Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A HASZNÁLT RUHA
VÁSÁRLÁSÉLMÉNYE

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
2021

Készítette: Kapusy Kata
Témavezető: Dr. Lógó Emma

Alulírott Kapusy Katalin Zita kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést
magam készítettem, és abban csak a megadott forrásokat használtam fel.
Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de
átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával
megjelöltem.

Budapest, 2021.11.02.
------------------Kapusy Katalin Zita

Készült: Dr. Lógó Emma egyetemi docens témavezetésével,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában

2

TARTALOMJEGYZÉK
Tartalomjegyzék ................................................................................................................... 3
Ábrajegyzék .......................................................................................................................... 7
Táblázatjegyzék .................................................................................................................... 8
Bevezetés .............................................................................................................................. 9
Fogyasztói magatartás .............................................................................................. 13

1.

Alapfogalmi tisztázás ......................................................................................... 13

1.1
1.1.1

Fogyasztói és vásárlói magatartás ............................................................... 13

1.1.2

Vásárlási orientáció ..................................................................................... 14

1.1.3

Vásárlás mint döntés ................................................................................... 16

1.1.4

Vásárlói környezet mint hely ...................................................................... 18

1.2

Mai fogyasztók jellemzői ................................................................................... 19

1.3

Befolyásoló tényezők ......................................................................................... 22

1.3.1

Külső tényezők ............................................................................................ 22

1.3.1.1 Trendhatás ................................................................................................ 22
1.3.1.2 Generációs hatás ...................................................................................... 26
1.3.2

Személyes tényezők .................................................................................... 28

1.3.3

Pszichológiai tényezők ................................................................................ 30
Vásárlási döntési folyamat ................................................................................. 32

1.4
1.4.1

Változások ................................................................................................... 32

1.4.2

Problémafelismerés és érdeklődés .............................................................. 33

1.4.3

Információgyűjtés és értékelés .................................................................... 35

1.4.4

Döntés ......................................................................................................... 37

1.4.4.1 A vásárlási szokáshurok ........................................................................... 38
1.4.5
2.

Döntés utáni viselkedés ............................................................................... 40

Az élmény ................................................................................................................ 43
3

Élmény a pszichológiában .................................................................................. 43

2.1
2.1.1

Élménytípusok a pszichológiában ............................................................... 45

2.2

Élmény a szociológiában .................................................................................... 46

2.3

Élmény a közgazdaságtanban............................................................................. 48

2.3.1

Élménygazdaság ......................................................................................... 49

2.3.2

Az élmény négy tartománya ....................................................................... 52

2.3.3

Az élmény típusai ....................................................................................... 56
Vásárlásélmény modell ...................................................................................... 60

2.4

Használt ruha mint gazdasági tényező ..................................................................... 65

3.
3.1

A textil és ruhaipar ............................................................................................. 65

3.2

A használtruha-piac ............................................................................................ 70

3.3

A használtruha-üzletek típusai ........................................................................... 74
Élménykutatás .......................................................................................................... 75

4.
4.1

Vizsgált hipotéziseim ......................................................................................... 75

4.2

Kutatás felépítése ............................................................................................... 78
A pozitív és negatív élmény-, és a vásárlásélmény-aspektusok feltárása ................ 80

5.
5.1

I. kutatás felépítése ............................................................................................. 80

5.2

I. kutatás módszertana ........................................................................................ 81

5.3

I. kutatás menete ................................................................................................. 82

5.3.1

I. lépés: Információgyűjtés .......................................................................... 82

5.3.2

II. lépés: Rendezés ...................................................................................... 84

5.3.3

III. lépés: Csoportnevek létrehozása és hierarchiába rendezés ................... 86

5.3.4

IV. lépés: Affinity diagrammok integrálása ................................................ 86

5.4

Eredmények ........................................................................................................ 87

5.4.1

Pozitív élmények ......................................................................................... 87

5.4.2

Negatív élmények ....................................................................................... 89
4

5.4.3

Pozitív vásárlásélmények ............................................................................ 90

5.4.4

Negatív vásárlásélmények........................................................................... 91

5.4.5

Élmény dimenziók ...................................................................................... 93

A használt ruha vásárlásélménye ............................................................................. 95

6.
6.1

II. kutatás körülményei és menete ...................................................................... 95

6.2

Eredmények ........................................................................................................ 98

6.2.1

A használt ruha-vásárlásélményének aspektusai ........................................ 98

6.2.2

A használtruha-vásárlásélményének rendszere ......................................... 100

6.2.3

A használtruha-vásárlásélmény különbségek nemek tekintetében ........... 103

6.2.4

A használtruha-vásárlásélmény különbségek generációk tekintetében .... 106

6.2.5

A használtruha-vásárlásélmény különbségek lakhely tekintetében .......... 110

Vásárlói típusok a használt ruha-vásárlásélményének élményrendszere alapján .. 112

7.
7.1

Q-módszertan története .................................................................................... 112

7.2

Q-módszer alkalmazása .................................................................................... 114

7.3

Eredmények ...................................................................................................... 120

7.3.1

Női használtruha-vásárlói típusok............................................................. 120

7.3.2

Férfi használtruha-vásárlói típusok ........................................................... 121

Újszerű tudományos eredmények .......................................................................... 124

8.
8.1

I. hipotézis elfogadása ...................................................................................... 124

8.2

II. hipotézis részleges elfogadása ..................................................................... 125

8.3

III. hipotézis részleges elfogadása .................................................................... 127

8.4

IV. hipotézis részleges elfogadása.................................................................... 132

8.5

Egyéb újszerű tudományos eredmények .......................................................... 133

9.

Kutatási korlátok és lehetőségek ............................................................................ 135

10.

A kutatás felhasználási lehetőségei ........................................................................ 136

11.

Összefoglalás .......................................................................................................... 139
5

12.

Summary ................................................................................................................ 141

13.

Köszönetnyilvánítás ............................................................................................... 142

14.

A témával kapcsolatos eddig megjelent saját publikációk listája .......................... 143

15.

Irodalomjegyzék ..................................................................................................... 144

16.

Mellékletek ............................................................................................................. 155

16.1

Statisztikai próbák táblázatai ............................................................................ 155

16.2

A Q-módszer állítás készlete ............................................................................ 158

6

ÁBRAJEGYZÉK
1. ábra: Vásárlásélmény jutalomrendszere, ........................................................................ 10
2. ábra: Kutatási koncepcióm, ............................................................................................ 11
3. ábra: A lassú divat és a használt ruha kapcsolata, .......................................................... 23
4. ábra: Az akaratot és szükségletet befolyásoló tényezők, ................................................ 33
5. ábra: Szokás hurok,......................................................................................................... 39
6. ábra: Hook modell, ......................................................................................................... 40
7. ábra: Gazdasági érték változásai ..................................................................................... 49
8. ábra: Holbrook tapasztalati érték dimenziói, .................................................................. 53
9. ábra: Az élmény négy tartománya (The Four Realms of an Experience), ..................... 55
10. ábra: A termékélmény vizsgálatában érintett tudományterületek, ............................... 58
11. ábra: Az élménytípusok kapcsolódásai, ........................................................................ 59
12. ábra: Vásárlásélmény jutalomrendszere, ...................................................................... 61
13. ábra: A világ top 10 textil exportőre 2020-ban,............................................................ 65
14. ábra: A világ top 10 ruházati exportőre 2020-ban, ....................................................... 67
15. ábra: Magyarország adománybolt hálózata, ................................................................. 73
16. ábra: I. és II. kutatásom terve és módszertana, ............................................................. 78
17. ábra: III. kutatásom terve és módszertana, ................................................................... 79
18. ábra: Az I. kutatás felépítése,........................................................................................ 80
19. ábra: Az I. kutatás lépései, ............................................................................................ 82
20. ábra: Első kérdőív kitöltőinek demográfiai adatai, ....................................................... 83
21. ábra: Az élmény általános aspektusai, .......................................................................... 93
22. ábra: A második kérdőív kitöltők demográfiai eloszlása, ............................................ 96
23. ábra: A használt ruhával kapcsolatos témák gondolattérképe, ..................................... 98
24. ábra: A használt ruha vásárlásélményének élményrendszere ..................................... 100
25. ábra: A III. kutatás (Q-módszertan) főbb lépései, ...................................................... 114
26. ábra: A kutatásomban használt Q-rendezéshez alkalmazott rács szerkezet (11 fokozatú
skála, 47 inger esetén), ........................................................................................................... 115
27. ábra: Nők faktorszámának megállapítása Kaiser kritérium alapján, .......................... 117
28. ábra: Férfiak faktorszámának megállapítása Kaiser kritérium alapján, ..................... 117
29. ábra: Ruházati termékek lehetséges vásárlásélménye modellje, ................................ 134
30. ábra: Az élmények felhasználási lehetőségei, ............................................................ 136
7

TÁBLÁZATJEGYZÉK
1. táblázat: Generációk közötti különbségek, ..................................................................... 27
2. táblázat: Gazdasági változások, ...................................................................................... 51
3. táblázat: Tapasztalati érték dimenziói, ........................................................................... 53
4. táblázat: HÁDA Kft. éves adózott eredménye a beszámolója alapján, .......................... 72
5. táblázat: Pozitív élményaspektusai, ................................................................................ 87
6. táblázat: Negatív élményaspektusai,............................................................................... 89
7. táblázat: Pozitív vásárlásélmény-aspektusai, .................................................................. 90
8. táblázat: Negatív vásárlásélmény-aspektusai, ................................................................ 91
9. táblázat: Főkategóriák válaszainak gyakorisága, ............................................................ 99
10.

táblázat:

Mann-Whitney

próba

szignifikáns

eredményei

a

használtruha-

vásárlásélményről a nemek szerinti vonatkozásában, ............................................................ 104
11. táblázat: Generációk szerinti eloszlás, ........................................................................ 106
12. táblázat: Dunn-Bonferroni post hoc próba eredményei a generáció közötti szignifikáns
használtruha-vásárlásélmények esetében, .............................................................................. 108
13. táblázat: Lakhely szerinti eloszlás, ............................................................................. 110
14.

táblázat:

Mann-Whitney

próba

szignifikáns

eredményei

a

használtruha-

vásárlásélményről a lakhely szerinti vonatkozásában, ........................................................... 111
15. táblázat: KMO érték a nők és férfi vélemények között, ............................................. 116
16. táblázat: Női válaszadók faktorsúlyszáma véleménycsoportonként, ......................... 118
17. táblázat: Férfi válaszadók faktorsúlyszáma véleménycsoportonként, ........................ 119
18. táblázat: A női vásárlói típusok a használtruha-vásárlásélmény

élményrendszere

alapján, forrás: saját szerkesztés ............................................................................................. 120
19. táblázat: A férfi vásárlói típusok a használtruha-vásárlásélmény értékrendszere alapján,
forrás: saját szerkesztés .......................................................................................................... 122

8

BEVEZETÉS
Disszertációmban fogyasztói magatartást kutatok, a fogyasztást mint élményt
vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy a fogyasztók a használtruha-vásárlás során milyen
élményeket szereznek.
Disszertációmban az élmény gazdasági értékével foglalkozom, ami szerint a vállalatoknak
pozitív élményeket kell teremtenie a fogyasztók számára a vásárlói döntésük megerősítése
érdekében. Ezzel csak a fogyasztó tekintetében foglalkozom és módszertani szempontból
újszerű megoldásokat mutatok be, de a piaci hasznosítási lehetőségek feltárása már nem része
a disszertációnak.
Kutatásomban a fogyasztói magatartást a Tudat-Érzelem-Érték (C-E-V modell) mentén
vizsgálom. A fókusz ebben a modellben és a kutatásomban, nem a fogyasztói döntésen van,
hanem a vásárlói tevékenységhez kapcsolódó megtapasztalásokon (Tudat mint Consciousness),
érzelmeken (Érzelem mint Emotion) és értékeken (Érték mint Value). Ez a három tényező nem
csak az „ott és akkor” döntésére van hatással, hanem élményként elraktározódva a későbbi
fogyasztói magatartást is befolyásolja.
Disszertációmban a vásárlásélmény áll a fókuszban, ami az élményeket a fizikai vásárlói
környezetben történt vásárlás esetén értelmezi, rendszerezi. A vásárlásélmény a vásárláshoz
mint tevékenységhez kapcsolódik és a fogyasztó vásárlói környezetre, helyzetre adott válaszait
tartalmazza.1 Noha disszertációmban a fizikai vásárlói környezet van a fókuszban, kutatásaim
során olyan élményeket is feltárok, amelyek azon fogyasztóknál is megjelennek, akik a
fizikaitól eltérő környezetben kerülnek a termékcsoporttal kapcsolatba (például: ruhacsere
akciók, online vásárlás stb.)
Fiore & Ogle (2000) szerint a fogyasztóban a vásárlási folyamat során tudatosan vagy
tudattalanul pozitív élmény, jutalom realizálódik. A jutalom e tekintetben egy pozitív élmény.
Ez a fogyasztó szempontjából azt jelenti, hogy pozitív érzések kötődnek a vásárláshoz, ami a
fogyasztót megerősítheti a viselkedésében, vállalati érdek szempontjából pedig azt, hogy a
vásárlás megvalósul. A modell a vásárlásélményből eredő, vagy másképpen megfogalmazva a
vásárlásélményre vonatkozó, megerősítő jutalmakat gyűjti össze és rendezi egy Tudat-Érzelem-

1

Mindezt a vásárló személyisége is befolyásolja, de ezzel a jelen kutatás nem foglalkozik.
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Érték rendszerbe. Fiore (2008)2-as modelljét veszem alaprendszerezésnek, és ehhez
viszonyítom a kutatási eredményeket (1. ábra).

1. ábra: Vásárlásélmény jutalomrendszere,
forrás: Fiore (2008) alapján, saját szerkesztés
A vásárlásélmény kutatásra a használt ruhát választottam, ami a lassú divat3 (slow
fashion) egyik irányzata. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdaságban a fenntartható
fogyasztás, ami felelősségteljesebb viselkedéssel keres megoldásokat a társadalmi és
környezeti egyensúlyhiányokra. A fenntartható fogyasztás szervesen összefügg a termeléssel
és az elosztással, a termékek és szolgáltatások használatával, illetve feleslegessé válásával. A
ruhaiparban egyre erősebb a nyomás a körforgásos gazdasági modell kialakítására, ami a textil
és a ruhatermékek újrafelhasználását, újrafeldolgozását jelenti. A még jó minőségű ruhák
újrahasznosításának egyik formája lehet a használt ruhaként való eladása.
Termékcsoport választásomban az is szerepet játszott, hogy a primer kutatásaim idejében
közel azonos vásárlói környezetben4 volt elérhető.

Fiore&Ogle (2000)-es cikkének a továbbgondolása
A lassú divat fogalmát egy későbbi fejezetben részletesen kifejtem.
4
A közel azonos vásárlói környezet: bálás, vállfás vagy e kettő kombinációja. Részletesebben az „A
használtruha-üzletek típusai” című fejezetben fejtem ki.
2
3
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Ennek a vásárlási formának a népszerűsítése érdekében elkerülhetetlen megismerni, hogy a
fogyasztók miért döntenek mellette, vagy miért kerülik el. A használt ruha termékcsoporthoz,
jellegéből fakadóan, nagyon erős fogyasztói attitűdök kapcsolódnak. Vannak olyan fogyasztók,
akik magát a termékcsoportot nem fogadják el, így ők sem belső5 -, sem külső6 motivációkkal
nem rendelkeznek. Kutatásomban elsősorban azon fogyasztókra helyezem a fókuszt, akik
alapvetően nem utasítják el a termékcsoportot, van bennük nyitottság a használt ruha
fogyasztására.

2. ábra: Kutatási koncepcióm,
forrás: saját szerkesztés
A 2. ábrán a kutatási koncepciómat és annak értelmezési keretrendszerét vizualizálom.
Kutatásomban tehát azt vizsgálom, hogy a fogyasztót, milyen tudat -, érzelem - és értékszintű
élmények érik a fizikai vásárlói környezetben történt vásárlás során, amelyre hat maga a
szituáció (a vásárlási helyzet), amiben mindez zajlik, illetve maga a termék is (ami

Belső motivációról akkor beszélünk, amikor a cselekvőt az hajtja, hogy a világról, önmagáról tudást
szerezzen. Magát a cselekvést önmagáért teszi.
6
A külső motiváció esetében a cselekvés mögött nem a tevékenység élvezete áll, hanem valamilyen anyagi,
tárgyiasul érték.
5
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esetemben a használt ruha). A kutatásom eredménye a használt ruha vásárlásélményelemeinek a meghatározása, amelyek pozitív és negatív élményeket egyaránt tartalmaznak.
Kutatásomban megjelenik a pozitív élmény mellett a vásárlásélmény során keletkezett
negatív élmény is7, ami elbizonytalanítja a fogyasztót, aki emiatt vállalati érdeket tekintve akár
el is kerülheti a vásárlást.
Disszertációmban törekszem a holisztikus megközelítésre, de a téma komplexitása miatt ez
maradéktalanul nem lenne megvalósítható. Először is az élmény vizsgálatát a pszichológia,
szociológia és a közgazdaságtani értelmezés alapján leszűkítem a C-E-V modellben megjelenő
kognitív (és percepció) – emóció – érték szintekre. Továbbá a fogyasztó személyiségével csak
demográfiai szempontok mentén foglalkozom, mert úgy vélem, hogy ennek az aspektusnak a
bevonása olyan komplex, ami egy újabb disszertáció megírásának lehetőségét is magában rejti.
A használtruha-élménykutatását a fizikai vásárlói környezetre szűkítem, mert az online térben
a vásárlási folyamat sok tekintetben különbözik tőle, például a következő vásárlást befolyásoló
tényezők hiányoznak: a személyes találkozás –amely megalapozza a bizalmat –, a termék
fizikai jelenléte, megfigyelésének és megvizsgálásának lehetősége (Aranyossy & Magisztrák,
2016).
Témaválasztásomban jelentős szerepet játszott, hogy fontosnak és egyben izgalmasnak
tartom a téma interdiszciplináris megközelítését, amelyben segítenek a tanulmányaim (a
műszaki menedzser szemlélet ötvöződik a mentálhigiénés, szervezetfejlesztő, pszichodrámás
látásmódommal), munkáim, életem során szerzett tapasztalatok. Azt gondolom, hogy a kutatás
egyesíti az ergonómia, a pszichológia, a marketing és a viselkedésközgazdaságtan
tudományterületeket. Motivál továbbá, hogy értékteremtő munkának gondolom és érzem ezt a
témakört, mivel a fenntarthatóság és a környezetvédelem is hangsúlyos részét képezik.

7

A vásárlás során a fogyasztó és a vállalat azonosan átélhet pozitív vagy negatív élményeket is, de ezek
fogyasztói és vállalati szinten akár el is térhetnek egymástól. Sőt akár az is előfordulhat, hogy ambivalens érzések
jelennek meg a fogyasztóban, azaz negatív és pozitív élmények is kapcsolódnak a vásárlási helyzethez, a fizikai
vásárlói környezethez, a termékhez.
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1. FOGYASZTÓI MAGATARTÁS
A szakirodalmi áttekintésben azokat a témaköröket mutatom be, amelyek a disszertációm
témájához szorosan illeszkednek, és a megvalósult kutatásokkal kapcsolatban állnak. Az egyes
részekben kiemelem azon kapcsolódási pontokat, amelyek reflektálnak az empirikus kutatásom
valamely aspektusára, ezzel is segítve az elmélet és gyakorlat (explicit) összekapcsolását.
Disszertációm témája interdiszciplináris megközelítést kíván (marketing, viselkedésközgazdaságtan,

pszichológia,

szociológia),

és

ebben

a

fejezetben

mindezen

tudományterületeknek – az értekezés szempontjából – releváns területeit.
Elsőként a fogyasztói magatartással foglalkozom: először is tisztázom az alapfogalmakat,
majd bemutatom a mai fogyasztók jellemzőit, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket,
végül pedig a vásárlási döntési folyamatot.
Értekezésem következő nagy elméleti blokkja az élménnyel foglalkozik. A pszichológia,
a szociológia, továbbá a közgazdaságtan szerinti élmény fogalmát mutatom be. Az élmény
gazdasági szerepének részletes ismertetése után taglalom az élménykutatások típusait, abban is
kiemelt szerepet adva a vásárlásélménynek.
Végül pedig egy rövid összefoglalást adok a textil-, illetve a ruhaipar helyzetéről, a
használtruha-piac nemzetközi és hazai kontextusáról, majd ismertetem a magyarországi,
elsősorban fizikai vásárlói környezet típusokat.

1.1 ALAPFOGALMI TISZTÁZÁS
Először bemutatom a fogyasztói magatartás fogalmának változásait, majd összehasonlítom
a vásárlói magatartás fogalmával, aztán a vásárlással mint döntéssel kapcsolatos főbb
fogalmakat ismertetem, végül pedig tisztázom a hely fogalmát.

1.1.1 FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS
Napjainkban a fogyasztói magatartás kutatásnak holisztikus megközelítése is jelen van. Az
1990-es évek végén a fogyasztói magatartás Sheth, Mittal, & Newman (1998) szerint a
fogyasztó olyan szellemi és fizikai tevékenységét jelenti, amely eredményeként döntéseket és
intézkedéseket hoz a termékek és a szolgáltatások megvásárlásáról és használatáról.
Később a fogalom bővült, megjelent a fenntarthatóság minttrudel környezeti szempont is.
Jelen vannak már olyan fogyasztói magatartás kutatások is, amikben az az alapkérdés, hogy az
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egyének vagy csoportok a szükségleteik és vágyaik kielégítése érdekében mi alapján
választanak, vásárolnak, használják vagy dobják el a termékeket, szolgáltatásokat (Solomon,
Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006).
A fenntartható fogyasztói magatartás kutatás a 2000-es évektől kezdett el jobban
összpontosítani azon környezeti szempontokra, amelyek a fogyasztók motivációira és egyéb
pszichológiai tényezőire hatnak (Trudel, 2018).
A fogyasztói magatartás a fogyasztás egészére vonatkozik és beletartozik a vásárlás előtti
és utáni szakasz is. A vásárlói magatartás fogalommal ebből következően nem teljesen
azonosak. Törőcsik (2007) szerint a fogyasztásnak egy kisebb szelete a vásárlás, amely
elsősorban arra a tevékenységre utal, amikor a vásárló döntést hoz a termék/szolgáltatás
megvásárlásáról. A vásárlói magatartás vizsgálatában nagyobb hangsúlyt kapnak az
impulzusok és a szituációs hatások. A vásárlás tehát elsősorban a cselekvést foglalja magába,
ahhoz a rövid időhöz kapcsolódik, amikor az impulzusok és a szituációs hatásokra reagálva a
fogyasztó vásárlói döntést hoz. A vásárlói magatartás esetében a fókusz az „ott és akkor”
helyzeten van, amiben kiemelkedő szerepet kap a vásárlói környezet.

Disszertációmban fogyasztói magatartás kutatást végzek, amiben kiemelt hangsúlyt
kap az inkább a vásárlói magatartás kutatásokban megjelenő egyén interakció a
fizikai környezettel és a társas, szociális környezettel. E szempont kihangsúlyozása
után a továbbiakban a fogyasztói magatartást és a vásárlói magatartást
szinonimaként használom.

1.1.2 VÁSÁRLÁSI ORIENTÁCIÓ
Baker & Wakefield (2012) meghatározása szerint a vásárlási motiváció a fogyasztó
mentális válaszainak lehetőségei a vásárlói környezetben a személyes céljainak elérése
érdekében. A vásárló és a vásárlás motivációja nem azonos, mivel utóbbira jelentősen hat a
környezet és a helyzet is. Disszertációmban a vásárlási motiváció vagy más néven a vásárlási
orientáció kap jelentős szerepet.
A fogyasztói magatar,tás alapjául szolgáló orientációk (motivációk) kutatása hosszú múltra
tekint vissza (Demangeot & Broderick, 2010). A vásárlási orientáció fogalma Stone (1954)-tól
ered, de manapság közös a megértés abban, hogy a vásárlási orientáció utal a vásárló
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életmódjára, amely magában foglalja a vásárló tevékenységét, véleményét és érdeklődését
a vásárlási folyamatban (Lee & Kim, 2008). A vásárlási orientáció alapján az első vásárlói
tipológia Stone nevéhez fűződik, amivel számos más kutatás is egyetért Darden & Reynolds
(1971):
1. A gazdasági fogyasztó: a vásárlás óvatos megközelítése jellemzi, fokozott figyelmet
fordít az árukínálatra, az árra és a minőségre.
2. A személyre szabott fogyasztó: személyes kapcsolatokat keresnek a kiskereskedelmi
személyzettel.
3. Az etikus fogyasztó: hajlandó lemondani az alacsonyabb árakról és az áruk
szélesebb választékáról annak érdekében, hogy erkölcsi meggyőződésének
megfelelően viselkedjen.
4. Az apatikus fogyasztó: nagyrészt kényszerből vásárol árukat, és nem érdekli a
vásárlási tevékenység önmagában.
5. Ezt a sort lehet kiegészíteni a tudatos fogyasztóval: tisztában van a fogyasztói
jogaival, és azokat érvényesíti is, tudatosan és alapos megfontolást követően választ
(Dudás, 2011)
A motiváció kognitív megközelítésében a vásárlási orientációt úgy is lehet értelmezni, mint
egy kontextus-specifikus motivációs orientációt, amiben kulcstényező a fogyasztó
tevékenységének a célja. A vásárlás analógiájában a folyamat célja nem feltétlenül egyenlő a
vásárlás fő céljával, azaz azzal, hogy vásároljon valamit, hanem lehet cél maga a tevékenység
körülményeinek a maximális élvezete is. A vásárló motivációja tehát lehet feladatközpontú
vagy élményorientált is (Demangeot & Broderick, 2010).
A feladatközpontú (vagy feladatteljesítő) vásárlás során a fogyasztók úgy tekintenek a
vásárlásra mint egy elvégzendő feladatra, és arra törekednek, hogy a lehető leghatékonyabban
próbálják megvalósítani, vagyis a vásárlás révén a haszonelvű vásárlási értéküket (pl.:
hatékonyság) szeretnék maximalizálni. Például a feladatteljesítő vásárlás során a fogyasztó fő
célja egy nadrág vásárlása, akkor a releváns termékre összpontosít, célzottan információt gyűjt
róla, mérlegel, és a lehető leggyorsabban befejezi a döntési folyamatot.
Ezzel szemben az élménykereső vásárláskor a fogyasztók a hedonikus értékek
maximalizálására törekszenek, kedvelik, ha a vásárlói környezet stimulálja, szórakoztatja őket.
Ilyenkor tehát a fogyasztó értékeket (jutalmakat, élményeket) gyűjt maga a tevékenység
során, és befogad irreleváns termékekről is információkat.
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A vásárlási orientációban a feladatteljesítés mellett az élménykeresés dimenziója egyaránt
megjelenhet, ami az úgynevezett hibrid vásárlói magatartás egyik fajtája. A fogalom arra
utal, hogy ugyanazon személy döntéseiben fellelhető legalább kétféle, egymásnak is
ellentmondó orientáció (Hofmeister-Tóth, 2014).
A vásárlás során az orientációk változhatnak. Kutatások azt mutatják, hogy a fogyasztói
magatartásra hatással vannak a szituációs tényezők és az interperszonális interakciók,
illetve, hogy a fogyasztóknak van-e alapvető orientációjuk. Kaltcheva, Patino, & Chebat,
(2011) kutatása szerint normál vásárlói környezetben a fogyasztók azt az alap vásárlási
orientációjukat aktiválják, amely közelebb áll énképükhöz, míg a rendkívüli, különleges
vásárlói környezet az atipikus énképüket váltja ki. Ez azt jelenti, hogy ha a vásárlás bizonyos
jellemzői (pl.: vásárlói környezet, helyzet) kiemel feladatközpontú vagy élményorientált
értékeket, akkor ezek a funkciók aktiválhatják, felülírhatják a fogyasztó alap vásárlási
orientációját. Mindezek azt sugallják, hogy a vásárlási orientáció függ a fogyasztó alap
orientációjától, továbbá a fogyasztó és a vásárlói környezet közötti interakciótól is.

Disszertációmban jelentős szerepet kap a vásárlási motiváció vagy más néven a
vásárlási orientáció, amelyre hat az egyén, a vásárlói környezet és a helyzet is.
Elfogadom, hogy létezik élménykereső vásárlási motiváció, amiben a fogyasztó
értékeket (jutalmakat, élményeket) gyűjt.

1.1.3 VÁSÁRLÁS MINT DÖNTÉS
Tulajdonképpen a fogyasztói magatartás kutatás a vásárlási döntés és a vásárló
magatartásának a megértésére irányul. A vásárlói magatartással kapcsolatosan 3 döntéselmélet
meghatározó a szakirodalomban:
1) A racionális döntések elmélete, amely azon alapszik, hogy a vevő tökéletesen informált,
és döntéseit teljes körű információk alapján hozza meg (Henderson & Quandt, 1958).
2) A pszichológiai döntések elmélete, amely a vásárlói döntéseket csak az egyéni
beállítottságra vezeti vissza (Kozielecki, 1981).
3) A sokszínű tényezők elmélete, amely a vásárlói döntéseket interdiszciplinárisan közelíti
meg (Weiner, 1985).
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A klasszikus döntés elméletek szerint a döntéshozatal kétféle szempont szerint írható le: a
hasznosság és a valószínűség. Ezek szerint a döntéshozó mérlegel, hogy a döntés, mekkora
hasznossággal jár a számára és az eseménynek, mekkora a valószínűsége. A ruhavásárlás
esetében a klasszikus döntés elmélet alapján a vásárló mérlegel, hogy mekkora a ruha -, és az
ahhoz köthető hasznossága, illetve, hogy a hasznosság bekövetkeztének (például divatos,
presztízs ruha esetén státusz), mekkora a valószínűsége.
Ennek az alapja a döntéshozói racionalitás. A döntéshozói racionalitásnak a következő
alapfeltevései vannak (Henderson & Quandt (1958) alapján Koltay & Vincze (2009):
•

Preferenciák: a fogyasztó konzisztens, azaz ellentmondásmentes és „hiánytalan”
preferenciákkal rendelkezik, amelyeket adottságoknak kell tekinteni.

•

Racionális: a döntéshozó mindig a számára legkedvezőbb döntési lehetőséget
választja, mérlegelve a fizikai és információs korlátok adta lehetőségeket.

•

Önző: döntési lehetőségeit mindig helyesen látja, csak informáltsága jelenthet
akadályt a külső világ megítélésében.

Ez a neoklasszikus elmélet azt feltételezi, hogy adott célt figyelembe véve a fogyasztó képes
az optimalizálásra, vagyis a lehető legjobb döntést hozza meg minden esetben. Ezt és ennek
alapfeltevéseit azonban számos kutatás és elmélet cáfolja. Legfőbb érvük, hogy a döntéshozó
pszichológiai sajátosságai, és az őt körülvevő környezete is korlátozza ezt a racionalitást.
Simon (1978) közgazdász szerint az emberi értelem kapacitása nem alkalmas bonyolult
problémák megfogalmazására és megoldására, amivel megalkotta a korlátozott racionalitás
elméletét. E szerint a döntéshozók a meglévő kognitív korlátjaik miatt a kielégítő megoldások
elfogadására kényszerülnek. Ennek újszerűsége abban rejlik, hogy figyelembe veszi, hogy az
embernek korlátozott az információfeldolgozó képessége a döntéshozatal során, ami
kiterjed a figyelemre, a megértésre, a memóriára és a kommunikációra (Simon, 1978). Tehát a
racionális és valóságos döntés egymástól eltérő fogalmak.
A viselkedés-közgazdaságtan utóbbival foglalkozik, olyan mintázatokat keres, amik
megjósolhatóvá teszik a döntéseket. A valós emberi viselkedésből indul ki, tehát például többek
között a fogyasztók nem teljesen racionálisak, nem csak a pénz, haszon irányítja döntéseiket
(Mullainathan & Thaler, 2015). Kahneman (2013) kutatótársával Tverskyvel például számos
kísérletben bizonyították, hogy az emberek, amikor bizonytalan feltételek között kockázattal
együtt járó döntéseket hoznak, rendszeresen tévednek. Azaz döntéseik nem racionálisak abban
az értelemben, hogy nem mindig szolgálják az érintettek saját (önző) érdekeinek maximális
érvényesülését.

A

viselkedés-közgazdaságtan

alapvetően

a

mikroszintű

jelenségek
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vonatkozásában tud értéktöbbletet nyújtani. Ezek alapján a vevők tehát a vásárlás során egy
meglehetősen

sokrétű,

differenciált,

helyenként

tudattalan8

döntési

folyamat

eredményeként határozzák el, hogy megveszik-e a terméket vagy sem. Fontos még
hozzáfűzni, hogy a vásárlási döntések egyéni rendszere magában hordozza az egyén döntési
algoritmusát, saját tapasztalat-, élmény- és szokásrendszerét.

Kutatásomban

a

vásárlói

döntéseket

sokszínű

tényezők

elmélete

alapján

interdiszciplináris módon közelítem meg. Elfogadottnak tekintem, hogy a döntéshozó
pszichológiai jellemvonásai, az őt körülvevő környezete korlátozza a racionalitását és
a fogyasztó nem csak a hasznosság-valószínűség tényezőket veszi figyelembe, hanem
például az érzelmeit.

1.1.4 VÁSÁRLÓI KÖRNYEZET MINT HELY
Disszertációmban konkrétan a vásárlói környezettel szoros kapcsolatban álló vásárlás
élményével foglalkozom. A környezet fogalma magában foglalja a fizikai környezetet és a
társas, szociális közeget is, és minden érzékszervre hat. Dúll Andrea (2001) mint a hazai
környezetpszichológia megteremtője, úgy fogalmaz, hogy a környezet egy olyan komplex
egység, amely csak az ember kiterjedt tudása által értelmezhető. Ezt a komplex megközelítést
a magyar nyelvben a hely szó foglalja magában, szemben a tér szóval, amely csak földrajzi
értelemben írja le a környezetet. A hely mint környezeti egység befolyásolja a viselkedést,
még hozzá az adott hely az egyén érzékszervein keresztül észlelt, érzékelt pszichológiai
értelmezésén keresztül. A perceptuális, kognitív, szenzoros, affektív információk alapján az
egyén a környezetről készít egy mentális reprezentációt, jelentéssel tölti meg, és így válik a tér
hellyé (Dúll, 2001). Ittelson (1973) szerint a személyt körülvevő “hely” nem csupán térben és
időben értelmezhető, hanem fizikai és társadalmi környezeti szinteken is: a szimbolikus jelentés
mellett a motivációs üzenetek is fontos szerepet játszanak. A hely mint környezeti egység
értékelése Russell & Ward (1982) szerint a következőktől függ:
•

észlelt fizikai tulajdonságok,

8
Tudattalan alatt a klasszikus freudi elméletet értem, miszerint a tudat azon része, ami érzelmi emlékeket,
vágyakat és tudatosulásuk esetén fenyegetőnek megélt érzéseket tárol Zimbardo, P., Johnson, R., & McCann, V.
(2017).
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•

adott helyen kivitelezett aktivitások, cselekvések,

•

érzelmi reakciók.

Tehát a hely egy olyan rendszer, ahol fizikai, funkcionalitás és érzelmi hatások
dinamikusan hatnak egymásra. A hely fogalmát meg lehet határozni funkció, motiváció és
érték alapján is.
Stokols & Shumaker (1981) szerint a helynek létezhet szociális emlékezetessége,
miszerint képes élénk és kollektív emlékeket előhívni a hely használóiban. Nem minden hely
rendelkezik ezzel a képességgel, mert ez függ például attól, hogy milyen gyakorisággal van ott
az illető, vagy hogy milyen jellegű a tevékenység, amit ott végez.
Környezetpszichológiai szempontból egy hely értékelése leginkább attól függ, hogy milyen
mértékben tudja kielégíteni a használók szükségleteit és aktivitáspreferenciáit.

Disszertációmban elfogadom Dúll definícióját és a környezetbe beleértem a fizikai
környezetet és a társas, szociális közeget is, amely minden érzékszervre hat.
Továbbá elfogadottnak veszem, hogy a hely mint környezeti egység befolyásolja a
viselkedést (akár a fogyasztói magatartást), méghozzá az adott hely az egyén
érzékszervein keresztül észlelt, érzékelt pszichológiai interpretációján keresztül.
Kutatásomban a hely a vásárlói környezet, ami ellát feladatteljesítő és
élményteremtő funkciókat is, és motivációs szempontból jutalom szerzésére
alkalmas.
A hely szociális emlékezetességét elfogadva feltételeztem, hogy a válaszadók
emlékező énje a 2018-as években közel azonos fizikai környezetre „emlékezik” a
használt ruha esetében.

