitve povezane z izdelkom, napišejo priročnik z jasnimi navodili, prikazujejo 
oglase v katerih so zadovoljne stranke in seveda hitro sprejemajo pritožbe strank (Kotler, 
2004, str. 208).  
 
Ponakupna uporaba in opustitev izdelka je faza, ki bi jo morali tržniki pozorno spremljati. Za 
tržnike je pomembno, da vedo, kako porabniki uporabljajo izdelek, ker ga lahko uporabljajo 
tudi za kakšne druge namene ali ga sploh ne uporabljajo. Pomembno je, da tržniki vedo, kako 
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porabnik izdelek zavrže, kar je še posebej pomembno pri izdelkih, ki niso okolju prijazni 
(Kotler, 2004, str. 209).  
 

2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAKUPNO VEDENJE 
Na nakupno vedenje vplivajo  različni dejavniki (Kotler, 2004, str. 183-199): 

- kulturni (kultura, subkultura, družbeni razred); 
- družbeni (referenčne skupine, vloge in status); 
- osebni (starost in stopnja v življenjskem ciklu, poklic in premoženjsko stanje, 

življenjski slog, osebnost in samopodoba); 
- psihološki (motivacija, zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča). 

Izmed teh dejavnikov izpostavljam osebne dejavnike. Veliko poklicev in podjetij ima 
predpisane kodekse oblačenja. Ti se seveda razlikujejo od podjetja do podjetja, a vsekakor ni 
primerno, da ima na primer uslužbenka na sestanku s pomembno stranko preluknjan del 
obraza in vstavljen uhan. Nekatera podjetja pa, kot pravita Bohdanovicz & Clamp (1994, str. 
20), spodbujajo neformalni tip oblačenja pri svojih zaposlenih. Takšna podjetja so na primer 
oglaševalske agencije ali oblikovalski studiji.  
 
Pomemben je tudi življenjski stil. Sung & Jeon (2008, str. 80) pravita, da so življenjski stil 
vzorci, po katerih ljudje živijo, preživljajo čas in zapravljajo denar, odseva pa se v človekovih 
aktivnostih, interesih in mnenjih ter tudi demografskih značilnostih.  
 
Logično je, da bo nekdo, ki zelo aktivna preživlja svoj prosti čas, nosil manj modnih 
dodatkov, ali pa sploh ne, saj bi ga ti ovirali pri njegovih aktivnostih.  
 
Še bolj kot osebni dejavniki se, v zvezi z modnimi dodatki zdijo pomembni družbeni 
dejavniki (v okviru teh izpostavljam predvsem referenčne skupine), saj so modni dodatki 
izdelek, ki se vidi navzven in popestri naš videz. Referenčne skupine predstavljam v 
nadaljevanju.  
 

2.3.1 REFERENČNE SKUPINE 
Referenčno skupino posameznika sestavljajo vse tiste skupine oseb, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na njegova stališča in vedenje. Slednje imenujemo pripadnostne 
skupine, ki so lahko primarne (družina, prijatelji, sodelavci, z njimi ima posameznik pogoste, 
neformalne stike) in sekundarne (verske skupnosti, sindikati, z njimi ima posameznik občasne 
stike, ki so formalne narave). Referenčne skupine vplivajo na stališča in samopodobo 
posameznika, silijo ga, da se jim prilagaja, kar vpliva na njegovo izbiro blagovnih znamk in 
izdelkov (Kotler, 2004, str. 187).  
 
Poleg delitve na primarne in sekundarne, referenčne skupine razdelimo tudi na želene in 
zavračane. Želene so tiste referenčne skupine, ki jim porabnik želi pripadati. Vpliv teh skupin 
se kaže, ko porabniki posnemajo modni stil npr. znanih osebnosti. Zavračane referenčne 
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skupine so tiste, ki jim porabnik ne želi pripadati in zavrača njihovo vedenje ali vrednote 
(Bogdanovicz & Clamp, 1994, str. 5-6).  
 
Ne glede na to, za katero referenčno skupino gre, je za tržnike pomembno, da ugotovijo, kdo 
je mnenjski voditelj znotraj referenčne skupine in vplivajo nanj. Mnenjski voditelj je tista 
oseba, ki porabniku poda informacije ali nasvet o določenem izdelku. Tržniki mnenjske 
voditelje dosežejo tako, da določijo njihove psihografske in demografske značilnosti, poiščejo 
medije, ki jih spremljajo in jim preko njih pošiljajo sporočila (Kotler, 2004, str. 22).  
 

2.3.1.1 DRUŽINA 
'Družina je najpomembnejša porabniška nakupna organizacija v družbi in predstavlja 
najvplivnejšo primarno referenčno skupino' (Kotler, 2004, str. 188).  
 
Poznamo dve vrsti družin in sicer izvorno (starši, bratje, sestre) in ustvarjeno (partner, otroci). 
Rezultati trženjskih raziskav kažejo, da ženske sprejemajo večino nakupnih odločitev v 
družini, čeprav se ti nakupni vzorci v gospodinjstvih v zadnjih časih spreminjajo. Vse več 
partnerjev je pripravljenih skupaj nakupovati razne izdelke, potrebne za gospodinjstvo 
(Kotler, 2004, str. 188). Vse večji vpliv imajo tudi otroci in najstniki. Otroci posredno 
vplivajo na izdatke staršev, kar pomeni, da se starši zavedajo, kakšne želje in zahteve imajo 
njihovi otroci, brez da bi jih otroci neposredno prosili za določen izdelek (Kotler, 2004, str. 
189).  
 
Porabniki se določenega vedenja naučijo v procesu socializacije, torej praviloma v okviru 
izvorne družine in seveda še kasneje pod vplivom drugih referenčnih skupin, kar je skupno 
vsem, je vedenje naučeno pod vplivom ostalih ljudi, ki nas obdajajo tekom našega življenja 
(Grant & Stephen, 2005, str. 453). Pomembno obdobje v otrokovem razvoju, ki je hkrati tudi 
zanimivo za tržnike, je tisto, v katerem se zaključuje otrokova socializacija, to je med 11. in 
16. letom. Takrat se otroci začenjajo zavedati njihove vloge kot porabniki, izoblikujejo si 
lastno identiteto, želijo ustrezati pričakovanjem sovrstnikov, zato namenjajo več pozornosti 
izdelkom, ki se ponujajo na trgu in njihovim cenam (Grant & Stephen, 2005, str. 454). Vsega 
tega, torej izbiranja blaga, primerjanje cen in kvalitete, se otroci naučijo od staršev, ko skupaj 
z njimi hodijo v trgovine. Ko si otroci začnejo sami kupovati oblačila, imajo že veliko 
izkušenj z nakupovanjem. Za tržnike in podjetja, ki se ukvarjajo z modo, je zelo pomembno, 
da se tega dejstva zavedajo, če želijo uspeti na trgu (Bogdanovicz & Clamp, 1994, str. 22). 
 

2.3.1.2 SOVRSTNIKI  
Če je primarna družina tista, ki ima v zgodnjih letih otrokovega življenja, predvsem tam nekje 
do 11. leta, največji vpliv na otrokovo socializacijo, prihaja v kasnejših letih vse večji vpliv s 
strani sovrstnikov. Sovrstniki igrajo veliko vlogo pri nakupnih odločitvah najstnikov (Grant & 
Stephen, 2005, str. 455). Najstniki imajo tudi vzornike, to so tisti ljudje, s katerimi ima 
najstnik posreden ali neposreden stik in imajo vpliv na najstnikovo nakupno vedenje ter 
odločitve. Vzorniki niso nujno samo sovrstniki, lahko so tudi starši, drugi sorodniki, učitelji 
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ali znane medijske osebnosti. Za dekleta v starosti do 14. let sta pri nakupu izdelkov, 
povezanih z modo, najpomembnejša stil in model. Nek izdelek povezan z modo, na primer 
kos oblačila, je 'v modi' pri teh dekletih, če ga nosi ali sovrstnik ali medijsko znana osebnost 
(Grant & Stephen, 2005, str. 456). Izdelki, ki jih najstniki nosijo, nimajo samo praktičnega 
namena (torej oblačilo kot zaščita), ampak tudi simbolični namen, saj želijo biti s tem podobni 
sovrstnikom, ki vplivajo na najstnikove nakupne odločitve. V zgodnejših letih otroci raje 
nosijo športna oblačila, ker jih to naredi modne in starejše, v kasnejših letih namenjajo več 
pozornosti blagovnim znamkam oblačil, saj jih zaradi tega sovrstniki bolj sprejemajo, kar pa 
jim da tudi večjo samozavest (Carduso, Arauju & Coquet, 2007, str. 416).  
 

2.3.1.3 SPLETNE SKUPNOSTI 
Ker danes živimo v dobi interneta, so internetni uporabniki postali močni promotorji 
blagovnih znamk. Porabniki so tisti, ki narekujejo modne trende in  kraje oz. prostore, kjer se 
bodo takšni izdelki prodajali. Predvsem od poznih 90. let prejšnjega stoletja naprej, so se 
morali tržniki začeti zelo hitro odzivati in postati inovativni, da so bili zanimivi za porabnike. 
Predvsem prestižne modne hiše so se dolgo časa izogibale prodaji prek interneta, a tudi one so 
ugotovile, da je internet zelo močen kanal promocije. Tržniki bodo morali posvečati vse več 
pozornosti internetu in postati aktivnejši, da bodo ohranili stik s porabniki. Virtualne 
skupnosti kot so MySpace.com in Facebook.com, nudijo forume, kjer se lahko porabniki 
povezujejo s prijatelji in delijo razne informacije. Znotraj teh skupnosti so na voljo tudi druge 
oblike komunikacije, kot so zasebna sporočila, blogi, slike, forumi, povezave, avdio datoteke. 
Porabniki se lahko pridružijo tudi interesni skupini, ki je povezana z modo in izrazijo svojo 
naklonjenost določeni blagovni znamki ter svoje mnenje delijo s širšo javnostjo. Glede na to, 
da takšne internetne skupnosti vse bolj pridobivajo na popularnosti, jih morajo tržniki 
spremljati, da bi lahko razumeli današnje porabnike. Ravno zato so znotraj spletne skupnosti 
Myspace.com opravili raziskavo, kjer so raziskovali diskusije povezane z modo (Thomas & 
Peters, 2007, str. 588). Že v letu 2006 so v raziskavi obravnavali 2521 spletnih strani 
proizvajalcev oblačil in trinajst izmed teh je imelo tudi neko internetno skupnost, ki je bila 
večinoma namenjena mladostnikom (Thomas & Peters, 2007, str. 589). V raziskavi, ki so jo 
opravili znotraj skupnosti Myspace.com, so ugotovili, da porabniki zelo cenijo nasvete ostalih 
uporabnikov. V objavah niso omenjali samo posameznih izdelkov, ampak tudi blagovne 
znamke, modne oblikovalce in posamezne spletne trgovine (Thomas, Peters, 2007, str. 596). 
Iz tega je razvidno, da lahko proizvajalci izvejo ogromno o svojih kupcih in njihovih 
nakupnih navadah, če postanejo del takšnih skupnosti ter tam zbirajo informacije, ki jih lahko 
uporabijo za svoje raziskave (Thomas & Peters, 2007, str. 600).  
 
Tudi sama sem uporabnica spletne skupnosti Facebook in se vsakodnevno srečujem z 
različnimi skupinami, tematsko namenjenimi modi. Že v prvem poglavju omenjena spletna 
trgovina Fantazija ima na Facebooku svojo skupino, ki se ji lahko pridruži prav vsak. 
Porabnikom je na voljo tudi povezava do njihove spletne strani. Glede na to, da lahko podjetja 
preko iskalnika izberejo svojo ciljno skupino glede na spol, starost in tudi kraj bivanja, je to 
lahko odličen način, da brezplačno oglašujejo svoje storitve ali izdelke ali zgolj ime blagovne 
znamke.  
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3 RAZISKAVA NAKUPNEGA VEDENJA ZA MODNE DODATKE PRI 
MLADIH ŽENSKAH 

 

3.1 METODOLOGIJA IN CILJI RAZISKAVE 
Raziskovanje lahko delimo na primarno in sekundarno. Primarno je tisto, kjer informacije 
pridobimo direktno od vira informacij, pri sekundarnem pa prek virov informacij, ki že 
obstajajo in ki so bili predhodno pridobljeni za nek drug namen. Čeprav so sekundarne 
raziskave cenejše in prek njih lažje ter hitreje pridobimo informacije, so primarne raziskave 
natančnejše, saj pridobimo z njimi točno tiste informacije, ki jih potrebujemo, le-te pa so tudi 
novejše, saj so podatki v sekundarnih raziskavah lahko že zastareli (Bogdanovich & Clamp, 
1994, str. 31).  
 
Primarne raziskave lahko razdelimo na kvalitativne in kvantitativne. Za potrebe 
pridobivanja podatkov sem uporabila kvalitativno raziskavo, zato v nadaljevanju podajam 
opis. 
 
Kvalitativne raziskave so tiste, ki so bolj poglobljene in vanje je vključeno manjše število 
udeležencev. Najbolj običajne metode kvalitativnih raziskav so poglobljeni individualni 
intervju, diade (intervjuvanje dveh udeležencev) in skupinske diskusije. (Kvalitativne 
raziskave, GfK, 2009).  
 
Prednost kvalitativno pridobljenih podatkov so nizki stroški in hitrost pridobitve, vendar se 
pri njih lahko soočamo s problemi kakovosti, če kvalitativnih podatkov ne uporabljamo 
kritično, kar daje vtis neobjektivnosti ali poenostavlja obravnavo določenega raziskovalnega 
problema (Bregar, 2007, str. 11).  
 
Za potrebe mojega diplomskega dela sem uporabila skupinski pogovor (drugače poimenovan 
tudi kot fokusna skupina). Fokusna skupina je načeloma sestavljena iz 6 do 8 udeležencev, 
ki se zberejo v sproščenem okolju, se pod vodstvom moderatorja pogovarjajo o temah, 
povezanih z določenim izdelkom ali storitvijo (Bogdanovicz & Clamp, 1994, str. 35). 
 
Glavne lastnosti skupinskega pogovora so (Kvalitativne raziskave, GfK, 2009): 

-  interakcija med udeleženci skupinskega intervjuja stimulira proizvajanje novih idej   
in skupina poleg idej daje tudi dinamiko stališč in mnenj; 

- diskusija privede do večje spontanosti in odkritosti, kot pri individualnem intervjuju; 
- odzivi in reakcije v skupini nudijo možnost opazovanja skupinskega procesa. 

