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UVOD 

 

Živimo v času, ko iz dneva v dan nastajajo nove politične in gospodarske povezave. Na eni 

strani smo priča razvoju velikih mednarodnih podjetij, na drugi pa majhnih proizvajalcev in 

kmetov. Oboji se na trgu borijo za porabnikovo naklonjenost in čim večji tržni delež. Za 

doseganje le tega pa je potrebno veliko energije, da prepoznamo porabnike, da vemo, kakšne 

so njihove želje in potrebe. »Kompleksnost in medsebojno vplivanje dejavnikov okolja, v 

katerem podjetje deluje, ter zaznane lastnosti izdelkov ali storitev skupaj vplivajo na 

porabnikovo nakupno vedenje in odločanje. Iskanje izdelka, storitve ali doživetja, ki bo 

pomenilo zadovoljitev specifičnih potreb porabnikov, temelji na identifikaciji osnovnih 

razlikovalnih lastnostih in s tem konkurenčne prednosti v njihovih očeh. Nedvoumna pozicija 

ter posledično ustrezna zaznava lastnosti izdelka ali storitve s strani porabnika bi morala biti 

osnovna cilja strateškega trženja izdelkov in storitev podjetji, ki želijo biti uspešna« (Dujić, 

2005, str. 1). Glede na zelo velik obseg homogenih izdelkov, ki polnijo naše trgovinske 

police, pa na porabnika pri nakupni odločitvi ne vpliva več samo zadovoljitev potrebe, pač pa 

tudi mnogi drugi dejavniki, kot so država izvora izdelka in etnocentrizem. 

 

V diplomskem delu se želim podrobneje seznaniti s porabnikovim nakupnim vedenjem in 

vplivom potrošnega etnocentrizma (angl. consumer etnocentrism). Pri tem je predmet 

obravnave ugotavljanje vpliva potrošnega etnocentrizma na nakup jagod. Namen diplomskega 

dela je raziskati pojav potrošnega etnocentrizma med slovenskimi porabniki in njegov vpliv 

na nakupno vedenje pri nakupu jagod. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali so slovenski 

porabniki etnocentrični in kako vrednotijo slovenske jagode. Zanima me tudi, kaj jih spodbudi 

k nakupu jagod in kaj jim je pri takšnem nakupu najbolj pomembno. 

 

Raziskovalni pristop v diplomskem delu je kvantitativna raziskava. Anketni vprašalnik sem 

razdelila med naključno izbrane anketirance. Anketiranje sem izvajala na terenu kot tudi 

preko spleta, saj sem anketne vprašalnike pošiljala tudi po elektronski pošti. Temeljne 

hipoteze, ki jih bom v diplomskem delu teoretično in empirično preverila, se nanašajo na 

potrošni etnocentrizem porabnikov, na dražljaje, ki vplivajo na nakup jagod, pa tudi na vpliv 

starosti porabnikov in dohodka gospodinjstev na nakup jagod. 

 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu v začetku opredelim 

porabnikovo vedenje, proces nakupnega odločanja in dejavnike, ki vplivajo na nakupno 

odločanje porabnikov. Nato v tretjem poglavju, kot dodaten dejavnik, ki vpliva na nakupno 

odločanje, opredelim državo izvora. Sledijo podpoglavja, v katerih opišem, kakšna je vloga 

podobe države pri nakupnem odločanju, in opredelim, kako se lahko država izvora pri 

porabnikih uveljavi kot stereotip. Sledi četrto poglavje, kjer opredelim potrošni etnocentrizem 

in razložim pojem deklarativnega etnocentrizma. V zadnjem sklopu teoretičnega dela pa še 

navedem, kako se v zadnjem času potrošni etnocentrizem razširja med porabniki. V 

empiričnem delu diplomskega dela sem podrobneje opisala raziskavo o nakupnem vedenju 

slovenskih porabnikov in vplivu potrošnega etnocentrizma na nakup jagod. Opisala sem cilje 

in opredelila hipoteze, prav tako pa sem podrobno predstavila tudi potek in načrt raziskave z 

raziskovalnimi metodami in instrumenti. Za konec sem predstavila še podrobno analizo 

pridobljenih podatkov in omejitve napak. Diplomsko delo sem zaključila s sklepom, sledijo 

pa še literatura in viri. 

 

1 PORABNIKOVO VEDENJE 
 

Porabnik je v današnjem svetu neprenehoma izpostavljen različnim dražljajem, njegovo 

vedenje pa je v največji meri odvisno od tega, kako te dražljaje zazna. Pojem zaznavanje 

uporabljamo za opredelitev osebnega načina izpostavljenosti, čutenja in razlage različnih 
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dražljajev (Možina, Zupančič & Postružnik, 2010, str. 273). Dražljaji se nato transformirajo v 

potrebe ali želje, ki jih porabnik skuša v čim večji meri zadovoljiti. Da bi podjetja lahko 

ugodila porabnikovim potrebam in željam, morajo dobro poznati svoje porabnike, kar pa 

nikakor ni lahko. Porabniki se pogosto sploh ne zavedajo pravih motivov, ki jih vodijo k 

nakupu, včasih se njihove potrebe nepričakovano pojavijo, spet drugič izginejo. Zato je za 

podjetja ključnega pomena, da poznajo vsaj dejavnike, ki vplivajo na odločanje porabnika in 

procese pri nakupni odločitvi. 

 

1.1 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločanje porabnikov 
 

Večina raziskovalcev, ki proučujejo dejavnike, ki vplivajo na odločanje porabnikov, 

ugotavlja, da na porabnika pri nakupu vplivajo številni dejavniki. Čeprav po večini govorijo o 

istih dejavnikih, pa se njihove opredelitve med seboj razlikujejo. Najbolj se je v strokovni 

literaturi uveljavila Kotlerjeva opredelitev, ki deli dejavnike na naslednje štiri skupine, in 

sicer (Kotler, 1996, str. 174): 

 

 kulturni dejavniki 

 družbeni dejavniki 

 osebni dejavniki in 

 psihološki dejavniki 

 

1.1.1 Kulturni dejavniki 

 

V sklop kulturnih dejavnikov sodijo kultura, subkultura in družbeni razredi. 

 

Kultura se nanaša na socialno dediščino človeka in je specifična za vsako posamezno družbo. 

Predstavlja različen stil življenja in prilagojenost človeka okolju. Nastala je v teku časa in 

vsebuje znanje, umetnost, verovanje, zakone, ideje, vrednote in navade. Tega se človek nauči, 

se prilagodi ali po potrebi tudi spremeni (Možina, et al., 2002, str. 116). 

 

Subkultura je v sociologiji kultura ali skupina ljudi, ki jih povezuje poseben vzorec vedenja in 

prepričanj znotraj večje kulture. Bistvo subkulture, ki jo ločuje od drugi družbenih skupin, je 

predvsem zavedanje sloga in drugačnosti v slogu, oblačilih, glasbi ali v drugih interesih. 

 

Družbeni razred predstavlja gospodarsko ali kulturno ureditev določenih skupin v družbi. Za 

najvišji družbeni razred največkrat uporabljamo izraz elita (Družbeni razred, b. l.). 

 

Kultura je eden najpoglavitnejših dejavnikov, ki vplivajo na porabnikove odločitve, saj nas 

spremlja od rojstva in je ukoreninjena v porabnikih, tako da lahko na njo le s težavo vplivamo 

in je na kratki rok ne moremo spremeniti. 

 

1.1.2 Družbeni dejavniki 

 

Zelo močno vlogo pri nakupnem vedenju porabnika imajo tudi družbeni dejavniki, kamor 

prištevamo referenčne skupine, družino, pa tudi družbene vloge in položaje. 

 

Kotler (1996, str. 178) razlaga, da na porabnika vplivajo različne referenčne skupine, to so vse 

skupine, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na porabnikova stališča in njegovo vedenje. 

Tako skupine na posameznika vplivajo vsaj na tri načine: 
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 posameznika spodbujajo k novim načinom vedenja ali življenjskega sloga, 

 oblikujejo njegov pogled na svet in njegovo samopodobo in 

 silijo ga v podrejanje določenim vzorcem, ki lahko vplivajo na izbiro določenih izdelkov 

oziroma blagovnih znamk. 

 

Ko v sklopu družbenih dejavnikov govorimo o družini, le to ločimo na primarno in ustvarjeno 

družino. Primarna družina porabnika so porabnik sam in njegovi starši, ki mu skozi vzgojo 

izoblikujejo predvsem politično, ekonomsko in versko usmerjenost, poleg tega pa porabniku 

privzgojijo določene vrednote, kot so samospoštovanje, ljubezen in poštenje. Zakonca in 

otroci pa sestavljajo ustvarjeno družino. Družina predstavlja najbolj razširjeno družbeno 

skupnost in tudi pri potrošnji igra zelo veliko vlogo na posameznika, zato ji večina tržnih 

raziskav posveča veliko pozornosti.  

 

Človek je skozi življenje zavestno ali nehote vključen v določene skupine, kot so družina, 

službeni kolektivi, organizacije, društva in klubi. Glede na te skupine pa jim pripisujemo 

različne vloge in položaje. Tako ima ena oseba hkrati več različnih vlog, v družini vlogo sina 

in očeta, v službi vlogo glavnega računovodja, v društvu pa blagajnika društva. Skladno z 

vlogami pa so nam pripisani tudi različni položaji, tako ima oče po navadi višji položaj kot 

sin, predsednik nekega društva pa višji položaj od tajnika. Skladno s položaji se oblikujejo 

tudi statusni simboli, ki pa so prav tako odvisni od različnih dejavnikov. 

 

1.1.3 Osebni dejavniki 

 

Kljub ostalim dejavnikom pa veliko vlogo pri nakupnem odločanju igrajo tudi osebni 

dejavniki, ki jih raziskovalci delijo predvsem na kupčevo starost – ljudje skozi življenje 

potrebujemo in kupujemo različne izdelke, tako smo v mladih letih bolj nagnjeni k nakupu 

modnih oblačil in oblačil, ki izstopajo, v starejših letih pa se poslužujemo predvsem bolj 

diskretnih oblek; stopnjo v življenjskem ciklu – ljudje se soočimo z različnimi stopnjami, od 

samskega stanu, do poročenih, poročenih z otroci, do vdov ali vdovcev in temu je primerna 

tudi naša potrošnja; poklic – potrošnja ljudi se razlikuje tudi glede na poklic, ki ga 

posameznik opravlja, tako na primer gozdar kupuje delovno in zaščitno obleko, med tem ko 

odvetnik elegantne obleke in srajce; pa tudi na finančne razmere – tu se ljudje razlikujejo 

predvsem po višini dohodka, prihrankih, dolgovih, pa tudi po tem ali so nagnjeni k potrošnji 

ali varčevanju. Med osebne dejavnike prištevamo tudi življenjski slog – tu gre predvsem za 

posameznikov način življenja, ki izoblikuje njegove dejavnosti, interese in mnenje; osebnost 

– osebnost zajema vse vidike posameznikovega delovanja: duševne značilnosti (značilnosti 

duševnih procesov, osebnostne lastnosti), telesne značilnosti (značilnosti bioloških procesov, 

značilnosti telesnega videza) in vedenjske značilnosti, zato pravimo, da je osebnost 

psihofizična celota (Kompare, Stržišar, Dogša, Vec & Curk, 2009, str. 125); in samopodobo 

– samopodoba je celota predstav, stališč in sodb o samem sebi (Kompare et al., 2009, str. 

137).  

Če primerjam osebno skupino dejavnikov s prejšnjima dvema, bi rekla, da govorimo o 

aktivnih dejavnikih. Ti dejavniki so zelo pomembni, a potrebujejo stalno pozornost podjetij, 

saj se skozi življenje posameznika močno spreminjajo.  

 

1.1.4 Psihološki dejavniki 

 

Prva naloga pri promociji kateregakoli izdelka je ustvariti zavedanje (zaznavo), da izdelek 

obstaja. Druga naloga je posredovati dovolj privlačnih informacij (učenje in prepričevanje) o 

izdelku, da bi se porabniki pričeli zanj zanimati in bi opravili nakup na osnovi informacij. Na 
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koncu si vsak trgovec želi, da njihove trženjske komunikacije spodbujajo porabnike 

(motivacija), ki bodo želeli zadovoljiti svoje potrebe z uporabo izdelka. Če bodo z izdelkom 

zadovoljni, ga bodo še naprej kupovali. Vsi trije omenjeni psihološki procesi – zaznavanje, 

učenje in motivacija – so zelo pomembni za trženjsko komuniciranje. Osebje za trženjsko 

komuniciranje lahko prek njihovega proučevanja lažje presodi, kako bodo porabniki sprejeli 

njihova sporočila (Možina et al. 2010, str. 273). Kotler (2004, str. 198) pa doda še četrti 

dejavnik in to so prepričanje in stališča.  

 

1.2 Proces nakupnega odločanja 
 

Nakupni proces pri porabniku lahko razumemo kot proces odločanja in reševanja problemov. 

Z njim označujemo premišljena, zavestna dejanja, s katerimi zadovoljujemo potrebe. Končni 

rezultat oblikujejo številni dejavniki, od interne motivacije do najrazličnejših zunanjih 

dejavnikov. Včasih se porabnik odloča zelo racionalno, previdno pretehta in ocenjuje 

funkcionalne lastnosti izdelka. Pogosto pa prevladujejo lastnosti izdelka, ki se kažejo v 

čustvenih odzivih, čustvenem zadovoljstvu, sanjarjenjih in estetskih razmišljanjih (Damjan & 

Možina, 1995, str. 29). Pri nakupu izdelka kot so jagode je vpletenost v nakup nizka, zato 

porabnik takšnemu nakupu ne bo posvečal veliko časa in pozornosti. 