1.2 MAI FOGYASZTÓK JELLEMZŐI
Az alapfogalmak tisztázása után rövid áttekintést adok a mai fogyasztók jellemzőiről
kiemelve azokat, amelyek erősen áthatják az öltözködési és ruhavásárlási szokásokat.
A vásárlói magatartás kutatásokban az látható, hogy a vásárlói rétegek eltolódtak, nehéz a
célcsoportok igényeit megkülönböztetni, definiálni. Törőcsik (2014) szerint már nem lehet
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élesen szétválasztani az eltérő szociális helyzetű rétegek vásárlói szokásait, továbbá a
termékekkel, üzletekkel szembeni hűség is csökkenni látszik. Ez arra utal, hogy még létező
jelenség napjainkban is Kotler (1990) könyvében leírt változatosságot kereső vásárlói
magatartás.
Az ilyen típusú vásárlóknál a vásárlási orientáció kulcs eleme a változatosság élménye. Az
ilyen fogyasztó cserélgeti a márkákat, de nem az elégedetlenség miatt, hanem sokkal inkább a
változatosság kedvéért. A fogyasztó számára a változatosság szórakoztató, élményt adó, és nem
szeretne kimaradni semmiből, így annak ellenére, hogy elégedett a termékkel/márkával, új
megoldásokat keres. Ebben benne van a ki és lemaradástól való félelem is, hogy nem elég
trendi, divatos (Törőcsik, 2007). A változatosságot kereső vásárlói magatartást mutató
fogyasztóknak a használt ruha egy kedvelt fogyasztási forma lehet, hiszen több márkához hozzá
tud jutni, gyakran cserélgetheti és változatosan öltözködhet.
A vásárlási orientációban érzékelhető a hedonizmus, ami az élet élvezetét, az itt és most
életérzést, az azonnali jutalmazást követeli. Az irányzat összefügg a lemondások tagadásával,
a jóllét érzetének megteremtésével, amelyre a fogyasztók gyakran erőn felüli költéssel
reagálnak. Ez egyrészt megmutatkozik az olyan termékek esetében, mint például ruházat,
másrészt az önmegnyugtató termékek (pl.: csokoládé) fogyasztásában. Tulajdonképpen mindez
az élménykeresésben ölt testet, ami szerint napjaink fogyasztója nem csupán birtokolni, hanem
benne lenni, élvezni is szeretné (Törőcsik, 2003). A ruházati termékek olcsóvá válása szélesebb
társadalmi rétegben elérhetővé tette a divat követését, ami túlfogyasztáshoz vezetett, tehát a
fogyasztók több ruhát vásárolnak, mint amennyire aktuálisan szükségük van. (Ezekről később
írok részletesebben.)
A feladatteljesítő orientációjú vásárlók pedig gyakran tudatos fogyasztók is egyben. Dudás
(2011) cikke alapján ez a tudatosság az ön és mások érdekeire egyaránt vonatkozik. Egyrészt
lehet öntudatos a fogyasztó például az ár, érték, márka, egészség stb. szempontjából, másrészt
például mások érdekeire tudatosan odafigyelő, tehát akár társadalmilag felelősséget vállaló,
környezettudatos, vagy etikusan viselkedő. Dudás (2011) cikkében azt írja, hogy
Magyarországon a Tudatos Vásárló Indexe (TVI) lassú, de folyamatosan növekvő tudatosságot
mutat. (Nem találtam ennél frissebb adatot, a később bemutatott trendek is ebbe az irányba
mutatnak).
A hedonizmus másik, és eggyel szélsőségesebb ellentrendje is megfigyelhető, a materalista
fogyasztás ellensúlyozására reagáló önkéntes egyszerűség (voluntary simplicity) (Kocsis,
2001). Az önkéntes egyszerűség lényege egy kifelé egyszerű életvitel, amelyben befelé az
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egyén (lelkileg) gazdag. Az önkéntes egyszerűséggel kapcsolatban öt, szorosan összefüggő
alapértéket szoktak kiemelni: az anyagi egyszerűség, az emberi lépték, az önállóság, az
ökológiai tudatosság és a személyes gyarapodás. A tudatosan nem fogyasztó szorosan
összefügg a tudatos fogyasztó fogalmával, de nem teljesen ugyanazt jelenti. A tudatosan nem
fogyasztást hirdeti például a lassú divat, vagyis a fogyasztó csak a saját gardróbjából
„vásároljon”. Ha pedig kénytelen vásárolni, akkor olyan formát válasszon, ami megfelel az
anyagi egyszerűségnek, az ökológiai tudatosságnak, aminek jó megoldása a használt ruha.
A vásárlás megvalósulását tekintve háromfajta viselkedést lehet azonosítani Törőcsik
(2014) szerint a késleltetést, a nem vásárlást és az álvásárlást.
Törőcsik (2014) szerint napjaink fogyasztója már képes késleltetni a vágykielégítést, tudja,
hogy érdemes vásárlási koncepciót váltania a céges ajánlatok alapján, mert így kupon,
árkedvezmény vagy valami ajándék a jutalma. A használt ruha esetében ez megjelenhet abban,
hogy a fogyasztó annak ellenére, hogy az első turkálóban nem sikerült megtalálnia a
vásárlásának a célját, továbbfolytatja a keresést egy másik ilyen típusú boltban, bízva abban,
hogy olcsóbban képes megszerezni mintha újonnan vásárolná.
A következő a nemvásárlás, megosztás jelensége, ami egy újragondolt formában ma is
létezik, akár a cserére, az ellentételezésre munkával, termékkel, szolgáltatással gondolunk. A
használtruha-iparban ez például megjelenik azon boltokban, ahol csere alapon lehet mások
használt

ruháiért

hozzájutni.

Vagy

létező

jelenség

a

„ruhaturi”,

ahol

barátok/ismerősök/kollégák egymás között ruhákat cserélnek ellenszolgáltatás nélkül.
Megfigyelhető jelenség még az álvásárlás, amikor a fogyasztó végigviszi a döntési
folyamatot, de mégsem születik meg a vásárlási döntés. Tájékozódnak, keresnek, véleményeket
gyűjtenek, de mintha ennyivel meg is elégednének. A használt ruha esetében a fogyasztó
érzékelhet, észlelhet olyan kockázatokat (például bizonytalan forrás, márka), amik miatt eláll a
vásárlástól.

Napjaink fogyasztójának magatartásában megfigyelhető az élmények hajszolása
(hedonizmus), a változatosság szórakoztató élménye. A hibrid magatartás miatt ennek
ellentéte is erősödni látszik, a fogyasztók képesek késleltetni a vágyaikat és tudatosan
választani, sőt akár nemet mondani a vásárlásra.
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1.3 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A fogyasztó magatartását sok tényező befolyásolja, a fogyasztó komplexen viselkedik. A
következőkben bemutatom azokat a tágabb és szűkebb környezeti tényezőket, amelyek hatnak
a fogyasztóra és a használtruha-fogyasztására.

1.3.1 KÜLSŐ TÉNYEZŐK
1.3.1.1 TRENDHATÁS
A hibrid magatartási formák szoros kapcsolatban állnak a trendekkel-ellentrendekkel. Ezek
közül csak azokat mutatom be, amelyek fellelhetőek az öltözködési szokásokban, a ruha
választási orientációban.
Először is egy rövid magyarázatot adok, hogy a divat, mit jelent, miért fontos, hogyan hat a
fogyasztóra. Kármen (2007) összeszedte a divathoz kapcsolódó fogalmakat, amik közül két
definíciót emelek ki. Az egyik Levy - Weitz (2004)9 szerint a divat egy olyan termék típus vagy
magatartási mód, amelyet a fogyasztók nagy száma átmenetileg alkalmaz, mert a terméket
vagy a magatartást társadalmilag az időhöz és a helyhez illőnek tekintik. Az Amerikai
Marketing Szövetség lényegre törőbben definiálja: a divat egy elfogadott és népszerű stílus
(American Marketing Association, 2021). Kandikó (1982) szerint a divatnak vannak esztétikai,
lélektani, szociológiai vonatkozásai, de alapjában véve gazdasági tényező, amely a ruhák
erkölcsi kopásának gyorsításával újabb keresletet indukál. Fontos aspektus még, hogy a
divatnak vannak kulturális -, és társadalmi vonatkozásai is, a divat egyben önkifejezés is,
amely bármely időpontban felismerhető, és amely egy társadalmi rendszeren vagy az emberek
egy csoportján belül időként változik (Sproles, 1974).
Tudni kell azonban, hogy a divatipar a második legszennyezőbb iparág az olajipar után
(‘World Trade Statistical Review 2016’, 2018). A divatipar szinte sosem lehet teljesen
környezetbarát (Gordon & Hill, 2015), de jelentősen lehet csökkenteni a környezetre káros
hatásait. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabb témává válása miatt - ami erősen
összefügg a gyors divat megnövekedett elterjedésével - megjelent a lassú divat vagy más néven
„slow fashion” mozgalom. A gyors és lassú divat nem egymással ellentétes kifejezések.

9

Nem találtam meg eredeti forrást.
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A következőkben a lassú divat kialakulásához vezető utat ismertetem röviden. Az 1960-as
években a vásárlókban tudatosulni kezdett a ruhagyártás hatásainak környezetre tett káros
következménye (Henninger, Alevizou, Oates, 2016). A gépesítésnek köszönhetően ekkor
terjedt el a tömeggyártás, és az olcsó, de rosszabb minőségű anyagok használata. Az 1960-as
években jelent meg a hippi mozgalom, ami összefüggött a környezetvédő csoportosulások
alakulásával. A hippik öltözködési jegyeit a mai fenntartható divat elődjének tartják (Gordon
& Hill, 2015). A gépesítés megjelenésének és elterjedésének hatására jelent meg a gyors divat
vagy más néven „fast fashion”, aminek legfőbb jellemzői az új kollekciók, minél gyorsabb
piacra dobása és az alacsony árak. A hagyományos tavasz/nyár és ősz/tél kollekciókat
felváltotta 52, kis szezon. A gyors divat jellemzője, hogy a ruhadarabokat nem hosszú távra
tervezik. Az új irányzat arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy néhány hét viselés után cseréljék le
ruhadarabjaikat, és vegyenek újat. Ennek több, jelentős környezet károsító hatása van. Többek
között a ruhaipar jelentős hulladékot termel, illetve káros a pamut termesztéséhez használt
vegyszerek és a nagy mennyiségű víz használata is (Gordon & Hill, 2015). A környezeti
hatásokon túl a divatipar a társadalomra is befolyást gyakorol. A ruhák többségét KeletEurópában és Ázsiában gyártják, ahol a munkások rendkívül rossz körülmények között
dolgoznak nagyon csekély fizetésért (Rieple, 2010).
A lassú divat az újrafelhasználást, az újrahasznosítást és a megújuló organikus
anyagok használatát hirdeti. A kifejezés eredeti jelentése a fenntartható értékeket, az etikus
körülményeket és a ruhák hosszú élettartamát tartja a legfontosabbaknak (3. ábra).

3. ábra: A lassú divat és a használt ruha kapcsolata,
forrás: Collings (2018) alapján, saját szerkesztés
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Csalár (2020) a fenntartható divat szinonimájaként használja az etikus divat vagy az
ökodivat kifejezéseket. A divatszakértő szerint egyszerre hordozza magában a környezeti és
társadalmi fenntarthatóságot. A fogalom szorosan kapcsolódik a „fenntarthatóság”
kifejezéshez, amelynek nincs egy általánosan elfogadott definíciója. A fenntarthatóság egyik
értelmezése szerint a jelenben fennálló szükségletek elérése úgy, hogy ezzel a jövő generációi
nem lesznek korlátozva a szükségleteik elérésében (Henninger et al., 2016). A fenntartható
divat oximoronnak tekinthető, mivel a trendek mindig gyorsan váltakoznak, ami ellentétben áll
a fenntartható divat hosszú távú használatot hirdető nézeteivel.
Collings (2018) szerint az etikus divat hangsúlya inkább a jó munkakörülményeken, az
állat- és környezetvédelmen van.
Stanton (2021) szerint a lassú divat a ruha minőségére helyezi a hangsúlyt, továbbá, hogy
a fogyasztó a ruhákat hosszan (időben sokáig) használja. A mozgalom lassabb, kisebb
volumenű gyártásra ösztönöz, egyesíti a fenntarthatóságot az etikával, és végső soron arra
ösztönzi a fogyasztókat, hogy lassuljanak le, vásároljanak kevesebbet, ami viszont legyen
jól kiválasztott, magas minőségű, etikusan elkészített ruha.
A lassú divat trendje számos fogyasztói magatartás formában megjelenhet. Először is abban,
hogy a fogyasztó soha, vagy ritkán (évente) vásárol ruhát. Ha vásárol, akkor is használtat /
újrahasznosított / tartósságot ígérő anyagokból készült ruhadarabot. Továbbá abban is, hogy a
meglévő ruháját nem lecseréli, hanem megjavítja, átalakítja (saját kezűleg vagy varrónő
segítségével), esetleg elcseréli ismerősi körben. A használt ruha például jó megoldás lehet
azoknak, akik elsőkézből nem tudják megengedni maguknak a jó minőségű ruha vásárlását. A
másodkézből érkezett ruhák, bár nem minden pontban felelnek meg a lassú divat fogalmának,
hiszen előállításuk nem biztos, hogy etikusan történt, de a ruhák újrahasznosítása a
termékéletciklusában már körforgást eredményez.
A fogyasztók hozzáállása az etikus fogyasztáshoz pozitív, mindazonáltal az etikai
érdekek megvalósulása az etikus vásárlási döntésekben összetettebb (Carrington, Neville,
& Whitwell, 2010). A környezetbarát viselkedés, az etikus fogyasztás jellemzően
kompromisszumot jelent az egyéni és a kollektív haszon között, ezért a környezettudatosságot
gyakran Schwartz (1977) által meghatározott altruizmus-modellel magyarázzák. A Schwartzmodell szerint az altruista viselkedés akkor következik be, ha az egyén tudatában van a
társadalomra gyakorolt negatív következményeivel és hajlandóak felelősséget vállalni a
megelőző vagy javító intézkedések megtételéért. Schwartz elméletében a feltételezés az,
hogy a környezetvédelem kollektív jószág, amely aktiválja a fogyasztókat a környezetbarát
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cselekvésre. Ebből az is következhetne, hogy a különböző termékek életciklusáról és környezeti
hatásáról szóló információk ismerete tükrében a fogyasztók bölcsen, a kisebb környezeti
lábnyomot okozó termékeket választják. Eddig ez a gyakorlatban nem vált valóra
(Carrington, Neville, & Whitwell, 2010).
A hazai TrendInspirácó Műhely (Törőcsik & Csapata, 2019) kutatásában is megjelent az
„öko-paradigma”, ami szerint a fogyasztók döntéseiben megjelenik a környezettudatosság, a
mértéktelen fogyasztás helyett a környezetvédelem új döntési prioritássá lép elő. Ez a
megatrend a használt ruha piaci részesedésének növekedését vetíti előre a ruhapiacon.
Azonban jelen van a „nem akarom tudni…” trend, ami Carrington, Neville, & Whitwell,
(2010) eredményeit erősíti, miszerint a fogyasztók döntéseiben nem egyértelműen jelenik meg
a környezettudatosság. Törőcsik & Csapata (2019) szerint az emberek azt gondolják, hogy a
világban a dolgok előre meg vannak írva, nem akarnak tudni arról, hogy például mi lesz a sorsa
a már megunt, kidobott ruhákkal. A vásárlás során hozott kompromisszumaikat
megmagyarázzák, miközben olyan ellentétes elvárásokkal élnek, mint például legyen valami
olcsó, de fenntartható módon termelt. Ezt erősíti meg Joergens (2006) kutatása is, amelyben azt
találták, hogy a fogyasztók érdeklődnek az ökodivat iránt, de nem szeretik, ha az etikus
vásárlás kényelmetlenséget okoz számukra (például magasabb ár). Ez nem azt jelenti, hogy
a fogyasztókat egyáltalán nem érdekelné az etikátlan magatartás, de úgy tűnik, nem minden
etikátlan magatartás befolyásolja egyformán a vásárlói magatartást, különösen, ha
divatcikkekről van szó. Joergens kutatás válaszadói körében az állati bántalmazás nagyobb
szimpátiát váltott ki, mint az etikátlan munkakörülmények a ruha iparban. Továbbá azt
találta, hogy a fogyasztók mindaddig, amíg a ruháikban lévő vegyi anyagok nincsenek
negatív hatással a bőrükre, nem törődnek a ruhát előállítók egészségére és a környezetre
gyakorolt hatásával. A 2019-es trendek10 közül érdemes még kiemelni az „időpazarlás”
jelenségét, ami szerint a fogyasztók a kényelmük fokozása érdekében olyan szolgáltatásokat
vesznek igénybe, amellyel időt takaríthatnak meg. A használt ruha pedig - több ok miatt is egy időigényes vásárlói forma.

10
Hazai aktuális trendek 2019-ben: természeti erőkkel, tudás szexi, tömeges egyének, zöldség-sztárok,
futóhomok identitás, időskori nyomás, „nem akarom tudni”, időpazarlás, mesterséges unintelligencia.
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A ruha fontos szerepet tölt be a fogyasztó életében: stílusa, divatossága által kifejezi
önmagát a társadalom felé. Tehát fontos az egyén lelkének, miközben a divatipar
gazdasági mozgató erő is. Komplexitása miatt nehéz elmozdítani a termelés és
ugyanakkor a fogyasztás lassulása felé.
A lassú divat magában hordozza az” öko-paradigma” és „nem akarom tudni
trend” ambivalenciáját. A lassú, az etikus és a fenntartható divatnak az a célja, hogy
a fogyasztók a ruhákhoz való viszonyukat átgondolják és újraírják a vásárlási
szokásaikat egy tudatosabb termék, márka választással. A használt ruha
költségkímélő megoldás lehet erre. Ami ellene szól, hogy ez egyidőigényes vásárlási
forma („időpazarlás” trend).

1.3.1.2 GENERÁCIÓS HATÁS
A külső befolyásoló tényezők közé tartozik a generációs hatás (kohorsz hatás) is mint
szubkulturális környezeti elem. Először ennek tudományos hátterét mutatom be.
A hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint a generáció klasszikus fogalma német földön
keletkezett egy magyar embertől, Mannheim Károlytól. A szociológus szerint biológiai alapok
helyett a fejlődéspszichológia és a szocializáció szempontjából érdemes a témát értelmezni. Azt
állítja, hogy a generáció tagjait a születési évjáraton túl összeköti a hasonló társadalmi,
történelmi folyamat, vagyis azonos külső, környezeti hatásokat élnek meg ugyanabban az
életszakaszban. Mindebből következik, hogy a másodlagos szocializációjuk is megegyezik, sőt
a fiatal felnőtt korban a közös tapasztalásból fakadóan hasonló a természetes világképük.
Mannheim szerint az egyén korai életévében kialakult személyiség annyira meghatározó, hogy
természetes világképként rögzül, minden későbbi élmény csak ezekre rakódik rá. Az élet
tulajdonképpen az ifjúkorban befogadott „természetes világkép” tagadása és lebontása. A
tagadásban is alapjában véve a tagadáshoz történik az igazodás, ami akaratlanul is
meghatározza az embert. (Mannheim, 1928)
Manapság inkább Strauss & Howe (1991) amerikai történészek generációs elmélete ismert,
elfogadott, amely -lényegében ugyanaz mint Mannheimé- három tényezőt vesz alapul: az
észlelt generációbeli tagságot, a közös hiedelmeket, viselkedést, és a közös helyet a
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történelemben. A szerzőpáros abból indul ki, hogy egy saeculum (hozzávetőlegesen 80 év,
azaz egy emberi élet) alatt négy generációváltás történik, amelyek ciklikusan követik egymást.
Az első időszak, a felemelkedés (High) egy krízis utáni időszak, amikor az
intézményrendszer erős, az egyének gyengék. A másodiknak az ébredés (Aweking) nevet adták,
amikor az egyének az autonómia nevében megkérdőjelezik, gyengítik az intézményrendszert.
A harmadik, kibontakozás (Unraveling) szakaszban az intézmények meggyengülnek, erős
individualizmus a jellemző. A negyedik szakaszban, fordulópontban (Forth turning) történik a
társadalom újraszerveződése, az elavult intézményrendszer lebomlik, újra értelmezik őket, és
az egyének valamely új csoport felé elköteleződnek. (Strauss & Howe, 1991)
Strauss és Howe minden időszakra archetípusokat feltételez: az értékerős „próféta” (válság
vége felé született generáció), az ébredés idején született, szabadságszerető „nomád”, a
vagyongyarapító, közösségépítő „hős”, s végül az újabb válság idején született „művész”. Egy
adott generáció tagjai hasonló világlátással és értékrenddel rendelkeznek, míg a generációk
egymástól különböznek. A 1. táblázat összefoglalja, és szemlélteti az egyes generációk közötti
különbségeket.

1. táblázat: Generációk közötti különbségek,
forrás: saját készítés
A „generation gap”, azaz a generációk közti különbségek többek között megjelennek abban,
hogy másként tekintenek az életre, mások a vágyaik, céljaik, különböző motivációkkal
rendelkeznek, hasonló élethelyzetben máshogy döntenek, eltérőek a fogyasztói szokásaik,
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vásárlási magatartásuk. A generációk nagyon erős, közös kohorsz-élménye hatással van az
értékorientáció kialakulására, sőt az egyén vásárlói attitűdjére (Smith & Clurman, 1998).
Kinley, Josiam, & Lockett (2010) az életkor és a vásárlási orientáció közötti
kapcsolatra vonatkozó kutatásában azt találta, hogy az emberek életük során
megváltoztatják az igényüket az áruval/szolgáltatással kapcsolatban (- ugyanakkor azonos
korcsoportok eltérő kultúrákban másként és másként változtatnak az igényeiken). Például a
tizenévesek jobban érdeklődnek az élénk színek megvásárlása iránt, mint egy középkorú vagy
idős egyén, aki inkább a finom mintákat részesíti előnyben.
Mafini et al. (2014) szerint az életkor befolyása a különböző korcsoportokba tartozó
emberekre korlátozódik. Gupta, Brantley, & Vanessa (2010) megjegyzik, hogy az életkor
hatása az egyén ruhavásárlási orientációra a generációs kohorszokon belül korlátozott.
Mafini et al., (2014) kutatása szerint részben vannak szignifikáns különbségek az Y generációs
kohorsz ruhavásárlói tipológiái és a válaszadók életkora között.
Mindezeknek mond ellent a Trend Inspiráció kutatása, mely szerint a generációs határok
erodálódásának megatrendje érzékelhető. Eszerint a korábbi időszak kiegyensúlyozott
életfeladat-határai elmosódtak, a társadalmak nagy része egyszerűen csak fiatal akar lenni.

Kutatásomban annak járok utána, hogy mennyire érzékelhető a generációs
határoknak az erodálása a használt ruhával kapcsolatban.

1.3.2 SZEMÉLYES TÉNYEZŐK
Mafini, Dhurup, & Mandhlazi (2014) fontos tényezőknek tekintik még az egyén vásárlási
orientációjában a személyes tényezőket, amit a következőkben ismertetek. Ebben a fejezetben
a demográfiai jellemzők mentén megfigyelhető, a kutatásom szempontjából releváns, új
viselkedés mintákra térek ki.
A nemek szerepének kutatása a fogyasztói magatartásban gyakran és régóta kap figyelmet
(Carsky & Zuckerman, 1991; Mitchell & Walsh, 2004; Stern, 1988). A kutatások megoszlanak
aszerint is, hogy a nemek kapcsán pontosan milyen tényezőre összpontosítanak. Palan (2001) a
vásárlással kapcsolatos különbségeket a biológiai nem alapján azonosította, Lavin (1993) a
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nemi szerepek alapján kialakult attitűdök között, Fischer & Arnold (1994) a nemi identitás
alapján vizsgálta a fogyasztói magatartást.
A férfiak és nők vásárlói magatartásában megjelenő különbségekkel is számos kutató
foglalkozott. Bakewell & Mitchell (2004) azt találták, hogy a férfiak a vásárlásban független,
magabiztos döntéseket hoznak, sőt akár kockázatosat is. Kutatásukban szignifikáns
eredményt hozott, hogy a férfiak gyorsabban hozzák meg a vásárlói döntést, kevésbé
befolyásolja őket a barátok vagy a társak véleménye. A nők tehát több időt töltenek vásárlással,
mint a férfiak, miközben a férfiak több pénzt költenek a vásárláskor, mint a nők.
Evans, Christiansen & Gill (1996) és Raajpoot, Sharma & Chebat (2008) kutatása szerint
megállapítható, de nem nagy a különbség a nemek vásárlási magatartásai között. Raajpoot et
al. (2008) szerint a férfiak számára fontosabb az alkalmazottak viselkedése a vásárlás
értékelésében. A nők pedig akkor vélik izgalmasabbnak a vásárlási élményüket, ha úgy
érzékelik, hogy szélesebb termékválaszték közül válogathatnak. Evans et al. (1996) szerint
a nők szignifikánsan különböznek a férfiaktól abban, hogy jobban vágynak az elfogadható
árakra, a korszerű divatra és stílusokra, az informatív kirakatokra, a munkahelyhez
közeli, kényelmes helyekre és a tiszta vásárlási környezetre.
A Szták & Molnár (2018) szerint a fővárosiaknak nagyobb a vásárló erejük, ennek ellenére
a lakóhely településtípus mint vizsgálati szempont a magyar kutatásokban, ritkán kerül a
fókuszba. A kivételt erősíti Németh (2019) cikke, ami a főváros és vidéki lakosok vásárlási
szokásairól szól. Kutatásuk11 eredményei a következők:
•

A fővárosban magasabb arány jött ki arra, hogy az Y generációsok a saját
maguk végzik a bevásárlást. (Ezt a szerző az egyszemélyes háztartások magasabb
számával indokolja.)

•

A fővárosiak esetében nemi különbséget találtak (p<0,032) abban, hogy a férfiak
több hálózatot12 tartanak szimpatikusnak (3,46; n=383), mint a nők (3,27;
n=690).

•

Mind a fővárosiak (p<0,020), mind a vidékiek (p<0,001) kapcsán jellemző volt,
hogy a Z és Y generációsok szimpatizáltak a legtöbb üzlettel, míg az idősek (X

omnibusz jellegű kutatás, n=4342
A kutatásban vizsgált hálózatok: Tesco, CBA, Coop, Spar, Auchan. Interspar, Lidl, Metro, Penny Market,
Aldi, Reál.
11

12
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generációsok, Baby boomerek) a legkevesebb hálózattal, vagyis ritkábban
váltogatják a boltokat.
•

Végül nemi fogyasztói szokás különbséget találtak: a férfiak átlagosan több
üzletbe járnak (2,82; n=928), mint a nők (2,69; n=2341).

Kutatásomban a nemek alatt a biológiai nemet értem. Használt ruhával
kapcsolatos fogyasztói magatartást kutatok nem (férfi és női vásárlók közötti
különbség) és a ritkán kutatott lakhely típus (vidéki és fővárosi vásárlók közötti
különbség) vonatkozásában.

1.3.3 PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK
A fogyasztók ruhavásárlási szokásait a demográfia (pl. nem és életkor) tényezők mellett
befolyásolja még az egyén pszichológiai sajátossága (életmód), a személyiség, a motiváció, a
tudás, az attitűdök, a meggyőződés és az érzések (Jackson, Ervin, Gardner, & Schmitt, 2001)13.
Az attitűd egy olyan mentális és idegi készenléti állapot, ami tapasztalat révén szerveződik.
Az attitűd azokra a tárgyakra és helyzetekre, amikre vonatkozik, az egyén reakcióira
irányító vagy dinamikus hatást gyakorol (Allport, 1935). Hofmeister-Tóth & Törőcsik
(1996) szerint két alapvető komponense a meggyőződés és az érték, amit a következőképpen
lehet leírni:
Attitűd = Meggyőződés x Érték
A meggyőződés az előzetes ismeretanyag, ami a fogyasztó rendelkezésére áll jelen esetben
a használt ruha vonatkozásában. Ilyen lehet, hogy a lassú divat egyik formája, az
újrafelhasználás által támogatja a fenntarthatóságot.
Az attitűdöt befolyásolja a tanulás, ami a marketingben a tapasztalatszerzés, amelyben az
egyén információt gyűjt és raktároz el oly módon, hogy az a későbbi magatartását, a döntési
folyamatát befolyásolja. A korábbi meggyőződést a tanulás folyamata során szerzett ismeretek
és tapasztalatok (élmények) mélyítik, vagy éppen elbizonytalanítják.
Rokeach (1969) (hiv.: Pál, 2016) szerint az attitűdök három lényeges ponton térnek el az
értékektől:
13

Kutatásomban az egyén életmódjával és személyiségével nem foglalkozom.
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1. Az értékek túlmutatnak a konkrét tárgyra való vonatkozáson, míg az attitűdök
konkrét tárgyakra vonatkoznak.
2. Az értékek irányítják a cselekvéseket és az attitűdöket is.
3. Az értékek meghatározott viselkedési módokra vagy kívánt állapotokra vonatkozó
preferenciák.
Az érték kapcsolódik az egyén kialakult értékrendszeréhez. Az egyén mérlegeli, hogy
mennyire beilleszthető a termék/fogyasztás „nyújtotta” érték a saját értékrendszerébe,
illetve, ha változtatást kíván, akkor az értékelési folyamatban a fogyasztó mérlegeli az
új/megváltozott érték mérhető hasznosságát.
Az értékek alapvető szerepet játszanak az ember személyiség fejlődésében, mert
meghatározzák a kívánt viselkedési mintákat és/vagy a viselkedés kívánt hatását. A
kifejezésnek a szakirodalomban számos értelmezése létezik, amelyek közül csak a
kutatásomból releváns szempontokat említem meg:
- Dose (1997) összegyűjtött szakirodalma alapján az értéket hitrendszerként,
- Schwartz & Bilsky (1990) szerint célként,
- Eagly & Chaiken (1993) szerint attitűdként,
- Rokeach (1969) szerint preferenciaként érdemes kezelni.
A változatos értelmezések ellenére az elméleti szakemberek egyetértenek abban, hogy az
értékek speciálisak, tartósak (Meglino, Ravlin, & Adkins, 1989). Az érték általában egy adott
tárgyra vagy helyzetre vonatkozik és a kultúra, a társadalom és a személyiség befolyásolása
mentén alakul ki (Eroğlu, 2012).
Disszertációmban a fogyasztói attitűdöt az élmények szempontjából vizsgálom. Az
érték a tudat és érzelem mellett egyike a vásárlói folyamatban meghatározó
tényezőknek. A megközelítések alapján azt tekintem mérvadónak, hogy az érték
valamilyen kívánt állapotra vonatkozó motiváció kognitív reprezentációja.
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1.4 VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSI FOLYAMAT
1.4.1 VÁLTOZÁSOK
A fogyasztó mint döntéshozó egy vásárlási folyamatban vesz részt, amelynek lépéseinek,
folyamatainak leírására, értelmezésére számos modell létezik. Közülük a tudományos életben
a legelterjedtebb Engel, Blackwell, & Kollat (1968) öt szakaszból álló döntési modellje. A
lépéseket egymás után írják le, de kiemelik, hogy a valós életben egyes fázisok
egybeolvadhatnak, illetve akár el is maradhatnak Kritikája, hogy a döntési folyamatot
leegyszerűsíti, lineárisan írja le. A mai tudományos nézőpont szerint a vásárlói magatartás nem
egy ilyen tölcsérelvű folyamat. (Többek között az új impulzusok, élmények jelenléte és
emlékként való rögzülése miatt, amit az Élmény fejezetben fejtek ki bővebben.) Manapság
inkább olyan módszert alkalmaznak a vállalatok, amiben a vásárlói döntéseket
interdiszciplinárisan közelítik meg. A vállalatok, ha meg szeretnék érteni a vásárlójukat akkor
többek között fogyasztói felfedezőutat (customer journey vagy journey map) készítenek,
esetleg empátia térkép segítségével tárják fel a fogyasztók érzéseit, észleléseit.
A továbbiakban mégis a hagyományos, Engel et al. (1968) féle öt szakaszon mutatom be a
használtruha-vásárlás lépéseit, mert letisztultságában ki tudom emelni azon szempontokat,
amelyek még szerepet játszhatnak a választott termékcsoportom vásárlása során.
Az első lépés tulajdonképpen a döntés előkészítése: a fogyasztó felismeri a döntési
helyzetet, kialakul a döntés kényszere, elkezd érdeklődni. Ebben jelentős szerepe van a
motivációnak, mi is a fogyasztó valódi célja. A második lépésben az egyén elkezd
információkat gyűjteni. A kapott információkat összegzi, értékeli és sorrendet állít fel. A
negyedik lépésben megszületik a döntés, az alternatívák egyikének kijelölésével. Végül pedig
utólagos értékelés zajlik, hogy a döntés valóban kielégítette-e a kezdetben felmerült igényt,
szükségletet vagy sem.
A továbbiakban a vásárlás ötlépcsős döntési folyamatát mutatom be részletesebben, a
fogyasztót egy-egy szakaszban mik jellemzik, mik befolyásolják, miként jut el a vásárlás
aktusáig.
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1.4.2 PROBLÉMAFELISMERÉS ÉS ÉRDEKLŐDÉS
A vásárlói döntés első eleme a problémafelismerés, vagyis amikor a fogyasztóban
megjelenik a szükséglet vagy az akarat, hogy egy kényelmetlen állapotot megszüntessen vagy
egy kívántat elérjen. A ruhavásárlás esetében mindez úgy is megtörténhet, hogy az akarat, a
vágy a vásárlói térben alakul ki a kínált termékek láttán.
A szükséglet egy belső állapot, amely bizonyos dolgokat vonzóvá tesz az egyének
számára. A ki nem elégített szükséglet belső feszültséget okoz, amely hajtóerőként jelentkezik,
és olyan folyamatot indít el, amely segít kielégíteni a szükségletet és csökkenti a felgyülemlett
belső feszültséget (Antal & Dobák, 2013).
Az akarat már egy magasabb szint, egy vágy arra, hogy megelégedettséget érezzen. A
különbség köztük az, hogy a szükség a fizikai és pszichológiai kényelmetlen érzésből ered, míg
az akarat már egy kielégített, minimum szint megléte után jön létre a fizikai és pszichológiai
állapot fokozására. A szükségletet az egyén fizikai jellemzője és a környezete is befolyásolja.
Az akaratnál pedig a fogyasztó társadalmi-gazdasági kontextusa és annak környezete játszanak
döntő szerepeket (4. ábra).