Prednost skupinskega pogovora je, da lahko porabnika doživimo takega kot je. Pogovor je 
veliko bolj oseben kot katera druga oblika raziskave (npr. anketa). Ker vprašanja niso 
popolnoma strukturirana vnaprej, lahko porabniki spregovorijo o svojih zaznavah, občutkih, 
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stališčih in sistemu vrednot (Kvalitativne raziskave, Gfk, 2009). Prek pogovora udeleženci 
lažje podajo mnenje o občutkih, stališčih, vrednotah, kot npr. prek ankete (Research Methods 
Knowledge Base, 2009). 
 
Pri skupinskem pogovoru se uporablja opomnik, ki je v pomoč moderatorju pri izvajanju 
intervjuja. Opomnik je polstrukturiran in vsebuje najvažnejša vprašanja, ki jih zastavimo 
udeležencem (Kvalitativne raziskave, GfK, 2009). Tema je torej določena, prav tako so 
vprašanja pripravljena vnaprej, vendar je njihova izvedba odvisna od toka pogovora. Lahko se 
zgodi, da so katera izmed vprašanj izpuščena in tekom pogovora dodana druga. Med samim 
pogovorom imamo možnost udeležencem pokazati tudi kakšen dodaten material kot so slike, 
oglasi, izdelki, kar mora biti  nakazano v opomniku. 
 
Pogovor vodi moderator, ki je odgovoren za vodenje udeležencev skozi opomnik. Moderator 
mora imeti določene lastnosti. Pri intervjujih se sooča z različnimi nalogami, ki včasih niso 
enostavne. Najprej mora poiskati udeležence, ki so primerni za intervju in so v njem 
pripravljeni sodelovati. Intervju mora biti opravljen takrat, ko imajo vsi udeleženci čas, kar 
lahko pomeni, da se izvedba lahko dogaja tudi med vikendom ali pozno zvečer. Svoje delo 
mora jemati resno, udeležence motivirati, da intenzivno sodelujejo v intervjuju. Dobro mora   
poznati področje, o katerem dela raziskavo, saj je znanje podajanja določenih informacij 
udeležencem nujno, da jih zmore pravilno voditi skozi intervju, sploh če se tekom pogovora 
izgubi rdeča nit (Research Methods Knowledge Base, 2009)  
 
Lastnosti dobrega moderatorja so (Kvalitativne raziskave, GfK, 2009): 

- pristen interes za ljudi, njihovo vedenje, življenjski stil in mnenja;  
- sprejemanje različnih ljudi in oblikovanje pozitivnega odnosa;  
- sposobnost poslušanja, kaj je bilo izrečeno in tudi tistega, kar ni bilo izrečeno, 

torej so potrebne tudi dobre opazovalne sposobnosti; 
- pripravljenost za sprejemanje novega znanja;  
- sposobnost jasnega izražanja; 
- objektivnost, ponuditi svoje ideje in odprtost za ideje drugih;  
- osnovna znanja o raziskavah in področju trženja; 
- fleksibilnost;  
- pozornost na detajle. 

Pri skupinskem pogovoru so seveda pomembne tudi lastnosti udeležencev. Diskusije naj bi 
bile istospolne, v mojem primeru so v diskusiji sodelovale ženske. Udeleženci se lahko med 
seboj poznajo ali ne; oboje ima svoje prednosti in slabosti. Nedavna študija je pokazala, da se 
veliko več idej ustvari v skupinah, kjer se udeleženci med seboj niso poznali. Če gre npr. pri 
pogovoru za neko zelo občutljivo temo, je bolje, da se udeleženci poznajo med seboj, saj bo 
tako pogovor lažje stekel (Kvalitativne razskave, GfK, 2009).  
 
Pomembno je tudi število udeležencev. Idealna skupina je nekje od 8 do 10 ljudi, vendar je 
diskusijo z desetimi udeleženci že težko voditi, saj se lahko nekateri udeleženci v tem primeru 
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celo umaknejo iz pogovora in v njem ne sodelujejo tako intenzivno kot bi lahko, če bi bila 
skupina številčno šibkejša. 
 
Cilji raziskave so bili analizirati nakupno vedenje za modne dodatke pri mladih ženskah. 
Natančneje sem postavila naslednje cilje: 

- ugotoviti kaj si mlade ženske predstavljajo pod besedno zvezo moda in v kakšni 
meri jo spremljajo,  

- ugotoviti kaj vse, po njihovem mnenju, spada pod modne dodatke 
- ugotoviti, če so po njihovem mnenju modni dodatki pravzaprav del oblačil in če 

tudi one striktno ne ločujejo teh dveh pojmov, 
- podrobneje raziskati stopnje v procesu nakupnega odločanja za modne dodatke, 

natančneje želim ugotoviti, kaj je tisto, kar sproži potrebo po nakupu modnih 
dodatkov, kje porabnice iščejo informacije o teh izdelkih, kdo so njihovi viri 
informacij, kdo mnenjski voditelji, torej tisti, ki vplivajo na njihove nakupne 
odločitve, preveriti ali imajo velik vpliv pri nakupu modnih dodatkov družina, 
sovrstniki in v današnjem času tudi spletne skupnosti, 

- ugotoviti kako porabnice kupujejo modne dodatke in katere lastnosti pri modnih 
dodatkih so zanje pomembne, 

- ugotoviti, kje mlade ženske kupujejo modne dodatke in se pri tem bolj osredotočiti 
na internetno prodajo, 

- raziskati ponakupno vedenje za modne dodatke. 
 
 
Raziskavo sem opravila v dveh skupinah, ki sta bili zelo homogeni. V obeh skupinah je 
sodelovalo šest mladih žensk, v starosti od 21 do 23 let, torej je bilo skupaj dvanajst 
udeleženk. Udeleženke so študentke različnih slovenskih fakultet: Ekonomske fakultete, 
Pravne fakultete, Medicinske fakultete, Fakultete za socialno delo in Fakultete za upravo. Za 
vse udeleženke sem predvidevala, da bo tema o modi oz. modnih dodatkih zanimiva in znana, 
saj vse bolj ali manj dobro poznam. Pričakovala sem, da bom dobila veliko odgovorov in 
različnih mnenj o obravnavani temi. Udeleženke pogovorov spadajo v podobni dohodkovni 
razred – so študentke, ki jim starši financirajo študij ali si z delom ob študiju že vsaj delno 
služijo denar. V vsakem primeru so v tej starosti dokaj finančno omejene.  
 
Pred samo izvedbo skupinskih pogovorov sem sestavila opomnik za vodenje skupinskih 
pogovorov. Pripravljen je bil na podlagi že zgoraj zapisanih ciljev raziskave, nahaja se v 
prilogi. Služil mi je kot pomoč, da sem pogovor usmerila na vsa vprašanja, ki sem si jih 
tekom priprav zamislila. Med pogovorom sem na podlagi odgovorov udeleženkam zastavila 
tudi vprašanja, ki jih v opomniku nisem predvidela in s tem dobila dodatne informacije o 
obravnavani temi.  
 
Prvi skupinski pogovor je potekal 23.06.2009, v stanovanju v Ljubljani, kjer stanujem med 
tednom. Pogovor smo začele ob 20. uri, končale pa malo pred 21.30. Drugi pogovor je 
potekal 27.06.2009, v umirjenem lokalu v Celju. Pogovor se je začel ob 18. uri in končal 
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nekaj minut čez 19. uro. Oba pogovora sta potekala zelo sproščeno, čeprav se niso vse 
udeleženke poznale med seboj. Menim, da je k sproščenosti botrovalo tudi to, da so bile 
udeleženke same ženske, podobnih starosti, tudi tema je bila vsem zelo blizu. Ravno zato sta 
pogovora nekajkrat zašla s poti, a kljub temu ostajala v okviru tematike, ne toliko v okviru 
vprašanj, ki sem jih zastavila. S tem ni bilo težav, saj sem prisotne zelo hitro usmerila nazaj 
na pravo pot. Zadržanosti med udeleženkami ni bilo, vsaka je brez težav izražala svoja 
mnenja, dopolnjevala druge. Prišlo pa je do nestrinjanj v mnenjih, kar se je izkazalo kvečjemu 
pozitivno, saj sem tako dobila še bolj raznolike odgovore in s tem več informacij.  
 
Pogovora sta bila, s predhodnim soglasjem udeleženk, snemana, kar mi je pomagalo pri tem, 
da sem lahko doma v miru poslušala oba zvočna posnetka in si odgovore zapisovala. 
Natančen zapis obeh pogovorov se nahaja v prilogi. 
 

3.2 ANALIZA IN UGOTOVITVE RAZISKAVE 
 

Po zapisu vseh vprašanj in odgovorov, ki sem jih dobila na osnovi obeh skupinskih 
pogovorih, je bila seveda potrebna še podrobna analiza pridobljenih podatkov. Na podlagi 
opravljene raziskave rezultatov nikakor ne gre posploševati na celotno populacijo mladih 
žensk, saj je vzorec dvanajstih mladih žensk (v nadaljevanju udeleženke) za kaj takega 
premajhen. Pri raziskavi se nisem osredotočala zgolj na modne dodatke, ampak tudi na 
oblačila in širše na modo, saj so, kot sem že omenila v prvem poglavju diplomskega dela, po 
mojem mnenju ti izdelki in področja močno prepleteni. Rezultate raziskave predstavljam v 
nadaljevanju po glavnih vsebinskih sklopih.  
 
Moda 
Ko sem udeleženkam skupinskih pogovorov zastavila vprašanje, kaj je za njih moda, sem 
dobila popolnoma različne odgovore oz. asociacije. Ob besedi moda so udeleženke pomislile 
na obleke, modne dodatke, pohištvo, parfume, način življenja oz. stil, skozi katerega se 
odseva karakter človeka, smernice v življenju (npr. glede hujšanja in hrane), način 
komunikacije, vse kar je v trendu, modne revije, modne oblikovalce, ena izmed udeleženk je 
ob besedi moda najprej pomislila  na Victorio Beckham. Udeleženke sem povprašala tudi ali 
mislijo, da je moda več kot samo nekaj, kar je povezano z izgledom človeka (npr. glasba, 
arhitektura) in s tem so se strinjale – bile so mnenja, da glasba npr. vpliva na modne smernice 
in prav tako film. Za primer so podale film Pirati s Karibov, po katerem so postale modne 
smrtne glave na oblačilih, torbah.  
 
Večina udeleženk ne posveča veliko pozornosti spremljanju modnih trendov, razen, če 
preberejo kaj na internetu - ena udeleženka je povedala, da obišče določene internetne strani z 
namenom, da vidi kaj je v modi. Ena izmed udeleženk si včasih ogleda oddajo o modi. Vse so 
podale mnenje, da je moda nekaj, mimo česar ne morejo, ker jih obdaja z vseh strani – v 
revijah, po televiziji, na internetu, v trgovinah, nekatere so celo mnenja, da jim modo 
vsiljujejo, in tudi če bi želele, se ji ne morejo izogniti. Kadar kupujejo oblačila, vedo, da so 
tista oblačila, ki so na prodajnih policah, verjetno modna, vendar nobena izmed njih ne obišče 
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trgovine s tem namenom, da bi videla, kaj je modno, ampak le z namenom, da si kaj kupi oz. 
pogleda, če ji je kaj všeč.  
 
Nobena izmed udeleženk v pogovoru se pri nakupu izrecno ne ozira na trenutno modnost 
izdelka. Kos oblačila si kupijo, če jim je všeč, ker se jim ne zdi smiselno, da bi si kupovale 
nekaj modnega, kar jim ne pristaja. Ob tem so znova omenile, da mimo mode ne morejo, da si 
je težko kupiti nekaj, kar je staromodno. Torej posledično modi sledijo, ker so v to prisiljene, 
za primer so podale hlače 'na korenček', ki jih nosi dosti deklet, nekatere samo za to, ker hlače 
'na trapez' težko dobijo. Poudarile so tudi praktični vidik 'hlač na korenček': 'z njimi ne 
pometaš cest tako kot s hlačami na trapez'. Sčasoma se navadijo na nek kos oblačila, ki je v 
modi, zato ker ga nosijo vsi okoli njih, čeprav jim ta kos ob prihodu na trg morda ni bil všeč.  
 
Modni dodatki 
Asociacij ob vprašanju, kaj so za udeleženke modni dodatki, je bilo ogromno: torbice, uhani, 
zapestnice, verižice, klobuki, čevlji, kape, klobuki, šali, ure, prstani, rokavice, očala, kravate, 
rute, obroči za v lase, lasnice, pasovi. Vse to so modni dodatki, ki sem jih v okviru 
diplomskega dela že naštela. Za udeleženke pod modne dodatke spada še nekaj drugih 
izdelkov, ki jih sama v diplomskem delu nisem opredelila: mobilni telefoni, torbice za 
mobilne telefone, šminke, avto, nalepke za nohte, kristalčki za zobe, košara za na tržnico, 
tetovaže, umetni nohti, barvne leče za oči, parfumi. Presenetila me je izjava udeleženke, ki 
meni, da so lahko tudi psi modni dodatek – tisti ‘majhni, za v torbico’. Za eno izmed 
udeleženk so modni dodatki nekaj, s čimer si popestriš obleko in izraziš samega sebe, 
postaneš drugačen. Zelo zanimiva je bila izjava udeleženke, ki pravi, 'da so modni dodatki 
vse, kar lahko navesiš nase'.  
 
V prvem poglavju sem zapisala, da skozi diplomsko delo ne bom obravnavala zgolj modnih 
dodatkov, ampak tudi oblačila in modo, ker se po mojem mnenju modni dodatki nosijo v tesni 
povezavi z oblačili. S tem namenom sem udeleženkam pogovorov zastavila vprašanje, kaj 
imajo v mislih, ko rečejo za neko žensko, da je dobro oblečena – ali zgolj oblačila (npr. 
majico, hlače) ali tudi modne dodatke. Vse so bile mnenja, da mislijo s tem vse skupaj, torej 
tudi modne dodatke, celoten stil osebe, kombinacijo izdelkov. Če jim je posebej všeč kakšen 
kos, pohvalijo samo tega. S tem se je potrdila moja domneva, da se modni dodatki res nosijo v 
tesni povezavi z oblačili in da teh dveh pojmov ni smiselno strogo ločevati.  
 
