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1. UVOD 
 
Zadovoljstvo stranke je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev stranke o 
ponovnem nakupu. Čim večje je zadovoljstvo strank, tem večja je tudi verjetnost, da se bo 
stranka odločila za nakup izdelka iste blagovne znamke. Poleg tega pa ima zadovoljstvo 
strank tudi zelo velik vpliv na ugled podjetja in blagovnih znamk, ki jih trži (Kotler, 2000, str. 
405; Treece, 2002, str. 46). Zadovoljne stranke namreč učinkovito širijo dober glas o podjetju 
in njegovih izdelkih. 
 
Zadovoljstvo stranke je v največji meri odvisno od razmerja med pričakovanji, ki jih je 
stranka imela pred nakupom, ter izkušnjami, ki jih je imela z izdelkom po nakupu (Kotler, 
2000, str. 182). Avtomobili spadajo med tehnično zahtevne izdelke, pri katerih sta življenjska 
doba in samo delovanje močno odvisna od kakovosti vzdrževanja izdelka. Jasno je, da je pri 
takšnih izdelkih tudi zadovoljstvo strank  v veliki meri odvisno od vzdrževanja oziroma od 
storitev, ki se izvajajo šele po tem, ko je bil izdelek stranki že prodan. Poleg tega pa so 
storitve, ki se izvajajo po prodaji izdelka, tudi zelo pomemben vir informacij o nezadovoljenih 
potrebah strank, kar ima velik pomen za razvoj novih oziroma izboljšave obstoječih izdelkov. 
Zato ni čudno, da večina avtomobilskih proizvajalcev stremi k temu, da bi svoje storitve po 
prodaji kar se da izboljšala (Harris, 2002, str. 6; Kohn, 2002, str. 32).  
 
Ker pa so storitve po prodaji sestavljene iz zelo velikega števila različnih elementov oziroma 
razsežnosti, se pri tem neizogibno pojavi vprašanje, kaj bi se najbolj splačalo izboljšati ter na 
kakšen način. Glede na to, da podjetja običajno stremijo k čim večji dobičkonosnosti 
poslovanja, je logično, da naj bi se izboljševale predvsem tiste razsežnosti storitev po prodaji, 
ki dajejo glede na vložena sredstva največji donos (Brigham, 1999, str.205). Pri tem pa se v 
praksi običajno izkaže, da stroške, ki jih povzroči izboljševanje storitev po prodaji še lahko 
kolikor toliko natančno predvidimo, medtem ko finančnih koristi praktično ni mogoče 
neposredno ugotavljati, ker so preveč dolgoročnega značaja in imamo na razpolago premalo 
zanesljivih podatkov. 
 
Zato odgovor na to, kaj bi se najbolj splačalo izboljšati, običajno iščemo posredno in sicer 
tako, da iščemo odgovore na dve vprašanji: koliko so stranke zadovoljne s posameznimi 
razsežnostmi storitev po prodaji ter koliko jim je posamezna razsežnost pomembna. 
 
Pri tem pa naletimo na problem, da celo v primeru popolnoma enakih storitev različne stranke 
na obe vprašanji odgovarjajo zelo različno. Ta problem lahko enostavno rešimo tako, da 
izračunamo povprečne vrednosti dobljenih odgovorov. Lahko pa raziščemo povezave med 
prejetimi odgovori in lastnostmi strank, ki so odgovarjale na vprašanja, s čimer lahko pridemo 
do bolj natančnih rezultatov. Tako dobljeni rezultati nam namreč omogočajo, da lahko na 
osnovi določenih lastnosti strank do neke mere predvidimo, kako se bo stranka obnašala. 
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V obravnavanem primeru merjenje zadovoljstva strank že obstaja in se izvaja s pomočjo 
vprašalnika, poslanega po pošti na način, ki je določen s strani proizvajalca. Kot rezultat 
dobimo kazalec zadovoljstva strank za posamezno razsežnost storitev po prodaji ter povprečni 
kazalec zadovoljstva strank v celoti. Na žalost pa na ta način ne dobimo nobene informacije o 
pomembnosti posameznih razsežnosti zadovoljstva strank. To pomeni, da ta metoda po vsej 
verjetnosti ne daje pravih informacij o dejanskem zadovoljstvu strank. Še bolj pomembno pa 
je to, da iz istega razloga obstoječa metoda prav tako ne daje pravilnih informacij za 
odločanje o tem, katere razsežnosti storitev po prodaji bi bilo potrebno izboljšati najprej, da bi 
z vloženimi sredstvi kar najbolj povečali zadovoljstvo strank ter s tem tudi namero stranke, da 
se bo naslednjič odločila za nakup avtomobila istega proizvajalca.  
 
Kljub temu pa z obstoječo metodo dobimo tudi nekatere podatke, ki bi jih lahko uporabili za 
ugotavljanje pomembnosti posameznih razsežnosti zadovoljstva strank. V obstoječi 
vprašalnik so namreč vključena tudi vprašanja, ki se nanašajo na izraženo namero o 
ponovnem nakupu, zato lahko s pomočjo različnih statističnih metod pridemo tudi do 
podatkov o pomembnosti posameznih razsežnosti storitev po prodaji glede zadovoljstva 
strank. Prav tako nam obstoječi vprašalnik daje tudi nekaj podatkov o lastnostih strank tako, 
da lahko do neke mere ugotavljamo tudi, kako lastnosti strank vplivajo na njene odgovore. 
 
Osnovni namen magistrskega dela je preveriti raziskovalno hipotezo, da imajo posamezne 
razsežnosti storitev po prodaji, ki jih zajema vprašalnik Toyote Adria d.o.o., različen vpliv na 
izražene namere strank o ponovnem nakupu avtomobila znamke Toyota. Nadalje želim 
preveriti, ali obstaja povezava med medkulturnimi razlikami in demografskimi značilnostmi 
strank na eni strani ter pomenom posameznih razsežnosti storitev po prodaji za doseganje 
zadovoljstva strank na drugi strani. Tako lahko na primer predpostavimo, da so stranke z 
manjšo kupno močjo bolj cenovno občutljive, medtem ko so stranke z večjo kupno močjo bolj 
občutljive na kakovost storitev, da so stranke v državah, kjer je avtomobilski trg manj razvit, 
v povprečju manj zahtevne in podobno. 
 
V ta namen bom najprej preučil, s kakšnimi metodami je mogoče ugotavljati pomembnost 
posameznih razsežnosti ponudbe za zadovoljstvo strank, ter izbral tisto, ki je za naš primer 
najustreznejša. 
 
V naslednjem koraku bom s pomočjo izbrane metode poizkusil določiti vpliv posameznih 
razsežnosti zadovoljstva strank na izraženo namero o ponovnem nakupu. Prav tako bom 
poizkusil ugotoviti, kakšen je vpliv medkulturnih in demografskih značilnosti na zadovoljstvo 
strank s posameznimi razsežnostmi storitev po prodaji. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov bom oblikoval izboljšan model za izračunavanje kazalca 
zadovoljstva strank, ki bi bil zanesljivejši za napovedovanje, ali se bo stranka pri ponovnem 
nakupu odločila za avtomobil istega proizvajalca. Hkrati bi tako dobili tudi boljšo podlago za 
odločanje o tem, katere razsežnosti storitev po prodaji je potrebno najbolj izboljšati. 
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Metoda dela v teoretičnem delu sloni na dosegljivi literaturi s področja trženja storitev ter 
vpliva medkulturnih razlik na zadovoljstvo strank, na literaturi, ki obravnava statistične 
metode za preučevanje zadovoljstva, ter na metodah in podatkih, ki jih za merjenje 
zadovoljstva strank uporablja Toyota Motor Corporation. 
 
V svojem empiričnem delu jemljem kot izhodišče merjenje zadovoljstva strank s storitvami 
po prodaji, ki ga na območju republik bivše Jugoslavije s pomočjo standardnega Toyotinega 
vprašalnika opravlja Toyota Adria d.o.o. Podatki se nanašajo na odgovore 673 strank, ki so 
vozilo kupile leta 1999 ali 2000 in ga v letih 2001 ali 2002 servisirale na enem izmed 
Toyotinih pooblaščenih servisov v Sloveniji ali Hrvaški. Vprašalnik vsebuje osnovne podatke 
o stranki, kot so: ime, priimek, naslov stranke ter model vozila. V drugem delu stranka izrazi 
svoje zadovoljstvo o vrsti razsežnosti storitev po prodaji. V zadnjem delu pa stranka odgovori 
še na tri vprašanja, ki se posredno nanašajo na zadovoljstvo, gledano v celoti. 
 
Dobljene podatke bom s pomočjo analize glavnih komponent ter bivariatne regresijske analize 
statistično obdelal tako, da bom za posamezne razsežnosti storitev po prodaji, ki so zajete v 
vprašalniku, izračunal koliko prispevajo k izraženemu namenu o ponovnem nakupu 
avtomobila. Nato bom podatke statistično obdelal še s pomočjo korespondenčne analize.  
 
Na koncu bom preveril ustreznost prvotno postavljenih hipotez o vplivu spola, države in 
modela vozila na zvestobo stranke ter poizkusil poiskati razloge za morebitno nepotrditev 
hipotez. Prav tako bom na podlagi dobljenih rezultatov oblikoval nov pristop k obdelavi 
podatkov, pridobljenih z omenjenim vprašalnikom z namenom, da bi imel kazalec 
zadovoljstva strank boljšo napovedno veljavnost. 
 
 
2. ZADOVOLJSTVO STRANKE IN DOBI ČKONOSNOST 
 
2.1.POVEZAVA MED ZADOVOLJSTVOM IN ZVESTOBO STRANK 
 
V splošnem lahko pričakujemo, da bo zvestoba strank večja takrat, ko je njihovo zadovoljstvo 
z izdelkom ali storitvijo večje. Pri tem pa se je potrebno najprej vprašati, kaj pravzaprav 
predstavlja zadovoljstvo stranke ter kaj zvestobo stranke. Seveda je zadovoljstvo mogoče 
opredeliti na več različnih načinov, vendar se je v trženju najbolj uveljavila naslednja 
definicija zadovoljstva strank: 
Zadovoljstvo stranke je občutek veselja ali razočaranja, ki izvira iz primerjave zaznanih 
lastnosti izdelka s pričakovanimi lastnostmi izdelka (Kotler, 2000, str.36). 
 
Iz definicije zadovoljstva je razvidno, da na zadovoljstvo stranke vplivata predvsem 
pričakovanje stranke na eni strani ter dejanske izkušnje stranke z izdelkom na drugi strani. 
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Podobno lahko tudi zvestobo opredelimo na več različnih načinov, na primer kot eno izmed 
človeških čustev (Damjan, Možina, 1999, str. 144). Za naše potrebe pa je verjetno najbolj 
primerna dokaj enostavna definicija zvestobe strank, ki pravi, da je stranka zvesta takrat, 
kadar se ob ponovnem nakupu odloči za izdelek oziroma storitev istega ponudnika oziroma, 
da je nezvesta, kadar se odloči za drugega ponudnika izdelka oziroma storitve.   
 
 

2.1.1. Pričakovanja strank 
 
Stranka se odloči za nakup nekega izdelka ali storitve, ker pričakuje, da bo s tem zadovoljila 
neko svojo potrebo. To svoje pričakovanje lahko stranka oblikuje na različne načine (Halsted, 
1999, str.17), kot so na primer: 
- pričakuje idealno oziroma najboljše stanje, ki je možno. 
- pričakuje stanje, ki ga stranka oblikuje na podlagi svojih dosedanjih izkušenj ali 

informacij. 
- pričakuje minimalno oziroma najslabše še sprejemljivo stanje, ki bi še zadovoljilo potrebe 

stranke. 
- upravičeno stanje oziroma stanje do kakršnega je stranka po svojem mnenju upravičena. 
Katero izmed naštetih meril bo stranka dejansko uporabila, pa je seveda odvisno od stranke 
same, njenega značaja ter od situacije, v kateri se nahaja. Seveda stranka lahko uporabi tudi 
kombinacijo več meril hkrati (Kristensen, Matrensen, Gronholdt, 1999, str. 604).  
 
Tipičen primer odvisnosti pričakovanj stranke od situacije je na primer okvara vozila nekje na 
poti daleč od doma. V takšnem primeru si stranka običajno želi samo to, da je vozilo 
usposobljeno za nadaljevanje poti brez velikih izgub časa in stroškov. Nasprotno pa stranka v 
primeru reklamacije pričakuje, da bo serviser brez odlašanja vozilo brezplačno popravil, da 
bodo uporabljeni izključno originalni rezervni deli, da se ji bo serviser za težave opravičil in 
podobno. Podobno se stranka, ki vzdržuje vozilo na pooblaščenem servisu, zaveda, da bo 
popravilo nekoliko dražje, vendar pričakuje urejene prostore, prijazen sprejem, kvalitetno 
popravilo, pošten odnos in podobno. Stranka, ki vzdržuje vozila na hitrem servisu, pa 
pričakuje predvsem hitro in poceni popravilo in se zaveda, da bo zato kakovost nekoliko 
nižja. 
 
Velik vpliv na pričakovanje strank ima tudi značaj same stranke. Iz tabele 1 je lepo razvidno, 
da obstajajo različni tipi strank, ki imajo zelo različne značilnosti. Tako nekatere stranke 
vzdrževanje vozila razumejo izključno kot nujno zlo in zato želijo predvsem hitro in poceni 
storitev, medtem ko je vse ostalo drugotnega pomena. Drugim strankam predstavlja vozilo 
tudi neke vrste konjiček in običajno želijo dobiti najboljšo možno uslugo, ne glede na stroške. 
Tretji si želijo predvsem zanesljivo in varno delovanje vozila in jim je zato najpomembnejša 
strokovnost. 
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Tabela 1: Tipi strank pri storitvah po prodaji avtomobilov 
 

ZNAČILNOST PRIČAKOVANJA  
VARNOST Želi dobro opravljeno delo, preglednost stroškov ter prijazno 

okolje. 

UDOBNOST Obisk pri serviserju je nujno zlo in ga želi opraviti s kar 
najmanj truda ter brez težav. 

NAVDUŠENEC Želi najboljšo možno storitev, dodatno opremo ipd., ne glede 
na stroške. 

HITROST Nima časa za obisk serviserja, najpomembnejša je čim manjša 
izguba časa. 

CENA Čim nižja cena, želi dobiti čim večjo vrednost za svoj denar. 

 
Vir: Customer typology, TMME 
 
Stranke svoja pričakovanja v veliki meri oblikujejo tudi na podlagi obljub, ki so jim bile dane. 
Tako je na primer stranka lahko zelo nezadovoljna, če ji na t. im. hitrem servisu rečejo, da 
lahko avto prevzame šele naslednji dan, medtem ko se ji to na običajnem servisu zdi 
popolnoma normalno. 
 
Zelo močan vpliv na pričakovanja imajo tudi pretekle izkušnje. Tako stranka, ki svoje vozilo 
vedno servisira na istem servisu, svoja pričakovanja oblikuje predvsem na podlagi dosedanjih 
izkušenj, stranka, ki pa je pred kratkim kupila nov avto druge znamke, kot ga je vozila prej, pa 
bo vozilo najverjetneje servisirala na pooblaščenem servisu te znamke in bo izoblikovala 
svoja pričakovanja predvsem na podlagi izkušenj s prejšnjim serviserjem. Prav dejstvo, da 
imajo pretekle izkušnje velik vpliv na pričakovanja strank, je tudi največji razlog, da stranke 
svoja pričakovanja nenehno spreminjajo (Johnson et al., 2001, str. 219). 
 
 

2.1.2. Izkušnje strank 
 
Eden izmed večjih problemov pri ugotavljanju, kakšne izkušnje imajo stranke z nekim 
izdelkom ali storitvijo, je v tem, da lahko o nekem dogodku oziroma izkušnji vsaka stranka 
dobi nekoliko drugačen vtis. Zato lahko tudi pri tehnično popolnoma enakem izdelku ali 
storitvi dobimo od strank popolnoma drugačno mnenje o tem, kaj se je dejansko zgodilo. 
Tako je lahko vzdušje v trgovini eni stranki izredno prijetno, drugi pa zelo neprijetno. 
Podobno je tudi s prodajnim osebjem in podobno. Na vtis, ki ga stranke dobijo, vplivajo 
predvsem: 
- značaj in čustva stranke, ki v veliki meri oblikujejo način komunikacije stranke z okoljem. 
- pretekle izkušnje, ki imajo velik vpliv na pričakovanja v prihodnosti.  
- oglaševanje ima predvsem velik vpliv pri strankah, ki si še niso pridobile velikih izkušenj.  
- mnenja drugih strank lahko bistveno vplivajo na stranko. 
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Zato so izkušnje strank dokaj subjektivna kategorija, ki jo je zelo težko natančno opredeliti. 
Zaradi tega izkušenj strank praktično ni mogoče ugotavljati na drug način, kot da o tem 
povprašamo stranke same, čeprav na ta način izvemo le, kakšen je občutek stranke v zvezi s 
to izkušnjo. Kljub temu pa to ne predstavlja večjega problema, kajti za naše potrebe je 
pravzaprav bolj pomembno, kakšno je mnenje stranke o tej izkušnji, kot pa kakšna je izkušnja 
dejansko bila. 
 
 

2.1 3. Zadovoljstvo strank 
 
Stranka lahko v različnih situacijah naredi različne primerjave med svojimi pričakovanji in 
predhodno dobljenimi izkušnjami: 
- Primerjava pričakovanj pred nakupom z izkušnjami po nakupu 

Pred nakupom se stranka odloča na osnovi svojih pričakovanj, po nakupu pa se 
zadovoljstvo oblikuje na podlagi izpolnjevanja teh pričakovanj. Vendar pa se v tem času 
pričakovanja pogosto že nekoliko spremenijo, tako da stranka oblikuje svoje zadovoljstvo 
bolj na osnovi svojih želja oziroma potreb kot pa na osnovi pričakovanj pred nakupom. 

- Primerjava tokratne izkušnje s prejšnjimi izkušnjami  
Na zadovoljstvo stranke v veliki meri vplivajo izkušnje iz preteklosti (s to blagovno 
znamko ali s konkurenčno). 

- Primerjava s povprečnim proizvodom v tej panogi ter kupljenim proizvodom Stranka 
kupljen proizvod oz. storitev pogosto primerja z nekakšnim tipičnim ali običajnim 
proizvodom v tej panogi. Pri tem si seveda vsaka stranka predstavlja povprečen panožni 
proizvod nekoliko po svoje. 

- Primerjava posameznih razsežnosti zadovoljstva s splošnim zadovoljstvom. Stranka 
posamezne razsežnosti zadovoljstva primerja s svojim splošnim zadovoljstvom s tem 
izdelkom oziroma storitvijo, hkrati pa na podlagi zadovoljstva s to razsežnostjo zopet 
spreminja svoje splošno zadovoljstvo. 

Seveda se v praksi pogosto pojavljajo različne kombinacije zgoraj navedenih primerjav. 
 
Če se izkušnje stranke ujemajo s pričakovanji, je stranka z izdelkom ali storitvijo zadovoljna. 
Če so izkušnje slabše od pričakovanj, je nezadovoljna, s tem da se nezadovoljstvo tem bolj 
veča, kolikor je večji razkorak med pričakovanji stranke ter dejansko izkušnjo. V primeru, da 
izkušnje celo presegajo pričakovanja, pa je stranka nad izdelkom oziroma storitvijo celo 
navdušena. Pri tem velja poudariti, da se v tem primeru običajno ob naslednjem obisku 
pričakovanja stranke že dvignejo, zato v primeru, da izkušnja ostane enaka, dosežemo 
bistveno manjšo stopnjo zadovoljstva oziroma navdušenja stranke. 
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2.1.4. Razsežnosti zadovoljstva strank 
 
Pri merjenju zadovoljstva strank se srečujemo z dvema vrstama razsežnosti zadovoljstva 
(Johnson, Gustafsson, 2000, str. 49), kar prikazuje slika 1. Enostavne razsežnosti zadovoljstva 
strank so tiste razsežnosti, ki predstavljajo osnovne elemente, iz katerih se sestoji 
zadovoljstvo. Takšne razsežnosti so na primer: prijaznost osebja, ustreznost delovnega časa, 
razpoložljivost osvežilnih napitkov v čakalnem prostoru in podobno. Značilnost teh 
razsežnosti je, da lahko izrecno vplivamo na vsako izmed njih posebej. Prav tako je za to 
vrsto razsežnosti značilno, da lahko stopnjo zadovoljstva strank s takšno enostavno 
razsežnostjo relativno enostavno neposredno izmerimo na primer s tem, da stranko vprašamo, 
v kakšni meri je zadovoljna s to razsežnostjo. 
 
Sestavljene razsežnosti zadovoljstva strank pa so dejansko sestavljene iz enostavnih 
razsežnosti. Takšna razsežnost je npr. priročnost servisa, ki je sestavljena iz enostavnih 
razsežnosti: delovnega časa, lokacije, razpoložljivosti parkirnega prostora... Prav tako lahko 
med sestavljene razsežnosti štejemo: urejenost servisa, kakovost opravljene storitve, zaupanje 
serviserju... Značilnost sestavljenih razsežnosti je tudi to, da z njihovo pomočjo ne moremo 
neposredno meriti zadovoljstva strank s sestavljenimi razsežnostmi, ker so sestavljene iz več 
enostavnih razsežnosti. 

 
Ko govorimo o vlogi posameznih razsežnosti na vtis o celotnem zadovoljstvu, ki ga občuti 
stranka, seveda ne moremo mimo dejstva, da niso vse razsežnosti enako pomembne. Nekatere 
razsežnosti so strankam bistveno pomembnejše kot druge in imajo zato tudi bistveno večji 
vpliv na zadovoljstvo strank. Zato je potrebno tem razsežnostim tudi posvetiti bistveno več 
pozornosti. Seveda pa je potrebno najprej ugotoviti, koliko je katera razsežnost pomembna. 
Pri tem je potrebno poudariti, da so zadovoljstvo, zvestoba in dobičkonosnost medsebojno 
povezani, vendar zveze med njimi niso linearne in se zato tudi pomembnost oziroma vpliv 
posameznih razsežnosti spreminja, odvisno tudi od tega, ali govorimo o pomembnosti za 
zadovoljstvo, pomembnosti za zvestobo strank ali pomembnosti za dobičkonosnost. 

Enostavne razsežnosti lahko glede na njihov vpliv na zadovoljstvo razdelimo v dve skupini, in 
sicer na osnovne razsežnosti ter na dodatne razsežnosti (Anderson, Mittal, 2000, str.112). 
Tako pri enih kot drugih se pojavi nesimetričnost pri povezavi med zadovoljstvom s to 
razsežnostjo ter splošnim zadovoljstvom stranke, vendar se nesimetričnost pri enih in drugih 
bistveno razlikuje.  
 
Osnovne razsežnosti so tiste, ki jih stranka pričakuje oziroma je zaradi njih sploh prišla. Ko je 
pri teh razsežnostih dosežena določena stopnja zadovoljstva, se z njimi praktično ne da več 
izboljševati zadovoljstva strank, ker je obstoj te značilnosti za stranko v bistvu že sam po sebi 
umeven. Nasprotno pa se lahko stopnja zadovoljstva strank bistveno zmanjša, če s temi 
razsežnostmi stranke niso zadovoljne.  
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Slika 1: Enostavne in sestavljene razsežnosti zadovoljstva strank 
 

Enostavna
razsežnost

Sestavljena
razsežnost

Zadovoljstvo
stranke

Zvestoba
stranke

Sestavljena
razsežnost

Merjenje
zvestobe

Merjenje
zadovoljstva

Enostavna
razsežnost

Enostavna
razsežnost

Enostavna
razsežnost

Enostavna
razsežnost

Enostavna
razsežnost

 
Vir: Johnson, Gustafsson, 2000, str.49 
 
Dodatne razsežnosti so pa tiste, ki jih stranka v bistvu ne potrebuje oziroma ne pričakuje. V 
kolikor so te razsežnosti prisotne, se da z njimi zelo hitro dvigniti zadovoljstvo strank, nimajo 
pa velikega negativnega učinka, če niso prisotne.  
 
Je pa seveda res, da nekatere dodatne razsežnosti po določenem času lahko preidejo tudi med 
osnovne, ker se stranke na njih navadijo in se jim zdijo samoumevne. Tako na sliki 2, ki 
prikazuje vpliv različnih razsežnosti na zadovoljstvo strank v primeru vzajemnih skladov, 
lahko vidimo, da je jasno posredovanje informacij strankam tipičen primer osnovne 
razsežnosti. V kolikor jasno posredovanje informacij strankam ni zadovoljivo, to povzroči 
bistven padec zadovoljstva strank. Ko pa enkrat zadovoljstvo s to razsežnostjo doseže določen 
nivo, nadaljnje izboljševanje te razsežnosti ne bo prineslo bistvenega izboljšanja zadovoljstva 
strank. Občutek pomembnosti stranke pa je tipičen primer dodatne razsežnosti, ki ne prinaša 
bistvenega zmanjšanja zadovoljstva strank celo takrat, kadar je ocenjena zelo slabo, po drugi 
strani pa lahko ta razsežnost, kadar je narejena dobro, bistveno izboljša zadovoljstvo strank. 
 
Iz tega sledi, da moramo pri osnovnih razsežnostih predvsem paziti, da ne dobimo slabih 
rezultatov, ker bi v primeru slabih rezultatov stranka dobila zelo slab vtis o celotnem izdelku 
oziroma storitvi. V primeru dodatnih razsežnosti pa moramo paziti, da dosežemo zelo dobre 
rezultate, ker sicer ne pridobimo praktično ničesar.  
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Slika 2: Pozitivni in negativni vpliv različnih razsežnosti na zadovoljstvo 
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Vir: Anderson, Mittal, 2000, str.112 
 
Na povezavo med vtisom o kakovosti in zadovoljstvom stranke vpliva tudi stopnja že 
doseženega zadovoljstva. Večina razsežnosti namreč izkazuje precejšnjo nelinearnost 
predvsem v primerih, ko je že dosežena stopnja zadovoljstva dokaj visoka. Tako ima na 
primer zmanjšanje povprečne zamude letala za 50 odstotkov v primeru, da je povprečna 
zamuda eno uro, bistveno večji vpliv na zadovoljstvo strank kot v primeru, ko znaša 
povprečna zamuda pet minut, čeprav je v drugem primeru bistveno težje in seveda tudi dražje 
doseči zadani cilj. 
 
 

2.1.5. Vpliv kulture na zadovoljstvo strank 
 
Kultura je skupek priučenih lastnosti človeka, ki je sestavljena iz niza vrednot, želja in 
vedenja posameznika. Glede na te lastnosti se ljudje uvrščamo v različne skupine, za katere je 
značilno, da imajo pripadniki ene skupine lahko podobne demografske, sociološke lastnosti. 
Prav tako imajo lahko podobne vrednote, želje ter način obnašanja. Pri tem ena oseba lahko 
hkrati spada v več različnih skupin. Za kulturne norme je značilno tudi, da se stalno 
spreminjajo, kar je zelo lepo vidno pri opazovanju različnih generacij, kjer lahko vidimo, da 
vsaka generacija prevzame nekaj kulturnih norm prejšnjih generacij, hkrati pa jih tudi nekaj 
zavrne ter uvede nekaj novih. Takšne skupine imajo pogosto tudi svoje mnenjske voditelje, ki 
v veliki meri usmerjajo razvoj kulturnih norm neke skupine. 
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Za trženje je pomembno dejstvo, da kažejo takšne skupine tudi podobne lastnosti v smislu 
nakupnega obnašanja, želja in pričakovanj v zvezi z nakupom do določenega izdelka ali 
storitve (Mumel, 1999, str. 144). Zato je smiselno pričakovati, da bodo imeli pripadniki neke 
skupine tudi podobne lastnosti, kar zadeva vpliv posameznih razsežnosti zadovoljstva na 
zvestobo strank.  
 
Kultura oziroma medkulturne razlike imajo predvsem velik vpliv na pričakovanja strank ter s 
tem tudi na samo zadovoljstvo strank (Weiermaier, 2000, str. 400). Zaradi tega se lahko 
zgodi, da pri popolnoma enakem izdelku in enakem načinu merjenja zadovoljstva na različnih 
geografskih območjih dobimo dokaj različne rezultate tako po posameznih razsežnostih kot 
seveda tudi različen končni rezultat. 
 
Pomembno vlogo pri tem imajo vrednote, ki so tesno povezane s kulturo in jih v splošnem 
lahko delimo na: 
- globalne, ki so enotne po celem svetu ali vsaj večjih predelih sveta (kontinentih); 
- nacionalne oziroma regionalne, ki so skupne nekemu narodu ali pokrajini; 
- skupinske, ki so skupne neki določeni skupini strank; 
- individualne, ki se razlikujejo od stranke do stranke. 
 
Na kulturo vplivajo: geografska lega, rasa, vera, zgodovina naroda, ekonomska situacija ipd., 
kljub temu pa lahko v splošnem lahko rečemo, da so kulturne razlike tem večje, čim bolj sta si 
dve kulturi geografsko oddaljeni. Prav tako ima lahko vrsta izdelka ali storitve precejšen vpliv 
na to, v kolikšni meri bo prišlo do pojava medkulturnih razlik (Van Birgelen et al., 2001, str 
46.). 
 
