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ZNAČILNOSTI TRŽNIH ZNAMK IN ZNAČILNOSTI POLITIKOV 

Po prvih treh dneh 'življenja' raziskave zaznavanja politikov kot tržnih znamk je na portalu 
finance.si svoje delo končalo 460 anketirancev. Rezultati se v primerjavi s prvimi izsledki, ki 

smo jih objavili v članku Kako zaznavamo naše politike,  niso bistveno spremenili. Ugotovitev, 
da od enajsterice močno odstopajo trije kandidati (Janša, Jankovič in Virant), se je ponovno 
potrdila in postala še bolj izrazita. Indeks pozicioniranosti se je pri vseh treh kandidatih 
namreč še povečal. Janez Janša se je – če uporabimo Planiški žargon – pognal prek dvestotice 
(indeks 203), Janković mu je za petami s točno dvestotico, obema pa se vse bolj približuje 
Virant, ki je svoj izhodiščni indeks 160 dvignil na 175. 

 

Pomen kakovosti pozicije pri preučevanju pozicioniranosti znamke 
Vendar, kot smo opozorili že v prejšnjem prispevku, ni vse v indeksu oziroma moči 
pozicioniranosti, saj je ta zgolj primerjava seštevka vseh pripisov, ki so jih anketiranci dodelili 

kandidatom, in povprečnega števila vseh pripisov.  

Pomembna je tudi vsebina oziroma kakovost pozicije. Da bi lahko opredelili kakovost 

pozicije posameznega kandidata, smo pripisane značilnosti in vrednote razdelili na pozitivne, 
negativne in nevtralne. Na enak način kakovost pozicije ugotavljamo tudi pri študiji 

percepcije drugih tržnih znamk. Izmed skupaj 63 značilnosti, ki so jih anketiranci pripisovali 
izbranim politikom, smo izločili 31 pozitivnih značilnosti politikov. Vse pozitivne značilnosti 

so navedene v spodnji tabeli (Tabela 1): 

 

Tabela 1: Pozitivne značilnosti, pr ipisane slovenskim politikom 

Bil-a bi dober-a gospodar-ica 
Dobro kotira med intelektualci 
Ima najboljši politični program 
Ima posluh za socialne probleme 
Ima sveže ideje 
Izraža se jasno in razumljivo 
Je človek dejanj 
Je človek ljudstva 
Je strokoven-a 
Je zaupanja vreden človek 
Najboljše komunicira z navadnimi ljudmi 

Politik 21. stoletja 
Potegne za sabo 
Pripravljen-a je na sodelovanje z drugimi 
politiki 
Sedaj je boljši-a kot je bil-a nekoč 
Spoštuje tuje mišljenje 
Spozna se na posel 
Tip evropskega politika 
Umirjen polit ik oziroma političarka 
Uživa največji ugled 
V bistvu je dober človek 

Vedno pripravljen-a na nove izzive 
Velik-a šarmer-ka 
Veliko mu/ji je do slovenske prihodnosti 
Vliva zaupanje 
Všeč so mi njegovi/njeni javni nastopi 
Vzbuja upanje 
Z njim/njo bi z veseljem popil-a kavo 
Z njim/njo vedno vem, pri čem sem 
Zna voditi širšo ekipo ljudi 
Znašel-a se bo v vsaki situaciji 

  

 

Opredelitev tega, katere značilnosti so pozitivne, katere nevtralne in katere negativne, smo 
določili na fokusni skupini ob pripravi raziskave.  

Med nevtralne smo na podlagi ugotovitev iz fokusne skupine umestili naslednjih 8 
značilnosti: Dober-a po srcu, a nima možnosti za uspeh; Je kot buldožer ali tank!; Je 
provokator-ka; Medijsko je najbolj zapostavljen-a; Najbolj sredinski-a; Največji-a desničar-ka; 
Največji-a levičar-ka in Rad-a polemizira o vsem. 

Za preostalih 24 značilnosti pa se je pokazalo, da jih lahko opredelimo negativne (Tabela 2). 
 

http://www.finance.si/anketa_volitve
http://sl.brand-business-school.com/teme/volitve-2011-in-percepcija/
http://sl.brand-business-school.com/teme/volitve-2011-in-percepcija/
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Tabela 2: Negativne značilnosti, pr ipisane slovenskim politikom 

Doslej se je izkazal kot nesposoben-a 
Ima že veliko masla na glavi 
Ko govori, ga/jo pravzaprav nič ne 
razumem 
Ljudje se mu/ji posmehujejo 
Manjka mu/ji ostrina v nastopu 
Na vse gleda zviška 
Ne verjamem mu/ji prav ničesar, kar reče 
Ne vliva zaupanja 
Nekaj govori, dela pa drugače 