Kaj sproži potrebo po nakupu modnih dodatkov pri mladih ženskah? 
Nekatere izmed udeleženk so odgovorile, da si želijo nov modni dodatek zato, ker imajo 
doma nek kos oblačila, h kateremu bi sodil določen modni dodatek, da bi svoj izgled 
popestrile. Ena izmed udeleženk včasih stori tudi obratno – k obstoječemu modnemu dodatku 
kupi pripadajočo majico, druga modnim dodatkom ne posveča posebne pozornosti, zato o 
njihovem nakupu vnaprej ne razmišlja, kvečjemu si kupi modni dodatek kar na mestu, torej v 
trgovini, kjer ji je nekaj všeč, kar največkrat storijo tudi ostale udeleženke. Torej je pogosto 
všečnost modnega dodatka tista, ki sproži potrebo po nakupu. Dvema udeleženkama so modni 
dodatki bolj pomembni, zato se že doma odločita, da bi imeli nov modni dodatek in gresta s 
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tem namenom v trgovino. Ena izmed udeleženk je na to vprašanje odgovorila takole: 'modne 
dodatke si želimo zato, ker punce vedno želimo imeti nekaj novega.' 
 
Kje porabnice iščejo informacije o modnih dodatkih? 
Pri obeh skupinskih pogovorih, sem z udeleženkami prišla do zaključka, da je iskanje 
informacij o modnih dodatkih zelo odvisno od cene. Če so modni dodatki dražji (kot npr. 
mobilni telefon, čevlji, diamantna ogrlica, ura), bodo o tem vnaprej iskale informacije. Dve 
izmed udeleženk sta govorili o izkušnji z nakupom škornjev Ugg (spadajo v malo višji 
cenovni razred). Obe sta informacije o njih iskale na internetu, ena je o njih povprašala tudi 
prijatelje. Ena udeleženka bi informacije o dražjem modnem dodatku (podala je primer 
diamantne ogrlice) iskala pri prodajalcih in prijateljih, pozanimala bi se predvsem o cenah. 
Tudi ostale udeleženke so podobnega mnenja, saj po navadi iščejo informacije prek  interneta 
(dve izmed njih tudi po forumih, npr. Cosmopolitanov forum, a ne tako, da bi same odprle 
določeno temo, o kateri bi se potem razpravljalo) ali pri prijateljicah, čeprav je bila večina 
mnenja, da prav s tem namenom ne pokličejo prijateljic. O tem jih povprašajo sproti, če se 
pokličejo ali srečajo s kakšnim drugim namenom, razen v primeru, če bi že dolgo iskale nek 
modni dodatek ali bi ga nujno potrebovale. Ena izmed udeleženk se odpravi po trgovinah in 
pogleda, katere modne dodatke imajo. Dosti nakupov modnih dodatkov, kot že omenjeno, 
udeleženke opravijo kar sproti - v trgovini zagledajo modni dodatek, ki jim je všeč, ga kupijo, 
zato o tem vnaprej ne iščejo informacij, razen če povprašajo za mnenje prodajalce v trgovini.  
 
Mnenjski voditelji 
Vse udeleženke so mnenja, da sicer včasih povprašajo za nasvet druge (npr. prijatelje), ampak 
se v končni fazi odločijo same, ne bi kupile nečesa, kar njim samim ne bi bilo všeč. Nekatere 
so omenile, da imajo največji vpliv na nakup modnih dodatkov pri njih tisti ljudje, ki jim 
zaupajo, zato npr. informacijam na internetu ne zaupajo v veliki meri, ker ne vedo, kdo je tiste 
informacije zapisal in kakšne izkušnje ima dejansko z določenimi modnimi dodatki. 
Nekaterim udeleženkam je pomembno mnenje prijateljic, rade imajo, da so z njimi ob 
nakupih, da povedo, če jim določen modni dodatek pristaja. Spet druge, družbe ob nakupu ne 
marajo, saj so mnenja subjektivna (nekomu se npr. zdi, da ti stvar pristaja, spet drugemu ne) 
in se najraje odločajo same. Ne glede na vse, se porabnice, kot sem že omenila, na koncu 
odločijo same. Do določene mere poslušajo mnenje prijateljic, na koncu si kupijo le tisto, kar 
je všeč njim samim. Ena izmed udeleženk je med odločanjem o nakupu nove torbice višjega 
cenovnega razreda, povprašala za nasvet dve prijateljici s pomočjo slike, ki jo je poslala preko 
‘mms-a’. Obe sta ji rekli, naj torbico kupi, čeprav pravi, da bi se na koncu tako odločila sama. 
Pogovor je nanesel tudi na to, da kar nekaj udeleženk povpraša za nasvet tistega, za katerega 
se vnaprej ve, da ji bo odobril nakup, se bo strinjal, naj si določen modni dodatek kupi. Razen 
ene udeleženke, ki pravi, da ona tega ne počne, ker potem nima smisla, da nekoga vpraša za 
nasvet, če ve, da bo potrdil njeno odločitev. Pomembnejše je, da nekdo izrazi iskreno, realno 
mnenje, četudi s tem nasprotuje njenemu. Dvema udeleženkama je pomembno mnenje 
staršev, mame, saj jih skoraj vedno pokličeta, ko se odločata o nakupih, ostale udeleženke 
tega ne počnejo, niti nimajo starši vpliva na nakupe, saj bi jim verjetno nasprotovali, 
predvsem zaradi finančnega vidika. Res je, da kar nekaj udeleženk povpraša za mnenje starše, 



19 
 

ampak le zato, ker bodo starši tisti, ki jim bodo nakup financirali, ker še nimajo lastnih 
prihodkov.  
 
Lastnosti modnih dodatkov, ki vplivajo na nakup 
Lastnosti, ki so udeleženkam pomembne pri nakupu, je več. Kar nekaj udeleženk je takoj 
odgovorilo, da jim je pomembna cena, ker nakup že vnaprej prilagodijo finančnim 
sposobnostim in si na podlagi tega postavijo določeno mejo. Ena udeleženka je bila mnenja, 
da cena njej ni tako zelo pomembna, če je želja po modnem dodatku zelo močna. Pri 
udeleženkah pogovorov je pri modnih dodatkih pomembna lastnost tudi kakovost, npr. pri 
nakupu čevljev (da so usnjeni in udobni) ali sončnih očal, pri katerih ena izmed udeleženk 
sploh ni gledala na ceno, ko jih je kupovala nekaj časa nazaj, pomembna je bila samo 
kakovost. Eni izmed udeleženk kakovost pri nakupu čevljev sploh ni pomembna, saj pravi: 
'meni razpadejo vsi čevlji, ne glede na to, iz kakšnega materiala so'. Pomemben je tudi videz 
modnega dodatka, mora jim biti preprosto všeč. Nakupi modnih dodatkov so odvisni tudi od 
namena, časa in prostora, kjer bodo posamezne modne dodatke nosile. Ena izmed udeleženk 
je povedala, da so ji ob nakupu modnega dodatka za kakšno posebno priložnost, za katero je 
pripravljena odšteti tudi več denarja, pomembne blagovne znamke in material. Pri cenejših 
modnih dodatkih, tistih za vsak dan, jim materiali niso tako pomembni, pomembno je le, da 
modni dodatek ne zgleda kičasto.  
 
Kje mlade ženske kupujejo modne dodatke? 
Ena izmed udeleženk je takoj dejala: 'modne dodatke imajo tako že povsod', trgovine, ki so jih 
omenili še ostale, so: H&M, Accessories, Müller, 'štanti' na morju, Zara, Mango, Fantazija. 
Tri udeleženke si same izdelujejo nakit, ena verižice, druga prav tako verižice in tudi uhane, 
enkrat si je izdelala tudi torbo. Ena udeleženka je do nedavnega izdelovala verižice in tudi 
uhane, prstane in zapestnice, vse iz različnih materialov, ta nakit je tudi prodajala. Udeleženke 
pogovorov sem tudi povprašala, če poznajo kakšno spletno trgovino kjer prodajajo modne 
dodatke, naštele so mi Fantazijo, Topshop, H&M, E-bay, Bolho, Superge.si, Mango, Dorothy 
Perkins, Egolook, Nike. Omenile so tudi, da lahko dosti modnih dodatkov najdejo v spletnih 
trgovinah, ki načeloma prodajajo oblačila, ampak imajo svoj 'razdelek', kjer lahko kupijo tudi 
modne dodatke (kot so npr. že omenjeni Topshop, H&M, Dorothy Perkins). Zanimalo me je 
tudi, če so udeleženke pogovorov že kdaj kupile kakšen modni dodatek prek spletne trgovine 
in večina te izkušnje nima, razen dveh udeleženk. Ena je prek spleta kupila torbico, zanjo jo je 
naročil njen fant, ker je bil v tisti spletni trgovini že registriran. Torbico je prek spleta kupila 
zato, ker ji je bila zelo všeč, pri nas pa je ni bilo mogoče dobiti, poleg tega je bila tudi cena 
ugodna. Druga je prek spleta kupila prstan, ker ji je bil zelo všeč in je sama želela izdelati 
podobnega. Razlogi, da ostale ne kupujejo modnih dodatkov prek spleta so predvsem cena, 
ker po navadi poštnina stane več kot modni dodatek, v primeru, da želimo kupiti npr. uhane, 
prstan. Cenejši modni dodatek bi prek spleta kupile le, če bi bil res nekaj posebnega. Nekatere 
udeleženke drugih zadržkov glede nakupovanja prek spleta nimajo. Najbolj jih odvrne cena, 
drugače jih ne moti, da ne morejo pomeriti izdelka, preden ga kupijo – povejo, da lahko 
podobne čevlje pomerijo v fizični trgovini, če jim niso prav, jih lahko pošljejo nazaj. Ravno te 
značilnosti poleg cene odvrnejo od nakupa ostale udeleženke, ki pravijo, da je modni dodatek 
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nekaj, kar morajo prijeti v roke in videti pred nakupom, ker videz na internetu dostikrat tudi 
vara. Nekatere udeleženke spletne trgovine uporabljajo bolj za iskanje informacij, da vidijo 
modne dodatke, ki jih grejo kasneje iskati v fizično trgovino. Prek spletne trgovine bi torej 
kvečjemu kupile kakšen dražji modni dodatek, v primeru, da bi bila cena nižja kot v fizični 
trgovini. 
 
Ponakupno vedenje za modne dodatke  
Po nakupu modnega dodatka večina udeleženk o tem obvesti prijateljice. Pravijo, da včasih 
pokličejo takoj in z namenom, da povedo, da imajo kakšen nov modni dodatek, če je bil 
nakup nekaj posebnega (da so kupile nekaj, kar so že dolgo iskale, je bilo poceni, so 
navdušene nad nakupom), velikokrat pa dogodek samo omenijo med pogovorom, ko se 
pokličejo ali vidijo iz drugih razlogov. Prav tako povedo drugim, če so bile z nakupom 
nezadovoljne, ena izmed udeleženk je povedala, da je po navadi tako, da imamo ljudje več  
povedati takrat, ko smo nezadovoljni. Nekaj udeleženk je že imelo izkušnje z reklamiranjem 
modnega dodatka, največkrat s čevlji. Ena udeleženka je omenila izkušnjo, ko je pred 
nakupom čevljev videla, da del usnja ni pravilno odrezan, zato je prodajalko povprašala, če 
lahko to popravijo, ker je bil tisti par čevljev zadnji s primerno številko zanjo. Prodajalka je 
vzela njene kontaktne podatke, da jo pokličejo, ko bodo čevlji popravljeni, vendar je niso 
nikoli poklicali. Čez nekaj časa je šla nazaj v trgovino, kjer so dobili nove številke teh 
čevljev, ki jih je tudi kupila. Ob tej priložnosti ni povprašala, zakaj je niso poklicali, je pa o tej 
izkušnji povedala naprej prijateljem in znancem.  
 

3.3 PRIPOROČILA ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
Vsekakor je po mojem mnenju smiselno, da bi v prihodnosti vsa področja, ki sem jih 
obravnavala v diplomskem delu, raziskali še na večjem vzorcu in tudi z drugačnimi 
metodami. Uporabila sem vzorec mladih žensk, vsekakor pa bi bilo smiselno raziskati 
področje nakupnih navad za modne dodatke tudi pri mlajših in starejših ženskah ter tudi pri 
moških, saj tudi oni uporabljajo modne dodatke in imajo v današnjih časih, tudi vse več 
izbire. Tako bi lahko naredili tudi primerjavo med spoloma.  
 
Natančneje bi bilo smiselno raziskati tudi same nakupne situacije, v katerih porabniki kupijo 
modne dodatke, razloge, motive za nakup modnih dodatkov. Glede na to, da vsaj po moji 
raziskavi sodeč, porabnice dosti nakupov modnih dodatkov opravijo kar sproti, torej se o 
njihovem nakupu ne odločajo vnaprej, je smiselno raziskati, če bi lahko modne dodatke 
prodajali še kje drugje, kot v samo trgovinah, ki sem jih že omenila v prvem poglavju. Ti 
rezultati bi lahko služili raznim trgovinam, sploh tistim, ki prodajajo oblačila in morda v svoji 
ponudbi še nimajo modnih dodatkov. Tako bi lahko razširili svojo ponudbo in s tem pridobili 
dodatne kupce. To se mi zdi pomembno sploh v današnjih časih, ko so se finančne zmožnosti 
velikega števila ljudi zmanjšale in ker oblačila niso poceni, si lahko z modnimi dodatki, ki so 
cenovno bolj dostopni, popestrijo svoj izgled.  
 
Natančneje bi bilo smiselno raziskati tudi področje internetne prodaje modnih dodatkov, saj 
po moji raziskavi sodeč večina porabnic cenejših modnih dodatkov ne bi kupila prek interneta 
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zato, ker je poštnina včasih dražja kot sam modni dodatek. Ob tem se mi zastavlja vprašanje, 
ali je sploh smiselno, da so cenejši modni dodatki na voljo za prodajo prek spleta, saj to 
jemlje čas in denar samim prodajalcem. Smiselno bi bilo na širšem vzorcu porabnikov 
raziskati to področje, njihove internetne nakupne navade  v zvezi z modnimi dodatki, kar bi 
služilo samim ponudnikom kot pomoč pri oblikovanju prodajnega sortimenta v internetnih 
prodajalnah.  
 