4. ábra: Az akaratot és szükségletet befolyásoló tényezők,
forrás: Sheth et al. (1998) alapján, saját szerkesztés
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Az egyén szükségletét Sheth et al. (1998) alapján, három dolog határozza meg: a genetika,
a biológiai jellemzők és a pszichogén állapot. Ezek alapján a gén állomány hatással van az
egyén szükségleteire. A biológiai jellemzők, vagyis nem, rassz és életkor szerint is eltérnek a
szükségletek. A pszichogén állapot az egyén lelki állapotára és kognitív működéseire utal. Ide
tartozik a hangulatingadozás, az érzelmi állapot, a percepció, a kogníció, és a hosszú távú
memória, amik szintén egyénenként eltérőek.
Az egyén szükségletét az épített/mesterséges környezet szinten három tényező befolyásolja:
klíma, topográfia, ökológia. Klíma olyan körülményeket tartalmaz, mint a hőmérséklet,
tengerszint feletti magasság és a csapadék mennyiség. Például teljesen másfajta ruhákra van
szükség egy meleg és egy hideg éghajlatú területen. A topográfia a terület földrajzi fekvésére,
fizikai körülményeire utal. Például havas hegyvidéken élő egyénnek vélhetőleg szüksége van
tapadásmentes, meleg hócsizmára. Az ökológiai tényezők közé tartozik például a levegő
minősége, ami miatt például egyes helyeken az erős UV sugárzás miatt elterjedt a széles
karimájú kalap viselete.
Az akaratot befolyásolja az egyéni helyzet és a társadalmi-gazdasági környezet is. Az egyéni
kontextushoz tartozik a financiális keret, az intézmény és a kultúra. A financiális keret arra utal,
hogy az egyén mekkora anyagi erőforrással rendelkezik, amibe beletartozik a jövedelem, az
ingóságok, az öröklések és a kölcsönkérési „erő”. Az intézményi kontextusba tartozik minden
olyan csoport, szervezet, ahova az egyén úgy érzi, hogy tartozik. Végül pedig maga a kultúra
is meghatározza az akaratot, azt, hogy az egyén mire vágyik, mi számít értéknek az adott
kultúrában. Szerintem ehhez tartozik leginkább a használt ruha mint termék társadalmi
megítélése is, ami hatással van az egyénre. A fogyasztó akár az egész termékcsoportot
elutasíthatja, mert szegénységgel és szégyenérzettel kötheti össze.
A társadalmi-gazdasági kontextus szintjén az egyén akaratát befolyásoló tényezők a
következők: gazdaság, technológia és közrend. Hatással vannak a terület gazdasági tényezői,
ahol az egyén él, milyen a gazdasági növekedés, infláció stb. Ahogy az is, hogy milyen a terület
technológiai fejlettsége, illetve milyen közrend él az adott országban, milyen szabályok,
rendeletek vonatkoznak a kereskedelemre, eladási helyekre.
Miután a fogyasztó érzékelte az igényét, ezeknek a csillapítása érdekében bizonyos
cselekvéseket hajt végre. Ezen cselekvések alapvető indítékai a késztetések, más néven a
motivációk. A szükséglet, akarat akkor válik motivációvá, amikor eléri azt az intenzitás szintet,
hogy cselekvésre sarkallja az egyént.
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A ruhavásárló szükségletére hat a fizikai jellemzője és a környezete, az akaratát pedig
befolyásolja a társadalmi-gazdasági kontextusa és egyéni helyzete. Ahogy látható már
a problémafelismerés szintjén sok tényező befolyásolja. A továbbiakban a szükségletre
és az akaratra az igény gyűjtőfogalommal fogok utalni.

1.4.3 INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
Amennyiben a problémafelismerés után elfogadásra került a döntési kihívás, a fogyasztó
körülnéz a piacon, információkat gyűjt.
Az információkeresés történhet aktívan, amikor a fogyasztó szándékosan és széleskörűen
keresi az adatokat, illetve passzív módon, amikor minden szándékosság nélkül csak fokozott
figyelemmel kíséri az igényének a kielégítését teljesíthető termékekkel kapcsolatos formális és
informális híreket.
Eredményességében négy összetevő játszik szerepet: az információ mennyisége (1),
minősége (2), időszerűsége (3) és a vásárló kognitív képessége (4).
(1) Az információ elégséges mennyiségét nehéz meghatározni. Ha túl sok az információ
akkor annak feldolgozása időigényes. (Ez például a használt ruha esetében egy tipikus
jelenség.) Az információ mennyiségét nagyban befolyásolja a termék vagy szolgáltatás
jellege, a fogyasztó személyisége, valamint a piac és a vásárlási szituáció jellemzői
(Agárdi, 2010). Továbbá érdemes kiemelni a szelektív figyelem fogalmát, amely szerint
hatékonyabban kerül feldolgozásra azon információ, amire a figyelem irányul, mint
amire nem.
(2) Az információelmélet szerint az adatok minőségét alapvetően három tényező
befolyásolja: az információ forrása, a megszerzésének módja és az információ
ellenőrzöttsége. Csak általánosságban lehet előre jelezni, hogy mely információkra lesz
szükség a döntés meghozatalánál.
Kotler & Armstrong (1996) szerint a fogyasztók a következő forrásokból informálódnak:
•

személyes (család, barát, ismerősök);

•

kereskedelmi (reklámok, termék csomagolása, eladók);
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•

közszolgálati;

•

tapasztalati (a termék kipróbálása, korábbi használata).

(3) Az információ időszerűségének két dimenziója van. Egyrészt, hogy a kívánt adatok
időben rendelkezésre álljanak, másrészt, hogy a döntés időpontjában releváns, aktuális
információk álljanak rendelkezésre. (Németh & Papp, 1995)
(4) A vásárló kognitív képességének vizsgálatával leginkább a kognitív pszichológia
foglalkozik. A folyamatnak a része a gondolkodás, a percepció, a memória, az
identifikáció és a problémamegoldó képesség, meg az egyén pszichológiai
beállítottsága (Horváth & Bauer, 2016).

Kutatásomban a fogyasztó információgyűjtésével nem foglalkozom, de közvetetten
hatással van az eredményeimre.

Értékelés
Az információgyűjtés eredményeképpen a fogyasztó egy olyan adathalmazzal rendelkezik,
amely az igényének kielégítésére alkalmas termékvariációkat, márkákat és számára fontos
kiválasztási szempontokat tartalmazza.
A döntés meghozatalához ezt az adathalmazt kell értékelnie a fogyasztónak a szempontok
alapján, majd rangsorolnia és végül kiválasztania. A kiválasztásnál a kognitív folyamatok
mellett érzelmi aspektusok is megjelenhetnek, sőt akár dominálhatnak is. Az értékelést
befolyásolhatják továbbá az előítéletek, sémák, intuíciók.
Bizonyos jövedelmi szint felett az értékelésben a ruhavásárlás esetében fontos szerepet
játszik a divat is.

Kutatásomban a fogyasztó értékelési rendszerével nem foglalkozom, de közvetetten
hatással van az eredményeimre.
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1.4.4 DÖNTÉS
A fogyasztó az információk értékelése után döntést hoz, hogy megveszi-e a ruhát vagy sem,
és erre a vásárlási döntésre számos tényező hat.
Elsőként nagyon fontos tényező, hogy a fogyasztó, milyen szerepkörében készül döntést
hozni. Sheth, Mittal, & Newman (1998) könyvükben a vásárló (vevő), a fizető és a felhasználó
szerepköröket emelik ki. Lehet olyan döntési helyzet, amikor ez a három szerep egyszerre van
jelen, de előfordulhat, hogy a vásárló, vagyis aki megveszi a terméket/szolgáltatást különbözik
attól, aki fogyasztja, használja, sőt még attól is eltérhet, aki fizet érte. Ezek mind hatnak a döntés
alakulására.
Másodszor a vásárlási döntés különbözhet attól függően is, hogy új, módosított vagy
rutinszerű vásárlásról van szó. Az új vásárlás esetén a fogyasztó nem vásárolt még ilyen
terméket, így sok információra van szüksége, és nagyobb kockázatot érzékel. Létezik olyan
fogyasztó, aki ilyenkor összehasonlít, értékel. Ez a típus - jellegéből adódóan - igénybe veszi a
döntéshozó idejét, energiáját. A módosított újravásárlás esetében, már ismeri az egyén a
kínálatot, a szokás, esetleg márkahűség miatt dönt a termék mellett. A harmadik esetben
rutinszerű újravásárlás történik, vagyis amikor a fogyasztó az adott szükségletét mindig egy
adott cég termékével elégíti ki. (Törőcsik, 1996)
A fogyasztói magatartás kutatásokban a vásárlási döntésekre befolyásoló szerepe van a
bevonódásnak is (Engel, Blackwell, & Miniard, 1986). A kutatások pozitív korrelációt
mutatnak a bevonódás és a ruhavásárlás között (Kinley, Josiam, & Lockett, 2010;
Michaelidou & Dibb, 2006). O’Cass (2004) eredményei azt mutatják, hogy szignifikáns
különbség van az érintettség, vagyis bevonódás és a termékismeret, szakértelem között: ahogy
a fogyasztó egyre jobban megismeri a terméket, úgy erősödik benne egyrészt a termékkel
kapcsolatos szubjektív észlelése, illetve a bevonódása. Shim & Kotsiopulos (1992) kutatása
szerint magasfokú bevonódást mutató női fogyasztók inkább a szaküzletekben vásárolnak
ruhát, és nagyobb valószínűséggel ismerik a márkákat és a divatirányzatokat.
A vásárlási döntés esetében a fogyasztó észlel kockázatokat. A vásárlónak nem mindig
könnyű a különböző lehetőségekről dönteni, felmerül a lehetősége annak is, hogy a rossz
döntése következtében valamilyen veszteség éri. A vásárlással járó kockázat mindig szubjektív.
A termékről való döntés során a fogyasztók legtöbbször azért éreznek kockázatot, mert még
nincs tapasztalatuk a termékkel. Ez a használt ruha esetében meghatározóan jelen van, hiszen a
kiválasztott termék számos kockázatot rejthet, nem jó méret, egy nem észrevett folt vagy luk.
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A fogyasztó ruhavásárlási döntéseiben szerepet játszik, hogy milyen szerep(ek)ben
van jelen, hogy a használt ruhát először, esetleg újra -, vagy rutinszerűen vásárolja,
illetve mekkora az ismerete a termékről, és ennek megfelelően a bevonódásának
mértéke, intenzitása.

1.4.4.1 A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSHUROK
A döntéshozatalban jelentős szerepet kapnak a szokások, ezért ezt egy külön fejezetben
mutatom be.
A fogyasztás egy tanulási visszacsatolási hurkot képez, amiben lehet vásárlói szokásokról
beszélni, amiket a marketing és trendkutatók folyamatosan vizsgálnak, hogyan változnak, mi
jellemző rájuk.
A rutin és a szokás is rendszeres és ismételt cselekedetekre utal, de mégis mást ért alatta a
szakirodalom. A szokás egy olyan cselekvés, amelyet az egyén gyakran rendszeresen és
ismételten végez, és a tanulás hatása miatt az emberek hajlamosak automatikusan viselkedni
hasonló helyzetben (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Ezek alapján a szokás visszatérő, gyakran
öntudatlan cselekedet. A rutin tulajdonképpen a szokások összessége, vagyis a rutin több
szokásból áll.
Kahneman (2013) Gyors és lassú gondolkodás című könyvében ír arról, hogy az agy
tulajdonképpen két rendszerben dolgozza fel az információkat:
1. rendszer: automatikusan és gyorsan dolgozik, kevés erőfeszítéssel vagy anélkül és nincs
tudatos kontroll;
2. rendszer: szereplői lét, a választás és a koncentrálás szubjektív élményéhez kapcsolódik,
és figyelmet és erőfeszítést igénylő mentális tevékenységekre összpontosít.
Kahnemann kutatásai és heurisztikái azon alapszanak, hogy az agy az első rendszert
próbálja a legtöbbet használni. Ez is magyarázatul szolgál a szokás jelenlétére a
gondolkodásban.
Duhigg 2012-ben megjelent könyvében azt állítja, hogy cselekedeteinket szokások
határozzák meg.
Az agy folyamatosan keresi, hogyan lehetne az energiával takarékoskodni, a szokások
ebben segítenek: ismerős helyzetekben átveszik a vezérlést a viselkedés fölött, elég csak az 138

es rendszernek bekapcsolódnia. Duhigg szerint minden szokásnak létezik egy visszacsatolásos
folyamata, amit hurokként a legkönnyebb elképzelni (5. ábra).

5. ábra: Szokás hurok,
forrás Duhigg (2012) alapján, saját szerkesztés
Az első a jel, aminek a feladata felhívni a figyelmet, hogy elérkezett az ideje az
automatizálódott működésnek. A jelre adott válaszként az egyén véghez viszi az
automatizálódott válaszreakciót, a rutint. Végül pedig az egyén jutalmat kap, amit a teste a
legtöbb esetben tudattalanul üzen neki pl.: endorfin termelődik. A folyamat kiemelt eleme a
jutalom iránti sóvárgás, ami szintén sokszor nem tudatos. Az egész egy hurkot, vagyis
körfolyamot ír le, vagyis a jutalom mindig megerősítésként hat, a személy ugyanazt az
automatizálódott válaszreakciót mozgósítja.
Erre a gondolatra épül a játékosításban14 ismert Eyal & Hoover (2020) alkotta Hook-modell,
horog-modell. A modell lényege arra irányul, hogyan lehet a felhasználó-termék
interakciójában szokásokat kialakítani. A Duhigg alkotta modellt egy negyedik lépéssel
bővíti ki. Hasonlóan az első a jel (trigger), ami lehet egy belső vagy külső késztetés,
cselekedetre hívás. Aztán következik a cselekvés, majd a jutalom, és ekkor jön az új elem, a

14

Játékosítás (gamification): a játékok és játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein.
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befektetés fázis. Amint megkapta a felhasználó a sóvárgott jutalmat, a termék/a vállalat kér tőle
valamit pl.: váltson ki törzsvásárlói kártyát (6. ábra).

6. ábra: Hook modell,
forrás: Pusztai (2018)

Az egyén vásárlási magatartásában is fel lehet fedezni ilyen szokáshurkokat. Maga a
vásárlásélmény igazából ezekben a jutalmakban értelmezhető. Ruhavásárlás esetében
a sóvárgást a divat is kiválhatja.

1.4.5 DÖNTÉS UTÁNI VISELKEDÉS
A vásárlási folyamat utolsó része a döntés utáni magatartás, értékelés, hiszen a termék
megszerzése után a használat, vagy a fogyasztás során alakul ki az elégedettség vagy az
elégedetlenség.
A döntési utáni magatartás megértését egy nagyobb perspektívába szeretném helyezni, és
két fogyasztói magatartást leíró modellt szeretnék bemutatni: a Megismerés-Hatás-Márka
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Döntés (Cognition-Affect-Brand choice, későbbiekben C-A-B) és a Tudat-Érzelem-Érték
(Consciousness-Emotion-Value, későbbiekben C-E-V) modelleket.
Holbrook & Hirschman (1982) szerint a különböző környezeti körülményeket az egyén egy
Megismerés-Hatás-Márka

Döntés

(Cognition-Affect-Brand

choice)

válaszrendszerben

dolgozza fel, amely alapján az egyén értékel, cselekszik és egy márka mellett dönt. A
megszokott C-A-B megközelítés általában a vásárlási szándékot vagy a márkahűséget kívánja
megjósolni (Engel et al., 1986). A C-A-B modell szerint a fogyasztóban először kialakulnak
termékkel kapcsolatos gondolatok, elképzelések (C mint Cognition), majd a termékkel való
interakció hat a fogyasztóra (A mint Affect), és ezek hatására születik meg a fogyasztói döntés
egy márka mellett (B mint Brand choice). Az egész folyamatot egy tanulási visszacsatolási
hurokként is fel lehet fogni (Fiore, 2008).
A modellt számos kritika érte. Kezdetben a fogyasztói magatartást feltáró kutatások jelentős
részét nagy gyártó vállalatok finanszírozták, ami miatt nem meglepő a márka szerepének túlzott
jelentősége (Holbrook, 1986). A másik kritikája a hagyományos C-A-B megközelítésnek, hogy
nem veszi figyelembe a fogyasztói viselkedés "hedonikus", vagyis haszonnal nem leírható
aspektusát (Ahtola, 1985).
Holbrook (1986) szerint a fogyasztói magatartást a Tudat-Érzelem-Érték (C-E-V
modell) mentén érdemes vizsgálni. A C-E-V modell a C-A-B megközelítésen alapszik, de
Holbrook szerint különbözik abban tőle, hogy nem annak az alapvető elemeinek a
kiszélesítésével, illetve a márka választásának magyarázatával foglalkozik, hanem a fogyasztói
élmények ábrázolására, leírására törekszik.
Tulajdonképpen kiszélesíti a fókuszt a fogyasztói magatartás vizsgálatában. Már nem csak
a vásárlói környezet, illetve a termék jellemzőkkel kapcsolatos elképzelések, értékelések állnak
a középpontban, hanem az ember és a környezet közötti verbális vagy nonverbális reakciók is
hangsúlyossá válnak. Az érzelmek hatásait egy szélesebb perspektívára terjeszti ki és értelmezi.
E szerint a fogyasztást úgy kell tekinteni mint egy áramlást, ami magában foglalja a
fantáziákat, érzéseket és a szórakozást. „Élménynézet”-nek nevezik mindazt, ami ezeket
tartalmazza.
A C-E-V modell dinamikát és visszacsatolási köröket feltételez az összetevők között. A
Tudat dimenzió (C mint Consciousness) nem csak a termékkel kapcsolatos elképzelésekre,
gondolatokra utal, hanem magában foglalja az olyan mentális reprezentációkat mint fantázia,
emlékek,

tudattalan

gondolatok,

folyamatok,

amik

az

egyénben

megjelennek

termékélményként. Hasonlóan az Érzelem dimenziót (E mint Emotion) is tágabban értelmezi,
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mert a fogyasztó szubjektív érzelmeinek a hatását is ide érti. A fókusz ebben a modellben nem
a fogyasztói döntésen van, hanem az értéken (V mint Value). A modellben az érték a
tevékenységből eredő, külső vagy belső haszon, mindaz, amit a fogyasztó vásárlás (mint
tevékenység) előtt, alatt és után nyer, szerez. Míg a külső értékek inkább a vásárlás
hatékonyságára, a logikán alapuló megjelenésre és funkcionalitásra koncentrálnak, addig a
belső hasznosság egy szubjektív, belső kielégülésre, a megelégedettség érzésére. (Fiore, 2008)
Ez a modell feltételezi, hogy a vásárlói tevékenységhez kapcsolódó tudatok, érzelmek
értékek élményt jelenthetnek a fogyasztó számára. A C-E-V megközelítés tehát kifejezetten
elismeri és figyelembe veszi a fogyasztási tapasztalatok alapjául szolgáló – részben – rejtett
érzelmeket. Tulajdonképpen azt feltételezi a modell, hogy a fogyasztóban a vásárlás során
élmény teremtődik.

Disszertációmban a C-E-V modell alapján vizsgálom a fogyasztói magatartást. Ezen
modell értelmében a vásárlás egy Tudat-Érzelem-Érték visszacsatolásban zajlik, és
jelentős szerepet kap az élmény, amit a vásárló a vásárlás során vagy után szerez.
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2. AZ ÉLMÉNY
A 1990-es évek óta megjelentek olyan fogyasztói magatartás kutatások, amelyekben a
humán fizikai és lelki aspektusait egyaránt figyelembe veszik. Az érzelmek fogyasztói
magatartására tett szerepe hangsúlyossá vált, a fogyasztók nem csak gondolkodók és cselekvők,
hanem érző lények is. A menedzsmenttudományokban Holbrook és Hirschman (1982) használt
vevőélmény (customer experience) fogalma ismert, ami a fogyasztói magatartást élménynézőpontból közelíti meg. A szolgáltatásgazdaságot felváltotta az élménygazdaság, vagyis a
kínálat élményeken alapszik, és élmények felépítésére specializálódik (Pine & Gilmore, 1999).
Pine és Gilmore (1998) fogalmazták meg élménygazdasággal (experience economy) foglalkozó
cikkükben, illetve könyvükben (1999) először, hogy az élményjavak (experience goods) sajátos
tulajdonságaiknál fogva a javak egy eltérő, önálló kategóriáját alkotják.
Az új felfogás a fogyasztást holisztikus élményként kezeli, amelynek során a vállalat
és/vagy annak ajánlata és a fogyasztó kapcsolatba lép (LaSalle & Britton, 2003). A 2000-es
évektől kezdve végeznek úgynevezett élménykutatásokat. Ezek lényege, hogy a fogyasztást
mint élményt vizsgálják. Arra keresik a választ, hogy a fogyasztók a vásárlás során milyen
(pozitív vagy negatív) benyomást, élményt szereznek.
Az élménynek mint fogalomnak egyetemesen elfogadott definíciója nem létezik.
Meghatározása eltér a különböző tudományterületeken annak függvényében, hogy melyik
aspektusára helyezik a hangsúlyt. A szakirodalom alapján három társadalomtudománynak az
élmény megközelítését tartottam relevánsnak a témám szempontjából: a pszichológia, a
szociológia és a közgazdaságtan. A következőkben az élményt értelmezem, mint egy lelki -,
egy társadalmi jelenséget, végül pedig mint egy élménygazdasági fogalmat.

2.1 ÉLMÉNY A PSZICHOLÓGIÁBAN
Elsőként szeretném bemutatni az élménykutatásom alapját képező élmény fogalmát. A
pszichológiában használt jelentése alapján az élmény egy lelki folyamat. Ennek a megértéséhez
fontos tisztázni, hogy mi a lélek fogalma. A Szókratészt megelőző görög gondolkodók az
emberi lelket elemek összességének tekintették, míg az ókori filozófus és tanítványai, mint
például Platón már egységként kezelték (Horváth, 2012). Arisztotelész is ezt vallotta, hogy a
“lélek az élőlények leglényegesebb tulajdonsága”, és a test és lélek egymástól függő tényezők
(Arisztotelész, 1988).
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Egy tágabb értelmezés, az empirista filozófusok szerint minden ismeret végső alapja az
érzékelés. Locke ezt külső és belső forrásokra osztja: az érzékelés (sensation): az az egyedi
szenzoros események; és a belső önérzékelés (reflexion): a lélek tevékenysége, vagyis belső
élménytöredékek (Pléh, 2010). Ezek alapján tehát Locke azt állítja, hogy az élmények,
tulajdonképpen a lélek működésével keletkeznek és tulajdonképpen az érzékelés belső
feldolgozásával jönnek létre. Ezt erősíti meg Berkeley gondolata is, aki tulajdonképpen
fordítva közelíti meg az élményt. Szerinte ugyanis az elme az egyén élete során szerzett
érzékletekből áll össze, és a tapasztalt élményeknek magára az érzékelésre is visszacsatoló
hatásuk van (Bartha, 2011). Összességében hasonlóan Locke megközelítéséhez azt állítja,
hogy az érzékelés és az élmény között egy egymásra ható kapcsolat van. Ennek a tovább
gondolása, hogy a tapasztalat szerzése egyben egy tanulási folyamatot is feltételez, és Pléh
(2010) szerint ez a tanulási folyamat nemcsak összekapcsolja a gondolatokat, hanem szervezi
a „benyomásokat” is (Pléh, 2010). A tanulás révén tehát alakulnak a belső élménytöredékek,
azaz megváltoztathatóak. Ez a megközelítés feltételezi azt, hogy ez az élményszerzés és
feldolgozás az egyén szubjektív valóság érzékelésén keresztül történik.
Ez a szemlélet a humanisztikus irányzat alapfeltevései közé tartozik. A fenomenológiai
szemlélet, mint az egyik alapelve a humanisztikus pszichológiának a személyek szubjektív
tapasztalatára helyezi a fő hangsúlyt, azaz arra, hogy minden személy a maga egyedi módján
észleli a körülötte lévő világot. E szemlélet követőinek alapvetése, hogy a megértési
folyamatban érdemes követni a másik ember szubjektív élményeit, és tapasztalatait
valóságosnak kell tekinteni, noha az észlelési mód mindig egyéni (Gurwitsch, 1979).
Amit még fontos kiemelni, hogy Kahneman, Wakker, & Sarin (1997) szerint különbség
van az élmény megtapasztalás és az élmény emlékezés között. Azt állítja, hogy létezik egy
tapasztaló és egy emlékező én. A tapasztaló én a jelenben él, az érzékszerveken keresztül
felfogott pillanatokat, vagyis a fizikai és szociális környezetéből érkező aktuális benyomásokat
dolgozza fel. Kahneman, Wakker, & Sarin (1997) kísérletei azt mutatják, hogy az élmény
fizikai jelenléte mindössze három másodpercig tart. Az emlékező én már az élmény újra és újra
feldolgozott verziója, ami a sok véleménytől, egyéb körülmények hatásától „átíródik”. Így
maga a tapasztalt élmény, merőben különbözik attól az élménytől, amire az egyén emlékszik.
Kahneman, Wakker, & Sarin (1997) szerint kapcsolat van az emlékező én által megőrzött
élmények és a változások között. Az egyén számára könnyebben előhívhatóak az új vagy
váratlan események, vagy ha valamiért nagy jelentőségűek, kiemelkednek a megszokottból. Az
élmény ilyen típusú feldolgozásáért a csúcs-vég hatás miatti kognitív torzulás a felelős.
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A csúcs-vég hatás szerint a megtapasztalt élmény, akár kellemes akár kellemetlen, nem a
pozitív vagy negatív érzések átlagos szintjének felel meg, hanem az élmény legkiemelkedőbb
(legszélsőségesebb) vagy a legvégső eleméhez kapcsolódik (Kahneman, 2019). A hatás abból
a megállapításból indul ki, hogy a megélt élmények értékelésében úgy tűnik, hogy
elhanyagolható annak a tényleges időtartama (Fredrickson & Kahneman, 1993). Az élmények
kognitív reprezentációjában az emlékezett hasznosság fontosabb, mint a teljes hasznosság
(Kahneman, 2019).
Disszertációmban az élmény egy olyan fogalom, ami a lélek működésével keletkezik és
az érzékelés belső feldolgozásával jön létre. A tapasztalt élményeknek magára az
érzékelésre is visszacsatoló hatásuk van. Kutatásomban az emlékező én által újra és
újra feldolgozott élményekre fókuszálok, amelyben érvényesül a csúcs-vég hatás.

2.1.1 ÉLMÉNYTÍPUSOK A PSZICHOLÓGIÁBAN
Három, kiemelkedő élménytípus ismert a pszichológiában. Az első Maslow nevéhez
fűződik. Maslow (1967) a szükségleti hierarchiájában eredendően öt szintet határozott meg
(1943): az első négy hiányalapú szükséglet (fiziológiai szükséglet, biztonság és védelem,
társas/szociális igény, megbecsülés). Ezek kielégülését nyugalom követi, egészen addig, míg a
vágy újból fel nem támad. Piramisa legtetején a belső növekedésre ösztönző késztetés az
önmegvalósítás áll. Maslow hitt abban, hogy ez a pszichés természetű belső erő, hajlam,
szükséglet, a fejlődés, az önmegvalósítás vagy általánosságban fogalmazva a lelki egészség
irányába mozdítja az embert. Az önmegvalósítás megéléséhez kapcsolódó pillanatok
összességét pedig csúcsélménynek nevezi. A csúcsélmény egy olyan élmény, amikor az egyén
elégedettséget, boldogságot érez a célja elérése közben és ez nem mások ellen irányul, és nem
egocentrikus (Atkinson, Atkinson, Smith, & Bem, 1997).
Az élmény egy másik típusának a megragadása Csíkszentmihályi (1997) nevéhez fűződik.
Szerinte az élmények folyamatosan áramlanak és az egyén boldogsága tulajdonképpen attól
függ, hogy az elme hogyan szűri meg és értelmezi ezeket a mindennapi élményeket.
Munkássága az emberi élmények pozitív aspektusára fókuszál, mint az öröm, a kreativitás, az
élet teljes felvállalása, amit áramlatnak (flow) nevezett el. Ez az áramlat a tökéletes élmény
alapja, vagyis az a jelenség, amikor minden szándékosság nélkül az egyén annyira feloldódik
egy tevékenységben, hogy minden más „kizáródik”, „megszűnik” körülötte.
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Létezik még az úgy nevezett megvilágosító élmény fogalma is (awakening experience),
amit Viktor Frankl alapította egzisztencia-analízis modern változatának képviselője Irvin D.
Yalom, a Stanford Egyetem pszichiátria professzora definiált először. A megvilágosító élmény
egy olyan életesemény, aminek következtében az egyén újra megvizsgálja, újra tervezi az életét,
és jobbá változtatja azt. Ilyen életesemények például a születés, halál, válás, karrier váltás,
idősotthonba költözés. (Yalom, 2018)

Az élmény tehát szorosan összefügg az érzékeléssel, és a benyomások feldolgozása
révén jön létre egy tanulási folyamat által, amiből az is következik, hogy
megváltoztatható. Mivel az élményt az egyén egyedileg dolgozza fel, ezért minden
ember szubjektív élményekkel rendelkezik.

2.2 ÉLMÉNY A SZOCIOLÓGIÁBAN
Az élmény társadalmi szintű megjelenésével először Gerhard Schulze foglalkozott.
Empirikus társadalomkutatásai alapján Schulze (1992) mutatja be az élménytársadalmat és
az azzal kapcsolatos fogalmakat, mint élmény, élményorientáltság, élményracionalitás. Ezt a
részt a Szociológiai Figyelőben Mezei György fordításában megjelent magyar cikk alapján
készítettem (Schulze & Mezei, 2000).
Schulze azt állítja, hogy a második világháború utáni időszakban a 1980-as évek környékére
már olyan szintű volt az anyagi jóllét a nyugati társadalmakban, hogy az élet átéléséről az élet
megélésére került a hangsúly.
Az emberek kifelé orientálódó élet felfogását felváltja egy befelé orientálódás. Az egyénben
a hangsúly, a figyelem már nem a valóságra irányul (mindarra, amit az ember önmagán
kívülinek képzel el), hanem a gondolkodás, cselekvés középpontjába a szubjektum kerül. Egy
jó példa lehet a két felfogás közti szemléltetésére a gyermekvállalás értékelése: a kifelé
orientálódó életfogás szerint akkor sikeres a gyerekvállalás, ha a gyerekek léteznek, míg a
befelé orientálódó esetében akkor, ha boldog a szülő attól, hogy vannak gyerekei. Tehát az
utóbbi esetben a siker a szubjektumra vonatkozik.
Schulze ez alapján azt állítja, hogy a befelé orientálódás maga az élményorientáltság,
amikor az egyén olyan folyamatokra vállalkozik, amelyek magában, az egyénben játszódnak
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le, vagyis nem csak át-, hanem megéli a dolgokat. Ebben az élményorientáltságban megjelenik
az emberek különbözősége, sokfélesége, hiszen a külső környezet okozta benyomásokat az
egyén a maga szubjektivitásában dolgozza fel. A szubjektivitásában benne van a tudat és a
test egysége, és az élmény pszichofizikai volta is.
Schulze szerint szociológiai szempontból az emberek közötti közös nevező pedig az
élményracionalitás lesz, az a törekvés, hogy a külső feltételeket a belső élet harmóniájára, a
„szép élet” megélésére használják fel. A „szép” szó Schulze szerint a pozitív módon értékelt
élmények összességét jelenti, és fontos aspektusa, hogy nem kívülről helyezkedik rá az egyénre,
hanem a szubjektum belső feldolgozása nyomán keletkezik. Szerinte a pozitív élményt
leginkább implicit módon lehet megragadni, még hozzá olyankor, amikor az egyén benne
marad a megélt helyzetben. Az élményracionalitásnál fontos aspektus, hogy a cselekvés maga
a cél, az egyén nem csak elszenvedője.
Az élmény érzékelésében jelentős szerepe van a befogadó személyének, hiszen minden
egyén egyedi módon értékeli a helyzeteket, tárgyakat. Ezt tovább gondolva tehát az egyén nem
észleli az élményeket, hanem előállítja, hiszen ami kívülről jön, az csak feldolgozás útján válik
élménnyé. Schulze szerint tehát az élmény nem benyomás, hanem feldolgozás révén
keletkezik. Ezt három dologgal indokolja:
Alanyi meghatározottság: Az egyén szubjektivitásában teremtődik meg az élmény, tehát
egy egyedi feldolgozás jön létre, ami révén szubjektív élmény teremtődik.
Reflexió: Az egyén saját maga önreflexiójának segítségével dolgozza fel az élményt. Az
egyén arra törekszik, hogy teljesebben élje meg az élményt, ezért értékel, elemez, önmagára
vonatkoztat, saját viselkedését, érzéseit, gondolatait tudatosítja, aminek hatására az élmények
változnak, ugyanakkor szilárdabb, határozottabb képet is alkotnak. (Ide kapcsolódik
Kahnemann kutatásainak eredménye, hogy az élmény megtapasztalás és emlékezés között
különbség van.)
Önkéntelenség: A reflexió előtti szakaszban, amikor az egyén az élményt megéli, akkor még
az élmény maga önkéntelen. Külső körülmények tervezésével lehet ugyan elébe menni az
élménynek, de maga az önkéntelenség két ok miatt is megjelenik. Egyrészt a helyzet
körülményei bizonytalanok, sok tényezőtől függenek, amiknek nagy részét nem lehet
kontrollálni. Másrészt az egyén lelki és testi állapotai is erősen hozzájárulnak ahhoz, hogyan
dolgozza fel az élményt. Az élmény tehát a szubjektumon keresztül keletkezik reflexív és
önkéntelen módon.
Az élménytársadalom fogalmát a következő egymást követő ok-okozatból vezeti le:
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•

Új módon érinti a szubjektumokat a helyzet.
o korlátozás: adott időpontban adott ember számára mi lehetséges és mi nem
(viszonyok kényszere),
o lehetővé tevés: az a késztetés, hogy az egyén alakítója lehet a helyzetnek
(tanulási folyamat),
o kiváltás: a helyzet és az itt és most lehetőségeinek kiaknázása (ösztönzés).

•

A szubjektumok új módon cseleksznek.
o hatás: helyzet megváltoztatása feldolgozással,
o választás: helyzet megváltoztatása az összefüggések átszervezésével,
o szimbolizálás: helyzet összetevőinek értelmezése jelekként és/vagy jelek
közötti átutalásként.

E kettő alapján a helyzet és a szubjektum közötti kapcsolat megváltozik, ami egy új
szubjektumorientált létezési formát hoz létre.
Az élménytársadalomban az emberek többet foglalkoznak magukkal, a saját belső világuk
élményracionalitás befolyásolásával. Az élménytársadalom tehát egy olyan közeg, ahol a befelé
orientálódó életfelfogás erőteljesen jellemző. (Schulze, Mezei fordítása alapján, 2000) Éber
2007-ben megjelent könyvében Schulze gondolatát viszi tovább, miszerint az élmény egy
helyzet átélése, illetve megélése. Ezt a megközelítést a német nyelvben használt élmény szó
eredetét elemezve is megerősíti. ’Leben’ főnév életet jelent, ebből a ’leben’ mint ige „élni”-t
jelent, és a valamit megélni/átélni ’etwas erleben’ kifejezésből jön a német ’Erlebnis’ azaz
élmény szó. Mannheim Károly szerint „az életben rejlik minden megismerés előfeltétele, az
egyén számára a valóság mindig mint megélt és értelmezett adottság jelenik meg” (idézi (Éber,
2007: 38. oldal). Ez alapján a valóság felfogható, mint szubjektív élmények halmaza, vagyis
ahány ember, annyi élmény-totalitás, annyi valóság.

2.3 ÉLMÉNY A KÖZGAZDASÁGTANBAN
Az élmény gazdasági és társadalmi szerepének felértékelődését Alvin Toffler futurológus
jósolta meg először, aki 1971-ben megjelent Future Shock („Jövősokk”) című könyvében írt
arról, hogy a túl rövid idő alatti túl sok változás sokkolja a modern embert, és tulajdonképpen
előre megjósolta az élmény fontosságát, az élményipar előretörését (Toffler, 1971).