Področje vpliva medkulturnih razlik na zadovoljstvo strank je še relativno slabo raziskano, se 
pa v zadnjem času predvsem zaradi globalizacije in z njo povezanih pojavov hitro razvija 
(Tata, Prasad, Motwani, 2000, str. 38). Po drugi strani pa se prav zaradi globalizacije ter 
vedno boljših transportnih in informacijskih poti medkulturne razlike tudi nekoliko 
zmanjšujejo. 

 
 

2.1.6. Vpliv čustev na zadovoljstvo strank 
 
Čustva imajo prav tako pomemben  vpliv na zadovoljstvo. Pri tem je pomembno, da 
zadovoljstvo kot tako ni primarno čustvo (Bagozzi et al., 1999, str.217.), temveč je 
sestavljeno iz pozitivnih čustev, kot so: veselje, navdušenje, uživanje, sreča, ponos ipd.. 
Človek se običajno na pozitivna čustva odziva tako, da si jih želi še več, kar sovpada z 
dejstvom, da zadovoljstvo strank povečuje zvestoba le-teh. 
 
Podobno tudi nezadovoljstvo ni primarno čustvo, ampak je sestavljeno iz negativnih čustev, 
kot so: razočaranje, frustracija, jeza, krivda, sramota, obžalovanje... Človek se lahko na 
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negativna čustva odziva na več načinov. Lahko se odloči, da bo aktivno spremenil stanje 
oziroma odpravil problem (npr. zamenjava blagovne znamke), lahko spremeni oziroma 
prilagodi svoja pričakovanja realnosti, lahko pa negativna čustva tudi potlači vase in se z 
njimi sploh ne ubada več oziroma jih pozabi. 
 
Pri čustvih je pomembno tudi to, da je odzivanje na neko situacijo od človeka do človeka zelo 
različno, kar je odvisno od značaja človeka, prav tako pa je odvisno tudi od trenutka, ko 
človeka povprašamo za mnenje, pa od psihičnega stanja, v katerem se stranka nahaja v 
določenem trenutku. Zato tudi ni vseeno, kdaj stranke sprašujemo o njihovem zadovoljstvu 
oz. koliko časa preteče od nakupa izdelka ali storitve pa do anketiranja, kakšno je zaporedje 
vprašanj in podobno. 
 
Seveda lahko na čustva strank vplivamo tudi s pomočjo okolja, obnašanja zaposlenih in 
podobno. Ker pa je vsaka stranka drugačna, je potrebno tudi odnos do stranke vedno 
prilagoditi, da bi dosegli ugodno in sproščeno vzdušje. 
 
 

2.1.7. Zvestoba strank 
 

Zvestoba je eno od človekovih čustev in pomeni pripadnost neki ideji, človeku in tudi 
predmetu. Za zvestobo blagovni znamki lahko rečemo, da je ena od vrst pripadnosti (Damjan, 
Možina, 1999, str. 144). 
 
Vrednost zvestobe strank neki blagovni znamki je zelo velika, saj bistveno zmanjšuje stroške 
trženja nekega proizvoda ali storitve. Težava pa je v tem, da je zvestobo strank zelo težko 
natančno izmeriti. Merimo jo lahko na več različnih načinov: na primer kot izraženo namero 
stranke, da bo naslednjič kupila proizvod oziroma storitev iste blagovne znake, da bo kupila 
še druge izdelke oziroma proizvode te blagovne znamke, da bo proizvod ali storitev 
priporočila tudi drugim strankam (Johnson, Gustafsson, 2000, str. 51).  
 
Lahko pa zvestobo merimo tudi po resničnih dejanjih, to je, ali je stranka dejansko ponovno 
kupila isti proizvod oziroma storitev. Pri proizvodih z nizko pogostostjo nakupa 
(nepremičnine, avtomobili ipd.) navadno merimo izražen namen zvestobe, medtem ko pri 
proizvodih z visoko pogostostjo nakupa (prehrana, obleke, proizvodi za osebno higieno ...) 
pogosto merimo zvestobo neposredno tako, da opazujemo, ali je stranka proizvod ali storitev 
dejansko ponovno kupila. Dejansko zvestobo je pri proizvodih z nizko pogostostjo nakupa 
zelo težko meriti, saj stranke pogosto niti same ne vedo, za kakšen proizvod se bodo 
naslednjič odločile. 
 
Zadovoljstvo strank je običajno glavni vzpodbujevalec zvestobe strank, vendar zadovoljstvo 
stranke še zdaleč ni edini dejavnik, ki vpliva za zvestobo strank. Pogosto se zgodi, da stranka 
ni zvesta, kljub temu, da je zadovoljna, prav tako pa se dogaja, da je stranka zvesta neki 
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blagovni znamki, čeprav z njo niti ni preveč zadovoljna. Na zvestobo vpliva konkurenca, ki 
zmanjšuje zvestobo, saj se podjetja nenehno trudijo, da bi svojim konkurentom prevzela 
stranke. Nasprotno pa v primeru monopola stranke pogosto ostajajo zveste, čeprav niso 
najbolj zadovoljne, ker enostavno nimajo izbire. Stroški, povezani z zamenjavo blagovne 
znamke, prav tako povečujejo zvestobo strank. Na zvestobo vplivajo tudi fizična bližina 
oziroma oddaljenost ponudnika izdelka ali storitve, cenovna dostopnost, ki lahko predvsem 
pri dražjih proizvodih bistveno omeji možnost izbire. Prav tako lahko zvestobo zmanjšajo 
nove blagovne znamke, novi proizvodi, nove tehnologije ali pa tudi sprememba potreb strank, 
saj se lahko zgodi, da stranki neki proizvod nenadoma sploh ni več potreben. Vzrok za 
nezvestobo je lahko tudi sprememba socialnega statusa stranke, ki v njej vzbudi potrebo po 
drugačnih proizvodih. Na zvestobo vpliva tudi pogostost nakupa, pri čemer manjša pogostost 
nakupov običajno pomeni tudi nekoliko nižjo zvestobo, kajti v takšnem primeru se v času od 
enega do drugega nakupa lahko marsikaj spremeni in povzroči, da se stranka odloči za drug 
proizvod. Na zvestobo strank vpliva tudi tako imenovana vpletenost stranke v nakup 
proizvoda. Pri tem se izkaže, da je pri tistih proizvodih, kjer je vpletenost nižja, zvestoba 
strank nekoliko višja. Razlog za ta pojav tiči v tem, da stranka ob nakupu proizvoda z višjo 
vpletenostjo predhodno dobro premisli in se ne odloči za ponoven nakup, če z prejšnjim 
proizvodom ni bila zadovoljna, medtem ko se pri proizvodih z nižjo vpletenostjo stranka pri 
nakupu ne obremenjuje preveč in pogosto kupi enak proizvod, tudi če prejšnjič ni bila povsem 
zadovoljna. Prav iz tega razloga je pri avtomobilih zelo pomembno, da je proizvod 
kakovosten in da so na ustreznem kakovostnem nivoju tudi storitve po prodaji.  
 
Na povečanje zvestobe vpliva tudi tveganje. Kadar nakup predstavlja veliko poslovno 
tveganje, se stranke pogosto odločajo za istega partnerja, celo kadar z njim niso popolnoma 
zadovoljne, ker bi menjava partnerja povečala tveganje, ki si ga ne morejo privoščiti. V 
takšnih primerih so stranke pogosto pripravljene plačati celo nekoliko višjo ceno samo zato, 
da se izognejo tveganju ter izboljšajo stabilnost svojega poslovanja. Tipičen takšen primer so 
veliki računalniški sistemi, ki jih podjetja pogosto kljub zastarelosti zelo dolgo ne zamenjajo, 
ker se bojijo možnih zapletov, povezanih z uvedbo novih tehnologij (Bateson, 1999,  str. 31). 
 
Zanimiv je tudi vpliv cene na zadovoljstvo in zvestobo strank. Pri tem se pokaže, da ima 
višina cene večji vpliv na zvestobo strank kot pa na zadovoljstvo. Tako se pogosto zgodi, da 
je zadovoljstvo stranke visoko, ker sta proizvod ali storitev zelo kakovostna, vendar stranka 
vseeno ne ostane zvesta, ker je cena zanjo enostavno previsoka. Tipičen takšen primer je 
lahko tudi servisiranje vozil, kjer je poglavitni razlog, da stranke starejših vozil ne servisirajo 
na pooblaščenih servisih, predvsem v višjih cenah in ne v kakovosti ali zadovoljstvu, kajti 
kakovost storitve je na pooblaščenih servisih običajno na precej visoki ravni. 
 

Zvestoba je v veliki meri odvisna tudi od stranke same. Vsaka stranka je namreč drugačna, 
zato so nekatere nekoliko bolj nagnjene k zvestobi, druge pa spet nekoliko manj. Prav tako se 
lahko zgodi, da so nekatere stranke blagovni znamki popolnoma zveste, nekatere pa so sicer 
blagovni znamki zveste, vendar občasno vseeno posežejo tudi po proizvodih in storitvah 
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drugih blagovnih znamk. Na ta način lahko stranke razvrstimo v več skupin (Damjan, 
Možina, 1999, str. 148; Kotler, 2000, str. 262): 
- močno zvesta stranka, ki je stalno zvesta eni sami blagovni znamki; 
- srednje zvesta stranka, ki je zvesta večim blagovnim znamkam in se odloča samo med 

temi blagovnimi znamkami; 
- stranka, ki občasno spremeni blagovno znamko, vendar se nato vedno vrača k svoji stalni 

blagovni znamki; 
- stranka, ki zamenja blagovno znamko in nato ostane zvesta novi blagovni znamki; 
- stranka, ki ni zvesta nobeni blagovni znamki in to stalno menjava. 
V zvezi s storitvami po prodaji vozil se tako na primer pojavijo stranke, ki za enostavnejša 
dela uporabljajo cenejše nepooblaščene serviserje, za težja dela bolj kompleksne narave pa 
gredo rajši k pooblaščenemu serviserju, ker menijo, da bo ta delo opravil bolj kakovostno. 
 

V zvezi z zvestobo stranke je potrebno omeniti tudi programe za zvestobo strank, ki jih 
izvajajo podjetja z namenom, da bi stranke vzpodbudili k večji zvestobi. Pri tem se največkrat 
poslužujejo različnih načinov zbiranja točk, s čimer si stranke pridobijo določene ugodnosti. 
V tem primeru zvestoba seveda izvira iz materialnih koristi in ne iz zadovoljstva, zato v 
takšnem primeru ne moremo računati na to, da bo stranka zaradi tega blagovno znamko 
priporočila tudi svojim znancem... 
 

 
2.1.8. Nameravana zvestoba ter dejanska zvestoba strank 
 
Kadar merimo zvestobo strank tako, da o tem povprašamo stranke, se moramo vedno 
zavedati, da odgovori, ki jih dobivamo, ne izražajo dejanske zvestobe strank, temveč samo 
nameravano zvestobo strank. Stranke v tistem trenutku namreč navadno ne kupujejo novega 
izdelka ali storitve, zato pogosto niti nimajo zelo trdnega stališča o tem, kateri izdelek bi 
dejansko kupile, pa tudi v primeru, da ga imajo, se to stališče do trenutka, ko se stranka 
dejansko odloči za ponovni nakup, lahko še vedno spremeni. To je še posebej problematično 
pri tistih izdelkih, kjer je frekvenca ponovnih nakupov zelo nizka. Pri takšnih izdelkih namreč 
običajno preteče precej časa od merjenja zvestobe strank pa do dejanskega nakupa, zato 
obstaja precejšnja možnost, da bo medtem prišlo do sprememb v pričakovanjih, v izkušnjah, v 
zadovoljstvu in s tem posledično tudi v zvestobi strank. Med takšne izdelke spadajo tudi 
avtomobili. 
 
Zadovoljstvo strank samo po sebi v ekonomskem smislu nima velikega pomena. Pravi pomen 
dobi zaradi tega, ker je nameravana zvestoba stranke močno odvisna od njenega zadovoljstva, 
nameravana zvestoba pa je seveda tudi osnova za dejansko zvestobo stranke pri nakupu 
novega izdelka ali storitve. Zvestoba strank pa podjetju dejansko prinaša številne ekonomske 
ugodnosti (poglavje 2.2). 
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Zveza med  zadovoljstvom in zvestobo strank je praktično vedno zvezno naraščajoča funkcija, 
vendar pa običajno zvestoba strank ne narašča linearno z naraščanjem zadovoljstva strank. Iz 
slike 3 je razvidno, da se zveza med zadovoljstvom in zvestobo strank za različne industrijske 
panoge močno razlikuje. Najpomembnejši faktorji, ki določajo, kakšna je ta zveza, so:  
- stopnja konkurence, kajti močnejša konkurenca omogoča lažje menjavanje blagovne 

znamke;  
- različne vstopne in izstopne ovire, kot so znanje, močne blagovne znamke, finančna 

vlaganja in podobno, ki otežujejo menjavanje blagovne znamke;   
- informacije (potrebne za nakupno odločanje) prav tako otežujejo menjavanje blagovne 

znamke, ker imajo v tem primeru pridobljene izkušnje bistveno večji pomen. 
 
Slika 3: Zveza med zadovoljstvom in zvestobo za različne panoge 
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Vir: Bateson et.al, 1999, str. 295 
 
Izkušnje tako na primer kažejo, da ima zadovoljstvo strank večji vpliv na zvestobo tam, kjer 
je konkurenca večja, ter v segmentih, kjer je cena glavni argument,  manjšega pa v segmentih, 
kjer se prodajajo dražji proizvodi uveljavljenih blagovnih znamk (Gronholdt, Martensen, 
Kristensen, 2000, str. 6). 
 
Zveza med nameravano zvestobo stranke in dejansko zvestobo stranke je prav tako zvezno 
naraščajoča, vendar pa nameravana zvestoba stranke še ni zanesljivo znamenje za dejansko 
zvestobo stranke. Pri tem so pomembni faktorji, kot so: razmerje med ceno in vrednostjo kot 
jo zazna stranka, spretnost prodajnega osebja, razpoložljivost ustreznega proizvoda in tako 
dalje (Daniels, 2000,  str.68). Prav tako se lahko zgodi, da ugotovimo, da je uporabnik z 
izdelkom zelo zadovoljen, ne vprašamo pa se, kako je zadovoljen tisti, ki o nakupih odloča, 
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kar predvsem pri medorganizacijskem trženju (včasih pa tudi porabniškem trženju) pogosto ni 
tista oseba, ki izdelek dejansko uporablja (Stratigos, 1999, str. 77). 
 

Pogosto se dogaja, da tudi najbolj zadovoljne stranke niso zveste, zagotovo pa skoraj vedno 
velja, da nezadovoljne stranke niso zveste. Zadovoljstvo stranke običajno pomeni, da izdelek 
oziroma storitev pride v ožji izbor pri ponovnem nakupu, ne pomeni pa avtomatično zvestobe. 
Eden izmed najbolj pogostih (vendar še zdaleč ne edinih) razlogov je tako imenovana 
vrednost, ki jo stranka dobi za svoj denar. Zato nekateri predlagajo (Neal, 1999, str.22.), da je 
za doseganje boljše zvestobe strank potrebno meriti vrednost, ki jo stranka za svoj denar dobi, 
in ne zadovoljstva samega. Pri tem gre zopet za vtis o dobljeni vrednosti, ki je sestavljen iz 
oprijemljivih (trdnih) razsežnosti (kot so: uporabnost, zanesljivost...) ter neoprijemljivih 
(mehkih) razsežnosti (kot je na primer blagovna znamka) in jih vsak posameznik dojema 
nekoliko drugače. 
 
Na podobni zasnovi temelji tudi princip merjenja zadovoljstva strank, ki izhaja iz vrednosti za 
porabnike in ne meri samo zadovoljstva, temveč primerja razmerje med ceno in zaznano 
dobljeno vrednostjo v očeh stranke, pri čemer upošteva tudi pomembnost posameznih 
razsežnosti (Daniels, 2000, str.68.). 

 
 

2.2. POVEZAVA MED ZVESTOBO STRANK IN DOBI ČKONOSNOSTJO 
 
Dobičkonosnosti ne moremo neposredno povezati z zadovoljstvom strank, ampak šele 
posredno preko zvestobe strank. Poleg tega pa moramo pri dobičkonosnosti upoštevati tako 
finančne prednosti, ki jih prinaša zvestoba strank, kot tudi dodatne stroške, ki nastanejo zaradi 
izboljšanja zadovoljstva strank. V kolikor je naš cilj, da s pomočjo zvestobe strank kar najbolj 
povečamo dobičkonosnost, moramo poiskati najbolj ugodno razmerje med stroški in prihodki, 
ki nastanejo zaradi spremembe zadovoljstva. Zato bi glede na dobičkonosnost lahko govorili 
tudi o tako imenovani optimalni stopnji zvestobe strank. 

 
 

2.2.1. Stroški zaradi zagotavljanja zvestobe strank 
 

Pri optimiranju stroškov je pomembno vedeti, kolikšne stroške ima podjetje, če želi pridobiti 
novo stranko. Te stroške je potrebno namreč primerjati s stroški, ki nastanejo v primeru, da 
podjetje želi obdržati stranko, ki jo že ima. V literaturi se običajno navaja, da so stroški 
pridobivanja nove stranke običajno pet do desetkrat večji od stroškov zadržanja že obstoječe 
stranke. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, da se bistveno bolj splača vlagati v zadovoljstvo 
oziroma zvestobo strank, kot pa v oglaševanje in podobne dejavnosti za pridobivanje novih 
strank, vendar pri tem nastopi težava, ker je število obstoječih strank običajno mnogo manjše 
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kot pa število potencialnih novih strank, zato se podjetje na ta način ne more širiti. Ta 
problem je predvsem prisoten pri relativno mladih, hitro rastočih podjetjih, ki še nimajo 
velikega števila strank. Poleg tega se je potrebno zavedati, da stoodstotne zvestobe strank 
praktično ni mogoče doseči. Ko zvestoba strank enkrat preseže določeno vrednost, se pričnejo 
tako imenovani mejni stroški za zadržanje ene dodatne stranke zelo hitro večati, tako da 
dodatna vlaganja v zvestobo strank niso več smiselna.   
 
V nekaterih panogah, kjer je konkurenca zelo huda, se zaradi izredno visokih stroškov 
pridobivanja novih strank dogaja, da so stroški pridobitve nove stranke celo višji od zaslužka, 
ki ga stranka prinese ob prvem nakupu, tako da stranka v tem obdobju podjetju dejansko 
prinaša izgubo in se dobiček pojavi šele kasneje, ko ta stranka večkrat ponovi nakup. Tak 
primer je avtomobilsko zavarovanje na sliki 4. V večini primerov pa stranka prinaša določen 
dobiček že od vsega začetka, vendar je na začetku dobiček običajno nekoliko manjši. Takšen 
primer je servis vozil na sliki 4. 
 
Slika 4: Dobičkonosnost stranke po letih za avtomobilsko zavarovanje in servis 
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Vir: Bateson, 1999, str. 296 
 
 

2.2.2. Koristi zaradi zvestobe strank 
 
Pri računanju koristi, ki jih prinese ena stranka, je potrebno upoštevati vse dogodke v obdobju 
od nakupa izdelka pa do ponovnega nakupa izdelka. To je še posebej pomembno pri izdelkih, 
ki potrebujejo intenzivno vzdrževanje. Tako je pri nakupu avtomobila potrebno upoštevati, da 
se stranka ob nakupu ali po njem zelo pogosto odloči še za redno vzdrževanje vozila (Nash, 
2001, str. 61) (popravila zaradi okvar ali prometnih nesreč, dodatna oprema, zavarovanje, 
zimske pnevmatike, pranje vozila, financiranje nakupa ter zamenjavo vozila po sistemu staro 
za novo in podobno). Tako se lahko zgodi, da dodatna vlaganja v storitve po prodaji sicer res 
dvignejo stroške, vendar zaradi boljšega trženja storitev po prodaji (ter višjega zadovoljstva 
strank s storitvami po prodaji) stranke za vzdrževanje tudi več porabijo, tako da dejansko 
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izboljševanje zadovoljstva strank brez težav pokrije nastale stroške ter prinaša še dodatni 
dobiček. 
 
Slika 5: Zveza med zadovoljstvom in zvestobo stranke 
 

 

 

Vir: Customer Satisfation Manual TMC, 1994, str. 14 (Povzeto po raziskavi zadovoljstva 
strank, J.D.Power, leta 1991 v Kanadi) 

 

Na koncu pa je potrebno dodati še, da se zadovoljstvo strank ne kaže samo v večji zvestobi, 
kar lepo prikazuje slika 5, kjer je prikazana povezava med zadovoljstvom in zvestobo strank, 
pri čemer vsaka točka predstavlja eno avtomobilsko znamko, temveč tudi v izboljšanju ugleda 
znamke in s tem dodatnimi novimi strankami (slika 6). Zaradi dobrih izkušenj, ki jih 
zadovoljne stranke posredujejo svojim znancem, sorodnikom, sodelavcem..., pridobimo tudi 
nove stranke. Priporočilo stranke se tako pogosto šteje kot najboljša ter hkrati tudi najcenejša 
reklama. V izjemnih primerih (na primer turizem) pa je priporočilo stranke lahko celo 
pomembnejše od same zvestobe strank (O'Neill et al., 2000, str. 138). Poleg tega boljša 
kakovost pomeni tudi manjše stroške za reklamacije in podobno.  

 

Večja zvestoba strank pa ne pomeni samo večje dobičkonosnosti, ampak pomeni tudi 
določeno diferenciacijo proizvoda ter s tem večjo elastičnost krivulje ponudba-povpraševanje. 
Zelo zadovoljne stranke namreč pogosto postanejo tako vneti privrženci določene blagovne 
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Slika 6: Zveza med priporočilom ter zadovoljstvom stranke 
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Vir: Customer Satisfaction Manual TMC, 1994, str. 14 (Povzeto po raziskavi zadovoljstva 
strank, J.D.Power, leta 1991 v Kanadi) 

 

znamke, da na zamenjavo blagovne znamke niti ne pomislijo celo v primeru, kadar je ta 
blagovna znamka nekoliko dražja od konkurenčnih. To pomeni tudi, da takšno podjetje tudi 
lažje prebrodi raznovrstne krize, ki jih neizogibno vsako podjetje prej ali slej doživi. Takšne 
krize lahko nastanejo zaradi slabe razvojne politike novih proizvodov, previsokih stroškov, 
ostrejše konkurence novih tehnologij, ki ogrožajo naše proizvode in podobno. 

 

 

2.2.3 Optimalna zvestoba strank 
 

Glavni problem pri izračunavanju optimalne zvestobe strank predstavlja dejstvo, da je 
dejansko korist zelo težko natančno izračunati, ker je celotno obdobje, ki ga je potrebno 
upoštevati, zelo dolgo in je zato vsako merjenje zelo nezanesljivo. Poleg tega pa se v tako 
dolgem obdobju razmere na trgu običajno tudi že precej spremenijo. Iz tega razloga se 
podjetja pogosto ravnajo po sistemu »bolje vrabec v roki kot golob na strehi« ter se rajši 
odločajo za hiter in zanesljiv zaslužek, pa čeprav je le-ta nekoliko manjši, kot pa za 
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dolgoročno investiranje v stranke, kar običajno prinaša bistveno boljše rezultate. Ta problem 
je zelo pogosto prisoten tudi v avtomobilski industriji (Kohn, 2002a, str. 41; Rechtin, 2001, 
str. 38). 

 
Če bi želeli natančno izračunati finančne koristi investiranja v zvestobo strank, bi bilo zaradi 
dolžine celotnega obdobja potrebno upoštevati tudi, kdaj nastanejo posamični prihodki in 
odhodki. Za to bi bile najprimernejše metode, ki se uporabljajo za finančno izračunavanje 
primernosti projektov, kot metoda neto sedanje vrednosti, ki ob znani obrestni meri za vse 
prihodke in odhodke, glede na čas njihovega nastanka, izračuna, kakšna je njihova teoretična 
vrednost v trenutku, ko se projekt prične oziroma ko nastane prvi finančni tok. Na ta način 
dobimo teoretično vrednost projekta na dan njegovega začetka. Podobna metoda je metoda 
interne obrestne mere, ki prav tako upošteva čas nastanka vseh finančnih tokov, le da 
izračuna, ob kakšni obrestni meri se investicija v projekt ravno še povrne brez dobička ali 
izgube. Pri tem je projekt, ki da višjo obrestno mero, seveda primernejši le v primeru, da se 
izplačajo samo tisti projekti, katerih interna obrestna mera je višja od cene denarja, po kateri 
so finančna sredstva dostopna. 
 
Na žalost lahko rečemo, da so danes računovodsko-finančni podatki popolnoma ločeni od 
trženjskih podatkov o zadovoljstvu ter o zvestobi strank. Zato je z pomočjo finančno-
računovodskih metod praktično nemogoče natačno določiti točko optimalne zvestobe strank. 
 
Na splošno lahko rečemo, da podjetja zaradi zgoraj navedenih razlogov običajno v 
zadovoljstvo oziroma zvestobo strank vlagajo manj, kot bi bilo potrebno, če bi se želela 
obnašati kot dober gospodar. To nam kaže tudi primerjava indeksa zadovoljstva strank 
(ACSI) s (O'Neill et al., 2000, str. 138) finančnimi kazalci za 200 največjih ameriških podjetij 
(Yeung, 2001, str.108.), ki je pokazala, da obstaja zmerna pozitivna zveza med zadovoljstvom 
strank in dobičkonosnostjo. Še močnejša pa je ta povezava, če namesto zadovoljstva 
uporabimo zvestobo strank, ki pa je zopet močno vezana na zaznavanje dobljene vrednosti za 
izdani denar. 

 
 

3. CELOVITI PRISTOP K MERJENJU ZADOVOLJSTVA STRANK 
 

3.1 STOPNJE V PROCESU MERJENJA ZADOVOLJSTVA STRANK 
 
Pri izvajanju procesa merjenja zadovoljstva strank je potrebno paziti, da ne izpustimo katere 
izmed stopenj (Bond, Ross, 2001, str. 27), ker se v nasprotnem primeru lahko hitro primeri, 
da bodo dobljeni rezultati neuporabni. Prav tako je potrebno stopnje izvajati v pravilnem 
zaporedju (slika 7). 
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Slika 7: Stopnje v procesu merjenja zadovoljstva strank 
 
 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Vir: Prirejeno po Johnson, Gustafsson, 2000, str. 15 
 
 

3.1.1. Določitev ciljev merjenja 
 
Preden začnemo s samim merjenjem zadovoljstva strank, moramo natančno določiti, kaj z 
merjenjem sploh želimo doseči. V ta namen se lahko najprej opremo na vizijo podjetja. 
Upoštevati moramo tudi, kakšne so strateške usmeritve podjetja ter kaj od podjetja v 
prihodnosti pričakujejo zaposleni, vodstvo, lastniki podjetja, poslovni partnerji... (Blanchard, 
2001, str.12). Dobro je tudi, da preverimo, kaj na tem področju že počno konkurenti. 
 
Na osnovi vsega tega bomo najverjetneje dobili celo vrsto želja in pričakovanj v zvezi z 
zadovoljstvom strank, ki so pogosto medsebojno zelo slabo usklajena ali celo medsebojno 
nasprotujoča. Zato je na podlagi pridobljenih informacij potrebno najprej določiti, kakšen je 
pravzaprav namen merjenja zadovoljstva v našem primeru. Ciljem, ki smo si jih tako 
zastavili, je potrebno nato določiti prioritete, kajti vsi cilji običajno niso enako pomembni. 
 
Nadalje je potrebno definirati, kateri problem pravzaprav želimo odpraviti. Nato je potrebno 
ugotoviti, kje se skrivajo možni vzroki tega problema ter predpostaviti, kaj bi lahko bile 
možne rešitve za odpravljanje vzrokov problema in s tem seveda tudi problema samega. Nato 
je dobro vedeti, če smo res odkrili prave vzroke problema oziroma ali nismo morda odkrili 
samo prvo plast vzrokov tega problema, medtem ko se pravi vzroki skrivajo nekoliko globje 
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in bi bilo zato smotrno celotno raziskavo zastaviti nekoliko širše. Prav tako se je potrebno 
vprašati, v kolikšni meri lahko vplivamo na opazovane razsežnosti (Kennett, Sneath, Henson, 
2001, str. 135). V kolikor na neko razsežnost zadovoljstva strank ne moremo vplivati, 
navadno tudi nima smisla, da bi jo podrobno raziskovali. Nato moramo ugotoviti, katere 
informacije želimo pridobiti oziroma katere informacije potrebujemo, da bomo lahko sprejeli 
ustrezne odločitve. 
 
Pomembno je tudi, da ugotovimo, koliko denarja lahko za to raziskavo porabimo. Pri tem je 
seveda pomembno, kakšno vrednost nam pridobljene informacije predstavljajo. Na žalost 
vrednosti teh informacij običajno ni mogoče natančno določiti, zato se v praksi pogosto 
odločamo za drugačne vrste omejevanja stroškov, na primer z odločanjem o tem, koliko 
strank bomo izprašali, kako pogosto bomo merjenje izvajali in podobno.  
 
 

3.1.2 Kvalitativna  raziskava 
 
V naslednjem koraku se najprej vprašamo, koga vse bomo zajeli v procesu merjenja 
zadovoljstva. Najpogosteje so to stranke, vendar pa lahko v nekaterih primerih zajamemo tudi 
zaposlene, dobavitelje in druge. Tudi v primeru, da se odločimo za stranke, so to še vedno 
lahko stranke iz preteklosti, sedanje stranke ali potencialne stranke v prihodnosti. 
 