SKLEP 
 

V diplomskem delu sem analizirala nakupne navade za modne dodatke. V prvih dveh 
poglavjih sem s pomočjo literature predstavila področje mode in modnih dodatkov ter 
nakupnega vedenja za modne dodatke. V tretjem poglavju sem s pomočjo raziskave, ki sem jo 
opravila z dvema skupinskima pogovoroma, nakupno vedenje za modne dodatke raziskala še 
na vzorcu dvanajstih mladih žensk v starosti od 21 do 23 let.  
 
V raziskavi sem se osredotočila na glavne vsebinske sklope diplomskega dela. Prišla sem do 
zanimivih ugotovitev, da večina udeleženk pogovorov ne posveča posebne pozornosti 
spremljanju modnih trendov, ampak so mnenja, da je moda nekaj, mimo česar ne morejo, saj 
jih povsod obdaja, zaradi tega si je tudi težko kupiti nekaj, kar sploh ni modno. Prav tako se je 
v raziskavi potrdila moja domneva iz prvega poglavja, da nima smisla strogo ločevati pojmov 
moda in modni dodatki, saj se tudi po mnenju udeleženk pogovorov opazuje celoten stil 
osebe, kombinacija izdelkov, ki jih nosi. Potrebe po nakupu modnih dodatkov pri 
udeleženkah sproži potreba po kombiniranju z oblačili, ki jih že imajo doma, največkrat pa je 
všečnost modnega dodatka tista, ki sproži potrebo po nakupu kar v sami trgovini, kjer modne 
dodatke prodajajo. Informacije o modnih dodatkih udeleženke iščejo na internetu, pri 
prijateljih in prodajalcih modnih dodatkov. O nakupu modnih dodatkov se udeleženke 
načeloma odločajo same, čeprav včasih poprašajo za nasvet prijatelje, nekatere tudi starše. 
Največji vpliv na nakup modnih dodatkov imajo tisti ljudje, ki jim udeleženke zaupajo. 
Lastnosti, ki pri udeleženkah skupinskih pogovorov vplivajo na nakup modnih dodatkov so 
predvsem cena, kakovost in namen za katerega bodo modne dodatke nosile. Modne dodatke 
kupujejo v različnih trgovinah, nekatere jih izdelujejo tudi same. Udeleženke poznajo kar 
nekaj internetnih trgovin, kjer prodajajo modne dodatke, vendar se večina kupovanja modnih 
dodatkov preko internetnih trgovih ne poslužuje, predvsem zaradi cene poštnin, ki so lahko 
tudi  višje od cene samega modnega dodatka in zaradi tega, ker ga ne morejo pomeriti pred 
samim nakupom, zato internet uporabljajo bolj za iskanje informacij. Po nakupu modnega 
dodatka večina udeleženk po navadi o tem obvesti svoje prijateljice, včasih jih pokličejo prav 
s tem namenom, ali pa jim nakup omenijo ob prvem srečanju ali pogovoru po telefonu. 
 
Menim, da je nakupne navade za modne dodatke v prihodnosti vsekakor smiselno še 
podrobneje raziskati na večjem vzorcu in z drugačnimi metodami. Raziskati bi bilo smiselno 
predvsem nakupne situacije v katerih porabniki kupujejo modne dodatke, motive za nakup teh 
ter tudi potencialne trgovine, prodajne prostore kjer bi lahko modne dodatke prodajali pa jih 
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sedaj še ne. Ti rezultati bi služili raznim trgovinam, ki bi lahko tako razširili svojo ponudbo in 
pridobili dodatne kupce. Prav tako je pomojem mnenju smiselno raziskati področje internetne 
prodaje modnih dodatkov, sploh cenejših, saj je poštnina včasih dražja kot sam modni 
dodatek, kar je tudi razlog, ki udeleženke skupinskih pogovorov, ki sem jih opravila, odvrne 
od internetnega nakupa, zato se mi poraja vprašanje o smiselnosti prodaje cenejših modnih 
dodatkov prek interneta.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Opomnik za vodenje skupinskega pogovora 
 
1. Kaj je za vas moda oz. kaj si predstavljate pod tem pojmom?  
 
2. V kolikšni meri spremljate kaj je v določenem obdobju v modi? 

• Zakaj spremljate modo?  
• Kje spremljate kaj je v modi?  

3. V kolikšni meri sledite modi? 

• V kakšni meri se ozirate na to ali je nek izdelek v modi, ko ga kupite? 
• Ali kupite nek izdelek kdaj samo zato, ker je v modi, čeprav vam ni tako zelo všeč oz. 

bi ga kupile zato, da bi ugajale drugim? 
• Do kakšne mere želite biti unikatne pri izbiri oblačil?  
• Zakaj se vam zdi, da sčasoma začne večina nositi tisto kar je v modi? Npr. nad 

hlačami na korenček smo se na začetku vsi zgražali, čez čas jih je začela nositi večina 
žensk? 

• Imate izkušnje s tem, da ste želele ugajati drugim, ko ste bile mlajše? Ko še niste imele 
izoblikovanega nekega stila? 

3. Kaj si predstavljate pod pojmom modni dodatki?  
 
4. Ko vidite nekje žensko za katero rečete, da je super oblečena, a imate v mislih zgolj majico, 
hlače ali celotno opravo, vključno z modnimi dodatki? 
 
5. Katere modne dodatke nosite najbolj pogosto? 

• Katerih pa sploh ne nosite? 

6. Kaj je tisto, kar pri vas sproži potrebo po nakupu modnih dodatkov? 
 
7. Recimo, da želite imeti nov modni dodatek. Ali o tem modnem dodatku pred nakupom 
iščete kakšne dodatke informacije in kje? 

• Od koga oz. kje dobite največ informacij? 
• Kdo oz. kaj  ima največji vpliv na vaš nakup oz. odločitev? 
• Kako, če sploh se, se razlikuje iskanje informacij o modnih dodatkih glede na različen 

tip modnih dodatkov ali ceno? 
• Kako kupujete modne dodatke – je ta nakup 'sproten', ko vidite nekaj v trgovini, ker 

vam je všeč, ali se odločate vnaprej? 
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8. Ko imate npr. že nekaj ogledanih modnih dodatkov ali tistih, ki si jih želite imeti - na 
podlagi česa potem presojate katerega boste izbrale? Katere so tiste lastnosti, ki so vam 
pomembne? 

• Si kdaj naredite izbor modnih dodatkov in se potem odločate med njimi? Na podlagi 
česa se odločate? 

9. Odločite se, da boste kupile nek modni dodatek. Se pred nakupom posvetujete s kom in če 
se, kdo so te osebe?  

• Kdo ima največji vpliv na vaše nakupe modnih dodatkov? 
• V kolikšni meri vplivajo na nakup modnih dodatkov vaši prijatelji, družina ali recimo 

spletne skupnosti? 
• Ste kdaj iskale informacije o modnih dodatkih npr. po kakšnih internetnih forumih in 

kje? 
• Ker vem, da vse uporabljate Facebook, mi lahko katera pove malo več o tem, katerim 

skupinam se je pridružila, če seveda imajo veze z modo oz. modnimi dodatki? 

10. Kje kupujete modne dodatke? 

• Zakaj kupujete modne dodatke tam kjer jih? 
• Mi lahko naštejete kakšno spletno trgovino, ki prodaja modne dodatke? 
• Mi lahko katera opiše izkušnjo z nakupom modnega dodatka preko interneta, če katera 

to izkušnjo ima? 
• Kateri so razlogi,da kupujete oz. ne kupujete modnih dodatkov preko interneta? 

11. Kaj pa po nakupu modnih dodatkov? Kdo je tisti, če sploh kdo, ki mu poveste, da ste si 
kupile nekaj novega? 

• Priporočite kakšno trgovino ali modni dodatek  znankam, prijateljicam … ? 

 
Priloga 2: Zapis prvega skupinskega pogovora 
 
Zapis prvega skupinskega pogovora; torek, 23.06.2009, 20.00 
 
Kaj je za vas moda oz. kaj si predstavljate pod tem pojmom?  
Za Amadejo so to obleke, modni dodatki – nakit, čevlji, torbice. Vesnina prva asociacija ob 
besedi moda, je bila Victoria Beckham. Katarina pa se je takoj spomnila na modne revije in 
modne oblikovalce.  
 
Kaj po vašem mnenju še sodi med modo poleg oblačil in tega kar je povezano z izgledom 
človeka? 
Nina je odgovorila, da je moda tudi način življenja. 
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Kaj pa, da bi spadali arhitektura ali glasba pod modo? 
Vesna pravi, da glasba velikokrat vpliva na modo in tudi arhitektura, pravzaprav je vse 
povezano. Nina doda, da so v vsakem oblikovalskem poklicu oz. smeri neke mode, ki 
prevladujejo in da moda sploh niso samo oblačila. Tudi Vesna se je strinjala s to izjavo in 
dodala, da tudi film vpliva na modo – 'ko so bili v kinu Pirati s Karibov, so postale modne 
smrtne glave, kar naenkrat so vsi to nosili.' Amadeja doda, da so v bistvu res vse smeri 
povezane, če nekdo posluša neko zvrst glasbe, se bo tudi oblačil verjetno tako.   
 
Ali spremljate kaj je v določenem obdobju v modi in če ja, zakaj to spremljate? 
Nini se zdi, da moraš določene trende spremljati, recimo neko visoko modo, ker to vidiš 
praktično na vsakem koraku in se temu niti ne moreš izogniti in s tem se strinja tudi Katarina, 
ki pravi, da nam modo nekako vsiljujejo. Sanja je mnenja, da če greš v trgovino, je verjetno 
modno tisto, kar je na policah in niti nimaš izbire, da bi kupil nekaj, kar sploh ni v modi ter 
tako tudi spremljaš modne smernice, tudi če jih ne bi hotel (ob tem tudi ostale pokimajo).  
 
Kje spremljate kaj je v modi? 
Vesna spremlja modo na internetnih straneh in če-te obišče z namenom, da vidi kaj je modno, 
s to izjavo pa se ne strinja Nina, ki pravi, da kar tako ne gre gledati kaj je v modi, ampak gre 
pogledat šele takrat, ko si želi nekaj kupiti in potem poišče kakšno internetno stran, ki to 
ponuja. Katarina gre pogledati kakšni so trendi frizur, ne pa katere obleke so v modi.  
 
A greste kdaj v trgovine pogledati kaj je v modi, pa da si nimate namena nekaj kupiti? 
Amadeja pravi, da gre po trgovinah pogledati, če ji je kaj všeč in ne z namenom, da bi videla 
kaj je v modi. Katarina doda, da njej določena moda ni všeč in si takšnega kosa ne bi kupila, 
pa če bi bil še ne vem kako moden, zato gre v trgovine samo takrat, ko želi imeti kaj novega, 
ne pa da bi tako spremljala modo. Amadeja se ob tem nasmehne in doda, da ima ona enoletni 
zamik – takrat ko je neka stvar v modi, je ne nosi, potem pa ji sčasoma določene stvari 
postanejo všeč in to začne nositi čez kakšno leto, pri Nini pa je tako pri glasbi.  
 
Do kakšne mere sledite modi? Ko nekaj kupujete, se ozirate na to, da je modno ali se na 
to požvižgate? 
Če Vesni nekaj ni všeč, si ne bo kupila in s tem se strinja tudi Katarina – 'če ti ni všeč, ti ni, si 
pa zbereš nekaj drugega kar ti je, čeprav ne moreš pa ignorirati mode' in enakega mnenja je 
tudi Amadeja, ki doda, da nimaš izbire, če se povsod prodajajo npr. hlače na korenček,  
čeprav bi rad kupil hlače na trapez. Nina doda, da mora biti že dosežek, da greš nekam in si 
kupiš nekaj staromodnega.  
 
Bi kupile kdaj modni izdelek, čeprav vam ni všeč, samo zato, da bi ugajale drugim, 
recimo prijateljem, družini, sošolcem? 
Katarina bi kupila kakšno elegantno stvar, ki je modna, če bi kam tako šla, čeprav ji drugače 
ni všeč nositi srajce in Vesna takoj doda, 'ja zato, ker se od tebe pričakuje, da se oblečeš 
priložnosti primerno, čeprav ti ni všeč'. Če bi se Amadeja odločala med dvema kosoma 
oblačil, bi morda izbrala tistega, ki ji je malo manj všeč, če bi bil le-ta všeč prijateljici, ki bi to 
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z njo kupovala in bi ji svetovala nakup tistega oblačila, namesto tistega, ki ga preferira 
Amadeja sama. Vesna je mnenja, da si je že vsaka verjetno kupila kdaj kaj takega, da bi 
ugajala drugemu, samo to težko prizna. Amadeja ima tudi rada, da gre kdo z njo po trgovinah, 
da ji pove, če je nekaj v redu ali ne, drugače pa pokliče mamo in jo povpraša za nasvet 
(vendar to bolj v finančnem smislu). Adriana doda, da si ne bi kupila ničesar, kar njej ne bi 
bilo všeč, čeprav bi bilo nekomu drugemu to zelo všeč in enakega mnenja je Sanja, ki pravi: 
'saj ti predstavljaš nekaj in ti to nosiš, zakaj bi potem nosil nekaj kar ti ni všeč, saj ljudje te 
tudi ocenjujejo po tem kar imaš oblečeno'. Za tem pa skoraj  vse v en glas dodajo 'ja saj ravno 
zato pa nekateri oblečejo nekaj kar je v modi, čeprav se jim zdi grozno, pač želijo ugajat 
drugim z obleko, namesto s čim drugim, pomanjkanje samozavesti mogoče'. Nina doda, da je 
tako predvsem v času gimnazije, takrat želiš ugajati, kasneje pa si izoblikuješ svoj stil in mu 
podrejaš kose oblačil.  
 
Se pravi, mlajše kot ste bile, bolj ste se podrejale drugim in kupovale nekaj, kar vam 
sploh ni bilo všeč? 
Vesna: 'ja sigurno, že zato, da nisi izstopal, če nisi bil oblečen tako kot večina si bil čuden' in 
Nina doda 'ja, pa zato, da te niso zafrkavali'. Adriana doda, da sedaj v tej starosti to ni več 
tako pomembno in da še vseeno opaziš nekoga, ki je malo drugače oblečen kot ostali, ampak 
na to ne polagaš več toliko pozornosti. Nina je dodala še tudi, da so nekateri imeli malo bolj 
konzervativne starše in so bili zato oblečeni malo drugače kot ostali. 
 
