
                      
 
 

1 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VOLITVE 2011: ŠTUDIJA PERCEPCIJE KANDITATOV 
 

Kako močno zaznavamo 
politike? 

 
 

 
 
 
 
 
Mitja Tuškej, strateg in partner, Formitas BBDO 
 
 
4. november 2011



                      
 
 

2 

 

 

 

 

KAKO MOČNO ZAZNAVAMO POLITIKE 

Tudi politiki so znamke! Tako kot druge znane osebnosti, izdelki, storitve, podjetja, mesta, 
dogodki itd. Zato je odločitev, koga bomo volili, zelo podobna odločitvi, katero znamko 

izdelka bomo izbrali pri nakupovanju v trgovini. Teorija in praksa govorita o tem, da na 
nakupno odločitev posamezne znamke močno vpliva to, kako znamko zaznavamo.  

Naši sodelavci in kolegi iz agencije Formitas skupaj s časnikom Finance izvajajo veliko študijo 
zaznavanja politikov v predvolilnem času in odkrivajo, kaj je resnično in kaj je utvara. Resnica 

o določeni znamki je prav to, kako znamko zaznavamo. V teoriji namreč velja, da znamka 
sama po sebi nima objektivnega obstoja in je le zbir percepcij, ki jih o njej v svojih glavah 
shranjujemo potrošniki.  

 

Metodologija 

Metodologija percepcijske študije znamk temelji na unikatnem pripisovanju posameznih 

značilnosti tržnim znamkam. Anketiranci morajo med različnimi znamkami izbrati tisto, h 
kateri  določena značilnost najbolj sodi. Na primer: če imamo na voljo značilnost »Znamka 

ima najbolj samosvoj dizajn« in imamo na voljo avtomobilske znamke Audi, Renault, Fiat, 
Škoda in Citroën, se bodo nekateri odločili, da ta trditev v največji meri velja za Citroën, 

nekateri se bodo odločili za Audi, nekateri pa za katero od drugih znamk. Po vsej verjetnosti 
bo ena od znamk po več reševanjih prevladala kot »Znamka s samosvojim dizajnom«, druga 
pa po kateri drugi značilnosti. Zbir najpogostejših pripisov posamezni znamki pokaže, kakšen 
je zaznan profil znamke, kakšno je njeno zaznano bistvo in katere so njene ključne 

značilnosti.  

S pripisovanjem različnih značilnosti, vrednot in z odločanjem tega, kdo je tipični uporabnik 

posamezne znamke, dobijo upravljavci znamk dejansko sliko o tem, kdo znamka je, kateri so 
njeni ključni konkurenti, kakšne so ključne značilnosti posamezne znamke, nenazadnje pa 
lahko s ponavljanjem raziskave spremljajo tudi to, kako se podoba znamke v času spreminja. 

 

Kaj merimo? 

S študijo percepcijo merimo štiri pomembne elemente konkurenčnih politikov – znamk. 
Sodelujoči v raziskavi jim pripisujejo značilnosti in vrednote, opredeljujejo se do tega, kdo je 
njihova volilna baza in pomagajo ugotoviti kakšna je njihova podoba. Podobo politikov 

opredeljujemo s poznanimi in karakternimi in poznanimi junaki zgodb, filmov, risank.  

Koga merimo? 

V proučevanje smo vključili ključne akterje slovenske politike: Janeza Janšo in Boruta 
Pahorja, Zorana Jankovića, Grego Viranta in Matjaža Hanžka, Karla Erjavca in Zmaga Jelinčiča, 
Grego Golobiča in Katarino Kresal ter Ljudmilo Novak in Radovana Žerjava 
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Kaj kažejo prvi rezultati? 

Prvih 300 reševalcev je jasno pokazalo, da je med kandidati, ki nastopajo v predvolilnem boju 

že v izhodišču velika razlika. Moč tržne znamke merimo z indeksom pozicioniranosti. Ta je 
preprost zbir vseh pripisov, ki so jih anketiranci dodelili posameznemu politiku-znamki. Bolj 

je znamka-politik poznana, unikatna, jasna, več značilnosti, več vrednot in večjo volilno bazo 
in bolj jasen 'junaški' profil jim pripisujemo. 

Po moči politika – znamke izstopajo trije kandidati, ki imajo najboljše pozicije tudi pri volilnih 
napovedih. Najmočnejšo pozicijo izkazuje Janez Janša, sledi mu Zoran Janković, ki se jima 
pridružuje Gregor Virant. Vsi trije imajo nadpovprečno visoke indekse pozicioniranosti. Ostali 
so precej daleč za njimi. Med njimi nekoliko izstopa Borut Pahor z indeksom 80, sledijo mu 

vsi ostali, zelo blizu skupaj. 
 
Graf: Indeks pozicioniranost i slovenskih politikov dne 4.11.2011 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Iz izkušenj pri proučevanju drugih tržnih znamk vemo, da indeks pozicioniranosti ni edini 

kriterij uspeha na nekem trgu. Dober primer za to je avtomobilska znamka Toyota, ki je po 
indeksu pozicioniranosti zadnjih deset let med drugo in četrto pozicijo med konkurenčnimi 
znamkami, po tržnem deležu pa je precej za konkurenti. Na tržni delež vpliva še kakovost 
pozicije, kakovost pripisovanih značilnosti in vrednot in osebnost znamke. To so vse 
elementi, ki vplivajo na dejansko moč znamke na trgu. 
 

Prepričani smo, da je podobno pri politikih-znamkah. Sam indeks pozicioniranosti ni dovolj. 
Pomembno je kdo je kakovosten, kakšne so njegove značilnosti, koliko so značilnosti samo 
njegove, kakšne vrednote se mu pripisujejo in kakšna je njegova osebnost. 
O tem več v naslednjem članku v ponedeljek. 
 

Pri reševanju lahko sodelujete tudi vi, in sicer na strani http://www.finance.si/anketa_volitve. 

 

Mitja Tuškej, Formitas 

Indeks pozicioniranosti

0 50 100 150 200 250

Borut Pahor, SD

Gregor Golobič, ZARES

Gregor Virant, Lista

Janez Janša, SDS

Karel Erjavec, DESUS

Katarina Kresal, LDS

Ljudmila Novak, NSI

Matjaž Hanžek, TRS

Radovan Žerjav, SLS

Zmago Jelinčič, SNS

Zoran Janković, PS
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