Zelo pogosto se izkaže, da je vseh strank preveč, da bi jih lahko zajeli v merjenje, zato  
zajamemo samo manjši del strank. Pri tem pa je pomembno, kako izberemo stranke, ki bodo 
sodelovale v merjenju. Stranke so običajno namreč že segmentirane po spolu, starosti, kupni 
moči..., zato moramo vedeti, v kateri segment spada katera stranka, kajti stranke v različnih 
segmentih imajo lahko zelo različne ocenjevalne kriterije. 
 
Če so nam podatki o segmentaciji strank na razpolago že pred merjenjem, je potrebno samo 
paziti, da zajamemo stranke iz tistih segmentov, ki nas zanimajo. V primeru, da teh podatkov 
nimamo, pa moramo paziti, da med zbiranjem podatkov o zadovoljstvu strank zberemo tudi 
potrebne podatke v zvezi z njihovo segmentacijo. 
 
Nato se moramo odločiti, na kakšen način bomo zbirali podatke (Raths, 2000, str. 96). 
Obstaja veliko različnih načinov. V splošnem pa lahko raziskovalne metode razdelimo na 
kvalitativne in kvantitativne, na metode z neposrednim opazovanjem ali s posrednim 
opazovanjem, na odkrita opazovanja, kjer se udeleženci zavedajo, da sodelujejo v raziskavi, 
ter na prikrita, kjer udeleženci v času opazovanja ne vedo, da sodelujejo v raziskavi. Vse 
imajo določene prednosti in slabosti, tako da je za vsako situacijo posebej potrebno ugotoviti, 
katera metoda je najprimernejša. 
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3.1.2.1. Posamični poglobljeni pogovor 
Posamični poglobljeni pogovor lahko uporabljamo za pridobivanje informacij od strank, 
zaposlenih, partnerjev... Prednost posamičnega poglobljenega pogovora je visoka stopnja 
odzivnosti. Ta metoda se zelo pogosto uporablja tudi zato, ker nam razkriva informacije, ki 
nam pri uporabi drugih metod običajno ostanejo prikrite (Malhotra, 1999, str. 158). To so 
občutki in razmišljanja strank, njihove skrite potrebe, želje in način nakupnega odločanja. V 
primeru velikega števila strank rabimo veliko časa in sredstev. Zaradi navedenih lastnosti se 
ta metoda veliko uporablja v medorganizacijskem trženju, kjer imamo običajno opravka z 
majhnim številom strank. Pogosta napaka pri posamičnem poglobljenem pogovoru je, da 
pogovor vodi oseba, ki je preveč vpletena v odnose s stranko. Zato je treba paziti, da pogovor 
vodijo neodvisne osebe. Prav tako je pomembno, da so te osebe visoko usposobljene za 
izvajanje takšnih pogovorov, da znajo iz sogovornika izvleči potrebne informacije. 
 
 

3.1.2.2. Telefonska anketa 
Telefonska anketa je v osnovi podobna osebnemu anketiranju s to razliko, da se izvaja po 
telefonu in je nekoliko manj osebna. Sodi med kvantitativne metode. Rezultati so 
standardizirani, kar omogoča enostavno obdelavo podatkov z najrazličnejšimi statističnimi 
metodami. Poleg tega nam to omogoča relativno enostavno in pregledno prikazovanje 
rezultatov, ki se odlikujejo tudi po tem, da jih je relativno težko prikrojiti. Stopnja odzivnosti 
strank je sicer nekoliko nižja kot pri osebnem anketiranju, vendar še vedno dokaj visoka. 
Zahteva bistveno manj časa, še posebno, kadar je računalniško podprta. Zato se zelo veliko 
uporablja. Prav tako je treba paziti, da anketo izvajajo neodvisne osebe. Tako na primer 
sprejemnik na servisu ne more izvajati telefonske ankete s strankami, ki so prišle na servis, 
ker je sam preveč neposredno vpleten v odnose s temi strankami. Dobra stran te metode je 
tudi v tem, da anketar skrbi, da anketiranec pravilno razume vprašanja ter na njih odgovarja. 
Glede na to, da ima telefon danes praktično vsakdo, je skrb, da bi to povzročilo nepravilno 
izbiro strank, odveč.  
 
Slabost telefonske ankete pa je v tem, da se anketar in anketiranec med potekom ankete ne 
vidita. Zaradi tega se izgubi del informacije, saj ne moremo spremljati govorice telesa 
anketiranca. Po drugi strani pa zaradi tega lahko pričakujemo, da bodo odgovori nekoliko bolj 
odkriti, ker odnos med anketarjem in anketirancem ni tako oseben. Slabost telefonske ankete 
je tudi v tem, da je mnogo ljudi negativno nastrojenih proti telefonskim anketam, ker nekatera 
podjetja telefonske ankete izrabljajo kot izgovor za prodajo prek telefona. 
 
Telefonsko anketo lahko izvajamo s klasičnim postopkom s telefonom in z natiskanim 
vprašalnikom, vendar se danes v glavnem uporablja računalniško podprta telefonska anketa 
ali CATI (Computer Aided Telephone Interview), ki ima vrsto prednosti (Malhotra, 1999, str. 
179). Predvsem je takšno izvajanje ankete lažje, hitrejše ter zmanjšuje možnost napak. V tem 
primeru računalnik običajno sam kliče stranke, pri čemer lahko uporabimo naključno 
izbiranje klicnih številk, kar omogoča zelo nepristransko izbiro anketirancev. Poleg tega 
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CATI daje možnost prilagajanja vprašalnika stranki, tako na primer v primeru, da stranka na 
vprašanje, ali je imela kakšna garancijska popravila, odgovori negativno, računalnik sam 
poskrbi, da se vprašanja v zvezi z garancijskimi popravili ne pojavljajo več. Prav tako je 
prednost takšnega načina izvajanja anket v tem, da odpade vnos podatkov v računalnik, ker se 
le-ti avtomatično takoj shranijo v računalniku. 
 
 

3.1.2.3. Skupinski pogovor 
Glavna prednost te metode je, da stranke v skupini sodelujejo v nekakšnem brainstormingu 
tako, da jih ta metoda motivira, da razkrivajo svoja razmišljanja in občutke in zato pri tej 
metodi pogosto naletimo na rezultate, ki jih sploh nismo pričakovali. Poleg tega se ta metoda 
pogosto uporablja kot predhodnica različnih kvantitativnih metod, kot so telefonske ali poštne 
ankete, in nam pomaga sestaviti ustrezne vprašalnike. 
 
Slabost te metode je, da je relativno draga, ker zahteva posebne prostore, tehniko ter posebej 
usposobljenega voditelja, ki celotno skupino usmerja, motivira ter poskrbi za morebitna 
dodatna pojasnila. Poleg tega pa je število udeleženih strank zelo omejeno. Običajno je v eni 
skupini od osem do dvanajst oseb (Malhotra, 1999, str. 150). Če je udeležencev manj, je 
običajno težko vzdrževati dinamiko razgovora. Večje število pa tudi ni smiselno, ker se 
nekateri posamezniki zgubijo v večji skupini. To je tudi sicer eden izmed problemov pri 
fokusnih pogovorih, ker so nekateri posamezniki mnogo bolj dejavni in zgovorni kot drugi. 
Skupina je običajno sestavljena iz oseb, ki imajo določene skupne izhodiščne točke, na 
primer, da so se vse pred kratkim odločile, da ne bodo več uporabljale pooblaščenega servisa, 
podobno demografijo in podobno. Na ta način preprečimo, da bi v skupini prišlo do prevelikih 
nasprotij, kar bi zavrlo ustvarjalnost skupine. Uspešnost pogovora v veliki meri zavisi od 
voditelja pogovora. Posebna vrednost te metode je v tem, da stranke druga drugo spodbujajo k 
razmišljanju in bolj intenzivnemu sodelovanju, zato je z njo možno priti tudi do odgovorov na 
bolj psihološko naravnana vprašanja, ki jih z drugimi metodami skoraj ni mogoče dobiti. Ena 
izmed slabosti skupinskih pogovorov je to, da je interpretacija dobljenih informacij precej 
subjektivna, zato obstaja nevarnost, da si rezultate vsak lahko razlaga po svoje oziroma tako, 
kot mu najbolj ustreza. 
 
 

3.1.2.4. Poštna anketa 
Poštna anketa se zelo veliko uporablja. Njena glavna prednost je v tem, da z njo lahko 
zajamemo ogromno število ljudi in je zato izredno poceni. Vprašalniki se praviloma pošiljajo 
po pošti, lahko pa se uporabi tudi druge načine (vprašalniki v hotelskih sobah, priloženi 
računu, razdeljevanje na vhodu ali izhodu). V zadnjem času se vedno bolj pogosto uporablja 
tudi internet oziroma elektronska pošta (Everitt Bryant, 2001, str. 459). Prednost je tudi v tem, 
da je lahko anonimna, pri čemer so stranke zato nekoliko bolj odkrite pri odgovorih na 
vprašanja. Slabost je dokaj slaba stopnja odzivnosti strank. Velik problem predstavlja tudi 
dejstvo, da ni nikogar, ki bi stranko vodil skozi vprašalnik in skrbel, da ga pravilno razume. 
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Zato je bistveno, da je vprašalnik sestavljen tako, da posameznih vprašanj praktično ne more 
narobe razumeti. Dodaten problem predstavlja tudi dejstvo, da nimamo nadzora nad tem, kdo 
pravzaprav odgovarja na vprašanja. 
 
 

3.1.2.5 Pritožbe in predlogi strank 
Pritožbe in predlogi strank so klasična metoda, ki jo uporablja skoraj vsako podjetje. 
Vprašanje je samo, v kolikšni meri ima podjetje izdelan sistem za obravnavanje pritožb in 
predlogov, tako da strank ne ovira pri posredovanju le-teh, temveč jih k temu celo spodbuja. 
Prav tako pa se je treba zavedati, da namen ni samo reševanje pritožb strank, ampak tudi 
pridobivanje pomembnih informacij, ki nam lahko koristijo v prihodnosti.  
 
 

3.1.2.6. Namišljeni nakup (Mystery shopping) 
Pri namišljenem nakupu dejansko sploh ne sprašujemo strank o njihovem mišljenju, temveč 
namišljeni kupec igra vlogo stranke in tako opazuje procese iz svojega zornega kota. Tako 
lahko odkrijemo slabosti v sistemu, ki jih sicer ne vidimo. Uporablja se predvsem za presojo 
vedenja zaposlenih do strank. 
 
 

3.1.2.7. Metoda kritičnih dogodkov 
Metoda kritičnih dogodkov je pomembna pri odkrivanju pomembnosti posameznih 
razsežnosti in se zato pogosto uporablja pri pripravljanju anketnega vprašalnika za druge 
metode. Kritični dogodek je dogodek med stranko in osebo, ki izvaja storitev, ki povzroči 
občutno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na eni ali na obeh straneh (Lovelock, Wright, 1999, 
str. 56). Za definiranje kritičnih dogodkov uporabljamo posamične ali skupinske razgovore. 
Na razgovorih anketirancem najprej obrazložimo, kakšni so cilji in namen razgovora, nato jih 
prosimo, da nam naštejejo nekaj pozitivnih in nekaj negativnih kritičnih dogodkov. Vsak 
kritični dogodek je potrebno tudi utemeljiti oziroma (v primeru nejasnosti) tudi podrobneje 
obrazložiti. Po opravljenih razgovorih je potrebno vse odgovore pregledati, urediti ter združiti 
enake oziroma podobne odgovore v en sam kritični dogodek. 
 
 

3.1.3. Priprava in testiranje vprašalnika 
 
Vprašalnik se v grobem sestoji iz treh delov. Vsak del nam pomaga zbrati en del informacij, 
ki jih potrebujemo za nadaljnje delo. Poleg tega je vprašalniku običajno dodano tudi spremno 
besedilo. 
 
Jedro vprašalnika predstavljajo vprašanja, katerih namen je, da nam anketiranec posreduje 
tiste informacije, ki nas zanimajo. Zato je bistvenega pomena, da smo pred pripravo 
vprašalnika jasno definirali, katere informacije želimo zbrati, kajti brez tega ni mogoče 
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sestaviti dobrega vprašalnika. Pri sestavljanju vprašanj moramo tudi vedeti, na kakšen način 
bomo zbirali informacije. Pri tem je predvsem pomembno, ali bo anketiranec sam izpolnjeval 
vprašalnik, če vprašalnike pošiljamo po pošti, ali pa ga bo pri tem vodil anketar, v primeru 
telefonskih intervjujev. Pri sestavljanju vprašalnika moramo paziti tudi na to, da bo vprašalnik 
anketirance čim bolj motiviral za odgovarjanje. Pri tem igra veliko vlogo število vprašanj in 
njihovo zaporedje. Zaporedje vprašanj pa ne vpliva samo na pripravljenost ankentiranca na 
odgovarjanje, ampak tudi na končni rezultat. S tem, ko anketiranec na vprašanja odgovarja, se 
namreč tudi spreminja njegovo razpoloženje, kar vpliva na to, kako bo odgovarjal na 
naslednja vprašanja. Prav tako se moramo zavedati, da anketirancem proti koncu odgovarjanja 
pogosto že popušča zbranost. 
 
Preden vprašalnik dejansko uporabimo, izvedemo še testiranje. To naredimo tako, da 
uporabimo manjšo skupino anketirancev, ki naj čim bolj verno predstavljajo dejanske 
anketirance. Pri tem hitro ugotovimo, če so katera izmed vprašanj dvoumna, prezahtevna in 
podobno. Tako lahko vprašalnik še pravočasno popravimo, kajti, ko smo merjenje enkrat 
izvedli, je prepozno za kakršnokoli popravljanje. 
 
 

3.1.3.1. Vprašanja v zvezi z razsežnostmi zadovoljstva 
Prvi in običajno najobširnejši je del, v katerem stranka odgovarja na vprašanja o svojem 
zadovoljstvu v zvezi z različnimi razsežnostmi ponudbe. Vprašanja se nanašajo na 
zadovoljstvo stranke z različnimi enostavnimi razsežnostmi. S pomočjo enostavnih 
razsežnosti pa nato določimo sestavljene razsežnosti. 
 
Pri iskanju odgovora na vprašanje, katere sestavljene razsežnosti se v našem primeru 
pojavljajo ter kako so povezane z enostavnimi razsežnostmi, si lahko pomagamo tudi s 
skupinskimi razgovori ali z metodo kritičnih dogodkov.  
 
 
3.1.3.2. Vprašanja v zvezi z zadovoljstvom in zvestobo 
Eden izmed osnovnih namenov takšne raziskave je ugotoviti, kakšna je stopnja zadovoljstva 
in zvestobe strank. Zato stranke običajno tudi neposredno vprašamo, kakšno je njihovo 
splošno zadovoljstvo ter kakšna je njihova nameravana zvestoba. Nato lahko s pomočjo 
različnih statističnih metod ugotavljamo, kakšne so povezave med zadovoljstvom in zvestobo 
strank na eni strani ter različnimi razsežnostmi zadovoljstva na drugi strani.  
 
V poglavju 3.2 bodo predstavljene nekatere metode za ugotavljanje teh povezav. 
 
 

3.1.3.3. Vprašanja za potrebe segmentacije strank 
V kolikor razpolagamo s podatkovno bazo strank, iz katere lahko za vsako stranko 
ugotovimo, v kateri segment spada, vprašanja o tem niso potrebna. V primeru, da nam 
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segmentacija zajetih strank ni poznana, moramo vprašalniku dodati tudi določena vprašanja, 
na podlagi katerih lahko stranke po prejetju izpolnjenih vprašalnikov uvrstimo v določen 
segment. 
 
Segmentacijo lahko izvedemo tako, da strankam postavimo različna demografska, geografska, 
psihografska vprašanja... Na podlagi odgovorov na ta vprašanja pa stranko nato uvrstimo v 
enega izmed segmentov. Prav tako pa lahko stranke tudi prosimo, da same povedo, v katerega 
izmed predvidenih segmentov spadajo. Segmente lahko naredimo na podlagi nakupnih navad, 
dosedanjih nakupnih izkušenj, kupne moči... 
 
 

3.1.3.4. Spremno besedilo 
Poleg tega moramo v vprašalniku obvezno navesti, kdo izvaja raziskavo, s kakšnim namenom 
jo izvaja ter podrobno razložiti, kako se vprašalnik izpolnjuje (Burns, Bush, 2000, str. 357). 
Na ta način si bomo zagotovili bistveno boljšo odzivnost strank kot sicer. Nadalje je 
pomembno, da pri sestavljanju vprašalnika vedno pazimo na to, da bo vprašalnik smiseln tudi 
iz zornega kota stranke, ne samo iz našega zornega kota. Paziti moramo tudi na število 
vprašanj, ki jih bomo stranki zastavili. Pogosto se namreč zgodi, da želimo v preveliki vnemi 
zastaviti preveč vprašanj, zaradi česar mnogo strank vprašalnika sploh ne izpolni ali pa ga 
izpolni zelo površno. Zato moramo tudi paziti, da ne raziskujemo stvari, ki jih ni mogoče 
spremeniti kajti rezultati, dobljeni na podlagi takšnih vprašanj, nimajo nobene vrednosti pri 
pripravi in izvedbi ukrepov za izboljšanje zadovoljstva in zvestobe strank. 
 
Zaželeno je, da načina merjenja zadovoljstva strank ne spreminjamo preveč pogosto. Če način 
merjenja zadovoljstva strank spremenimo, s tem izgubimo primerjavo s preteklostjo. Zato je 
dobro, da pred prvo izvedbo merjenja zadovoljstva strank izvedemo testno merjenje. S tem 
bomo preverili, ali smo dobili odgovore na vsa vprašanja, ki smo si jih zastavili, ko smo 
določali cilje merjenja zadovoljstva in bomo morebitne napake še pravočasno odpravili. V 
kolikor je bilo napak precej, je pametno testno merjenje ponoviti. 
 
 

3.1.4. Zbiranje podatkov 
 
Zbiranje podatkov lahko izvedemo sami ali pa ga za nas izvede ustrezno usposobljeno 
podjetje. Če ga izvajamo sami, moramo paziti, da ga ne izvajajo osebe, ki so preveč 
neposredno vpletene v zadovoljstvo strank. 
 
Običajno podatke zbiramo tako, da ne povprašamo celotne populacije, temveč da se odločimo 
za vzorec anketirancev, ki pa mora biti seveda primerno izbran, da ne popači rezultatov, ter 
dovolj velik, da lahko rezultate še vedno štejemo za reprezentativne. Pri tem moramo najprej 
ugotoviti, kakšna je celotna populacija, nato pa se lahko poslužimo dveh različnih načinov, da 
dosežemo reprezentativnost uporabljenega vzorca za populacijo. Ena možnost je, da 
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zagotovimo, da ima uporabljeni vzorec enake lastnosti kot celotna populacija. Pri tem so 
pomembni demografski ter drugi podatki, ki pa so seveda odvisni od tega, za kakšno 
raziskavo gre. Druga možnost pa je, da uporabimo tako imenovano stratificirano vzorčenje 
(Burns, Bush, 2000, str. 382). Pri tem najprej pogledamo, v kakšne segmente bi bilo smotrno 
razdeliti celotno populacijo ter nato poskrbimo, da so v raziskavo v zadostnem številu 
vključeni predstavniki vseh segmentov. Drugi opisani način je sicer nekoliko bolj tvegan, ker 
ne vemo, če smo dejansko uspeli pravilno segmentirati populacijo, vendar pa ima tudi svoje 
prednosti. Včasih nas namreč zanimajo rezultati raziskave po segmentih in takrat je to v 
bistvu tudi edina možnost. V našem primeru bi lahko na primer stranke segmentirali po: 
demografskih podatkih, kakšno vozilo uporabljajo, kakšno servisno storitev so potrebovali, na 
katerem servisu so se oglasili. Če želimo, da lahko različne pooblaščene serviserje 
primerjamo med seboj, potem moramo poskrbeti, da je v vzorcu zajetih dovolj strank iz 
vsakega pooblaščenega servisa. 
 
Pri zbiranju podatkom moramo zelo paziti, da se v čim večji meri izognemo možnosti, da 
dobimo napačne oziroma netočne podatke. Napake lahko nastanejo zato, ker nam je 
anketiranec dal napačne podatke. To se lahko zgodi nenamerno, ker je narobe razumel 
vprašanje ali ker je vprašanje sicer razumel, vendar ni vedel pravilnega odgovora in je 
dejansko ugibal. Včasih stranke dejansko tudi same verjamejo v nekaj, kar ni res. Tako na 
primer večina ljudi meni, da reklame na njih nimajo vpliva, čeprav vemo, da temu ni tako. 
Zato tudi ni smiselno, da se stranke o tem sprašuje neposredno, ampak uporabimo druge 
kvalitativne metode. Včasih anketiranci tudi namenoma odgovarjajo napačno. To se pogosto 
dogaja predvsem pri tistih vprašanjih, ki so nekoliko bolj osebne narave ali kadar stranke 
upajo, da bodo s tem dosegle kakšne ugodnosti.  Zato je najbolje, da se takšnim vprašanjem, 
če se le da, izognemo. Prav tako se lahko zgodi, da napake vnese tudi anketar, ker mu je 
pomembno samo, da je izpolnil formular, ne zanima pa ga kakovost podatkov, ker je narobe 
razumel anketiranca... Veliko napak nastane tudi zaradi utrujenosti in nezbranosti bodisi 
anketiranca ali pa anketarja. 
  
 

3.1.5. Analiza rezultatov 
 
Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov pridemo do množice podatkov, ki so zelo nepregledni in 
nam zato še ne dajejo odgovorov, do katerih želimo priti z merjenjem zadovoljstva strank. To 
je, kako so stranke zadovoljne z našimi izdelki ali storitvami, še bolj pa, kaj in kako je 
potrebno spremeniti, da bomo v prihodnosti dosegali boljše rezultate. Da bi prišli do ustreznih 
odgovorov, moramo dobljene podatke ustrezno obdelati. 
 
Najprej je potrebno surove podatke pripraviti za nadaljnjo obdelavo. V ta namen je potrebno 
podatke iz vprašalnikov prenesti v računalniško obliko, ki nam omogoča nadaljnjo obdelavo. 
Da preprečimo popačenje podatkov, se je pri tem potrebno držati določenih, vnaprej 
pripravljenih pravil. V kolikor uporabimo računalniško podprt zajem podatkov (CATI v 
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primeru telefonske ankete oziroma CAPI v primeru osebnega razgovora) pa ta faza odpade, 
ker se podatki sproti vnašajo v računalniški sistem. 
 
Posebno težavo pri tem predstavljajo manjkajoči podatki. To so podatki, kjer stranka  na 
vprašanje sploh ni odgovorila ali pa je odgovorila, vendar je odgovor neuporaben. Ena 
možnost za rešitev tega problema je seveda, da vse takšne vprašalnike izločimo iz nadaljnje 
obdelave, vendar to pogosto pomeni, da s tem izgubimo preveč enot, tako da na tak način 
dobljeni rezultati niso več dovolj zanesljivi. Druga možnost je, da manjkajoče podatke 
nadomestimo z neko približno vrednostjo. Običajno je to srednja vrednost, lahko pa 
uporabimo tudi linearno interpolacijo in podobno. Pri tem pa moramo biti pazljivi, ker se nam 
prav tako lahko primeri, da nam ti nadomestki preveč popačijo rezultate, ker metoda srednje 
vrednosti v bistvu domneva, da so manjkajoči podatki naključno razporejeni, kar pa ni vedno 
res. Zato moramo preveriti, v kolikšni meri to drži, kar je mogoče narediti na različne načine. 
Eden izmed najbolj pogostih je, da nize podatkov razdelimo na tiste z manjkajočimi podatki 
in tiste s popolnimi podatki ter jih medsebojno primerjamo. V kolikor so manjkajoči podatki 
res naključno porazdeljeni, se rezultati v eni in drugi skupini ne bi smeli bistveno razlikovati. 
 
Ko so nam podatki enkrat na razpolago v elektronski obliki, jih navadno najprej podrobneje 
pregledamo ter izvedemo nekatere enostavne statistične obdelave, kot so: izračun srednjih 
vrednosti, mer variabilnosti, ugotovitev števila manjkajočih podatkov in podobno. Na ta način 
lahko hitro odkrijemo morebitne napake.  
 
Najbolj pogosto uporabljene srednje vrednosti so: 
 
Modus 
To je srednja vrednost, enaka vrednosti, ki je najpogostejša med vrednostmi spremenljivke 
(Statistični terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str. 75). Pove nam, katerega izmed 
možnih odgovorov so stranke najbolj pogosto izbrale. Tako lahko pri merjenjih zadovoljstva 
strank pogosto opazimo bolj ali manj izrazit odklon odgovorov v pozitivno smer. Pri 
vprašalnikih, kjer je možnih veliko različnih odgovorov, lahko včasih opazimo tudi več 
odgovorov z visoko frekvenco. V takih primerih govorimo o bimodalni ali celo polimodalni 
porazdelitvi. 
 
Mediana 
To je srednja vrednost, enaka vrednosti , ki je na sredini vseh po velikosti razvrščenih 
vrednosti (Statistični terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str.70). Pove nam, kateri je 
tisti odgovor, kjer je boljših ocen od te natančno toliko kot ocen, ki so slabše od te ocene. 
 
Aritmetična sredina  

To je srednja vrednost in eden izmed temeljnih parametrov, ki se izračuna iz vrednosti iy  

številske spremenljivke Y , če se vsoto vrednosti deli s številom vrednosti N : 
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kjer je µ  aritmetična sredina (Statistični terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str. 18). 

 
Najbolj pogosto uporabljene mere variabilnosti so: 
 
Varianca  
Je vrednost, prirejena slučajni spremenljivki, ki meri njeno variabilnost in je za slučajno 
spremenljivko Y  opredeljena: 
 

( )[ ]2YEYE − , 

 

kjer je ( )YE   matematično upanje slučajne spremenljivke Y , na primer za vrednosti iy , 

slučajne spremenljivke Y  s pričakovano vrednostjo µ  je za populacijo velikosti N varianca 

opredeljena po obrazcu: 
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=
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22 1 µσ , 

 

kjer je 2σ varianca (Statistični terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str. 141). 
 
Standardni odklon  

Je mera variabilnosti σ , ki je enaka kvadratnemi korenu variance  2σ  (Statistični 
terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str. 126). V tem primeru se odkloni odgovorov 
primerjajo s tako imenovano normalno porazdelitvijo. Tako oddaljenost za en standardni 
odklon od povprečne vrednosti vedno pomeni, da se znotraj tega območja nahaja približno 68 
odstotkov vseh odgovorov, 95 odstotkov vseh odgovorov se nahaja znotraj intervala, ki znaša 
približno 1,54 standardnega odklona in tako naprej. Ta lastnost je v praksi zelo uporabna, ker 
na ta način zelo hitro dobimo občutek za raznolikost odgovorov. 
 
Variacijski razpon  

Je mera variabilnosti, ki se izračuna kot razlika med največjo maxy  in najmanjšo vrednostjo 

miny  številske spremenljivke Y  po obrazcu: 

 

minmax yyR −= , 

 
kjer je R  variacijski razpon (Statistični terminološki slovar, Košmelj et. Al.. 2001, str. 141). 
V anketah, kjer se uporablja Likertova lestvica, semantični diferencial in podobne lestvice, 
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variacijski razpon običajno nima posebne vrednosti, ker je skoraj vedno enak razliki med 
najnižjo in najvišjo oceno na lestvici. Mnogo večji pomen ima variacijski razpon pri metričnih 
spremeljivkah, kot je na primer poraba goriva (in podobne fizikalne količine). 
 
Naslednji korak je določanje sestavljenih razsežnosti za izračun zadovoljstva strank ter 
izražene namere o zvestobi. Sestavljene razsežnosti lahko določimo na dva načina. Pri prvem 
načinu sestavljene razsežnosti določimo že v fazi priprav na merjenje zadovoljstva. V tem 
primeru moramo nato za vsako enostavno razsežnost ugotoviti, kolikšen je njen vpliv na 
posamezne sestavljene razsežnosti. Pri tem si navadno pomagamo z različnimi kvalitativnimi 
razsikavami, kot so fokusne skupine, poglobljeni intervjuji in podobno. Druga možnost je, da 
sestavljene razsežnosti določimo šele tedaj, ko so nam odgovori anketirancev že znani in sicer 
s pomočjo statističnih metod, kot je metoda glavnih komponent. Na koncu moramo še 
preveriti, če so sestavljene razsežnosti pravilno izbrane. Te so pravilno izbrane, kadar se 
medsebojno ne prekrivajo. Medsebojne korelacije sicer ne moremo v celoti preprečiti, 
prevelika medsebojna korelacija pa pomeni, da dve razsežnosti dejansko merita isto vrednoto 
in bi bilo potrebo sestavljene razsežnosti določiti drugače. 
 
Nato je potrebno določiti vpliv posameznih sestavljenih razsežnosti na zadovoljstvo oziroma 
zvestobo strank. Tudi vpliv oziroma pomembnost sestavljenih razsežnosti lahko določimo s 
pomočjo statističnih metod, kot je na multipla regresija. Določanje pomembnosti posameznih 
razsežnosti je podrobneje obdelano v poglavju 3.2. 
 