48

2.3.1 ÉLMÉNYGAZDASÁG
Pine és Gilmore 1998-as cikkükben, majd 1999-ben megjelent „The Experience Economy”
(Élménygazdaságtan) című könyvükben írják le először, hogy a szolgáltatásgazdaságot
felváltotta az élménygazdaság, vagyis a kínálat élményeken alapszik, és az élmények
felépítésére specializálódik. Ennek lényege, hogy a fogyasztókban megjelent az igény a
hagyományos szolgáltatási normákat megtörő, élményekben gazdag új fogyasztási formákra.
Az új felfogás a fogyasztást holisztikus élményként kezeli. Abból az alapgondolatból indul ki,
hogy a fogyasztó élményeket keres, és a piac szereplőinek erre az élmény iránti vágyra kell
reagálnia.
Pine & Gilmore, (1999) szerint a fogyasztók olyan vállalati ajánlatokat keresnek, amelyek
emlékezetes, élvezetes, sőt személyes bevonódásra is lehetőséget adó élményeket kínálnak.
Cikkükben azt állítják, hogy a gazdasági érték egyfajta fejlődésen megy keresztül („progression
of economic value). Régen az emberek alapanyagokat vásároltak, amit felváltott az „áruk” kora,
amikor már termékekre lett kereslet a piacon. (7. ábra) Ezután következett a szolgáltatás
gazdaság, és az 1990-es évek végétől jelent meg az igény az élményekre. mossberr

7. ábra: Gazdasági érték változásai
forrás: Pine és Gilmore (1999) alapján, saját szerkesztés
Pine és Gilmore szerint azok a vállalatok, akik meg tudták lépni ezeket az átalakulásokat,
erősebb versenypiaci jelenlétet szereztek és magasabb árat kérhettek el.
Napjainkban a fogyasztók tehát az emlékezetesebb élményekre nyitottak, sőt jobban
értékelik az „egyszerű” szolgáltatás nyújtásánál. Az élmény igazából egy ugyanolyan valós
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ajánlat, mint bármely más szolgáltatás, áru vagy árucikk. Az élménygazdaságban - az eladási
volumen növekedése érdekében - a vállalatok a hagyományos ajánlataikhoz valami élményt is
kapcsolnak.
Boswijk, Thijssen, & Peelen (2005) szerint az élmény egy állandó, interaktív folyamat a
cselekvés és reflexió között, aminek következtében az egyén számára jelentéssel bírnak a
különböző kontextusok. Ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az egyén önmagáról
és a világról alkotott perspektíváját megváltoztassa. Közgazdasági szempontból azt a fontos
következtetést lehet levonni, hogy mivel egy átváltozásnak ad teret, a fogyasztó hosszabb
távon emlékezik az élményre. Az élmény lényege, hogy hatással van az egyénre, arra, hogyan
gondolkodik magáról, mit visz véghez, merre tart. Pine és Gilmore szerint a fogyasztókban
megjelenik az igény arra, hogy a vállalkozásoktól vásárolt élmények megváltoztassák őket,
hatással legyenek rájuk.
Az élményt leggyakrabban egy színházi hasonlattal magyarázzák: a vállalatok úgy teremtik
meg az élményt a fogyasztókban/nak, mint amikor színpadi feldolgozásra kerül egy színdarab.
Élmény akkor következik be, amikor egy vállalat a szolgáltatásokat szándékosan színpadként
és az árukat pedig kellékekként használja, annak érdekében, hogy emlékezetes eseményt
teremtsen a fogyasztók számára.
A közgazdaságban végbe menő változásokat különböző szempontok mentén hasonlították
össze (2. táblázat). Korábban az alapanyag kínálat jellemezte a piacot, a piac meghatározó
szereplői a kereskedők voltak, akik próbálták a piac igényeinek megfelelően előállítani és
kínálni az alapanyagokat.
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ALAPANYAG

TERMÉK

SZOLGÁLTATÁS

ÉLMÉNY

mezőgazdaság

ipar

szolgáltatások

élmények

előállít, kínál

készít, gyárt

nyújt

teremt

helyettesíthető

kézzelfogható

megfoghatatlan

emlékezetes

KERESLET

jellemzők

jellegzetességek

JELLEGE

mentén

mentén

természetes

szabványosított

személyre szabott

egyéni

ELADÓ

kereskedő

gyártó

előállító

előteremtő

VEVŐ

piac

felhasználó

kliens

vendég

GAZDASÁG
MEGHATÁROZÓ
JELLEGE
GAZDASÁG
FUNKCIÓJA
KÍNÁLAT
JELLEGE

KULCS
JELLEMZŐ

hasznosság mentén

érzékelés
mentén

2. táblázat: Gazdasági változások,
forrás: Pine & Gilmore (1998) alapján, saját szerkesztés
Aztán az ipari forradalom után teret kapott a termékek gyártása, készítése, és a fókuszba a
felhasználó került. Ezt váltotta fel a szolgáltatásgazdaság, amikor a fogyasztóra mint kliensre
gondoltak, és megjelent a személyre szabhatóságnak az igénye. Végül pedig jelenleg az
élmények teremtésével lehet a mai gazdasági környezetben versenyben maradni, a vevőket,
vendégként kell tekinteni, akik egyedi, emlékezetes ajánlatokat (élményeket) várnak a
pénzükért cserébe.
Az

alapanyagok

helyettesíthetőek,

az

áruk

kézzelfoghatóak,

a

szolgáltatások

megfoghatatlanok és az élmények emlékezetesek.
Míg a korábbi gazdasági kínálatok mint alapanyag, áruk és szolgáltatások – kívülről érkező
ingerek voltak, addig az élmények természetüknél fogva belülről, és egyedileg a fogyasztóban
keletkeznek az érzelmi, fizikai, intellektuális vagy akár spirituális bevonódás következtében
(Mossberg, 2007). Ehhez a gondolathoz kapcsolódik Schulze következtetése is, hogy az élmény
egyedisége abban rejlik, hogy azt minden ember a maga szubjektivitásában dolgozza fel.
A vállalatok a fogyasztóknak a szórakoztatás mellett a bevonódás, megérintődés
érdekében teremtenek élményeket, mivel így a kínálatuk emlékezetessé és egyedivé válik. Ez
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a felfogás nem csak a B2C15, vagyis a vállalatok és fogyasztó szektorban értelmezhető, hanem
a B2B16, a vállalatok közötti piacon is.

Disszertációmban elfogadom, hogy létezik élménygazdaság, ahol a fogyasztó olyan
vállalati ajánlatokat keres, amelyek emlékezetes, élvezetes, sőt személyes
bevonódásra is lehetőséget adó élményeket kínálnak. A fogyasztókban megjelenik az
igény arra, hogy a vállalkozásoktól vásárolt élmények megváltoztassák őket, hatással
legyen rájuk. Emiatt viszont a fogyasztó hosszabb távon emlékezik az élményre. A
vállalatoknak a vevőket vendégként kell tekinteni, akik egyedi, emlékezetes
ajánlatokat (élményeket) várnak a pénzükért cserébe.

2.3.2 AZ ÉLMÉNY NÉGY TARTOMÁNYA
A fogyasztói érték egyik dimenziója a tapasztalati érték, amit a magyar szakirodalomban
gyakran élményértékként fordítanak (experiental value).
Kulcsár 2015-ben megjelent cikkében említi, hogy Holbrook értelmezése értelmében a
fogyasztói érték tulajdonképpen egy preferenciaválasztás, ami szubjektív-objektív
interakciók révén jön létre. Ez az értékalkotás relatív, hiszen a fogyasztó személyétől és az őt
körülvevő környezettől is függ. A fogyasztói érték sokkal inkább kapcsolatban van az
élménnyel, mint a termék vagy a szolgáltatás megvásárlásával.
Holbrook 1994-ben kibővíti a tapasztalati érték hagyományos külső-belső koncepcióját az
aktivitás dimenziójával (Mathwick, Malhotra, & Rigdon, 2001). Tulajdonképpen Holbrook &
Hirschman (1982) dimenzióit gondolja tovább. A következőkben Mathwick, Malhotra, &
Rigdon (2001) cikke alapján ismertetem a tapasztalati érték dimenziókat.
Holbrook a fogyasztó és környezete közötti interakciók alapján belső és külső jutalmazás,
illetve aktív és reaktív (passzív) reakciókat határoz meg (3. táblázat).

B2C: A Bussiness-to-Consumer során a vállalatok közvetlenül a fogyasztóknak értékesítenek.
B2B: Bussiness-to-Bussiness során a vállalkozás egy másik vállalkozásnak értékesíti
termékét/szolgáltatását.
15
16

a
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belső jutalom
külső jutalom

játékosság
befektetett energia
megtérülés (CROI)
aktív érték

esztétikum
tökéletes szolgáltatás
reaktív/passzív érték

3. táblázat: Tapasztalati érték dimenziói,
forrás: Holbrook (1994) alapján, saját szerkesztés
A reaktív vagy passzív érték a fogyasztó a termékkel vagy élménnyel kapcsolatos
megértése, megbecsülése és reagálása. Az aktív vagy részvételi érték viszont már fokozott
együttműködést takar a fogyasztó és a termék, az élmény között.
A fogyasztóban keletkezett válaszokat még két dimenzióra osztja: belső és külső jutalom.
Előbbi esetében a jutalom csak magában a fogyasztóban realizálódik, míg a külső jutalom
esetében mások számára is értelmezhető, értékelhető a válaszreakció. Mivel Holbrook
tapasztalati érték dimenzióit használja fel Pine és Gilmore is, ezért a megértés könnyítése miatt
a dimenziókat hozzájuk hasonlóan is ábrázolom (8. ábra)

8. ábra: Holbrook tapasztalati érték dimenziói,
forrás: saját szerkesztés
A reaktív szinten belső jutalom az esztétikum mint tárgyról alkotott benyomás. Az
esztétikum magában foglalja a válasz reakciókat egy fizikai tárgy arányára, szimmetriájára,
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egységére, egy irodalmi műre vagy egy művészeti előadásra. A kiskereskedelmi kontextusban
az esztétikum két kulcsdimenzióban tükröződik: magában a fizikai vásárlói környezetben és a
szolgáltatás szórakoztatást szolgáló minőségében. A vizuális vonzerőt a vásárlói környezetben
rejlő dizájn és szépség vezérli. A vizuális vonzerő és a szórakoztatást szolgáló esztétikai
megoldások dimenziói azonnali örömöt nyújtanak, függetlenül attól, hogy a fizikai vásárlói
környezet ezektől eltekintve képes-e megkönnyíteni a vásárlást mint tevékenységet, vagy sem.
A játékosság egy olyan belső jutalom, ami aktív választ vált ki, egy olyan viselkedést, ami
belső jó érzést kelt. Egy olyan tevékenységből származik, amibe az egyén teljes mértékben be
tud vonódni. A játékosság bizonyos fokig létezik minden olyan tevékenységben, amibe az
egyén szabadon bevonódik. Az eszképizmus a játékosság azon aspektusa, amely lehetővé teszi
a fogyasztó számára, hogy ideiglenesen „elmeneküljön a jelen pillanattól”. Ennek egyik
formája, amikor a fogyasztó csak a kirakatot nézegeti, ami teljesen „magába szippantja”.
A játékosság és az esztétika közötti különbség, hogy előbbiben a fogyasztó aktív szerepet
játszik, nem csak befogadója a vizuális élménynek, hanem be is vonódik, amivel az élmény
társalkotójává válik.
A fogyasztói megtérülés (CROI – Consumer Return on Investment) külső jutalomként
szolgál, ha a fogyasztó aktívan vesz részt az élményben. A fogyasztói megtérülés magában
foglalja a pénzügyi, időbeli, viselkedési és pszichológiai erőforrások aktív befektetését. A
fogyasztó megtapasztalhatja ezt a megtérülést a gazdasági hasznosság (megfizethető minőség)
szempontjából, valamint a vásárlás hatékonyságából származó hasznosság megítéléséből.
A tökéletes szolgáltatás egy olyan reaktív reakciót tükröz, amelyben a fogyasztó
megcsodálja tulajdonképpen a marketinget, amely eszközként szolgál számára egy önorientált
cél eléréséhez. Az észlelt tökéletes szolgáltatás érték a fogyasztó általános elismerését tükrözi
a szolgáltató felé, miszerint a vásárlás során azt nyújtotta, amit ígért.
Pine és Gilmore (1998) élmény tartomány modellje tulajdonképpen ennek a gondolatnak
a továbbvitele, ugyanis két dimenzió szerint kategorizálja az élményeket (9. ábra):
1) aktív és passzív vásárlói részvétel,
2) bevonódás és befogadás.
Az élmények négy tág kategóriába sorolhatóak a két dimenzió spektruma mentén:
szórakoztató, oktató, esztétikus, eszképista. Az első dimenzió a fogyasztó jelenlétét jelzi. A
spektrum egyik vége, amikor az egyén passzívan vesz részt rajta, azaz az egyén nem, vagy csak
közvetlenül befolyásolja a művészeti eseményt. A modellben a szórakoztató és az esztétikai
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élmények tartoznak ide. A másik végén az egyén aktív, a fogyasztó kulcsszerepet játszik az
esemény létrehozásában.

9. ábra: Az élmény négy tartománya (The Four Realms of an Experience),
forrás: Pine & Gilmore (1998) cikke alapján, saját szerkesztés
A másik dimenzió -, ami leírja az élményt - a kapcsolódás erősségét jelzi. Azt mutatja meg,
hogy a fogyasztóban milyen erős a lelki kapcsolódás a környezettel, a fogyasztó mennyire
„merül bele az eseménybe”. A spektrum egyik vége, amikor az egyén csak befogadja az
eseményt, a másik végében viszont lelkileg is bevonódik. Ezt Holbrook a belső és külső jutalom
mentén értelmezte, miszerint a külső jutalom esetében mások számára is értelmezhető,
értékelhető a válaszreakció, addig a belső jutalom esetében csak magában a fogyasztóban
realizálódik. Az eszképista - Holbrook gondolatában a játékosság - állapot arra utal, amikor az
egyén az élmény hatására „kimenekül a jelenből, a valóságból”, és teljesen belefeledkezik a
folyamatba.
A vásárlásélményben is megfelelhetőek ezek az élménytartományok. Szórakoztató
élmény, amikor a fogyasztó csak passzívan van jelen és csak befogadja az élményt, például
amikor az egyén valakivel részt vesz a vásárlásban. Ez a Holbrook tapasztalati érték
dimenziójában a tökéletes szolgáltatás. Ilyenkor a fogyasztó érzékel, tapasztal, de nem vonódik
be és nem játszik kulcsszerepet a tevékenységben (ami a vásárlás).
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Az esztétikus élmények a fogyasztóban olyan környezeti jellemzőkből teremtődhetnek,
mint maga a fizikai tér dizájnja, arányossága, vizuális vonzereje. Ez Holbrook tapasztalati érték
dimenziójában az esztétikum.
Az oktató élménye minden olyan vásárlói helyzetben megjelenik, amikor a fogyasztó
valamit tanulhat, vagy valami új tudást szerezhet meg. Ez a fajta élmény megteremtődhet attól,
ha például az eladó magasabb termék ismerettel rendelkezik, mint a vásárló. Holbrook szerint
ez akkor van, amikor a fogyasztó úgy érzi, hogy a befektetett energia megtérül számára.
Végül pedig eszképista – Holbrook elméletében a játékosság - élményt okozhat a vásárlás
közben a kiterjesztett valóság használata, amikor a technológia újdonsága és szokatlansága
miatt a fogyasztó teljesen belefeledkezik például a ruhák próbálásába. A vállalatok az
élménytartományok használatával kínálhatnak a versenytársaktól eltérő ajánlatokat a piacon.
Az élménygazdaságban a fogyasztói magatartás középpontját a megszerzett élmény képezi,
ezért a piac többi szereplőjének a versenyképessége, adott esetben versenyelőnye, abból
származik, ha minél intenzívebb élményekkel gazdagított terméket, vagy szolgáltatást kínálnak
a fogyasztóiknak.

Összességében tehát elmondható, hogy az élmény egy olyan emlékezetes szellemi,
fizikai és érzelmi kapcsolódás a fogyasztókhoz, amely személyes és szubjektív. Az
élményjavak abban különböznek a szolgáltatásoktól és a termékektől, hogy a
legfőbb alkotó elemük maga az élmény – mint gazdasági értékhordozó. Az egyszerű
termékeket és a szolgáltatásokat is élményjavakká lehet formálni azáltal, hogy a
vállalatok olyan környezetbe helyezik őket, melyek az eddigieknél meghatározóbb
élményt nyújtanak a fogyasztóknak. A vállalat által kínált élményeket az aktívpasszív részvétel és a bevonódás erőssége mentén lehet értelmezni. Ezek alapján
megkülönböztethető: szórakoztató, oktató, esztétikus és eszképista élmény.

2.3.3 AZ ÉLMÉNY TÍPUSAI
Napjainkban az élménykutatás széles skálája ismert, ezeket a szakirodalom leginkább a
nézőpont szerint kategorizálja, vagyis azt helyezik fókuszba, hogy az élményt, azaz a
megtapasztalást

kinek

vagy

minek

a

szemszögéből

vizsgálják.

A

közgazdasági
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szakirodalomban használt legfontosabb témából releváns élmény típusokat szeretném a
következőkben bemutatni: vevő-, felhasználó-, termék- és vásárlásélmény.
Az angolból átvett, gyakran használatos customer experience (röviden CX), vagy más néven
vevőélmény kifejezés magába foglalja a vevő érzéseit, tapasztalatait a vállalattal, márkával
kapcsolatban, amelyek a közvetlen vagy közvetett interakciók révén keletkeznek benne
(Rekettye, 2018). A vevőélmény a vásárlásból mint tevékenységből ered, tehát szoros
kapcsolatban van a vásárlói magatartással. A vevőélmény alapja a vásárlási folyamat közben
kialakult érintkezési pontokhoz fűződő elégedettség fejlesztése a teljes folyamat során. Az
érintkezési pontok személyes jellege miatt ez egy komplex feladat.
Az élményorientált megközelítés nem csak a vevő és a vállalat, hanem a felhasználó és a
termék szélesebb körű megértéséhez is keretet biztosít. Felhasználói élménynek (UX - user
experience) nevezik a felhasználó és termék interakció során létrejövő megtapasztalásokat.
Tágabb fogalmat takar, mint a használhatóság, magában foglalja azon élményeket is, amelyek
hatnak a felhasználó érzelmeire, értelmezésére, viselkedésére, attitűdjére (Law, Roto,
Hassenzahl, Vermeeren, & Kort, 2009). A felhasználói élmény a felhasználóra koncentrál, az
ő „perspektívájából” értelmezi az élményt. Ebben a kölcsönhatásban szerepet játszik az egyén
belső állapota (hajlamok, elvárások, igények, motiváció, hangulat stb.), a termék tulajdonságai
(összetettség, cél, használhatóság, funkcionalitás stb.), maga a kontextus (szituáció), és a
környezet, amelyen belül az interakció bekövetkezik (pl. szervezeti / társadalmi környezet, az
aktivitás értelmessége, a használat önkéntessége stb.) (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). A
felhasználói élményt a szakirodalom az ember-számítógép relációjában értelmezi legtöbbször.
A termékélmény fogalma a termék felől közelíti meg az élményt, és megjelenik az
interakció előtt, alatt és után. A termékélmény az emberek a termékekkel (legtöbbször a
szakirodalomban fizikai tárggyal vagy szolgáltatással) kapcsolatos szubjektív tapasztalatainak
megértésére összpontosít. Schifferstein & Hekkert (2008) szerint a termékkel való kölcsönhatás
által kiváltott pszichológiai hatások magukba foglalják az összes stimulált érzékszervünket, a
termékhez kapcsolódó jelentéseket és értékeket, valamint a kiváltott érzéseket és érzelmeket.
Az érzékelés, amiket érzékszerveink által észlelünk; a kognitív tudás, amely magába foglalja a
termékkel kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, jelentéseket és értékeket; valamint a kiváltott
érzelmi reakció. Az interakció összefonódik a termék szubjektív tapasztalatával, ráadásul
Marshall (1995) különböző kultúrák közötti kutatások alapján kijelenti, hogy a
termékélményben a szokás is nagy szerepet játszik. A termékélményt gyakran a konkrét
terméktől, a felhasználótól és az interakció jellegétől független tényezők is befolyásolják, mint
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például a környezet, a hőmérséklet, a színek, az illatok, a tapintás, az auditív/vizuális
visszajelzés, sőt a felhasználó korábbi tapasztalatai a termékkel, a márka iránti a bizalom, a
felhasználó referenciacsoportjának a véleménye, és a használat során „körül ölelő” szociális
körülmények (Becker & Izsó, 2019). King, Weber, Meiselman, & Lv (2004) és Boutrolle,
Arranz, Rogeaux, & Delarue (2005) kutatásai szerint a fogyasztók a termékeket eltérő módon
értékelik eltérő kontextusokban. Berčík, Horská, Gálová, & Margianti (2016) szerint a vásárlói
környezet befolyásolja a fogyasztók termék megítélését. A termékélmény komplexitását a 10.
ábra jól szemlélteti.

10. ábra: A termékélmény vizsgálatában érintett tudományterületek,
forrás: Hekkert és Schifferstein (2008) alapján, Becker & Izsó (2019, 21. oldal)
A vásárlásélmény a vásárlás környezetére helyezi a hangsúlyt, és a felhasználó-vásárlói
környezet közötti interakcióból fakad. A vásárlás egy olyan környezetben történik, ahol a
vásárlók megismerhetik az áruválasztékot, és anyagi juttatásért cserébe hozzájuthatnak a
további kereskedésre vagy eladásra szánt termékekhez, szolgáltatásokhoz (Boone, 2017). Ez az
elsődleges, érzelmi benyomású válaszreakció általánosságban véve is meghatározza a
környezethez való viszonyulásunkat (Machleit & Eroglu, 2000).
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A vásárlásélmény a vevőélmény része, mivel a vásárlói környezet része a vásárlási
folyamatnak, befolyásolja a fogyasztó vásárlói magatartását, döntését. A vásárlásélmény
tulajdonképpen magában foglalja a vásárlási folyamatokat és a vásárlói környezetre, a
helyzetre és fogyasztó jellemzőire adott válaszokat (Holbrook, 1998).
A 11. ábra vizualizálja az élménykutatásokban megjelenő aspektusokat. Ahogy látható a
vevőélmény része a felhasználói, a termék, illetve a vásárlásélmény. Noha mindhárom eltérő
szemszögből értelmezi az élményeket, dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással.

11. ábra: Az élménytípusok kapcsolódásai,
forrás: saját szerkesztés

A fogyasztói magatartásban tehát az élmény szerepét, érzékelését, értelmezését
számos aspektusból lehet vizsgálni. A vevőélmény-kutatásokban a vásárlás előtti,
alatti, utáni élmény rendszerén van a fókusz, a felhasználói élmény esetében a
felhasználó megtapasztalásait, érzéseit vizsgáljak, a termékélmény esetében pedig a
termék felhasználóra tett hatásokon, benyomásokon van a hangsúly. A
disszertációmban a vásárlásélmény áll a fókuszban, ami a fizikai vásárlói
környezetben történt vásárlás esetén értelmezi, rendszerezi az élményeket.
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2.4 VÁSÁRLÁSÉLMÉNY MODELL
Disszertációmban vásárlásélmény-kutatást végzek, amiben hangsúlyos szerepet kap az
ebben a fejezetben bemutatott modell.
Fiore (2008)-ban megjelent cikkében továbbgondolta az eredetileg Ogle (2000)-val
megalkotott vásárlásélmény modelljét, ami a C-E-V modell megközelítésen alapszik. A modell
elsősorban a vásárló által az eladáshelyen szubjektíven megtapasztalt „jutalmak”
rendszerén keresztül vizsgálja az élményeket, és két szint, három dimenzió mentén írja le.
Tulajdonképpen azt állítják, hogy a vásárlói környezetből eredően a vásárló jutalmakat
“szerez”, “él meg”.
A modell két szintje a „megtapasztalás” és a „hasznosság”. Az előbbihez olyan jutalmak
tartoznak, amelyek különböző tapasztalatokhoz juttatják a vásárlót. Tulajdonképpen ezek a
jutalmak az élménykereső vásárlási orientáció esetén dominálnak. A másik típusú jutalmak
pedig azok, amelyek valamilyen módon hasznosságot, vagy annak érzetét keltik a vásárlóban.
A szakirodalmi kutatásom alapján ez a két tengely megfeleltethető a Holbrook szerinti aktív és
reaktív értéknek, hiszen itt is tulajdonképpen a bevonódást és a befogadást értik alatta. Ezért
használom a szint kifejezést, mert bár a modellben két, egymás mellett álló csoportot takar,
igazából a fogyasztó bevonódásának a mértékét fejezi ki. A hasznosság érzetét keltő jutalmak
fokozott együttműködést takarnak a fogyasztó és az élményt kiváltó fizikai vásárlói környezet
(és abban megtalálható termékek) között és megszerzésük elégedettség érzését váltja ki. A
modell a pozitív élményeket a C-E-V modell három dimenziója mentén is csoportosítja: a
Tudathoz (érzékelt tulajdonságokon alapuló), az Érzelemhez (kifejezéshez kapcsolódó), illetve
az Értékhez (szimbolikus tulajdonságokon alapuló) jutalmak. Az eredeti modell lényegét
jobban szemlélteti egy megfordított verzió (12. ábra).
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12. ábra: Vásárlásélmény jutalomrendszere,
forrás: Fiore (2008) alapján, saját szerkesztés
Az érzékelt tulajdonságokon alapuló jutalmak a Tudat (C) dimenzióhoz tartoznak. Ez a
dimenzió nem csak a termékkel kapcsolatos elképzelésekre, gondolatokra utal, hanem magában
foglalja az olyan mentális reprezentációkat, mint a fantázia, az emlékek, a tudattalan
gondolatok, a folyamatok, amelyek az egyénben megjelennek termékélményként. Igazából
tartalmazza mindazt, amit a vásárló érzékszervein keresztül megtapasztal a vásárlói térben,
amiben nem csak a termékkel való interakció, hanem a vásárlói környezet is jelentős szerepet
kap.
A megtapasztalás szinthez, ami a vásárlás során megtapasztalható jutalmakra koncentrál,
Tudat dimenziójához tartozik az érzéki öröm és a szépség jutalma.
Az érzéki öröm jutalma, a fogyasztó érzékszervei által megtapasztalt pozitív élmények,
amely történhet tapintás, szaglás, hallás, látás, ízlelés útján.
A szépség jutalmát nehezebb megragadni, mert maga a szépség egy szubjektív fogalom.
Kutatások szerint az emberek szépnek tartják a szimmetriát, az aranymetszést, az egyensúlyt és
az illeszkedő kontrasztokat. Ha a fogyasztó egyéni szépség ítéletében szépnek érzékeli a
vásárlói környezetet, akkor az pozitív élményt jelent számára.
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A hasznosság szinthez, tudat dimenzióhoz tartoznak a következő érzékelt tulajdonságokon
alapuló jutalmak: fizikai komfort, biztonság, minőség, hatékonyság és a szexuális vonzerő.
A fogyasztó a fizikai komfort jutalmát akkor szerzi meg, ha a vásárlói térben kényelmesen
tud keresni, vagy például ruhát próbálni. A fogyasztó érzékelheti a fizikai komfort jutalmát a
vásárlói környezet világos színhasználata -, a fogyasztók antropometriai adataihoz illeszkedő
tárgyak használata és - tér rendezése által.
A biztonság/védettség jutalma, ahhoz kapcsolódik, hogy a fogyasztó biztonságban érzi
magát a vásárlói környezetben. Ehhez tartozik a megvilágítás, a tágas tér, ahol védetten tud
válogatni az áruk között.
A minőség jutalma tartalmazza mindazt, amit a fogyasztó a termék minőségéről gondol,
észlel és érzékel. A korábbi termékkel kapcsolatos tapasztalatokon kívül, a minőség érzete
erősen kapcsolódik a termékek bolti kihelyezésének -, valamint az eladókkal folytatott
interakció színvonalához.
A hatékonyság jutalma a vásárlás során érzett ráfordítások (pénz, idő, stb.) és az eredmény
(megvásárolt termék/szolgáltatás) arányából adódik. A ráfordítások tartalmazzák az anyagi
ráfordításokat, az időt és az erőfeszítéseket, amelyeket a fogyasztónak meg kellett tennie ahhoz,
hogy a terméket megszerezze. A vásárlói környezet is segítheti ennek a pozitív élménynek a
megjelenését, például a tájékozottságot segítő tér rendezéssel, információs jelekkel.
A szexuális vonzerő jutalmát akkor érzékeli a fogyasztó a vásárlás során, amikor
megerősítést kap a nőiességére/férfiasságára. Ez a pozitív élmény származhat az eladói
interakciók -, illetve olyan vásárlói környezet kialakítás révén, mint például a próbafülkében
előnyös külsőt megerősítő tükör és világítás technika használata.
A következő szintet a kifejezéshez kapcsolódó jutalmak képviselik, amelyek már az
Érzelem (E) dimenzióhoz kapcsolódnak, és a fogyasztó szubjektív érzelmeinek a hatásai is ide
tartoznak.
A kiváltott alapérzelem jutalma, a hat (öröm, bánat, harag, félelem, meglepetés és undor
(Ekman)) alapérzelem közül az öröm és a meglepetés megélését jelenti.
A kreatív kifejezés pozitív élménye az Érzelem dimenzió következő jutalma. A fogyasztó
megtapasztalhatja például abban, hogy a vásárlói környezetben egy új, szokásostól eltérő
módon válogathat a termékek között. Továbbá abban is megélheti, hogy a termékek, azok
fogyasztása, illetve a szolgáltatások által a kreativitása aktiválódik, inspirálva érzi magát.
A magasabb rendű érzelmek jutalma olyan érzelmek megjelenéséhez kapcsolódik, amik
eltérnek az örömtől és a meglepettségtől. Buck (1999) szerint a biológiai érzelmek képezik az
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alapját a magasabb rendű érzelmek kialakulásának is, amihez a külső hatások, a társastársadalmi kihívások, a kognitív fejlődés és az egyéni tapasztalatok is hozzájárulnak.
A legnehezebben megfogható az Érték (V) dimenzió, ahol a szimbolikus tulajdonságokon
alapuló jutalmak jelennek meg. Az érték valamilyen kívánt állapotra vonatkozó motiváció
kognitív reprezentációja. Inkább a fogyasztóhoz, mint a termékhez kapcsolódó tulajdonságokra
reagálnak.
A megtapasztalás szintjén az identitás, a választás lehetősége, valamint a kognitív kihívás
pozitív élményeit tartalmazza a modell.
Az identitás jutalma ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a fogyasztó a vásárlás során a
választott fizikai vásárlói környezet -, és az eladókkal folytatott interakciók révén énazonosságot, önazonosságot él meg.
A kognitív kihívásból eredő jutalmat akkor él át a fogyasztó, amikor felfedezést élhet át és
ez örömmel tölti. Ez realizálódhat egy újszerű, összetett nézőpontú vevői ajánlatból is.
A választás lehetőségének a jutalma akkor jelenhet meg, amikor a fogyasztó azt érzi, hogy
széles választék között válogathat, van lehetősége a döntésre.
A hasznosság szint Érték dimenziója olyan tudattalan szükségleteket elégítenek ki, mint a
tudás utáni vágy, szociális -, önelfogadás és a státusz.
Tudás utáni vágy jutalma, amikor a fogyasztó olyan releváns információkkal gazdagodik
az eladói térben, amelyek bővítik tájékozottságát, és akár a termék/szolgáltatás választásában
is segíti.
A szociális elfogadás jutalma az, amikor az eladóhely személyzetével való interakcióban
azt tapasztalja a fogyasztó, hogy emlékeznek rá, törődnek vele. De abban is megjelenhet, hogy
a fogyasztó elfogadást, vagy legalábbis hasonlóságot élhet át a vágyott csoport tagjaival a
vásárlói tér/termék/szolgáltatás választásával.
Az önelfogadás jutalma ahhoz a belső érzelmi élményhez kapcsolódik, hogy önmagát
minősítés nélkül elfogadja. A fogyasztó ezt a pozitív élményt akkor szerezheti meg, ha a
vásárlói környezet és/vagy a termék/szolgáltatás választásával kifejezhet valamit az önmagáról
való gondolkodásáról, erősíti a saját pozitív és negatív tulajdonságainak az elfogadását.
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A státusz jutalma, hogy a fogyasztó másoktól várja a vásárlásának a validálását, döntésében
jelentősen szerepet játszik az ego. A fogyasztó a vásárlói környezet választásával kifejezi a
szerepkapcsolatokban -, szociális kiscsoportokban betöltött helyét.

Fiore és Ogle a C-E-V modell alapján azt állítja, hogy a fogyasztóban a vásárlási
folyamat során tudatosan vagy tudattalanul pozitív élmény, jutalom realizálódik. A
jutalom e tekintetben tehát egy pozitív élmény, ami a fogyasztót megerősíti a
viselkedésében. Fiore modellje a vásárlásélményből eredő, vagy másképpen
megfogalmazva a vásárlásélményre vonatkozó megerősítő jutalmakat gyűjti össze és
rendezi egy Tudat-Érzelem-Érték rendszerbe. Ezt a modellt veszem alap
rendszerezésnek, és ehhez viszonyítom a kutatás eredményeimet.
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3. HASZNÁLT RUHA MINT GAZDASÁGI TÉNYEZŐ
3.1 A TEXTIL ÉS RUHAIPAR
A disszertációmban a vásárlásélményt a használtruha-vásárlás esetében vizsgálom.
Választásomban szerepet játszott, hogy egyrészt a használt ruha a lassú divathoz tartozik és
nagyon fontos környezetvédelmi szerepe van.
A textíliákat többféleképpen lehet osztályozni, többek között az alkotó szálak, a minőség
és az értékük alapján. Az öt fő alkotószál, amelyekből a textíliákat elő lehet állítani, a selyem,
a gyapjú, a len, a pamut és a szervetlen szálak (Statista, 2021). A textíliák utalhatnak a ruházati
termékek előállításához felhasznált anyagokra, valamint a kész ruhadarabokra.
Az 1,3 trillió dolláros ruhaiparban több mint 300 millió alkalmazott dolgozik az
értéklánc mentén (Durocher, 2020).
A kereskedelmi világszervezet (WTO) által kiadott World Trade Statistical Review 2021
jelentés alapján a 2020-as textil- és ruházati termékek kereskedelmében új trendek figyelhetők
meg a világjárványnak köszönhetően.