No, ko smo že ravno pri starših, koliko vpliva so imeli ali še imajo na vašo izbiro oblačil? 
Amadeja in Vesna sta si lahko vedno sami izbrali oblačila, ki so jima bila všeč, Sanji pa so 
recimo tudi kdaj 'težili', npr. ko si je hotela kupiti majčko nad popkom in tega si potem ni 
smela kupiti. Ob tej izjavi tudi ostale dodajo, da če bi si one hotele kupiti kakšno tako majčko, 
verjetno tudi njim tega starši ne bi pustili in da so morala biti oblačila v mejah normale. 
Katarina pa je rekla, da se vedno najde kompromis, tako da je za vse potem prav.  
 
Do kakšne mere ste unikatne pri izbiri izdelkov povezanih z modo? Imate nek svoj stil 
ali posnemate ostale? 
Amadejo ne moti, da ima nekaj drugačnega kot ostali, prav tako to ne moti Vesne, glavno je, 
da se ona v tistem počuti v redu. Nina včasih vidi kos oblačila na kaki punci in si reče, da bi 
to želela imeti, ampak se ji ne zdi, da gre tu za neko posnemanje nekoga, ker tiste osebe 
morda sploh ne pozna in ni v njenem krogu prijateljev, po njenem mnenju je vsaka oseba 
pravzaprav neke vrste hodeča izložba.  
 
A potem si nikoli ne kupite nekaj samo zato, da bi izstopale? 
Nina: 'ja odvisno v kakem krogu se gibaš, da si daš nekaj drugačnega gor, svoj slog po moje 
vedno bolj prilagajaš okolju kjer se gibaš. Če si v zaprtem krogu prijateljev, si daš nase 
načeloma karkoli, če pa si v odnosu s strankami ali z ljudmi, ki te plačujejo, potem se 
podrejaš nekim pravilom'. Ostale prikimajo oz. pritrdijo tej izjavi. Dodajo še, da se oblačijo 
tako, kot je njim všeč in nikoli z razlogom, da bi izstopale.  
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Zakaj se po vašem mnenju sčasoma začne nositi tisto kar je v modi? Na začetku smo se 
vse recimo zgražale nad ‘hlačami na korenček’, danes pa imamo vse vsaj en kos v 
omari? 
Adriana pravi, da sčasoma v trgovinah ni več tistega, kar ni v modi oz. je to zelo težko dobiti, 
Amadeja pa doda, da sčasoma se tako ali tako navadiš na nekaj, čeprav ti to sprva ni bilo 
všeč. Sanja: 'drugi to nosijo in se navadiš, več kot jih vidiš, manj ti je čudno in počasi se ti zdi 
že smiselno, da nosiš tisto kot večina'. Nina: 'saj ne greš takoj v nek ekstrem, v trgovinah imaš 
nekaj ekstremnih kosov in cel kup prehodnih'. Amadeja takoj doda, da ona je šla, ker je imela 
‘hlače na trapez’ zelo rada in ko jih sčasoma res ni bilo več za dobiti, je morala kupiti hlače na 
korenček. Vesna je takoj kupila ‘hlače na korenček’ in takoj so ji postale všeč – 'z njimi ne 
pometaš cest, tako kot s hlačami na trapez'. Vse se nasmejijo, Adriana pa še doda, da so ‘hlače 
na korenček’ res bolj praktične in z njimi nisi moker do kolen.  
 
Kaj so po vašem mnenju modni dodatki? 
Amadeja: 'nekaj s čimer si popestriš obleko'. Katarina se strinja in doda, da je vedno več 
poudarka na modnih dodatkih ter tudi izbira je večja, pa tudi več denarja zapravimo za to kot 
včasih. Sanja je mnenja, da te modni dodatki naredijo drugačne od ostalih in s tem se strinjajo 
tudi ostale, sploh Nina, ki pravi, da z modnim dodatkom izraziš samega sebe, Amadeja pa še 
doda, da tudi če imaš isto obleko kot nekdo drug, si lahko nadeneš modni dodatek in takoj ni 
več isto.  
 
Kateri izdelki sodijo vse po vašem mnenju med modne dodatke? 
Vse začnejo naštevati in naštejejo: verižica, torbica, čevlji, uhani, prstani, kapa, šal, klobuki, 
gumice, trakovi za v lase. Sanja: ' jaz bi rekla, da sem spadajo tudi recimo kristalčki na zobeh, 
ali pa nalepke za nohte'. Nadaljujejo z naštevanjem: obroči za lase, 'špange', rokavice, ura, 
pas. Nina v smehu doda 'ja v bistvu vse, kar lahko navesiš na sebe'. Vesna pravi, da pod 
modne dodatke šteje tudi parfume.  
 
A res, parfume? Lahko malo bolj razložiš zakaj? 
Vesna odgovori, da zato, ker definirajo človeka in ga naredijo drugačnega od ostalih ter da si 
ona določeno osebo zelo zapomni po tem, kako diši. Sanja doda, da se tudi njej zdi to zelo 
pomembno, ker te parfum na nek način predstavlja in si zato malo drugačen od ostalih, ljudje 
si te zapomnijo. Amadeja pa si ljudi sploh ne zapomni po parfumu, zato temu ne posveča 
pozornosti, prav tako Nina, ki redko zavoha parfum na človeku.  
 
Če rečete za neko žensko, da je 'fajn' oblečena. Imate tu zraven tudi v mislih modne 
dodatke, ali izključno samo majico in hlače? 
Adriana pravi, da vse v kompletu, če pa ima v mislih samo posamezen kos, ne reče, da je 
nekdo super oblečen, ampak da ima 'fajn' verižico ali pa 'fajn' hlače. Ostale se s tem strinjajo 
in pravijo, da gledajo kot celoto ali pohvalijo posamezen izdelek. 
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Katere modne dodatke nosite najbolj pogosto? 
Amadeja: 'uhane, oziroma no, čevlje, pa torbico, verižico'. Vesna doda, da se ji ne da več 
'vesit' nase razno raznih verižic in da si jo včasih nadane, pa jo napoti do avtobusa že pospravi 
v torbico. Sanja se strinja z Amadejo in doda, da ona nosi tudi kakšne zapestnice poleg že 
naštetega. Nina pa za razliko od ostalih ne nosi modnih dodatkov, oz. na sebi ima eno 
zapestnico pa še to zato, ker ne gre dol z roke – 'saj ne, da mi ne bi bili lepi, samo meni se to 
ne da gor devat'. Katarina pove, da nosi predvsem pasove, ki jih ima kar nekaj. 
 
Kateri so tisti modni dodatki, ki jih res ne marate nosit oz. jih ne bi dale nase? 
Vesna ne bi nikoli nosila 'špang', sploh pa ne tistih pisanih, ostale se s tem ne strinjajo, 
pravzaprav so imele vse v laseh 'špange' tekom intervjuja. Sanja recimo ne bi nosila traku za v 
lase, vsaj ne za v javnost. Vse se po kratkem pregovarjanju skupaj ugotovile, da dosti 
dodatkov, predvsem zapestnice, verižice in prstanov ne nosijo zato, ker jih motijo oz. ovirajo, 
ne pa zato, ker jim ne bi bile všeč po 'izgledu'.  
 
Kaj pa kravate? Se vam zdi to sploh modni dodatek? 
Vse se strinjajo, da spada med modne dodatke, ampak nobena jih ne nosi, razen Vesna doda, 
da jo je občasno nosila na začetku srednje šole, potem pa ne več, ker so jo ostali malo čudno 
gledali. Sanja pravi, da enim puncam kravata zelo pristoji, ampak spet odvisno od stila, ki ga 
določena punca ima, zase pa ve, da jo ne bi nadela. Adriana je še dodala, da nekaterim res 
pristoji, ampak zato, ker se one v tem dobro počutijo, ona osebno pa se ne bi, zato ji tudi ne bi 
pristajala.  
 
Kaj pri vas sproži neko potrebo po nakupu modnih dodatkov? 
Sanja pravi, da to, da ima doma nek kos oblačila in se ji zdi, da bi zraven šel nek modni 
dodatek, npr. verižica, da si s tem popestri izgled. Ostale se strinjajo, Adriana pa še doda, da 
gre mimo neke trgovine, vidi kak modni dodatek, ji je všeč in ga kupi, ali pa vsaj pogleda. 
Nina pravi, da ji ne pade na pamet, da bi kdaj doma razmišljala o tem, kateri modni dodatek 
bi šel h kateremu oblačilu, če si že katerega kupi, čeprav je to redko, pa je zato, ker ji v 
trgovini nekaj pade v oči in kupi. Amadeja pa ima zelo rada uhane in si doma včasih reče, da 
bi imela nove in gre malo pogledati po trgovinah, če ji bodo kakšni všeč.  
 
Recimo, da želite imeti nov modni dodatek. Ali pred nakupom poiščete kakšne dodatne 
informacije o tem modnem dodatku in kje? 
Nina pravi, da išče informacije na internetu – želi imeti recimo rdečo verižico in potem 
pogleda po internetnih straneh raznih trgovin, če imajo kakšno takšno verižico. Dodala je tudi, 
da po navadi potem najde kakšen drug modni dodatek, ki nima veze s prvim in ji je tisti 
potem še bolj všeč. S tem so se strinjale tudi ostale. Amadeja odgovori, da vidi tudi v reviji 
kak modni dodatek, ki ji je všeč, ali pa na kakšni drugi punci. Tudi Vesna največkrat poišče 
informacije na internetu ali povpraša koga, za katerega ve, da tak modni dodatek že ime ali 
koga, ki enostavno pozna dobro trgovine, ki to prodajajo.  
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Ok, ampak to potem vidiš čisto naključno, ne greš pa recimo po revijah gledati prav z 
namenom, da najdeš nek modni dodatek, ki si ga želiš, ali pač? 
Amadeja odvrne, da to ne, v reviji vidi čisto naključno, razno, če bi si želela kupiti res nek 
drag modni dodatek, Nina pa doda, da bi ona šla z namenom v revije gledati kvečjemu samo 
poročne obleke, če oz. ko se bo poročila.  
 
Kaj pa prijatelji, družina, sošolci, a njih kdaj vprašate za kakšne informacije o kakšnem 
modnem dodatku, ki si ga želite? 
Vse so se strinjale, da kdaj pa kdaj povprašajo prijateljice, če so one npr. videle kje kakšne 
lepe čevlje, torbico, ali kak drug modni dodatek, ki si ga želijo, nobena pa o tem ne sprašuje 
doma staršev, ker si z njimi nekako ne morejo pomagati. Nobena izmed njih tudi ne bi prav s 
tem namenom poklicala prijateljice in jo spraševala o informacijah o kakšnem modnem 
dodatku, to vprašajo samo 'sproti', če se že ravno vidijo ali pogovarjajo po telefonu. To bi 
storile le, če bi že zelo dolgo iskale točno določen modni dodatek in ga ne bi našle ali pa če bi 
ga nujno rabile. Adriana pa pravi, da gre po trgovinah in pogleda, če to imajo, če ne pa gre 
drugam, tako ali tako se v večini trgovin pojavljajo podobni modni dodatki.  
 
Iščete kdaj informacije po spletnih forumih? 
Sanja je odgovorila, da za modne dodatke ravno ne, ona bi prej tako iskala informacije za 
kakšne bolj tehnične zadeve. Amadeja pa je omenila Cosmopolitanov forum, kjer je tema o 
modi, punce tja 'prilepijo' tudi kakšno sliko, napišejo kje so to kupile in tako lahko dobiš 
kakšno idejo. Tudi Vesna je že kdaj pobrskala po kakšnem forumu o modnih dodatkih, ni pa 
nikoli posebej za to sama odprla kakšne teme.  
 
Kaj pa Facebook in razne skupine? 
Vesna: 'ja to pa itak, pač rataš 'fan' nečesa'. Čeprav so se vse strinjale, da za modne dodatke 
niti ni posebnih skupin oz. jih one ne poznajo. Če že, so tu bolj skupine za posamezne 
blagovne znamke, ki imajo širok nabor modnih izdelkov, čeprav nobena izmed njih potem te 
skupine preko Facebooka posebej ne spremlja. 
 
Se iskanje informacij razlikuje kaj glede na ceno modnega dodatka, ki ga iščete? 
Vse so dejale, da se razlikuje. Če si želijo kupiti recimo neke uhane ali prstan za par evrov, o 
tem ne bodo iskale informacij oz. je ta nakup tako ali tako po navadi čisto naključen, ko vidijo 
takšen kos v trgovini in jim je všeč. Če pa bi si kupovale kaj dražjega, Amadeja je podala npr. 
primer čevljev, potem pa bi se o tem malo bolj pozanimale. Ostale se ob tej izjavi strinjajo. 
 
Ok, recimo, da si kupujete malo dražje čevlje. Kje iščete informacije, kaj vas sploh 
zanima? 
Vesna pravi, da si je želela kupiti preteklo zimo malo dražje škornje ('UGG-ice'). Na internetu 
je poiskala informacije o tem, za kakšno vreme so primerni, kakšne so cene in kje bi jih lahko 
najceneje kupila, spraševala je prijatelje, če kaj vedo o njih ali če koga poznajo, ki jih ima. O 
tem je iskala dosti informacij, čeprav si jih na koncu sploh ni kupila, vendar pa še vseeno 
razmišlja o tem, da si jih bo letošnjo zimo. Dodala je še, da njenemu fantu niso všeč ti škornji, 
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vendar si jih vseeno namerava kupiti. Sanja pravi, da se veliko bolj poglobiš v nakup, če je 
izdelek dražji, npr. čevlji, pri katerih je tudi pomembno, da so kvalitetni in zato ona poišče 
več informacij, obišče več trgovin – 'kaj ti rabijo čevlji, ki ti razpadejo, pa moreš potem kupit 
troje, namesto da bi kupil ene kvalitetne'. Punce so omenile tudi, da bolj kot je neka stvar 
specifična, draga ali samo malo bolj posebna, več informacij iščejo. 
 
Kakšen vpliv pa imajo drugi na vaše nakupe? Recimo vaši partnerji, družina, prijatelji? 
Vesna je odgovorila, da do določene mere že imajo nek vpliv, ampak, če je neka stvar njej 
zelo všeč, si jo bo vseeno kupila, ker bo tudi ona to nosila in nihče drug, s tem pa se je 
popolnoma strinjala tudi Amadeja in dodala, da če si v dvomih ali bi kupil ali ne, potem pa ti 
mnenje drugega veliko več pomeni. Tudi Katarina se strinja in pove, da se odloča popolnoma 
sama in drugi nimajo posebnega vpliva – vsaj ne do te mere, da bi si kupila nekaj, kar njej ne 
bi bilo všeč.  
 