 

Pri proučevanju nakupnega odločanja so trženjski strokovnjaki (Kotler, 1996, str. 193) razvili 

»petstopenjski model« nakupnega procesa z naslednjimi stopnjami: prepoznavanje potrebe, 

iskanje podatkov, ocenitev možnosti, nakupna odločitev in ponakupno vedenje. Nakupni 

proces se začne precej pred neposrednim nakupom in ima posledice še dolgo po njem, in sicer 

se začne s prvo stopnjo, ko kupec prepozna problem ali potrebo, ki jo lahko sprožijo notranji 

(lakota, žeja, spolnost, …) ali zunanji (slika, reklama, vonj, …) dražljaji. Če apliciramo to 

na nakup jagod, bi bila najverjetnejša dražljaja lakota ali pa sočne jagode na polici trgovine. V 

drugi stopnji poiščemo informacije v zvezi z nakupom. Poznamo dve ravni spodbujenosti: 

povečanjem pozornosti, kjer porabnik postane bolj pozoren na željen izdelek, in na aktivno 

iskanje informacij. Vire informacij delimo v štiri skupine: osebni viri: družina, prijatelji, 

znanci; poslovne vire: oglaševanje, prodajalci, embalaža; javne vire: mediji, porabniške 

organizacije; in izkustvene vire: ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba izdelka. Če 

bi šel naš porabnik, ki želi jagode, čez to fazo, bi najverjetneje le povečal pozornost. V tretji 

stopnji skuša porabnik oceniti vrednost izdelka predvsem z vidika, kako zadovolji potrebo in 

kakšno bo imel korist. Pri nakupu jagod gre le za vprašanje ali se bo porabnik najedel in ali bo 

potešil svoje želje po sočno rdečih jagodah. V četrti stopnji ima porabnik lahko že 

izoblikovano nakupno namero, na katero pa lahko vplivata dva dejavnika, to sta stališče 

drugih in nepredvideni situacijski dejavniki, kot so izguba službe, nakup drugega bolj 

pomembnega izdelka, …. Pri bolj zapletenih nakupih sta to pomembna dejavnika. Tudi pri 

nakupu jagod lahko na porabnika vpliva stališče drugih, na primer da porabnikovi starši ne 

kupujejo jagod, ker so prepričani da povzročajo mnoge alergije, zato se tudi porabnik pri 

nakupu sadja raje odloča za češnje. O nepredvideni situaciji pa lahko govorimo, ko gre 

porabnik kupiti jagode, in vidi na polici češnje, ki imajo znižano ceno, zato se rajši odloči za 

nakup češenj, jagod pa ne kupi. V zadnji fazi pa bo porabnik občutil ali zadovoljstvo in bo 

izdelek priporočil tudi drugim, ali pa je od kupljenega izdelka pričakoval več in bo le s tem 

nezadovoljen. V tem primeru bo lahko s svojim negativnim mnenjem vplival na 

marsikaterega novega porabnika. Tudi pri nakupu jagod lahko občutimo zadovoljstvo, ko 

kupimo sočne sladke jagode, ali nezadovoljstvo, če so le te vodenega okusa in smo ocenili, da 

je zaznana kakovost pod našimi pričakovanji. 
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Slika 1: Petstopenjski model nakupnega postopka 

 

 

 

 

 

 

Vir: P. Kotler, Marketing Management - Trženjsko upravljanje, analiza, načrtovanje, izvajanje in kontrola, 1996, 

str. 194 

 

Kot prikazuje slika 1, naj bi porabnik pri nakupu nekega izdelka prehodil vseh pet stopenj, a 

to ne drži popolnoma, saj lahko porabnik kakšno stopnjo preskoči, ali pa se vrne na prejšnjo 

stopnjo. Če pogledamo primer nakupa jagod, se bo porabnik iz prve stopnje najverjetneje 

takoj pomaknil na nakupno odločitev, vse vmesne stopnje pa bo preskočil.  

 

2 DRŽAVA IZVORA KOT DEJAVNIK NAKUPNEGA ODLOČANJA 
 

Realnost današnjega sveta je, da sodobni porabniki izbirajo med mnogimi izdelki, ki se 

izdelajo v različnih deželah sveta. Odzivi porabnikov na to dejstvo so različni in odvisni od 

značilnosti in prepričanja posameznika ter ostalih objektivnih zunanjih vplivov. V nekaterih 

primerih je izvor blaga temelj za zaznavo boljše ali slabše kakovosti izdelka. Na splošno 

ljudje radi ovrednotijo izdelke iz lastne države bolje kot tuje in izdelke iz razvitih držav bolje 

kot tiste iz manj razvitih. S tem postane podatek o izvoru blaga pomembna informacija v 

procesu porabnikovega vrednotenja in v kasnejši fazi nakupne odločitve. Izvor blaga se 

pogosto povezuje z zaznavo kakovosti blaga (Solomon et al., v Dujič, 2004, str. 16). 

 

Da država izvora vpliva na porabnika, pa se strinja tudi Herche (1994, str. 4), ki v svoji 

raziskavi pravi, da glede na to, kolikšen vpliv ima država izvora na porabnikovo sprejemanje 

izdelkov domačega oziroma tujega izvora, bi ji morali trženjski managerji na 

visokokonkurenčnih trgih končnih porabnikov posvečati enako pozornost kot oblikovanju in 

razvoju novih izdelkov, načrtovanju tržnih poti in trženjskega komuniciranja ter oblikovanju 

cen. 

 

2.1 Vloga podobe države pri nakupnem odločanju 
 

Podoba države in njena vloga pri odločanju porabnikov za nakup nekega izdelka je že v veliki 

meri raziskana. In čeprav je pojem podobe države pri različnih raziskovalcih različno 

opredeljen, so po večini vsi podobnega mnenja in sicer da lahko podoba neke države 

pozitivno ali negativno vpliva na nakupno odločitev porabnika. 

 

Nagashima (v Dujič, 2004 str. 19) je eden izmed prvih, ki je v svoji študiji opredelil podobo 

države kot: »… slika, ugled, stereotip, ki ga poslovneži ali porabniki povežejo z izdelkom iz 

specifične države. Ta podoba je oblikovana z naslednjimi spremenljivkami: značilnosti 

izdelka, značilnosti naroda, ekonomsko in politično ozadje, zgodovina in tradicija«. V 

kasnejših letih sta Roth in Romeo (1992, str. 480) v svoji raziskavi podobo države opredelila 

kot porabnikovo celostno zaznavo kakovosti izdelkov proizvedenih v dani državi, ki temelji 

na njegovih predhodnih zaznavah o proizvodih in tržnih prednostih oziroma slabostih te 

države.  

 

Kot posledica globalizacije se kaže tudi vse večja izbira proizvodov na trgovinskih policah, ki 

pa so vse bolj homogeni, tako po kvaliteti kot tudi ceni.  Zato se porabnik v veliki meri odloča 

tudi na osnovi podobe države. V literaturi lahko opazimo dva nasprotujoča si pogleda 

porabnikovega vedenja in verjetnosti, da nanj vplivajo informacije o izvoru blaga. 

Prepoznavanje 

potrebe 

Iskanje 

podatkov 

Ocenitev 

možnosti 

Nakupna 

odločitev 

Ponakupno 
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Zagovorniki prvega pogleda so prepričani, da bo porabnik informacijo o izvoru blaga izbral 

kot osnovo za vrednotenje kakovosti izdelka v primeru, ko ne bo imel na voljo dovolj ostalih 

podatkov o izdelku ali blagovni skupini. Nasprotni pogled pa zagovarja, da večje število 

informacij, ki so porabniku dosegljive o izdelku ali blagovni skupini, samo še pospeši in 

poveča uporabno vrednost zunanjih informacij, kot so izvor blaga (Schaefer, v Dujič, D. 

2005). 

 

2.2 Država izvora kot stereotip 
 

Stereotipi so poenostavljena in posplošena pojmovanja (sodbe) o socialnih skupinah in 

njihovih pripadnikih. […] Stereotipi so lahko pozitivni, negativni ali nevtralni, za vse pa je 

značilno pripisovanje določene značilnosti vsem pripadnikom skupine in zanemarjanje razlik 

med posamezniki. Stereotipi tako po eni strani precenjujejo razlike med skupinami, po drugi 

strani pa zanemarjajo razlike med posamezniki znotraj skupin. Najpogostejši so etnični 

stereotipi – poenostavljena in pogosto neutemeljena pojmovanja o narodih in etničnih 

skupinah oz. pripadnikih teh skupin (Kompare, et al. 2011, str. 161-162). 

 

Prve opredelitve izvora blaga so zasnovane na ideji, da ljudje dodeljujejo drugim ljudem in 

deželam stereotipne podobe. Podoba izvora blaga ima značilen vpliv na porabnikovo sodbo o 

kakovosti izdelka in pripravljenost za nakup izdelka (Balabanis at al. 2002, str. 584). Porabnik 

izvor blaga pogosto uporablja kot pokazatelj kakovosti izdelka. Nekatere lastnosti so močno 

povezane z nekaterimi državami. Izdelki iz teh držav pogosto poskušajo privzeti pozitivne 

koristi, ki iz povezav s posamezno državo izhajajo. V tem primeru deluje izvor blaga kot 

stereotip – na podlagi lastnosti različnih izdelkov zasnovano znanje (Solomon et al., v Dujič, 

2004, str. 25). Porabniki različno zaznavajo izdelke glede na njihovo (domnevno) nacionalno 

poreklo, pri čemer svoja stališča oblikujejo na osnovi stereotipnih podob držav, ki jih 

porabnik povezuje z izdelkom. Na primer: porabnik izpostavlja superiornost Japonske pri 

izdelavi izdelkov sodobne elektronike ali italijanskega oblikovanja za modne izdelke. Prav 

tako prestižne blagovne znamke predvsem sirov in vin kupci povezujejo s Francijo, kitajske 

izdelke široke potrošnje pa s slabo kakovostjo prav vseh izdelkov izdelanih v tej državi. 

Tovrstne pristranskosti pri presoji izdelkov določenega nacionalnega porekla vplivajo na 

porabnikova stališča, nakupne navade in vedenje (Rojšek & Vida, 2009). 

 

3 ETNOCENTRIZEM 
 

Vsepovsod po svetu že tisočletja prihaja do stikov med različnimi kulturami. In kadar smo 

priča takšnim srečanjem, je po navadi najbolj spontan odziv na druge, da jih s svojega 

lastnega stališča oziroma stališča in značilnosti lastne kulture presojamo in ocenjujemo. Ta 

pojav imenujemo etnocentrizem. Etnocentrizem v splošnem označuje prepričanje o kulturni 

večvrednosti in superiornosti lastne etnične skupine. Na zunaj se kaže predvsem v izraziti 

etnični zavesti in pa zaničevanju in podcenjevanju drugih etničnih skupin. Etnocentrizem je 

bil opredeljen v sociološki literaturi leta 1906. Pojem je prvi vpeljal William Graham Summer 

(Summer v Sharma, Shimp & Shin, 1995, str. 27), ki  je definiral etnocentrizem kot: »/…/ 

pogled na stvari, pri katerem je posameznikova skupina center vsega, vse ostale skupine pa 

postavljene in ocenjene glede na to skupino /…/ vsaka skupina vzdržuje svoj ponos in 

samovšečnost, ponosna je na svojo edinstvenost in s prezirom gleda na ljudi zunaj skupine«. 

Po Summerju je etnocentrizem, kot pravi obstoječa literatura, postal bolj psihološki konstrukt, 

saj se je ukvarjal z raziskovanjem tako posameznikove osebnosti kot tudi z bolj splošnimi 

analizami družbe in kulture (LeVine & Campbell v Shimp & Sharma, 1987, str. 280). 

 

Vida (2002, str. 58-59) je v svoji razlagi etnocentrizma povzela predhodne definicije in ga 

opredelila kot splošno prepričanje, da se posameznik poistoveti z neko etnično skupino, ki je 
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superiorna glede na ostale etnične skupine. Etnično skupino sestavljajo posamezniki, ki so 

med seboj povezani, skupna pa jim je tudi kulturna struktura in etična identiteta. Seveda pa 

ima vsaka etnična skupina tudi izrazito osrednjo značilnost, ki je lahko rasna, religiozna, 

jezikovna, tradicionalna, ali pa gre za kombinacijo le teh in ostalih značilnosti. Osnovna ideja 

etnocentrizma, da so druge etnične skupine in njihovi pripadniki manjvredni, se lahko kaže na 

različne načine, najbolj pogoste oblike pa so oblikovanje predsodkov, zaničevanja, sovraštva, 

v skrajnih primerih pa tudi izvajanje nasilja. In kot je dejal že Summer, tudi Vida povzame, da 

si skupine med seboj naravno nasprotujejo, po drugi strani pa prav to nasprotovanje povzroči 

čustva pripadnosti med člani znotraj skupine in zavračanje ostalih.  