 

3.1.6. Priprava ukrepov za izboljšanje 
 
Merjenje zadovoljstva strank ni samo sebi namen in je smiselno samo v primeru, da na 
podlagi dobljenih rezultatov sprejmemo ukrepe za izboljšanje zadovoljstva strank v 
prihodnosti. 
 
Ko je enkrat znana tako pomembnost vsake sestavljene razsežnosti kot tudi povprečna ocena 
zadovljstva strank s to razsežnostjo, lahko vse sestavljene razsežnosti vnesemo v matriko, kjer 
ena os predstavlja pomembnost, druga pa povprečno oceno zadovoljstva (kot prikazuje slika 
8). Matriko razdelimo na štiri polja. 
- v polju A se nahajajo razsežnosti, ki so zelo pomembne, vendar so stranke z našim delom na 
tem področju nezadovoljne. Temu področju moramo posvetiti največ pozornosti in 
zadovoljstvo strank močno izboljšati.  
- v polju B se nahajajo sestavljene razsežnosti, ki so za stranke zelo pomembne in so z našim 
delom na tem področju zadovoljne. Za te razsežnosti predvsem velja, da moramo paziti, da 
ohranimo visoko zadovoljstvo strank.  
- v polju C so razsežnosti, ki niso zelo pomembne in stranke z našim delom tudi niso preveč 
zadovoljne. To področje ni zelo pomembno, zato mu ni potrebno posvečati prevelike 
pozornosti.  
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- v polju D se nahajajo sestavljene razsežnosti, ki strankam niso preveč pomembne, a so 
stranke kljub temu zelo zadovoljne z našim delom. V takšnih primerih se moramo vprašati, ali 
morda ne posvečamo preveč pozornosti tem razsežnostim, kajti to lahko slabo vpliva na 
zadovoljstvo z ostalimi razsežnostmi in tudi na dobičkonosnost (Kotler, 2000. str. 441).  
 
Slika 8: Analiza zadovoljstva strank in pomembnosti razsežnosti 
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Vir: Kotler, 2000, str. 443 
 
Druga metoda, ki temelji na podobni filozofiji, pa je tako imenovana metoda vrzeli. Ta 
metoda primerja razliko med pomembnostjo posamezne razsežnosti in zadovoljstvom strank s 
to razsežnostjo. Večja kot je razlika, večja je tudi potreba po izboljšanju te razsežnosti.  
 
Seveda je potrebno ukrepe za izboljšanje tudi uskladiti s strategijo razvoja podjetja. V kolikor 
predlagani ukrepi bistveno odstopajo od strategije razvoja podjetja, je smiselno preveriti, ali 
ni morda potrebno tudi strategijo razvoja podjetja spremeniti oziroma prilagoditi potrebam. 
Prav tako je pametno, da pri tem tudi preverimo, kaj dela naša konkurenca ter kakšne 
tendence kaže celotno tržišče v prihodnosti. Pri sprejemanju ukrepov pa je potrebno seveda 
tudi preveriti njihovo finančno stran (kolikšni bodo dodatni stroški ter kakšna bo korist od 
sprejetih ukrepov). 
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3.2. METODE ZA MERJENJE RELATIVNEGA POMENA POSAMEZN IH 
RAZSEŽNOSTI PONUDBE NA ZADOVOLJSTVO 

 
Metode za merjenje relativnega pomena posameznih razsežnosti ponudbe na zadovoljstvo 
lahko razdelimo v dve skupini in sicer: neposredne metode za merjenje pomena posameznih 
razsežnosti ter posredne metode za merjenje pomena posameznih razsežnosti. 
 
 

3.2.1. Neposredne metode 
 
Glavna značilnost vseh neposrednih metod za merjenje relativnega pomena je, da stranke na 
tak ali drugačen način neposredno vprašamo, koliko jim je posamezna razsežnost pomembna. 
Najenostavnejši in pogosto uporabljen način neposrednega merjenja je s pomočjo Likertove 
lestvice, razdeljene na poljubno število razredov. Glavna slabost tega načina je v tem, da 
stranke običajno pretiravajo s pomembnostjo tako, da skoraj vsem razsežnostim dajejo zelo 
visoko pomembnost (slika 9). Zato na tak način lahko 
  
Slika 9: Pomembnost in zadovoljstvo posameznih razsežnosti 
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Vir: Johnson, Gustafsson, 2000, str. 85 
 
ugotovimo samo, katere razsežnosti so strankam res zelo malo pomembne. Vse ostale 
razsežnosti pa stranke ocenijo kot zelo pomembne, tako da si z dobljenimi rezultati ne 
moremo veliko pomagati. 
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Dodaten problem povzroča tudi dejstvo, da stranke pogosto ne razumejo pravilno pomena 
pomembnosti ter kot bolj pomembne ocenjujejo tiste razsežnosti, s katerimi so manj 
zadovoljne in si želijo njihovega izboljšanja ne glede na to, koliko je ta razsežnost res 
pomembna za zadovoljstvo ali nakupno odločanje. 
 
Zelo podoben način merjenja je, da stranki damo na razpolago določeno število točk, ki jih 
mora nato razporediti med možne razsežnosti glede na pomembnost. Prednost tega načina je, 
da onemogoča, da bi bile vse razsežnosti zelo pomembne. Kljub temu pa ne zagotavlja dovolj 
velikih razlik v pomembnosti med različnimi razsežnostmi. Dodatna slabost tega načina je, da 
je dokaj zapleten za izpolnjevanje in se stranke pri izpolnjevanju pogosto slabo znajdejo, kar 
ima za posledico še slabše rezultate. To je najpomembnejši razlog, da se ta način nekoliko 
manj uporablja. 
 
Naslednja možnost za neposredni način merjenja pomembnosti je, da stranki vedno damo na 
razpolago dve razsežnosti ter jo vprašamo, katera je zanjo pomembnejša. Prednost te metode 
je, da ne dopušča, da bi bili dve razsežnosti enako pomembni. Slabost pa je v tem, da s 
številom razsežnosti število vprašanj zelo hitro narašča. Poleg tega stranke lahko dajo 
nasprotujoče si odgovore, na primer: da je razsežnost A pomembnejša od razsežnosti B, 
razsežnost B pomembnejša od razsežnosti C, razsežnost C pa pomembnejša od razsežnosti A. 
 
Metoda vrzeli (slika 9) odpravlja problem, da stranke pripisujejo večjo pomembnost 
razsežnostim, s katerimi so manj zadovoljne. Osnovni princip metode vrzeli je v tem, da 
hkrati merimo pomembnost določene razsežnosti ter zadovoljstvo stranke z isto razsežnostjo 
in pri tem opazujemo vrzel med pomembnostjo in zadovoljstvom. Glavna pomanjkljivost te 
metode je (podobno kot tudi pri drugih neposrednih metodah za merjenje pomembnosti) v 
tem, da stranke skoraj vsem razsežnostim pripišejo visoko pomembnost in je zato končni 
rezultat bolj odvisen od zadovoljstva strank s posamezno razsežnostjo kot pa od same 
pomembnosti. 
 
Ena izmed možnosti za neposredno merjenje pomembnosti je tudi tzv. conjoint analiza, pri 
kateri stranki predstavimo več možnih scenarijev z različnimi kombinacijami razsežnosti 
zadovoljstva ter jo prosimo, da jih ocenijo (Malhotra, 1999, str. 647). Na ta način 
ugotavljamo, kakšen je vpliv posamezne razsežnosti na zadovoljstvo ali zvestobo. Glavna 
slabost te metode je v tem, da s številom razsežnosti število vprašanj zelo hitro narašča, tako 
da je število razsežnosti dokaj omejeno. Prav tako metoda ni najbolj primerna za veliko 
število anketirancev.  
 
Velika prednost vseh neposrednih metod za merjenje relativne pomembnosti posameznih 
razsežnosti je predvsem v tem, da so relativno enostavne za uporabo. Glavna pomanjkljivost 
pa je v tem, da praktično ne moremo doseči, da bi anketiranci  pomembnost posameznih 
razsežnosti ocenjevali v skladu s svojim dejanskim nakupnim obnašanjem. 
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3.2.2. Posredne  metode za ugotavljanje pomembnosti posameznih razsežnosti 
 
Skupna značilnost vseh posrednih metod za ugotavljanje pomembnosti posameznih 
razsežnosti je to, da anketirancev ne sprašujemo o tem, koliko jim je določena razsežnost 
pomembna, temveč jih sprašujemo o tem, koliko so s posamezno razsežnostjo zadovoljni. 
Hkrati s tem pa jih povprašamo tudi o splošnem zadovoljstvu z izdelkom ali s storitvijo, o 
namenu ponovnega nakupa in podobno. Iz teh odgovorov je nato mogoče s pomočjo različnih 
statističnih orodij ugotavljati, kolikšen je vpliv neke razsežnosti na zadovoljstvo ali zvestobo 
(Danaher, 1997, str. 237). 
 
Načeloma dajejo posredne metode bistveno natančnejše rezultate, njihova glavna slabost pa je 
v tem, da so relativno zapletene ter zahtevajo zelo natančne priprave pri sestavi vprašalnika 
ter statistični obdelavi zbranih odgovorov. Največje probleme povzroča ugotavljanje zvez 
med enostavnimi razsežnostmi, sestavljenimi razsežnostmi ter zadovoljstvom in zvestobo, 
kajti v primeru, da te povezave niso pravilno določene, pride do prevelike odvisnosti oziroma 
korelacije med posameznimi razsežnostmi. Prav tako se lahko zgodi, da nekatere razsežnosti 
dobijo negativno pomembnost, kar kaže na to, da povezave niso pravilno definirane. V praksi 
je namreč zelo malo verjetno, da bi izboljšanje zadovoljstva z eno izmed razsežnosti prineslo 
zmanjšanje celotnega zadovoljstva ali zvestobe. 
 
Zaradi tega je še pred sestavljanjem vprašalnika potrebno podrobno preučiti te povezave. To 
lahko storimo s pomočjo individualnih intervjujev, skupinskih intervjujev oz. fokusnih 
skupin, z metodo kritičnih dogodkov in podobno. 
 
Za ugotavljanje pomembnosti posameznih razsežnosti nam je na voljo mnogo različnih 
statističnih orodij (Hackl, 2000, str.1). Najpogosteje uporabljena orodja pa sem prikazal v 
nadaljevanju. 
 
 

3.2.2.1. Metoda analize glavnih komponent 
Analiza glavnih komponent je ena izmed metod za zmanjšanje števila podatkov. Pri tej 
metodi oblikujemo nekaj novih spremenljivk, imenovanih glavne komponente, ki 
predstavljajo linearne kombinacije prvotnih spremenljivk. Nove spremenljivke so medsebojno 
nekorelirane, teoretično pa jih je lahko največ toliko, kot je prvotnih spremenljivk. V praksi 
jih je običajno bistveno manj, kajti v kolikor je narava podatkov takšna, da z bistveno 
manjšim številom spremenljivk preučevanega pojava ni mogoče zadovoljivo popisati, potem 
uporaba metode glavnih komponent tudi ni smiselna. Metoda glavnih komponent nam 
pogosto pokaže povezave med opazovanimi spremenljivkami in nam s tem pomaga bolje 
pojasniti preučevane pojave.  
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3.2.2.2. Multipla regresija 
Multipla regresija se uporablja v primeru, ko imamo eno odvisno in več neodvisnih 
spremenljivk. V kolikor kot odvisno spremenljivko vzamemo sestavljeno razsežnost, kot 
neodvisne spremenljivke pa vse enostavne razsežnosti, nam koeficient beta za posamezno 
razsežnost pove, kakšen vpliv imajo posamezne enostavne razsežnosti na opazovano 
sestavljeno razsežnost.  
 
Pri uporabi multiple regresije je potrebno paziti, da neodvisne spremenljivke niso medsebojno 
pretirano povezane. V kolikor pride do pojava izrazite multikolinearnosti, so rezultati multiple 
regresije bistveno popačeni in zato niso uporabni. 
 
 

3.2.2.3 . Bivariatna korelacija 
S pomočjo bivariatne korelacije lahko ugotovimo, kakšen je vpliv ene enostavne razsežnosti 
na eno sestavljeno razsežnost. Korelacijo popišemo s korelacijskim koeficientom, ki lahko 
zavzame vrednosti med -1,0 do + 1,0, pri čemer vrednosti blizu +1 pomenjio, da med dvema 
spremeljivkama obstaja močna povezava, vrednosti blizu -1 pa pomenijo, da med 
spremeljivkama obstaja močna negativna povezava, vrednosti blizu nič pa pomenijo, da 
povezave med spremenljivkama ni, oziroma da je le-ta statistično zanemarljiva. 
 
 

3.2.2.4. Metoda regresije glavnih komponent 
V tem primeru gre za kombinacijo analize glavnih komponent in multiple regresije (Johnson, 
Gustafsson, 2000, str 104). Najprej določimo sestavljene razsežnosti s pomočjo analize 
glavnih komponent, nato pa uporabimo multiplo regresijo. Z njeno pomočjo analiziramo 
povezave med zadovoljstvom in zvestobo strank na eni strani ter sestavljenimi razsežnostmi 
na drugi strani. 
 
 
3.2.2.5. Metoda delnih najmanjših kvadratov 
Metoda delnih najmanjših kvadratov temelji na podobnem principu kot regresija glavnih 
komponent s tem, da se proces izvaja po iterativni metodi in daje tudi podobne rezultate kot 
regresija glavnih komponent (Johnson, Gustafsson, 2000, str 104). Glede na to, da je 
teoretično dokaj zahtevna in zahteva tudi posebno programsko opremo, je v nadaljevanju ne 
bom uporabljal. 
 
 

3.2.2.6 Faktorska analiza 
Faktorska analiza se uporablja predvsem kot orodje za proučevanje medsebojnih povezav med 
opazovanimi spremenljivkami. Uporabna je predvsem tam, kjer imamo opravka z velikom 
številom spremenljivk, ki pa so medsebojno odvisne. S pomočjo faktorske analize iščemo 
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skupne dejavnike oziroma faktorje, ki na prvi pogled v osnovnih podatkih niso opazni. 
Rezultat faktorske analize je manjše število spremenljivk, ki pa so medsebojno neodvisne.  
 
Značilnost faktorske analize je tudi to, da ne obstaja ena sama rešitev, ampak je mogočih 
rešitev več. Do različnih rešitev pridemo s pomočjo tako imenovane rotacije faktorjev. 
 
 

3.2.2.7 Metoda razvrščanja v skupine 
Osnovni namen metode razvrščanja v skupine je klasifikacija različnih objektov v bolj ali 
manj homogene skupine. Pri tem stremimo k temu, da imajo objekti znotraj ene skupine čim 
bolj podobne lastnosti. Po drugi strani pa naj se lastnosti različnih skupin medsebojno čim 
bolj razlikujejo. Zato pravimo, da razvrščanje v skupine ne sodi med metode za zmanjšanje 
števila podatkov, ker dejansko števila podatkov ne zmanjša, temveč zmanjša število različnih 
objektov ter s tem omogoča večjo preglednost zbranih podatkov.  

 
Razvrščanje v skupine se pogosto uporablja za segmentiranje kupcev, za boljše razumevanje 
nakupnega obnašanja oziroma načina razmišljanja strank, za medsebojno primerjavo različnih 
skupin strank, kjer ugotavljamo, ali so si te skupine medsebojno podobne ali ne. Čeprav smo 
rekli, da ne spada med metode za zmanjšanje števila podatkov, lahko posredno tudi s pomočjo 
razvrščanja v skupine zmanjšamo število podatkov in sicer na ta način, da podatke združimo v 
skupine, nato pa vsako skupino, ki ima seveda bistveno manj podatkov kot celota, posebej 
obdelujemo s pomočjo drugih statističnih metod. 

 
Ločimo dve osnovni različici razvrščanja v skupine: hierarhično razvrščanje ter nehierarhično 
razvrščanje. Pri hierarhičnem razvrščanju dobimo kot rezultat drevesno oziroma hierarhično 
razporejene skupine. Hierarhično razvrščanje lahko izvedemo tako, da kot izhodišče 
vzamemo, da so vsi objekti v eni skupini ter jih nato delimo v vedno manjše skupine ali pa 
obratno, tako da kot izhodišče vzamemo, da ima vsak objekt svojo lastno skupino ter nato 
objekte združujemo v vedno večje skupine.  
 
Nehierarhično razvrščanje v skupine poteka tako, da se objekti združujejo v skupine, ki 
nimajo medsebojne hierarhične povezave. Glavna težave takšnega načina razvrščanja je v 
tem, da je potrebno na začetku izbrati število skupin, zato se pojavi vprašanje, ali je bilo 
izbrano ustrezno število skupin, tako da so objekti združeni v skupine na logičen način. 
 

 
3.2.2.8. Korespondenčna analiza 
Korespondenčna analiza je multivariatna metoda, namenjena prikazu povezav v večrazsežnih 
tabelah podatkov (Rovan, Uvod v korespondenčno analizo, str. 1). Na osnovi tabel naredimo 
grafikone, ki nam služijo kot osnova za vsebinsko analizo preučevanega pojava. Zaradi 
preglednosti običajno uporabimo dvorazsežni razsevni grafikon, v katerem za koordinate točk 
uporabimo prvi dve glavni komponenti. V splošnem lahko rečemo, da imajo točke vrstic, ki v 
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grafikonu ležijo bliže skupaj, bolj podobne lastnosti. Tiste točke, ki so medsebojno bolj 
oddaljene, pa imajo bolj različne lastnosti. Enako velja tudi za točke stolpcev. Za tiste točke 
vrstic, ki ležijo blizu točk stolpcev, pa lahko rečemo, da predstavljajo relativno pogoste 
kombinacije skupin enot. Pri tem pa medsebojnih razdalj med točkami ne moremo jemati kot 
absolutno merilo za medsebojno podobnost dveh točk.  

 
 

3.3 OVREDNOTENJE DOSEDANJEGA METODOLOŠKEGA PRISTOPA  TOYOTE 
ADRIA d.o.o. 

 

3.3.1. Določitev ciljev merjenja 
 
Določitev ciljev merjenja zadovoljstva strank je bistven korak predvsem takrat, kadar sistem 
merjenja še ne obstaja in ga je potrebno šele razviti. Cilji merjenja so namreč osnova za to, da 
se lahko odločimo, na kakšen način bomo izvajali meritve. V našem primeru je bil sistem 
merjenja že pripravljen in zato merjenja ni bilo mogoče prilagoditi ciljem merjenja. 
 
Cilji merjenja niso imeli nobenega vpliva na to, na kakšen način se je merjenje izvajalo. 
  
Merjenje zadovoljstva strank se je izvajalo prvič s tem, da so bili cilji postavljeni zelo 
splošno. Šlo je predvsem zato, da se lahko primerja kakovost dela med različnimi serviserji, 
med državami ter spremlja spremembe zadovoljstva strank v prihodnosti. Po zaključenem 
prvem merjenju je bila narejena tudi analiza rezultatov in na osnovi teh je bil narejen tudi 
načrt izboljšav. 
 
 

3.3.2. Obseg merjenja 
 
Merjenje se izvaja enkrat letno, pri čemer se vprašalnik pošlje strankam, katerih vozila so 
stara več kot dve leti in manj kot tri leta. Na ta način je zagotovljeno, da je bila vsaka stranka 
vsaj dvakrat na servisu, preden je bila anketirana. Ker je število strank zaenkrat še majhno, se 
vprašalnik pošlje vsem strankam, ki izpolnjujejo te pogoje, tako da problemi v zvezi z 
vzorčenjem ne pridejo v poštev. Prav tako je na ta način zagotovljeno, da vsaka stranka 
prejme vprašalnik samo enkrat. Čeprav Toyota Adria pokriva področja Slovenije, Hrvaške, 
Bosne in Jugoslavije, se merjenje zaenkrat izvaja samo v Sloveniji in na Hrvaškem. V Bosni 
in Jugoslaviji je število prodanih vozil zaenkrat še premajhno, tako da vrnjenih vprašalnikov 
ni dovolj za resno statistično analizo. 
 
Pri takšnem načinu merjenja se pojavljata dva problema in sicer, da si merjenja sledijo v 
relativno dolgih časovnih presledkih in da nekatere stranke izpolnjujejo vprašalnik kmalu po 
obisku servisa, druge pa skoraj eno leto za tem, kar nedvomno vpliva na rezultate, ker ljudje s 
časom navadno spreminjajo svoja stališča, pozabijo nekatere dogodke in podobno. Prav tako 
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se lahko pojavijo težave, ker za nekatere manjše pooblaščene serviserje dobimo premalo 
izpolnjenih vprašalnikov, kar pomeni, da so meritve za te serviserje manj zanesljive. Podobno 
se lahko zgodi tudi z različnimi segmenti strank, ker imamo lahko v nekem segmentu dovolj 
izpolnjenih vprašalnikov,  v drugih pa premalo. V nekaterih drugih državah zato merijo vsak 
mesec in to tako, da vprašalnike pošiljajo tistim strankam, ki so servis obiskale v zadnjem 
mesecu. V takšnih primerih vprašalnika navadno tudi ni potrebno pošiljati vsem strankam, saj 
lahko z ustreznim vzorčenjem dosežemo, da imamo v vseh segmentih dovolj odgovorov, tudi 
če nekaterim strankam vprašalnika ne pošljemo, kar seveda bistveno zmanjša stroške. Za 
takšen način merjenja pa je na žalost potreben nekoliko bolj zahteven zajem podatkov o 
strankah, ki so obiskale servise, ki pa ga Toyota Adria takrat še ni imela. 
 
 

3.3.3. Način zbiranja podatkov 
 
Toyota Adria zbira podatke o zadovoljstvu strank na različne načine in sicer z merjenjem 
zadovoljstva strank po prodaji s pomočjo vprašalnika, poslanega po pošti, z merjenjem 
zadovoljstva strank z nakupom in predajo novega vozila, ki se prav tako meri s pomočjo 
vprašalnika, poslanega po pošti, s pomočjo telefonskih anket o zadovoljstvu strank s 
servisiranjem, ki jih izvajajo serviserji sami. Pri tem se že poraja vprašanje, ali se stranko 
morda prevečkrat ne sprašuje o zadovoljstvu, kar bi lahko imelo ravno nasprotni učinek od 
želenega. Zato bi morda kazalo premisliti, če bi bilo mogoče nekatera preverjanja združiti 
oziroma ukiniti. Poleg tega se podatki v zvezi z zadovoljstvom zbirajo tudi z namišljenim 
nakupom oziroma v našem primeru namišljenim servisiranjem ter z obdelavo pritožb in 
predlogov nezadovoljnih strank, to pa strank dodatno ne obremenjuje.  
 
V svojem delu se bom osredotočil le na prvi način zbiranja podatkov o zadovoljstvu strank, to 
je na zbiranje podatkov o zadovoljstvu strank s pomočjo vprašalnika, poslanega po pošti. 
 
Namesto pošiljanja vprašalnika po pošti bi se lahko odločili tudi za telefonsko anketo z 
vsebinsko enakim vprašalnikom. Telefonska anketa bi verjetno imela več prednosti. Odziv 
strank bi bil verjetno višji, poleg tega bi bilo verjetno tudi manj manjkajočih odgovorov ter 
nepravilno izpolnjenih vprašalnikov. Glede na to, da je bilo prvo merjenje tako rekoč 
poskusno, smo se takrat predvsem zaradi nižjih stroškov odločili za pošiljanje vprašalnikov 
po pošti. 
 
 

3.3.4. Priprava vprašalnika 
 
Glede na to, da je bil uporabljen standardni vprašalnik, ki ga Toyota uporablja v mnogih 
državah, je priprava vprašalnika odpadla, razen prevoda iz angleščine. Slaba stran uporabe 
standardnega vprašalnika je predvsem v tem, da ni bila opravljena predhodna raziskava in 
zato vprašalnik ni bil prilagojen našim razmeram, zaradi česar lahko daje popačene podatke. 
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Po drugi strani pa je prednost standardnega vprašalnika v tem, da omogoča primerjave med 
različnimi državami.  
 
Vprašalnik je v bistvu sestavljen iz treh delov. V prvem stranka vpiše svoje podatke: ime, 
priimek, naslov... Vpiše tudi na katerem pooblaščenem servisu je vozilo servisirala ter kakšen 
avto vozi. Glede na to, da stranke predhodno niso segmentirane, bi bilo po mojem mnenju 
pametno v ta del vključiti več podatkov, ki bi nam pomagali segmentirati stranke. Tako bi 
bilo zanimivo vedeti, koliko je stranka stara, koliko avtomobilov imajo v družini, višino 
osebnih dohodkov, izobrazbo, kakšen avto je stranka imela pred tem in podobno. Eden izmed 
problemov, ki so se pojavili v tem delu, je tudi ta, da so nekatere stranke obkrožile več 
avtomobilov, ker imajo pač več Toyot, s tem pa ne vemo več, kam naj bi te stranke uvrstili. 
Prav tako se lahko pojavijo problemi, ker podatek o spolu ni izrecno zapisan. V večini 
primerov se ga sicer da določiti na podlagi imena stranke, vendar obstajajo tudi primeri, ko to 
ni možno in zato izgubimo nekaj enot. Pri tem se pojavi tudi vprašanje, kdo je sploh naša 
stranka, saj lastnik vozila, uporabnik oziroma celo uporabniki vozila včasih niso iste osebe. 
Pri sami izvedbi merjenja pa se je v tem delu pojavil še en problem in sicer ta, da so nekatere 
stranke vprašanje »Ocenjujem pooblaščeni servis«, s katerim smo želeli ugotoviti, kje stranka 
avto servisira, odgovorile z oceno servisa (npr. »odlično«). 
 
Drugi del vprašalnika sestavlja vrsta vprašanj, ki se nanašajo na različne razsežnosti. Glavni 
problem v tem delu je, da ni jasno, ali gre za enostavne ali sestavljene razsežnosti. Po vsej 
verjetnosti gre dejansko za kombinacijo enih in drugih razsežnosti, vendar bomo to dejansko 
ugotovili šele, ko bomo uporabili metodo glavnih komponent. Dodaten problem predstavlja 
tudi dejstvo, da so bila nekatera vprašanja nekoliko nerodno zastavljena in zato marsikdo 
nanje sploh ni odgovoril. Tako jih na primer veliko ni odgovorilo na vprašanje »Odnos 
servisnega osebja pri reklamacijskih popravilih«, ker na svojem vozilu pač niso imeli 
nobenega reklamacijskega popravila. 
 
Zadnji del vprašalnika sestavlja vrsta vprašanj, ki se nanašajo na izraženo namero o 
ponovnem nakupu, kar izraža koliko je stranka zvesta serviserju, prodajalcu ter blagovni 
znamki sami. Na koncu sta dodana še vprašanje v zvezi z obveščenostjo o prodajno servisnih 
akcijah ter prostor za opombe stranke. Glavna pomanjkljivost tega dela vprašalnika je v tem, 
da ni nobenega vprašanja v zvezi s splošnim zadovoljstvom stranke. 
 
V našem primeru testiranje vprašalnika ni bilo izvedeno. Deloma zato, ker gre za standardni 
vprašalnik in zato praktično ni bilo možnosti za spremembe vprašalnika deloma pa tudi zato, 
ker v začetni fazi nihče temu ni posvečal dovolj pozornosti. Dodatni problem je tudi v tem, da 
pri prevodu iz angleščine v slovenščino in hrvaščino ni bil narejen povratni prevod v angleški 
jezik, tako da se pojavlja vprašanje ustreznosti prevoda iz angleščine. Prav tako se pojavi 
vprašanje, če sta si slovenski in hrvaški prevod enakovredna, kar bi prav tako lahko pripeljalo 
do tega, da bi se pokazale razlike med državama, ki pa jih v resnici sploh ni. 
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3.3.5. Izračuni in analiza rezultatov 

 
Prva faza analize rezultatov je tako imenovano kodiranje oziroma vnašanje dobljenih 
odgovorov v elektronsko obliko. 
 
Eden izmed ključnih problemov, ki se pojavijo v tej fazi, je problem manjkajočih ali 
nepravilnih odgovorov, ker stranka na vprašanje sploh ni odgovorila ali pa je odgovorila 
narobe in sicer tako, da iz njenega odgovora ne moremo razbrati uporabnega podatka. Ta 
problem je rešen tako, da se vsi takšni odgovori ne upoštevajo. Ker ne želimo, da bi zaradi 
enega napačnega ali manjkajočega podatka izgubili vse podatke te stranke, se ta vprašalnik ne 
upošteva samo pri manjkajočem ali napačnem odgovoru, upošteva pa se pri vseh ostalih 
pravilnih odgovorih.  
 
Naslednji korak je pretvorba podatkov, kjer je bila uporabljena še nelinearna transformacija 
odgovorov, ki se nanašajo na zadovoljstvo in zvestobo strank. Nelinearna transformacija je 
narejena tako,  kot je prikazano v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Tabela količnikov nelinearne pretvorbe 
 

Ocena Odstotne 

stranke točke 

1 -50 

2 0 

3 50 

4 80 

5 100 
 
Na prvi pogled je takšen način točkovanja videti nekoliko nelogičen, zato se seveda pojavi 
vprašanje, zakaj je ta transformacija sploh potrebna. Mislim, da na to vprašanje lahko 
odgovorimo iz dveh različnih zornih kotov.  
 