Kako kupujete modne dodatke? A se večkrat zgodi, da so ti nakupi 'sprotni', da nekaj 
vidite v trgovini kar vam je všeč, ali se tudi doma kdaj odločite, da bi nekaj imele in 
greste šele potem v trgovino z namenom, da to kupite? 
Vse se sprva strinjajo, da so ti nakupi po navadi čisto naključni, ko vidijo v trgovini nekaj kar 
jim je všeč in si to tudi kupijo, seveda, če imajo denar. Amadeja doda, da si edino morda pri 
čevljih ali torbici že doma zamisli, da bi imela novo in približno kakšen model ali vsaj barvo, 
pa šele potem gre v trgovine. Nato ji prikimajo tudi ostale, Katarina še doda, da se tudi ona 
največkrat pri kakšnih čevljih malo odloči že vnaprej in potem gre po trgovinah, Nina pa reče 
'ja potem pa zraven kupite še verižico, uhane pa prstan,ne?' Doda še, da se njej zdi, da cenejši 
kot je modni dodatek, več je možnosti, da ga kupiš kar tako sproti in da glede na to, da so po 
njenem mnenju mladi ciljna skupina za cenene modne dodatke, ne razmišljamo o njihovem 
nakupu vnaprej. Z leti, ko bomo mlade punce začele nositi drugačen nakit, pa bo to verjetno 
drugače, nakit pa bomo iskale tudi v drugih trgovinah kot do sedaj, ker zlatih verižic npr. ni v 
Mullerju.  
 
Se pravi, boste čez par let nosile zlato? 
Vesna: 'ja ne, ni nujno, da ti bo pri 35. letih všeč samo zlato', Amadeja  doda, da verjetno res 
ne, je pa seveda odvisno od situacije. Vse se strinjajo, da je čisto odvisno od situacije in od 
poklica. Če si kirurg, ne moreš ravno nositi ogromnih verižic ali prstanov. 
 
Kateri modni dodatki se vam zdijo primerni za kakšen poklic? Npr. za poslovne ženske, 
ki imajo sestanke ali tiste, ki delajo s strankami? 
Sanja meni, da se lahko nosijo ure, prstani, Amadeja doda, da so tudi verižice vsekakor 
primerne in tudi uhani – praktično je primerno vse, samo ne sme biti kričeče. Katarina pravi, 
da se ji zdi pomembno, da ne 'žvenketa', ker to moti ostale.  
 
Kaj pa uhan v nosu? 
Amadeja pravi, da nekako ne, če je ženska oblečena elegantno, ker to niti ne 'paše' zraven, ne 
zdi pa se ji nič takega, če nosi uhan v nosu prodajalka v trgovini, če je seveda še bolj mlada. 



9 
 

Povedala je še, da je dandanes vse bolj sprejemljivo, da ženske na vseh položajih nosijo 
določene modne dodatke. Nina je mnenja, da se morejo takšni 'piercingi' pri delu s strankami 
oz. na sestankih odstraniti, Katarina pa doda, da je vse skupaj odvisno od same osebe kako 
zna nositi določene modne dodatke, Adriana pa še pove, da je to odvisno tudi od vsakega 
podjetja in njegove politike. Sanja ima npr. uhan v nosu in je povedala, da se ji ne zdi prav, da 
bi ga nosila, če bi opravljala kakšno delo s strankami, sploh v smislu sestankov, zato bi ga v 
primeru takšne službe tudi odstranila.  Opravljala je tudi delo sobarice, preko študentskega 
servisa in ji je nadrejeni rekel, da se mu ne zdi primerno, da to pri takem delu nosi. Vse so se 
zgrozile in dejale, da kakšno vezo sploh ima uhan v nosu, s tem, da je npr. soba čista.  
 
Prej smo že prišle do zaključka, da vnaprej iščete informacije predvsem o dražjih 
modnih dodatkih in o njihovem nakupu tudi več razmišljate. Katere so tiste lastnosti, ki 
so vam pri modnih dodatkih pomembne? 
Večina jih je sprva odgovorila, da cena in Sanja je takoj dodala, da se ji cena niti ne zdi tako 
zelo pomembna, če je želja po nekem modnem dodatku dovolj močna, Adriana pa pravi, da že 
tako vnaprej vse skupaj prilagodiš okvirnim finančnim sposobnostim in ne gledaš dodatkov, 
ki si jih nikakor ne moreš privoščiti in tudi Nina je enakega mnenja, saj pravi, da si postaviš 
neko mejo, npr. 100€ in gledaš znotraj tega. 
 
Na podlagi katerih lastnosti se potem odločate naprej, ko si postavite ta cenovni okvir? 
Si naredite nek izbor znotraj tega? 
Vse se strinjajo, da se usmeriš seveda v posamezni modni dodatek, npr. čevlje in znotraj tega 
v tip čevlja – za prosti čas, za elegantno večerjo itd. Amadeji je tako pomemben namen oz. 
čas/prostor kjer bo ta modni dodatek nosila, ker se ji ne zdi smiselno, da si kupi 'hude' 
salonarje, če jih bo obula trikrat in nikoli več, Nina pa je nasprotnega mnenja, saj bi si kupila 
takšne salonarje, ki bi ji bili zelo všeč, tudi če bi vedela, da jih ne bo velikokrat obula. 
Adriana pravi, da je pomembna tudi kvaliteta in z njo se strinja tudi Vesna, ki doda, da je njej 
pomembno, da je čevelj usnjen, ker to pomeni, da je tudi veliko bolj udoben in kvaliteten, 
Nina pa temu ne posveča posebne pozornosti, saj njej razpade vsak čevelj dokaj kmalu, ne 
glede na to iz kakšnega materiala je. Vse se strinjajo, da so materiali pomembni predvsem pri 
torbicah in čevljih, sploh če moraš biti v njih nekaj ur na dan, pri drugih modnih dodatkih 'za 
vsak dan' pa ravno ne, samo da niso videti kičasto. 
 
No, ko smo že ravno toliko pri čevljih, a se vam zdijo vsi čevlji modni dodatek? 
Vse skoraj v en glas odvrnejo da ne. Adriana ne smatra kot modni dodatek tistih čevljev za 
vsak dan, ampak samo tiste bolj posebne, za zvečer. Vesna in Amadeja pa sta mnenja, da je to 
čisto odvisno od stila. Če se nekdo oblači bolj športno in ima doma veliko športnih čevljev – 
'patik', potem je tudi to modni dodatek, ker želijo s tem poudariti svoj stil. Sanja pravi, da 
čevljev za na njivo res ne smatra kot modni dodatek, ostale pa – tako čevlje za vsak dan, kot 
tiste bolj elegantne, za zvečer, ker jih kombiniraš z oblačili in polagaš pozornost na to kako 
izgleda celoten tvoj stil. Do deljenih mnenj je prišlo tudi pri hišnih copatih – za Katarino niso 
modni dodatek, za ostale punce pa so, sploh kakšni bolj 'fancy' copati, ali pa tisti v obliki ovčk 
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in kužkov. Vesna doda: 'no, v bistvu že delajo popolnoma iz vsega modne dodatke, pižama je 
bila tudi včasih pač pižama, danes jih maš pa sto na izbiro, že ne veš več kaj bi vzel.'  
 
Predstavljajte si, da ste tik pred nakupom nekega dražjega modnega dodatka, za katere 
ste rekle, da se odločate malo dlje. Se pred nakupom s kom posvetujete in s kom? 
Vse so se strinjale, da se pred dražjim nakupom vedno posvetujejo, predvsem s starši, zato ker 
niti same nimajo takšnih finančnih sredstev, da bi si lahko dražje stvari kupovale. Iščejo neko 
odobravanje. Nina je dodala, da po navadi povprašaš za mnenje tistega, za katerega veš, da se 
bo strinjal s tabo in bo odobril tvoj nakup. S tem so se strinjale tudi ostale. 
 
In kdo je po navadi tisti, ki ga pokličete in za katerega veste, da bo odobraval vaš 
nakup? 
Večina je odgovorila, da prijateljice, le Amadeja v takem primeru po navadi pokliče mamo, 
pa tudi če bo Amadeja sama plačala izdelek, ki si ga želi kupiti in tudi, če ima, ko je že v 
trgovini pred nakupom, s sabo kakšno prijateljico. Tudi Vesna včasih pokliče svojo mamo, 
čeprav ve, da ji bo morda nasprotovala in dostikrat se zgodi, da jo mamino neodobravanje 
odvrne od nakupa – ostale (razen Amadeje) pa nato odgovorijo, da ravno zato one svojih 
staršev ne kličejo, ker tudi če jih vprašajo o samem izdelku ali njegovi uporabnosti, starši 
takoj preskočijo na ceno in je samo to najbolj pomembno.  
 
Kje kupujete modne dodatke? 
Vesna pravi, da čisto naključno, recimo v H&M-u, Sanja je omenila Accessories in Muller, 
Amadeja 'štante' na morju, Adriana je omenila Zaro. Amadeja je povedala tudi, da si dosti 
verižic naredi sama, kupi samo kroglice in vrvico. 
 
Katere so spletne trgovine, ki prodajajo modne dodatke in jih ve poznate? 
Amadeja omeni Fantazijo in Topshop ter doda, da ima dosti spletnih trgovin, ki prodajajo 
obleke, tudi 'oddelek' za modne dodatke, npr. H&M. Sanja omeni E-bay in Bolho ter zlatarno, 
Katarina, Adriana in Nina pa Superge.si, Nina pa pove da po navadi kar 'pogoogla' in potem 
tako najde razne spletne trgovine.  
 
Aha, je katera že kdaj kupila kak modni dodatek preko spleta? 
Vesna je kupila torbico, oz. jo je zanjo naročil njen fant, a le zato, ker je on tam (E-bay) že bil 
registriran.  
 
Vesna zakaj si se odločila za nakup preko interneta? 
Odgovorila je da zato, ker takšne torbice pri nas še niso imeli, bila ji je všeč in tudi cena je 
bila ugodna. Našla pa jo je povsem naključno, ko je brskala po internetu. 
 
Kaj pa ostale, ste že kupile kak modni dodatek preko interneta? 
Druge s tem nimajo izkušenj, Amadeja je nekaj časa nazaj gledala ure tudi po spletnih 
trgovinah, a jo je potem vseeno raje kupila v fizični trgovini, zato da jo je lahko tudi nadela in 
videla, če ji je prav. 
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A potem uporabljate te internetne trgovine bolj za gledat in ne za kupovanje modnih 
dodatkov? 
Sanja in Amadeja sta povedali, da ja in da one dve potem gresta vedno pogledati v fizično 
trgovino, če le-ta obstaja. Preko internetne trgovine pa imaš še poštnino, pa čeprav je cena 
samega modnega dodatka malo nižja, a se ti vseeno ne izplača. Kupile bi morda edino čevlje. 
 
Ok, torej bi kupile čevlje, kaj pa kakšen cenejši modni dodatek, recimo uhane? 
Vse so se strinjale, da cenejšega modnega dodatka ne bi kupile na tak način, ker pride 
poštnina skoraj več kot sami uhani ali kaj podobnega. Amadeja je še dodala, da bi kaj takega 
kupila preko interneta samo, če bi bil modni dodatek zares lep oz. nekaj posebnega in se ga v 
fizični trgovini ne bi dalo kupiti. Vsem pa je tudi zelo pomembna cena. Če bi se nakup preko 
interneta izplačal, potem bi kupovale tudi tako, drugače pa ne.  
 
A kakšnih drugih zadržkov pa ne bi imele? Recimo številka za čevlje? Preko interneta 
jih ne moreš pomeriti. 
Vesna pove, da lahko greš kakšen podoben model poizkusiti v trgovino, Sanja pa omeni, da 
jih lahko tako pošlješ nazaj, če ti niso prav. To jih nekako ne moti, vsem je bolj pomembna 
cena.  
 
Kaj pa po nakupu, ko nek modni dodatek že imate? Poveste komu, da ste  kupile nekaj 
novega in izrazite neko zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo? 
Vse skoraj v en glas povedo da ja. Pokličejo kakšno prijateljico (če je ta recimo vedela, da si 
nekaj kupuje), včasih napišejo tudi na Facebook (sploh za kakšne čevlje). Nobena pa 
pretirano ne kliče prijateljic samo s tem namenom, da pove, da ima nov modni dodatek. Po 
navadi to omenijo sproti, ko se pokličejo ali obiščejo zaradi kakšnega drugega namena. 
 
Kaj pa priporočila? Poveste naprej, da imajo tam in tam lepe torbice in lepe čevlje? Ali 
obratno, če npr. niste zadovoljne? 
Vse odgovorijo z da. Vedno omenijo kje so kaj kupile oz. jih po tem tako vprašajo drugi v 
smislu 'kje pa si kupila to verižico?' Nina pove, da tudi omeni, če s čim ni zadovoljna, prav 
tako Vesna, ki še doda, da po navadi imamo še več za povedati takrat, ko smo nezadovoljni in 
ostale ji prikimajo.  
 
Je že katera kdaj reklamirala kakšen modni dodatek? 
Večina jim ima izkušnje z vračanjem čevljev, kaj drugega pa niti ne. Sanja pove izkušnjo, ko 
si je nekaj časa nazaj želela kupiti čevlje, za katere je že v trgovini videla, da so bili 
nepravilno izdelani – del usnja ni bil odrezan. Prodajalko je povprašala kako lahko rešijo 
zadevo, ker je bila tista številka čevljev tudi zadnja. Prodajalka ji je zatrdila, da bodo dali 
čevlje popraviti in jo poklicali, ko bodo popravljeni, da jih pride iskat. Poklicali je niso nikoli, 
zato je bila zelo nezadovoljna. Šla je nazaj v trgovino in videla, da imajo nove številke in si je 
tako tak model čevljev tudi kupila, ni pa 'raziskovala' zakaj je niso poklicali, je pa o tem 
razložila naprej prijateljem in znancem. 
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Priloga 3: Zapis drugega skupinskega pogovora 
 
Zapis drugega skupinskega pogovora, sobota 27.06.2009, 18.00 
 
Kaj je za vas moda? 
Andreja M. pravi, da je moda zanjo način življenja oz. nek stil skozi katerega se odseva tudi 
karakter človeka in da moda niso samo obleke, lahko so to tudi neke smernice glede hrane in 
hujšanja (npr. zdrava prehrana), lahko je to tudi pohištvo, Andreja P. pa doda, da so to neke 
smernice v življenju. Ostale punce še naštejejo, da so moda izdelki kot so hlače, čevlji, 
majice, parfum, nakit ali pa frizure. Nina pove, da je moda vse, kar je v trendu, to je lahko 
tudi avto ali pa telefon, Mojca pa še doda, da je moda tudi način komunikacije.  
 