13. ábra: A világ top 10 textil exportőre 2020-ban,
forrás: Dr. Sheng Lu és aWTO (2021) alapján saját szerkesztés
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A 13. ábra a világ top 10 exportőrét mutatja: egyik oldalon látható az export értéke (USD
millárd), a másik oldalon, hogy mit változott 2019 és 2020 között az export értéke.
Az ábra jól szemlélteti, hogy a COVID-19 jelentősen befolyásolta a világ textil- és ruházati
termékek kereskedelmi volumenét, ami a textil export jelentős növekedését és a ruházati
termékek iránti kereslet csökkenését eredményezte.
Az egyéni védőfelszerelések (PPE) gyártásának növekedése miatt a globális textilipari
export 2020-ban 16,1%-kal nőtt, és elérte a 353 milliárd dollárt (Sheng, 2021). Ezzel szemben
a globális ruházati cikkek exportja 2020-ban közel 9%-kal, összesen 448 milliárd dollárra
csökkent, ami az elmúlt évtizedek legrosszabb teljesítménye (Sheng, 2021).
A gazdasági tevékenységek 2020 második felében bekövetkezett felélénkülésével a világ
ruházati exportja 2020 végére visszaállt a covid előtti szint mintegy 95%-ára. Kína, az Európai
Unió (EU) és India 2020-ban is a világ három legnagyobb textilipari exportőre maradt. Ez a
három első számú exportőr együttesen a világ textilkivitelének 65,8%-át adta 2020-ban,
hasonlóan a világjárvány előtti 66,9%-hoz (2018-2019) (Sheng, 2021). Kína exportadata a világ
teljes textilipari exportpiacának közel 43,5 százalékát teszi ki (Statista, 2021).
A COVID-19 tehát alapvetően nem változtatta meg a világ textilipari exportjának
versenyhelyzetét; de két ország (Kína és Vietnám) helyzete megerősödött. Kína textilipari
exportja 28,9%-kal, Vietnám 10,7%-kal nőtt 2019-hez képest (14. ábra). Mindez annak
köszönhető, hogy ruházati gyártást gyorsan át tudták állítani a PPE-gyártásra.
Az Egyesült Államok egy helyet esett vissza, és 2020-ban a világ ötödik legnagyobb
textilipari exportőre (2015 és 2019 között a 4. volt), a részesedések 3,2%-ával (2019-ben 4,4%
volt) (Sheng, 2021).
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14. ábra: A világ top 10 ruházati exportőre 2020-ban,
forrás: Dr. Sheng Lu és a WTO (2021) alapján saját szerkesztés

Kína, az Európai Unió, Vietnám és Banglades megingathatatlanul maradt a világ négy
legnagyobb ruházati exportőre 2020-ban. Összességében ez a négy első helyezett a
világpiaci részesedések 72,2%-át adta 2020-ban, ami magasabb, mint a 2019-es 71,4% (Sheng,
2021).
Kína 2015 óta folyamatosan csökkenő részesedést képviselt a világ teljes ruházati
exportjában, azonban piaci részesedése a 2019-es 30,7%-ról 2020-ban 31,6%-ra emelkedett.
Hasonló mintázatot figyelhetünk meg Kanadában (36,2%-ról 41,2%-ra emelkedett) és az EUban (31,2%-ról 31,3%-ra), a világ két, vezető ruházati import piacán. Még az Egyesült Államok
piacán is, ahol a kínai áruknak a vámháború kedvezőtlen hatásaival kell szembenézniük, a
"Made in China" piaci részesedése csak kis mértékben, a 2019-es 30,8%-ról 2020-ban 29,8%ra csökkent, szemben a világjárvány előtti jelentősebb visszaeséssel (azaz a 2018-as 34,4%-ról
2019-ben 30,8%-ra esett) (Sheng, 2021).
A kínai ruházati export erős helyzetét Sheng (2021) három tényezővel magyarázza.
Egyrészt a divatmárkák és kiskereskedők sajátos beszerzési kritériumai megfelelnek Kína
versenyképességének a világjárvány idején (pl. rugalmasság, agilitás és teljes leszállított
beszerzési költség). Másrészt Kína rendelkezik a világ egyik legteljesebb textil- és ruházati
ellátási láncával, ami lehetővé teszi a ruhagyárak számára, hogy helyben jussanak hozzá a
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textilnyersanyagokhoz és kiegészítőkhöz. Végül pedig sok más ruházati cikket exportáló
országgal összehasonlítva Kínában rövidebb volt a COVID-zárlat időszaka, és hamarabb és
gyorsabban folytatta a ruházati cikkek gyártását. A legtöbb kínai textil- és ruhagyár 2020
áprilisában kezdett újraindulni, és 2020 júliusára összességében 90-95%-os működési
kapacitással álltak helyre.
Miközben a ruházati cikkek eladása 2000-től kezdve növekszik (leszámítva COVID19-es kisebb megtorpanást), a gyorsdivat jelensége miatt a ruhák felhasználási ideje
drámaian csökkent (Durocher, 2020). A ruhák előállításának, forgalmazásának és
használatának jelenlegi rendszere lineáris. Több tonna nem megújuló erőforrást használnak fel
olyan ruházati cikkek előállításához, amelyeket valószínűleg csak korlátozott ideig használnak
(gyors divat lényege). Ez a fajta rendszer nem csak gazdasági lehetőségeket hagy
kihasználatlanul, de nagy nyomást gyakorol magára az erőforrásokra is, ami többszörös negatív
hatást vált ki.
E negatív hatásokat lehetne mérsékelni, ha a textiliparban elterjedne a körforgásos modell.
A European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing kiadott egy stratégiai
tervet a körforgásos gazdaság inspirálására és olyan innovációs trendeket vetítenek előre,
mint a digitalizáció, a fenntarthatóság és erőforráshatékonyság, valamint új vállalkozásés fogyasztási modellek (Koszewska, 2018). A körforgásos modellre való áttérés sebessége és
mértéke erősen függ a piaci szereplők ismeretétől, tudatosságától és elkötelezettségétől. Ez azt
jelenti, hogy a textil- és ruhaiparnak olyan kihívásokkal kell megküzdenie mint az
anyagfelhasználás, az energia és a mérgező anyagok kibocsátásának csökkentése, az
újrahasznosítás képességének fokozása, a felhasználás maximalizálása, a megújuló erőforrások
felhasználásának maximalizálása, a termékek tartósságának növelése.
A textil- és ruházati termelés jelenlegi lineáris modellje és a fogyasztás (gyors divat) óriási
mennyiségű textilhulladékhoz vezet, mivel a ruhákat viszonylag rövid ideig tartó viselés után
dobják ki. Sőt túltermelés is van: a ma előállított ruháknak 40%-a vagy eladatlan marad, vagy
el sem jut az üzletekbe (Koszewszka, 2018).
A probléma ma nem csak a hulladékok mennyiségében rejlik, hanem a kezelésében is. A
textil- és ruházati termékek esetében a következő lehetőségek állnak rendelkezésre az életciklus
végére:
- újrafelhasználás (javítás, viszonteladás)
- újrafeldolgozás (nagy értékű újrafeldolgozás, felfelé történő újrahasznosítás, lefelé történő
újrahasznosítás).
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- égetés (energetikai hasznosítás nélkül, hőenergiával, energiatermeléssel), és
- hulladéklerakóba történő ártalmatlanítás.
A ruhaipari hulladéknak csak 20%-át gyűjtik világszerte újrafelhasználásra vagy
újrafeldolgozásra. A fennmaradó 80%-ot lerakóba helyezik vagy elégetik, ami
nagymértékű energia- és nyersanyagveszteséget eredményez. (Koszewszka, 2018) (Gyakran a
luxus márkák presztízs miatt is elégetik a megmaradt ruhákat.)
A körforgásos textilipari rendszer kialakításában döntő fontosságú és kihívást jelentő
kérdése, hogyan kell a textilhulladékot gyűjteni és válogatni. A folyamat sikerességéhez
szükség van visszakerülési és újrafeldolgozási infrastruktúrára, valamint hatékony
kommunikációra. Koszewszka, 2018 három fő akadályt határozott meg:
1. A fogyasztói magatartás és edukáció hiányos:
•

Gyenge a fogyasztói kereslet az újrahasznosított textiltermékek iránt, ráadásul
rosszabb minőséget is kapcsolnak hozzá.

•

A fogyasztóknak nem világos, hogy miért kell a textíliákat újrahasznosítani.
Azzal sincsenek tisztában, hogy ehhez milyen felelősségteljes fogyasztói
viselkedés szükséges.

2. A gyártók textil gyűjtésének és válogatásának az infrastruktúrája, folyamata gyenge:
•

A gyűjtők az "újrahordható" termékekre összpontosítanak és elhanyagolják a
textíliák újrafeldolgozásának költségesebb, de valódi hasznosítási megoldásait,
lehetőségeit.

•

Hiányzik a szaktudás, hogyan lehet és kell szétválogatni a textíliákat anyagok
szerint.

•

Az infrastruktúra alacsony rendelkezésre állása helyi és regionális szinten.

3. Az újrafeldolgozási technológiák a gyakorlatban nem működőképesek:
•

A kereskedelmi szempontból életképes újrafeldolgozási technológiák hiánya a
gyenge minőségű textíliák esetében.

•

Hiányzik a szaktudás a textilszálak szétválasztására.

•

Költséges az újrafeldolgozási folyamat.
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•

Költséges a logisztika, miközben alacsony a rendelkezésre állás a textil
újrafeldolgozó üzemekben helyi és regionális szinten.

A COVID-19 tehát a textil export jelentős növekedését és a ruházati termékek iránti
kereslet csökkenését eredményezte. Az új trend a lineáris gazdasági modell leváltása
felé vezet, a körforgásos gazdasági modell kialakítása felé. Több, egymással
összefüggő tendencia figyelhető meg, amelyek idáig vezették az ágazatot: a gyors
divat,

a világ

népességének

és

középosztályának

növekedése, és

ruhák

felhasználásának idejének lerövidülése. A trend a viszonylag olcsó ruházati cikkek
iránti kereslet növekedésével járt. A körforgásos modell megvalósulását számos
tényező befolyásolja, amelynek egyike a fogyasztók edukációja.

3.2 A HASZNÁLTRUHA-PIAC
A ruházat egyedülálló fogyasztási élményt nyújt a fogyasztók számára, mivel mindenki
naponta használja őket, tárolható, és nem csak egyszer használható fel – más termékekkel
ellentétben (Ha-Brookshire & Hodges, 2009). Ebből a szempontból a ruhafogyasztás sokkal
bonyolultabb.
Manapság a használt ruha egyre elterjedtebbnek tűnik, és érdekes, hogy az angol nyelvben
szakkifejezésként kezdik el használni a „pre-loved” (magyarra fordítva: korábban szeretett)
szót, ami egy pozitívabb hangzást kölcsönöz neki. Érdekesség, hogy a „used” (használt) szó
mellett a médiában először megjelent a „secondhand” (másodkézből) mint szinonima, és mára
emelődött be a „pre-oved” kifejezés. Magyarországon jelenleg a másodkézből készült ruha kezd
terjedni az öko-tudatossággal foglalkozók körében.
A viszonteladás, beleértve a használt ruhákat, használt bútorokat, régiségeket és a vintage
árukat, mára már egy több milliárd dolláros iparág. Úgy tűnik, hogy a fogyasztókat egyre
jobban foglalkoztatja a ruhagyártás egészségükre, a környezetre és a társadalom egészére
gyakorolt hatása, kialakult az ökodivat mozgalom (Cervellon & Carey, 2011).
A használt kifejezés minden olyan ruhadarabot kategorizál, amelyet korábban már
használtak (Cervellon, Carey, & Harms, 2012). A fogyasztók egyre inkább foglalkoznak
használt ruháik újrahasznosításával vagy adományozásával (Ha-Brookshire & Hodges, 2009),
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mert ezt hatékony módszernek tekintik a hulladék és a környezetre gyakorolt negatív hatások
csökkentésére (Bianchi & Birtwistle, 2010). (Visszautalva Koszewszka, 2018 véleményére,
még komoly potenciál van a fogyasztók edukálásában.)
A ThredUp (2021) globális adatai azt erősitik meg, hogy a fogyasztók egyre inkább
érdeklődnek a környezetbarát ruházati lehetőségek iránt. A Boston Consulting Group szerint a
használt ruhák globális piaca évente 40 milliárd dollárt ér, és évente több mint 15%-kal
növekszik (Salmon, 2021). Mint minden más kiskereskedelmi üzlet, ez is egyre inkább az
online kereskedelem felé mozdul el. Még ha a COVID-19 során bevezetett korlátozások az
ellátási láncban zavarokat is okoznak, a piac 2021-ben várhatóan 4,8%-os éves növekedést
könyvelhet el (ThredUp, 2021). Itt meg kell jegyeznem, hogy a használtruha-piaccal foglalkozó
cikkek (még tudományos folyóiratokban is) a ThredUp kutatására hivatkoznak, ami egy
használtruha-kereskedelemmel foglalkozó cég, ezért érdemes kritikusan kezelni.
Roy (2021) szerint a COVID-19 járvány hatással van a fogyasztási szokásokra, a
fogyasztók nem szívesen, kevesebbet költenek olyan termékekre, mint a ruházati cikkek,
mivel a gazdasági lassulás miatt csökkent a jövedelmük. A textilipar értéke a védőfelszerelések
miatt volt képes megőrizni mértékét.
Butler (2021) szerint a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság mint szemlélet
kezdenek megjelenni a kiskereskedelmi üzletben. Például az ázsiai és csendes-óceáni térség
(APAC) vásárlóinak 39%-a állítja, hogy használt ruhákat vásárol. Érezhető az a tendencia is,
hogy a luxusmárkák kezdenek együttműködni a viszonteladói platformokkal, ami a használt
cikkek nagyobb részvételi arányát vetíti előre. Ennek egyik jele lehet például, hogy az egyik
legnagyobb gyors divat termékeket gyártó cég komoly részesedéssel beszállt a használtruhapiacra (Ringstrom, 2021).17 A Emily Salter szakértő úgy véli, hogy az ökotudatos szemlélet
nem fogja átfordítani a vásárlók új termékekre való igényét, azonban mindenképpen
meghatározó szerepet tölt majd be a fogyasztói szokásokban (Butler, 2021).
Kevés a használtcikk-értékesítésre vonatkozó statisztikai adat. Hristova (2019) szerint azért,
mert niche, azaz réspiacról van szó. Butler, 2021 viszont már arról ír, hogy a használt ruha
kezd kilépni a réspiacról, már nem csak a speciális igényekkel rendelkező fogyasztókat
szólítja meg, hanem a társadalom szélesebb rétegeit is, a termékek könnyen elérhetőek a
nagyközönség számára.

17
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon nem csak „greenwashing”-ról van-e szó, tehát a cég részéről ez
csak egy megtévesztés, figyelem elterelés, hiszen ellentmond a cég valódi érdekével.
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A magyar gazdasági lapok (Kotroczó (2018) és Privátbankár (2018)) szerint a hazánkban
megállt a használtruha-piac növekedése 2018-ban, vélhetően azért, mert telítődött a piac.
2021-ben – a legfrissebb KSH adatokra hivatkozva viszont - Azenpenzem (2021) szerint az
eladások volumene a használtcikk-üzletekben 31 százalékkal emelkedett. Ezek alapján a
megtorpanás után a globális trendekhez hasonlóan hazánkban is növekedésben van az ágazat.
A használtruha-értékesítés a használt cikk kiskereskedelemhez tartozik. Hazánkban négy,
jelentősebb használtruha-üzletlánc van jelen (Várnai, 2018): Háda, Cream, Humana és Angex.
A Háda a hazai legnagyobb használt ruhákat forgalmazó hálózat, amelyet 1995-ben
alapítottak. Jelenleg a Háda hálózata több mint, 80 üzlettel (ebből 57 vidéken) rendelkezik, 900
munkavállalót foglalkoztat (Háda, n.d.). Az Igazságügyi Minisztérium

elektronikus

beszámolója alapján 2021-ben 253.780.000 Ft volt az adózott eredményük, kiugróan magas az
előző évekhez képest (4. táblázat).
2020

253.780.000 Ft

2019

93.851.000 Ft

2018

98.768.000 Ft

2017

84.519.000 Ft

2016

112.229.000 Ft

4. táblázat: HÁDA Kft. éves adózott eredménye a beszámolója alapján,
forrás: elektronikus beszámoló alapján saját szerkesztés
A Cream használtruha-kereskedés üzleti tevékenységét teljes egészében a budapesti piacra
alapozza, a Humana (11) bolthálózatának háromnegyedét szintén a fővárosban hozta létre, az
Angex üzleteinek pedig négyötöde vidéken található (Várnai, 2018).
A piacon jelen van számos kisvállalkozás, akiknek Kiss László 2019-ben könyvet írt a
„Kezdő használtruha kiskereskedők kézikönyve” címmel, amely megkönnyítheti a piacra való
belépést.
Használt ruhához offline környezetben hozzá lehet jutni még adományboltokban, ahol a
célcsoport deklaráltan az alacsony jövedelműek. Úgy működnek, hogy fel lehet ajánlani azokat
a tárgyakat, ruhákat, amikre már nincs szükség, majd ezeket fertőtlenítik, kisebb javításokat
végeznek rajtuk, ha szükséges, majd az átlagos használt piaci árszint alatt értékesítik.
Országszerte jelen vannak, de többségük Budapestre koncentrálódik (15. ábra).
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Budapesten több adománybolt is jelen van a piacon: legtöbb bolttal rendelkezik a Cseriti (9
helyen), Csak Egyet Szolgálat (1 bolt), E-cherry (3 bolt), Filantrópia (Profiantrop Egyesület
működteti, 1 bolt), Magyar Vöröskereszt (1 bolt), Mozaik (Menedékház Alapítvány, 1 bolt),
Narancsliget Adományközpont (1 bolt), SZIA (Szabad Iskoláért Adománybolt (inkább szellemi
termékeket fogadnak, 1 bolt). (Poli, 2016)

15. ábra: Magyarország adománybolt hálózata,
forrás: Google Maps (2021)
Ezen kívül egyre elterjedtebbek a hagyományos piacokon, bolha piacokon a használt ruhát
kínáló árusok. Egyre elterjedtebbek a garázs- és lakásvásárok is.
Továbbá az online tér is gazdag az ilyen termékekkel foglalkozó honlapokkal, csoportokkal,
de ezekkel a dolgozatomban nem foglalkozom, mert kutatásomban a fizikai környezet kap
hangsúlyos szerepet.

A használtruha-piacra vonatkozó adatok nem egyértelműek, de az a trend látszik, hogy
piaci helye erősödik, magyar piac pedig közel telítettnek látszik.
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3.3 A HASZNÁLTRUHA-ÜZLETEK TÍPUSAI
Várnai (2018) cikkében összegyűjtötte a Magyarországon előforduló offline üzleteket, és
három típust (kilósruha, vállfás, vegyes turkálók) említ meg. Én még kiegészítem a napjainkban
megjelent csere alapon működő bolt típussal.
Legelőször a kilósruha-boltok jelentek meg, ahol a vásárlók maguk válogatnak,
keresgélnek a bálákban érkezett és a pultokra ömlesztett ruházati cikkek között. Az értékesítés
súly (kg) alapján történik. A köznyelvben ezt a típust nevezik a hagyományos értelemben vett
turkálónak, „turinak”.
A második típus a vállfás használtruha-üzletek, ahol a termékek viselésre előkészítve,
tisztítva (általában szín vagy funkciók szerint) kerülnek a vállfákra, az üzletek butik jellegűek.
Ebben is létezik kg/ár értékesítés, de gyakori az egyéni darabár megjelölés is. A vállfás
használtruha-boltok egyik alfaja a vintage üzletek, ahol kifejezetten a korábbi divatkorszakokat
idéző klasszikus, nosztalgikus hangulatú ruhadarabokat árulnak. A kínálat minőségi, egyedi,
exkluzív ruhadarabokból áll össze.
A harmadik típus a vegyes turkálók, amelyek az utóbbi évtizedben egyre inkább
elterjedtek, ahol kilós és vállfás árukínálat is megjelenik.
Érdekesség, hogy bár a kínálat minősége és mennyisége minden típusnál változó, a
köztudatban a kilósruha-boltban kapható árukat alacsonyabb ár fekvésűnek ítélik meg az
emberek, a vállfás turkálókat márkásabb használt ruhákat árusító, magasabb árszintű boltként
azonosítják.
2020-ban vélhetően a használt ruházati ágazat növekedése, a beszerzési források
csökkenése, illetve a COVID-19 hatására megjelent egy újabb használtruha-üzlet típus. Ez egy
csere alapon történő vásárlást kíván: le lehet adni a saját, megunt használt ruhát és annak
megfelelő értékben el lehet hozni más által beadott ruhát. Ez a bolttípus, amikor a kutatásomat
(2018) végeztem, még nem létezett, ezért az ilyen, csere alapú fogyasztás motivációs és affektív
faktorai, élményei nem részei jelen disszertációmnak.
Kutatásomban nem foglalkozom a kreatív újrahasznosítás új vállalkozásaival, mint például
az Old Blue, vagy a Rethy Fashion.
Az adatfelvételem 2018-ban zajlott, ezért abból indulok ki, hogy a vásárlás három
típusú vásárlói környezetben történhetett: a bálás, a vállfás, vagy ennek a kettőnek
ötvözete.
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4. ÉLMÉNYKUTATÁS
4.1 VIZSGÁLT HIPOTÉZISEIM
Disszertációm célja a fogyasztók vásárlói döntésében szerepet játszó élmények, azon belül
is a vásárlásélmények feltárása a használt ruha mint termékcsoport esetében.
Kutatásommal,

valamint

az

irodalom

feldolgozás

segítségével

olyan

újszerű

megállapításokra törekszem, amellyel a fogyasztói magatartás élményrendszerének a
megismerése bővülhet.
A téma komplexitása, több területet érintő holisztikus körüljárása lehetőséget teremt alcélok
megfogalmazására is, melyek az alábbiak:
1) Megvizsgálni az Affinity Diagram eszköz más módszertanokkal is alátámasztható
eredményeket adó alkalmazhatóságát.
2) Feltárni, hogy a Fiore (2008) által felállított vásárlásélményre vonatkozó
jutalomrendszere alkalmazható-e egy konkrét termékcsoport, a használt ruha esetében.
3) Feltárni, hogy a használtruha-vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszere alapján
elkülöníthetőek fogyasztói csoportok, vásárlói típusok.
A célokhoz kapcsolódóan a következő hipotéziseket állítottam fel a kutatás előtt.
I. hipotézis (H1): A vásárlásélmény rendszerének a feltárására az Affinity Diagram mint
eszköz önmagában is értékes, más módszertanokkal is alátámasztható eredményt adó
kutatásmódszertan.

Az Affinity Diagram leginkább a minőségmenedzsmentben elterjedt technika és elsősorban
ötletek csoportosítására használják. Az applikáció fejlesztésben is egyre többet alkalmazzák a
fejlesztés kezdeti szakaszában. A módszer előnye, hogy viszonylag rövid idő alatt alkalmas
nagy mennyiségű adat rendszerezésére. Továbbá a csoportmunka révén csökkenti a
szubjektivitást. Gazdag és hasznosnak tűnő technika, amit primer kutatásom során az élmény-,
illetve a vásárlásélmény-aspektusok feltárására alkalmazok.
Az Affinity Diagramnak az élmény, illetve a vásárlásélmény rendszerének feltárására
vonatkozó alkalmazhatóságát a primer (I. kutatásom) és szekunder kutatás eredmények
összevetésével fogadom el vagy cáfolom meg.
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II. hipotézis (H2): Az eredetileg fizikai vásárlói környezetre vonatkozó Fiore (2008)
modell vásárlásélményhez kapcsolódó jutalomrendszere a használt ruha mint termékcsoport
esetében is alkalmazható.

A 2000-es évektől kezdve végeznek úgynevezett élménykutatásokat. Ezek lényege, hogy a
fogyasztást mint élményt vizsgálják. Arra keresik a választ, hogy a fogyasztók a vásárlás során
milyen (pozitív vagy negatív) benyomást, élményt szereznek. A disszertációmban a
vásárlásélmény áll a fókuszban, ami a fizikai vásárlói környezet és a fogyasztó interakciójából
indul ki. A vásárlásélmény szubjektív oldalát először Fiore és Ogle (2000) mutatták be. Ők a
vásárlásélményre vonatkoztatva egy jutalomrendszert alakítottak ki. Azt állítják, hogy a
fogyasztók bizonyos jutalmakat élnek meg a vásárlásélményből fakadóan, amik megerősítik a
vásárlói magatartásukat, döntésüket. Ezt a jutalomrendszert a használt ruha mint termékcsoport
(és nem mint egy termék fizikai vásárlói környezete) tekintetében vizsgálom meg. A modell
tágabb értelmezhetőségének a lehetősége abban rejlik, hogy a primer kutatásaim idején
Magyarországon használt ruhát közel azonos fizikai környezetben lehetett vásárolni (háromféle
üzlet: vállfás, bálás és ennek a kettőnek a kombinációja).
Primer kutatásommal feltárom a fogyasztók a vásárlás során megtapasztalt élményeit, majd
ezeket összevetem Fiore (2008) vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszerével (II.
kutatásom). Az összevetés alatt azt értem, hogy megvizsgálom, hogy a kapott vásárlásélményaspektusok az eredeti modell18 16 jutalma19 közül melyikhez köthetőek.

III. hipotézis (H3): Demográfiai változók mentén jelentős eltérések határozhatóak meg
a fogyasztók használt ruha vásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.

Fiore (2008) vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszere egy általános rendszer, ami
magában foglalja mindazon jutalmakat, amelyet a fogyasztó a vásárlásélmény során szerez. A
modell azonban nem tér ki arra, hogy demográfiai jellemzők mentén, vannak-e eltérések, és ha
igen, milyen jutalmak szerzésében térnek el a vásárlók (adott típusai).

18
19

a „Vásárlásélmény modell” című fejezetben mutattam be részletesen.
jutalom mint pozitív élmény

76

Primer kutatásomnak (II. kutatásom) a célja annak a feltárása, hogy a fogyasztók
használtruha-vásárlásélményre vonatkozó jutalmai különböznek-e demográfiai változók
mentén.
Az első demográfiai jellemző, amely tekintetében vizsgálatot végzek, az a nem, hiszen
erősen feltételezhető, hogy a ruhavásárlásból eredő élmények eltérnek nők és férfiak
tekintetében.
Ezután megvizsgálom, hogy generációk mentén vannak-e hasonló és/vagy szignifikánsan
különböző jutalmak. Azért döntöttem a generáció (és nem csupán az életkori) kutatás mellett,
mert a generáció ugyan magában foglalja az életkori sajátosságokat, de a témát így szélesebb
perspektívába tudtam helyezni. A generáció elmélet szerint a generációk közti különbségek
megjelennek többek között abban, hogy másként tekintenek az életre, mások a vágyaik, céljaik,
különböző motivációkkal rendelkeznek, hasonló élethelyzetben máshogy döntenek, eltérőek a
fogyasztói szokásaik, vásárlási magatartásuk. A generációk erős, közös kohorsz-élménye
hatással van az értékorientáció kialakulására, sőt az egyén vásárlói attitűdjére is.
Végül pedig az életvitelszerű lakhely szempontjából vizsgálom meg a fogyasztókat, abból
a feltételezésből kiindulva, hogy az adott lokációban végzi a ruhavásárlást. Magyarországon
erős centralizáltság jellemző Budapestre és környékére, így a fővárostól távolabb eső
településeken feltételezhető, hogy a fogyasztók eltérő magatartást követnek, és akár a
jutalomrendszerük is különbözhet.

IV. hipotézis (H4): A ruhavásárlás szempontjából feltételezhetően jelentősen eltérő
fogyasztói magatartással rendelkező fogyasztókon belül vásárlói típusok különböztethetők
meg a használt ruha vásárlás élményrendszere vonatkozásában.

Ebben a kutatásban tovább szűkítem a témát. Az a feltételezésem, hogy fogyasztókon
belül a használtruha-vásárlásélmény jutalomrendszere alapján vásárlói típusok határozhatóak
meg. Célom, hogy mélyebb megértést kapjak a fogyasztók érzelmi és motivációs faktorairól a
használtruha-vásárlással kapcsolatban.
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4.2 KUTATÁS FELÉPÍTÉSE
Három kutatásból épül fel a vizsgálatom.
Az I. kutatásom célja az Affinity Diagram mint kutatási eszköz eredményességének a
vizsgálata az élmények, illetve a vásárlásélmény-aspektusok feltárásának a kutatásában.
Először nyílt kérdésekre kérdőíves kutatással (n=169) emberek élményeit gyűjtöttem. Majd ezt
12 csapat rendezte és alkotott 12 Affinity Diagrammot. Végül pedig egy szakmai csapat
értelmezte és integrálta, aminek eredményeképpen meghatározásra került az élményaspektusok
rendszere. Ezt pedig összevetettem a szekunder kutatással feltárt élményaspektusokkal (16.
ábra).

16. ábra: I. és II. kutatásom terve és módszertana,
forrás: saját szerkesztés
A II. kutatásom célja a használtruha-vásárlásélmény jutalomrendszerének a feltárása volt.
Egy kérdőív (n=1060) segítségével gyűjtöttem adatokat, amelyet két, független kódoló kódolt.
A kapott eredmény alapján a szakirodalomban ismertetett Fiore (2008) vásárlásélmény modell
jutalomrendszerét összevetettem a kapott, használtruha-vásárlásélmény jutalmakkal. Továbbá
megvizsgáltam, hogy demográfiai változók mentén szignifikánsan van-e különbség a
fogyasztók használtruha-vásárlásélmény jutalomrendszere között.
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17. ábra: III. kutatásom terve és módszertana,
forrás: saját szerkesztés
A III. kutatásomban a Q-módszertan segítségével a használtruha-vásárlásélmény
jutalomrendszere alapján vásárlói típusokat határoztam meg (17. ábra).
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5. A POZITÍV ÉS NEGATÍV ÉLMÉNY-, ÉS A
VÁSÁRLÁSÉLMÉNY-ASPEKTUSOK FELTÁRÁSA
5.1 I. KUTATÁS FELÉPÍTÉSE
Az első kutatásomnak a célja az Affinity Diagram mint kutatási eszköz
eredményességének a vizsgálata a pozitív és negatív élmény- és a vásárlásélmény-aspektusok
feltárásának kutatásában.
Az Affinity Diagram technika alkalmas arra, hogy nagy mennyiségű adatot, véleményt
organikus módon kategóriákba lehessen csoportosítani (Hanington & Martin, 2012). Sőt
elősegíti a rangsorolást és a különböző hierarchikus szintekre történő felépítést is (Kwong &
Bai, 2003).
Először nyílt kérdéses kérdőíves kutatást alkalmaztam az élmények gyűjtésére. A kapott
válaszok „kódolását”, vagyis az élményaspektusok csoportosítását 12 csapat20 rendezte, minden
egyes élménycsoportot három-három. Célom a három rendezéssel az volt, hogy minimálisra
csökkentsem a módszer kvalitatív jellegéből fakadó szubjektivitást. A három csapat rendezését
egy szakértői páros értelmezte és integrálta (18. ábra).

18. ábra: Az I. kutatás felépítése,
forrás: saját szerkesztés

20
Azért használok csapat kifejezést, hogy elkülönítsem a csoport szótól a könnyebb érthetőség érdekében. A
kutatásban ugyanis az azonos aspektusokat tartalmazó élményeket fogom csoportoknak nevezni.
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5.2 I. KUTATÁS MÓDSZERTANA
A válaszok feldolgozásához, kódolásához, rendszerezéséhez az Affinity Diagram technikát
választottam. Az Affinity Diagram mint kutatási módszertan használata alig ismert.
A választásom indoklása előtt röviden ismertetem ezt a technikát.
Az Affinity Diagram, vagy más néven a szerzője Kawakita Jiro után, K-J módszer, alkalmas
a verbális úton, mint interjú és/vagy kérdőívből származó adatok elemzésére, természetes
kapcsolataik alapján csoportokba rendezésére. A módszer egyik előnye, hogy az emberi
természet intuitív, rendszerkereső képességeit engedi szabadon (Plain, 2007).
Először a minőségmenedzsmentben terjedt el, de napjainkban már különböző területeken
(pl.: termékfejlesztés) is alkalmazzák. A minőségmenedzsmentben legismertebb használata,
hogy a döntéshozatalra vonatkozó ötleteket - amiket legtöbbször brainstorming21 technikával
gyűjtenek – Affinity Diagram módszerével rendszerezik és priorizálják. A termékfejlesztésben
az ötletkiválasztásban nyújt hatékony segítséget. Alkalmazása kifejezetten ajánlott:
•

amikor káosznak tűnik a sok információ befogadása, a lényeg megragadása;

•

amikor túl nagynak és komplexnek tűnik az adathalmaz, az információ;

•

amikor csapat konszenzus szükséges.

Az Affinity Diagram alkalmas:
•

ötletek/információk feltárására, gyűjtésére,

•

problémák azonosítására/szűkítésre,

•

és mindezek feldolgozására, rendszerezésére.

Tulajdonképpen az Affinity Diagram előnye, hogy nagy mennyiségű, szöveges információt
lehet rendszerezni, kiemelni a fontosabb összefüggéseket, illetve azokat vizualizálni (innen
származik a diagram elnevezés). A végeredmény tehát egy olyan „térkép”, amiből kiderülnek
a téma főbb tényezői, meghatározó elemei és azok közötti összefonódások, kapcsolódások.
Kutatásomban az Affinity Diagramot nagy mennyiségű, szöveges információ
rendszerezésére, az élményaspektusok kiemelésére, illetve azok vizualizálására
használtam. A módszer használata a tudományos kutatások során alig ismert, ezért
szerettem volna megvizsgálni, hogy az élményaspektusok feltárására alkalmazható-e.

21
Brainstorming vagy magyarul ötletroham: A részvevőktől egy adott témával kapcsolatban nagy mennyiségű
ötlet, javaslat, gondolat, benyomás gyűjtése.
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5.3 I. KUTATÁS MENETE
A következőkben részletesen bemutatom az Affinity Diagram létrehozásának lépéseit
általánosságban, illetve a saját kutatásomban (19. ábra).

19. ábra: Az I. kutatás lépései,
forrás: saját szerkesztés

5.3.1 I. LÉPÉS: INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
Ez a fázis az adathalmaz létrehozásának felel meg. Az esetek nagy részében ötletrohamot
(brainstorming), vagy egyéb verbális információ megosztást szoktak alkalmazni.
Ebben a kutatásban kérdőív segítségével gyűjtöttem adatokat. Arra kértem a kitöltőket,
hogy meséljék el, hogy mi volt a legutóbbi pozitív vagy negatív élményük. A módszer
választásom oka, hogy az élmények sokszínűségének feltárására törekedtem a nagyszámú
kitöltés lehetőségének megteremtésével. A kérdőívben a demográfiai kérdéseken túl a
következő, nyílt kérdéseket tettem fel:
1. Mi volt a legutóbbi (maximum 1 hónappal ezelőtti), meghatározó pozitív élménye?
Kérem, fejtse ki, hogy mi volt az, és miért?
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2. Mi volt a legutóbbi (maximum 1 hónappal ezelőtti), meghatározó negatív élménye?
Kérem, fejtse ki, hogy mi volt az, és miért?
3. Mi volt a legutóbbi (maximum 1 hónappal ezelőtti), meghatározó pozitív, fizikai vásárlói
környezetben megélt élménye? Kérem, fejtse ki, hogy mi volt az, és miért?
4. Mi volt a legutóbbi (maximum 1 hónappal ezelőtti), meghatározó negatív, fizikai vásárlói
környezetben megélt élménye? Kérem, fejtse ki, hogy mi volt az, és miért?
A kitöltés anonim volt. Egy olyan „légkör” megteremtésére törekedtem, amiben
szabadnak érzik magukat és bármit megoszthatnak.
A kérdőív 2018 novemberétől-decemberéig volt online elérhető közösségi oldalon, illetve
terjesztettem egyetemi levelezőlistákon a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
dolgozói és hallgatói között. A válaszadók egy részét személyesen hívtam meg a kitöltésre,
mert célzottan olyanokkal is szerettem volna kitöltetni, akik magas önismerettel rendelkeznek.
Abból indultam ki, hogy akik már legalább 120 önismereti órával rendelkeznek, például a
képzésükhöz hozzátartozott, akkor ők vélhetően magasabb önismerettel rendelkeznek, mint
azok, akik nem, és vélhetően „mélyebb” aspektusait tárják fel az élményeiknek. A meghívottak
között húsz fő alatti volt azon emberek száma, akiket korábbról ismertem, de ez a kutatás
szempontjából irreleváns, mivel anonim volt a kitöltés. Összesen 47 fő legalább 120 önismereti
órával rendelkező személy töltötte ki. A további 122 kitöltő laikusnak számított, és közülük 30
fő nem magyar anyanyelvű volt. A laikusnak nevezem azokat, akiknél a pszichológiai
tanulmányok, illetve az önismereti órák száma ismeretlen volt. A nem magyar anyanyelvűek
részvétele pedig az élmény értelmezésének tágabb lehetőségét kínálták (20. ábra).

20. ábra: Első kérdőív kitöltőinek demográfiai adatai,
forrás: saját szerkesztés
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169 kitöltés érkezett, de nem mindenki válaszolt minden kérdésre: 13 fő jelezte, hogy nem
jut eszükbe negatív élmény. Az eredmény feldolgozásában a negatív élményeknél így kevesebb
(156) válasz értékelése történt.

5.3.2 II. LÉPÉS: RENDEZÉS
A rendezések körülményei
Általában az Affinity Diagram rendezését egy csapat végzi, annak érdekében, hogy minél
szélesebb perspektívából, minél több lehetőség táruljon fel. Ajánlott létszáma 3-5 fő.
A kutatásomban minden egyes esetben 3-3 fő vett részt a rendezésben. Mind a négy témát
(negatív élmény, pozitív élmény, negatív vásárlásélmény, pozitív vásárlásélmény) 1 szakmai és
2 laikus csapat rendezett. A szakmai csapat pszichológusokból22 és ergonómusokból állt. A
szakmai csapatokban a pszichológusok részvétele a téma pszichológiai -, az ergonómusok pedig
a környezet egyénre tett hatásának holisztikusabb megközelítését segítette. A másik kettő
rendezést laikus csapat végezte. Laikus alatt azt értem, hogy pszichológiai végzettséggel, illetve
tudományos képesítéssel nem rendelkező személy.
Mind a négy élménytípusnál egyesével három csapat rendezte az állításokat. Voltak
olyanok, akik már korábbról ismerték egymást, de voltak olyanok is, akik csak e kutatás
kapcsán ismerkedtek meg egymással. Mindegyiküket korábbról ismertem és tudtam, hogy
csoportmunkára alkalmasak, képesek mások gondolatait átvenni, nem viselkednek dominánsan
a csapatmunka során. A kutatáson való részvétel önkéntes alapon zajlott. A rendezések 2019.
február és május között zajlottak, egy alkalom átlagosan 180 percig tartott.
A kutatás helyszíne egy zárt, csendes terem volt, amelyet a résztvevők már ismertek a
korábbi tanulmányok és/vagy munka révén. Awasthi & Chauhan (2012) ajánlását vettem
alapul, miszerint olyan környezetet kell teremteni a résztvevők számára, ahol elfogadhatóak a
különböző nézőpontok és nem létezik az egy megoldásos igazság. A csapatok egyidőben csak
egy élménytípussal foglalkoztak. Minden rendezésnél a résztvevőkön felül egy moderátor is
jelen volt, aki koordinálta a kutatást.
A résztvevők és a körülmények megteremtésén túl a gyűjtött információkat is elő kell
készíteni a rendszerezésre. Ez történhet úgy, hogy a kutatás előkészítője a felmerült ötleteket,
gondolatokat egyesével leírja egy lapra/kisebb papírdarabra, vagy például egy interjú esetében
a szöveget gondolatok szerint kisebb darabokra tördeli és külön álló lapokra kinyomtatja.

22

Munka és szervezetpszichológusok
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Ebben a kutatásban minden élményt (a kitöltők válaszait egyesével) külön-külön lapra
kinyomtattam. A moderátor az ülés előtt az adott élménytípus összes, kinyomtatott élmény
megosztását jól olvasható formában asztalokra rendezte.