Prvič ta transformacija odraža nelinearnost med zadovoljstvom strank ter njihovo zvestobo 
(Slika 3). Pri tem je še posebej zanimivo, da ocena 1 po transformaciji predstavlja celo 
negativno zvestobo, kar je na prvi pogled težko predstavljivo, saj že zvestoba »nič« pomeni, 
da stranka ni več zvesta. Negativno zvestobo si lahko razlagam samo skozi dejstvo, da tako 
nezadovoljna stranka lahko odvrne še druge potencialne stranke od nakupa. 
 
Po drugi strani si nelinearno transformacijo lahko predstavljamo kot način za odpravljanje 
problema »pozitivnega odklona«, ker vemo, da se odgovori strank običajno v povprečju ne 
nahajajo v sredini, ampak so odklonjeni v pozitivno smer. Tako na primer pri vprašanju »O«, 
kjer so bili rezultati najslabši, dobimo povprečno vrednost ocene 3,06 ali 51,8%. Z uporabo 
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nelinearne transformacije pa dobimo povprečno vrednost samo 33,1%. Tako vidimo, da se 
razlike med »dobrimi« in »slabimi« vprašanji z uporabo te transformacije dejansko povečajo. 
 
Nato se izračunajo povprečne vrednosti zadovoljstva strank za vsako razsežnost posebej ter 
povprečje vseh razsežnosti skupaj. To povprečje imenujemo indeks zadovoljstva strank. Na 
enak način se izračuna še indeks izkazane namere o ponovnem nakupu za vsa tri vprašanja, ki 
se nanašajo na zvestobo strank. Na podlagi dobljenih rezultatov se nariše še polarni diagram, 
v katerem so predstavljene vse razsežnosti iz vprašalnika. V končnem poročilu je dodana tudi 
primerjava z rezultati iz prejšnjega merjenja. Takšno poročilo se naredi za vsakega serviserja 
posebej. Nato se naredi enako poročilo še za vsako državo, tako da vsak serviser lahko 
primerja svoje rezultate s povprečjem v njegovi državi. 

 
Prva slabost obstoječega načina obdelave je v tem, da na začetku ne pregledamo pridobljenih 
podatkov s pomočjo enostavnih statističnih orodij. Zaradi tega se nam lahko zgodi, da bomo s 
pomočjo nadaljnje analize prišli do napačnih rezultatov, a se tega sploh ne bomo zavedali. 
Prav tako nam takšen enostaven pregled podatkov lahko že da nekatere informacije v zvezi s 
spremembami v primerjavi s prejšnjimi meritvami. Tako lahko preverimo, kakšen je 
standardni odklon odgovorov, srednja vrednost in podobno. Prav tako lahko ugotovimo 
spremembe v segmentaciji (odstotek žensk in podobno). 
 
Glavna slabost obstoječega načina obdelave pa je v tem, da vsem razsežnostim pripišemo 
enako pomembnost, kar zagotovo ne drži. Dodatno zadevo otežuje še dejstvo, da povezave 
med posameznimi razsežnostmi in zadovoljstvom oziroma zvestobo niso določene in zato ne 
vemo, koliko so posamezne razsežnosti dejansko pomembne.  
 
Nelinearnost, ki smo jo uvedli pri pretvorbi iz petstopenjske Likertove lestvice, povzroči, da 
na tako obdelanih podatkih ne moremo uporabiti večine običajnih statističnih orodij. 
 
Slabost takšnega načina obdelave je tudi v tem, da se segmentacija strank sploh ne upošteva, 
čeprav so nam nekateri podatki v zvezi s strankami poznani in bi jih lahko uporabili v ta 
namen. 
 
 

3.3.6. Ukrepi za izboljšanje 
 
Prvi korak v pripravi ukrepov za izboljšanje je sprejemanje odločitev, kaj bomo sploh 
izboljšali. Pri tem je potrebno pregledati in analizirati dobljene rezultate, jih primerjati med 
seboj, ugotoviti, katere razsežnosti so se izboljšale in katere so se poslabšale. Pri tem so zaradi 
velike množice podatkov zelo uporabni polarni diagrami. Pri tem se seveda zopet pojavi 
problem, ker ne vemo, koliko je katera razsežnost pomembna, zato se v bistvu osredotočimo 
samo na tiste razsežnosti, ki so jih stranke slabo ocenile. Iz istega razloga tudi ne moremo 
ugotoviti, katere razsežnosti strankam niso pomembne in bi zato kazalo vanje vlagati manj 
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truda in sredstev kot doslej. Pri določanju ukrepov za izboljšanje pa je pametno opazovati tudi 
konkurenco in naše rezultate ocenjevati tudi relativno glede na to, kje smo boljši in kje slabši 
od konkurence. 
 
Določevanje ciljev za izboljšanje je pravzaprav nadaljevanje prvega koraka s tem, da je 
potrebno upoštevati tudi predvidene stroške in ugodnosti, ki jih bomo zaradi pripravljenih 
ukrepov imeli. Na podlagi tega lahko določimo, katerim razsežnostim velja posvetiti več 
pozornosti. Pri določanju ciljev je dobro, da poskusimo čim več ciljev številčno ovrednotiti, 
ker nam to kasneje močno olajša spremljanje doseženih rezultatov.  
 
Iskanje vzrokov za slabe rezultate je izredno pomembna stopnja v pripravi ukrepov, ker brez 
tega praktično ni mogoče ugotoviti, kako učinkovito izboljšati stanje. 
 
Pri pripravi ukrepov je vsako razsežnost potrebno najprej razstaviti na posamezne procese in 
še nadalje na posamezne faze v vsakem procesu. Šele nato lahko ugotovimo, katere elemente 
je potrebno izboljšati. Potrebno je določiti tudi prioritete in narediti časovni plan. 
 
Pri izvajanju samih ukrepov je zelo pomembno, da vse udeležene prepričamo, da so ukrepi 
smiselni in potrebni. Pri tem je še posebno pomembno vodstvo podjetja. V našem primeru 
pogosto ne gre za vodstvo našega podjetja, temveč za vodstva naših pooblaščenih serviserjev. 
To je mnogo lažje storiti, če ukrepe načrtujemo skupaj s serviserji. Prav tako si lahko 
pomagamo tudi z različnimi vzpodbudami, da serviserje motiviramo k sodelovanju, 
pomembno vlogo pa igra tudi šolanje zaposlenih. 
 
Ko se ukrepi pričnejo izvajati, je potrebno sproti preverjati njihovo izvajanje ter v določenih 
presledkih ponavljati merjenje zadovoljstva, s čimer se krog zaključi. V našem primeru je 
problem v tem, da se merjenje izvaja samo enkrat letno in zato nimamo dobre informacije o 
tem, koliko so ukrepi uspešni oziroma je le-ta v primeru neuspešnosti mnogo prepozna. 
 
 
4. IZPOPOLNJEN METODOLOŠKI PRISTOP ZA MERJENJE 

ZADOVOLJSTVA STRANK S STORITVAMI PO PRODAJI V 
TOYOTI ADRIA D.O.O. 

 
4.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
 
Hipoteza je nedokazana trditev, ki je predmet raziskovanja (Malhotra, 1999, str. 53, 454). Pri 
preverjenaju hipotez običajno najprej postavimo tzv. ničelno hipotezo, ki je tudi predmet 
testiranja. V kolikor je ta hipoteza pri testiranju zavrnjena, smatramo, da je sprejeta tako 
imenovana alternativna hipoteza, ki je nasprotna ničelni hipotezi. 
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4.1.1. Vpliv cen na zvestobo strank 
 
Za stranke z nižjo kupno močjo pomeni nakup novega avtomobila zelo velik strošek, ki si ga 
zato težko privoščijo. Dejansko pomeni nakup majhnega avtomobila za stranke z nizkimi 
dohodki bistveno večji strošek, kot pomeni nakup večjega in mnogo dražjega avtomobila za 
stranke z visokimi dohodki. To je lepo razvidno tudi iz podatka, da je delež nakupov s 
pomočjo sposojenega denarja največji pri majhnih avtomobilih in nato z velikostjo 
avtomobila stalno upada (Vir: Toyota Adria 2005). Iz tega razloga je trg majhnih avtomobilov 
bistveno bolj cenovno občutljiv, kar se tudi nazorno kaže v nižjih maržah trgovcev ter 
pogostih prodajnih kampanjah s popusti pri prodaji manjših vozil. Pri večjih luksuznih vozilih 
cena dejansko ni toliko pomembna, tako da včasih pride celo do zasuka krivulje ponudbe in 
povpraševanja. 
 
Na podlagi teh dejstev sklepam, da bi tudi pri storitvah po prodaji moralo veljati načelo, da so 
stranke z nižjo kupno močjo cenovno bolj občutljive kot pa stranke z višjo kupno močjo. Iz 
tega sledi, da ima cena storitev po prodaji pri strankah z manjšo kupno močjo večji vpliv na 
zvestobo strank kot pri strankah z večjo kupno močjo. Ker v naši raziskavi ne razpolagamo s 
podatkom o kupni moči strank, se bom pri tem oprl na zgoraj navedeno domnevo, da so 
lastniki manjših vozil običajno stranke z manjšo kupno močjo, lastniki večjih in dražjih vozil 
pa običajno stranke z višjo kupno močjo. Iz tega sledi prva alternativna hipoteza. 
 
H1. Cene storitev po prodaji imajo pri lastnikih manjših vozil večji vpliv na zvestobo stranke 
kot pa pri lastnikih večjih vozil. 
 
 

4.1.2. Zveza med medkulturnimi razlikami in necenovnimi razsežnostmi 
 
Ena izmed ključnih razlik med Slovenijo in Hrvaško je na avtomobilskem področju v tem, da 
se je v Sloveniji razvoj sodobne prodajno-servisne mreže po zahodnoevropskem vzoru začel 
že takoj po razpadu bivše Jugoslavije, medtem ko se je na Hrvaškem takšen razvoj začel 
dejansko šele po koncu vojne oziroma približno pet let za Slovenijo. S takšnim razvojem ne 
razumemo samo gradnje lepih in velikih prodajno-servisnih centrov, temveč tudi gradnje 
popolnoma drugačnega tržnega pristopa, kjer se v ospredje vedno postavlja stranka in njene 
potrebe oziroma pričakovanja. Povečana skrb za zadovoljstvo strank pa posledično v 
sorazmerno kratkem roku prinese tudi večja pričakovanja strank. Zato mislim, da imajo 
stranke v Sloveniji precej višja pričakovanja kot stranke na Hrvaškem. Poleg tega je znano, da 
je Slovenija v ekonomskem smislu mnogo bolj razvita kot Hrvaška, kar pomeni, da strošek 
servisiranja za stranke v Sloveniji ne predstavlja tako velike finančne obremenitve kot na 
Hrvaškem. Na osnovi tega sem postavil drugo alternativno hipotezo. 
 
H2. V Sloveniji so necenovne razsežnosti močneje povezane z zvestobo strank kot na 
Hrvaškem.  
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4.1.3. Zveza med kakovostjo storitve in vrsto vozila  
 
Tiste stranke, ki kupujejo dražje izdelke, pričakujejo, da bodo za več denarja tudi več dobile, 
kar v našem primeru pomeni nakup boljšega avtomobila. Stranke, ki kupujejo boljše izdelke, 
zato logično pričakujejo tudi boljšo storitev po prodaji izdelka, prav tako pa so tudi v primeru 
servisa za prejeto storitev pripravljene odšteti več denarja. V prid tej tezi govori tudi dejstvo, 
da po pravilu stranke, ki vozijo dražje avtomobile, dalj časa hodijo na pooblaščene servise, 
ker le-ti običajno zagotavljajo višjo kakovost storitve in strank pri tem ne moti niti cena, ki je 
višja kot pri nepooblaščenih serviserjih, medtem ko lastniki cenejših avtomobilov običajno 
prej preidejo na servisiranje pri cenejših, vendar manj kvalitetnih nepooblaščenih serviserjih. 
Na tej predpostavki lahko zgradimo naslednjo alternativno hipotezo. 
 
H3. Zvestoba strank, ki vozijo avtomobile višjih razredov, je bolj odvisna od kakovosti 
storitve kot pa zvestoba strank, ki vozijo avtomobile nižjih razredov. 
 
 

4.1.4. Zveza med udobnostjo dostopa do storitve in vrsto vozila 
 
Zelo podobna predpostavka (kot v primeru kakovosti storitve) velja tudi v primeru udobnosti 
storitve. Pri tem imam z udobnostjo storitve v mislih predvsem to, kako veliko motnjo 
predstavlja servisna storitev v vsakdanjem življenju stranke. Sem štejem na primer čas 
obratovanja servisa, lokacijo servisa, urejenost parkirišča in čakalnega prostora, možnost 
nadomestnega vozila in podobno. Stranke, ki plačajo več, imajo tudi v pogledu udobnosti 
storitve višja pričakovanja od strank, ki vozijo cenejša vozila. Poleg tega imajo stranke z 
višjimi dohodki, ki vozijo avtomobile višjih razredov, običajno tudi bistveno manj prostega 
časa in je zanje zelo pomebno, da servisiranje njihovega vozila predstavlja čim manjšo izgubo 
časa, poleg tega pa želijo, da se servis čim bolj prilagaja njihovim željam v zvezi s tem. Na 
osnovi tega izhaja naslednja alternativna hipoteza. 
 
H4. Zvestoba strank, ki vozijo avtomobile višjih cenovnih razredov, je bolj odvisna od 
udobnosti dostopa do servisne storitve kot pa zvestoba strank, ki vozijo avtomobile nižjih 
razredov. 
 
 

4.1.5. Zveza med spolom stranke in transparentnostjo servisa 
 
Pri mnogih strankah prihaja do problema, ker ne poznajo podrobnosti v zvezi s servisiranjem 
vozil. Iz tega izhaja nezaupanje do serviserja, ker ne vedo, kaj se z njihovim vozilom med 
servisiranjem dogaja in zato tudi ne morejo vedeti, ali je bila cena za storitev primerna ali ne. 
Tako stranke na primer ne vedo, ali so bili zaračunani nadomestni deli resnično zamenjani, ali 
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je bilo delo pravilno zaračunano, ali je sploh potrebno zamenjati vse zaračunane nadomestne 
dele in podobno. Na splošno je znano, da so ženske v povprečju manj seznanjene z 
avtomobilsko tehniko, zato je pogosto v javnosti mogoče slišati mnenje, da ženske stranke v 
povprečju servisne storitve plačujejo dražje kot pa moške stranke. Zaradi tega menim, da do 
takšnih problemov pogosteje prihaja pri strankah ženskega spola. Na osnovi tega sem postavil 
zadnjo alternativno hipotezo. 
 
H5. Pri strankah ženskega spola je povezava med transparentnostjo servisa ter zadovoljstvom 
stranke močneje izražena kot pri strankah moškega spola.   
 
 

4.2 METODOLOGIJA 
 

4.2.1 Priprava podatkov  
 
Preden pričnemo dobljene podatke analizirati, jih moramo najprej ustrezno pripraviti. Pri tem 
jih prenesemo v ustrezno elektronsko obliko, ki omogoča nadaljnjo  računalniško obdelavo 
podatkov, jih pregledamo, da pravočasno odkrijemo morebitne napake v dobljenih podatkih. 
Pri prenašanju v elektronsko obliko je podatke potrebno kodirati, kar pomeni, da za vsak 
možen odgovor v vprašalniku izberemo ustrezno kodo v elektronski obliki. 
 
 

4.2.2. Manjkajoči in nepravilni odgovori 
 
Največjo težavo pri pripravi podatkov običajno povzročajo napačni in manjkajoči odgovori. 
 
Za nepravilne odgovore smatramo vse tiste odgovore, kjer je anketiranec na vprašanje sicer 
odgovoril, vendar ne v skladu z navodili ali pa je odgovoril v skladu z navodili, vendar ni 
obkrožil pravilnega odgovora. 
 
Manjkajoči odgovori so tisti odgovori, kjer nam stranka sicer vrne vprašalnik, vendar na eno 
ali več vprašanj sploh ni odgovorila. Takšne odgovore pri kodiranju običajno posebej 
označimo. V našem primeru sem vsem manjkajočim vrednostim določil številko devet, čeprav 
se lestvica odgovorov sicer giblje od ena do pet. To nam omogoča, da manjkajoče odgovore 
zlahka prepoznamo, hkrati pa lahko izvajamo večino statističnih preverjanj.  
 
Za reševanje problema manjkajočih odgovorov obstajajo različne metode, ki si jih bomo 
ogledali nekoliko kasneje. 
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4.2.2.1. Vrste nepravilnih odgovorov 
Obstaja več vrst napačnih odgovorov, ki se med seboj razlikujejo po vzroku nastanka, po tem, 
kako jih lahko preprečujemo in kako jih lahko odpravljamo. Nekaterih vrst napačnih 
odgovorov pa na žalost sploh ni mogoče odkriti in jih zato seveda tudi ne moremo odpraviti. 
 

Tipičen primer odgovora, ki ni v skladu z navodili, je, kadar anketiranec obkroži dva ali več 
odgovorov, čeprav vprašalnik predvideva en sam odgovor. V našem primeru se je tako 
pogosto dogajalo, da je stranka v rubriki, kjer je potrebno označiti model vozila, ki ga 
uporablja, označila več vozil. Podobno se je pogosto dogajalo tudi, da je stranka navedla več 
serviserjev, vendar to na našo raziskavo k sreči ni imelo vpliva, ker nas zanima samo država 
stranke. 
 
Drugo vrsto napačnih odgovorov, kjer stranka sicer odgovori v skladu z navodili, vendar ne 
obkroži pravilnega odgovora, je seveda mnogo težje odkriti. Dejansko lahko odkrijemo samo 
nekatere vrste takšnih odgovorov, kadar na primer stranka na vsa vprašanja odgovarja 
popolnoma enako. V našem primeru se je tako pripetilo, da je eden izmed pooblaščenih 
prodajalcev prodal precej vozil s pomočjo lastnega lizinga in so bila zato vozila formalno 
registrirana nanj, namesto na stranke. Zato je po pošti prejel večjo količino vprašalnikov, ki bi 
dejansko morali biti poslani njegovim strankam. Namesto da bi jih poslal strankam, jih je 
izpolnil sam in jih vrnil. To je bilo zelo hitro razkrito, ker se je že pri prvih preverjanjih 
izkazalo, da ima ta serviser indeks zadovoljstva strank skoraj sto odstoten. Te vprašalnike sem 
seveda izločil iz nadaljnje obravnave. 
 
Pogosto se tudi dogaja, da stranka formalno sicer odgovori narobe, vendar iz njenega 
odgovora kljub temu lahko razberemo, kako je pravzaprav želela odgovoriti. Tipičen takšen 
primer je odgovor na vprašanje, na katerem servisu je stranka vozilo servisirala. V tem 
primeru je mnogo strank napačno navedlo naziv servisa »Toyota Vič«, čeprav takšen serviser 
sploh ne obstaja. Ker pa je na Viču en sam pooblaščeni serviser Toyota, ni težko uganiti, da je 
stranka dejansko imela v mislih Toyota Center. 
 
 

4.2.2.2. Razlogi za manjkajoče in nepravilne odgovore 
Zelo pogost razlog za manjkajoče odgovore je, da anketiranec ne zaupa anketarju. Zato na 
vprašanja, ki so bolj zasebne narave, ne želi odgovarjati. Zelo pogosti takšni primeri so 
vprašanja o višini osebnih dohodkov, verska vprašanja in podobno. Pogosto anketiranci na 
vprašanja sploh ne želijo odgovarjati, ker mislijo, da jim anketar pravzaprav želi nekaj 
prodati, kar se na žalost v primeru telefonskih anket in prodaje na terenu tudi pogosto dogaja. 
Včasih pa se primeri, da anketiranci na vprašanja ne odgovorijo tudi zato, ker jih enostavno 
spregledajo. Tako se na primer zgodi, da anketiranec preskoči vsa vprašanja na hrbtni strani 
vprašalnika. 
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Pomanjkanje zaupanja pa je prav tako tudi zelo pogost razlog za napačne odgovore. 
Anketiranci tako pogosto navajajo neresnične odgovore, ker jim je nerodno odgovarjati na 
vprašanja v zvezi z osebno higieno, spolnostjo..., ker pričakujejo, da bodo z drugačnim 
odgovorom dosegli kakšne ugodnosti (na primer pri vprašanjih v zvezi s primernostjo cen), 
ker bi radi ugodili anketarju ali se želijo izogniti konfrontaciji z anketarjem. To se zelo 
pogosto dogaja v primeru merjenja zadovoljstva strank in mnogi s tem vsaj delno pojasnjujejo 
fenomen premika odgovorov v pozitivno smer. Včasih anketiranec da napačne odgovore tudi 
zato, ker ankete enostavno ne vzame dovolj resno. Tipičen tak primer so vprašalniki, kjer 
anketiranec na vsa vprašanja odgovori enako (npr. vse 5, vse 3 ali vse 1). Vzrok za napačen 
odgovor je lahko tudi, da anketiranec ne razume vprašanja. V našem primeru je tako kar nekaj 
anketirancev na vprašanje »Ocenjujem pooblaščeni servis...« odgovorilo z oceno servisa (na 
primer »odlično«), namesto z navedbo servisa, kjer so vozilo servisirali. Podobno je vzrok za 
manjkajoči odgovor lahko tudi dejstvo, da anketiranec odgovora na vprašanje sploh ne pozna 
in zato nanj tudi ne more odgovoriti. V našem primeru tako precej strank ni odgovorilo na 
vprašanja, ki so se nanašala na garancijska popravila, ker le-teh pač niso imeli. 
 
 

4.2.2.3. Ukrepi za zmanjšanje manjkajočih in nepravilnih odgovorov 
Število manjkajočih in nepravilnih odgovorov lahko zmanjšamo tako, da anketirancem 
zagotovimo anonimnost ter varstvo zasebnih podatkov, da jim jasno obrazložimo, kdo izvaja 
anketo in s kakšnim namenom, zagotovimo jim, da se pridobljeni podatki ne bodo uporabljali 
v druge namene oziroma zlorabljali. Prav tako je potrebno skrbeti za to, da je vprašalnik jasen 
in nedvoumen, jasna in nedvoumna morajo biti tudi navodila za izpolnjevanje vprašalnika. 
 
Pri napačnih odgovorih se pojavi še poseben problem, da teh pogosto ni enostavno odkriti. 
Zato moramo biti pri kodiranju pozorni na očitne napačne odgovore. Prav tako pa je dobro, da 
se podatke, ko so enkrat že vneseni v računalniško obliko, še statistično preveri in tako odkrije 
morebitne nepravilnosti. Kljub temu pa običajno vseh napačnih odgovorov ni mogoče odkriti, 
ker enostavno ne moremo vedeti, kakšen je pravilen odgovor. Namen celotnega anketiranja je 
namreč prav v tem, da dobimo odgovore strank in v kolikor bi pravilne odgovore že poznali, 
anketa pravzaprav sploh ne bi bila potrebna. 
 
 

4.2.2.4. Možnosti za odpravljanje problema manjkajočih in nepravilnih odgovorov 
Za odpravljanje problema manjkajočih in nepravilnih odgovorov se nam ponuja več različnih 
možnosti. 
 
Prva in hkrati najbolj enostavna možnost je, da v nadaljnjo obdelavo vzamemo samo popolne 
vprašalnike, to je tiste, ki ne vsebujejo nobenih manjkajočih ali napačnih odgovorov. Slabost 
te metode je v tem, da na ta način običajno zavržemo precejšen del pravilnih informacij, kajti 
če je na vprašalniku sporen en sam odgovor, zaradi njega zavržemo tudi vse ostale 
informacije, ki jih pridobimo s tem vprašalnikom. Zato se takšen način uporablja predvsem 
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tam, kjer je število anketirancev zelo veliko, tako da nam tudi takšno zmanjšanje podatkov ne 
predstavlja bistvenega zmanjšanja zanesljivosti rezultatov. 
 
Druga možnost je, da upoštevamo samo pravilne odgovore in nato pri nadaljnji obdelavi za 
vsako vprašanje ustrezno zmanjšamo število enot. Slabost te metode pa je predvsem v tem, da 
zaradi spremenljivega števila enot vse nekoliko bolj kompleksne statistične analize postanejo 
zelo zapletene ali pa celo nemogoče. 
 
Tretja možnost je, da manjkajoče odgovore nadomestimo z neko nadomestno vrednostjo. Ta 
vrednost je lahko srednja vrednost (npr. 3 v primeru Likertove lestvice od 1 do 5), povprečna 
vrednost vseh pravilnih odgovorov, najbolj pogosto uporabljen odgovor (npr. 4) in podobno. 
Največji problem te metode je v tem, da ne vemo natančno, v kolikšni meri je takšen 
nadomestek primeren oziroma koliko nam zmanjša zanesljivost rezultatov. Ta metoda namreč 
predvideva, da so manjkajoči podatki porazdeljeni naključno, kar pa ni vedno res. Zato si v 
tem primeru pomagamo tako, da statistično preverimo, v kolikšni meri se nadomestni podatki 
ujemajo z ostalimi podatki. Poleg tega pa se pojavi še vprašanje, koliko odgovorov mora biti 
v enem vprašalniku uporabnih, da je ta vprašalnik še smotrno uporabiti. Načeloma tu velja 
pravilo, da se izplača uporabiti vse podatke, ki nam izboljšajo zanesljivost rezultatov, vendar 
pa v praksi odgovor na to vprašanje ni tako enostaven. 
 
 

4.2.3. Ročna kontrola 
 
Ročno kontrolo vrnjenih vprašalnikov sem izvajal hkrati z vnašanjem podatkov v računalnik 
ter pri tem 19 neuporabnih vprašalnikov izločil iz nadaljnje obdelave. Dva vprašalnika sem 
izločil, ker stranka ni odgovorila na skoraj nobeno vprašanje, tri vprašalnike zato, ker so 
manjkali ključni podatki za kategorizacijo stranke v ustrezno skupino, preostalih 14 pa sem 
izločil, ker se je izkazalo, da jih je po pomoti prejel pooblaščeni prodajalec vozil, ki jih je 
izpolnil sam in so bili zato rezultati popolnoma nerealni. 
 
Pri ročnem preverjanju nisem našel nobenih vprašalnikov, kjer bi stranka na vsa vprašanja 
odgovorila enako, razen nekaj posameznih primerov, ker je stranka na vsa vprašanja 
odgovorila z najboljšo možno oceno. Ker so bile ocene na splošno dokaj visoke in ker je bilo 
iz opomb, ki so jih stranke napisale, razvidno, da gre res za izredno zadovoljne oziroma 
navdušene stranke, sem domneval, da gre tudi v teh primerih za realne odgovore in zato teh 
vprašalnikov nisem izključil iz nadaljnje obdelave. 
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4.2.4. Kodiranje podatkov 
 

4.2.4.1. Kodiranje podatka o serviserju 
Pri kodiranju vprašalnikov sem se odločil, da bom v računalniški sistem vnesel tudi kodo 
serviserja, čeprav je za nas v bistvu pomembna samo država in ni pomembno, za katerega 
serviserja gre. Kodo serviserja sem kljub temu vnesel predvsem zaradi sledljivosti. Originalni 
vprašalniki so namreč označeni s pomočjo kode serviserja ter zaporedne številke vprašalnika, 
ki se nanaša na tega serviserja. Za kodo serviserja sem uporabil tričrkovno oznako. Za 
vprašalnike, ki nimajo označenega serviserja, sem Slovenijo uporabil kodo SOS, za Hrvaško 
pa kodo CRS.  
 
 

4.2.4.2. Kodiranje podatka o državi 
Pri kodiranju države sem za Slovenijo uporabil SLO, za Hrvaško CRO. 
 
 

4.2.4.3. Kodiranje podatka o vozilu ter skupine vozil 
Pri kodiranju vrste vozila sem uporabil naslednje kode: Y – Yaris, V – Yaris Verso, C – 
Corolla, A – Avensis, R – RAV 4, L – Land Cruiser in O – Ostalo. V kategorijo ostalo sem 
uvrstil vsa vozila, ki ne spadajo v nobeno od naštetih kategorij, ter tiste vprašalnike, kjer vrsta 
vozila sploh ni bila označena. Kategorijo »ostalo« sem nato pregledal še enkrat ter nekatere 
vprašalnike naknadno uvrstil v eno izmed razpoložljivih kategorij. Pri tem sem upošteval 
predvsem tržne kategorije. Tako sem na primer Carino uvrstil v kategorijo »Avensis«, ker gre 
dejansko za predhodnika Avensisa, ki pa je nosil drugačno ime. Podobno sem vsa večja vozila 
s štirikolesnim pogonom, kot so Hilux in 4 Runner, uvrstil v kategorijo »Land Cruiser«, ker 
gre za podobne vrste vozil, ki imajo tudi podobne stranke. 
 
V primerih, ko vozila ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed razpoložljivih kategorij, sem ta 
vprašalnik izločil iz nadaljnje obdelave, saj je bil neuporaben za večino nadaljnjih statističnih 
analiz. 
 
Med vprašalniki je bilo tudi nekaj takšnih, kjer so stranke obkrožile dva možna modela. V 
vseh takšnih primerih je šlo za družine, ki imajo v eni družini več vozil znamke Toyota. Ker 
gre v takšnih primerih dejansko za več strank, saj običajno vsak član družine vozi samo en 
avto, sem v takšnih primerih vprašalnik upošteval dvakrat. Tipični takšni primeri so bile 
kombinacije vozil Yaris/Avensis ali Corolla/Land Cruiser. V nekaterih takšnih primerih so 
stranke celo napisale opombo, da so sicer prejeli dva vprašalnika, ampak so izpolnili samo 
enega in velja za oba. 
 