 

3.1 Potrošni etnocentrizem 
 

Pojem potrošniški etnocentrizem, ki sta ga leta 1987 opredelila Terence A. Shimp in Subhash 

Sharma je izpeljan iz prvotnega sociološkega koncepta etnocentrizma, vendar pa je prilagojen 

na sodobno raziskovanje porabnikovega vedenja. Omenjena avtorja sta ključna na področju 

raziskovanja potrošnikovega etnocentrizma, saj vse nadaljnje raziskave izhajajo iz njune 

opredelitve. Prav tako sta omenjena avtorja, T.A. Shimp in S. Sharma leta 1987 oblikovala 

lestvico s 17 trditvami za proučevanje potrošniškega etnocentrizma. Lestvico sta poimenovala 

CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale). Rezultati, pridobljeni z merjenjem 

na omenjeni lestvici, merijo nagnjenost porabnikov k etnocentrizmu. Do danes so bile po 

vsem svetu na to temo narejene številne raziskave, ki so dokazale, da je lestvica CETSCALE 

pri merjenju etnocentrizma učinkovita (Shimp & Sharma, 1987, str. 281-288). Shimp in 

Sharma (1987, str. 280) sta potrošniški etnocentrizem opredelila kot prepričanje, da je 

nakupovanje uvoženih izdelkov napačno in nemoralno, saj le to škoduje domačemu 

gospodarstvu, povečuje brezposelnost in je nepatriotsko. Tako so izdelki, ki so uvoženi, 

predmet prezira visoko etnocentričnih porabnikov. Močno etnocentrični porabniki ne 

kupujejo izdelkov tujega izvora, kupovanje domačih izdelkov pa jim daje občutek 

pripadnosti, identitete in odobravanja znotraj skupine. Medtem ko v nasprotju s povedanim 

neetnocentričen porabnik enako vrednoti tako domače kot tudi tuje izdelke, in sicer na podlagi 

njihove vrednosti in lastnosti in ne glede na državo izvora izdelka (Shimp & Sharma, 1987, 

str. 280). Etnocentrični porabniki imajo raje domače izdelke, saj verjamejo, da so izdelki, 

izdelani v njihovi državi, najboljši (Klein et al. v Wang & Chen, 2004, str. 391). Poleg tega pa 

skrb za moralo vodi porabnika v nakup domačih izdelkov, kljub temu da so le ti slabše 

kvalitete od uvoženih izdelkov (Wall & Heslop v Wang & Chen, 2004, str. 391). 

 

Empirične raziskave, ki so bile izvedene na različnih mednarodnih trgih, kažejo, da bi se v 

normalnih tržnih razmerah (ko je na voljo široka izbira domačih in tujih blagovnih znamk v 

kateri koli kategoriji izdelkov) porabniki raje odločali za nakup domačih izdelkov, 

prvenstveno zaradi njihovega čuta domoljubnosti (Han & Terpstra v Maher Pirc, 2002, str. 5). 

Seveda pa so se po drugi strani našle tudi raziskave, ki trdijo drugače. Na primer, v raziskavi 

poljskih porabnikov sta Good in Huddleston (v Dmitrović & Vida, 2007, str. 5) ugotovili, da 

se močno etnocentrična nagnjenja ne usmerijo vedno k uporabi domačih izdelkov. Prav tako 

sta splošno znanim trditvam nasprotovala McLain in Sternquist (v Dmitrović & Vida, 2007, 

str. 6), ki trdita, da ni nujno, da bodo bolj etnocentrični porabniki v večji meri kupovali 

domače izdelke kot pa tisti porabniki z nekoliko nižjim etnocentrizmom.  

 

3.2 Pojem deklarativnega etnocentrizma 
 

Maksimovic (2003) je mnenja, da etnocentrizem porabnika izraža željo po blagostanju, 

najpogosteje pa se pri porabniku pojavlja v težavnih trenutkih, predvsem takrat, ko nastopijo 

socialni problemi. Takrat naj bi se tudi poraba domačih izdelkov povečala. Tako bi lahko 
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trdili, da se etnocentrične tendence porabnika ne razvijajo v izolaciji, ampak kot rezultat 

socialnopsiholoških in demografskih vplivov. Kot že mnogi raziskovalci, tudi Maksimovic na 

primeru Srbije ugotavlja, da je etnocentrizem v pozitivni korelaciji s slabšimi življenjskimi 

razmerami. Prav tako omenja paradoks, po katerem naj bi prebivalci BiH zase trdili, da so 

zelo etnocentrični, po drugi strani pa dejansko kupujejo zelo malo domačih blagovnih znamk. 

Kar pomeni, da v večini kupujejo tuje izdelke, in sicer predvsem zaradi boljše kvalitete in 

nizkega ugleda domačih blagovnih znamk. Zaradi zgoraj omenjenih ugotovitev pa 

Maksimovic v svojem članku omenja tudi problematiko deklarativnega etnocentrizma. 

Deklarativni etnocentrizem pomeni stanje, ko porabniki zase trdijo, da so etnocentrični in da 

podpirajo domače blagovne znamke, vendar pa se njihovo vedenje in dejanske nakupne 

navade odmikajo od etnocentrizma. 

 

3.3 Razširjenost etnocentrizma med potrošniki 
 

Kot pravi Janez Damjan (1993, str. 236) so se nekdanje socialistične države in države srednje 

in vzhodne Evrope v začetku tranzicije močno preoblikovale. Tako da ni čudno, da so bili na 

teh območjih prisotni tako poslovni kot tudi raziskovalni interesi. Seveda pa je bilo logično 

pričakovati tudi ogromne spremembe v porabnikovem obnašanju (Damjan, J., 1993, str. 236). 

Posledica razširjenega mednarodnega brezcarinskega poslovanja in vse večje globalizacije so 

tudi trgovinske police, ki so vse bolj polne najrazličnejših domačih in tujih izdelkov. Seveda 

pa to pri nekaterih porabnikih vzbuja strah, da bi v preveliki meri izgubili narodno identiteto, 

zato se je pri porabnikih začela krepiti etnična zavest, ki se lahko kaže tudi v porabnikovih 

preferencah do izdelkov oziroma storitev, ki so domačega izvora, v tem primeru pa že 

govorimo o potrošnem etnocentrzmu. Seveda pa je za širjenje le tega potrebno veliko truda in 

energije. 

 

V mnogih državah so se oblikovale predvsem nacionalne kampanje, kot na primer kupujmo 

hrvaško ali kupujmo irsko. V Sloveniji se je takšna narodna kampanja Kupujmo slovensko 

začela v letu 2008, in sicer v sodelovanju Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) in 

slovenskih živilskih in kmetijskih podjetij. Namen kampanje je slovenske porabnike 

opomniti, da imajo pred trgovinsko polico možnost izbire ter na pomembnost potrošnje 

domačih slovenskih izdelkov za rast in stabilnost domačega gospodarstva. »Slovenski 

porabniki in gospodarstvo se morajo zavedati, da je predpogoj za nastop na globalnem trgu 

najprej uspešno in stabilno domače gospodarstvo, kar med drugim pomeni ohranjanje 

delovnih mest in ohranjanje kupne moči. Porabniki morajo nekje zaslužiti, da lahko potrošijo« 

(Nacionalna kampanja: Kupujmo Slovensko, b. l.).  Seveda pa se je do danes na slovenskem 

trgu oblikovalo še mnogo drugih akcij, ki spodbujajo porabnike k potrošnji slovenskih 

proizvodov, tako bi omenila še akcijo Kupujmo domače, Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije, razne tržnice z domačimi izdelki v nakupovalnih središčih in okrogle mize. Tudi na 

eni izmed teh z naslovom »INLAND, HAZI, DOMESTIC ali DOMAČE: Bomo jutri sploh še 

lahko uživali in ponudili slovenska živila?« so akterji prišli do zaključka, da moramo 

pospešiti razvoj lastnih blagovnih znamk, na katere bomo ponosni, v katere bo porabnik verjel 

in prepoznal z vidika prednosti in koristi v resnični kakovosti. Vendar pa je po mnenju 

nekaterih slabost vseh teh kampanj, akcij in tržnic, da ima vsaka svoj prepoznavni znak in 

svoj slogan, kar v porabnikovo odločanje vnaša zmedo, zato bi bilo potrebno oblikovati 

enotno označevanje za vse domače izdelke. 

 

Nekaj več dejstev o razmerah med slovenskimi porabniki bom predstavila v zadnjem delu 

diplomskega dela. V tem delu bom s pomočjo analize primarnih podatkov opredelila vedenje 

slovenskih porabnikov in prisotnost potrošnega etnocentrizma. Seveda pa bom na koncu 

pojasnila tudi, kako se to vedenje porabnikov odraža pri nakupu jagod. 

 



 

 9  

 

4 ANALIZA NAKUPNEGA VEDENJA SLOVENSKIH PORABNIKOV IN 

PRISOTNOST  ETNOCENTRIZMA PRI NAKUPU JAGOD 
 

V zadnjem, raziskovalnem delu bom opredelila cilje raziskave in podala hipoteze, opisala 

potek raziskave in izdelala načrt raziskave. Opisala bom tudi metode in instrumente, ki sem 

jih uporabila v praktičnem delu. Na koncu bom predstavila vse dobljene rezultate in 

ugotovitve, podala pa bom tudi svoje mnenje o možnih omejitvah in napakah. Za zaključek 

bom celotno diplomsko delo še zaokrožila v sklepnem delu. 

 

4.1 Opredelitev ciljev raziskave 
 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kakšno je nakupno vedenje slovenskih porabnikov in v 

kolikšni meri je pri nakupu jagod prisoten etnocentrizem. Želela sem preveriti nekatera 

teoretična dejstva, ki sem jih spoznala in predstavila v prvem delu diplomskega dela. Rada bi 

raziskala predvsem, ali so slovenski porabniki nagnjeni k etnocentrizmu in ali je le ta 

pozitivno povezan z nakupom slovensko pridelanih jagod. Želim preveriti v kolikšni meri so 

slovenski porabniki pripravljeni kupiti slovenske jagode v primerjavi z jagodami iz uvoza. 

Zanima me tudi, kaj porabnika vzpodbudi k temu, da se odloči za nakup jagod; je to lakota, 

želja po jagodah ali pogled na sočen sadež, ko gremo mimo stojnice z jagodami. Rada bi tudi 

ugotovila, kje povprečen slovenski porabnik najraje kupuje jagode. So to veliki trgovski 

centri, ali je to neposredno od pridelovalcev in kmetov. 

 

Z raziskavo vseh zgoraj omenjenih dejstev bi lahko dobila podobo povprečnega slovenskega 

porabnika jagod. S tem, ko bi spoznala njegove navade in vedenje pri nakupovanju, bi ljudem 

v svoji okolici, ki se ukvarjajo s pridelovanjem sadja in zelenjave, pa tudi nekaterih drugih 

prehrambenih izdelkov, pomagala pri oblikovanju njihove ponudbe in iskanju ciljnih kupcev, 

saj s poznavanjem kupcev lažje oblikujemo prodajno ponudbo.  

 

4.2 Opredelitev izhodiščnih hipotez 
 

Hipoteze sem postavila predvsem na podlagi preučevanja literature in raziskav, ki so že bile 

opravljene na izbrano temo. Pri oblikovanju hipotez sem se opirala tudi na svoja lastna 

zanimanja in interese, saj sem navedene hipoteze postavila predvsem z namenom, da čim bolj 

realno ugotovim, komu, kje in kako lahko slovenski pridelovalec jagod svoje izdelke tudi 

proda. 

 

H1: Slovenski porabniki niso nagnjeni k etnocentrizmu. 

 

Damjan in Vida (1997, str. 25) sta v svoji raziskavi na vzorcu mlajših slovenskih porabnikov 

prišla do ugotovitve, da so slovenski porabniki neetnocentrični. Tudi Vida in Maher Pirc 

(2006, str. 55) sta v raziskavi, ki je bila narejena med slovenskimi porabniki, Slovenijo v 

skupini desetih držav uvrstili nekje na sredino in podali ugotovitev, da etnocentizem med 

slovenskimi porabniki ni prisoten.  

 

H2: Pri prepoznavanju potreb za nakup jagod na porabnika v največji meri vplivajo 

zunanji dejavniki.  

 

Kotler (1996, str. 193) pravi, da se nakupni proces začne, ko kupec prepozna problem ali 

potrebo, ki jo lahko sprožijo notranji (lakota, žeja, spolnost, …) ali zunanji (slika, reklama, 

vonj, …) dražljaji.  
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Nakupni proces lahko poteka v razširjeni ali zoženi obliki. Pri razširjenem nakupnem procesu 

porabnik o nakupu razmišlja bolj poglobljeno, saj je primoran izbrati »pravo odločitev«. O 

tem procesu lahko govorimo pri nakupu avtomobila, pohištva ali drage obleke, tu gre 

porabnik skozi vse faze nakupnega procesa, za odločanje pa uporabi različne vire informacij. 

Pri zoženem nakupnem procesu se porabnik nima časa poglobiti v nakup. Vire informacij in 

alternative si dodobra zmanjša. Skrajno zožena oblika nakupnega odločanja pa je impulzivni 

nakup, porabnik ne zbira informacij, alternative pa oceni po nakupu. Porabnik nakup opravi v 

trenutku (Nakupno vedenje porabnikov, b.l., str. 6). 

 

Glede na to, da so jagode proizvod, ki ni nujno potreben za življenje, saj so v našem 

vsakdanjiku le kot dodatek k hrani, se za takšen nakup v veliki večini odločamo spontano in 

brez predhodnega načrtovanja nakupa, zato lahko predpostavljamo, da je nakup jagod 

impulzivni nakup. 

 

H3: Porabniki se v največji meri odločajo za nakup jagod v trgovskih centrih.  
 