A rendezések folyamata
Amikor minden készen állt a rendezés megkezdéséhez, a moderátor koordinálásával
megkezdődhetett a „munka”.
EGYÉNI RENDEZÉS
Először a moderátor bemutatta a csapattagokat egymásnak és elmondta a kutatás célját,
felvázolta a kutatás menetét. Majd arra kérte a résztvevőket, hogy csendben olvassák át az
összes állítást, és beszélgetés nélkül kezdjék el rendezni az élményeket a saját meglátásaik
szerint. Ha úgy érzik, hogy egyes élmények egy kategóriát alkotnak, akkor helyezzék egymás
közelébe.
Ez a kezdeti, önálló munka arra szolgál, hogy megteremtse a kreatív gondolkodás
lehetőségét: belső megérzésre, megfigyelésre hívja a részvevőket, a külső ingerek kizárását
eredményezze. Ez a technika lehetőséget kínál az egyénekben megszülető ötlet „fenntartására”,
mert ezen a ponton az egyént még nem befolyásolják a többiek gondolatai.
Ez a folyamat tehát csendben zajlott, ami legtöbb résztvevő számára új élményt jelentett,
mely két pozitív eredménnyel is járt. Egyrészt elősegítette az átlagtól eltérő gondolkodást,
másrészt szabadon elindulhattak a kreatív gondolatok, nem horgonyzott le a csapat az alfa
pozíciójú23 tagjának véleménye mellett, lehetőség nyílt az introvertált csapattagok ötleteinek a
megjelenésére. Utóbbit erősíti meg Cain (2012) könyvében a Hans Eysenck pszichológus
kutatásának eredményére való utalás, miszerint az egyéni munka az elmét a feladatokra
összpontosítja, és megakadályozza, hogy az egyén energiáját elvigye a munkával nem
összefüggő társadalmi és szexuális játszmák.
A csapat tagjai tehát fizikailag, beszélgetés nélkül elkezdték átrendezni, csoportosítani az
élményeket. Ez a folyamat addig tartott, amíg közel az összes élmény be nem került egy
csoportba. Ekkor a moderátor engedélyt adott, és a résztvevők megszólalhattak és kezdetét vette
a közös munka.
KÖZÖS RENDEZÉS
A csoportmunka Diehl & Stroebe (1987) szerint szignifikánsan több és választékosabb
ötletet generál, mint az egyéni.

23

Schindler csoport elmélete szerint a csoport vezetője, „kedvence”
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Ebben a fázisban a résztvevőknek lehetőségük nyílt ösztönösen reagálni egymás
véleményére, megbeszélhették, érvelhettek meglátásaik mellett. Az eddig némán elhelyezett
élmény csoportosításokról elindult a nyílt vélemény megosztás és a közös rendezés. Addig folyt
a megbeszélés, amíg konszenzus nem született minden élményaspektus elhelyezkedéséről.

5.3.3 III. LÉPÉS: CSOPORTNEVEK LÉTREHOZÁSA ÉS HIERARCHIÁBA
RENDEZÉS
Utolsó lépésként a résztvevők a megalakult csoportosításokat megnevezték. Ezek a fejlécek
olyan gondolatok voltak, melyek megragadták és kifejezték a kapcsolatot a kategóriákban
(csoportosításokban) levő élmények között. A fejléc egy mondat vagy kifejezés volt, amely egy
külön lapon, kártyán vagy post-iten szerepelt és egyértelműen közvetítette a lényeget még azok
számára is, akik nem vettek részt a rendezésen.
Miután minden csoport elnevezésében egyetértés született a résztvevők között, akkor
következhetett a kategóriák közötti kapcsolódások meghatározása. Az egyes csoportok közötti
kapcsolatokban először szóban megegyeztek, majd felrajzolták. Végül a nagyobb halmazoknak
is nevet adtak, ha szükséges volt, magyarázatot is megfogalmaztak, hogy még a kutatásban nem
résztvevők számára is érthető legyen.
Ennek eredményeképpen megszülethetett egy olyan kapcsolati háló az élményaspektusok
között, egy olyan hierarchiába rendezés, amiben egyrészt mindenkinek a véleménye, meglátása
megjelenhetett, továbbá egyetértés is született.
Lezárásképpen a résztvevők még egyszer átvizsgálták és tisztázták a kapott kategóriákat és
halmazokat (Lucero (2017) ajánlása alapján).

5.3.4 IV. LÉPÉS: AFFINITY DIAGRAMMOK INTEGRÁLÁSA
Ebben a kutatásban, mivel minden egyes élménytípust egyenként három csapat rendezett,
egy ötödik lépés is bekerült. (A szakirodalomban ismertetett Affinity Diagramnak ez a fázis
már nem része.)
A kapott rendezéseket (vagyis Affinity Diagrammokat) egy szakértői páros értelmezte és
integrálta, megalkotva a negatív-pozitív élmény és vásárlásélmény-aspektusokat. A szakértői
párost pszichológiai tanulmányokkal és tudományos munkássággal rendelkező személyek
alkották. A következőkben a szakértői rendezés eredményeit ismertetem.

86

5.4 EREDMÉNYEK
5.4.1 POZITÍV ÉLMÉNYEK
A szakértői rendezés alapján a következő négy főkategória és 15 alkategória jelent meg (5.
táblázat).

Kapcsolatok

Felfedezés,
új tapasztalat

Örömforrás
nem várt apró

Siker, pozitív
megerősítés/visszajelzés

minőségi idő

gasztronómia

újra találkozás

újdonság/változás

vágy beteljesülés

fizikai teljesítmény

mérföldkő

utazás

kellemes csalódás

szakmai elismerés

öröm

összetartozás

személyiség fejlődés

tanulmányi teljesítmény

érzése

anyagi javak szerzése
5. táblázat: Pozitív élményaspektusai,
forrás: saját szerkesztés
Az első nagy kategória a kapcsolatok lettek, amelyet az egyik rendező csoport a „szeretve
lenni” érzéssel kötött össze. A kapcsolatokból szerzett pozitív élményeket további négy részre
lehet osztani.
Egyrészt a minőségi időre, amikor a pozitív érzés a barátokkal, családdal való együttlétből
fakad. Ilyenkor a gondtalanság, belső nyugalom érzések jelennek meg.
Az újratalálkozás egy olyan örömmel járó esemény, amely különlegesnek számít
egyedisége, ritkasága miatt, és eseteként meglepettség érzése is társul hozzá.
A mérföldkő olyan életesemény, amely megváltoztatja a korábbi szokásokat, működési
módokat, szerepeket. Ilyenek lehetnek például az el/összeköltözés, eljegyzés, baba születése,
kertes házba költözés stb. Ezek meglépése büszkeséget okoz, és sokan kiemelték a közös sikert
ezek megvalósulásában, amelyben a valakihez tartozás, elfogadás, megértettség érzései is
megjelennek.
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Az összetartozáshoz olyan élményeket soroltak, amikor hangsúlyosan megjelent, hogy
szeretettnek érzik magukat. Ehhez nagyon változatos példákat hoztak, hogy milyen
szituációkban élik meg: betegként a barát meglátogatásától kezdve a párkapcsolatban megélt
intimitásig.
A következő nagy kategória a felfedezés és új tapasztalatokhoz kapcsolódó pozitív
élmények. A gasztronómia az egyik ilyen, amikor a táplálkozáson keresztül tapasztalnak meg
valami újat, valami örömteljeset.
A másik nagy csoport, amikor valami újdonság, változás történik az életükben, ami
egyfajta izgatottsággal is jár. Ide olyan eseményeket soroltak, mint új országba/városba
költözés, kiskutya befogadása, munkahelyváltás.
Végül még az új országoknak, helyeknek a felfedezése, vagyis az utazás tartozik ide. Itt a
szabadság jelent meg erősen, és az egyik rendező csoport a megnyugvás/megérkezés érzését
emelte ki még.
Az örömből származó pozitív élmények egy külön csoportot alkotnak és három, kisebb
részre

lehet

bontani.

A

nem

várt

apró

örömök

többnyire

váratlan

segítségből/kedvességből/figyelmességből fakadtak.
Külön csoportot alkottak azon élmények, amikor valami régóta dédelgetett álom/ vágy
beteljesült. Ezekben gyakran megjelent a sikerélmény érzése. Az olyan dolgok is örömet
okoznak, amikor valami kellemes csalódás éri az embert, valami negatív kioldódik/megszűnik,
vagy átalakul pozitívvá. Ezt legtöbbször a megkönnyebbülés érzésével társították.
Végül külön csoportot alkotnak a sikerélményhez kapcsolható események. Ezek
többségében pozitív megerősítést, visszajelzést jelentenek. Azok az élmények, amikor
legyőzték önmagukat, meg tudták haladni korábbi problémájukat, személyiség fejlődés
csoportba kerültek. Ezek az önismereti lépések önmegerősítésként hatottak rájuk, büszkeség
töltötte el őket. Pozitív élmény még a fizikai, tanulmányi teljesítmények, szakmai
elismerések. Továbbá anyagi javak megszerzéséhez is kapcsolódnak pozitív élmények,
amikor az egyén valamit jutányosabb áron meg tudott szerezni.
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5.4.2 NEGATÍV ÉLMÉNYEK
A negatív élményeknél a következő négy főkategória és 15 alkategória (6. táblázat)
született:
Csalódás

Igazságtalanság

másokban

kudarc, bukás

magamban

szolgáltatásban

Félelem
jövőtől való
félelem

Veszteségek
saját egészség elvesztése

jogtalan

egzisztenciális

mások egészség képének

bánásmód

szorongás

elvesztése

egyenlőtlen
bánásmód

külső
körülményekből

halál

adódó feszültség
kapcsolatok elvesztése
anyagi veszteség
tárgyak elvesztése

6. táblázat: Negatív élményaspektusai,
forrás: saját szerkesztés
Az első nagy csoportot a csalódásokhoz kapcsolódó negatív élmények alkotják. Amikor
másoknak (akár idegeneknek vagy közeli ismerősöknek) csalódást okoz az ember, vagy mások
okoznak csalódást, mert bántóan, figyelmetlenül viselkednek. Olyan élményt is megosztottak,
amikor saját magukban kellett csalódniuk. Ezeket többségében olyan helyzetekhez kötötték,
amikor negatív működési módjukra ismertek rá (pl.: függőség). Itt megjelenik a saját felelősség
átérzése, és a saját működési móddal kapcsolatos elégedetlenség. Végül még negatív élmény
az is, amikor csalódnak egy szolgáltatásban, például hidegen tálalják az ebédet.
A másik nagy csoport az igazságtalanság érzését kiváltó helyzetek, tapasztalatok. Az első
alkategória a kudarc vagy bukás, amikor azt érzi az ember, hogy mindent megtett, és ennek
ellenére nem sikerül. A jogtalan bánásmód ahhoz az élményhez kapcsolódik, amikor az ember
azt érzi, hogy mások negatívan állnak hozzá. Ennek két típusa is megjelent, amikor az egyént
érinti, és amikor a szeretteit. Külön csoportba kerültek azok a helyzetek, amikor a hatalomnak,
rendszernek való kiszolgáltatottság, rasszizmus jelenik meg, ezeket nevezték el egyenlőtlen
bánásmódnak.
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A következő nagy kategóriába olyan élmények tartoznak, amelyekben a félelem érzése
különböző intenzitással megjelenik. Az egyik legerősebb félelem a jövő miatti aggódás,
amikor bizonytalanság van az emberben, hogy mi fog történni. A másik félelemmel teli érzés,
amikor az ember nem tudja, hogy miből fog megélni. Ezt nevezzük egzisztenciális
szorongásnak. Végül pedig olyan élmények tartoznak az utolsó alkategóriába, amikor
feszültséget, frusztrációt él át az ember, például első nap a munkahelyen.
Végül pedig nagy csoportot alkotnak a veszteséggel kapcsolatos negatív élmények. Itt
beszélhetünk olyanról, amikor a saját vagy mások (elsősorban szeretteink) egészség képe
megrendül. Előbbi fájdalommal, tehetetlenséggel és önsajnálattal, míg utóbbiban az aggodalom
és a sajnálat a legerősebb érzelmek. Egy szeretett személy elvesztése is nagyon fájdalmas
emlék. A tárgyak elvesztésében is benne van a pótolhatatlanság, a hiány, ami megmarad. A
szerelmi és baráti kapcsolatok elvesztése is fájdalommal teli lehet, ami járhat olykor
önmarcangolással, vagy az elutasítottság érzésével.
Ami érdekes, hogy a negatív élményeket nehezebben sorolták be, és inkább az érzelmek
mentén ragadták meg.

5.4.3 POZITÍV VÁSÁRLÁSÉLMÉNYEK
A pozitív vásárlásélmények azon jutalmakat tartalmazza, amiket a fogyasztó a vásárlói
környezetben szerez. Ebben az esetben négy főkategória és 12 alkategória (7. táblázat) született:
Financiális öröm

Boldogság

Bánásmód

jó ár/érték

önjutalmazás

kedvesség

ajándék, kupon

örömszerzés másoknak

segítőkészség

kellemes csalódás

siker, beteljesülő vágy

Fizikai környezet
hatékonyságot segítő
kialakítás
nagy választék
design

gasztronómiai örömök
7. táblázat: Pozitív vásárlásélmény-aspektusai,
forrás: saját szerkesztés
Az első nagy csoport a financiális öröm, melyet a jó ár-érték arány, az ajándék, kuponok
szerzése okoz az egyénnek. Továbbá ide tartoznak azok a kellemes csalódások, amikor oly
módon sikerül megszerezni egy terméket, amire nem számított.
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Külön kategóriába kerültek azok az élménytípusok, amelyek boldogság érzetét keltik a
vásárlás során. Megjelent a saját maga felé irányuló szeretet, amikor önmagát jutalmazza meg
valamivel, illetve ennek a másik iránya, amikor sikerül valaki másnak örömet szerezni. Szintén
boldogságot kelt a régóta dédelgetett vágy beteljesülése, amikor sikerül megvenni valamit, ami
után hosszú ideje áhítozott. Hasonlóképpen „születnek” az ide csoportosított gasztronómiai
élmények, amikor megenged magának egy olyan ételt, ami után régóta vágyakozott. Mindkét
vágy beteljesüléshez kapcsolódik a „mert megérdemlem” gondolat, illetve a siker érzése.
Harmadik nagy csoport a vásárlói környezetben tapasztalt, személyek közötti interakciókból
fakad. Itt két kategóriát lehetett elkülöníteni, amikor kedvesség, vagy amikor a segítőkészség
dominált.
Végül pedig a fizikai környezettel kapcsolatos élmények alkotnak egy csoportot. Pozitív
élményt okozhat, ha a vásárlói környezet segíti a fogyasztót a hatékony vásárlásban, például az
elrendezés, az ismerősség érzése. Ilyenkor az egyén hatékonynak érzi magát, mert szubjektív
időérzékelésében gyorsabban végzett. Pozitív élményként raktározódik el a nagy választék is,
amikor adott a választás lehetősége, továbbá az ízlésesen kialakított üzlet design is.

5.4.4 NEGATÍV VÁSÁRLÁSÉLMÉNYEK
A negatív vásárlásélményeket négy főkategória és 12 alkategóriába lehetett rendezni (8.
táblázat):
Hiány

Bánásmód

Financiális kár

Fizikai környezet

minőség

jogtalan bánásmód

anyagi veszteség

tömeg

információ

udvariatlan bánásmód

rossz ár/érték arány

kellemetlen szag

készlet

átverés

cél elérése

erőltetés
8. táblázat: Negatív vásárlásélmény-aspektusai,
forrás: saját szerkesztés

Az első nagy kategória, amikor a fogyasztóban az marad meg, hogy valamiben hiányt
szenvedett, például nem volt megfelelő minőségű a vett termék/szolgáltatás, vagy nem kapott
elég információt, vagy készlethiánnyal kellett szembesülnie. Ide tartozik még a cél elérésének
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a hiánya, amikor úgy érzi, hogy nem sikerült megvásárolnia, amit szeretett volna, kárba veszett
az ideje, ami düh és csalódottság érzésével tölti el.
Itt is megjelenik a vásárlói környezetben tapasztalt személyek közötti interakciókból fakadó
élmények, amelyekben jogtalan vagy udvariatlan bánásmódot éltek meg. Külön kategória azok
az emlékek, amikor az egyént átverték, becsapva érezte magát. Hasonlóan rossz érzéssel tölt el,
ha a fogyasztó azt érzi, hogy ráerőltetnek valamit, amit ő nem akar megvenni.
Hasonlóan a pozitív vásárlásélményhez, csak itt ellentétes előjellel, a negatív
vásárlásélmények egy csoportja a financiális ügyekből ered. Az anyagi veszteség olyan
szituációkat takar, amikor vásárlás közben komolyabb összeget véletlenül elvesztett (például
kiesett a zsebéből). A rossz ár/érték arány esetében pedig magas áron alacsony minőségű
szolgálatást, terméket kapott.
A fizikai környezet kategóriához tartozik a tömeg, amikor túl sok ember van a vásárlótérben
és feszélyezi a fogyasztót. Negatív vásárlásélményt okoz a kellemetlen szag a vásárlói térben.
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5.4.5 ÉLMÉNY DIMENZIÓK
A kutatás eredményeire alapozva, az egyes élménytípusokat (pozitív és negatív élmény,
pozitív és negatív vásárlásélmény) értelmezve, az élmények dimenziójára egy általános
megközelítést lehet adni (21. ábra).

21. ábra: Az élmény általános aspektusai,
forrás: saját szerkesztés
A kutatások az Affinity Diagrammal való feldolgozások alapján az élményt az emberek
alapvetően interakciókhoz kötik. Az interakció kölcsönhatásra utal, amely magában foglalja a
kommunikációt és a viselkedést is. Az eredmény alapján az élmény az egyén önmagával,
másokkal, tárggyal vagy környezettel való kölcsönhatásából ered, ami összecseng a
szakirodalomban feltárt élmény magyarázatokkal, csak egy újszerű megvilágításba helyezi.
Ezeknek az élményeknek két iránya lehet: pozitív vagy negatív. Amikor az egyén az
interakció révén megszerez valamit, vagy elismerést él meg, akkor az pozitív élményt jelent a
számára. Az egyén az interakciókban megélt sérelmeket vagy veszteségeket negatív
élményként értelmezi. Ezeket az eredményeket is megerősíti a szakirodalom.
Az élmény dimenziók közötti dinamikát a változás - ami nem feltétlenül az egyén által
kontrollált - és az újdonság ereje adja. A szakirodalomban nem ennyire transzparensen, de ez
is megtalálható.
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A kutatás eredményeinek segítségével az élmény négy interakció mentén értelmezhető:
1. Interakció önmagammal
Az első élményaspektus a ’kapcsolat önmagammal élménye’. Az egyén élményként kezeli
amikor megéli, hogy kapcsolódott önmagához, az érzéseihez.
Ez a vásárlásélményben megjelenik abban, amikor az egyén megjutalmazza önmagát egy
vásárlással, és ez örömmel tölti el.
2. Interakció másokkal
Ez a reláció kiterjed az interperszonális kapcsolatokra. Amikor az egyén megéli, hogy
kapcsolódik másokhoz, elismerést kap másoktól, akkor az pozitív élményt jelent a számára.
Viszont, ha a releváns másik megsérti, vagy esetleg elveszt egy számára fontos kapcsolatot,
akkor ezeket negatív élményként éli meg.
A vásárlói környezetben ez leginkább a bolti eladókkal kapcsolatos kommunikációban
manifesztálódik. A kedves bánásmód megerősítésként, míg a jogtalan, udvariatlan
kommunikáció elkerülő fogyasztói viselkedést eredményez.
3. Interakció tárggyal
Az egyén a tárgyakkal kapcsolatosan is megél pozitív, illetve negatív élményeket. Tárgyak
szerzése, elvesztése élményként raktározódnak el. A kutatásban legerősebb tárgyi kapcsolat
a pénzzel való megtapasztalások, amikor a fogyasztó azt érzi, hogy jól vagy épp rosszul jár
financiálisan.
4. Interakció a környezettel
A környezet környezetpszichológiai fogalmában a fizikai környezet mellett magában
foglalja a társas, szociális közeget is. Ebben a modellben viszont ketté válik: a társas,
szociális közeggel való és a fizikai környezettel való interakcióban keletkező élmények.
A környezettel való kapcsolatnak is van élmény teremtő ereje. A fogyasztó pozitívumként
éli meg, ha a fizikai kialakítás révén hatékonyan tud vásárolni, vagy negatív élményként,
hogy tömeg van a vásárlói környezetben.
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6. A HASZNÁLT RUHA VÁSÁRLÁSÉLMÉNYE
Második kutatásomnak a célja a vásárlásélmény során a fogyasztóban keletkezett,
„elraktározódott” élmények feltárása volt. Azokra az élményekre voltam kíváncsi, amelyek a
fogyasztóban „teremtődnek” a vásárlás mint tevékenység során. Kutatásomat egy választott
termékcsoportra, a használt ruhára szűkítettem. Választásomban több minden szerepet játszott,
de legmeghatározóbb indokom volt, hogy a használt ruha környezetvédelmi lehetőség a
fenntarthatóság érdekében. Úgy vélem, hogy a fogyasztók vásárlói magatartásában az
élményeket

érdemes

azonosítani

a

használt

ruha

népszerűsítéséért,

társadalmi

elfogadottságáért, mert így hatékonyabb üzeneteket lehet megalkotni, különösen a jövő
generációjának a megszólítása érdekében.
A kutatásomban abból indultam ki, hogy a használtruha-vásárlás során a fogyasztókban
megjelenő élményeket tárom fel, majd a szakirodalomban talált vásárlásélmény modellel, a
Fiore (2008) modellel vetem össze. Végül pedig megvizsgálom, hogy demográfiai változók
mentén eltérőek-e az élményeik. A témát tehát a fogyasztói oldalról közelítettem meg.

6.1 II. KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS MENETE
Kutatási módszernek szabadszavas kérdőívet választottam. Választásomat a következőkkel
indoklom. Egyrészt a kérdőíves vizsgálat, mint a leggyakoribb kvantitatív, primer kutatási
információszerzési technika alkalmas a népesség egyes csoportjairól releváns információk
gyűjtésére (Majoros, 2004). Másrészt a véleményekben törekedtem a reprezentativitásra, tehát,
hogy az adott témával kapcsolatban a lehetséges vélemények közel összessége megjelenjen.
Magyarországon főként a képzettebbek, magasabb státuszúak rendelkeznek internet
hozzáféréssel, ami a lakosság több mint 50 %-át jelenti. Online kérdőív használatommal a
mintám szűkebb lett. Kutatásom célja azonban pont azoknak a vásárlóknak a megértése, akik
megengedhetnék magunknak a gyors divat követését, de mégis használt ruhát választanak.
A kérdőívet önkitöltő formában készítettem el a Google Forms alkalmazásának
használatával és online módon küldtem ki 2018.12.01 és 2019.01.15-e között emailben
egyetemi levelezőlistákon a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói és
hallgatói részére, illetve osztottam meg különböző zárt, ruházkodással kapcsolatos
csoportokban egy közösségi csatornán. A különböző csatornákon való megkereséssel a célom
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az volt, hogy minél több csoportot elérjek, így reprezentálva az azok közötti sokféleséget
(Babbie, 2001).
A kitöltők nem voltak tisztában a tanulmány céljával. 
A következő két kérdésre kértem szabad szavas válaszaikat:
•

Ha használtruha-vásárlásra gondol, mik az első gondolatai?

•

Ha a legutóbbi használtruha-vásárlására gondol, mi jut eszébe?

A kérdések megfogalmazásában arra törekedtem, hogy a válaszadóknak a legnagyobb
szabadságot biztosítsam. Abból indultam ki, hogy a válaszokban elraktározódnak mindazon
élmények, tapasztalások, amelyeket a fogyasztó megélt. Feltételezésem volt, hogy ezekbe
emlékek is fognak keveredni. Kahneman emlékező én fogalma miatt retrospektív módon
végeztem a kutatást, mert elfogadtam, hogy az élmény jellegéből fakadóan csak a szubjektív
feldolgozáson átment élmények feltárása lehetséges.
A kérdőívet 1060 ember töltötte ki, akik közül 115 Baby boomers (1940-1959 született),
251 X generációs (1960-1979 született), 453 Y generációs (1980-1995 született) és 241 Z
generációs (1996-2009 született). 881 nő és 179 férfi válaszolt. Minden résztvevő magyar
anyanyelvű volt: 647 fővárosban, 368 vidéken és 45 fő külföldön élt életvitelszerűen (22. ábra).

22. ábra: A második kérdőív kitöltők demográfiai eloszlása,
forrás: saját szerkesztés
A kitöltők demográfiai adatai alapján a minta nem lakosságarányosan reprezentatív, hiszen
nem a teljes populációt jeleníti meg. Azonban a minta ezen száma biztosítja a vélemények
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különbségének vizsgálatát (, ha nem is a teljeset), illetve a használtruha-vásárlással kapcsolatos
élmények sokszínűségét.
A két kérdésre adott válaszokat kvalitatív módszerrel elemeztük. A kódolást két, független
személy végezte.
Mindkét független kódoló24 a következő kódolási lépéseket követte. Kezdeti szakaszban
nyílt kódolást alkalmaztak. Célja az volt, hogy az adatokhoz, többszörös átolvasásuk nyomán
fogalmakat rendeljenek. A folyamat során a szövegeket aprólékosan elemezték, és kategóriákat
hoztak létre. Aztán az axiális kódolás szakaszában a kódok között konceptuális viszonyokat
határoztak meg. Az axiális kódolás végén alapkategóriák és alkategóriák rendszere jött létre,
amelyek között összefüggéseket, kapcsolódásokat állapítottak meg. A kapott eredményeket
megfeleltették Fiore (2008) vásárlásélmény jutalomrendszerével.
Minden válasz kódolásra került aszerint is, hogy pozitív, negatív érzelmeket „hordoz” vagy
semlegesnek tekinthető:
•

negatív élmények: kellemetlen érzések (pl.: undor);

•

pozitív élmények: értékek, észlelések, amelyek örömet, kellemes érzést váltottak ki (pl.:
szerencse, izgalom, öröm);

•

semleges válaszok: vagy emlékek, amelyek segítettek a válaszadóknak emlékezni, vagy
ténymegállapításként fogalmazta meg a válaszadó, amelyekben nem lehetett
meghatározni érzelmi töltést.

24

A pszichológia- és gazdaságtudományban szakmai tapasztalatokkal rendelkező kutatók
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A főbb kategóriákat egy gondolattérkép segítségével lehet a legjobban ábrázolni (23. ábra).

23. ábra: A használt ruhával kapcsolatos témák gondolattérképe,
forrás: saját szerkesztés

6.2 EREDMÉNYEK
6.2.1 A HASZNÁLT RUHA-VÁSÁRLÁSÉLMÉNYÉNEK ASPEKTUSAI
A válaszokból  kódolás során  hat főkategória bontakozott ki: a termék, az ár, a
társadalom, az érzelem, a vásárlói környezet, és a szituáció (9. táblázat). Ezeken belül számos
alkategória is született.
A termék kategóriába tartoznak a minőség, egyediség, az eredet és a ruhák divatosságára
vonatkozó válaszok. A válaszadók szinte mindegyike megjegyzést fűzött a termékhez,
megosztották a termékkel kapcsolatos hiedelmeiket, korábbi tapasztalataikat. A termék
kategóriába került végül a kincs kifejezés is, amely szerint a megtalált ruhának olyan nagy az
értéke számukra, hogy kincsként tekintenek rá. A divat szót kétféle értelemben használták, ide
a terméknek az a jelentése tartozik, hogy maga a ruha divatos. A másik értelmezése a
társadalomhoz tartozik, miszerint a használtruha-vásárlás divat jelenség.
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össz.:

Termék

Ár

Érzelem

1421

889

502

Vásárlói Szituáció Társadalom
környezet
514
575
297

9. táblázat: Főkategóriák válaszainak gyakorisága,
forrás: saját szerkesztés
Az ár  ugyan kapcsolódik a termékhez önálló kategóriává vált, mert jelentős mennyiségű
megjegyzés érkezett róla. Sokan említették, hogy használt ruhának jó az ára, tehát olcsó, sőt az
ár-érték aránya is kedvező.
A társadalom is megjelent, mint fő kategória. A használtruha-vásárlást sokan még mindig
a szegénységgel kapcsolják össze, vagyis azt gondolják, hogy azok vásárolnak ilyen helyeken,
akik nem engedhetik meg az első kézből való ruhavásárlást. A válaszadók kiemelték annak
környezetvédelmi szerepét, a fenntarthatóságot, az újrahasznosítás lehetőségét. Ide tartozik
még a korábban említett jelenség is, hogy divatot követ az, aki ilyen helyeken vásárol.
Érzelem jelent meg a válaszok jelentős részében, így ez is főkategória lett: 106 negatív, 82
semleges és 480 pozitív érzelmet említettek.
A szituáció, a helyzet az ötödik fő kategória, amibe beletartozik az ott töltött idő, és az,
hogy több válaszadó programként utal rá, amelyet meg tud osztani szeretteivel (pl.: barát,
családtag).
A vásárlói környezet az utolsó fő kategória. Ide kerültek a válaszokban megjelent fizikai
vásárlói környezetből származó ingerek, észlelések, mint például a szag, a hely higiénikus
állapota, a bála látványa, a zsúfoltság és olyan vizuális hatások, mint például a ruhák színessége.
A válaszokban jelentős számban megjelentek az emlékek a termékről, annak áráról és arról,
hogy mit éreznek irántuk, valamint a vásárlás tevékenysége során tapasztaltakról és annak
körülményeiről, a vásárlói környezetről. Az eredmények azt is sugallják, hogy a társadalmi
trendek és hiedelmek is befolyásolják a fogyasztókat, ami összecseng Törőcsik fogyasztói
magatartásra ható (a szakirodalmi részben bemutatott) megatrendjeivel.
Az ebben a kutatásban megjelent vásárlásélmény elemek megfeleltethetőek az első
kutatásommal (21. ábra), amelyben az élményaspektusait tártam fel. Feltárult a kapcsolat a
tárggyal, azon belül a termékkel és az árral, környezettel, másokkal (társadalommal, vagy akivel
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a helyzetet megosztja) való interakció. Az érzelem kategória értelmezhető úgy is, mint azok az
érzések, amik a kölcsönhatásból, érintkezésből, kapcsolódásból fakadnak.

6.2.2 A HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÁSÉLMÉNYÉNEK RENDSZERE
Az adatok elemzésének második szakaszában az alkategóriákat a szakirodalom részben
bemutatott Fiore (2008) vásárlásélmény jutalom rendszerével (16. ábra) feleltettem meg.
Eredmények azt mutatják, hogy Fiore (2008) modellben megjelenő jutalmaknak a hiánya is
része a vásárlásélménynek (24. ábra). A jutalmakat ebben az esetben tágabb értelmezésben,
mint élményeket érdemes értelmezni. Ezek alapján a használt ruha vásárlásélményeit csak egy
módosított Fiore (2008) modell alapján lehet leírni. Közvetetten az is következik ebből, hogy a
C-E-V fogyasztói magatartás modell alapján a megjelenő élmények hatással vannak a
fogyasztóra: megerősítik vagy elbizonytalanítják a vásárlói döntésében.
A kapott vásárlásélmény rendszert összehasonlítva Fiore (2008) jutalomrendszerével a
használt ruha esetében több jutalomnak a hiánya jelent meg, a tudás utáni vágy például
egyáltalán nem is jelent meg (sem annak hiánya). Továbbá három új élmény kategóriával bővült
(minőségi idő, észlelt mentális reprezentáció, fiziológiás állapot).

24. ábra: A használt ruha vásárlásélményének élményrendszere
forrás: saját szerkesztés
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A használt ruha vásárlásélményeinek alapján a következőkben részletesen bemutatom a
fogyasztók azon élményeit, amelyek megerősítik vagy elkerülésre aktiválják a vásárlásban.
Az érzékelt tulajdonságokon alapuló jutalmaknak a megnevezését észlelt tulajdonságokon
alapuló élményekre változtattam. Míg az érzékelés alatt az érzékszervekben található
receptorok segítségével történő ingerek felvételét, és annak ingerületté, azaz elektromos
impulzussá alakítását érti a szakirodalom, az észlelés magasabb idegrendszeri folyamatokat
feltételez: a megismerési folyamat alatti ingerület tudatosítását és annak integrálását is. Az
észlelés során a már tapasztalt érzékletekhez jelentés kapcsolása is megjelenik, mint például a
tárgyak észlelése, távolságészlelés, az időészlelés, a téri tájékozódás és a téri orientáció
(Zimbardo, Johnson, & McCann, 2017).
Az észlelt tulajdonságokon alapuló megtapasztalt élmények között megjelentek a
viselkedést megerősítő vagy elbizonytalanító élmények is, amelyek akár elkerülő attitűdöt is
okozhatnak. Megerősítő élmény a vizuális öröm, mint a ruhák színessége (szépség).
Érzékelt elkerülést aktiváló élmény az üzlet nem megfelelő higiéniai állapota (koszos)
(szépség) és a kellemetlen szag (érzéki öröm). Mivel a Fiore (2008) modellben a jutalomra
használt érzéki öröm kifejezés csak pozitív élményeket fejez ki, a használt ruha esetében
érzékszervi hatások élményére módosítottam. Ehhez hasonlóan az eredeti jutalomrendszerben
szereplő szépség élményét tágítottam a látvány élményére. Új kategóriaként jelent meg az
észlelt mentális reprezentáció25, amely a fogyasztó állapotához kapcsolódó élményeket
foglalja magába a vásárlói környezet észlelési folyamatának következtében. Szintén új
kategória lett a fiziológiás állapotváltozás, amely a használt ruhák észlelése miatti izgalmat,
izgatottságot foglalja magába.
A hasznosság érzetét keltő, érzékelt tulajdonságokon alapuló élmények egyike a
hatékonyság, amelyhez három élmény is kapcsolódik: az ár, az idő és az ár/érték. A használt
ruha pozitív vásárlásélménye a ruhák jó ár/érték aránya. Az árnál megjelent az olcsó, és a drága
is, tehát a financiális öröm vagy kár megjelenik a vásárlásélmény értékrendszerben, ahogy az
általános vásárlásélmény kutatásomban is. Hatékonyságot csökkentő „érték”, hogy a nagy
mennyiségű információfeldolgozás (bálányi ruha) miatt ez időigényes vásárlási forma.
A fogyasztókban a termék minőségével kapcsolatban pozitív és negatív élmények is
megjelentek: jónak, rossznak, kétségesnek, illetve márkásnak ítélik őket.