Zaradi omejenega števila razpoložljivih vprašalnikov strank ni mogoče ustvariti posebne 
skupine za vsako vrsto vozila. Zato sem se odločil za tri skupine. V prvi skupini so tako 
imenovana majhna osebna vozila (MOV). Sem sem uvrstil modele iz skupin »Y« in »V«. V 
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drugi skupini so večja osebna vozila (VOV) oziroma skupini »C« in »A«. V tretji skupini pa 
so vozila s štirikolesnim pogonom oziroma tako imenovana SUV vozila. V to skupino sem 
uvrstil vozila iz kategorij »R« in »L«. Za to tretjo skupino sem se odločil kljub razmeroma 
majhnem številom vprašalnikov, ker gre za zelo specifi čno skupino strank, ki se močno 
razlikuje od ostalih skupin. 
 
 

4.2.4.4. Kodiranje podatka o spolu stranke 
Podate o spolu stranke sem pridobil posredno na podlagi imena stranke, ker vprašalnik ne 
vključuje neposrednega vprašanja o spolu. Za moški spol sem določil kodo »M«, za ženski 
kodo »Z«, za vse ostale primere pa kodo »N«. Pod ostale primere sem uvrstil vprašalnike, kjer 
iz imena ni jasno razviden spol stranke ter podjetja. Menim, da bi podjetja sicer morala imeti 
posebno skupino, ker gre za zelo specifično vrsto stranke, vendar se je izkazalo, da v anketi ni 
bilo vključenega skoraj nobenega podjetja in zato samostojna skupine ne bi imela nobenega 
smisla. V anketi so se tu in tam pojavila samo manjša podjetja oziroma obrtniki, kjer lastnik 
podjetja in njegovi ožji družinski člani službena vozila uporabljajo tudi v zasebne namene, 
tako da jih praktično lahko obravnavamo kot fizične osebe. 
 
Poseben problem se pojavi pri obravnavi vprašalnikov, kjer se en vprašalnik nanaša na več 
vozil hkrati. V teh primerih gre za družine, ki imajo več Toyot in ne moremo ugotoviti, 
kakšnega spola oseba vozi kateri avto. To težavo sem rešil tako, da sem vsem takšnim 
primerom podelil kodo »N«. Na ta način sem jih lahko vključil v raziskavo. Seveda pa teh 
odgovorov ne bomo mogli upoštevati v tistem delu, kjer bom preverjal razlike med spoloma. 
 
 

4.2.4.5. Kodiranje odgovorov, vezanih na zadovoljstvo strank 
Vprašalnik vsebuje 15 vprašanj, vezanih na zadovoljstvo strank. Z vsakim vprašanjem stranka 
ocenjuje svoje zadovoljstvo z eno izmed razsežnosti zadovoljstva. Vse razsežnosti se ocenjuje 
z Likertovo petstopenjsko lestvico, kjer 5 pomeni najboljšo oceno (odlično) in 1 najslabšo 
oceno (slabo). Pri kodiranju sem uporabil enak sistem od 1 do 5. Manjkajočim odgovorom 
sem dodelil kodo 9. 
 
 

4.2.4.6. Kodiranje odgovorov, vezanih na zvestobo strank 
Vprašalnik vsebuje tri odgovore, vezane na zvestobo strank. Prav tako je uporabljena 
petstopenjska Likertova lestvica. Manjkajočim odgovorom sem prav tako dodelil kodo 9, tu je 
zanimivo, da pri odgovorih, vezanih na zvestobo strank, manjkajočih odgovorov skorajda ni 
bilo. 
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4.2.4.7. Kodiranje ostalih podatkov 
Zadnje vprašanje, ki se nanaša na prodajne akcije, pripombe in komentarje strank, nisem 
vključil v nadaljnje obdelave in jih zato tudi nisem kodiral. 
 
 

4.2.5. Pregled prvotnih podatkov 
 
V našem primeru smo od strank prejeli 673 vprašalnikov. Od teh jih je bilo 467 brezhibnih, 
pri preostalih 206 pa je prišlo do večjih ali manjših pomanjkljivosti. Od 467 vprašalnikov se 
jih 281 (dobrih 60 odstotkov) nanaša na slovenske stranke, 186 (samo slabih 40 odstotkov) na 
hrvaške stranke, kar je logično, saj je bilo v Sloveniji prodanih precej več vozil kot na 
Hrvaškem. Če primerjamo razmerje moških in žensk po državah, vidimo, da je v Sloveniji to 
razmerje dokaj izenačeno (56 odstotkov moških), medtem ko je na Hrvaškem kar tri četrtine 
strank (77 odstotkov) moških, kar nam daje slutiti, da so tudi kulturne navade hrvaških strank 
verjetno precej drugačne kot v Sloveniji.   
 
Če si ogledamo še razmerje strank po vrsti vozila, vidimo, da se ženske voznice pojavljajo 
skoraj izključno v razredu manjših vozil (Yaris/Yaris Verso). V Sloveniji je v skupini večjih 
osebnih vozil ter v skupini vozil s štirikolesnim pogonom skupaj približno 15 odstotkov 
ženskih voznic. Na Hrvaškem pa je takšnih voznic približno 10 odstotkov. Zanimivo je tudi, 
da je v Sloveniji v razredu manjših osebnih vozil ženskih voznic celo več kot pa moških. 
 
Tabela 3: Število popolnih vprašalnikov po skupinah 

 
Bilo je pričakovano, da bo moških voznikov nekoliko več kot ženskih in prav tako, da je 
Yaris dokaj »ženski« avto. Kljub temu pa me je izrazitost porazdelitve med moške in ženske v 
dobljenih rezultatih vseeno nekoliko presenetila. Hkrati so ti rezultati še en dokaz več za 
upravičenost domneve, da so pričakovanja strank po različnih skupinah vozil najverjetneje 
različna. 
 
Kot vidimo, je potrebno vprašalnike razdeliti v dvanajst različnih skupin glede na spol 
stranke, državo ter model vozila. Zaradi premajhnega števila vprašalnikov in neenakomernosti 
porazdelitve po različnih skupinah, je prišlo do problema, ker je samo v osmih od dvanajstih 
skupin dovolj odgovorov. Pri tem sem upošteval, da naj bi bilo v vsaki skupini vsaj približno 
deset vprašalnikov, da lahko rezultate smatramo kot kolikor toliko zanesljive.  
 

  Slovenija Hrvaška 

Vozilo Moški Ženske Moški Ženske 
MOV 86 104 110 28 

VOV 44 12 28 3 

SUV 29 6 6 2 
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Zato sem se odločil, da bom problem nepopolnih vprašalnikov reševal na tretji opisani način, 
to je z uporabo nadomestne vrednosti (poglavje 4.2.2.4.). Za ta način sem se odločil, ker 
takšen način ohranja največje možno število podatkov, hkrati pa omogoča tudi izvajanje 
zahtevnih statističnih analiz. 
 
 

4.2.5.1. Pregled manjkajočih odgovorov 
Pri pregledu manjkajočih odgovorov mi je najprej padlo v oči, da so zelo neenakomerno 
razporejeni. Medtem ko jih pri nekaterih vprašanjih sploh ni, je na primer pri vprašanju pod 
točko N »Odnos servisnega osebja pri reklamacijskih popravilih« manjkalo kar 95 (oziroma 
14,1 odstotka) vseh odgovorov.  
 
V primeru vrste vozila, ki ga stranka uporablja sem, kot manjkajoč podatek uvrstil vse 
primere, kjer stranka ni navedla, kakšno vozilo vozi ali pa je obkrožila »Ostalo« in ni navedla 
kakšno vozilo vozi oziroma to vozilo ni spadalo v nobeno izmed naših skupin. 
 
Pri vprašanjih pod točkami: A, B, C, D, E, F , K ter M manjkajočih odgovorov sploh ni bilo 
ali pa je bilo njihovo število zanemarljivo. 
 
Izredno veliko je bilo število manjkajočih odgovorov pri vprašanjih »H« in »I«, ki se nanašata 
na cene in dobavljivost nadomestnih delov. Mnogo strank na ti vprašanji ni odgovorilo, ker 
nadomestnih delov praktično sploh še niso potrebovali in zato s tem niso imeli dovolj 
izkušenj. To me je nekoliko presenetilo, ker so bile stranke izbrane tako, da so bila vsa vozila 
stara najmanj eno leto in bi torej vsi morali priti vsaj enkrat na redni servis. Dejstvo, da je 
kljub temu manjkalo toliko odgovorov, pripisujem deloma temu, da se nekatere stranke 
verjetno niso držale predpisanih servisnih intervalov, deloma pa dejstvu, da je pri prvem 
rednem servisu potrebno zamenjati zelo malo nadomestnih delov in zato cena strankam ni bila 
toliko pomembna in si stranke na tej osnovi niso ustvarile mnenja. 
 
Podobno je bilo zelo veliko manjkajočih odgovorov pri vprašanjih »N« in »O«, ki se nanašata 
na garancijska popravila. Odgovori so manjkali predvsem zato, ker mnogo strank ni 
uveljavljalo nobene reklamacije in zato tudi niso imeli kaj odgovoriti. Pri tem je zanimivo še 
to, da je strank, ki nimajo nobene reklamacije bistveno več, kot pa je bilo manjkajočih 
odgovorov, kar pomeni, da je mnogo strank na to vprašanje odgovorilo kar »na pamet«. Iz 
podobnega razloga manjka tudi relativno veliko odgovorov »L«, ki se nanaša na odpravljanje 
napak na vozilu. 
 
Nekoliko povišano je tudi število manjkajočih odgovorov pri vprašanju »G«, ki se nanaša na 
»korektnost« cen servisiranja na splošno, ter pri vprašanju »J«, ki se nanaša na natančnost 
izvajanja servisnih storitev. V teh dveh primerih si manjkajoče odgovore razlagam predvsem 
tako, da si je v obeh primerih relativno težko ustvariti realno mnenje in zato nekatere stranke 
enostavno niso vedele, kakšno stališče naj zavzamejo. 
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Slika 10: Število nepopolnih odgovorov po vprašanjih 
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Zanimivo je tudi, da pri vprašanjih »P«, »Q« in »S«, ki se nanašajo na zvestobo strank 
skorajda ni bilo manjkajočih odgovorov. To si razlagam z dejstvom, da gre za vprašanja, ki so 
za stranke dokaj zanimiva in so si zato vse ustvarile določeno mnenje v zvezi s tem. 
 
 

4.2.6. Popravljeni podatki 
 
Odločil sem se, da bom manjkajoče odgovore v uporabnih vprašalnikih nadomestil s 
povprečno vrednostjo (poglavje 4.2.2.4.). Na ta način se je število vseh uporabnih 
vprašalnikov povečalo na 611. 
 
Tabela 4: Število vseh uporabnih vprašalnikov po skupinah 
 

Slovenija Hrvaška 

Vozilo Moški Ženske Moški Ženske 

MOV 110 126 139 60 

VOV 56 18 40 7 

SUV 33 8 13 1 
 
Iz tabele 4 vidimo, da se je število vprašalnikov po posameznih skupinah povečalo vendar 
imamo kljub temu še vedno nekaj skupin, kjer je število uporabnih vprašalnikov manjše od 
deset. Zato bo potrebno pri obdelavi podatkov nekatere skupine združevati. Tabela 5 pokaže, 
da z združevanjem posameznih skupin problem premajhnih skupin praktično izgine. 
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Tabela 5: Število uporabnih vprašalnikov po združenih skupinah 
 

 Moški Ženske Slovenija Hrvaška Vsi 

MOV 249 186 236 199 435 

VOV 96 25 74 47 121 

SUV 46 9 41 14 55 

Vsa vozila 391 220 351 260 611 
 
 

4.2.6.1. Kontrola popravljenih podatkov 
Če primerjamo porazdelitev med ženske in moške pri prvotnih in popravljenih podatkih, 
vidimo, da razlik skoraj ni. Enako velja tudi za porazdelitev med državama, ki je ostala 
praktično nespremenjena. Tudi porazdelitev po skupinah vozil je ostala praktično 
nespremenjena. Edina izjema je skupina večjih osebnih vozil, ki se je povečala za približno 
štiri odstotke na račun skupine manjših vozil. 
 
Slika 11: Primerjava porazdelitve vprašalnikov po skupinah pred in po popravljanju podatkov 
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Na podoben način sem preveril še aritmetično sredino ter standardni odklon popolnih ter vseh 
uporabljenih vprašalnikov.  
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Slika 12: Primerjava srednjih vrednosti po odgovorih 
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Kot vidimo na slikah 12 in 13 zaradi uporabe popravljenih vprašalnikov nikjer ni prišlo do 
večjih razlik v srednji vrednosti ter standardnem odklonu. Na osnovi domneve, da gre pri 
nepopolnih vprašalnikih za skupino strank, ki ni imela nobenih reklamacij, bi lahko sklepali, 
da bi morala biti pri tej skupini zaradi tega večja zadovoljstvo in zvestoba. Vendar pa 
primerjava rezultatov pokaže, da so srednje vrednosti odgovorov, ki se nanašajo na zvestobo 
strank (tako pri uporabi popolnih vprašalnikov kot tudi pri uporabi vseh uporabnih 
vprašalnikov) praktično enake (vprašanja P, Q in S na sliki 12). Na podlagi teh ugotovitev 
lahko sklepamo, da gre za dokaj homogeno skupino odgovorov in zato zaradi popravljenih 
vprašalnikov ne bo prišlo do večjega popačenja rezultatov. 
 
Slika 13: Primerjava standardnega odklona po odgovorih 
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4.2.7. Določanje sestavljenih razsežnosti 
 
Pri določanju sestavljenih razsežnosti se je bilo potrebno najprej odločiti, katero metodo 
uporabiti. Najpogosteje uporabljeni metodi sta metoda glavnih komponent ter faktorska 
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analiza. Obe metodi sta si podobni v tem, da gre za tako imenovana orodja za zmanjšanje 
števila podatkov oziroma zmanjšanje števila razsežnosti v našem primeru. Odločil sem se za 
metodo glavnih komponent in sicer predvsem zato, ker nam metoda glavnih komponent 
omogoča oblikovanje sestavljenih razsežnosti, ki so linearna kombinacija enostavnih 
razsežnosti. Dobljene sestavljene razsežnosti pa lahko nato uporabimo tudi pri drugih 
statističnih metodah, kot je multipla regresija in podobno. Poleg tega pa nam metoda glavnih 
komponent lahko razkrije tudi neznane povezave med enostavnimi razsežnostmi. 
 

Cilj metode glavnih komponent je oblikovati p linearnih kombinacij: 

 

pp xwxwxw 12121111 .....+++=ξ  

pp xwxwxw 22221212 .....+++=ξ  

...... 

...... 

pppppp xwxwxw +++= .....2211ξ  

 
Kjer so: 

pξξξ ,......, 21  glavne komponente p  

in 

ijw utež spremenljivkej za glavno komponento i . 

 
Vir: Sharma, 1996, str.66 
 
Prvi korak pri izvajanju metode glavnih komponent je preverjanje, ali so podatki sploh 
primerni za metodo glavnih komponent. Ustreznost podatkov za obdelavo s pomočjo metode 
glavnih komponent lahko preverimo tako, da preverimo, kakšne so korelacije med 
posameznimi razsežnostmi v korelacijski matriki. Podatki so primerni za metodo glavnih 
komponent, kadar so nekatere enostavne razsežnosti medsebojno močno korelirane, kar kaže 
na verjetno prisotnost sestavljenih razsežnosti. Takšno preverjanje korelacijske matrike pa je 
v primeru velikega števila razsežnosti lahko zelo zapleteno in nepregledno. Zato obstaja nekaj 
testov, s katerimi lahko preverimo ustreznost podatkov za uporabo metode glavnih 
komponent. 
  
Pri ocenjevanju primernosti podatkov za obdelavo s pomočjo metode glavnih komponent si 
lahko pomagamo tudi s tako imanovanim Kaiser-Meyer-Olkin ali KMO testom, ki nam pove, 
v kolikšni meri so razsežnosti medsebojno povezane. 
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Tabela 6: Tabela količnikov KMO testa 
 

KMO koli čnik Primernost 

> 0,90 odlično 

0,80 - 0,90 dobro 

0,70 - 0,80 še kar dobro 

0,60 - 0,70 srednje 

0,50 - 0,60 slabo 

< 0,50 neprimerno 
 
Drugi test primernosti je Bartlettov test. Ta nam pove, v kakšni meri so podatki medsebojno 
povezani. V kolikor podatki medsebojno niso povezani, zmanjševanje števila razsežnosti ni 
smiselno. Nasprotno pa močna medsebojna povezanost podatkov pove, da je možno število 
razsežnosti precej zmanjšati, ne da bi pri tem prišlo do bistvene izgube informacij. 
 
Eden izmed osnovnih namenov metode glavnih komponent je čimvečje zmanjšanje števila 
razsežnosti s tem, da hkrati želimo izgubiti čim manj informacij. Pri odgovoru na vprašanje, 
koliko razsežnosti je smiselno obdržati, si prav tako lahko pomagamo na več načinov. 
Pomagamo si predvsem z lastnimi vrednostmi (eigenvalues) posameznih razsežnosti, ki v 
bistvu pojasnjujejo, kolišen del variance oziroma celotne infomacije nosi opazovana 
razsežnost. 
 
Eden izmed načinov je s pomočjo diagrama lastnih vrednosti. To je diagram, v katerem na 
abscisno os vnašamo glavne komponente, razvrščene po velikosti njihove lastne vrednosti, na 
ordinatno pa njihove lastne vrednosti. Po tej metodi vzamemo samo tiste sestavljene 
razsežnosti, ki se nahajajo pred točko preloma v krivulji. Seveda pa se lahko primeri, da je 
krivulja dokaj gladka in zato ne moremo enostavno določiti točke preloma. V takem primeru 
si lahko pomagamo s tako imenovano paralelno analizo z nekoreliranimi podatki, kjer bi 
morale biti lastne vrednosti teoretično enake ena. Zaradi napak pri vzorčenju pa se običajno 
zgodi, da so lastne vrednosti približno polovice razsežnosti večje od ena, lastne vrednosti 
druge polovice pa so manjše od ena. Za nadaljnjo obdelavo naj bi vzeli samo tiste sestavljene 
razsežnosti, ki se nahajajo nad točko, kjer se obe krivulji sekata.  
 
Naslednja možnost je, da vzamemo vse tiste sestavljene razsežnosti, katerih lastna vrednost je 
večja od ena. Kajti vsaka sestavljena razsežnost naj bi pojasnjevala vsaj takšno količino 
informacij (variabilnosti) kot ena enostavna razsežnost (ob predpostavki standardiziranih 
spremenljivk).  
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Slika 14: Primer diagrama lastnih vrednosti 
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Vir: Sharma, 1996, str. 77 
 
Pri izbiri števila sestavljenih razsežnosti pa se moramo zavedati, da ni pomembno samo, 
kakšne rezultate nam dajejo različni kriteriji, ampak da je predvsem pomembno, da imajo 
rezultati logično razlago, kar pa seveda lahko ugotovimo šele, ko je analiza končana. 
 
Najpomembnejši del metode glavnih komponent pa je seveda interpretacija glavnih 
komponent oziroma sestavljenih razsežnosti v našem primeru. Rezultati metode glavnih 
komponent imajo namreč zelo majhno vrednost, v kolikor tako dobljenih sestavljenih 
razsežnosti ne moremo logično razložiti. V idealnem primeru dobimo rezultate, kjer so z 
vsako sestavljeno razsežnost nekatere enostavne razsežnosti zelo močno povezane, medtem 
ko druge niso skoraj nič. Na žalost v praksi pogosto naletimo na primere, kjer so te povezave 
nekje vmes in se je zato težko odločiti, kaj to dejansko pomeni. Pojasnjevanje rezultatov je 
pogosto precej zapleteno, zato si pri tem včasih pomagamo z grafično predstavitvijo 
rezultatov. 
 
 

4.2.8. Določanje pomembnosti posameznih razsežnosti (multipla regresija) 
 
Ko imamo enkrat določene sestavljene razsežnosti, lahko s pomočjo multiple regresije 
določimo vpliv oziroma pomembnost posamezne sestavljene razsežnosti na izraženo namero 
o zvestobi stranke. Pri tem imam kot izraženo namero o zvestobi v mislih odgovor stranke na 
vprašanje, ali namerava naslednjič ponovno kupiti avto istega proizvajalca. 
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Model multiple regresije ima naslednjo obliko (Košmelj, 2001, str. 60): 
 

,.....3322110 iippiiii xxxxy εβββββ ++++++=       ni ,...2,1=  

 
kjer predstavlja: 

iy  = vrednost odvisne spremenljivke 

ijx  = vrednost neodvisne spremenljivke jX  

jβ = regresijski koeficient 

0β = regresijsko konstanto 

iε = slučajno napako 

 
 

4.3. REZULTATI EMPIRI ČNE PREVERBE 
 
4.3.1. Rezultati metode glavnih komponent 
 

4.3.1.1. Primernost podatkov za metodo glavnih komponent 
KMO test primernosti podatkov za metodo glavnih komponent znaša 0,93 (glej prilogo 5). To 
pomeni, da so podatki v veliki meri medsebojno povezani in je zato metoda glavnih 
komponent primerno orodje. 
 
Podobno tudi Bartlettov test kaže, da so razsežnosti medsebojno precej povezane in da je zato 
metoda glavnih komponent upravičena (glej prilogo 5). 
 
Hi kvadrat: 6086 
Pr. stopnje: 105 
P = 0,000 
 

4.3.1.2. Določanje števila glavnih komponent 
Diagram lastnih vrednosti dokaj lepo pokaže, da se močno koleno pojavi že pri drugi 
sestavljeni razsežnosti, kajti od druge sestavljene razsežnosti naprej lastne vrednosti skorajda 
linearno padajo proti najnižji vrednosti, ki znaša samo 0,169 (priloga 5). To pomeni, da naj bi 
bil najprimernejši izbor ene sestavljene razsežnosti. 
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Slika 15: Diagram lastnih vrednosti za vse enostavne razsežnosti 
 

 
 
 
Tabela 7: Tabela lastnih vrednosti enostavnih razsežnosti 
 

Razsežnost Lastna vrednost % variance 
1 7,843 52,29 
2 1,11 7,40 
3 0,981 6,54 
4 0,867 5,78 
5 0,712 4,74 
6 0,627 4,18 
7 0,526 3,51 
8 0,434 2,90 
9 0,356 2,38 

10 0,352 2,34 
11 0,295 1,97 
12 0,27 1,80 
13 0,237 1,58 
14 0,221 1,48 
15 0,169 1,13 

 
V primeru, da za merilo uporabimo pravilo, da mora biti lastna vrednost več kot ena, pa 
ugotovimo, da je potrebno uporabiti rešitev z dvema sestavljenima razsežnostima.  
 
Odločil sem se, da bom uporabil rešitev z eno samo sestavljeno razsežnostjo. Razlog za 
takšno odločitev je predvsem dejstvo, da je lastna vrednost druge glavne komponente samo 

Diagram lastnih vrednosti  
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malenkost več kot ena, hkrati pa je bistveno nižja od lastne vrednosti prve glavne komponente 
in zelo podobna tretji lastni vrednosti. 
 
Prva sestavljena razsežnost je zelo močno pozitivno povezana z vsemi enostavnimi 
razsežnostmi (uteži glavnih komponent od 0,70 do 0,85) razen z enostavnimi razsežnostmi A, 
H ter O, vendar je tudi v teh primerih opazna povezava (uteži od 0,4 do 0,56) ter deloma tudi 
z enostavno razsežnostjo I (utež glavne komponente 0,65), ki je ne moremo zanemariti. To 
kaže, da gre najverjetneje za tako imenovano generalno glavno komponento, ki v našem 
primeru predstavlja splošno zadovoljstvo stranke. 
 
Vidimo lahko, da vprašanja A, H, I ter O medsebojno niso logično povezana. Edina povezava 
je v tem, da gre za vprašanja z najnižjimi povprečnimi ocenami. 
 
 

4.3.1.3. Rezultati bivariatne regresije 
Kako generalna glavna komponenta, ki v našem primeru dejansko predstavlja nekakšno 
splošno zadovoljstvo strank vpliva na zadovoljstvo strank sem preveril tako, da sem s 
pomočjo bivariatne regresije preveril, kakšna je povezava med generalno glavno komponento 
ter vsemi tremi vprašanji, ki se nanašajo na zvestobo strank. Ta vprašanja so: vprašanje P, ki 
se nanaša na priporočilo stranke tega servisa, vprašanje Q, ki se nanaša na zvestobo 
prodajalcu vozila, ter vprašanje S, ki se nanaša na zvestobo stranke blagovni znamki ob 
nakupu novega vozila. V tabeli 8 so prikazane ocene koeficienta korelacije r, regresijskih 
konstant a ter ocene regresijskih koeficientov b za vsa tri vprašanja, vezana na zvestobo 
strank. 
 
Tabela 8: Rezultati bivariatne regresije 
 

  r a b 
P 0,788 0,352 0,093 
Q 0,575 0,935 0,076 
S 0,362 2,966 0,034 

 
Ena izmed težav z uporabljenim vprašalnikom je tudi to, da neposrednega vprašanja v zvezi s 
tem, ali namerava stranka tudi v prihodnje uporabljati ta servis, sploh ni. Kljub temu pa je po 
mojem mnenju logično pričakovati, da stranka, v primeru, da bi ta servis priporočila svojim 
znancem in prijateljem, najverjetneje namerava tudi sama še naprej uporabljati ta servis. Slika 
16 je narejena na osnovi rezultatov bivariatne regresije in prikazuje, kakšna je nameravana 
zvestoba strank v odvisnosti od vrednosti generalne glavne komponente. Najnižja vrednost 
generalne glavne komponente znaša 12,912. Najvišja vrednost generalne glavne komponente 
se pojavi v primeru, ko so stranke na vsa vprašanja odgovorile z oceno 5. V tem primeru 
znaša vrednost generalne glavne komponente 53,490.  
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Slika 16: Vpliv generalne glavne komponente na zvestobo strank 
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V primeru najnižje vrednosti generalne glavne komponente, znaša priporočilo stranke tega 
servisa približno 1,55 (Slika 16). Torej nekje med »nikakor nebi priporočil« in »verjetno nebi 
priporočil«. V primeru najvišje možne vrednosti generalne glavne komponente pa je 
priporočilo stranke blizu 5 oziroma »vsekakor bi priporočil«. Iz tabele 8 lahko razberemo, da 
je v tem primeru koeficient korelacije r dokaj visok, kar pomeni, da se rezultati bivariatne 
regresije dokaj dobro ujemajo z odgovori strank. Na osnovi vsega tega lahko sklepamo, da 
obstaja dokaj močna pozitivna povezava med generalno glavno komponento ter vprašanjem o 
priporočilu stranke.   
 
Podobno obstaja pozitivna povezava med generalno glavno komponento ter vprašanjem Q, 
vendar je regresijska premica v tem primeru nekoliko bolj položna, kar kaže na to, da je 
povezava nekoliko manj izrazita kot v prejšnjem primeru. Podobno kaže tudi koeficient 
korelacije, ki je tudi precej nižji kot v prvem primeru. Tudi to vprašanje po mojem mnenju ni 
najbolje postavljeno. Stranke namreč sprašuje, ali nameravajo naslednjo Toyoto kupiti pri 
istem prodajalcu, kjer so vozilo servisirale. Pri tem se seveda pojavi vprašanje, če ima stranka 
sploh namen kupiti novo Toyoto. Zato so verjetno tiste stranke, ki imajo namen ponovno 
kupiti Toyoto, odgovarjale na vprašanje o zvestobi prodajalcu vozil. Tiste stranke, ki nimajo 
namena kupiti nove Toyote, pa dejansko na takšno vprašanje sploh ne morejo odgovoriti. 
Verjetno pa je marsikatera takšna stranka izbrala odgovor ena (Nikakor ne bom kupil pri tem 
zastopniku). Prav tako je nekoliko nerodno izbran izraz zastopnik. V Sloveniji z izrazom 
zastopnik namreč običajno označujemo generalnega uvoznika oziroma distributerja. Vendar 
bi bil v tem primeru pomen tega vprašanja skorajda identičen vprašanju P. Zaradi tega je zelo 
verjetno, da tega vprašanja niso vse stranke razumele enako. To po mojem tudi pojasnjuje, 
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zakaj koeficient korelacije kaže, da so rezultati bivariatne regresije v tem primeru precej bolj 
nezanesljivi kot v prejšnjem primeru. 
 
Vprašanje S se nanaša na namen zvestobe stranke pri nakupu novega vozila. Tudi tukaj 
obstaja pozitivna povezava med vprašanjem S ter generalno glavno komponento, vendar je ta 
zveza precej šibkejša od prejšnjih dveh. Iz slike 16 lahko razberemo, da celo v primeru, da 
stranka na vse odgovore v zvezi z zadovoljstvom odgovori skrajno negativno, še vedno 
obstaja dokaj velika možnost (nekje med »morda« in »verjetno«), da se bo stranka ob nakupu 
novega vozila kljub temu odločila za Toyoto. Ta rezultat si razlagam tako, da je zadovoljstvo 
s servisnimi storitvami samo eden izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o 
nakupu novega vozila. Na nakupno odločitev namreč zanesljivo vplivajo še: zadovoljstvo s 
sedanjim vozilom, razpoložljivost ustreznega novega vozila, cene, ugled znamke in podobno. 
To tudi pojasnjuje, zakaj koeficient korelacije kaže, da je povezava med zadovljstvom s 
servisnimi storitvami in nakupom novega vozila iste znamke precej nezanesljiva. 
 