Tako kot kultura in življenjske razmere, v katerih ljudje živijo, se glede na državo razlikujejo 

tudi porabniške navade pri nakupovanju živil. V državah v razvoju trend kaže na trgovine 

velikega formata in na nakupovanje trgovinskih blagovnih znamk, medtem ko v 

industrializiranih državah pridobivajo tržni delež predvsem diskonti in izdelki, ki promovirajo 

zdrav način življenja (Užmah,  2010). V mednarodni raziskavi, ki jo je izvedla raziskovalna 

hiša gfk SHOPPING MONITOR CEE 2009, ki je zajemala 12 držav Srednje in Vzhodne 

Evrope (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Rusija, 

Srbija in Črna gora, Bosna in Hercegovina, Slovaška, Ukrajina), se je pokazalo naraščanje 

popularnosti modernih tipov trgovin v regiji. Po podatkih raziskave so bili hipermarketi, 

supermarketi in diskonti vodilni v vzhodnoevropski regiji. Skoraj 70 % porabnikov je trdilo, 

da so to tipi trgovin, kjer porabijo največ denarja za izdelke vsakdanje rabe. Za 27 % 

porabnikov v državah vzhodnoevropske regije, ki so bile vključene v raziskavo, predstavljajo 

supermarketi glavni tip prodajnega mesta, kjer nakupujejo izdelke vsakdanje rabe; kar 

predstavlja 44,3 milijonov porabnikov, kjer to število vključuje tako odgovorne za nakupe v 

gospodinjstvu kot tudi njihove člane gospodinjstva. Sledijo so hipermarketi, v katerih je 25 % 

porabnikov oziroma 41,2 milijona odgovornih za nakupe v gospodinjstvu in njihovi člani 

porabilo največ denarja za izdelke vsakdanje rabe. Diskonti pa so predstavljali glavno 

nakupno mesto za 15 % gospodinjstev (Vresk, 2009). 

 

H4: Slovenskim porabnikom je pri nakupu pomemben slovenski izvor jagod.  

 

Odgovor na vprašanje, ali se slovenskim porabnikom zdi pomembno, da v nakupnem procesu 

izberejo slovenski izdelek, se zelo razlikuje od tega, za kakšno skupino izdelkov gre. Vida in 

Maher Pirc (2006, str. 57) sta ugotovili, da se večina vprašanih s to trditvijo strinja predvsem 

pri nakupu netrajnih živilskih izdelkov.   

 

H5: Etnocentrizem porabnikov je pozitivno povezan s pripravljenostjo za nakup 

slovenskih jagod.  

 

Shimp in Sharma (1987, str. 280) sta koncept ekonomskega etnocentrizma opredelila kot 

nagnjenje posameznika, da zaznava izdelke, ki so proizvedeni doma, bolje od tistih, ki so 

proizvedeni v tujini. Zato lahko predpostavljamo, da bodo etnocentrični slovenski porabniki v 

večji meri kupovali slovenske izdelke. 
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4.3 Načrt raziskave 
 

Za lažjo predstavo o poteku izdelave diplomskega dela sem izdelala tudi grafični prikaz. Kot 

je prikazano na Sliki 2, sem diplomsko delo izdelala v treh korakih. V prvem delu sem 

preiskovala sekundarne vire, nato pa sem v drugem delu izdelala teoretični del diplomskega 

dela. V zadnjem empiričnem delu pa sem opredelila primarne podatke, merjenja in lestvice, 

oblikovala vprašalnik, opredelila procese vzorčenja in izdelala analizo vprašalnika in povezav 

med spremenljivkami. 

 

Slika 2: Grafični prikaz načrta raziskave 
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med spremenljivkami 
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4.3.1 Raziskovalne metode in instrumenti 

 

Za pridobivanje primarnih podatkov sem želela uporabiti dva inštrumenta in sicer opazovanje 

in strukturiran anketni vprašalnik. Vendar pa metode opazovanja nisem mogla izpeljati v 

takšni meri, da bi z njo pridobila pomembnejše podatke. Zato sem se pri nadaljnjem delu 

osredotočila le na strukturiran anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je bil sestavljen iz 9 vprašanj. 

Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa. Vprašalnik je vsebinsko obsegal 3 dele vprašanj. V prvem 

delu sem s pomočjo petih trditev, ki sem jih izbrala iz lestvice CETSCALE preverjala 

predvsem prisotnost etnocentrizma pri slovenskih porabnikih. V drugem delu sem 

anketirancem zastavila šest splošnih vprašanj o nakupovanju jagod, s tem da je bilo prvo 

izmed šestih vprašanj filtrsko vprašanje, tako da so anketiranci, ki nikoli ne kupujejo jagod 

preskočili nadaljnja vprašanja o kupovanju jagod in so odgovarjali le še na demografska 

vprašanja. V tretjem sklopu sem s pomočjo dveh demografskih vprašanj pridobila podatke o 

vzorcu. Anketni vprašalnik sem zaradi boljše predstave o njegovi razumljivosti pred izvedbo 

anketiranja testirala na šestih osebah in ugotovila, da vprašalnik ni predolg. Ker so bili 

določeni deli navodil že natisnjeni s poudarjenim tiskom, tudi z razumevanjem navodil ni bilo 

problemov, zato nisem delala nikakršnih popravkov.  

 

4.4 Potek raziskave 
 

V prvem delu empirične raziskave sem pregledala sekundarne vire, ki so na izbrano temo že 

napisani, in s tem spoznala teoretične podlage za svoje nadaljnje delo. Ker se nisem hotela 

omejiti le na že izdano literaturo, sem se 9. maja udeležila tudi ene izmed okroglih miz, ki sta 

jo organizirala Društvo za marketing Slovenije in Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji, z 

naslovom »INLAND, HAZI, DOMESTIC ali DOMAČE? Bomo jutri sploh še lahko uživali 

in ponudili slovenska živila?« saj se mi je zdelo pomembno, da spoznam tudi mnenja 

trenutnih akterjev v slovenskem marketingu. Da bi dobila še globlji vpogled v raziskovano 

temo, sem želela pridobiti tudi nekaj primarnih podatkov s pomočjo opazovanja. To sem 

želela storiti z opazovanjem porabnikov pri nakupu jagod na enem izmed dogodkov, »Dnevi 

špargljev in jagod«, ki je bil organiziran v bližini mojega domačega kraja. Vendar pa zaradi 

slabega vremena naši pridelovalci še niso imeli zrelih jagod v tolikšni meri, da bi lahko z 

opazovanjem porabnikov pri nakupu pridobila kakšne pomembnejše informacije. V drugem 

koraku sem postavila hipoteze, ki so mi služile pri oblikovanju vprašalnika. Za pridobivanje 

primarnih podatkov sem tako oblikovala strukturiran anketni vprašalnik. Približno polovico 

vprašalnikov sem razdelila na Dnevu jagod na Jančah, 17. 06. 2012. Preostale vprašalnike 

sem zbrala z anketiranjem znancev, prijateljev, sorodnikov in njihovih sodelavcev. Z osebnim 

anketiranjem sem zagotovila, da sem vse razdeljene vprašalnike dejansko dobila tudi vrnjene. 

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno je nakupno vedenje slovenskih porabnikov in v 

kolikšni meri je pri nakupu jagod prisoten etnocentrizem. V ta namen sem opravila analizo 

odgovorov na vprašalnik in statistično testirala hipoteze in povezave med spremenljivkami. 

 

4.5 Omejitve in možne napake 
 

Pri sami raziskavi sem naletela na kar nekaj omejitev in napak. Svojo raziskavo sem v začetku 

želela podkrepiti tudi z opazovanjem porabnikov pri nakupu jagod na eni izmed prireditev 

blizu domačega kraja. Vendar pa je bilo zaradi slabega vremena veliko pomanjkanje jagod v 

času omenjene prireditve, zato za opazovanje niso bili izpolnjeni pogoji. Raziskavo sem tako 

nadaljevala samo z anketiranjem. Pri tem sem vzorčila na neverjetnostnem vzorcu, pri 

katerem pa rezultatov ne moremo aplicirati na celotno populacijo slovenskih porabnikov. 

Enote sem v vzorec izbirala na podlagi lastne presoje in ne na podlagi slučajnosti, zato tudi ni 

bila znana verjetnost vključitve enote v vzorec, kar pa pomeni, da tudi ni mogoče napraviti 
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ocene natančnosti rezultatov in vzorčne napake (Rojšek, 1997, str. 5). 

 

Osredotočila bi se tudi na dve vprašanji iz anketnega vprašalnika, in sicer vprašanji številka 1 

in 4 . Pri prvem gre za ugotavljanje etnocentrizma pri porabnikih, pri četrtem pa za 

vrednotenje slovenskih jagod v primerjavi z uvoženimi. Ti dve vprašanji se mi zdita 

problematični, saj se ljudje pogosto pri vrednotenju takšnih trditev ozirajo tudi na to, kakšni 

so družbeno zaželeni odgovori in so tako pri svojih odgovorih pristranski, kar pa seveda ne 

prinese objektivnih rezultatov. 

 

4.6 Analiza podatkov 
 

4.6.1 Značilnosti vzorca 

 

V vzorec sem zajela 99 vprašanih, katere sem analizirala po spolu in starosti. Ostalih 

demografskih podatkov, kot so izobrazba, dohodek na družinskega člana in kraj bivanja, od 

anketirancev nisem pridobila, saj je bilo na podobne teme narejenih že mnogo raziskav in bi 

tako le potrjevala že dognana dejstva. Med vsemi anketiranci je bilo največ, 66,7 % žensk, 

moških pa 33,3 % (Priloga 2, Tabela 1). Največ anketirancev je bilo starih od 21 do 40 let, 

natančneje 45,5 %, sledili so jim anketiranci v starostni skupini od 41 do 60 let z 38,4 %, 11,1 

% jih je bilo starejših od 60 let, 5,6 % pa mlajših od 20 let (Priloga 2, Tabela 2).  

 

Slika 3: Starostna struktura anketirancev (n= 99) (v %) 

 

4.6.2 Analiza posameznih vprašanj 

 

Potrošni etnocentrizem (vprašanje 1) 

 

Pri prvem vprašanju sem želela s pomočjo Likertove lestvice preveriti, ali so slovenski 

porabniki etnocentrični ali ne. Postavila sem pet trditev, ki sem jih izbrala iz lestvice s 17. 

Trditvami avtorjev Terenca A. Shimpa in Subhasha Sharma, na katera so anketiranci 

odgovarjali s stopnjo strinjanja od 1, ki je pomenila sploh se ne strinjam, do 5, ki je pomenila 

popolnoma se strinjam. Višja povprečna vrednost na lestvici pa pomeni močnejše nagnjenje k 

etnocentrizmu. 

Povprečna vrednost CETSCALE je 3,48 (Tabela 1), kar nakazuje, da so proučevani porabniki 

v povprečju nagnjeni k etnocentrizmu, vendar pa le ta ni izrazito prisoten, saj je povprečna 

vrednost celotne lestvice le malo nad 3. Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo 

»Kupujte slovenske izdelke. Ohranite slovensko proizvodnjo«, kjer je povprečna vrednost 

4,24, najmanj pa s trditvijo »Neslovensko je kupovati izdelke narejene v tujini«, kjer je 

povprečna vrednost dosegla le 2,72 (Priloga 3, Tabela 1).  
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Tabela 1: Rezultati merjenja etnocentrizma 

 

CETSCALE POVPREČNA 

VREDNOST (n = 99) 

STANDARDNI 

ODKLON 

V tujih državah bi morali kupovati samo 

tiste izdelke, ki jih ne moremo kupiti v 

Sloveniji. 

 

3,59 

 

1,33 

Slovenci ne smejo kupovati tujih izdelkov. 3,18 1,26 

Kupujte slovenske izdelke. Ohranimo 

slovensko proizvodnjo. 

4,24 0,89 

Raje kupujem slovenske izdelke, čeprav 

me lahko to na dolgi rok stane več. 

3,69 1,02 

Neslovensko je kupovati izdelke narejene v 

tujini. 

2,72 1,14 

Povprečna vrednost 5- stopenjske 

lestvice etnocentrizma - CETSCALE 

3,48  

 

Pogostost nakupa jagod (vprašanje 2) 

 

Drugo vprašanje sem postavila takoj za ugotavljanjem etnocentrizma zato, ker sem želela že 

takoj na začetku izločiti tiste anketirance, ki jagod nikoli ne kupujejo. S tem vprašanjem sem 

se želela izogniti netočnim rezultatom, do katerih bi prišla, če bi na anketni vprašalnik 

odgovarjali tisti vprašani, ki nikoli ne kupujejo jagod. Zato sem zastavila vprašanje »Ali kdaj 

kupujete jagode«. Možni so bili trije odgovori, in sicer »nikoli«, »redko« in »pogosto«. V 

navodilu sem tiste, ki so odgovorili z nikoli, napotila na sedmo vprašanje in jih pri analizi 

vmesnih vprašanj nisem upoštevala. Takšnih je bilo kar 16,2 % vseh anketirancev. Med 

tistimi, ki jagode kupujejo, je največ (55,5 %) tistih, ki redko nakupujejo jagode, 28,3 % pa 

jih jagode pogosto nakupuje (Priloga 3, Tabela 2).   