25
A mentális reprezentáció képesség a tárgyak, események, viszonylatok, összefüggések belső képének
megalkotására.
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A tömeg két élményhez is kapcsolódott. Egyrészt a vásárlói környezetben a fogyasztók
fizikai komfort érzete csökken, ha úgy érzi, hogy túl sok vásárló van körülötte, másrészt nem
érzi magát biztonságban (biztonság/védettség). Fiore (2008) modell szerinti jutalmak pozitív
élményeket takarnak, ezért a fizikai komfortot jelző a fizikai érzet lett a használt ruha esetében
az élmény neve. A biztonság/védettség esetében, pedig a biztonság/védettség hiánya lett az
élmény neve.
A szexuális vonzerő értéke megjelenik abban, hogy a fogyasztó úgy éli meg, hogy a talált
ruha megerősíti őt férfiasságában/nőiességében.
A fogyasztók a kreatív kifejezés jutalmát a használt ruhák egyediségén keresztül tudják
megélni.
A fogyasztók ehhez a vásárlási formához kapcsolnak boldogságot, undort (kiváltott
alapérzelem), sőt az alapérzelmeken túl megjelent a szenvedély érzése is (magasabb rendű
érzelem).
A szimbolikus tulajdonságokon alapuló élmények közül megjelent az identitás jutalma
abban, hogy kifejezheti, hogy számára fontos a környezetvédelem, környezettudatosan
cselekszik, ha használt ruhát vásárol.
A választás lehetőségének élményét megélik abban, hogy rengeteg ruha és márka közül
válogathatnak. Ennek a nagy mennyiségű információnak a kognitív kihívás része is megjelent,
miszerint a korlátozott racionalitás miatt nem képes mindezeket befogadni, ami miatt csalódást,
frusztrációt érez.
Az önelfogadás pozitív élményként megjelent abban, hogy a használt ruha választásával
kifejezheti önmagáról, hogy újrahasznosít, környezettudatos vásárlói döntést hoz. Illetve az is,
hogy divatos ruhát hord, amivel megerősíti pozitív énképét.
A szociális elfogadás jutalmát kelti, hogy a fogyasztó úgy érzi, hogy divatot követ azzal,
hogy használt ruhát hord, abban az esetben, ha a számára fontos csoport tagjai is ezt teszik.
A státusz értéknek az elbizonytalanodása jelent meg, ami szerint vannak fogyasztók, akik
úgy vélik, hogy a használt ruhát csak az vesz, aki első kézből, vagyis új ruha vásárlását nem
engedheti meg magának.
A tudás utáni vágy értéke egyáltalán nem jelent meg.
Viszont egy új érték is megszületett, amely a minőségi idő. Ez annak az élményét foglalja
magában, hogy egyrészt ez egy jó program, amit másokkal is élvezettel együtt lehet végezni,
illetve, hogy olyan, mint egy vadászat.
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Végül

mindezen

élmények

közül

szeretném

kiemelni

mindazokat,

amelyek

termékspecifikusak. Az egyik ilyen a ruhák színességének vizuális öröme, hiszen a ruhák
egyedisége miatt a használtruha-üzlet színes látványt nyújt. A kellemetlen szag mint negatív
érzékszervi hatás a ruhák fertőtlenítése miatt van jelen a fizikai vásárlói környezetben.
Mindkettő a tudat szinthez, vagyis az észlelt tulajdonságokon alapuló élményhez kapcsolódik.
A kreatív kifejezés a használt ruhák egyedisége miatt van erősebben jelen, és az érzelem
szinthez tartozik. Végül pedig két, erőteljes érték jelent meg mint élmény. Az identitás jutalma
abban, hogy kifejezheti, hogy a használtruha-vásárlással tesz a környezetvédelemért,
környezettudatosan cselekszik. Továbbá a minőségi idő élményében az, hogy bár időigényes,
de felér egy vadászat izgalmával. A többi élmény feltehetőleg bármely más ruházati termék
vásárlásélmény rendszerében fellelhető, de intenzitásukban vélhetően eltér.
Fiore (2008) jutalomrendszerének bővítése által tehát a használt ruha vásárlásélményének a
rendszere leírható. A következőkben azt vizsgálom meg, hogy az egyes szerzett jutalmak
tekintetében vannak-e szignifikáns eltérések a demográfiai adatok szerint.

6.2.3 A HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÁSÉLMÉNY KÜLÖNBSÉGEK NEMEK
TEKINTETÉBEN
A kérdőíves vizsgálat kvalitatív eredményeire a női és férfi kitöltők közötti élmények
vizsgálatára Mann-Whitney próbát végeztem. Vargha (2002) szerint, ha a változó értékei a
vizsgált csoportokban ugyanakkorák, akkor sztochasztikus homogenitásról beszélhetünk, ha
azonban van olyan sokaság, amelynek a vizsgált értékei az adott változó vonatkozásában
eltérnek a többitől, akkor sztochasztikus heterogenitásról van szó. A sztochasztikus
heterogenitás vizsgálatára alkalmas statisztikai módszer a Mann-Whitney próba, ami két
független minta medián egyezésének igazolására való eljárás. Nullhipotézis, hogy a két sokaság
ugyanabba az eloszlásba tartozik. Az alkalmazás feltételei, azaz a minták függetlensége és a
rangsorolás miatt minimum ordinális mérési szintű változók megléte teljesültek.
A használtruha-élményaspektusai kapcsán a férfiak és nők között a 10. táblázatban beemelt
esetekben hozott szignifikáns eredményt a próba. A táblázat tartalmazza az összehasonlítás
alapjaként szolgáló rangátlagokat, illetve a köztük lévő eltérés nagyságát.
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Nem

negatív szerencse

undor

szenvedély

szeretet

program másokkal

program pozitív

negatív méret

egyedi

minőség pozitív

márkás ruhák

szegénység

fizikai környezet

pozitív

negatív

N
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total
Nő
Férfi
Total

881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060
881
179
1060

Rang
átlag

Rangok
összege

Mann- Asymp.
Whitney Sig. (2- Eltérés
U
tailed)

527,03 464315,00
75794,000
547,57 98015,00

0,005

4%

525,05 462567,00
74046,000
557,34 99763,00

0,000

6%

534,60 470985,50
75234,500
510,30 91344,50

0,024

5%

534,92 471261,00
74959,000
508,77 91069,00

0,022

5%

526,72 464039,50
75518,500
549,11 98290,50

0,000

4%

535,80 472038,50
74181,500
504,42 90291,50

0,002

6%

534,29 470710,00
75510,000
511,84 91620,00

0,027

5%

554,86 488832,50
57387,500
410,60 73497,50

0,000

35%

539,48 475277,50
70942,500
486,33 87052,50

0,004

11%

522,72 460518,00
71997,000
568,78 101812,00

0,004

8%

523,38 461094,50
72573,500
565,56 101235,50

0,000

8%

527,74 464941,50
76420,500
544,07 97388,50

0,043

3%

556,86 490598,00
55622,000
400,74 71732,00

0,000

39%

522,33 460175,50
71654,500
570,70 102154,50

0,038

9%

10. táblázat: Mann-Whitney próba szignifikáns eredményei a használtruhavásárlásélményről a nemek szerinti vonatkozásában,
forrás: saját szerkesztés
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A férfiak többször raktározzák el negatív élményként, hogy nem jártak szerencsével a
használtruha-vásárlás során (U= 75794, p=0,005). A férfiak inkább kötnek negatív érzelmeket
a használt ruhához (U= 71654,5, p=0,038), gyakrabban éreznek undort (U=74046, p<0,001). A
nők viszont sokkal több szenvedélyt élnek meg a használtruha-vásárlás közben (U=75234,5,
p=0,024) és jobban szeretik ezt a vásárlási formát, mint a férfiak (U=74959, p=0,022).
A férfiak inkább élik meg, mint egy program, amin másokkal közösen lehet részt venni
(U=75518,5, p<0,001), míg a nők önmagában egyedül is programként tekintenek a
használtruha-vásárlásra (U=74181,5, p=0,002).
Nők a férfiakhoz képest többször raktározzák el negatív élményként, hogy egy méret nem
volt megfelelő (U=75510, p=0,027). Jelentős szignifikáns különbség van abban, hogy a nők
pozitív élményként raktározzák el, hogy egyedi (U=57387,5, p<0,001, 35%) és jó minőségű
(U=70942,5, p=0,004, 11%) ruhát sikerült találniuk. A férfiak esetében a ruhával kapcsolatban
többször jelent meg pozitív élményként, hogy márkás holmikat lehet ilyen helyen szerezni
(U=71997, p=0,004).
A férfiak inkább kötik össze a használtruha-vásárlást szegénységgel (U=72573,5, p<0,001)
és a vásárlói környezetről több információt hívnak elő annak felidézésekor, mint a nők
(U=76420,5, p=0,048).
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6.2.4 A HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÁSÉLMÉNY KÜLÖNBSÉGEK
GENERÁCIÓK TEKINTETÉBEN
A következőkben azt vizsgáltam meg, hogy van-e kimutatható szignifikáns kapcsolat az
egyes generációk vásárlásélményei között.
Ennek érdekében a kérdőív kvalitatív eredményeit kvantitatív módon is elemeztem. A
kutatásom arra vonatkozott, hogy az adott változó értékei, hogyan alakulnak a vizsgált
csoportokban. Mivel van olyan sokaság, amelynek a vizsgált értékei az adott változó
vonatkozásában eltérnek a többitől, a sztochasztikus heterogenitás vizsgálatára alkalmas
statisztikai módszert a Kruskal-Wallis próbát választottam. Tóthné Parázsó (2011) szerint a
Kruskal-Wallis próba szignifikáns eredménye esetén Dunn-Bonferroni post hoc próbát célszerű
alkalmazni a jelentős eltérést mutató csoportok meghatározására.
Az adatok elemzéséhez azok jellemzői miatt, illetve a mintanagyságot figyelembe véve, a
rang (nemparaméteres) próbák közül a Kruskal-Wallis, majd a Dunn-Bonferroni post hoc
próbákat végeztem. Az adatok feldolgozása és a statisztikai elemzések az IBM SPSS Statistics
Version 25 statisztikai programcsomag segítségével történt.
A generációkat ordinális változóknak tekintettem, hiszen tulajdonképpen életkori
övezetekről van szó (11. táblázat).

Lakhely
Baby Boomer (1940-1960)
X generáció (1961-1980)
Y generáció (1981-1995)
Z generáció (1996-2009

N
115
251
435
241

Total

1060

11. táblázat: Generációk szerinti eloszlás,
forrás: saját szerkesztés
A kérdőívek feldolgozása során, ezért a nem paraméteres próbák közül a Kruskal-Wallis
próba alkalmazása mellett döntöttem, hiszen az életkor változó 2-nél több lehetséges értéket
vehetett fel. Azért nem a variancia-analízist választottam, mert annak előfeltételei nem
teljesültek. A Kruskal-Wallis próba feltételei, azaz a mintavétel véletlen volta, a minták
függetlensége és az ordinális változók megléte teljesültek.
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A Kruskal–Wallis próba az alábbi téma csoportosításokban hozott szignifikáns eredményt,
azaz ezekben a kérdésekre adott értékelésekben van jelentős különbség a csoportok között:
•

ár pozitív értelemben való használata (KW(3)=21,12, p<0,001)

•

vadászatnak érzi a használtruha-vásárlást (KW(3)=11,03, p=0,012)

•

kincsként tekint a megvásárolt ruhára (KW(3)=10,59, p=0,014)

•

szereti ezt a használtruha-vásárlást (KW(3)=12,76, p=0,005)

•

fontos eleme a ruhák közötti turkálás (KW(3)=16,29, p=0,001)

•

szenvedélyt él át a vásárlás során (KW(3)=7,87, p=0,049)

•

pozitív értelemben vett divatos ruhákat lehet ilyen üzletekben vásárolni
(KW(3)=9,73, p=0,021)

•

egyedinek érzi az itt vásárolt ruhákat (KW(3)=19,48, p<0,001)

•

divat ilyen ruhákat vásárolni (KW(3)=24,95, p<0,001)

•

a ruhák származása egy fontos tényező (KW(3)=13,03, p=0,005)

•

az itt vásárolt ruhák márkásak is lehetnek (KW(3)=25,41, p<0,001)

•

szegénység jele ilyen helyen vásárolni (KW(3)=26,29, p<0,001)

•

ez egy környezetvédelemmel szorosan összekapcsolható vásárlási forma
(KW(3)=17,40, p=0,001)

A fenti szignifikáns eredményeket mutató állítások esetében a jelentős eltérést mutató
csoportok meghatározására a Dunn-Bonferroni post hoc próbát alkalmaztam. Az egyes
élményaspektusok tekintetében látható, hogy mely csoportok között igazolhatóak jelentős
értékkülönbségek (12. táblázat).
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Pairwise Comparisons of Generáció
Élmény aspektus

Sample 1-Sample 2

ár pozitív

Baby Boomer-X generáció

turkálás

Baby Boomer-X generáció

egyedi

Baby Boomer-X generáció

környezetvédelem Baby Boomer-X generáció
szeretet

X generáció-Baby Boomer

szegénység

X generáció-Baby Boomer

ár pozitív

Baby Boomer-Y generáció

turkálás

Baby Boomer-Y generáció

származás

Baby Boomer-Y generáció

környezetvédelem Baby Boomer-Y generáció
márka

Baby Boomer-Y generáció

szeretet

Y generáció-Baby Boomer

szegénység

Y generáció-Baby Boomer

ár pozitív

Baby Boomer-Z generáció

divat

Baby Boomer-Z generáció

márka

Baby Boomer-Z generáció

szeretet

Z generáció-Baby Boomer

kincs

X generáció-Z generáció

divat

X generáció-Z generáció

vadászat

Z generáció-X generáció

szenvedély

Z generáció-X generáció

egyedi

Z generáció-X generáció

divat

Y generáció-Z generáció

szegénység

Y generáció-Z generáció

Generáció

N

Rangátlag

Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
X generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Y generáció
Baby Boomer
Z generáció
Baby Boomer
Z generáció
Baby Boomer
Z generáció
Baby Boomer
Z generáció
X generáció
Z generáció
X generáció
Z generáció
X generáció
Z generáció
X generáció
Z generáció
X generáció
Z generáció
Y generáció
Z generáció
Y generáció
Z generáció

115
251
115
251
115
251
115
251
115
251
115
251
115
453
115
453
115
453
115
453
115
453
115
453
115
453
115
241
115
241
115
241
115
241
251
241
251
241
251
241
251
241
251
241
453
241
453
241

442,07
525,39
477,83
537,90
499,20
583,22
472,54
553,07
573,96
522,67
572,85
521,95
442,07
537,40
477,83
547,07
496,33
544,51
472,54
545,95
456,71
546,85
573,96
527,27
572,85
513,22
442,07
565,05
522,21
557,01
456,71
552,96
573,96
523,99
512,67
555,77
519,33
557,01
545,73
514,50
548,29
515,29
583,22
487,65
524,69
557,01
513,22
551,68

Test
Statistic

Std.
Error

Std.
Test
Statistic

Sig.

-83,319

27,009

-3,085

0,002

0,012

19%

-60,078

19,779

-3,038

0,002

0,014

13%

-84,021

28,566

-2,941

0,003

0,020

17%

-80,530

23,715

-3,396

0,001

0,004

17%

51,283

15,681

3,270

0,001

0,006

10%

50,898

15,024

3,388

0,001

0,004

8%

-95,321

25,046

-3,806

0,000

0,001

21%

-69,242

18,341

-3,775

0,000

0,001

14%

-48,183

15,890

-3,032

0,002

0,015

9%

-73,411

21,991

-3,338

0,001

0,005

15%

-90,146

20,124

-4,480

0,000

0,000

20%

46,687

14,541

3,211

0,001

0,008

9%

59,628

13,931

4,280

0,000

0,000

12%

-122,980 27,185

-4,524

0,000

0,000

28%

-34,806

10,739

-3,241

0,001

0,007

7%

-96,252

21,843

-4,407

0,000

0,000

21%

49,969

15,783

3,166

0,002

0,009

10%

-43,098

13,915

-3,097

0,002

0,012

8%

-37,686

8,545

-4,410

0,000

0,000

7%

31,235

10,515

2,971

0,003

0,018

6%

32,996

11,876

2,778

0,005

0,033

6%

95,572

22,879

4,177

0,000

0,000

20%

-32,326

7,554

-4,279

0,000

0,000

6%

-38,459

10,638

-3,615

0,000

0,002

7%

Adj.

Eltérés

Sig.a

12. táblázat: Dunn-Bonferroni post hoc próba eredményei a generáció közötti szignifikáns
használtruha-vásárlásélmények esetében,
forrás: saját szerkesztés
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A Baby Boomer (1940-1960) és az X generáció (1961-1980) vonatkozásában
Az X generáció a Baby Boomerekhez képest inkább gondolja azt, hogy a használt ruha egy
alacsony árfekvésű termékcsoport (p=0,012), és hogy fontos eleme a ruhák közötti turkálás
(p=0,014). Sőt azt is szignifikánsan pozitívabb élményként élik meg, hogy egyedi ruhákat lehet
itt vásárolni (p=0,020).
A szignifikáns eltérés jelent meg abban is, hogy a Baby Boomerek inkább kötik össze a
szegénységgel, mint az X generáció (p=0,004), és a válaszadói szignifikánsan több esetben
fejezték ki, hogy szeretnek használt ruhát vásárolni (p=0,006).
A Baby Boomer (1940-1960) és az Y generáció (1981-1995) vonatkozásában
Az Y generáció a Baby Boomerekhez képest szintén inkább értékeli alacsony árfekvésű
termékcsoportnak a használt ruhát (p=0,001), szerintük is fontos elem a ruhák közötti turkálás
(p=0,001) és inkább kötik össze azzal, hogy ezek a ruhák más, főként angol származású ruhák
(p=0,015). Továbbá erősebben jelenik meg az Y generáció tagjaiban az, hogy a használtruhavásárlással lehet a környezetvédelemért tenni (p=0,005). Erős szignifikáns különbség van
abban is köztük, hogy jobban hisznek abban, hogy márkás ruhákat is ki lehet fogni (p<0,001).
Hasonló eredmény jött ki a szeretet és szegénység kapcsolatában is mint az X generációval
való páros összehasonlításban. A Baby Boomer generáció válaszadói szignifikánsan több
esetben fejezték ki, hogy szeretnek használt ruhát vásárolni (p=0,008), és inkább kötik össze a
szegénységgel, mint az Y generáció (p<0,001).
A Baby Boomer (1940-1960) és a Z generáció (1996-2009) vonatkozásában
Erős szignifikáns különbség látszik abban, hogy a Z generációs kitöltők a Baby Boomer
válaszadókhoz képest inkább vélik olcsónak a használt ruha árát (p<0,001). Szignifikáns
különbség jött ki arra vonatkozóan is, hogy szerintük divat ilyen helyről származó ruhát hordani
(p=0,007), illetve inkább hisznek abban, hogy a használt ruhák között márkás darabokat is lehet
találni (p<0,001).
Baby Boomer válaszadók közül többen kifejezték, hogy szeretnek használt ruhát vásárolni
(p=0,009).
Az X generáció (1961-1980) és a Z generáció (1996-2009) vonatkozásában
A Z generáció válaszadói inkább tekintenek a megtalált ruhadarabra mint egy kincsre
(p=0,012), mint az X generációs kitöltők. Hozzájuk képest az is igaz rájuk, hogy inkább
vélekednek úgy, hogy divat használt ruhát hordani (p<0,001).
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Az X generációs válaszadókat jobban emlékezteti a vásárlás a vadászatra (p=0,018), és
vélhetően ehhez köthető, hogy több szenvedélyt is kötnek hozzá (p=0,033). Erős a szignifikáns
különbség abban is, hogy az X generációsok inkább tartják egyedinek a talált ruhát (p<0,001).
Az Y generáció (1981-1995) és a Z generáció (1996-2009) vonatkozásában
A Z generációs kitöltők inkább kötik össze a szegénységgel, mint az Y generációs
válaszadók (p=0,002) és tartják divatnak (p<0,001).

6.2.5 A HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÁSÉLMÉNY KÜLÖNBSÉGEK
LAKHELY TEKINTETÉBEN
A lakhely szerint is megvizsgáltam, hogy a fogyasztók használtruha-vásárlásélményei
között van-e szignifikáns kapcsolat. A kérdőívre adott válaszok alapján három kategóriába
soroltuk a válaszadókat: életvitelszerűen Budapesten (n=647), vidéken (n=368), vagy NyugatEurópában (n=45) élnek (12. táblázat).

Mivel az elemszám a Nyugat-Európában élők

tekintetében nagyon alacsony volt, ezért ők kikerültek az elemzésből.

Lakhely

N

Budapest
Vidék
Total

647
368
1015

13. táblázat: Lakhely szerinti eloszlás,
forrás: saját szerkesztés
A kérdőíves vizsgálat kvalitatív eredményeire a nemek szerinti eltérés vizsgálatánál már
használt Mann-Whitney próbát végeztem, a budapesti és vidéki kitöltők közötti élmények
vizsgálata esetében is. Az alkalmazás feltételei, azaz a minták függetlensége és az ordinális
változók megléte teljesültek. Ebben az esetben Budapest több mint egy milliós lakosa miatt,
amit vidéken egy nagy város lélekszáma sem ér el, ordinális változókként kezeltem.
A használtruha-élményaspektusai kapcsán lakhely tekintetében a 14. táblázatban beemelt
esetekben hozott szignifikáns eredményt a próba. A táblázat tartalmazza az összehasonlítás
alapjaként szolgáló rangátlagokat, illetve a köztük lévő eltérés nagyságát.
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lakhely

ár pozitív

vadászat

időrabló

min_poz

szag

negatív

Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total

MannWhitney Wilcoxon W
U

N

Rang átlag

Tangok összege

647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015

496,55
528,13

321270,00
194350,00

111642

321270

514,16
497,17

332661,50
182958,50

115063

182958,5

516,31
493,39

334053,00
181567,00

113671

493,57
533,37

319341,00
196279,00

519,01
488,65
529,92
469,46

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

Eltérés

-2,0995 0,03577

6%

-2,3246

0,0201

3%

181567

-2,1187 0,03411

4%

109713

319341

-2,8166 0,00485

8%

335798,00
179822,00

111926

179822

-2,672

0,00754

6%

342857,50
172762,50

104867

172762,5

-3,3933 0,00069

11%

14. táblázat: Mann-Whitney próba szignifikáns eredményei a használtruhavásárlásélményről a lakhely szerinti vonatkozásában,
forrás: saját szerkesztés
Az eredmények (14. táblázat) alapján a vidéki lakosok inkább vélik a használt ruhát
alacsony árfekvésű termékcsoportnak mint a budapestiek (U=111642, p=0,036), és több ember
gondolja azt, hogy jó minőségűek (U=109713, p=0,005).
A fővárosiak inkább kapcsolnak érzékelt tulajdonságon alapuló negatív élményt, mint
kellemetlen szagot a vásárlói környezethez (U=111926, p=0,008), mint a vidéken élők, és több
negatív érzést is kötnek hozzá (U=104866,5, p=0,001). Ezek ellenére a budapestiek többször
érzik úgy, hogy ez olyan, mint egy vadászat (U=115062,5, p=0,020), ami túlságosan is sok időt
igényel a fogyasztótól (U=113671, p=0,034).

111

7. VÁSÁRLÓI TÍPUSOK A HASZNÁLT RUHAVÁSÁRLÁSÉLMÉNYÉNEK ÉLMÉNYRENDSZERE
ALAPJÁN
Harmadik kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a használt ruha vásárlásélményének
élményrendszere alapján megkülönböztethetőek-e vásárlói típusok a nemek tekintetében. Erre
a Q-módszertant választottam. Ennek feltárása olyan módszertant kíván, amely kvantitatív
módon képes szubjektív vélemények csoportosítására, ezért esett a választásom a hazai
publikációkban alig megjelenő Q-módszertanra.

7.1

Q-MÓDSZERTAN TÖRTÉNETE
A Q-módszertan angolszász szakirodalomban, különösen a politikatudomány és a

pszichológia területén elterjedt módszer, mivel ötvözi mind a kvalitatív, mind a kvantitatív
kutatási hagyományok erősségeit (Dennis & Goldberg, 1996). Kvalitatív kutatási eszköz abból
szempontból, hogy egy adott témával kapcsolatos személyes vélemények, hitek, ízlések,
értékítéletek, motivációk megismerésére szolgál (Baker, Thompson, & Mannion, 2006),
ugyanakkor az adatgyűjtés és az adatelemzés technikája kvantitatív módon történik, az elemzés
korreláció számításra, illetve faktoranalízisre támaszkodik. A magyar társadalomtudományi
kutatásokban, így a marketingkutatásokban is alig ismert módszer.
A Q-módszert William Stephenson nevű fizikus-pszichológus dolgozta ki. Stephenson
(1935) Nature-be írt cikkében módosította a faktoranalízis megközelítését: a vizsgálati
személyekkel értékeltette az ingereket, és nem pszichológiai teszteket használt az emberek
értékelésére. Stephenson célja az volt, hogy valamilyen módon mérhetővé, megfigyelhetővé
váljon az emberek szubjektivitása, illetve, hogy tudományos keretet hozzon létre az egyének
összehasonlítást, értékelést igénylő helyzetekben hozott döntéseinek vizsgálatára. Stephenson
évtizedeken keresztül fejlesztette a módszert, majd 1953-ban jelent meg a The Study of
Behavior: Q-technique and Its Methodology című könyve, amely tartalmazza a módszer
leglényegesebb pontjait. Egyrészt személyeket alkalmaz állítások (vagy más megítélhető
ingerek) egy mintájára és a korrelációs együtthatókat a személyek mint változók között számítja
ki, azaz megváltoztatta az addig hagyományos eljárást, amelyben teszteket vagy más
mérőeszközöket használtak személyek egy mintájára és a korrelációs együtthatókat a tesztek
mint változók között számították ki. Másik újszerűsége abban rejlik, hogy számszerűsítve képes
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megjeleníteni egy adott személyen belüli vagy egy csoportban megjelenő véleménymintázatokat. (Stephenson, 1955)
A Q-módszer tehát általában szubjektív vélemények, attitűdök és értékorientációk
megállapítására, adott témával kapcsolatos személyes vélemények megismerésére, a
véleménykülönbségek feltárására használható.
Kutatásomban szubjektív élményorientációk megállapítására alkalmaztam, a
használtruha-vásárlással kapcsolatos fogyasztói magatartás különbségek feltárására.

A módszert elméletben bármilyen területen lehet alkalmazni, amelyről a megkérdezni
kívánt személynek van kialakult véleménye. Konkrét alkalmazási területei közé tartozik
különböző művészeti, esztétikai, erkölcsi ítéletek vagy műalkotások kiváltotta érzések, illetve
vallásos meggyőződések elemzése, szervezeti szerepek észlelésének, orvosi, egészségügyi,
ügyintézői, vendéglátóipari szolgáltatások fogadtatásának vizsgálata, az életkilátások
megítélésével kapcsolatos nézetek elemzése, és még számtalan más pszichológiai vélekedés
objektív lényegének egyfajta megragadására. A pszichológián kívül elsősorban a
kommunikáció és a politikatudományok területén terjedt el, később az egészségtudomány
kapcsán is elkezdték alkalmazni, illetve társadalomtudományi környezetvédelmi vagy
szociológiai kutatások több területén is sikerrel hasznosítják főleg az Egyesült Államokban.
Kevés példa van marketing és termékvilágban történő alkalmazásra főleg Magyarországon.

Disszertációmban végzett Q-módszertanos kutatás például szolgálhat a módszer
fogyasztói magatartás különbségek feltárására.
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7.2 Q-MÓDSZER ALKALMAZÁSA
A Q-módszertan egy főkomponens analízis, amelynek matematikai modellje egybeesik a
faktoranalízis főfaktorizációs modelljével (Izsó & Ketskeméty, 2005). A következőkben
bemutatom a Q-módszer lépéseit a saját kutatásomban (25. ábra).

25. ábra: A III. kutatás (Q-módszertan) főbb lépései,
forrás: saját szerkesztés
Első lépésként meghatároztam a Q készletet. Kutatásomban természetes mintát
használtam, vagyis a megkérdezettek szóbeli vagy írásbeli válaszaiból lettek az állítások
kiválasztva (McKeown & Thomas, 2013). A használt ruhával kapcsolatos szubjektív
vélemények strukturálatlan módon kerültek a Q készletbe, vagyis az összes felmerült
vélemény megjelent. A kapott ingereket állítás formájában fogalmaztam meg. A feltáró
kutatásban megismert vélemények között akad olyan, amit szó szerint alkalmaztam, illetve
olyanok is, amiket átfogalmaztam, annak érdekben, hogy hangsúlyosabban jelenjen meg egyegy vélemény. Összesen 47 ingeres Q-készlet született. (A mellékletben megtalálhatóak az
állítások.)
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A második lépés a P készlet, vagyis a résztvevők kiválasztása volt. A résztvevőknél fontos
szempont volt, hogy „szakértőnek” számítsanak a vizsgált témakörben, legyen véleményük,
tapasztalatuk a használtruha-vásárlással kapcsolatban. 87 résztvevő rendezte összesen az
állításokat, ebből 33 férfi és 54 nő. Életkoruk 18-40 év közé esett, eltérő társadalmi csoportból
kerültek ki, mint például lakhely, végzettség és érdeklődési terület. Ennek célja a vélemények
sokszínűségének a megjelenése volt.
Miután elkészültek az ingerek (Q készlet) és kiválasztottam a résztvevőket (P készlet),
következhetett a Q-rendezés. Az állítások elrendezése a 26. ábrán látható rácshálóban történt.

26. ábra: A kutatásomban használt Q-rendezéshez alkalmazott rács szerkezet (11 fokozatú
skála, 47 inger esetén),
forrás: saját szerkesztés
A 87 fő a használt ruha vásárlásélménynek az élményrendszerével kapcsolatos állításokat
egyéni interjú formájában rendezte. A válaszadók egyesével vettek részt a rendezésben egy zárt,
nyugalmat kínáló teremben 2019 március 1. és május 25. között. Egy rendezés átlagosan 45
percet vett igénybe.
Először a rendező két bemelegítő kérdést tett fel, amelynek célja a témára hangolódás volt:
•

Milyen tapasztalatai vannak a használtruha-vásárlással kapcsolatban?

•

Idézzen fel egy használtruha-boltot (ahol már járt)! Mik jutnak róla eszébe?

Ezután kezdődött a rendezés. Először a kutató azt kérte a rendezőtől, hogy olvassa át az
állításokat és hangosítsa ki a gondolatait.
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Kényszer választásban először a leginkább rá jellemzőt kellett kiválasztania, majd a
leginkább rá nem jellemzőt. Majd újra leginkább rá jellemzőt, de ebből 3-at (ahogy a rácsháló
mutatja), aztán a 3 rá nem jellemzőt. Így folytatódott, amíg a középső oszlop be nem telt a
megmaradt 7 állítással.
A következő lépés egy módosított szemléletű faktoranalízis volt a változók alapján. A
használt ruhával kapcsolatos élményrendszert a nemek vonatkozásában vizsgáltam. A primer
és szekunder kutatások eredményei alapján érdemes volt e két változó tekintetében megnézni a
fogyasztói magatartást, hiszen a használt ruhával kapcsolatosan szignifikánsan különbözött az
elkerülő és megerősítő élményrendszerük. A nők nagyszámú mintájából (n=54) véletlenszerűen
27 nő véleménye, míg a férfiaknál mind a 33 rendezés bekerült a faktoranalízisbe. A nőknél
(KMO=0,733) és a férfiaknál (KMO=0,695) is a KMO ≥ 0,5, tehát az adatok alkalmasak voltak
a faktoranalízisre (15. táblázat).
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy NŐK
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy FÉRFIAK
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

0,733
794,496
351
0,000
0,695
1089,285
528
0,000

15. táblázat: KMO érték a nők és férfi vélemények között,
forrás: saját szerkesztés
Kaiser kritérium alapján csak azokat a faktorokat vettem figyelembe, amelyek sajátértéke
legalább 1 volt. A faktorok számának megállapítására a Kaiser kritériumot alkalmaztam, és
mindkét esetben hat faktor szám jött ki (27. és 28. ábra)
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27. ábra: Nők faktorszámának megállapítása Kaiser kritérium alapján,
forrás: saját szerkesztés

28. ábra: Férfiak faktorszámának megállapítása Kaiser kritérium alapján,
forrás: saját szerkesztés
A faktorok rotálása Varimax módszerrel történt. A 16. és 17. táblázat mutatja a nőknél és
a férfiaknál a faktorsúlyszámokat. Sárgával vannak kiemelve, hogy mely véleménycsoporthoz
tartozott az adott rendező.
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Rotated Component Matrixa
Component
N_1_Z_B

1
0,237

2
0,297

3
0,025

4
0,612

5
0,389

6
0,088

7
-0,097

N_2_Y_V

0,683

0,365

-0,089

0,128

-0,043

0,370

-0,035

N_11_Y_B

0,220

0,371

0,072

0,506

0,498

0,224

0,116

N_12_Y_B

0,034

0,791

0,116

0,282

0,128

-0,104

-0,069

N_19_Z_B

0,393

0,543

0,265

0,256

-0,010

0,336

-0,021

N_20_Z_B

-0,069

0,082

0,083

0,046

0,031

-0,888

0,110

N_23_Y_B

0,407

0,400

0,172

0,046

0,085

-0,106

-0,480

N_24_Z_B

0,603

0,536

0,000

0,089

0,212

0,273

-0,086

N_25_Y_B

0,506

0,477

0,301

0,206

0,383

0,171

-0,046

N_62_Z_V

-0,139

0,059

0,431

0,690

0,088

-0,155

0,178

N_65_Z_B

0,351

-0,204

0,574

0,211

0,255

-0,244

0,225

N_66_Y_V

0,516

-0,067

0,240

0,640

0,124

0,084

0,186

N_68_Z_B

0,403

0,808

0,016

-0,080

0,122

-0,088

0,042

N_69_Z_V

0,477

0,156

-0,068

0,592

0,163

-0,204

-0,293

N_72_Z_V

0,019

0,485

0,736

0,027

-0,158

-0,005

-0,042

N_73_Z_V

0,040

0,076

0,120

0,128

0,815

-0,110

0,019

N_74_Y_V

0,815

0,211

-0,082

0,102

0,086

0,093

-0,159

N_75_Z_B

0,513

0,271

0,044

0,414

0,372

-0,098

0,136

N_76_Z_V

0,408

0,137

0,394

0,341

0,472

0,139

0,179

N_78_Z_V

-0,323

0,056

0,515

0,399

0,121

-0,245

0,376

N_81_Y_V

0,002

-0,018

0,017

0,052

0,031

-0,122

0,865

N_82_Y_B

0,598

0,269

0,220

0,236

0,350

0,166

-0,081

N_83_Y_V

0,211

0,057

0,843

0,096

0,182

0,073

-0,145

N_84_Z_V

0,747

0,066

0,268

0,149

-0,030

-0,175

-0,010

N_86_Y_B

0,551

0,051

-0,064

-0,106

0,194

0,398

-0,210

N_89_Y_B

-0,269

0,096

0,578

0,082

0,223

-0,180

0,540

N_90_Y_B

0,478

0,244

0,027

0,472

-0,239

0,422

-0,008

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation
Method:
Varimax
Kaiser Normalization.
a.
Rotation
converged
in 23with
iterations.

16. táblázat: Női válaszadók faktorsúlyszáma véleménycsoportonként,
forrás: saját szerkesztés
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Rotated Component Matrixa
Component
F_3_Y_B

1
0,271

2
0,186

3
0,326

4
0,064

5
0,752

6
-0,032

7
0,197

8
0,085

F_4_Y_B

0,670

0,172

0,044

0,230

0,060

0,040

-0,016

0,267

F_5_Y_B

0,419

0,334

0,480

0,239

0,256

-0,084

-0,053

0,240

F_6_Y_B

0,106

0,603

0,292

-0,069

0,000

0,471

-0,059

-0,004

F_7_Y_B

0,453

0,311

0,250

0,243

0,239

0,251

-0,053

0,082

F_9_Z_B

0,767

0,144

-0,200

-0,105

0,252

-0,227

0,006

-0,078

F_10_Y_B

0,150

0,145

0,115

0,852

0,015

-0,015

-0,029

0,053

F_13_Y_V

0,170

0,414

0,621

0,162

-0,109

0,387

-0,121

-0,215

F_14_Z_V

-0,245

0,432

0,401

0,197

-0,028

0,470

0,201

0,057

F_15_Z_V

0,579

0,393

0,053

0,111

-0,247

0,223

0,373

-0,017

F_16_Z_V

0,148

0,096

0,069

0,014

0,052

0,107

0,026

0,844

F_17_Z_V

0,512

0,045

-0,157

0,173

0,251

-0,650

-0,068

-0,028

F_18_Z_V

0,057

0,786

0,044

0,212

0,221

0,185

-0,084

0,190

F_21_Z_V

0,021

0,118

0,245

0,692

0,361

0,193

0,208

0,044

F_31_Z_V

0,810

-0,110

0,156

0,102

0,130

0,049

0,126

-0,028

F_33_Z_B

-0,008

0,504

0,362

0,404

0,182

0,029

0,381

0,190

F_35_Y_B

0,074

0,032

-0,091

0,061

0,146

0,037

0,859

0,100

F_37_Y_B

0,347

0,061

0,216

0,134

0,522

0,399

0,232

-0,125

F_42_Z_B

-0,068

0,118

0,562

0,182

0,374

0,322

-0,208

0,123

F_61_Z_V

0,699

-0,040

0,245

0,050

0,212

-0,041

0,143

0,212

F_63_Z_B

-0,263

0,560

0,346

0,245

-0,105

0,292

0,330

-0,129

F_64_Z_B

-0,233

0,480

0,139

0,168

-0,177

0,525

0,073

0,231

F_71_Y_B

0,295

0,260

0,056

0,107

0,284

0,659

0,096

0,118

F_77_Z_V

0,214

0,728

0,271

0,064

0,045

0,041

0,271

0,016

F_79_Y_B

0,213

0,292

-0,244

0,497

0,379

0,076

0,271

-0,169

F_80_Z_B

0,340

-0,047

0,045

0,188

0,821

-0,094

0,059

0,098

F_85_Z_V

0,072

0,286

0,806

0,065

0,168

0,073

0,055

0,064

F_87_Y_B

0,435

-0,003

0,302

0,404

-0,036

0,068

0,228

-0,314

F_88_Y_B

0,186

0,288

0,007

0,432

0,201

0,406

0,498

-0,142

F_91_Y_B

0,670

0,091

-0,132

0,094

0,457

0,084

0,011

-0,113

F_51_Y_B

0,234

0,299

0,500

0,405

0,034

0,402

0,198

0,022

F_70_Z_V

0,230

0,505

0,165

0,172

0,092

0,086

0,575

-0,220

F_67_Z_B

0,298

0,573

0,245

0,506

0,132

-0,075

0,167

0,008

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation
Method:
Varimax
Kaiser Normalization.
a.
Rotation
converged
in 17with
iterations.