V kolikšni meri spremljate kaj je v določenem obdobju v modi? 
Vse se strinjajo, da mimo tega niti ne moreš, ker smo z vseh strani 'bombardirani' – preko 
samih trgovin, interneta, televizije, revij. Andreja M. pove, da je že dosti, da greš po ulici in 
vidiš v izložbi najnovejše trende in seveda tudi ženske, ki so tako oblečene, a vseeno se ji zdi, 
da pride v Slovenijo moda malo kasneje, z zamikom od ostalih držav, npr. Italije. Nina L. 
doda, da pri nas modni trg še ni tako razvit kot v nekaterih drugih državah in da je zato moda 
pri nas še vseeno mogoče malo v ozadju. 
 
A tako pa ne spremljate, da bi si kupile revijo z namenom, da pogledate kaj je modnega 
v določenem obdobju? 
Andreja P. pravi, da bi, če bi imela nek 'odvečni' denar, da bi si lahko kupovala takšne revije, 
drugače pa pogleda kvečjemu na internetu in s tem se strinjajo tudi ostale. Nekatere izmed 
njih, npr. Nina L. si kdaj pogledajo tudi kakšno oddajo – Bleščice, ki jo vodi Lorella Flego. 
Mojca pa pove, da ji je smešno, kako se npr. vsako leto govori na veliko o tem, kakšne 
novoletne jelke so v modi. Mimo tega ne moreš, če spremljaš medije in se ji zdi nesmiselno, 
da bi morali še npr. stvar kot je novoletna jelka prilagajati modnim trendom. Pravi še, da sama 
iz vsakega dela mode 'posnema' tisto kar ji je pač všeč, zdelo pa bi se ji čudno, da bi 
posnemala popolnoma vse. Andreja M. doda, da moraš imeti za kaj takega tudi ogromno 
denarja, saj moraš vsako leto potem zamenjati garderobo, ker z lanskimi stvari nisi več 'in'. 
Ravno zaradi teh razlogov punce ne spremljajo v veliki meri mode, vedo pa določene stvari, 
ker nas to tako ali tako ves čas obdaja.  
 
V kakšni meri sledite modi? Gledate na to, da je določen izdelek, ki ga kupujete, moden? 
Andreja M. pove, da ji mora biti stvar všeč, pa če je v modi ali pa ne, če so v modi npr. široke 
hlače, si jih ne bo kupila, ker ji niso všeč. Andreja P. in Nina L. pa pravita, da zakaj bi si 
sploh kupil nekaj kar je v modi, če ti ne pristaja. Nina L. je še dodala, da je drugače pri 
torbicah, ki jih imaš za dlje časa in jih lahko kombiniraš k različnim oblekam ter da bi tam 
prej sledila modi, kot pa pri oblačilih. Tudi Nataša in Ajda si ne bi kupile izdelka samo zato, 
ker je v modi, tudi njima mora biti izdelek všeč. Mojca je dodala, da ji je bilo čudno, ko so 
prišle v trgovine hlače na korenček in si ni predstavljala kako bo to nosila, danes pa ji je čisto 
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normalno. Ostale se s tem strinjajo, Andreja M. pa še doda, da danes nam je pa čudno, če 
oblečeš hlače na trapez. 
 
No, ko smo ravno pri teh hlačah. Na začetku so nam bile čudne, danes pa jih nosimo 
skoraj vse. Zakaj se vam zdi, da sčasoma modne izdelke, ki so bili na začetku težko 
sprejemljivi, nosi večina? 
Vse skoraj v en glas rečejo, da zato, ker se navadiš, ker to nosijo vsi okoli tebe. Andreja P. 
doda, da si čuden, če npr. danes oblečeš hlače na trapez. Andreja M. še pove, da se moda tako 
ali tako vedno vrača. Hlače na korenček so morda bile 'čudne' za nas, ne pa za starejše 
generacije, ker so oni to enkrat že nosili, ker so bile včasih modne. Ajda doda, da so bili tudi 
čevlji na špico par let nazaj v modi, danes pa jih skoraj ne moreš dobiti oz. izstopaš, če jih 
imaš obute, ker so trenutno v modi 'čevlji na okroglo'.  
 
Do kakšne mere, če sploh, želite biti unikatne pri izbiri izdelkov povezanih z modo oz. 
pri svojem stilu? 
Ajda pravi, da želi biti unikatna, ampak do neke mere. Jasno ji je, da če gre kupovati v H&M, 
da bo v naslednjih dneh videla še vsaj eno punco z isto majico, kar pa ne pomeni, da tam ne 
kupuje, vendar si svoj stil potem popestri s torbico ali uhani. Če pa želi dati za nek kos 
oblačila večjo vsoto, potem pa tudi gleda na to, da ravno takega kosa nima še par drugih punc. 
Mojca doda, da dostikrat niti ne opaziš, da imata dve isto majico, ker ima mogoče ena zraven 
še nakit in drugače izpade. Nataša pove, da je tudi njej pomembno, da ima nek svoj stil, 
Andreja M. pa doda, da ji je pomembno predvsem takrat, če gre nekam v družbo, npr. zvečer 
v lokal in bi ji bilo neprijetno, da bi imela druga punca isto majico kot ona. Andreja P. pove, 
da ji je bilo smešno, ko je bila nekaj časa nazaj na birmi in je imelo par punc isto oz. zelo 
podobno obleko, celo birmanka in botra in Ajda takoj doda, da se tudi ona strinja, da je čisto 
odvisno kje si, če si npr. na maturantskem plesu, ti je pomembno, da boš nekaj posebnega in 
nimaš iste obleke kot katera druga. Vse pa so se tudi strinjale, da je drugače za moške – tudi 
če imajo isto obleko, sigurno nimajo iste kravate in že takoj niso isto oblečeni, ter da je zato 
njim dosti lažje.  
 
Ko ste bile mlajše, ste že tudi takrat imele nek svoj stil ali ste posnemale ostale, da ne bi 
izstopale? 
Andreja P. 'eh, ko si bil mali, je bila trenirka itak zakon, pa Nike-ice'. Nina L. pove, da se ji 
zdi, da smo imeli v osnovni šoli vsi podoben stil, pa ne zato, ker bi posnemali drug drugega, 
Mojca pa pravi, da so recimo v 5. razredu vse punce nosile hlače na trapez in potem 
tekmovale katera je imela boljše teniske. Potem kasneje pa je hodila na partyije in tam pa se je 
morala do določene mere prilagajati, npr. s čevlji, oblačili in modnimi dodatki, da je sploh 
sodila v tisto okolje.  
 
Kdaj ste potem začele razvijati nek svoj stil? 
Andreja M. pravi, da ni nikoli tekmovala z ostalimi in se primerjala, ampak je vedno imela 
oblečeno tisto, kar je bilo všeč njej, športnemu stilu recimo nikoli ni bila naklonjena. Njej se 
zdi, da šele ko si starejši začneš gledati ostale in šele potem mogoče kaj posnemaš, čeprav si 
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izoblikuješ svoj stil, ko si mlajši, pa ti je bolj vseeno. Nina P. pravi, da ko si starejši, po koncu 
osnovne šole sploh, prej pa gledaš bolj na to, da je oblačilo praktično. Tudi ostale so dodale, 
da starejši kot si, bolj imaš izoblikovan stil. 
 
Kaj so za vas modni dodatki? 
Začnejo naštevati: torbice, uhani, zapestnice, verižice, klobuke, čevlji, kape, šali, mobiteli, 
torbice za mobitele, ure, šminke, prstani. Nina L. pove, da se ji zdijo tudi kužki modni 
dodatek, tisti mali, za v torbico in pa da je lahko tudi avto modni dodatek ali pa nalepke za 
nohte in kristalčki za zobe. Andreja P. doda, da je lahko tudi košara za na tržnico modni 
dodatek, Nataša pa, da po njenem mnenju sem sodijo tudi tetovaže. Punce naštejejo še umetne 
nohte, barvne leče za oči, rokavice, očala, kravate, rute, obroče za v lase. 
 
Ko vidite neko žensko na cesti in rečete, da je dobro oblečena, to mislite celoten njen 
izgled vključno z modnimi dodatki ali samo majico in hlače, torej oblačila? 
Vse povejo, da imajo v mislih celoten izgled, ker tudi, če te morda pritegne bolj en izdelek na 
njen, je ravno zaradi tega mogoče njen celoten izgled boljši. Vse gledajo na stil kot celoto, če 
pa jim je še posebej nek del všeč, pa pohvalijo samo to, npr. verižico, ali čevlje. Nina L. pove, 
da mora biti nekdo v stilu, da ga opazi, ne pa da ima samo kos oblačila ali modni dodatek lep, 
ker v napačni kombinaciji ne izpade lepo. Ajda pripomni, da se popolnoma strinja in da dobi 
včasih občutek, da morajo nekatere ženske naenkrat vse dati nase, ko si kupijo kaj novega, 
ampak sploh ne gledajo na to ali jim pristaja ali ne. Vse se torej strinjajo, da moraš imeti 
pravo kombinacijo oblačil in modnih dodatkov, ki se skladajo v celoti. 
 
Katere modne dodatke nosite najbolj pogosto? 
Vse odgovorijo, da uhane, torbice in čevlje. Mojca še doda, da je pri njej to odvisno od 
letnega časa – poleti več pozornosti namenja japonkam, torbicam in zapestnicam, pozimi pa 
tudi torbicam, verižicam, šalom. S tem se strinja tudi Andreja M., ki pove, da poleti nosi dosti 
zapestnic, pozimi pa niti ne.  
 
So kateri dodatki, ki jih sploh ne nosite in zakaj ne? 
Nina L. ne nosi klobučkov, Andreja P. pa ne prstanov, ker ji niso všeč njeni prsti, zato noče 
pozornosti usmerjati vanje. Tudi Nataša prstanov ne nosi, ker jih enostavno ne rabi. Andreja 
M. ne nosi uhanov, ker ima vedno tako frizuro, da skrije uhane in se ji ne zdi smiselno, da bi 
jih nosila. Vse se strinjajo, da tudi ne bi nikoli nosile raznih rut.  
 
Kaj je tisto kar pri vas sproži potrebo po nakupu modnih dodatkov? 
Razlogi so, ker se naveličajo ostalih modnih dodatkov in enostavno zato, ker punce vedno 
želimo imeti nekaj novega. Mojca pravi, da si recimo kupi novo majico in potem pomisli 
kakšen modni dodatek bi ji sodil zraven, zato da bi si to majico oz. svoj izgled popestrila. Ali 
pa tudi obratno, da ko si kupuje majico gleda na to, da ji sodi zraven kakšnega modnega 
dodatka, ki ga že ima. Ajda pa pravi, da si recimo zaželi nov prstan, recimo rdeče barve in 
potem ugotovi, da nima ničesar za zraven ter si kupi še uhane rdeče barve. Zanjo je to nek 
dogodek v dnevu, ko se odloči, da bi imela nov modni dodatek in ga gre kupiti. Res pa je tudi, 
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da da veliko na modne dodatke in so ji zelo pomembni. Mojca se še spomni, da ko nekajkrat 
obleče isto kombinacijo oblačil, se ji zdi to že staro in ji je zoprno to obleči, zato si tudi z 
modnimi dodatki lahko popestri in vse skupaj takoj izgleda drugače, novo.  
 
Recimo, da si želite kupiti nov modni dodatek, a pred nakupom poiščete kakšne dodatne 
informacije o tem in kje? 
Vse odgovorijo, da odvisno za kakšno stvar gre. Če je ta dražja, Nina omeni npr. mobitel, 
potem seveda poiščejo dodatne informacije. 
 
Potem je iskanje informacij odvisno od cene ali kako? 
Andreja M. odgovori, da ja – če bo npr. kupovala uhane, ne bo iskala prej informacij, tako ali 
tako pa jih kupila verjetno kar sproti, ker bo v kakšni trgovini videla kakšne, ki so ji všeč, če 
pa bi kupovala npr. diamantno ogrlico potem pa bi se seveda vnaprej pozanimala npr. pri 
prodajalcih, pri prijateljih, primerjala cene.  
 
Kje iščete te informacije, če kupujete kak dražji modni dodatek? 
Nina L. odgovori, da v samih trgovinah, ki to prodajajo (za npr. kakšne tehnične stvari, kot je 
ura), čeprav prodajalcem ni vedno za verjeti, ker je njihov namen samo prodati izdelek, ne 
glede na vse – tu  Andreja M. poda primer za trgovino, v kateri dela prodajalka, ki vsem 
kupcem pravi, da jim vsa oblačila in modni dodatki pristajajo. Andreja P. doda, da je to 
nesmiselno, ker vsi vemo, da ne more vse vsem pristajati. Nataša omeni, da se pozanima pri 
prijateljih oz. komu, za katerega ve, da takšno stvar ima ali jo je že kdaj kupoval, enakega 
mnenja je tudi Ajda, ki še doda, da za nasvet najraje vpraša tiste ljudi, ki jim zaupa.  
 
Torej čigave informacije imajo največji vpliv na vas pri nakupu modnih dodatkov? 
Andreja M. pravi, da od tistih, ki že imajo izkušnje s takšnimi nakupi, pa tudi, če recimo 
prebere neke komentarje na kakšni internetni strani, drugače pa seveda od prijateljev ali 
družine. Nina doda, da od tistih, ki delajo s tem – se pravi prodajalcev v trgovini, kot je že 
omenila prej za primer ure ali od tistih, ki tak modni dodatek že uporabljajo. Mojca pove, da 
največjo pozornost nameni tistim, ki jih tudi sama pozna in jim zaupa, tako kot je prej dejala 
že Ajda, informacije na internetu ji ne pomenijo toliko, ker ne ve kakšni ljudje so jih napisali 
in dejansko kakšne izkušnje imajo s tem. Nina še omeni, da dostikrat tudi kupi kakšno dražjo 
stvar, pa o tem ne zbira toliko informacij, če pa izdelek potem ni v redu, pa ima vseeno neko 
izkušnjo in se iz tega kaj nauči, Andreja P. pa doda, da te to izuči, da dražjih izdelkov ni 
dobro kupovati na hitro in da se je dobro o tem čim bolj pozanimati in pregledati različno 
ponudbo, npr. čevlje, ure ali kaj podobnega.  
 