 

Vpliv dražljajev na nakup jagod (vprašanje 3) 

 

Pri tretjem vsebinskem vprašanju me je zanimalo, kateri dražljaji vplivajo na porabnike pri 

nakupu jagod. Postavila sem štiri trditve, od tega sta bili dve takšni, ki sta predstavljali 

zunanje dražljaje, in dve takšni, ki sta predstavljali notranje dražljaje. Za vsako od trditev so 

se morali anketiranci odločiti, koliko se z njo strinjajo (od popolnega nestrinjanja – 1 do 

popolnega strinjanja – 5). Na vprašanje je odgovarjalo 83 anketirancev. Podroben prikaz 

rezultatov je predstavljen v sliki 4.  

Slika 4: Dražljaji, ki vplivajo na nakup jagod (n=83) 
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Prva trditev z notranjim dražljajem je bila: »Za nakup jagod se odločim, ko sem lačen«. Z njo 

se največ (49,4 %) anketirancev (od vsega 83-ih, saj so izločeni tisti, ki nikoli ne kupujejo 

jagode) ne strinja, najmanj (6,0 %) pa se z njo strinja (Priloga 3, Tabela 3). Trditev, ki je 

opisovala zunanji dražljaj, je bila: »Za nakup jagod se odločim, ko grem mimo stojnice z 

jagodami«. S to trditvijo se je največ anketirancev, 56,6 %, strinjalo, najmanj (7,2 %) pa se jih 

z njo sploh ni strinjalo (Priloga 3, Tabela 4). Sledila je druga trditev z notranjim dražljajem: 

»Za nakup jagod se odločim, ko si zaželim sadja«. Z njo se prav tako največ anketirancev 

strinja (42,2 %), najmanj (3,6 %) pa se z njo sploh ne strinja (priloga 3, Tabela 5). Zadnja 

trditev, ki je opisovala zunanje dražljaje pri nakupu jagod, je bila: »Za nakup jagod se 

odločim, ko le te vidim na plakatu«. Z njo se največ anketirancev ne strinja (42,2 %) in 

najmanj (1,2 %) popolnoma strinja (Priloga 3, Tabela 6).  

 

Vrednotenje slovenskih in uvoženih jagod (vprašanje 4) 

 

S tem vprašanjem sem želela proučiti, kakšno mnenje imajo anketiranci do jagod pridelanih v 

Sloveniji in kakšno do tistih, ki so uvožene. Zanimal me je predvsem okus, kvaliteta, cena in 

način pridelave jagod domače proizvodnje v primerjavi z jagodami iz uvoza. Tudi tukaj sem 

postavila šest trditev, tri za slovenske jagode, tri za uvožene. Iz slike 5 lahko vidimo, da imajo 

anketiranci boljše mnenje o slovensko pridelanih jagodah, kot tistih iz uvoza.  

 

Slika 5: Povprečna vrednost strinjanja s trditvami o okusu, načinu pridelave in razmerju cene 

in kakovosti slovenskih in uvoženih jagod (n=83) 

 
Povprečna vrednost strinjanja s trditvijo »Slovenske jagode so zelo dobrega okusa« znaša 

4,17 (SD = 0,73), kar pomeni, da se v povprečju anketiranci z njo strinjajo. Tako je 

odgovorilo 48,2 % vseh vprašanih, kar 34,9 % vprašanih pa se s trditvijo popolnoma strinja 

(Priloga 3, Tabela 7). Povprečna vrednost trditve »Uvožene  jagode so zelo dobrega okusa« 

znaša 2,54 (SD = 0,19). Anketiranci se do omenjene trditve niso opredelili, saj jih je 42,2 % 

od 83 vprašanih odgovorilo, da so do trditve neodločeni (Priloga 3, Tabela 10). Ker se 

intervala zaupanja za obe trditvi med seboj ne prekrivata, lahko rečem, da se anketiranci s 

trditvijo, da »so slovenske jagode zelo dobrega okusa« strinjajo bolj kot s trditvijo da »so 

uvožene jagode zelo dobrega okusa« (Priloga 4, Tabela 1 in 4). 

 

Na trditev, da so slovenske jagode pridelane na zdrav način, je največ anketirancev 

odgovorilo, da so do trditve neodločeni (50,6 %) (Priloga 3, Tabela 8), prav tako pa so 

anketiranci neodločeni (42,2 %) (Priloga 3, Tabela 11) glede trditve, da so uvožene jagode 

pridelane na zdrav način. Povprečna vrednost strinjanja s trditvijo »Slovenske jagode so 

pridelane na zdrav način« znaša 3,29 (SD = 0,10), povprečna vrednost strinjanja s trditvijo 

»Uvožene jagode so pridelane na zdrav način« pa 2,30 (SD = 0,78). Tudi ta dva intervala 

zaupanja za obe trditvi se ne prekrivata, zato lahko rečem, da se anketiranci s prvo trditvijo 

strinjajo bolj kot z drugo (Priloga 4, Tabela 2 in 5).  
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Pri trditvi o primerni ceni za kakovost je največ anketirancev za slovenske jagode (42,2 %) 

(Priloga 3, Tabela 9) odgovorilo, da se s trditvijo strinja, 7,2 % pa se s trditvijo popolnoma 

strinja. Glede razmerja med ceno in kvaliteto uvoženih jagod pa je največ anketirancev (41,0 

%) neodločenih, ali se jim zdi cena primerna za ponujeno kvaliteto jagod (Priloga 3, Tabela 

12). Povprečna vrednost strinjanja s trditvijo »Slovenske jagode imajo primerno ceno za svojo 

kvaliteto« znaša 3,34 (SD = 0,94), povprečna vrednost strinjanja s trditvijo »Uvožene jagode 

imajo primerno ceno za svojo kvaliteto« pa znaša 3,01 (SD = 0,94). Ker se intervala zaupanja 

za obe trditvi prekrivata, ne morem trditi, da se anketiranci z eno od omenjenih trditev bolj 

strinjajo kot z drugo (Priloga 4, Tabela 3 in 6).  

 

Mesto najpogostejšega nakupa jagod (vprašanje 5) 

 

Pri petem vprašanju sem želela izvedeti, kje anketiranci najpogosteje nakupujejo jagode. 

Naštela sem pet najpogostejših možnih krajev nakupa jagod, anketiranci pa so za vsakega 

posebej odgovorili, kako pogosto opravijo nakup jagod na omenjenih lokacijah. Kot možne 

kraje za nakup jagod sem navedla trgovske centre, stojnico pred veleblagovnico, tržnico, pri 

pridelovalcu doma in pri prodajalcih ob glavnih cestah. Anketiranci so za vsako lokacijo 

označili, kako pogosto se jo poslužujejo za nakup jagod, od nikoli, zelo redko (v manj kot 25 

% primerih), redko (v manj kot 50 % primerih), pogosto (v več kot 50 % primerih) do zelo 

pogosto (v več kot 75 % primerih).  

 

Rezultati so pokazali, da anketiranci zelo redko oziroma v manj kot 25 % primerov 

nakupujejo jagode v trgovskih centrih. Tako jih je odgovorilo 26,5 % od 83 vprašanih 

(Priloga 3, Tabela 13). Največ, 45, 8 %, anketirancev nikoli ne kupi jagod na stojnici pred 

veleblagovnico (Priloga 3, Tabela 14). 24,1 % anketirancev pogosto opravi nakup jagod na 

tržnici, enak odstotek pa jih tam nikoli ne nakupuje (Priloga 3, Tabela 15). Največ 

anketirancev, natančneje 32,5 %, jih pogosto opravi nakup jagod kar pri pridelovalcu doma 

(Priloga 3, Tabela 16), 49,4 % pa jih nikoli ne kupi jagod pri prodajalcih ob glavni cesti 

(Priloga 3, Tabela 17). Na sliki 6 je predstavljen podroben grafičen prikaz rezultatov.  

 

Slika 6: Lokacije možnih nakupov jagod (n= 83) 

 
 

Pomembnost porekla jagod (vprašanje 6) 

 

Pri šestem vprašanju sem postavila tri trditve povezane z nakupom slovenskih jagod. 

Zanimalo me je, koliko je anketirancem pomembno slovensko poreklo jagod in hrane na 

sploh. Prva trditev se je glasila: »Najraje kupim jagode slovenskega izvora«. 33 anketirancev 
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(od vsega 83-ih), kar predstavlja 39,8 %, je odgovorilo, da se s trditvijo strinja, enak procent 

pa se z njo popolnoma strinja (Priloga 3, Tabela 18). V drugi trditvi sem anketirance 

spraševala, ali si med nakupom vzamejo čas, da preverijo, ali so jagode od slovenskega 

proizvajalca. Največ, 33,7 % se jih s trditvijo strinja, kar pomeni, da si med nakupom vzamejo 

čas za preverjanje porekla, četrtina pa je tudi takšnih, ki se s trditvijo ne strinja (Priloga 3, 

Tabela 19). Zadnja trditev pa se je glasila: »Največ kupujem v trgovinah, kjer imajo večinoma 

izdelke slovenskih proizvajalcev«. Tudi s to trditvijo se je največ anketirancev strinjalo, 

natančneje 31,3 %, najmanj pa se jih sploh ni strinjalo (Priloga 3, Tabela 20). 

 

Vzroki nenakupovanja jagod (vprašanje 7) 

 

Na zadnje vprašanje pa so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so na drugo vprašanje 

odgovorili, da nikoli ne nakupujejo jagod. Da ne bi prišlo do nerelevantnih rezultatov, v 

kolikor bi na vprašanja odgovarjali tisti, ki ne kupujejo jagod, sem jih iz drugega napotila na 

sedmo vprašanje, kjer me je zanimalo, zakaj anketiranci ne kupujejo jagod. Ali je razlog v 

tem, ker so jagode luksuz in si jih ne morejo privoščiti, ali iz zdravstvenih razlogov, jih ne 

marajo, ali pa jih za lastne potrebe pridelajo doma oziroma jih dobijo. Vseh 16 anketirancev, 

kateri so odgovorili, da jagod nikoli ne kupijo, so kot razlog navedli, da jih za lastne potrebe 

pridelajo sami doma ali pa jih dobijo od znancev (Priloga 3, Tabela 21).  

 

4.5.3 Preverjanje hipotez 

 

Domneva ali hipoteza je nedokazana trditev o nekem dejavniku ali pojavu v populaciji. 

Postopek, s katerim na podlagi vzorčnih podatkov ugotavljamo ali je ta trditev verjetno 

pravilna ali verjetno ni pravilna, imenujemo statistično preizkušanje domnev (Košmelj & 

Rovan, 2000, str. 196). 

 

Pri preverjanju domneve najprej oblikujemo rešitev, ki je za nas zaželena, to je alternativna 

domneva (H1). S tem oblikujemo ničelno domnevo (H0), in sicer tako, da z njeno zavrnitvijo 

lahko sprejmemo za nas zaželeno rešitev. Izbrati moramo tudi primeren test, s katerim bomo 

domnevo preverili, pri tem pa lahko izbiramo med parametričnimi in neparametričnimi 

preizkusi in stopnjo značilnosti (α). Ko smo vse to določili, izračunamo testno statistiko 

oziroma določimo njeno vrednost s pomočjo statističnega paketa. Nato primerjamo 

izračunano vrednost testne statistike s kritično vrednostjo. Za konec preverjanja domnev pa 

moramo sprejeti sklep, kjer lahko ničelno domnevo zavrnemo ali sprejmemo. Ničelno 

domnevo zavrnemo in sprejmemo alternativno v primeru, ko je izračunana vrednost testne 

statistike v kritičnem območju, ali če je stopnja značilnosti, ki smo jo dobili s pomočjo 

statističnega paketa, manjša kot standardna stopnja značilnosti α (običajno 0,05) (Košmelj & 

Rovan, 2000. Str. 231-232) SPSS 17.0.  

 

H1: Slovenski porabniki niso nagnjeni k etnocentrizmu  
 

Preverila sem stališče anketirancev do slovenskih in uvoženih izdelkov, da bi ugotovila, ali so 

etnocentrični ali ne. Njihova stališča sem preverjala na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Ker je 

3 sredina lestvice, sem hipoteze oblikovala sledeče: 

 

H0: µ ≥ 3 

H1: µ < 3 

 

S preverjanjem hipoteze o aritmetični sredini sem želela preveriti, ali je aritmetična sredina 

statistično značilno manjša od tri. V ničelni hipotezi sem predpostavila, da je aritmetična 

sredina večja oziroma enaka tri, kar pomeni, da so anketiranci etnocentrični. S pomočjo t- 
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preizkusa sem ugotovila, da je aritmetična sredina statistično značilno različna od tri (Priloga 

5, Tabela 1), vendar v napačno smer, saj znaša povprečje 3,48. Ker je aritmetična sredina 

večja od tri, ne morem na podlagi vzorčnih podatkov potrditi alternativne hipoteze. Tako 

lahko sprejmem sklep, da so se anketiranci izkazali kot rahlo etnocentrični. 

 

H2: Pri prepoznavanju potreb za nakup jagod na potrošnika v največji meri vplivajo 

zunanji dejavniki.  