 

4.3.2. Rezultati korespondenčne analize 
 
Odločil sem se podatke analizirati še s pomočjo korespondenčne analize. Rezultat 
korespondenčne analize so podatki v tabelah, ki jih navadno prikažemo v grafični podobi, ker 
so tako bistveno bolj pregledni. Pri tem pripisujemo tistim točkam, ki v diagramu ležijo blizu 
skupaj, podobne lastnosti, tistim, ki ležijo daleč narazen, pa bolj različne lastnosti. Podobno 
kot že pri metodi glavnih komponent se je tudi v korespondenčni analizi pokazalo, da že s 
samo dvema dimenzijama dokaj dobro prikažemo stanje, saj že s prvima dvema dimenzijama 
popišemo 85.18% celotne inercije. 
 
Iz diagrama (Slika 17 in 18) lahko razberemo, da točke, ki ponazarjajo mnenje lastnikov 
manjših osebnih vozil (MOV), večjih osebnih vozil (VOV) ter vozil s štirikolesnim pogonom 
(SUV) ležijo zelo skupaj v bližini koordinatnega izhodišča, kar pomeni, da se razlike med 
mnenji teh skupin sicer nekoliko razlikujejo, vendar razlike med njimi niso zelo velike. Po eni 
strani bi za lastnike vozil s štirikolesnim pogonom lahko domnevali, da se njihovo mnenje 
nekoliko bolj razlikuje od mnenja preostalih dveh skupin, vendar je to lahko tudi posledica 
dejstva, da ta skupina zajema daleč najmanj strank. 
 
Pri primerjavi strank iz Slovenije in Hrvaške lahko prav tako ugotovimo, da določene razlike 
sicer obstajajo, a so relativno majhne, čeprav je res, da so nekoliko večje, kot če primerjamo 
stranke glede na vrsto vozila, ki ga vozijo. Zelo podobno velja tudi za primerjavo med 
moškimi in ženskami, pri čemer je zanimivo še to, da točka VOV zelo dobro sovpada s točko 
M, točka MOV pa je prav tako relativno blizu točke (Z) čeprav se porazdelitev vrst vozila 
med moške in ženske sicer nekoliko razlikuje, vendar ne toliko, da bi lahko s tem pojasnili ta 
pojav. 
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Slika 18: Izrez razsevnega diagrama korespondenčne analize v povečanem merilu 
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Pri opazovanju točk, ki se nanašajo na posamezna vprašanja, zelo hitro ugotovimo, da je 
položaj posameznih točk mnogo bolj odvisen od višine ocene na vprašanje (od 1 do 5) kot pa 
od tega, za kakšno vprašanje gre. Prav tako lahko vidimo, da so vse točke z oceno pet dokaj 
blizu skupaj, nato pa je za vsako nižjo oceno raztros vedno večji. Menim, da je poglavitni 
razlog za raztros točk z nižjo oceno predvsem v tem, da je bilo odgovorov z nizkimi ocenami 
zelo malo, kar je povzročilo, da imajo te kategorije manjši vpliv na položaj koordinatnih osi in 
koordinate izhodišča. Zato so razdalje teh točk do koordinatnega izhodišča večje. Nadalje 
lahko vidimo, da so točke z oceno pet v diagramu pomaknjene precej na levo ter blizu 
koordinatnega izhodišča, nato pa se z nižanjem ocene pomikajo vse bolj na desno, vendar ne v 
ravni črti, temveč v blagem loku v obliki črke »U«, kar je pri korespondenčni analizi dokaj 
običajno in kaže na to, da so podatki medsebojno povezani. To kaže tudi na to, da 
komponenta na vodoravni osi pravzaprav prikazuje splošno zadovoljstvo. 
 

 
4.3.3. Utemeljitev rezultatov 
 

4.3.3.1. Medsebojna povezanost enostavnih razsežnosti 
Prva zelo pomembna ugotovitev je nedvomno ta, da so vse enostavne razsežnosti, ki v bistvu 
predstavljajo posamezna vprašanja v vprašalniku, medsebojno močno povezane. To je 
najbolje razvidno iz korelacijske matrike (priloga 5), kjer se vidi, da vsaka izmed enostavnih 
razsežnosti kaže določeno mero korelacije s praktično vsemi ostalimi enostavnimi 
razsežnostmi. Nadalje je to razvidno tudi iz KMO in Bartlettovega testa, kjer se v obeh 
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primerih izkaže, da so podatki v veliki meri medsebojno povezani. Prav tako je to razvidno 
tudi iz tabele varianc posameznih sestavljenih razsežnosti, kjer prva razsežnost pojasni kar 52 
odstotkov celotne variance. Tudi razsevni diagram v obliki črke »U« pri korespondenčni 
analizi kaže na medsebojno povezanost enostavnih razsežnosti. Iz tega lahko zaključimo, da 
je močno prisotna tako imenovana generalna glavna komponenta oziroma prva sestavljena 
razsežnost, ki prestavlja kar dobro polovico celotne informacije. 
 
 

4.3.3.2. Visoka povprečna ocena zadovoljstva in zvestobe 
Zanimiva je tudi zelo visoka povprečna ocena odgovorov o zadovoljstvu strank, ki na lestvici 
od 1 (slabo) do 5 (odlično) znaša kar 4,02. Podobno tudi povprečna ocena izraženega namena 
o ponovnem nakupu oziroma zvestobi znaša kar 4,37. Zamik modusa porazdelitve v desno je 
pri takšnih anketah sicer dokaj običajna stvar, kljub temu pa gre v tem primeru za izredno 
velik zamik v desno, kar povzroči problem pri statistični obdelavi, ker so vse točke nagnetene 
tako blizu skupaj, da je izračun kakršnih koli trendov na takšni osnovi zelo nezanesljiv. 
 
 

4.3.3.3. Manjkajoči podatki 
Analiza manjkajočih podatkov je pokazala, da so manjkajoči podatki zelo neenakomerno 
razporejeni. Pri nekaterih vprašanjih jih sploh ni, pri vprašanju, ki se nanaša na odnos 
servisnega osebja pri reklamacijskih popravilih pa je takšnih odgovorov kar 13,8 odstotka. 
Vse to seveda zmanjšuje število uporabnih podatkov in s tem zanesljivost uporabljenih 
statističnih metod. 
 
 

4.3.3.4. Majhne razlike med skupinami strank 
Iz razsevnega diagrama korespondenčne analize je razvidno, da vse točke, ki ponazarjajo 
majhna vozila, večja vozila ter terenska vozila, ležijo zelo blizu skupaj, kar pomeni, da so 
njihove značilnosti zelo podobne oziroma, da so razlike med njimi dokaj majhne. Zelo 
podobne rezultate dobimo tudi za primerjavo med moškimi in ženskami ter za primerjavo 
med Slovenijo in Hrvaško.  
 
 

4.3.3.5. Postavljenih hipotez ni mogoče niti potrditi niti zavrniti 
Zaradi tega, ker že druga sestavljena razsežnost predstavlja samo še dobrih sedem odstotkov 
variance, pridemo do problema, ker nobene druge sestavljene razsežnosti (razen generalne 
glavne komponente) ni mogoče določiti. Zaradi tega postavljenih hipotez sploh ni mogoče 
preveriti, tako da jih dejansko ne moremo niti potrditi niti zavrniti. Dejansko pa 
korespondenčna analiza kaže, da so razlike med posameznimi skupinami strank dokaj majhne, 
tako da bi tudi v primeru, da bi metoda glavnih komponent dala več jasnih sestavljenih 
razsežnosti, najverjetneje ugotovili, da so te razlike med skupinami strank, ki smo jih 
predpostavili v hipotezah, dokaj majhne v primerjavi z zanesljivostjo dobljenih rezultatov. 
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4.3.3.6. Povezava med zadovoljstvom in zvestobo strank 
Izkazalo se je, da je tako imenovana generalna glavna komponenta, ki predstavlja splošno 
zadovoljstvo stranke, zelo močno pozitivno povezana s priporočilom stranke. Iz tega lahko 
sklepamo, da je generalna glavna komponenta verjetno močno povezana tudi z zvestobo 
stranke servisu. Takšnega vprašanja v uporabljenem vprašalniku sicer ni bilo, vendar si je 
težko predstavljati, da bi stranka servis priporočala svojim znancem, sama ga pa ne bi želela 
uporabljati. 
 
Pokazalo se je, da ima zadovoljstvo strank na servisu pozitiven vpliv tudi na zvestobo strank 
pri nakupu novega avtomobila, vendar je tu vpliv bistveno manjši, ker na zvestobo pri nakupu 
novega avtomobila vpliva še cela vrsta drugih dejavnikov. 
 
Izkazalo se je, da osnovna predpostavka, da večje zadovoljstvo stranke vodi k večji zvestobi, 
nedvomno drži. 
 
 

4.3.3.7. Majhen standardni odklon odgovorov 
Za večino vrnjenih vprašalnikov je značilno tudi to, da so stranke na vsa vprašanja 
odgovarjale z zelo podobno oceno. Če so bile z nečim izrazito nezadovoljne, običajno niso 
slabo ocenile samo določene razsežnosti, ampak so dale slabo oceno tudi vsem ostalim 
razsežnostim. Stranke, ki so na splošno zadovoljne, pa so dale dobro oceno vsem vprašanjem. 
Zato je povprečni standardni odklon odgovorov ene stranke samo 0,81. 

 
 
4.4. UPORABNOST NOVEGA PRISTOPA Z ZORNEGA KOTA TOYOTE AD RIA 

D.O.O. 
 
4.4.1. Rezultati in kritika dosedanjega načina merjenja 
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da povprečno zadovoljstvo strank, dobljeno na dosedaj 
uporabljeni način, dokaj dobro sovpada s tako imenovano generalno glavno komponento, v 
našem primeru nekakšnim splošnim zadovoljstvom strank. Zato menim, da uporabljeni način 
merjenja zadovoljstva strank dejansko omogoča spremljanje povprečnega zadovoljstva strank. 
Prav tako lahko na ta način opazujemo, ali se povprečno zadovoljstvo strank izboljšuje ali 
poslabšuje.  
 
Izkazalo se je, da tudi s poglobljeno analizo iz dobljenih odgovorov ne moremo ugotoviti, kaj 
je strankam pravzaprav bolj pomembno. Zato menim, da uporabljeni pristop na žalost ni 
najbolj primeren za odločanje, kaj je treba v prihodnosti storiti, da bomo na najbolj učinkovit 
način izboljševali zadovoljstvo in s tem zvestobo strank.  Poleg tega je ta način dokaj 
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dovzeten za različne manipulacije, saj lahko z dodajanjem ali odvzemanjem vprašanj, ki se 
nanašajo bolj ali manj na eno in isto temo, bistveno vplivamo na končni rezultat. Z 
dodajanjem vprašanj s tistega področja, s katerim so stranke zadovoljne, oziroma 
odvzemanjem s tistega področja, kjer so nezadovoljne, se bo povprečni rezultat izboljševal, v 
obratnem primeru pa se bo poslabševal, ne da bi se zadovoljstvo in zvestoba strank kakorkoli 
spremenila.   
 
Glede na to, da se je izkazalo, da stranke v veliki meri na vsa vprašanja odgovarjajo zelo 
podobno oziroma, da nizko zadovoljstvo ali, bolje rečeno, veliko nezadovoljstvo na enem 
samem področju bistveno vpliva na znižanje izraženega zadovoljstva na vseh področjih, lahko 
rečemo, da je verjetno metoda vrzeli (poglavje 3.2.1.) dokaj primerna za določanje ukrepov za 
izboljšanje zadovoljstva in zvestobe v prihodnosti. Metoda vrzeli je v našem primeru v bistvu 
zelo enostavna in pravi, da je potrebno izboljševati predvsem tista področja, kjer so odgovori 
strank najslabši. To je po mojem mnenju tudi poglavitni razlog, da se takšni vprašalniki zelo 
pogosto uporabljajo kljub mnogim očitnim pomanjkljivostim. 
 
Pri primerjanju med posameznimi skupinami strank glede na vrsto vozila, ki ga vozijo, spol 
ter narodnost, se je izkazalo, da so razlike med temi skupinami strank relativno majhne 
oziroma precej manjše od pričakovanih. Korespondenčna analiza je pokazala samo to, da se 
vozniki vozil s štirikolesnim pogonom nekoliko razlikujejo od ostalih voznikov, medtem ko 
so razlike med vozniki malih osebnih vozil ter velikih osebnih vozil zelo majhne. 
 
Eden izmed pomembnih razlogov za težave pri ugotavljanju pomembnosti posameznih 
razsežnosti po mojem mnenju leži tudi v tem, da je precej vprašanj dokaj nerodno 
postavljenih. Tako na primer veliko strank ni odgovorilo na vprašanja v zvezi z garancijskimi 
popravili, ker jim garancije do sedaj ni bilo potrebno uveljavljati. Ker ni bilo vprašalniku 
priloženih nobenih navodil, kaj storiti v takšnem primeru, so nekatere stranke to vprašanje 
preprosto izpustile, druge so dale najboljšo oceno. Marsikatera stranka je napisala opombo, da 
garancijskih popravil pač ni imela. Podobno je bila povprečna ocena na vprašanje »Ali vas po 
končanem servisiranju še kdaj kontaktirajo?« 3,04, kar ni logično, ker mi je iz razgovorov s 
pooblaščenimi serviserji znano, da je bilo dejansko kontaktiranih največ 10 – 20 odstotkov 
strank. Poleg tega je po mojem na takšno vprašanje možno odgovoriti samo z DA ali NE, ne 
pa z oceno od 1 do 5, kot je predvideno v tem vprašalniku. Pri vprašanjih, ki se nanašajo na 
cene popravil, se je izkazalo, da so stranke na vprašanje o primernosti cen nadomestnih delov 
odgovarjale popolnoma drugače kot na vprašanje o korektnosti stroškov opravljenih storitev. 
Zato predpostavljam, da so si stranke »korektnost« zaračunavanja predstavljale zelo različno. 
Eni so si pod tem predstavljali celoten znesek na računu, drugi samo znesek za delo, tretji 
skladnost zaračunanih ur z njihovo predstavo o tem, koliko ur je bilo dejansko porabljenih in 
podobno.  Zato je po mojem mnenju tako izbor vprašanj kot tudi njihova formulacija v tem 
primeru močno vprašljiva. 
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Končni cilj merjenja zadovoljstva strank je seveda v tem, da dosežemo čim večje 
zadovoljstvo in s tem zvestobo strank. Vendar pa se pri zelo visokih ocenah za zadovoljstvo 
in zvestobo pojavi zanimiv problem. Osnovni namen merjenja zadovoljstva in zvestobe strank 
je po mojem mnenju namreč v tem, da ugotovimo, kaj moramo narediti, da bo zadovoljstvo in 
s tem zvestoba v prihodnosti čim boljša. V primeru, da nam stranke odgovorijo, da so z vsem 
zelo zadovoljne, pa na ta način pridemo do rezultata, da ni potrebno narediti ničesar, kar pa 
zanesljivo ne drži. Zato se je po mojem mnenju potrebno vprašati, če so takšni rezultati sploh 
realni. Vendar celo v primeru, da so rezultati realni, ostaja vprašanje, kako oblikovati 
merjenje, da bomo kljub temu dobili rezultate, ki nam bodo omogočili ustrezno ukrepanje v 
prihodnosti. Res je, da je Toyota znana po izjemno zadovoljnih strankah, prav tako tudi vemo, 
da so rezultati takšnih merjenj običajno odklonjeni v desno stran, a kljub temu so mojem 
mnenju tako visoke ocene vseeno vprašljive.  

 
 
4.4.2. Predlog za izboljšave 
 
Čeprav prvotno postavljenih hipotez s statističnimi metodami ni bilo mogoče potrditi, pa še 
vedno menim, da med posameznimi strankami obstajajo pomembne razlike v potrebah, 
pričakovanjih in s tem tudi v tem, koliko je posamezna razsežnost pomembna za zadovoljstvo 
in zvestobo strank. Korespondenčna analiza je sicer pokazala, da razlike med različnimi 
skupinami strank obstajajo, vendar naj bi bile te razlike dokaj majhne. Nekatere druge 
opravljene raziskave namreč pričajo o tem, da so razlike med posameznimi ljudmi tolikšne, da 
je nemogoče domnevati, da razlik v pomembnosti posameznih razsežnosti ni, oziroma da so 
zanemarljivo majhne (Vir: Customer typology, TMME). Prav tako lahko že na podlagi 
izkušenj v dosedanjem delu vidimo, da se stranke obnašajo zelo različno. To lahko vidimo po 
tem, da se obseg nakupa dodatne opreme, zvestoba strank na servisu... od modela do modela 
bistveno razlikuje. 
 
Seveda nam za ugotavljanje pomembnosti posameznih razsežnosti še vedno preostane na 
razpolago neposredna metoda, pri kateri stranke neposredno sprašujemo, katera enostavna 
razsežnost jim je pomembnejša, vendar so tako dobljeni rezultati po mojem mnenju močno 
vprašljivi zaradi namernega  ali nenamernega  zavajanja strank o tem, kaj jim je pomembno 

(glej poglavje 4.2.2.2.). 
 
Zato sem se odločil, da bom na podlagi pridobljenih spoznanj pripravil nov, izboljšan 
vprašalnik za merjenje zadovoljstva strank, ki bo v največji možni meri odpravil navedene 
pomanjklivosti. Nov vprašalnik sem pripravil na podlagi enega izmed procesov za pripravo 
takšnega vprašalnika, ki ga lahko najdemo v strokovni literaturi (Malhotra, 1999, str. 295), ki 
pa sem ga nekoliko prilagodil za potrebe tega primera (Slika 19).  
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Slika 19: Diagram poteka sestavljanja vprašalnika 
 

    
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Vir: Prirejeno po Malhotra, 1999, str. 295 
 
 

4.4.2.1. Določanje potrebnih informacij 
Namen naše raziskave je ugotoviti: 
1.) v kolikšni meri so naše stranke zadovoljne s servisnimi storitvami; 
2.) kako čim bolj učinkovito izboljšati zadovoljstvo strank; 
3.) kako čim bolj učinkovito izboljšati zvestobo strank. 
 
Da dobimo odgovor na prvo vprašanje, potrebujemo dejansko samo podatek o splošnem 
zadovoljstvu stranke. Za odgovor na drugo vprašanje pa moramo vedeti, kako so stranke 
zadovoljne s posameznimi razsežnostmi ter kakšen je vpliv posamezne razsežnosti na splošno 
zadovoljstvo stranke. Za odgovor na tretje vprašanje moramo vedeti, kako so stranke 
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zadovoljne s posameznimi razsežnostmi, kar je enako kot pri drugem vprašanju. Poleg tega pa 
moramo tudi vedeti, kakšen je vpliv posameznih razsežnosti na zvestobo strank. 
 
Ker je vpliv posameznih razsežnosti tako na splošno zadovoljstvo kot tudi na zvestobo strank 
odvisen od segmentacije strank, moramo pridobiti tudi podatek o tem, v kateri segment spada 
stranka. 
 
Po mojem mnenju je poglavitni razlog za relativno majhne razlike med posameznimi 
skupinami strank v tem, da je bila segmentacija strank izvedena napačno. Stranke, ki bi 
dejansko morale biti v različnih skupinah, so bile združene v eno skupino in obratno, stranke, 
ki bi morale biti v eni skupini, so bile razdeljene v različne skupine. Namen naloge je bil 
namreč ugotoviti, kakšen pomen imajo posamezne razsežnosti s pomočjo obstoječih podatkov 
ter brez spreminjanja vprašalnika, zato so bile stranke razdeljene v skupine na podlagi tistih 
demografskih podatkov, ki so bili na razpolago, in ne na podlagi predhodne raziskave. 
Nenavsezadnje pa ne smemo pozabiti, da prvotno postavljenih hipotez o razlikah med 
strankami tudi ni bilo mogoče ovreči. 
 
Menim, da bi bilo potrebno najprej s pomočjo predhodne raziskave ugotoviti, katere 
enostavne razsežnosti vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank ter kakšne so povezave med 
enostavnimi in sestavljenimi razsežnostmi. V ta namen lahko uporabimo poglobljeni intervju, 
fokusne skupine, metodo kritičnih dogodkov in podobne metode, ki nam pomagajo razumeti 
mehanizme, na podlagi katerih nastajata zadovoljstvo in zvestoba strank. Pri tem je potrebno 
paziti, da bodo stranke, ki pri tem sodelujejo, izbrane tako, da bodo v zadostnem številu 
zastopane stranke iz vseh skupin, ker sicer ni mogoče ugotoviti, kakšne skupine strank sploh 
obstajajo. Pri tem je zelo koristno, če lahko v raziskavo vključimo tudi tiste stranke, ki niso 
zveste, ker nam takšne stranke lahko najbolje povedo, zakaj so odšle drugam. Druga možnost, 
ki jo imamo, pa je, da v ta namen uporabimo kakšno podobno predhodno raziskavo, ki je bila 
v preteklosti že opravljena, v kolikor takšna raziskava seveda obstaja.  
 
V ta namen sem uporabil dve raziskavi. Prva raziskava je pokazala, da je pri segmentaciji 
strank potrebno upoštevati tudi vrsto servisnega posega, ker so potrebe in pričakovanja strank 
močno odvisna od tega, za kakšno vrsto servisnega posega gre (Vir: Merjenje zadovoljstva s 
servisnimi storitvami: Gral Iteo). Druga je pokazala, da dejansko obstaja nekaj različnih tipov 
strank ter da ima vsak takšen tip stranke dejansko svoje potrebe oziroma pričakovanja 
razskava (Vir: Customer typology, TMME). Zato sem pri segmentaciji strank upošteval tudi 
rezultate te raziskave. 
 
Glede na to, da se je pokazalo, da v prvotnem vprašalniku vprašanja, ki naj bi bila vezana na 
posamezne enostavne razsežnosti, dejansko niso bila preveč dobro zastavljena, sem se odločil 
ta vprašanja postaviti popolnoma na novo v skladu z ugotovitvami že omenjenih raziskav. 
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Glede na to, da je eden od ciljev raziskave tudi ugotoviti, kakšno je splošno zadovoljstvo 
strank, menim, da je smotrno v vprašalnik vključiti tudi vprašanje o splošnem zadovoljstvu 
stranke. 
 
 

4.4.2.2. Izbira tipa vprašalnika 
Problema majhnega standardnega odklona odgovorov strank po mojem mnenju ni mogoče 
odpraviti samo s primerno zastavljenimi vprašanji. Problem majhnega standardnega odklona 
odgovorov se najverjetneje pojavi zato, ker se stranke dejansko niti ne trudijo preveč z 
odgovorom na vprašanje, zakaj so nezadovoljne s storitvijo servisa. Običajno je dovolj že en 
sam dogodek, ki jih spravi v slabo voljo. Posledica tega pa je, da stranka zgubi zaupanje v 
servis v celoti in tako naenkrat zaradi enega problema nima več dobrega mnenja o ničemer v 
zvezi s tem sevisom. Tako na primer nejevolja, ki je nastala zato, ker vozilo ni bilo 
pripravljeno za predajo stranki ob dogovorjenem času, povzroči, da stranka meni, da je 
organizacija servisa slaba, da mehaniki nimajo ustreznega tehničnega znanja, da 
razpoložljivost nadomestnih delov ni zadovoljiva, da servisno osebje strankam ne posveča 
dovolj pozornosti ali je do strank celo neiskreno ter navsezadnje tudi, da so cene za takšen 
nivo storitev odločno previsoke. Ljudje zelo podobno reagiramo tudi na drugih področjih: 
turističnem potovanju, kjer slabo vreme, na katerega organizator nima nobenega vpliva, 
pokvari mnenje o celotnem potovanju, pri medčloveških odnosih, kjer dolgoletni najboljši 
prijatelj ob sporu zaradi neke obrobne zadeve naenkrat postane najhuši sovražnik, o katerem 
nima več ene dobre besede in podobno. Deloma pa na majhen standardni odklon odgovorov 
vpliva tudi tako imenovani halo efekt, ko stranka podzavestno na vsa vprašanja odgovarja bolj 
ali manj enako. 
 
Vprašanja, ki jih zastavljamo strankam, imajo lahko precejšen vpliv na to, kako stranke 
odgovarjajo (Burns, Bush, 2000, str. 345 ter Malhotra, 1999, str. 307). Problema odklona 
odgovorov v pozitivno stran sicer ni mogoče v celoti odpraviti samo s primernimi vprašanji, 
lahko pa ga zmanjšamo tako, da poskrbimo, da vprašanja oblikujemo tako, da čim manj 
vplivajo na stranke. Glede na to, da so bili vprašalniki strankam poslani po pošti, tudi z 
načinom zbiranja podatkov ne moremo vplivati na znižanje povprečne ocene, ker uporabljen 
način že sam po sebi daje nižje ocene kot na primer telefonska anketa ali celo osebni intervju. 
 
Zaradi tega problema Toyota uporablja že omenjeno nelinearno pretvorbo (glej poglavje 
3.3.5.). Vendar za tako dobljene rezultate ne moremo več domnevati, da so intervalni in jih 
zato ne moremo več obdelovati z nekaterimi statističnimi metodami. Toyota iz istega razloga, 
namesto indeksa zadovoljstva strank (CSI), vedno pogosteje uporablja tudi tako imenovani  
»Complete Customer Satisfaction approach« (CCS), pri katerem se dejansko opazuje samo 
delež strank. Takšen način je zaradi večjega poudarka na slabih odgovorih bolj primeren za 
opazovanje izboljšanja ali poslabšanja zadovoljstva strank, ki so v osnovi že zelo zadovoljne, 
vendar pa je prav tako popolnoma neprimeren za kakršnekoli zahtevnejše statistične obdelave.  
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Probleme, ki nastanejo zaradi previsokih ocen, lahko omilimo tudi s tem, da povečamo razpon 
Likerteve lestvice s petih stopenj na šest ali celo več, s čimer naj bi vsaj teoretično dobili 
porazdelitev odgovorov, kjer bi bil odstotek odgovorov z najboljšo oceno manjši. Zato sem se 
odločil povečati razpon odgovorov s petih stopenj na šest. Prav tako lahko to storimo tudi z 
uporabo nesimetrične lestvice vendar je vprašljivo, če takšno lestvico še lahko štejemo za 
intervalno (Malhotra, 1999, str. 275). Na zamik odgovorov v pozitivno stran ima precejšen 
vpliv tudi to, s kakšnimi opisi označimo posamezne ocene v vprašalniku. 
  
Naslednja možnost za zmanjšanje tako problema majhnega standardnega odklona vprašanj 
kot tudi problema visokih povprečnih ocen je uporaba sedemstopenjskega semantičnega 
diferenciala namesto Likertove lestvice (Burns, 2000, str. 326). Zaradi sedemstopenjskega 
intervala naj bi ta lestvica dala manj najvišjih možnih ocen, z menjavanjem smeri naraščanja 
ocen z leve proti desni in obratno se lahko izognemo halo efektu hkrati, pa naj bi uporaba 
semantičnega diferenciala omogočala postavljanje popolnoma neopredeljenih vprašanj, ki v 
ničemer ne napeljujejo strank k pozitivnim ali negativnim odgovorom. Za tako dobljene 
rezultate še vedno domnevamo, da so intervalni, kar nam omogoča uporabo večine orodij za 
statistično obdelavo podatkov. Na žalost ima sedemstopenjski semantični diferencial to 
slabost, da je odgovarjanje nanj precej zahtevnejše kot v primeru Likertove lestvice, zato ni 
preveč primeren za pisne ankete, poslane po pošti, ker stranke izpolnjujejo vprašalnik same 
(brez sodelovanja anketarja). 