Kako kupujete modne dodatke - se vam večkrat zgodi, da kupite kar sproti, ker vam je 
nekaj všeč v trgovini ali se o tem odločate vnaprej? 
Večina jih odgovori, da sproti, Andreja P. pa odgovori, da se  sicer s tem strinja, razen, če 
kupuješ nek dražji modni dodatek, recimo uro, potem pa seveda vnaprej. Nataša doda, da je to 
spet odvisno od vsakega posameznika in njegovih finančnih sposobnosti, tudi ona se za dražje 
dodatke vnaprej odloča in pretehta različne možnosti, cenejše pa kupi največkrat kar tako, ko 
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vidi v trgovini, da ji je nekaj všeč. Je pa mnenja, da nekdo, ki mu 100€ ni veliko, lahko kupi 
tudi dražjo uro kar tako, ker mu je pač všeč. Nina L. odgovori, da je odvisno tudi od situacije 
– če izbira modne dodatke za npr. maturantski ples, potem bo vnaprej premislila in si že doma 
v glavi zamislila kaj bi imela, pa tudi če gre samo za uhane, ker je to res nek poseben 
dogodek. 
 
Katere so tiste lastnosti, ki so vam pomembne pri modnih dodatkih? 
Andreja M. pove, da če kupuje nekaj dražjega, npr. čevlje, potem ji je najbolj pomembna 
kakovost. Nekaj časa nazaj je npr. kupovala tudi nova sončna očala in pri tem sploh ni 
razmišljala o ceni. V trgovini je povprašala o vseh lastnostih in kakšno zaščito nudijo, šele na 
koncu je vprašala za ceno, a tudi če bi bila visoka, se nanjo ne bi ozirala, ker ji je bila 
pomembnejša zaščita in da so očala kakovostna. Nini L. so pomembni materiali, sploh pri 
čevljih, enakega mnenja je tudi Mojca, ki še doda, da ji je pomemben videz, da ji nekaj pade v 
oči in ji je všeč. Ajda pove, da je odvisno od situacije za katero kupuje nek modni dodatek – 
če si želi kupiti čevlje visokega cenovnega razreda, potem gleda na blagovne znamke, 
material in to primerja, se pa tudi zgodi, da vidi v trgovini npr. sončna očala in se 'zaljubi' v 
njih zaradi samega modela in takrat ji ni pomembno kakšna je cena, materiali ali blagovna 
znamka ter tudi ne bo iskala ostalih podobnih izdelkov, ker ji je všeč samo tisti in tistega želi 
imeti. Mojca tu doda, da ona si postavi neko mejo s ceno in se potem odloča znotraj tega na 
podlagi blagovnih znamk ali materialov, ali pa tudi kdaj ne kupi kakega modnega dodatka, 
ker je enostavno predrag, pa tudi če bi si ga lahko privoščila, ampak se ji ne zdi smiselno, da 
toliko odšteje za to. Cena je po njenem mnenju tista, ki na koncu odloči, ker smo le vsi 
finančno omejeni.  
 
Ste pred odločitvijo, da si kupite modni dodatek, o katerem se malo dlje odločate. S kom 
se posvetujete pred samim nakupom, če sploh se? 
Andreja M. ima najraje, da je kdo z njo in da ji pove, če ji stvar pristaja, npr. sončna očala, ki 
si jih je kupovala, med tem ko Mojca najraje nakupuje sama in se tudi sama odloči ali ji neka 
stvar pristaja ali ne. Nataša ima tudi rada, da je kdo z njo in ji pove kako ji stvar pristaja, prav 
tako Andreja P. 
 
Kdo najbolj vpliva na vaše nakupe? Še vseeno najbolj poslušate sebe, ali so to prijatelji, 
mogoče kak družinski član? 
Andreja M. pravi, da vsekakor posluša npr. prijateljice, če so z njo, ampak mora njej tudi biti 
všeč določena stvar in se mora dobro počutiti, ko jo ima na sebi. Mojca pove, da najbolj 
posluša sebe, sploh če ima s sabo še dve osebi – mama bi npr. rekla, da ji sončna očala 
pristajajo, sestra ali pa prijateljica pa mogoče da ji ne. Tudi Nina L. se strinja s tem, ker se ji 
ne zdi smiselno, da sprašuje ostale za npr. nek model torbice, če se njej sami ne zdi nek model 
lep, če pa se ji zdi, pa si ga bo kupila, ker je glavno, da je všeč njej.  
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Pokličete kdaj prijateljice po telefonu ali mamo, ko ste v trgovini in se odločate o 
nakupu recimo ene  torbice ter niste čisto sigurne ali bi jo kupile ali ne? 
Vse odgovorijo, da ne, razen Ajde, ki pove, da je enkrat videla v trgovini zelo lepo torbico, 
katere cena je bila kar visoka in je to torbico slikala in poslala mms dvema prijateljicama – 
napisala jima je, da je torbica sicer draga, ampak da ji je zelo všeč in ali jo naj kupi ali ne. Na 
koncu se je sicer odločila sama, ampak je verjetno pripomoglo tudi to, da sta ji obe prijateljici 
napisali, da naj ne razmišlja in jo kupi, če ji je tako zelo všeč – dobila je neko potrditev lastne 
odločitve. Ajda za nasvet večkrat tudi vpraša svojo mamo. Andreja P. doda, da ona kaj takega 
ne bi naredila, sploh pa ne da bi vprašala mamo, ker bi ji odsvetovala nakup, sploh če bi bil 
dražji in ostale, razen Ajde se strinjajo s tem. Prej bi tudi one poklicale recimo prijateljice. 
 
A potem bi prej vprašale za nasvet tistega, za katerega veste, da vam bo rekel da, oz. 
potrdil vašo odločitev ali to ni pomembno? 
Nina L. se takoj strinja in reče, da ja, ker dobiš potrditev in tudi ostale se strinjajo s tem. Ajda 
pa ima drugačno mnenje – povedala je, da ona ne gleda na to in da se ji niti ne zdi smiselno, 
da pokliče nekoga za katerega ve, da bo rekel da, če že vnaprej ve kakšen bo odgovor. Ona 
vpraša za nasvet tistega, ki ji bo povedal tako kot je, iskreno in to ji najbolj pomaga pri 
nakupu. Tudi ostale se potem nekako strinjajo s tem in Nataša pove, da je res najbolj važno, 
da je tebi všeč nek modni dodatek in da dobiš iskreno mnenje od nekoga, razen če se gre 
samo za finance, da recimo pokličeš svojo mamo, ki bo to financirala, potem pa ti je verjetno 
bolj pomembno, da reče ja. Ajda še tudi pove, da se nerada odloča predolgo o nakupih, ker se 
ji je že velikokrat zgodilo, da je predolgo kupovala neko stvar, ki ji je bila všeč in na koncu je 
sploh niso imeli več.  
 
A ste iskale kdaj informacije o modnih dodatkih po kakšnih spletnih skupnostih, 
forumih oz. na splošno na internetu in kje bolj točno ste to iskale? 
Večina odgovori z ne, Mojca pa pove, da je že tudi pobrskala po internetu o kakšnem 
modnem dodatku, če ga je prej videla npr. v reviji in ji je padel v oči ter je potem obiskala 
spletno stran tega proizvajalca. Ogledala si je tudi spletno stran trgovine Fantazija, ko je 
izvedela, da so jo postavili. Andreja P. je npr. iskala informacije o škornjih Ugg, ker jo je 
zanimala cena, katera jo je potem tudi odvrnila od nakupa.  
 
Kaj pa Facebook in razne skupine, ki se jim lahko priključiš ali pa postaneš oboževalec? 
Vse odgovorijo, da to uporabljajo, ampak ne, da bi postale oboževalke posameznega modnega 
dodatka, ampak se gre bolj za blagovne znamke oz. trgovine (Ajda omeni Fantazijo). Nina L. 
je postala ravno včeraj oboževalka ene parfumerije. Nataša je npr. članica skupine, ki 
'nasprotuje' čevljem Crocs. Mojca omeni aplikacije, preko katerih si lahko pošiljaš e-parfume, 
torbice, čevlje in kristalčke Swarovski in pove, da se ji zdi to nesmiselno, zakaj bi to pošiljala 
naokoli ali pa kdo njej, če tega ne more imeti v omari in je to samo v računalniku. Ostale ob 
tem prikimajo in se strinjajo.  
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Spremljate kaj se dogaja v teh skupinah ali samo na začetku postanete oboževalke in 
vam ni več to pomembno? 
Večini ni pomembno, Andreja P. pa pove, da redno spremlja skupino namenjeno znamki 
Adidas, ker ji je zelo všeč in jo zanimajo novosti.  
 
Kje kupujete modne dodatke? 
Naštejejo Mango, Fantazijo, H&M, Accessories, Mojca reče, da jih imajo tako že skoraj 
povsod, včasih pa si tudi naredi kaj sama. 
 
Res, sama izdeluješ modne dodatke? Katere pa?  
Pove, da ji je to še boljše, da si naredi sama, sploh če ji lepo uspe, ker sama naredi tako, da ji 
pristaja k oblačilom ali drugim modnim dodatkom, ki jih že ima. Sama pa si izdeluje 
predvsem verižice, včasih pa tudi naredi kakšne uhane, enkrat pa si je sama zašila tudi torbo, 
vendar je potem ni nosila, ker ji ni bila tako všeč.  
 
Še katera druga kaj izdela sama? 
Ajda pove, da je še do nedolgo nazaj sama izdelovala nakit in ga tudi prodajala. Izdelovala je 
zapestnice, prstane, verižice in uhane, vse iz različnih materialov, sedaj pa ji nekako to ni več 
v veselje. Povedala je še, da nikoli ni nosila lastnih modnih dodatkov, pa ne zato ker ji ne bi 
bili všeč, ker potem niti ne bi naredila točno takega, ampak verjetno zato, ker se je tistega 
izgleda že naveličala tekom izdelovanja.  
 
Mi lahko naštejete kakšno spletno trgovino, ki prodaja modne dodatke? 
Mojca omeni Fantazijo, Mango, Dorothy Perkins (in še doda, da sta slednji sicer trgovini, kjer 
prodajajo pretežno oblačila, vendar najdeš tudi kakšne čevlje), Ajda omeni Egolook. Andreja 
M. pove, da tudi na spletni strani blagovne znamke Nike najdeš modne dodatke – npr. torbe in 
čevlje.  
 
Je katera že kupila kdaj kak modni dodatek preko interneta? In če je, katerega? 
Večina te izkušnje še nima, Ajda pa je kupila enkrat prstan. Za spletni nakup se je odločila 
zato, ker ji je bil ta prstan zelo všeč in je sama želela izdelati zelo podobnega, vendar ji to ni 
uspelo. Zato si je prstan naročila, da je lahko potem sama doma izdelala podobnega, kar ji je 
tudi uspelo. Všeč ji je bilo, ker je za nagrado ob nakupu prstana dobila zraven še majčko.  
 
Zakaj se ostale niste nikoli odločile za nakup modnih dodatkov preko spleta? 
Nina L. in Andreja P. se strinjata, da je modni dodatek nekaj, kar moraš enostavno prijeti v 
roke in videti pred nakupom. Sploh npr. prstani, ker ti ni vsak prav zaradi različnih velikosti. 
Ajda pa omeni ceno, čeprav je že kupila modni dodatek preko interneta, ampak je bilo to 
samo enkrat. Pove, da se ji zdi nesmiselno preko interneta kupiti uhane za 3€, če bo za 
poštnino dala skoraj več kot je cena uhanov. Po drugi strani pa se ji zdi nesmiselno, da bi na 
internetu kupila torbico za 200€, ker bi jo pri taki ceni rada videla v živo in da vidi kako ji 
pristaja. Nataša pove, da videz ne internetu velikokrat vara in da stvar v živo zgleda 
popolnoma drugače. Nina L. še pripomni, da je tudi veliko komplikacij z vračanjem, če ti 
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potem nekaj ni všeč, ko vidiš v živo in podobno. Andrejo M. tudi najbolj moti cena, ker je 
poštnina tako draga in se ti enostavno ne izplača. Ajda še doda, da se vse vrti okoli cen, sploh 
pa zato, ker je modni dodatek nekaj, kar sploh ne rabimo, ampak je to samo za izgled, za 
dušo, ker zgleda lepo, za razliko od npr. hlač, brez katerih ne moreš hoditi naokoli. Tudi 
torbico, če pogleda iz funkcionalnega vidika, bi si jo lahko kupila za 5€, ampak si kupujemo 
dražje, lepše, čeprav dejansko ne potrebujemo takšnih.  
 
A potem so modni dodatki tako za zraven, za dušo? 
Nina L. pove, da ja, da je to pika na i, da popestriš svoj videz in tudi ostale prikimajo. Mojca 
doda, da se z modnimi dodatki nekako dopolniš.  
 
Ko kupite nek modni dodatek, to poveste komu, pokličete prijateljice? 
Andreja P., Andreja M. in Nina L. povedo, da se po navadi pokličejo. Mogoče ne kar takoj, 
ampak v tistem dnevu vsekakor izvedo vse tri (ker so zelo dobre prijateljice), da imajo nekaj 
novega. Nina L. doda, da pokliče še posebej takrat, če si kupi nekaj kar ji je zelo všeč, ali je 
dolgo iskala, Ajda se strinja z njo. Mojca pove, da tudi ona komu sporoči, če je res navdušena 
nad nakupom ali pa če kupi kakšne čevlje, ki so bili znižani in je bil zato nakup ugoden.  
 
Ko ste recimo nezadovoljne s kakšnim modnim dodatkom - poveste komu, reklamirate 
izdelek? 
Tudi tu so bili podobni odgovori, kot pri prejšnjem vprašanju. Če so nezadovoljne z nakupom 
ali da recimo doma ugotovijo, da jim nek modni dodatek ni tako zelo všeč – to se zgodi 
največkrat pri čevljih, tudi pokličejo prijateljice oz. jim ob priložnosti omenijo. Največkrat so 
same reklamirale ravno čevlje, če že. Pri drugih modnih dodatkih niso imele teh izkušenj, 
sploh ne pri kakšnih uhanih ali prstanih.  
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