 

Tudi pri drugi hipotezi sem preverila, ali je aritmetična sredina statistično značilno različna od 

3. Hipotezo sem preverila s t-preizkusom, kjer sem določila mejno vrednost 3. Za preverjanje 

hipoteze sem uporabila vse štiri trditve tretjega vprašanja, pri tem pa sem ugotavljala, ali je 

aritmetična sredina pri zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na nakup jagod, statistično značilno 

večja od 3, pri notranjih dejavnikih pa statistično značilno manjša od 3. Oblikovala sem 

hipotezi: 

 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

 

Notranja dejavnika sta bila zajeta pri prvi in tretji trditvi tretjega vprašanja. Povprečna 

vrednost strinjanja s trditvijo, da se anketirani porabniki odločijo za nakup jagod, ko so lačni, 

znaša 1,96 (SD = 0,83), (Priloga 5, Tabela 2), kar pomeni, da se v povprečju anketiranci z njo 

ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Takšnega mnenja je kar  79,5 % (Priloga 3, Tabela 3) vseh 

vprašanih. Povprečna vrednost strinjanja z drugo trditvijo z notranjim dejavnikom, in sicer da 

se anketiranci za nakup jagod odločijo, ko si zaželijo sadja, pa znaša 3,65 (SD = 1,11), 

(Priloga 5, Tabela 2). To pomeni, da se v povprečju anketiranci z omenjeno trditvijo strinjajo 

ali popolnoma strinjajo. Tako je odgovorila dobra polovica vseh vprašanih ali 65,1 % 

anketirancev (Priloga 3, Tabela 5). 

 

Pri analizi trditev z zunanjimi dejavniki sem prišla do naslednjih ugotovitev. Povprečna 

vrednost strinjanja s trditvijo »Za nakup jagod se odločim, ko grem mimo stojnice z 

jagodami« znaša 3,54 (SD = 1,09), (Priloga 5, Tabela 2). Anketiranci se z omenjeno trditvijo 

v povprečju strinjajo ali pa se popolnoma strinjajo, saj je tako odgovorilo kar 68,6 % 

anketirancev (Priloga 3, Tabela 4). Povprečna vrednost trditve »Za nakup jagod se odločim, 

ko le te vidim na plakatih« pa je 2,04 (SD = 1,01), (Priloga 5, Tabela 2), kar pomeni, da se 

anketiranci v povprečju z navedeno trditvijo ne strinjajo ali pa se sploh ne strinjajo. Tako je 

odgovorilo  75,9 % anketirancev (Priloga 3, Tabela 6). 

 

Ker se intervali zaupanja trditev, ki opredeljujejo zunanje dejavnike, prekrivajo z intervali 

zaupanja trditev, ki opredeljujejo notranje dejavnike (Priloga 5, Tabela 2), ne morem trditi, da 

se anketiranci s katero od trditev bolj strinjajo. Prav tako ne morem trditi, da se s katero od 

trditev bolj ne strinjajo. Tako ne morem potrditi hipoteze, da na porabnika pri nakupu jagod v 

večji meri vplivajo zunanji dejavniki.  

 

H3: Porabniki se v največji meri odločajo za nakup jagod v trgovskih centrih. 

 

Hipotezo sem preverjala s pomočjo aritmetičnih sredin in intervalov zaupanja. Ker sem imela 

prvotno pri vprašanju številka 5, s katerim sem želela preveriti pravilnost hipoteze, ordinalno 

lestvico, sem le to spremenila v intervalno. To sem storila tako, da sem trditvi nikoli pripisala 

vrednost 0, zelo redko 1, redko 2, pogosto 3 in zelo pogosto vrednost 4. Na podlagi teh 

vrednosti sem za posamezne lokacije možnih nakupov izračunala povprečno vrednost in 

intervale zaupanja. Najvišja povprečna vrednost, in sicer 2,31 (Priloga 5, Tabela 3), je pri 

trditvi, da anketiranci nakupujejo jagode pri pridelovalcu doma. Intervali zaupanja pa se med 
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seboj prekrivajo, zato ne moram potrditi hipoteze, da porabniki največ nakupujejo jagode v 

trgovskih centrih. 

 

H4: Slovenskim porabnikom je pri nakupu pomemben slovenski izvor jagod.   
 

Z analizo konstrukta nakupnega vedenja sem želela analizirati, ali se slovenskim porabnikom 

pri nakupu jagod zdi pomemben njihov izvor. Najprej sem preverila zanesljivost lestvice z 

interno metodo konsistentnosti. Mera za določanje zanesljivosti interne konsistentnosti je 

koeficient Cronbach alfa. Njegove vrednosti znašajo med 0 in1, kjer vrednosti večje od 0,6 

nakazujejo zadostno zanesljivost interne konsistentnosti (Malhotra Naresh, 2002, 293). V 

mojem primeru znaša Cronbach alfa koeficient za nakupno vedenje pri nakupu jagod 0,69 

(Priloga 5, Tabela 4), kar pomeni, da je lestvica srednje zanesljiva. Zaradi nizke zanesljivosti 

lestvice, sem preverila tudi zanesljivost posameznih merjenih spremenljivk s celotno lestvico. 

Analiza je pokazala, da bi lahko zanesljivost lestvice izboljšala, če bi izločila tretjo trditev, in 

sicer »Največ  kupujem v trgovinah, kjer imajo večinoma izdelke slovenskih proizvajalcev«. 

Koeficient Cronbach alpha bi z izločitvijo te spremenljivke znašal 0,76 (Priloga 5, Tabela 4), 

vendar pa omenjene spremenljivke nisem izločila iz raziskave, saj bi bila le ta tako okrnjena. 

 

Z analizo te hipoteze sem želela preveriti, ali je slovenskim porabnikom jagod v nakupnem 

procesu pomemben izvor jagod. Njihova stališča sem preverjala na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici, kjer je sredina lestvice pri vrednosti 3, zato sem hipotezo oblikovala:  

 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

 

S preverjanjem hipoteze o aritmetični sredini, sem želela preveriti ali je le ta statistično 

značilno večja od tri. Na podlagi t-preizkusa sem prišla do ugotovitve, da je aritmetična 

sredina statistično značilno različna od tri (Priloga 5, Tabela 5), saj znaša povprečje 3,61. 

Tako lahko zavrnem ničelno hipotezo in sprejmem sklep, da je anketirancem pri nakupu jagod 

pomembno, da so le te slovenskega izvora. 

 

H5: Etnocentrizem porabnikov je pozitivno povezan s pripravljenostjo za nakup 

slovenskih jagod.  
 

Pri zadnji hipotezi sem preverjala, ali sta potrošni etnocentrizem (vprašanje 1) in 

pripravljenost za nakup slovenskih jagod (vprašanje 6) povezana. Za preizkušanje hipoteze 

sem uporabila preizkus o preverjanju dveh aritmetičnih sredin za neodvisni merjenji. 

Zanimalo me je, ali obstaja razlika v stopnji strinjanja etnocentričnih in neetnocentričnih 

porabnikov s trditvijo »Najraje kupim jagode slovenskega izvora«. Etnocentrične porabnike 

sem opredelila kot tiste, katerih povprečna vrednost je večja ali enaka tri, neetnocentrične pa 

tiste, katerih povprečna vrednost je manjša od tri. 

 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

 

Hipotezo sem preverjala s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki meri 

povezanost med dvema spremenljivkama. Pri tem je ena od spremenljivk odvisna, druga pa 

neodvisna. Pearsonov korelacijski koeficient za ugotavljanje povezanosti pripravljenosti za 

nakup slovenskih jagod in etnocentrizma znaša 0,49 (Priloga 5, Tabela 7) in je statistično 

značilen s stopnjo značilnosti, ki je nižja od 1,0 %. To pa pomeni, da sta spremenljivki 

pozitivno linearno povezani, vendar pa je povezava med njima srednje močna. Z drugimi 

besedami, bolj etnocentrični porabniki bodo bolj naklonjeni nakupu slovenskih jagod, kar 

pomeni, da lahko sprejmem zgoraj zapisano hipotezo. 
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5 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA 
 

V tem poglavju bom povzela rezultate, ki sem jih pridobila s testiranjem hipotez in podala 

priporočila predvsem pridelovalcem jagod. V diplomskem delu sem postavila pet hipotez. 

Izmed vseh petih hipotez sem morala kar tri izmed njih zavrniti.  

 

V prvi hipotezi sem predvsem na podlagi teoretičnih podatkov trdila, da slovenski porabniki v 

povprečju niso nagnjeni k etnocentrizmu, vendar pa se je na podlagi analize s pomočjo 

lestvice za merjenje nagnjenosti porabnikov k etnocentrizmu izkazalo drugače. Povprečna 

vrednost lestvice je bila 3,48, kar pomeni, da so anketirani porabniki v povprečju rahlo 

nagnjeni k etnocentrizmu. Seveda pa ima zavrnitev omenjene hipoteze pozitiven pomen za 

slovenske pridelovalce jagod, saj le ti lahko pričakujejo, da bodo porabniki v večji meri 

kupovali doma pridelane jagode. V drugi hipotezi se je izkazalo, da se anketiranci izrazito 

strinjajo s trditvama, da se za nakup jagod odločijo, ko gredo mimo stojnice z jagodami, 

oziroma ko si zaželijo sadja. Prvi dražljaj je zunanji, drugi pa notranji. Prav tako pa se ne 

strinjajo z ostalima dvema trditvama, ki zopet predstavljata ena zunanji, druga pa notranji 

dražljaj. Mislim, da je tu rezultat takšnih neskladij predvsem zaradi ponesrečene izbire 

dražljajev. Tudi tretjo hipotezo, ki je govorila o tem, da porabniki v največji meri nakupujejo 

jagode v trgovskih centrih, sem na podlagi analize z aritmetično sredino zavrnila, saj se je 

izkazalo, da je najvišja povprečna vrednost pri trditvi, da se porabniki odločajo za nakup 

jagod pri pridelovalcu doma oziroma kmetu, sledijo trgovski centri in tržnica. Zavrnitev te 

hipoteze pridelovalcem sporoča, da porabniki v povprečju najraje kupujejo izdelke pridelane 

doma in pa pri znanih pridelovalcih, verjetno predvsem zaradi tega, ker jim tak nakup 

predstavlja nek osebni stik in domačnost, obenem pa jim daje boljši občutek o tem, da je 

hrana res pridelana doma. Zadnji dve hipotezi raziskave pa sem potrdila. Tako lahko trdim, da 

je slovenskim porabnikom pomemben slovenski izvor jagod in da so porabniki, ki so bolj 

etnocentrični, bolj naklonjeni nakupu slovenskih jagod.  

 

Glede na to, da sem želela nakupno vedenje slovenskih porabnikov proučevati predvsem zato, 

da bi lahko z rezultati analize svetovala pridelovalcem in kmetom, ki se ukvarjajo predvsem s 

pridelavo živilskih izdelkov, lahko podam naslednje ugotovitve. Na podlagi zgoraj 

pridobljenih podatkov se je izkazalo, da so anketirani porabniki v povprečju rahlo nagnjeni k 

etnocentrizmu, kar pomeni, da bodo raje kupovali hrano slovenskih proizvajalcev. Pri tem pa 

je najbolje, da le ti svoje izdelke ponujajo tako doma, kot tudi v trgovskih centrih in tržnicah. 

Pri tem pa jim lahko pomagajo predvsem Društvo za marketing Slovenije in Zbornica 

kmetijskih in živilskih podjetji, s tem da se vključijo v katero izmed blagovnih znamk in 

postanejo še bolj prepoznavni. Tu pa bi izpostavila še eno dejstvo, in sicer, da bi se razne 

blagovne znamke, akcije in organizacije, ki oglašujejo slovensko pridelano hrano, morale 

dogovoriti za neko skupno geslo in oznako. 

 

SKLEP 
 

V diplomskem delu sem v uvodu izpostavila problematiko proučevanja, predstavila sem 

namen, cilje in metodo diplomskega dela. Proučevala sem potrošni etnocentrizem in 

porabnikovo vedenje pri nakupu jagod. V začetku sem omenjena pojma opredelila s pomočjo 

teoretičnih dognanj v slovenski in tuji strokovni literaturi, nato pa sem jih želela preveriti tudi 

v praksi. Z empirično raziskavo sem želela dognati predvsem, ali so slovenski porabniki 

etnocentrični, kateri dejavniki vplivajo na njihovo odločitev za nakup jagod, kje največ 

nakupujejo jagode, ali je pri nakupu pomemben slovenski izvor in ali se etnocentrični 

porabniki v večji meri odločajo za nakup jagod slovenskih proizvajalcev. 

 

Pred empirično raziskavo sem opredelila porabnikovo vedenje in ključne dejavnike, ki na 

porabnika vplivajo pri odločanju za nakup. Kot pravi Kotler (1996, str. 174) so to kulturni, 
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družbeni, osebni in psihološki dejavniki. Da bi porabnikovo vedenje pri nakupovanju še bolj 

razumela, sem opredelila tudi proces nakupnega odločanja in faze, skozi katere se porabnik 

odloči za nakup nekega izdelka. Seveda pa na odločitev porabnika ne vplivajo le zgoraj 

omenjeni dejavniki. Kot so zapisali že mnogi raziskovalci (Dujić, 2004, Herche, 1994) na 

porabnika vpliva tudi država izvora. Kot pravita Roth in Romeo (1992, str. 480) je podoba 

države porabnikova celostna zaznava kakovosti izdelkov, ki so proizvedeni v neki državi, ki 

si jo porabnik oblikuje na osnovi prejšnjih zaznav izdelkov te države. Velikokrat na te 

zaznave vplivajo tudi stereotipi. Tako na primer zaznavamo kitajske proizvode široke 

potrošnje kot proizvode slabe kakovosti, proizvode izdelane v Švici (ure) pa povezujemo z 

natančnostjo in kvaliteto. 