Nekoč sem ga/jo bolj cenil kot danes 
Nikoli ga/je ne bi spustil-a v svoj dom 
Njegovi/njeni javni nastopi mi niso všeč 
O njem/njej vem najmanj 
Omejen-a je na lokalen domet 
Pogosto daje nepremišljene izjave 
Politik starega kova 
Pomembna mu/ji je samo njegova/njena 
prihodnost 
Povezan-a je z aferami 

Tajkunska naveza! 
Uničil-a bi še tisto, kar je v Sloveniji še 
dobrega 
V svojih nastopih je pogosto ekstremen-a 
Veliko govori, malo naredi 
Z njim/njo ne bi šel-a niti na kavo 
Z njim/njo ni pametno češenj zobati 

 
 

Kakovost pozicije naših politikov  
Eden od pomembnih elementov pri določanju kakovosti pozicije znamke na trgu so torej 
značilnosti, ki jih anketiranci pripisujejo posamezni znamki. Izračun zaznane kakovosti 

znamke je neodvisen od izračuna moči njene pozicije. Kakovost pozicije namreč izračunamo 
kot razmerje med posamezni znamki pripisanimi pozitivnimi, nevtralnimi in negativnimi 
značilnostmi. Logika tovrstnih izračunov je povsem enostavna – več možnosti za uspeh na 
trgu ima tista znamka, ki ima večji delež pripisanih pozitivnih značilnosti. Bomo do enakih 

sklepov lahko prišli tudi pri preučevanju kakovosti pozicije med seboj konkurenčnih 
politikov? 

Bomo videli 4. decembra! Že zdaj, ko se predvolilna tekma še ni povsem razplamtela, pa 
lahko pogledamo, kako pozitivno posamezne politike zaznavamo in kako so posamezni 

politični kandidati glede na kakovost pozicije razvrščeni (Graf 1). 
 
 

Graf 1: Prikaz kakovosti pr ipisanih značilnosti posameznemu politiku 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi kakovosti pripisanih značilnosti, lahko naše politike umestimo v eno od treh 
skupin: 
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· med »pozitivce« – gre za politike, ki imajo več kot 60 % pripisanih pozitivnih 
značilnosti; 

· med »negativce« – gre za politike, kiimajo več kot 60 % pripisanih negativnih 
značilnosti); 

· med »vmesneže« – gre za politike, ki imajo manj kot 60 % pripisanih pozitivnih 
značilnosti, vendar obenem ne več kot 60 % pripisanih negativnih značilnosti. 

Po razvrščanju politikov v eno od skupin lahko zaključimo, da imamo ta trenutek v predvolilni 
borbi dva pozitivca (Grego Viranta in Radovana Žerjava), dva negativca (Ljudmilo Novak in 
Gregorja Golobiča) in sedem vmesnežev, med katerimi trda prede predvsem Zmagu 
Jelinčiču, ki ima veliko pripisanih negativnih značilnosti, vendar ga »nad vodo« drži visok 
delež nevtralnih značilnosti. Janković, Janša in Hanžek so v primerjavi s Pahorjem, Erjavcem 
in Katarino Kresal zaznani kot nekoliko bolj pozitivni. 

  

Gregor Virant: največji pozitivec 
Prva zaznana negativna značilnost Gregorja Viranta  – da mu »manjka ostrine v nastopu« –  
je med vsemi, njemu pripisanimi značilnostmi, šele na 25. (!) mestu. Najbolj izstopajočo 

negativno značilnost je Virantu pripisalo le 14 % anketirancev. Virant je namreč glede na 
pripisane značilnosti zaznan kot zelo pozitivna politična persona, ki močno izstopa predvsem 

po svoji strokovnosti. Kar 50 % anketirancev namreč meni, da je Virant med vsemi kandidati 
najbolj strokoven. Virant je prav tako zaznan kot zelo sredinski (47 %), anketiranci pa ga 
vidijo tudi kot političnega kandidata, ki »ima sveže ideje« (46 %).  

 

Gregor Golobič: največji negativec 
Slika pri pripisovanju pozitivnih in negativnih značilnosti je pri drugem Gregorju ravno 
obratna kot pri prvem. Prva pozitivna značilnost, ki so jo anketiranci pripisali Gregorju 
Golobiču – da »dobro kotira med intelektualci« –  je namreč med vsemi značilnostmi 

rangirana šele na 21. mesto! Gospodu Golobiču to značilnost pripisuje le 6 % anketirancev. 
Precej slabo. Precej negativno zaznano podobo Gregorja Golobiča nakazujejo tudi pripisane 

prve tri značilnosti, ki so mu jih anketiranci pripisovali. Za Golobiča namreč v največji meri 
velja, da »na vse gleda z viška«, da »ne vliva zaupanja« in da »nekaj govori, dela pa 
drugače«. 