 
 
4.4.2.3. Oblikovanje vprašanj 
Eden izmed ključnih problemov v obstoječem načinu merjenja zadovoljstva strank so 
nedvomno vprašanja v vprašalniku. Ta vprašanja so pogosto dvoumna in bi bilo zato potrebno 
nekatera vprašanja preoblikovali tako, da bi bila enostavna, jasna ter tako oblikovana, da jih 
ne bi bilo mogoče napačno razumeti. Prav tako bi se morali izogniti vprašanjem, na katera 
nekatere stranke sploh ne morejo odgovoriti (npr. vprašanja, vezana na garancijska popravila). 
Druga možnost je tudi, da se takšna vprašanja vseeno vključijo v vprašalnik, vendar mora biti 
v takem primeru dopuščena možnost »zasilnega izhoda« (npr. »ne vem« ipd.). Problem pri 
takšni rešitvi pa je v tem, da nam takšni odgovori v statističnih analizah še vedno pogosto 
povzročajo težave. Eden izmed problemov, vezanih na vprašanja v vprašalniku, je verjetno 
tudi to, da je vprašanj v zvezi z enostavnimi razsežnostmi preveč. To dejstvo običajno izvira 
iz želje ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo z zadovoljstvom strank, da bi dobili odgovore na 
čim več problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Veliko število vprašanj pa vodi k 
temu, da so si vprašanja medsebojno podobna, zato imajo stranke težave z ugotavljanjem, kaj 
jih pravzaprav sploh sprašujemo. Težava je namreč v tem, da stranke na isto zadevo gledajo 
mnogo bolj enostavno. Zato jih veliko število podobnih vprašanj zbega, hkrati pa tudi 
izgubijo voljo do izpolnjevanja vprašalnika, zato začnejo odgovarjati površno, rezultat pa so 
seveda nelogični odgovori. 
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Eden izmed vzrokov za slabo postavljena vprašanja je nedvomno v tem, da se v vseh državah 
uporablja enak vprašalnik. Res je sicer, da je tako mnogo lažje primerjati rezultate med 
različnimi državami, vendar po mojem mnenju to ne bi smel biti najpomembnejši cilj 
merjenja zadovoljstva strank. Poleg tega pa takšna primerjava ni niti preveč smiselna, ker 
imajo stranke v vsaki državi svoje navade in pričakovanja in zato lahko dobimo zelo različne 
rezultate, tudi če je kakovost storitev v dveh državah na enakem nivoju. Če želimo dobljene 
rezultate primerjati, potem jih je potrebno primerjati z rezultati, dobljenimi v preteklosti, 
vendar je to mogoče samo, če smo uporabili popolnoma enak postopek merjenja. Bolj 
smiselna kot primerjava med državami bi bila verjetno primerjava s konkurenčnimi znamkami 
v isti državi, vendar je v tem primeru potrebno imeti dostop do strank konkurenčnih znamk, 
kar pa je nekoliko težje izvedljivo. Do neke mere si pri tem lahko pomagamo z različnimi 
neodvisnimi raziskavami (Vir: Best cars of 2004). Prav tako k slabim rezultatom verjetno 
prispevajo tudi nenatančni prevodi iz originala v angleškem jeziku v slovenski in hrvaški 
jezik. 
 
Na podlagi raziskave strank določimo enostavne in sestavljene razsežnosti, ki so pomembne 
za zadovoljstvo in zvestobo strank. Na podlagi dobljenih enostavnih razsežnosti oblikujemo 
vprašanja, ki potem tvorijo osnovo za sestavljene razsežnosti. Pri oblikovanju vprašanj 
moramo paziti, da so vprašanja kratka in jedrnata, da so točno definirana, da si jih vsi 
anketiranci enako razlagajo, da uporabljamo razumljive besede ter enostavno gramatiko. Prav 
tako se moramo izogibati:  

- vprašanjem, na katera stranke ne znajo pravilno odgovoriti, ker ni enotnih kriterijev in 
lahko določeno stanje vsaka stranka oceni po svoje,  

- preveč podrobnim vprašanjem, ker si stranke takšnih podrobnosti običajno ne 
zapomnijo,  

- zavajajočim vprašanjem ali vprašanjem, ki sama ponujajo odgovor,  
- vprašanjem, kjer z enim vprašanjem dejansko sprašujemo po več stvareh hkrati in 

podobno.  
V nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da stranke vprašanj sploh ne bodo razumele, da jih 
bodo razumele napačno, da bodo odgovarjale napačno in podobno. Poleg tega strank tudi ni 
smiselno spraševati po nečem, česar ni mogoče spremeniti. 
 
V vprašalnik bi bilo potrebno dodati tudi nekatera demografska vprašanja. Potrebni so samo 
tisti demografski podatki, za katere smo s pomočjo raziskave strank ugotovili, da nam 
pomagajo pri segmentaciji strank. Prav tako bi bilo dobro v vprašalnik vključiti nekaj trditev, 
s pomočjo katerih lahko preverimo, v katero skupino stranka dejansko spada, tako stranko 
zaprosimo, da označi, s katerimi trditvami se najlažje identificira. Na ta način bi lahko dokaj 
enostavno preverili, če je bila raziskava strank dobro narejena.  
 
Kot rečeno, sem vprašanja za segmentacijo oblikoval na podlagi raziskave (Vir: Customer 
typology, TMME). V tabeli 9 so razvidne osnovne značilnosti za pet različnih tipov strank ter 
njihov odnos do sedmih različnih vrednot, ki v bistvu predstavljajo sestavljene razsežnosti. Pri 
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tem tri zvezdice pomenijo, da je temu tipu strank ta razsežnost zelo pomembna, ena zvezdica 
predstavlja manjšo pomembnost, medtem ko minus pomeni, da določenemu tipu strank ta 
razsežnost ni pomembna.  
 
Tabela 9: Pregled sestavljenih razsežnosti po tipih strank  
 

  Varnost         

Razsežnost Zanesljivost Navdušenci Cena Hitrost Udobje 

Transparentnost * * *** *  - 

Vrednost za denar * - *** - - 

Kvaliteta dela *** *** * * - 

Dostopnost - - - *** *** 
Priročnost  - - - *** *** 
Osebni sprejem  * * - - * 
Vzdušje - * - - * 
 
Varnost/zanesljivost: Oba spola, od srednjih let do starejših, vozijo manjše ali srednje velike 
avtomobile, imajo malo znanja o avtomobilizmu in/ali so zelo nezaupljivi. Želijo prevsem 
zagotovilo, da je delo dobro narejeno, da je avtomobil zanesljiv in varen. 
 
Navdušenci: Moški, v glavnem mlajši ali srednjih let, dobro situirani, dražji osebni 
avtomobili, športni avtomobili ali SUV. Avto predstavlja njihov način življenja. Za svoj avto 
želijo izključno najboljše.  
 
Cena: Pretežno starejši obeh spolov. Slabše situirani. Vozijo cenejše avtomobile. Pomembna 
jim je predvsem cena. 
 
Hitrost: Pretežno moški, ampak tudi ženske. Mlajši, dobro situirani. Avtomobil je predvsem 
prevozno sredstvo in včasih tudi sredstvo za delo. Predvsem želijo za servisiranje porabiti čim 
manj časa. 
 
Udobje: Obeh spolov in vseh starosti. Premožni. Avto predstavlja statusni simbol. Vozijo 
dražja osebna vozila ali SUV. Servis jim ni pomemben. Želijo predvsem čim manj sitnosti v 
zvezi z vzdrževanjem vozila. 
 
Iz primerjave, kaj si želijo posamezni tipi strank (tabela 9) je razvidno, da ima prvi in drugi tip 
stranke precej podobna pričakovanja. Podobno velja tudi za četrti in peti tip strank. Zaradi 
tega sem se odločil, da omenjene tipe strank združim. Na ta način sem prišel do samo treh 
različnih tipov strank (tabela 10). 
 
Podobno sem ugotovil tudi, da se nekatere izmed predlaganih sedmih sestavljenih razsežnosti 
precej prekrivajo, tako da je včasih težko določiti, kateri sestavljeni razsežnosti pripada 
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določena enostavna razsežnost. Tipičen takšen primer je dostopnost in priročnost, ki se v 
marsičem prekrivata. Zato sem se odločil število sestavljenih razsežnosti zmanjšati na samo 
štiri, te pa se medsebojno močno razlikujejo (tabela 10).    
 
Tabela 10: Prilagojeni pregled sestavljenih razsežnosti po različnih tipih strank  
 

Razsežnost Tip 1 Tip 2 Tip 3 
Kakovost *** * ** 
Cena * *** / 
Udobje / / *** 
Transparentnost ** ** * 
 
Tip stranke 1: Varnost in zanesljivost ter avtomobilistični navdušenci, relativno nova vozila, 
večja, dražja vozila. Imajo denar zato jim cena ni preveč pomembna. Avto jim je pomemben 
in so si pripravljeni zanj vzeti čas. Zahtevajo vrhunsko storitev in želijo vedeti kaj je bilo na 
avtu narejeno. 
 
Tip stranke 2: Manjša in starejša vozila. So slabše situirani, zato je cena zelo pomembna. 
Želijo, da se naredi samo to, kar je treba in samo to so tudi pripravljeni plačati! 
 
Tip stranke 3: Poslovneži, ki nimajo časa, dražja vozila, avto jim je bolj postranska zadeva. 
Najpomembneje je, da porabijo čim manj časa, na vozilu naj se naredi samo tisto, kar je treba. 
Nimajo časa za kramljanje s servisnim osebjem. 
 
Pri analizi različnih tipov strank sem prišel do zaključka, da segmentacija na podlagi spola ali 
starosti ne bi dala pravih rezultatov, ker se je v današnji družbi tradicionalna družbena 
ureditev že močno spremenila in tako danes lahko najdemo stranke vseh starosti in obeh 
spolov v kateremkoli izmed naštetih tipov strank. Ker je vprašanje v zvezi s starostjo že 
nekoliko osebne narave in zato lahko povzroči težave, spol stranke pa je, v kolikor bi se 
izkazalo potrebno, še vedno mogoče razbrati iz imena stranke, sem se odločil, da teh dveh 
vprašanj ne bom vključil v vprašalnik. 
 
Analiza tipov strank je pokazala, da sta najpomembnejša dejavnika za segmentacijo strank 
pravzaprav premoženjsko stanje stranke in pa odnos stranke do avtomobila. Premoženjsko 
stanje namreč določa, koliko je stranka pripravljena plačati za storitev, odnos do vozila pa 
določa ali si bolje situirane stranke želijo predvsem hitro in čim manj motečo ali tehnično 
visoko kakovostno storitev. 
 
Ker je spraševanje o materialnem statusu strank precej problematično, je verjetno mnogo 
bolje, da v tem primeru uporabimo podatek o tem, kakšen avto stranka vozi, saj danes avto 
tako ali tako predstavlja statusni simbol. Ker pa avtomobilom vrednost z leti močno pada, je 
smiselno dodati še vprašanje o starosti vozila. Odnos do avtomobila je nekoliko težje 
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določljiv. Po mojem mnenju je še najbolje, če se v tem primeru uporabi izjavo, ki opredeljuje 
odnos stranke do avtomobila, stranko pa prosimo, da se do te izjave opredeli. 
 
Ker se različne servisne storitve medsebojno močno razlikujejo po zahtevnosti, trajanju, 
stroških in se je v nekaterih raziskavah pokazalo, da imajo stranke pri različnih storitvah 
precej različne potrebe, sem se odločil v vprašalnik dodati tudi vprašanje, za kakšen servisni 
poseg gre. 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na enostavne razsežnosti, so krajša, bolj jasna in enostavna. Na 
vsako sestavljeno razsežnost se nanaša po nekaj vprašanj. Postavil sem več različnih vprašanj, 
ki se nanašajo na cene servisnih storitev ter tako imenovano vrednost za denar. To se mi zdi 
še posebej pomembno, ker po vsej verjetnosti večina strank ne zamenja pooblaščenga servisa 
z nepooblaščenim zaradi boljše kakovosti, ampak zaradi nižjih cen. Odločil sem se, da strank 
ne bom spraševal posebej o cenah za storitve in cenah za vgrajeni material. Menim namreč, da 
večine strank ne zanima struktura cene, ampak samo končni znesek.   
 
Dodal sem še vprašanje, ki se nanaša neposredno na splošno zadovoljstvo stranke. To 
vprašanje je v podobnih vprašalnikih zelo pogosto. V prvotno uporabljenem vprašalniku tega 
vprašanja ni bilo, vendar se mi zdi smiselno, da se ga vključi. S pomočjo podatka o splošnem 
zadovoljstvu je namreč mnogo lažje ugotavljati, kakšne so povezave med enostavnimi 
razsežnostmi zadovoljstva, sestavljenimi razsežnostmi zadovoljstva ter zvestobo strank. 
 
Izpustil sem vprašanje, ki se nanaša na priporočilo stranke, ter ga zamenjal z vprašanjem, ki 
se nanaša neposredno na zvestobo stranke servisu. To sem naredil zato, ker se mi zdi slednje 
vprašanje bistveno pomembnejše. Prav tako sem izpustil vprašanje o tem, ali bo stranka novo 
Toyoto kupila pri istem zastopniku, ker se mi zdi preveč dvoumno in zato ne vemo natančno, 
kako so si ga stranke sploh razlagale. 
 

 
4.4.2.4. Vrstni red vprašanj 
Pri sestavljanju vprašalnika je potrebno paziti tudi na vrstni red vprašanj, kajti predhodna 
vprašanja lahko vplivajo na razpoloženje stranke in s tem tudi na to, kako bo stranka 
odgovarjala na ostala vprašanja. Pri tem je najbolje slediti tako imenovanemu »principu 
lijaka« (Malhotra, 1999, str. 310). Pri tem principu pričnemo z bolj splošnimi, nato pa sledijo 
vedno bolj podrobna vprašanja. Zato sem najprej postavil vprašanja, vezana na segmentacijo 
strank, nato pa vprašanja, vezana na posamezne razsežnosti zadovoljstva. Vprašanje o 
splošnem zadovoljstvu z določeno razsežnostjo sem namenoma postavil za vsemi izjavami v 
zvezi s to razsežnostjo, ker sem v stranki želel vzbuditi nekoliko bolj kritičen odnos do 
servisiranja, s čimer naj bi dosegel nižje povprečne ocene. Iz istega razloga sem vprašanja, 
vezana na zadovoljstvo in lojalnost, postavil na konec vprašalnika.  
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Slika 20: Primer izboljšanega vprašalnika 
 
 
 
 

TOYOTA ADRIA

ANKETNI VPRAŠALNIK

Ime in priimek :  

Naslov:

Pooblaščeni servis, na katerem ste nazadnje servisirali svoje vozilo:
 

 
1. Model vozila (obkrožite ustrezen odgovor): Yaris Yaris Verso Corolla

 
Corolla Verso Avensis Avensis Verso RAV 4 Land Cruiser

Drugo (prosimo, vpišite model):  

Leto izdelave vozila:     

2. Razlog vašega obiska pri serviserju (prosimo, obkrožite ustrezno črko pred izjavo):
a) redni servis
b) garancijsko popravilo
c) avtomehanično popravilo na račun stranke
d) kleparsko ličarsko popravilo
e) montaža dodatne opreme
f) manjši poseg na račun stranke (premontaža gum ipd.)
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3. Ali boste naslednjič vozilo servisirali na istem servisu? 1 2 3 4 5 6

4. Ali bo vaše naslednje vozilo tudi Toyota? 1 2 3 4 5 6

5. Kako bi, gledano v celoti, ocenili vaše zadovoljstvo s pooblaščenim servisom?

Sem: ZELO NEZADOVOLJEN(A) 1 2 3 4 5 6 ZELO ZADOVOLJEN(A)
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6. Servis je strokovno zelo dobro usposobljen. 1 2 3 4 5 6

7. Dela na vozilu so bila kvalitetno opravljena. 1 2 3 4 5 6
 

8. Z razpoložljivostjo potrebnih delov ni bilo težav. 1 2 3 4 5 6

9. Na besedo servisenga osebja se vedno lahko zanesem. 1 2 3 4 5 6

10. Opravljeno storitev mi vedno natančno razložijo. 1 2 3 4 5 6

11. Servisni objekt je lepo urejen. 1 2 3 4 5 6

12. Lokacija servisa mi ustreza. 1 2 3 4 5 6

13. Delovni čas servisa mi ustreza. 1 2 3 4 5 6

14. Parkirnih mest je dovolj. 1 2 3 4 5 6

15. Za ta denar bi pričakoval več. 1 2 3 4 5 6

16. Cene so na primernem nivoju. 1 2 3 4 5 6

17. Raje bi imel nižje cene,  pa četudi na račun kvalitete. 1 2 3 4 5 6

18. S katero trditvijo se bolj strinjate?

Dobro vzdrževano vozilo je...

 VREDNO VEČ 1 2 3 4 5 6 BOLJ ZANESLJIVO
 
 ...kot slabo vzdrževano vozilo!

Opombe, predlogi:
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4.4.2.5 Oblikovanje vprašalnika 
V kolikor želimo z enakim vprašalnikom meriti zadovoljstvo strank v več državah, je 
potrebno zelo paziti tudi na prevod vprašalnika. Potem ko je vprašalnik preveden v tuj jezik, 
je najbolje, da ga neka druga oseba prevede nazaj v originalni jezik, nato pa ne podlagi 
primerjave obeh vprašalnikov ugotavljamo, če je prevod resnično ustrezen. Ta postopek v 
prvotno uporabljenem vprašalniku ni bil izveden. 
 
 

4.4.2.6. Omejitve uporabljenega pristopa 
Ne glede na vse izboljšave vprašalnika pa se moramo zavedati, da psiholgije človeka pač ni 
mogoče matematično popisati. Zato najverjetneje tudi s pomočjo izboljšanega vprašalnika ne 
bomo dobili takšnih rezultatov, da bi s pomočjo statističnih metod lahko natančno ovrednotili 
povezave med enostavnimi razsežnostmi, sestavljenimi razsežnostmi, zadovoljstvom ter 
zvestobo strank. Pravzaprav lahko rečemo, da nam bodo prav rezultati statističnih obdelav na 
koncu pokazali, v kolikšni meri so rezultati, dobljeni z izpopolnjenim načinom merjenja, 
dejansko uporabni (McColl-Kennedy, Schneider, 2000, str.1). V vsakem primeru pa je jasno, 
da je potreben kombiniran pristop, pri čemer lahko na relativno enostaven način s pomočjo 
kvantitativnih metod ugotavljamo, kakšna sta zadovoljstvo in zvestoba naših strank. Za 
ugotavljanje, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se zadovoljstvo in zvestoba naših strank v 
prihodnosti kar se da učinkovito izboljševala pa je potreben kvalitativni pristop. 
 
Prav tako se moramo zavedati, da problem ni v zadovoljstvu, temveč v nezadovoljstvu strank. 
Zato bo kvalitativni pristop s tako imenovano analizo nezadovoljnih strank, pri kateri se 
osredotočimo predvsem na to, kaj stranke moti in zakaj odhajajo drugam, ostal 
nenadomestljiv kljub izboljšanemu kvantitativnemu pristopu. 
 
 

5. SKLEP 
 
Zadovoljstvo strank je eden izmed ključnih pogojev za zvestobo strank. Zadovoljstvo strank v 
praksi običajno merimo s pomočjo vprašalnika, kjer se posamezna vprašanja nanašajo na 
različne razsežnosti zadovoljstva strank. Pri tem običajno domnevamo, da so vse razsežnosti 
zadovoljstva strankam enako pomembne oziroma, da imajo enak vpliv na zvestobo strank, 
čeprav je praktično nemogoče pričakovati, da bi bila takšna domneva pravilna. Pri tem pa 
pomembnost posamezne razsežnosti zadovoljstva strank ni odvisna samo od tega, za katero 
razsežnost gre, temveč se razlikuje tudi od stranke do stranke. Posledica tega pa je, da iz 
rezultatov merjenja zadovoljstva strank ne dobimo pravilnih informacij za odločanje o tem, 
kaj bi bilo najbolj smotrno izboljšati, da bi na čim bolj učinkovit način dosegli čim boljšo 
zvestobo strank.  
 
Glede na to, da so v merjenjih zadovoljstva strank, ki so bila predhodno izvedena, poleg 
podatkov o zadovoljstvu strank s posameznimi razsežnostmi zadovoljstva strank že zajeti tako 
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nekateri podatki o segmentaciji strank kot tudi podatki o izraženi nameri o zvestobi strank, 
sem s pomočjo različnih statističnih metod poizkušal ugotoviti, katere razsežnosti 
zadovoljstva so strankam pomembnejše ter kakšne razlike v pomembnosti posameznih 
razsežnosti zadovoljstva strank se pojavijo med različnimi segmenti strank. Na ta način sem 
poizkušal iz obstoječega vprašalnika pridobiti čim več informacij, uporabnih za odločanje o 
tem, kaj bi bilo najbolj smotrno izboljševati, ne da bi pri tem spreminjal osnovni vprašalnik. 
 
V ta namen sem najprej obdelal teoretične osnove zadovoljstva strank, tako sem najprej 
ugotovil, kaj pravzaprev sploh je zadovoljstvo strank, na kakšen način pride do zadovoljstva 
oziroma nezadovoljstva strank, raziskal sem, kakšen je vpliv pričakovanj, preteklih izkušenj, 
čustev ter kulture na zadovoljstvo strank in pojasnil, kako posamezne razsežnosti vplivajo na 
zadovoljsvo strank. 
 
Nadalje sem preučil še teorijo vpliva zadovoljstva strank na njihovo zvestobo oziroma na 
izraženo namero o zvestobi strank, kajti v trenutku merjenja zadovoljstva stranka dejansko v 
večini primerov sploh še ne more vedeti, ali bo dejansko ostala zvesta. Nadalje sem preučil še 
povezave med zvestobo strank ter dobičkonosnostjo, kajti izboljšanje zadovoljstva strank ter 
posledično njihove zvestobe običajno prinaša tudi višje stroške. 
 
V nadaljevanju sem po korakih preučil celoten proces merjenja zadovoljstva strank od 
postopkov za določitev ciljev merjenja, kvalitativne priprave raziskave, kjer se dejansko 
odločamo, kakšen način merjenja bomo uporabili, do same priprave in testiranja vprašalnika, 
zbiranja podatkov, analize dobljenih rezultatov ter priprave ukrepov za izboljšanje.  
 
Nadalje sem ovrednotil različne metode za merjenje pomembnosti posameznih razsežnosti 
merjenja zadovoljstva strank. Pri tem se je bilo potrebno najprej odločiti med posredno in 
neposredno metodo. Seveda pa lahko eno ali drugo metodo izvedemo na veliko možnih 
načinov. Odločil sem se za posredno metodo in sicer predvsem zaradi narave podatkov, ki so 
bili že predhodno pridobljeni ter tudi zato, ker ima neposredna metoda nekatere resne 
omejitve, predvsem v tem, da stranke primeru pogosto ne odgovarajajo pravilno. 
 
V nadaljevanju sem ovrednotil dosedaj uporabljen metodološki pristop, pri čemer sem 
preveril vse korake, ki so potrebni pri izvedbi takšnega merjenja. Pri tem se je kmalu izkazalo, 
da ima obstoječa metoda tudi precej pomanjkljivosti, čeprav bi vsaj za nekatere izmed njih 
lahko zatrdili, da so upravičene. 
 
Na podlagi zgoraj navedenih teoretičnih preučevanj sem postavil pet raziskovalnih hipotez, 
kako naj bi se pomembnost posameznih razsežnosti zadovoljstva strank razlikovala po 
segmentih strank. 
 
V praktičnem delu naloge sem predhodno pridobljene podatke na novo pripravil za statistično 
obdelavo. Nato sem s pomočjo metode glavnih komponent poizkusil prevesti enostavne 
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razsežnosti zadovoljstva strank v sestavljene razsežnosti, nato bi s pomočjo multiple regresije 
ugotavljal, katere razsežnosti so pomembnejše. Na koncu sem podatke obdelal še s pomočjo 
korespondenčne analize ter primerjal rezultate z rezultati, dobljenimi s pomočjo metode 
glavnih komponent.  
 
Pokazalo se je, da je bilo pri nekaterih vprašanjih precej manjkajočih odgovorov, medtem ko 
jih pri nekaterih skoraj ni bilo, kar kaže, da so nekatera vprašanja slabo postavljena. Pri 
uporabi metode glavnih komponent se je pokazalo, da so rezultati medsebojno močno 
povezani, kajti izoblikovala se je le ena generalna glavna komponenta, ki v našem primeru 
predstavlja nekakšno splošno zadovoljstvo, s katerim so zelo močno povezane vse enostavne 
razsežnosti zadovoljstva strank. Zaradi tega tudi ni bilo mogoče uporabiti multiple regresije, 
ki bi sicer lahko dala odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi s pomembnostjo posameznih 
razsežnosti zadovoljstva strank. Zaradi tega prvotno postavljenih hipotez ni bilo mogoče niti 
potrditi niti zavrniti. Rezultati korespondenčne analize so dejansko potrdili rezultate, dobljene 
z metodo glavnih komponent. Poleg tega pa je korespondenčna analiza pokazala, da so razlike 
med posameznimi segmenti strank relativno majhne. Bivariatna regresija med generalno 
glavno komponento ter posameznimi vprašanji v zvezi z zvestobo strank je pokazala, da ima 
generalna glavna komponenta dokaj močan pozitiven vpliv na priporočilo stranke in s tem 
najverjetneje tudi na zvestobo stranke servisu. Pokazal se je tudi pozitiven vpliv generalne 
glavne komponente na zvestobo stranke pri nakupu novega vozila, vendar je tukaj vpliv 
bistveno manjši. Vse to kaže na to, da metoda vrzeli, ki jo priporoča literatura v bistvu daje 
dokaj dobre rezultate kljub temu, da je relativno enostavna (Johnson, Gustafsson, 2000, str. 
84). 
 
Odločil sem se tudi nekoliko podrobneje raziskati vzroke za takšne rezultate. Prvo, kar sem 
odkril, je to, da je standardni odklon odgovorov na različna vprašanja pri določeni stranki zelo 
majhen, kar govori o tem, da stranke relativno slabo razločujejo med različnimi razsežnostmi 
zadovoljstva strank in v bistvu na vsa vprašanja odgovarjajo bolj ali manj enako. Na podlagi 
takšnih odgovorov pa je seveda zelo težko izvajati zanesljive statistične analize. Naslednji 
problem pa je dejstvo, da je bila povprečna ocena strank izredno visoka. To je po eni strani 
verjetno posledica dejanskega visokega zadovoljstva strank, vendar je težko verjeti, da bi bilo 
zadovoljstvo strank resnično tako ekstremno visoko. Del teh rezultatov je zato verjetno 
potrebno pripisati znanemu sindromu odmika v pozitivno stran, ki se pri takšnih merjenjih 
zelo pogosto pojavlja ter tako imenovanemu halo efektu. Posledica zelo visoke povprečne 
ocene pa je, da je velika večina odgovorov nagnetenih tesno skupaj, kar zopet onemogoča 
izvajanje kvalitetnih statističnih analiz. Naslednji problem so nedvomno tudi slabo 
postavljena vprašanja, ki so pogosto dvoumna, včasih pa na njih stranka sploh ne more 
pravilno odgovoriti, ker odgovora ne pozna, oziroma le-ta sploh ne obstaja. To je po eni strani 
posledica dejstva, da gre za enoten vprašalnik, ki naj bi se uporabljal po celem svetu, vendar 
so pričakovanja strank, kulturne značilnosti in podobno po svetu tako različne, da po mojem 
mnenju sploh ni možno narediti vprašalnika, ki bi bil primeren za cel svet. Po drugi strani pa 
so slabo postavljena vprašanja tudi posledica slabih prevodov iz angleškega jezika. Dejstvu, 
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da so razlike med posameznimi skupinami relativno majhne, verjetno lahko pripišemo zgoraj 
navedenim problemom, deloma pa je verjetno problem tudi v tem, da so skupine strank 
postavljene narobe, ker sem v nalogi pač uporabil tiste segmentacije strank, ki so mi bile na 
voljo, ni pa bila opravljena predhodna raziskava, ki bi pokazala, kako bi bilo dejansko 
smiselno segmentirati stranke. 
 
V celoti bi lahko zaključil, da je ugotavljanje pomembnosti posameznih razsežnosti 
zadovoljstva strank dokaj zapleteno, ker se obnašanja ljudi pač ne da enostvano matematično 
popisati in zato samo kvantitativen pristop ni dovolj. Potrebno ga je kombinirati z različnimi 
oblikami kvalitativnega pristopa (fokusne skupine in podobno). Prav tako je pomembna 
ugotovitev, da je metoda vrzeli dokaj dobra metoda. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da se 
pravzaprav ni potrebno ukvarjati z zadovoljstvom, ampak z nezadovoljstvom strank. Problem 
je namreč v nezadovoljnih strankah in zato je potrebno preučevati ter izvajati ukrepe, da se 
stopnja nezadovoljstva zmanjša! 
 
Menim, da bi bilo v prihodnosti potrebno najprej izvesti kvalitativno analizo, s katero bi 
ugotovili, kakšne so dejanske segmentacijske skupine strank ter pripraviti nov vprašalnik z 
vprašanji, ki bi se dejansko nanašala na enostavne razsežnosti zadovoljstva strank, te pa je 
možno prevesti na smiselne sestavljene razsežnosti zadovoljstva strank. Pri tem bi bilo 
potrebno paziti, da so vprašanja enostavna ter vsem jasna in enako razumljiva. Dobro je, če 
vprašalnik vsebuje tudi tako imenovana kontrolna vprašanja, s katerimi bi lahko preverili, če 
rezultati kvalitativne analize držijo oziroma ali je v tem pogledu prišlo do kakšnih sprememb, 
kajti pričakovanja ter obnašanje strank se s časom tudi spreminjajo. Menim, da bi uporaba 
šeststopenjske  namesto petstopenjske likertove lestvice dala rezultate, ki bi bili bolj primerni 
za statistične analize. V tem smislu sem na koncu dela tudi pripravil vzorec novega 
vprašalnika. 
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SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Abstract variable     Sestavljena razsežnost 
Accessibility     Dostopnost 
Cluster analisys     Razvrščanje v skupine 
Concrete attribute     Enostavna razsežnost 
Convenience     Priročnost 
Depth interview     Posamični poglobljeni intervju 
Eigen value     Lastna vrednost 
Focus group     Skupinski pogovor 
Loyalty      Zvestoba 
Mean      Aritmetična sredina 
Mode      Modus 
Mystery shopping     Namišljeni nakup 
Principal components analysis   Analiza glavnih komponent 
Range      Variacijski razpon 
Standard deviation    Standardni odklon 
Transparency     Transparentnost 
 