 

V nadaljevanju sem opredelila etnocentrizem, ki v splošnem označuje prepričanje o 

superiornosti etnične skupine, s katero se poistoveti posameznik, glede na ostale etnične 

skupine (v Maher Pirc, 2002, str. 85). Kot temelj mojega raziskovanja potrošnega 

etnocentrizma sta bila predvsem članka »Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents 

and Moderators« in »Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the 

CETSCALE« avtorjev Terenca A. Shimpa in Subhasha Sharma. Prav tako sta omenjena 

avtorja oblikovala 17-stavčno lestvico, ki je temelj za proučevanje potrošnega etnocentrizma. 

Na osnovi njune lestvice sem si tudi sama izbrala 5 trditev, s katerimi sem želela proučiti 

potrošni etnocentrizem med slovenskimi porabniki. 

 

V empiričnem delu sem v začetku opredelila cilje in hipoteze, izdelala načrt raziskave, podala 

omejitve in napake, nato pa sem se lotila analize podatkov. Po vzoru slovenskih avtorjev 

(Damjan & Vida, 1997, str. 25, Vida & Maher Pirc, 2006, str. 55) sem tudi sama 

predpostavljala, da slovenski porabniki niso nagnjeni k potrošnemu etnocentrizmu. Vendar pa 

se je na koncu izkazalo, da hipoteze nisem mogla potrditi. Vzrok je po mojem mnenju 

predvsem v tem, da so anketiranci odgovarjali na zastavljena vprašanja predvsem tako, kot so 

mislili, da se od njih pričakuje. Tudi druge hipoteze nisem mogla potrditi, saj se je izkazalo, 

da na odločitev za nakup jagod vplivajo tako zunanji, kot tudi notranji dejavniki. Iz te analize 

bi lahko zaključila, da je za slovenske pridelovalce jagod najbolje, da se pojavljajo na raznih 

prireditvah in ne trošijo denarja za reklame, saj se porabniki za nakup jagod odločajo 

predvsem, ko gredo mimo stojnice. Na njihov nakup ne vplivajo oglasi v reklamnih letakih. V 

tretji hipotezi sem predpostavila, da bodo porabniki nakup jagod največkrat opravili v 

trgovskih centrih. Tudi te hipoteze nisem potrdila. Mislim, da je vzrok predvsem v tem, da tu 

ne govorimo o izdelku za vsakodnevno prehrano. Ko gre za nakup sadja in zelenjave, se 

porabniki vse bolj odločajo za domače pridelane izdelke. Zato se verjetno tudi v največji meri 

odločajo za nakup jagod pri pridelovalcih doma ali kmetih. Seveda pa je tu možno tudi, da je 

bil vzorec pristranski, saj sem anketne vprašalnike zbirala tudi na Jančah, kamor gredo po 

večini porabniki, ki želijo jagode kupiti pri domačih pridelovalcih. Pri analizi, ali je 

slovenskim porabnikom pomemben slovenski izvor jagod, pa sem lahko potrdila hipotezo. 

Anketiranci so navedli, da najraje kupujejo slovenske jagode, prav tako pa v trgovini pred 

nakupom preverijo, ali so le te od slovenskega proizvajalca. Zato bi tu svetovala predvsem 

trgovcem, da na svoje trgovinske police postavijo tudi jagode slovenskih pridelovalcev. Tu 

vidim poslovno priložnost tako za trgovce, ki bi prodali več jagod, kot tudi za pridelovalce, ki 

bi svoje tržne poti lahko razširili tudi preko trgovinskih polic. Tako kot sta opredelila že 

Shimp in Sharma (1987, str. 280),  etnocentrični porabniki zaznavajo domače izdelke kot bolj 

kvalitetne od tujih in so bolj naklonjeni njihovemu nakupu. Tako sem tudi sama v raziskavi 

ugotovila, da so porabniki, ki so etnocentrični, naklonjeni nakupu slovenskih jagod. 

 

Na podlagi analize lahko sklepam, da so slovenski porabniki rahlo etnocentrični in da na 

nakupno odločitev pri nakupu jagod vplivajo tako zunanji, kot tudi notranji dejavniki. 

Porabniki v največji meri nakupujejo jagode pri pridelovalcih, pri nakupu le teh pa je 
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slovenski izvor za porabnika pomemben. Prav tako lahko trdim, da je potrošni etnocentrizem 

pozitivno povezan s pripravljenostjo za nakup slovenskih jagod.  

 

Tema, ki sem jo raziskovala v diplomskem delu, je obširna in ponuja še veliko smernic za 

nadaljnje raziskovanje. Pomembno je, da se tako pridelovalci kot tudi porabniki zavedamo, da 

je hrana slovenskih pridelovalcev pomembna za naš vsakdan, zato bi tako eni kot drugi morali 

posvečati več pozornosti tej problematiki in narediti več na slovenski samooskrbi s hrano. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Vljudno vas prosim, da sodelujete v tem kratkem vprašalniku, ki mi bo v veliko pomoč pri 

nadaljnjem raziskovalnem delu, ki ga opravljam v okviru diplomske naloge na Ekonomski 

fakulteti v Ljubljani. Z njim želim raziskati nakupno vedenje slovenskih porabnikov pri 

nakupu jagod. Podatki, ki jih bom pridobila z vprašalnikom bodo namenjeni izključno 

izdelavi raziskovalnega dela. Prav tako je vprašalnik popolnoma anonimen in v njem ni 

pravilnih ali napačnih odgovorov. 

 

1. Spodaj je navedenih nekaj trditev o Sloveniji in njenem gospodarstvu. Prosim vas, da s 

številkami od 1 do 5 ocenite, koliko se s posamezno trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. 

Pri tem pa številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, številka 5 pa da se s 

trditvijo zelo strinjate. Številka 3 pomeni, da ste neodločeni. Za vsako trditev obkrožite 

samo eno številko. 

 

TRDITVE 1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Ne 

strinjam 

se 

3 

Neodločen(

a) sem 

4 

Strinjam 

se 

5 

Popolnoma 

strinjam 

1. V tujih državah bi morali 

kupovati samo tiste izdelke, ki 

jih ne moremo dobiti v 

Sloveniji. 

1 2 3 4 5 

2. Slovenci ne smejo kupovati 

tujih izdelkov, saj s tem 

škodujejo slovenskemu 

gospodarstvu in povzročajo 

brezposelnost. 

1 2 3 4 5 

3. Kupujte slovenske izdelke. 

Ohranimo slovensko 

proizvodnjo. 

1 2 3 4 5 

4. Raje kupujem slovenske 

izdelke, čeprav me lahko to na 

dolgi rok stane več 

1 2 3 4 5 

5. Neslovensko je kupovati 

izdelke narejene v tujini. 
1 2 3 4 5 

 

 

2. Ali kdaj kupite jagode? (Če je vaš odgovor Nikoli vas prosim, da nadaljujete s 7.  

vprašanjem) 

 

a) Nikoli 

b) Redko  

c) Pogosto  
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3. Spodaj so našteti dražljaji, ki vplivajo na nakup jagod. Prosim vas, da s številkami od 1 do 

5 ocenite, koliko se s posamezno trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. 1 pomeni, sploh ne 

strinjate, številka 5 pa da se s trditvijo zelo strinjate. Za vsako trditev obkrožite samo eno 

številko. 

 

TRDITEV 1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Ne 

strinjam 

se 

3 

Neodločen(

a) sem 

4 

Strinjam se 

5 

Popolnoma 

se strinjam 

Za nakup jagod se odločim, ko 

sem lačen 
1 2 3 4 5 

Za nakup jagod se odločim, ko 

grem mimo stojnice z jagodami 
1 2 3 4 5 

Za nakup jagod se odločim, ko 

si zaželim sadja 
1 2 3 4 5 

Za nakup jagod se odločim, ko 

le te vidim v oglasu 
1 2 3 4 5 

 

4. V spodnji tabeli so navedene trditve o jagodah slovenskega izvora in jagodah iz uvoza. 

Prosim vas, da se opredelite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, in sicer, 

številka 1 pomeni, sploh se ne strinjam, številka 5 pomeni da se s trditvijo popolnoma 

strinjate. Za vsako trditev obkrožite samo eno številko.  

 

TRDITVE 1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Ne 

strinjam 

se 

3 

Neodloče

n(a) sem 

4 

Strinjam 

se 

5 

Popolnom

a se 

strinjam 

Slovenske jagode so zelo 

dobrega okusa. 
1 2 3 4 5 

Slovenske jagode so pridelane 

na zdrav način. 
1 2 3 4 5 

Slovenske jagode imajo 

primerno ceno za svojo 

kvaliteto. 

1 2 3 4 5 

Uvožene  jagode so zelo 

dobrega okusa. 
1 2 3 4 5 

Uvožene jagode so pridelane na 

zdrav način. 
1 2 3 4 5 

Uvožene jagode imajo primerno 

ceno za svojo kvaliteto. 
1 2 3 4 5 

 

5. Spodaj so našteti kraji možnih nakupov jagod, s številkami od 1-5 opredelite kako pogosto opravite  

nakup jagod na omenjenih lokacijah (obkrožite samo eno številko pred vsako trditvijo; 1 - nikoli, 5 - 

zelo pogosto).  

 

TRDITEV  

Nikoli 

Zelo 

redko (v 

manj kot 

25% 

primerih) 

Redko 

(v manj 

kot 50% 

primerih) 

Pogosto 

(v več kot 

50% 

primerih) 

Zelo 

pogosto 

(v več kot 

75% 

primerih) 

V trgovskem centru 

(Mercator, Spar, Tuš, Lidl, 
1 2 3 4 5 
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Hofer,…) 

Na stojnici pred 

veleblagovnicami 
1 2 3 4 5 

Na tržnici 

 
1 2 3 4 5 

Pri pridelovalcu (kmetu) 

doma 
1 2 3 4 5 

Pri prodajalcih ob glavnih 

cestah 
1 2 3 4 5 

 

6. V spodnji tabeli so navedene trditve o nakupu slovenskih jagod. Prosim vas, da se opredelite, v 

kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, in sicer, številka 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne 

strinjate, številka 5 pomeni da se s trditvijo popolnoma strinjate, številka 3 pa pomeni, da ste 

neodločeni. Za vsako trditev obkrožite samo eno številko. 

 

TRDITEV 1 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 

Ne 

strinjam 

se 

3 

Neodloče

n(a) sem 

4 

Strinjam 

se 

5 

Popolnom

a se 

strinjam 

Najraje kupim jagode 

slovenskega izvora 
1 2 3 4 5 

Med nakupom si vzamem čas, 

da preverim, ali so jagode od 

slovenskega proizvajalca 

1 2 3 4 5 

Največ kupujem v trgovinah, 

kjer imajo večinoma izdelke 

slovenskih proizvajalcev 

1 2 3 4 5 

 

7. Jagod ne kupujem, ker: (če ste na 2. vprašanje odgovorili z B ali C, izpustite to vprašanje) 

a) Ker so za mene luksuz in si jih ne morem privoščiti 

b) Iz zdravstvenih razlogov 

c) Ker jih za lastne potrebe pridelam ali jih dobim pri sorodnikih, prijateljih, znancih 

d) Ker jih ne maram 

 

 8. Vaš spol                                                                     

a) Moški                                                                   

b) Ženski                                                                  

 

9. Vaša starost 

a) Do 20 let 

b) Od 21 do 40 let                

c) Od 41 do 60 let  

d) Več kot 60 let 
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Priloga 2: Podatki o vzorcu 

 

 Tabela 1: Spol anketirancev 

  

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški 33 33,3 

Ženski 66 66,7 

SKUPAJ 99 100,0 

 

Tabela 2: Starostna struktura anketirancev 

 

 Frekvenca Odstotek 

Do 20 let   5 5,1 

Od 21 do 40 let 45 45,5 

Od 41 do 60 let 38 38,4 

Več kot 60 let 11 11,1 

SKUPAJ 99 100,0 

 

Priloga 3: Opisne statistike spremenljivk 

 

Tabela 1: Potrošni Etnocentrizem 

 

 

 

CETSCALE 

V tujih 

državah bi 

morali 

kupovati samo 

tiste izdelke, ki 

jih ne moremo 

kupiti v 

Sloveniji 

 

Slovenci ne 

smejo 

kupovati tujih 

izdelkov 

Kupujte 

slovenske 

izdelke. 

Ohranimo 

slovensko 

proizvodnjo. 