 

Borut Pahor: najbolj vmesen 
Pri gospodu Pahorju pa se anketiranci nekako ne morejo odločiti, ali je bolj pozitivec ali 
negativec! Pozitivne in negativne značilnosti si sledijo druga za drugo, kot bi si podajale roke. 
Če na prvem mestu prevladuje prepričanje, da se je Pahor doslej izkazal kot nesposoben 
(tako meni 40 % anketirancev), sledi mnenje, da je velik šarmer (33 %). In če je na tretjem 
mestu trditev »pogosto, daje nepremišljene izjave« (31 %), za njo hiti velik in oprostilen 

ampak: »v bistvu je dober človek« (29 %)! In zopet se nas 28 % strinja, da mu »manjka 
ostrina v nastopu« in da smo ga »nekoč bolj cenili kot danes«, a si znova ne moremo 

pomagati, da mu ne bi priznali, da je »dober po srcu, a nima možnosti za uspeh« (27 %), saj 
»veliko govori, a malo naredi« (27 %), vendar »spoštuje tuje mišljenje« (20 %). 
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Radovan Žerjav: drugi pozitivec? 
Res je, gospod Žerjav ima drugo najboljše razmerje med pozitivnimi in negativnimi pripisi. 
Potrebno pa je upoštevati, da je prvi kriterij proučevanja pozicioniranosti politikov  – indeks 
pozicioniranosti – pri gospodu Žerjavu zelo nizek. Le gospa Ljudmila Novak ima nižjega 

(indekse pozicioniranosti si lahko ogledate v prispevku z naslovom Kako zaznavamo naše 
politike?). Da si boste lažje predstavljali: če indekse pozicioniranosti primerjamo med seboj, 
lahko ugotovimo, da so anketiranci Janši in Jankoviću namenili skoraj 4-krat več pripisov kot 
Žerjavu. Gospod Žerjav ima bistveno večji problem s svojo slabo prepoznavnostjo kot z 
vtisom, ki ga s svojo pojavnostjo naredi. Velja namreč za umirjenega politika (tako meni 19 
% anketirancev), ki mu manjka ostrina v nastopu (15 %). Je dober po srcu (15 %) in najboljše 

komunicira z navadnimi ljudmi (10 %). Je človek ljudstva (1 0%), najbolj sredinski (9%) in v 
bistvu dober človek (8 %). Vzpodbudno in obetavno, kaj ne? A kaj, ko o njem vemo najmanj 
(tako meni 10 % anketirancev) in je omejen zgolj na lokalen domet (10 %). 

 

Med velikimi tremi: kdo je kaj in kakšen je? 
Zanimiva je tudi primerjava dodeljevanja posameznih značilnosti tistim trem, ki jim volilne 

napovedi dajejo največ možnosti in imajo – kot smo ugotovili v prejšnjem prispevku – med 
vsemi kandidati najmočnejšo pozicijo tudi na podlagi rezultatov naše raziskave. Kakšna pa je 
kakovost njihove pozicije?  

Anketiranci menijo, da bi bil med najmočnejšo trojico »dober gospodar« predvsem Zoran 
Janković (tako meni 31 % anketirancev), ki je po mnenju anketirancev v tem precej boljši kot 
Janša (22 %) ali Virant (20 %). Ima pa Virant daleč bolj »sveže ideje« (tako meni 47 % 

anketirancev) od svojih konkurentov Jankovića (15 %) in Janše (11 %). Janša je pred 
ključnima konkurentoma prednjači predvsem po tem, da »ima najboljši program«, kjer s 27 
% za eno odstotno točko zaostaja za Virantom. Janković je pri tem kriteriju daleč za njima, z 

zgolj 12 % pripisov.  

Vendar pa je po številnih pripisanih značilnostih Virant premočan tako za Janšo kot za 
Jankovića. Za razliko od preostalih dveh anketiranci Viranta vidijo kot  »zaupanja vrednega 
človeka« (tako meni 28 % anketirancev). To, da Virant v tej značilnosti res močno odstopa od 
ostalih konkurentov, dokazuje tudi podatek, da je po tej značilnosti Virantu še najbližje 
kategorija»Nihče od njih« (z 20 % pripisov), medtem ko Janša s 17 % in Janković z 10 % za 

njim krepko zaostajata.  

Glede na pregovorno slovensko bipolarnost, kjer nekateri nekaj ljubijo, drugi pa to isto 

sovražijo, je zanimivo tudi opredeljevanje do tega, katerega od politikov »nikoli ne bi spustili 
v svoj dom«. Pri tej pripisani značilnosti se na vrhu družita Janša in Janković. Prvega v svoj 
dom ne bi spustilo 22 % anketiranih, drugega pa 20 %. Kaj pa Gregor Virant? Ob njegovem 
profilu pri tej trditvi sije število 0 %. Gospod Virant, potrudite se, da vam bodo pustili odprta 
vsa vrata v slovenskih domovih še naprej! 
 

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

 

Mitja Tuškej, Formitas 
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