Raje kupujem 

slovenske 

izdelke, čeprav 

me lahko to na 

dolgi rok stane 

več 

Neslovensko je 

kupovati izdelke 

narejene v tujini 

Vrednost (n) 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

Manjkajoča 

vrednost 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aritmetična 

sredina 
3,59 3,18 4,24 3,69 2,72 

Mediana 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

Modus 5,00 2,00 5,00 4,00 2,00 

Standardni 

odklon 
1,33 1,26 0,89 1,02 1,14 

 

Tabela 2: Pogostost nakupovanja jagod 

 

Pogostost nakupovanja jagod Frekvenca Odstotek 

Nikoli 16 16,2 

Redko 55 55,5 

Pogosto 28 28,3 

SKUPAJ 99 100,0 
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Tabela 3: »Za nakup jagod se odločim, ko sem lačen« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 25 25,3 30,1 30,1 

Ne strinjam se 41 41,4 49,4 79,5 

Neodločen(a) sem 12 12,1 14,5 94,0 

Strinjam se 5 5,1 6,0 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 4: »Za nakup jagod se odločim, ko grem mimo stojnice z jagodami« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 6 6,1 7,2 7,2 

Ne strinjam se 10 10,1 12,0 19,3 

Neodločen(a) sem 10 10,1 12,0 31,3 

Strinjam se 47 47,5 56,6 88,0 

Popolnoma se strinjam 10 10,1 12,0 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 
Tabela 5: »Za nakup jagod se odločim, ko si zaželim sadja« 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 3 3,0 3,6 3,6 

Ne strinjam se 13 13,1 15,7 19,3 

Neodločen(a) sem 13 13,1 15,7 34,9 

Strinjam se 35 35,4 42,2 77,1 

Popolnoma se strinjam 19 19,2 22,9 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 6: »Za nakup jagod se odločim, ko le te vidim na plakatu« 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 28 28,3 33,7 33,7 

Ne strinjam se 35 35,4 42,2 75,9 

Neodločen(a) sem 10 10,1 12,0 88,0 

Strinjam se 9 9,1 10,8 98,8 

Popolnoma se strinjam 1 1,0 1,2 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   
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Tabela 7: »Slovenske jagode so zelo dobrega okusa.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni odstotek 

Ne strinjam se 1 1,0 1,2 1,2 

Neodločen(a) 

sem 13 13,1 15,7 16,9 

Strinjam se 40 40,4 48,2 65,1 

Popolnoma se 

strinjam 29 29,3 34,9 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 8: »Slovenske jagode so pridelane na zdrav način.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 2 2,0 2,4 2,4 

Ne strinjam se 9 9,1 10,8 13,3 

Neodločen(a) sem 42 42,4 50,6 63,9 

Strinjam se 23 23,2 27,7 91,6 

Popolnoma se strinjam 7 7,1 8,4 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 9: »Slovenske jagode imajo primerno ceno za svojo kvaliteto.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 2 2,0 2,4 2,4 

Ne strinjam se 15 15,2 18,1 20,5 

Neodločen(a) sem 25 25,3 30,1 50,6 

Strinjam se 35 35,4 42,2 92,8 

Popolnoma se strinjam 6 6,1 7,2 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   
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Tabela 10: »Uvožene jagode so zelo dobrega okusa.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 8 8,1 9,6 9,6 

Ne strinjam se 31 31,3 37,3 47,0 

Neodločen(a) sem 35 35,4 42,2 89,2 

Strinjam se 9 9,1 10,8 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 11: »Uvožene jagode so pridelane na zdrav način.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 14 14,1 16,9 16,9 

Ne strinjam se 32 32,3 38,6 55,4 

Neodločen(a) sem 35 35,4 42,2 97,6 

Strinjam se 2 2,0 2,4 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 12: »Uvožene jagode imajo primerno ceno za svojo kvaliteto.« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 7 7,1 8,4 8,4 

Ne strinjam se 14 14,1 16,9 25,3 

Neodločen(a) sem 34 34,3 41,0 66,3 

Strinjam se 27 27,3 32,5 98,8 

Popolnoma se strinjam 1 1,0 1,2 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 13: Nakup jagod v trgovskem centru 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Nikoli 13 13,1 15,7 15,7 

Zelo redko 22 22,2 26,5 42,2 

Redko 15 15,2 18,1 60,2 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Pogosto 19 19,2 22,9 83,1 

Zelo pogosto 14 14,1 16,9 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 14: Nakup jagod na stojnici pred veleblagovnicami 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Nikoli 38 38,4 45,8 45,8 

Zelo redko 27 27,3 32,5 78,3 

Redko 15 15,2 18,1 96,4 

Pogosto 3 3,0 3,6 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 15: Nakup jagod na tržnici 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Nikoli 20 20,2 24,1 24,1 

Zelo redko 19 19,2 22,9 47,0 

Redko 18 18,2 21,7 68,7 

Pogosto 20 20,2 24,1 92,8 

Zelo pogosto 6 6,1 7,2 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 16: Nakup jagod pri predelovalcu (kmetu) doma 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Nikoli 11 11,1 13,3 13,3 

Zelo redko 15 15,2 18,1 31,3 

Redko 12 12,1 14,5 45,8 

Pogosto 27 27,3 32,5 78,3 

Zelo pogosto 18 18,2 21,7 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   
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Tabela 17: Nakup jagod pri prodajalcih ob glavnih cestah 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Nikoli 41 41,4 49,4 49,4 

Zelo redko 21 21,2 25,3 74,7 

Redko 17 17,2 20,5 95,2 

Pogosto 2 2,0 2,4 97,6 

Zelo pogosto 2 2,0 2,4 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 18: »Najraje kupim jagode slovenskega izvora« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Ne strinjam se 6 6,1 7,2 7,2 

Neodločen(a) sem 11 11,1 13,3 20,5 

Strinjam se 33 33,3 39,8 60,2 

Popolnoma se strinjam 33 33,3 39,8 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 19: »Med nakupom si vzamem čas, da preverim, ali so jagode od slovenskega 

proizvajalca« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 5 5,1 6,0 6,0 

Ne strinjam se 21 21,2 25,3 31,3 

Neodločen(a) sem 15 15,2 18,1 49,4 

Strinjam se 28 28,3 33,7 83,1 

Popolnoma se strinjam 14 14,1 16,9 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   
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Tabela 20: »Največ kupujem v trgovinah, kjer imajo večinoma izdelke slovenskih 

proizvajalcev« 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Sploh se ne strinjam 1 1,0 1,2 1,2 

Ne strinjam se 18 18,2 21,7 22,9 

Neodločen(a) sem 23 23,2 27,7 50,6 

Strinjam se 26 26,3 31,3 81,9 

Popolnoma se strinjam 15 15,2 18,1 100,0 

SKUPAJ 83 83,8 100,0  

Manjkajoče 16 16,2   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Tabela 21: Razlog, zakaj anketiranci ne kupujejo jagod 

 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Zbirni 

odstotek 

Za lastne potrebe jih 

pridelam doma, oziroma 

jih dobim 

16   16,2 100,0 100,0 

Manjkajoče 83   83,8   

SKUPAJ 99 100,0   

 

Priloga 4: Statistični preizkusi za intervale zaupanja 

 

Tabela 1: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja 
 

Opisne statistike 

 

 N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Slovenske jagode so zelo 

dobrega okusa. 
83 4,17 0,73 0,08 

 
Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Slovenske jagode 

so zelo dobrega 

okusa. 
52,06 82 0,00 4,17 4,01 4,33 
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Tabela 2: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja 
 

Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Slovenske jagode so 

pridelane na zdrav način. 83 3,29 0,86 0,10 

 
Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Slovenske jagode 

so pridelane na 

zdrav način. 
34,73 82 0,00 3,29 3,10 3,48 

 

Tabela 3: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja 
 

Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Slovenske jagode imajo 

primerno ceno za svojo 

kvaliteto. 
83 3,34 0,94 0,10 

 
Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Slovenske jagode 

imajo primerno 

ceno za svojo 

kvaliteto. 

 

32,32 

 

82 

 

0,00 

 

3,34 

 

3,13 

 

3,54 

 

 

Tabela 4: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja  

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Uvožene jagode so zelo 

dobrega okusa. 83 2,54 0,82 0,09 
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Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Uvožene jagode so 

zelo dobrega 

okusa. 
28,38 82 0,00 2,54 2,36 2,72 

 

Tabela 5: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja 

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Uvožene jagode so 

pridelane na zdrav. 83 2,30 0,78 0,09 

 
Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Uvožene jagode so 

pridelane na zdrav. 26,99 82 0,00 2,30 2,13 2,47 

 

Tabela 6: t t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini in izračun intervala 

zaupanja 

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Uvožene jagode imajo 

primerno ceno za svojo 

kvaliteto. 
83 3,01 0,94 0,10 

 
 

Test aritmetične sredine 
 

 Vrednost aritmetične sredine = 0 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Uvožene jagode 

imajo primerno 

ceno za svojo 

kvaliteto. 

29,09 82 0,00 3,01 2,81 3,22 
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Priloga 5: Statistično preverjanje hipotez 

 

Tabela 1: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini (Hipoteza 1) 

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Etnocentrizem 99 3,48 0,85 0,09 
 

Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 3 

t Df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

Najnižja najvišja 

Etnocentrizem 
5,66 98 0,00 0,48 0,31 0,65 

 

Tabela 2: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini (Hipoteza 2) 

 
Opisne statistike 

 

 N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Za nakup se odločim, ko 

sem lačen. 
83 1,96 0,83 0,09 

Za nakup se odločim, ko 

grem mino stojnice. 
83 3,54 1,09 0,12 

Za nakup se odločim, ko 

si zaželim sadja. 
83 3,65 1,11 0,12 

Za nakup se odločim, ko 

vidim jagode v oglasu. 
83 2,04 1,01 0,11 
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Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 3 

 

t df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

 

Najnižja najvišja 

Za nakup se 

odločim, ko sem 

lačen. 

-11,33 82 0,00 -1,04 -1,22 -0,85 

Za nakup se 

odločim, ko grem 

mino stojnice. 

4,55 82 0,00 0,54 0,31 0,78 

Za nakup se 

odločim, ko si 

zaželim sadja. 

5,34 82 0,00 0,65 0,41 0,89 

Za nakup se 

odločim, ko vidim 

jagode v oglasu. 

-8,73 82 0,00 -0,96 -1,18 -0,74 

 

Tabela 3: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini (Hipoteza 3) 

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

V trgovskem centru 83 1,99 1,35 0,15 

Na stojnici pred 

veleblagovnico 
83 0,80 0,87 0,10 

Na tržnici 83 1,68 1,28 0,14 

Pri pridelovalcu (kmetu) 

doma 
83 2,31 1,35 0,15 

Pri prodajalcih ob 

glavnih cestah 
83 0,83 1,00 0,11 
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Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 2 

 

t df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

 

Najnižja najvišja 

V trgovskem 

centru 
-6,84 82 0,00 -1,01 -1,31 -0,72 

Na stojnici pred 

veleblagovnico 
-23,19 82 0,00 -2,21 -2,39 -2,02 

Na tržnici -9,44 82 0,00 -1,33 -1,61 -1,05 

Pri pridelovalcu 

(kmetu) doma 
-4,63 82 0,00 -0,69 -0,98 -0,39 

Pri prodajalcih ob 

glavnih cestah 
-19,80 82 0,00 -2,17 -2,39 -1,95 

 

Tabela 4: Cronbach alpha za merjenje zanesljivosti lestvice (Hipoteza 4) 

 
Test zanesljivosti 

 

 

Koeficietnt Cronbach alpha 

Cronbach alpha koeficient, ki 

temelji na standardiziranih 

enotah 

 

Število enot 

0,69 0,70 3 

 

Test zanesljivosti za posamezno spremenljivko 

 

 Aritmetična sredina 

lestvice ob izločitvi 

spremenljivke 

Varianca lestvice ob 

izločitvi 

spremenljivke 

Cronbach's Alpha 

ob izločitvi 

spremenljivke 

Najraje kupim jagode 

slovenskega izvora. 
6,74 3,39 0,49 

Med nakupom 

preverim izvor jagod. 
7,55 2,59 0,50 

Največ kupujem v 

trgovinah, kjer imajo 

večinoma izdelke 

slovenskih 

proizvajalcev. 

 

7,42 

 

3,61 

 

0,76 
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Tabela 5: t-preizkus za preizkušanje domneve o aritmetični sredini (Hipoteza 4) 

 
Opisne statistike 

 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna napaka 

aritmetične sredine 

Pripravljenost  za nakup  jagod 83 3,62 0,83 0,09 

 
Test aritmetične sredine 

 

 Vrednost aritmetične sredine = 3 

 

t df 
Značilno (2-

stransko) 

Aritmetična 

sredina 

95% interval 

zaupanja 

 

Najnižja najvišja 

Pripravljenost  za 

nakup  jagod 
6,78 82 0,00 0,62 0,44 0,80 

 

 

Tabela 6: t – test za preizkušanje domneve o razliki med aritmetičnima sredinama za 

neodvisni merjenji (Hipoteza 5) 

 

Group Statistics 

 

 

 

Najraje kupim 

jagode slovenskega 

izvora 

 

Etnocentričnost 

 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

 

Standardni 

odklon 

Standard

na 

napaka 

aritmetič

ne 

sredine 

>= 3,00 60 4,28 0,78 0,10 

< 3,00 23 3,70 1,06 0,22 
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Test aritmetične sredine za neodvisne spremenljivke 

 

 

 

Najraje kupim 

jagode 

slovenskega 

izvora. 

Levinov test 

enakosti 

varianc 

 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

  
95% interval 

zaupanja 

 

F 

Značil

no 

 

T 

 

df 

Značilno 

(2-

stransko) 

 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

aritmetične 

sredine 

 

najnižji 

 

najvišji 

Predpostavitev 

enakosti variance 

 

4,63 

 

0,03 

 

2,76 

 

81 

 

0,01 

 

0,59 

 

0,21 

 

0,16 

 

1,01 

Predpostavitev 

neenakosti variance 
  

 

2,41 

 

31,59 

 

0,02 

 

0,59 

 

0,24 

 

0,09 

 

1,08 

 

Tabela 7: Pearsonov korelacijski koeficient za odvisno in neodvisno spremenljivko (Hipoteza 

5) 

 

Korelacija 

  etnocentričnost prip_nakup_slo_jagod 

etnocentričnost Pearsonov korelacijski 

koeficient 

1 ,493** 

Značilno  (2-stranski)  ,000 

N 99 83 

prip_nakup_slo_jagod Pearson korelacijski koeficient ,493** 1 

Značilno (2-stranski) ,000  

N 83 83 

 

 

 

 