17. táblázat: Férfi válaszadók faktorsúlyszáma véleménycsoportonként,
forrás: saját szerkesztés
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7.3 EREDMÉNYEK
7.3.1 NŐI HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÓI TÍPUSOK
A női rendezések alapján hat faktor, azaz véleménycsoport jött létre, amelyek a következők:
imádó, vadászó, elkerülő, racionális okok miatt betérő, önjutalmazó és érzelmi okok miatt
betérő (18. táblázat).

Imádó

Vadászó

izgalom
kincsre lelhet
szépnek találja
divatosan lehet innen öltözködni
egyedi darabok
szórakozás
nem gond, hogy időigényes
jó minőségűeknek tartja
társadalmilag elfogadott

olyan ruha megszerezhető, ami elsőkézből nem
pénz megtakarítás
dohos szag
vadászat
időigényes
sikerélmény
nem zavarja, hogy használt
ruhák látványa közömbös

Elkerülő

Racionális okok miatt betérő

túl zsúfolt
csalódás
új márkák megismerése
pénz megtakarítás
kockázatos
nem szórakozás
társadalmilag elfogadott
nem szegénység jele

hosszantartó
kellemetlen szag
jó ár/érték
sose lehet végig nézni az összeset
egyedi alkalmakra
csalódás
nem izgalmas

Érzelmi okok miatt betérő

Önjutalmazó

kiváló minőség
egyedi alkalmak
kaland
izgalom
saját stílusú daraboknak a lehetősége
nem érzi, hogy tesz a környezetvédelemért
társadalmilag elfogadott
nem zavarja a szag

választás lehetősége
jutalomszerzés
csalódás
szépnek találja
sikerélmény
nem hobbi
nem csak egyedi alkalmakra

18. táblázat: A női vásárlói típusok a használtruha-vásárlásélmény élményrendszere alapján,
forrás: saját szerkesztés
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Az imádó rajongva szereti a használtruha-vásárlást. Izgalommal tölti el, hogy kincsre lelhet.
Érzéki örömet nyújt számára már a színes ruhák látványa is. Számára ilyen helyeken vásárolni
szórakozás, és társadalmilag elfogadottnak érzi.
A vadászó típus úgy tekint a használtruha-vásárlásra mint egy vadászatra, ahol olyan
ruhákat lehet szerezni, amiket elsőkézből nem tudna megengedni magának. A jó
„zsákmányhoz” idő kell, és megszerzése sikerélményt okoz. Fontos a számára, hogy ha használt
ruhát vásárol, akkor pénzt takaríthat meg. Alapvetően a vadászaton van a fókusza, ami miatt a
dohos szagon kívül elvonatkoztat az egyéb fizikai körülményektől.
Az elkerülő típus inkább elkerüli ezeket a boltokat. Noha lehetősége lenne a használt ruhák
által új márkák megismerésére, amiket ráadásul jó áron tudna megszerezni, mégis
kockázatosnak érzi, hogy ilyen helyeken vásároljon. Egyrészt túl zsúfoltnak érzékeli ezeket az
üzleteket. Másrészt pedig csalódásként éli meg, ha nem talál semmit. Úgy véli, hogy döntésében
nem játszanak szerepet társadalmi okok.
A racionális okok miatt betérő típus, ha jó ár/érték arányon akar vásárolni, akkor egyedi
alkalmanként betér vásárolni. Szerinte hosszantartóak a használt ruhák. A fizikai vásárlói
környezetben terjengő kellemetlen szag miatt kevés időt szán a vásárlásra, ami miatt gyakran
azt érzi, hogy nem tudja megtekinteni az egész kínálatot. A csalódás érzését összeköti a
használtruha-vásárlással, vélhetően azokat az élményeket őrzi, amikor nem sikerült megtalálnia
a vágyott ruhadarabot. Számára nem izgalmas, hogy ruhák között kell keresgélnie.
Ennek pont az ellentéte az érzelmi okok miatt betérő típus, akit az érzelmei vezérlik.
Kalandként fogja fel a használtruha-vásárlást, ahol izgalmak árán kiváló minőségű, egyedi
darabokra tehet szert. Sőt még annak a lehetőségét is látja, hogy olyan ruhákat találjon, amik
kifejezetten előnyösek számára, kiemelik nőiességét. Nem érzi, hogy ezzel a vásárlási formával
bármit is tenne a környezetvédelemért, ez nem áll a motivációja mögött.
Végül pedig az önjutalmazó típus, akit öröm tölt el, hogy rengeteg ruha között válogathat
magának valami jutalmat. Számára ez kétélű fegyver vagy csalódást él át, ha nem talált semmit,
vagy ha igen, akkor a siker érzését. Nem csak egyedi alkalmakon vásárol ilyen helyeken, de
azért azt sem jelenti, hogy szabadidejét szívesen tölti ezzel.

7.3.2 FÉRFI HASZNÁLTRUHA-VÁSÁRLÓI TÍPUSOK
A férfiaknál is hat faktor, véleménycsoport alakult ki: az elkerülő, az ár miatt betérő, az
önjutalmazó, a fizikai körülmények miatt menekülő, az ön és szociális elfogadás miatt
menekülő és a környezettudatos vadászó (19. táblázat).
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Elkerülő

Ár miatt betérő

minőség kétséges
túl zsúfolt
időigényes
szag
nem szórakoztat
nem hobbi

olyan ruha megszerezhető, ami elsőkézből nem
sikerélmény
divatos
pénz megtakarítás
nem izgalmas

Önjutalmazó

Fizikai körülmények miatt menekülő

gyerekruha
választás lehetősége

dohos szag
boltnak is

pénz megtakarítás

egyedi

önjutalmazás
személyesebb ruha
nem időigényes
nem zavarják a körülmények

menekülés
nem ciki
nem köti össze a szegénységgel

Státusz miatt menekülő

Környezettudatos vadászó

kényelmetlen
szegénység
menekülés

siker
időigényes
környezetvédelem

egyedi ruhák

vadászat

nincs sikerélmény
nem szórakoztat

izgalom
nem ciki

19. táblázat: A férfi vásárlói típusok a használtruha-vásárlásélmény értékrendszere
alapján, forrás: saját szerkesztés
Az elkerülő típus nem szeret ilyen helyeken vásárolni. Kétségesnek tartja a ruhák
minőségét, és úgy véli, hogy hosszan kéne keresgélnie, hogy valóban jó minőségűt találjon.
Ráadásul zsúfoltnak érzi a sok egyedi darab látványát, és még a kellemetlen szaguk is
felelevenedik, ha rájuk gondol. Ez nem szórakoztató tevekénység, így aztán elkerüli.
Nem így van ezzel az ár miatt betérő típus. Bár ő sem tartja egy különösebben örömet
okozó tevékenységnek, de úgy véli, hogy divatos, sőt olyan ruhákhoz is hozzá juthat, amelyeket
első kézből nem engedhetne meg magának. Legfőbb érve a bolt mellett financiális: itt jó áron
vásárolhat holmikat.
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Az önjutalmazó típus is értékeli az alacsony árfekvést. Szereti, hogy sok ruha közül
választhat, nem csak gyerekének, hanem magának is. Akár önjutalmazásként is használja. Úgy
érzi, hogy mindaz az idő, amit a ruha megtalálására szán, megtérül abban, hogy személyesebbé
válik. Talán az eszképista élményt is átélheti, mert teljesen belefeledkezve egyáltalán nem
zavarják a körülmények.
Nem így van ezzel a fizikai körülmények miatt menekülő típus, aki ahogy a neve is utal
rá, annyira viszolyog a fizikai kellemetlenségektől, hogy menekül az ilyen üzletekből.
Elsősorban a vásárlói környezetben terjengő, és vélhetően a ruhákból áradó szagtól iszonyodik.
Elismeri, hogy itt egyedi ruhákat lehet kapni, de olyan áron, ami neki nem fér bele. Úgy véli,
hogy társadalmilag elfogadott ilyen helyeken vásárolni, csak ő nem kedveli.
A státusz miatt menekülő viszont konkrétan úgy gondolja, hogy használt ruhát csak azok
vesznek, akik nem engedhetik meg az elsőkézből vásárlást. Kényelmetlenül érzi magát ilyen
boltokban, és ahogy lehet elmenekül.
Végül a környezettudatos vadászó típus az, aki a fenntarthatóságért tesz azzal, hogy ilyen
„zsákmányra” vadászik. Számára fontos aspektus a környezetvédelem, és emiatt akár időt is
áldoz rá, hogy megtalálja azt a ruhadarabot, amit szeretne. Izgalommal jár ez a keresés, és a
végén nagy a sikerélmény érzése.
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8. ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
8.1 I. HIPOTÉZIS ELFOGADÁSA
I. hipotézis (H1): A vásárlásélmény rendszerének a feltárására az Affinity Diagram eszköz
önmagában is értékes, más módszertanokkal is alátámasztható eredményt adó
kutatásmódszertan.

A disszertáció első empirikus kutatása az első hipotézis vizsgálatára, az Affinity Diagram
mint kutatási módszer alátámasztására irányul.
A kutatásom eredményeképpen azt kaptam, hogy az élmény önmagammal, másokkal,
tárgyakkal és környezettel való interakció révén keletkezik. Ez egybeesik az élménykutatások
irányzataival, melyek szerint az élményt lehet vizsgálni a termék (tárgy => termékélmény), a
felhasználó (önmagam => felhasználói élmény) és a vásárói környezet (környezet =>
vásárlásélmény) szempontjából. A másokkal való interakció élményeit a vásárlásélmény
tartalmazza, mert az eladókkal folytatott kommunikációt, viselkedést is magában foglalja. Az
lényegüket

aspektusok

tekintve

megegyeznek

a

szakirodalomban

bemutatott

élménykutatásokkal. Az Affinity Diagram technika azonban újszerű megközelítését adta az
élményeknek:
•

kiemelte az interakció szerepét,

•

meghatározta az irányát (megszerzés/elismerés, illetve az elvesztés/sérelem),

•

annak dinamizmusára ható tényezőit (újdonság, változás).

Ezek alapján az Affinity Diagramnak az élmény, illetve a vásárlásélmény rendszerének
feltárására vonatkozó alkalmazhatóságát a primer és szekunder kutatási eredmények
összevetésével elfogadom. (Saját publikációm a tézishez az Affinity Diagramhoz: E és F)

Tézis 1: A vásárlásélmény rendszerének a feltárására az Affinity Diagram eszköz
önmagában is értékes, más módszertanokkal is alátámasztható eredményt adó
kutatásmódszertan.
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8.2 II. HIPOTÉZIS RÉSZLEGES ELFOGADÁSA
II. hipotézis (H2): Az eredetileg fizikai vásárlói környezetre vonatkozó Fiore (2008) modell
vásárlásélményhez kapcsolódó jutalomrendszere a használt ruha mint termékcsoport
esetében is alkalmazható.

Fiore (2008) vásárlásélmény jutalomrendszere a fizikai vásárlói környezetre vonatkozik,
és magában foglalja mindazon pozitív élményeket, amelyek a fogyasztókat a vásárlás során
megerősítik a fogyasztói magatartásukban, döntésükben. Ezt a jutalomrendszert a használt ruha
mint termékcsoport (és nem mint egy termék fizikai vásárlói környezete) tekintetében
vizsgáltam meg. Primer kutatásommal feltártam a fogyasztók vásárlás során megtapasztalt
élményeit. Az eredmények szerint az élmények nem csak a megerősítő tényezőket
tartalmazzák, hanem azokat is, amelyek elbizonytalanítják őket a vásárlói döntésben. A kapott
élményeket összevetettem Fiore (2008) vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszerével (II.
kutatásom). Az összevetés során megvizsgáltam, hogy a kapott vásárlásélmény-aspektusok az
eredeti modell 16 jutalma közül melyekhez köthetőek. Ezek alapján a következőkre jutottam:
•

A fogyasztói magatartás alakulásában a negatív élmények is szerepet játszhatnak.

•

A jutalomrendszert egy tágabb perspektívára ki lehet terjeszteni: a vásárlói döntés
elkerülésére/elbizonytalanítására ható élményekre.

•

Az érzékelt tulajdonságokon alapuló jutalmakat szintén egy tágabb perspektívába
érdemes helyezni: észlelt tulajdonságokon alapuló élmények.

•

Fiore (2008) jutalomrendszere alapján meghatározhatóak voltak a következő pozitív
élmények: hatékonyság, szexuális vonzerő, kiváltott alapérzelem, kreatív kifejezés,
magasabb rendű érzelmek, identitás, választás lehetősége, kognitív kihívás, ön- és
szociális elfogadás.

•

A Fiore (2008) jutalomrendszerében szereplő pozitív élmények ellentéte, vagyis azok
hiánya meghatározhatóak voltak a következő esetekben:
szépség => látvány (szépség mellett megjelent a koszos fizikai környezet)
érzéki öröm => érzékszervi hatások (megjelent a kellemetlen szag)
biztonság,

védettség

=>

biztonság

hiánya

(megjelent

a

tömegben

lévő

veszélyeztetettség)
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fizikai komfort => fizikai érzet (a tömegben a fogyasztó kényelmetlenül érzi magát
fizikailag is)
státusz => státusz veszélyeztetettsége jelent meg (szegénység jeleként élik meg a
termékcsoport választását)
•

A Fiore (2008) jutalomrendszerében szereplő pozitív élmények között nem szerepelt,
de a primer kutatásomban megjelent három új élmény:
o észlelt mentális reprezentáció, amely a fogyasztó állapotához kapcsolódó
élményeket foglalja magába a vásárlói környezet észlelési folyamatának
következtében,
o a fiziológiás állapotváltozás, amely a használt ruhák észlelése miatti
izgalmat, izgatottságot foglalja magába,
o és a minőségi idő mint érték a fogyasztók számára.

•

A Fiore (2008) jutalomrendszerében szereplő pozitív élmények között szerepelt a
tudás utáni vágy, amely a használtruha-kutatásomban nem jelent meg.

•

A kapott pozitív és negatív élmények feltételezhetően bármely más ruházati, sőt
akármelyik másik termék vásárlása tekintetében is megjelennek, mert az eredmények
általánosíthatóak. (Későbbi kutatási lehetőség rejlik benne.) A következő élményeket
viszont termékcsoport-specifikusnak gondolom (és érdekesség, hogy az élmények
között mindhárom szinthez kapcsolódó jutalmak megtalálhatóak):
o a ruhák színességének vizuális hatása (modellben a vizuális öröm
jutalma), hiszen a ruhák egyedisége miatt a használtruha-üzlet színes
látványt nyújt (tudat);
o a kellemetlen szag mint negatív érzékszervi hatás a ruhák fertőtlenítése
miatt van jelen a fizikai vásárlói környezetben (tudat);
o kreatív kifejezés, ami szintén a ruhák sokszínűségéből, egyediségéből
adódik (érzelem);
o az identitás jutalma abban, hogy kifejezheti, hogy számára fontos a
környezetvédelem, környezettudatosan cselekszik, ha használt ruhát
vásárol (érték);
o továbbá a minőségi idő élményében az, hogy bár időigényes, de felér egy
vadászattal (érték).
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Az eredmények alapján a második hipotézisemet részben fogadom el. (Saját publikációm
a tézishez a vásárlásélmény jutalomrendszeréhez kapcsolódóan: B, a használtruhavásárlásélmény kutatásához: D)

Tézis 2: A kutatásaim alapján a használt ruha mint termékcsoport vásárlásélményre
vonatkozó értékrendszere megfeleltethető az eredetileg a fizikai vásárlói környezetre
vonatkozó Fiore (2008) modell módosított változatának jutalomrendszerével.

8.3 III. HIPOTÉZIS RÉSZLEGES ELFOGADÁSA
III. hipotézis (H3): Demográfiai változók mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a
fogyasztók használt ruha vásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.

III/A. alhipotézis:
Nemek mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.
III/B. alhipotézis:
Generációk mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.
III/C. alhipotézis:
Lakhely mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.
A harmadik hipotézisemet szintén a II. kutatásom eredményei alapján vizsgálom meg.
Fiore (2008) vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszere egy általános rendszer, amely
magában foglalja mindazon jutalmakat, amelyeket a fogyasztók a vásárlásélmény során
szereznek. A modell azonban nem tér ki arra, hogy demográfiai jellemzők mentén vannak-e
eltérések, és ha igen, milyen jutalmak szerzésében térnek el a vásárlók (adott típusai).
Primer kutatásom során feltártam, hogy a fogyasztók használtruha-vásárlásélményre
vonatkozó jutalmai különböznek-e, és ha igen, a demográfiai változók mentén miben.
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Az első demográfiai jellemző, amely tekintetében vizsgálatot végzek, az a nem. A következő
szignifikáns különbségeket találtam:
•

A férfiak többször raktározzák el negatív élményként, hogy nem jártak szerencsével a
használtruha-vásárlás során (U=75794, p=0,005). Az eredmény összecseng többek
között Bakewell & Mitchell (2004) kutatásával, amely szerint a férfiak gyorsabban
szeretnek döntést hozni a vásárláskor. Ha ez nem sikerül - és használt ruha esetében a
siker esélye alacsonyabb, hiszen időigényes az, hogy megfelelő méretet, színt, fazont,
stb. találjon a fogyasztó - csalódást éreznek.

•

A férfiak inkább kötnek negatív érzelmeket a használt ruhához (U=71654,5, p=0,038),
gyakrabban éreznek undort (U=74046, p<0,001). Ez egy érdekes eredmény, ami
összefügghet a használt ruha társadalmi megítélésével.

•

A nők viszont sokkal több szenvedélyt élnek meg a használtruha-vásárlás közben
(U=75234,5, p=0,024) és jobban szeretik ezt a vásárlási formát, mint a férfiak
(U=74959, p=0,022). Raajpoot, Sharma & Chebat (2008) kutatásuk során hasonlóra
jutottak: azt találták, hogy a nők akkor vélik izgalmasabbnak a vásárlási élményüket, ha
úgy érzékelik, hogy szélesebb termékválaszték közül válogathatnak. A szélesebb
választék a használt ruha esetében adott, ami a nőknél szenvedélyt, izgalmat okoz.

•

A férfiak inkább élik meg úgy, mint egy program, amin másokkal közösen lehet részt
venni (U=75518,5, p<0,001), míg a nők önmagukban egyedül is programként
tekintenek a használtruha-vásárlásra (U=74181,5, p=0,002). Ez egy érdekes adat, ami
összefügghet azzal, hogy a férfiak kevés időt szánnak a vásárlásra, és ha egy ilyen
időigényes vásárlásra mégis vállalkoznak, az leginkább a társaság miatt van.

•

A nők a férfiakhoz képest többször raktározzák el negatív élményként, hogy egy méret
nem volt megfelelő (U=75510, p=0,027). Ez összefügg azzal, hogy több érzelmet,
nagyobb intenzitású szenvedélyt, izgalmat élnek át, és a felfokozott izgatottság mélyen
átélt csalódássá tud válni, ha meghiúsul a vásárlás (például rossz méret miatt).

•

Hangsúlyos szignifikáns különbség van abban, hogy a nők pozitív élményként
raktározzák el, hogy egyedi (U=57387,5, p<0,001, 35%) és jó minőségű (U=70942,5,
p=0,004, 11%) ruhát sikerült találniuk. Ez az eredmény megegyezik Evans,
Christiansen & Gill (1996) kutatásával, akik szerint a nők jobban vágynak a korszerű
divatra és a stílusra.
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•

A férfiak esetében a ruhával kapcsolatban többször jelent meg pozitív élményként, hogy
márkás holmikat lehet ilyen helyen szerezni (U=71997, p=0,004). Ez másképpen
megfogalmazva azt is jelenti, hogy a férfiaknak fontos a ruhamárka. Ez némileg
ellentmond Bakewell & Mitchell (2004) kutatási eredményének, akik szerint a férfiak
inkább vállalnak kockázatos vásárlói döntéseket. Egy márka ismerete csökkenti a
fogyasztó észlelt kockázatát.

•

A férfiak inkább kötik össze a használtruha-vásárlást a szegénységgel (U=72573,5,
p<0,001). Ezt az információt érdemes figyelembe venni a fogyasztók edukációjában,
amikor a termékcsoport elfogadása, vagy akár a fogyasztók környezettudatos
viselkedése a cél.

•

A férfiak a vásárlói környezetről több információt hívnak elő annak felidézésekor, mint
a nők (U=76420,5, p=0,048). Ez fakadhat abból is, hogy míg a nők több érzelmet
azonosítanak a használtruha-vásárláskor, a férfiak az észlelt tulajdonságokon alapuló
élményeket raktározzák el.
Második alhipotézisemhez kapcsolódón azt vizsgáltam, hogy generációk mentén vannak-

e hasonló és/vagy szignifikánsan különböző jutalmak. Jelentős eltéréseket találtam a
használtruha-vásárlásélmény tekintetében, de vannak az eredmények között olyanok is,
amelyek ellentmondanak egymásnak. Az eredmények közül azokat emelem ki, amelyek
újszerűséget hoznak, illetve izgalmas kutatási lehetőséget hordoznak:
•

Az X generáció a Baby Boomerekhez képest inkább gondolja azt, hogy a használt
ruha egy alacsony árfekvésű termékcsoport (p=0,012), és hogy fontos része a
vásárlási tevékenységnek a ruhák közötti turkálás (p=0,014). Sőt azt is
szignifikánsan pozitívabb élményként élik meg, hogy egyedi ruhákat lehet itt
vásárolni (p=0,020). Ezek alapján az X generáció jobban kedveli a Baby
Boomerekhez (továbbiakban BB) képest a használtruha-vásárlást, hiszen olcsónak,
egyedinek találja, és azt is elfogadja, hogy a keresgélés része a tevékenységnek.

•

Hasonló eredmény jött ki a szeretet és szegénység kapcsolatában a BB X és Y
generációval történő páros összehasonlításban. A Baby Boomerek a használt ruhát
és annak vásárlását inkább kötik össze a szegénységgel, mint az X generáció
(p=0,004), és mint az Y generáció (p<0,001). Viszont a BB válaszadók
szignifikánsan több esetben fejezték ki, hogy szeretnek használt ruhát vásárolni,
mint az X generáció (p=0,006), vagy mint az Y generáció (p=0,008). Ez egy érdekes
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ellentmondás, ami két generációval szemben is megjelent. Az adatok alapján további
kutatások javasoltak.
•

A BB-hez képest az Y generáció tagjai inkább gondolják azt, hogy a használtruhavásárlással lehet a környezetvédelemért tenni (p=0,005). A környezettudatosság
szerepének növekedése Dudás (2011) szerint egy folyamat, ami az egész
társadalomra hat, de az eredmény arra enged következtetni, hogy a mai középkorúak
az idősebbekhez képest tudatosabban vásárolnak a környezetvédelem érdekében.

•

Erős szignifikáns különbség van a BB Y generációval, illetve a BB Z generációval
való páros összehasonlításban. A BB generáció tagjai jobban hisznek abban, hogy
márkás ruhákat is ki lehet fogni, mint az Y generáció (p<0,001), illetve mint a Z
generáció (p<0,001). Ezek szerint a mai fiatalok és középkorúak az idősekhez képest
nem tartják olyan márkás ruhalelőhelynek a használtruha-üzleteket, ami a nagy
vásárlóerejüket tekintve kedvezőtlen a használtruha-piacnak.

•

Szignifikáns különbség jött ki arra vonatkozóan, hogy a Z generáció a másodkézből
származó ruha hordását inkább tartja divatnak, mint a BB tagjai (p=0,007), vagy
mint az Y generáció (p<0,001), sőt az X generációhoz képest is (p<0,001). Ezek
szerint a mai fiatalok felkapott szokásként tekintenek rá.

•

A Z generáció válaszadók inkább tekintenek a megtalált ruhadarabra mint egy
kincsre (p=0,012), mint az X generációs kitöltők. Ugyanakkor a Z generációs
kitöltők inkább kötik össze a szegénységgel, mint az Y generációs válaszadók
(p=0,002). Az eredmények arra utalhatnak, hogy a középkorúakhoz képest a fiatal
fogyasztóknak még nincs kongruens véleményük a használt ruháról (és talán pont
ezért alakítható a hozzáállásuk).

•

Az X generációs válaszadókat jobban emlékezteti a vásárlás a vadászatra, mint a Z
generációsokat (p=0,018), és vélhetően ehhez köthető, hogy több szenvedélyt is
kötnek hozzá (p=0,033).

•

Erős szignifikáns különbség abban is, hogy az X generációsok inkább tartják
egyedinek a talált ruhát (p<0,001), mint a Z generációsok. Hiszen a Z generációsok
azt gondolják, hogy divat használt ruhát hordani, és ami divatos, az nem egyedi.

•

A legtöbb szignifikáns különbség a Baby Boomerek és a többi generáció között
mutatkozott meg, ami részben a Trend Inspiráció (2019) kutatását erősíti, hogy a

130

generációs határok erodálódása érzékelhető, és kezdenek összemosódni a generációs
értékek.
Végül pedig – harmadik alhipotézisemhez kapcsolódóan – az életvitelszerű lakhely
szempontjából vizsgáltam meg a fogyasztókat. A következő eredményeket kaptam:
•

Az eredmények alapján a vidéki lakosok inkább vélik a használt ruhát alacsony
árfekvésű termékcsoportnak mint a budapestiek (U=111642, p=0,036), és több vidéki
ember gondolja azt, hogy jó minőségűek (U=109713, p=0,005). Ez arra utalhat, hogy
vidéken olcsó és jó minőségűnek tartják a használt ruhákat.

•

A fővárosiak inkább kapcsolnak érzékelt tulajdonságon alapuló negatív élményt (pl.:
kellemetlen szagot) a vásárlói környezethez (U=111926, p=0,008), mint a vidéken élők,
és több negatív érzést is kötnek hozzá (U=104866,5, p=0,001). Ez megerősíti az előző
eredményt, miszerint a termékcsoport megítélése elfogadottabbnak látszik a vidékiek
körében.

• A budapestiek többször érzik úgy, hogy a használtruha-vásárlás olyan, mint egy
vadászat (U=115062,5, p=0,020), ami túlságosan is sok időt igényel a fogyasztótól
(U=113671, p=0,034). A budapesti lakosok több bolt közül választhatnak, és a
vásárláshoz olyan időtényezők is hozzáadódhatnak mint az üzlet felkeresése. A vadászat
egy érdekes eredmény, mert egyrészt adódhat a széles üzletkínálatból, de magából a
ruhák bő választékából is.
Az eredmények alapján a harmadik hipotézisemet pontosítással elfogadtam. (Saját
publikációm a tézishez a vásárlásélmény generációk szerint: C, használtruha-vásárlásélmény
rendszere: D)
Tézis 3: Bizonyos demográfiai változók mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a
fogyasztók használtruha-vásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.

.
Altézis 3/A.:
Nemek mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.
Altézis 3/B:
Generációk mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.
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Altézis 3/C:
Lakhely mentén jelentős eltérések határozhatóak meg a fogyasztók használtruhavásárlásélményre vonatkozó jutalmai között.

8.4 IV. HIPOTÉZIS RÉSZLEGES ELFOGADÁSA
IV. hipotézis (H4): A ruhavásárlás szempontjából feltételezhetően jelentősen eltérő
fogyasztói magatartással rendelkező fogyasztókon belül vásárlói típusok különböztethetők
meg a használtruha-vásárlásélményének élményrendszere vonatkozásában.

A III. kutatásomban a nőkön, illetve a férfiakon belül a használtruha-vásárlásélmény
élményrendszere alapján vásárlói típusokat határoztam meg a Q-módszertan segítségével.
A kutatásom alapján a következőkre jutottam:
•

A vásárlásélmény élményrendszere alapján megkülönböztethetőek vásárlói típusok a
nők, illetve a férfiak között.

•

A női rendezések alapján hat faktor, azaz véleménycsoport jött létre, amelyek a
következők: imádó, vadászó, elkerülő, racionális okok miatt betérő, önjutalmazó és
érzelmi okok miatt betérő.

•

A férfiaknál is hat faktor, azaz véleménycsoport alakult ki: az elkerülő, az ár miatt
betérő, az önjutalmazó, a fizikai körülmények miatt menekülő, az ön- és szociális
elfogadás miatt menekülő és a környezettudatos vadászó.
Ezek alapján a hipotézis pontosításával elfogadom azt. (Saját publikációm a tézishez: D)

Tézis 4: A nők és a férfiak használtruha-vásárlásélmény élményrendszere vonatkozásában
hat-hat vásárlói típus különböztethető meg.
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8.5 EGYÉB ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A disszertáció egyéb, újszerű tudományos eredményeket is tartalmaz. A szakirodalmi
kutatás során az élmény interdiszciplináris megközelítése újszerű eredmény. Az élmény a
pszichológiában, a szociológiában és a közgazdaságtanban betöltött szerepe alapján a
következők fogalmazhatóak meg:
•

Az élmény szorosan összefügg az érzékeléssel, és a benyomások feldolgozása révén jön
létre egy tanulási folyamat által, amiből az is következik, hogy megváltoztatható. Mivel
az élményt az egyén egyedileg dolgozza fel, ezért minden ember szubjektív
élményekkel rendelkezik. (Locke, 1968; Pléh, 2010; Bartha, 2011 alapján)

•

Az élmény reflexív és önkéntelen módon keletkezik. (Schulze and Mezei, 2000 alapján)

•

Az egyének nem átélni akarják a helyzeteket, hanem megélni, ami befelé orientálódó
életfelfogással jár, azaz az emberek többet foglalkoznak magukkal, és a helyzeteknek,
élményeknek nem elszenvedői szeretnének lenni, hanem aktív cselekvői. (Schulze and
Mezei, 2000 alapján)

•

A fogyasztókban megjelenik az igény arra, hogy a vállalkozásoktól vásárolt élmények
megváltoztassák őket, hatással legyen rájuk. (Pine and Gilmore, 1999 alapján)

•

Az élmény egy olyan emlékezetes szellemi, fizikai és érzelmi kapcsolódás a
fogyasztókhoz, amely személyes és szubjektív. (Mossberg, 2007 alapján)

•

A vállalat által kínált élményeket az aktív-passzív részvétel és a bevonódás erőssége
mentén lehet értelmezni. Ezek alapján megkülönböztethető: szórakoztató, oktató,
esztétikus és eszképista élmény. (Hirschman and Holbrook, 1982; Pine and Gilmore,
1998 alapján)

•

Az élmény a C-E-V modell minden eleméhez kapcsolódhat és a fogyasztó vásárlói
döntésére motivációs faktorként hathat. (Fiore, 2008 alapján)

A

disszertáció

a

vásárlásélmény

kutatásban

is

értékelhető,

újszerű

tudományos

megközelítésekre ad lehetőséget:
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•

A fogyasztók vásárlásélményei nem csak a pozitív, megerősítő jutalmak mentén írhatók
le (Fiore és Ogle, 2000), hanem a negatív élmények mentén is.

29. ábra: Ruházati termékek lehetséges vásárlásélménye modellje,
forrás: saját szerkesztés
Végül a használtruha-vásárlásélmény e kutatása is újszerű:
•

Fiore (2008) vásárlásélmény jutalomrendszerével kapcsolatban a használt ruhát mint
termékcsoportot eddig nem kutatták.
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9. KUTATÁSI KORLÁTOK ÉS LEHETŐSÉGEK
Törekedtem a téma komplex bemutatására, azonban a disszertáció keretei határt szabtak.
További, izgalmas kutatási lehetőségek merültek fel.
A fogyasztói magatartás kutatást leszűkítettem a C-E-V modellre, és azon belül is a
vásárlásélményre. Szűken értelmeztem a fogyasztók jellemzőit is, és nem foglalkoztam
személyiség típusokkal, sémákkal és egyéb pszichológiai személyiség besorolásokkal. A
jövőbeli kutatásokban érdemes ezekre is kitérni.
Érdekes kutatási kérdésként merül fel, hogy vajon egy másik ruházati termék vagy
esetleg teljesen más termék esetében is hasonlóan alakul az élményrendszer?
Egyik

eredményem

szerint

ambivalensen

kötődnek

a

Baby

Boomerek

a

használtruhához, ez is egy izgalmas kutatási lehetőség.
A kérdőíves kutatásom kvantitatívan nem reprezentatív, ezért a minta növelésével is
lehetséges az élmények bővítése.
A vásárlói típusokat a vásárlásélmény-aspektusok alapján határoztam meg. Jövőbeli
kutatásban lehetne egyéb, vásárlói tipizálást (például standard mintát) alkalmazni.
Izgalmas lehetőségeket kínál a szakirodalomban bemutatott Pine-Gilmore modellje,
vajon, hogyan lehet a vevői aktivitást, bevonódást erősíteni általa.
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10. A KUTATÁS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI
A kutatás eredménye a fogyasztók használt ruhához kapcsolódó észleléseinek, érzéseinek
és értékeinek a rendszerezése.
Az eredmények hasznosítási lehetőségei:
-

vállalati szinten: a vállalati marketing tevékenység, a kereskedelmi stratégia (vásárlói
szegmentáció, a felhasználóbarát vásárlói környezet - üzleti atmoszféra, kereskedelmi
innovációk stb.) kialakításában;

-

kormányzati/döntéshozói szinten: edukációs anyagok készítésében a lassú divat
népszerűsítése érdekében.

A 30. ábrán sárgásbarna színnel jelöltem azon élményeket, amelyeket a marketing területén
érdemes hasznosítani, pirossal, amiket a vásárlói környezet kialakításakor.

30. ábra: Az élmények felhasználási lehetőségei,
forrás: saját szerkesztés
A vásárlói környezetben törekedni kell az olyan észlelt tulajdonságokon alapuló élmények
megteremtésére mint a tiszta üzlet és az illatos és jól rendezett ruhák. Ehhez kapcsolódik
Willander & Larsson (2006) kutatása, akik azt találták, hogy az emlékeket idéző szag időben
erősebb érzetet kelt, mint a vizuális. Szóval az illatnak nagyon fontos ereje van, és a kutatás
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alapján megállapítható, hogy elkerülő élményként realizálódik a fogyasztóban a kellemetlen
szag. Evans, Christiansen & Gill (1996) kutatása is ezt támasztja alá: a nők vágynak az
informatív kirakatokra, a munkahelyhez közeli, kényelmes helyekre és a tiszta vásárlási
környezetre.
A vásárlói tér kialakításakor érdemes arra is figyelni, hogy a hely jól átjárható legyen,
kényelmes hozzáférést biztosítson a ruhák átnézésére, felpróbálására, a fogyasztót segítse a
tájékozódásban. Tekintettel a napjainkban uralkodó „időpazarlás” trendre, törekedni kell a
fogyasztó szubjektív időérzékének a csökkentésére ható tényezőkre a vásárlói környezet
kialakításában is (például tájékozódást segítő feliratok). A primer és szekunder kutatások
alapján elmondható, hogy a használt ruha elfogadásának és választásának egyik legkomolyabb
gátló tényezője a vásárlás időigényessége. A vásárlói környezet tudatos megtervezésén túl
fontos lenne a fogyasztók edukációja: hogy milyen stílus, fazon, anyag áll jól nekik, hogy
célirányosabban tudjanak keresni az üzletben. (Ezek nem csak a használt ruha, hanem minden
ruhaüzlet kialakításakor fontos szempontok.)
A használt ruha mint termékcsoport elfogadásának, és ezáltal a használtruha-piac
keresletének élénkítése érdekében a következő gondolatokat lehet megfogalmazni a
disszertáció kutatási eredményeiként.
Young, Hwang, McDonald & Oates (2010) kutatásai szerint a fogyasztók 30%-a azt állítja,
hogy nagyon aggódik a környezetvédelmi helyzet miatt. Ennek ellenére a fogyasztók
Carrington, Neville & Whitwell (2010) kutatása szerint az etikus vásárlási döntésekben az
egyéni és a kollektív haszon közötti kompromisszumban az egyéni oldal győzedelmeskedik.
Ezt erősíti a „nem akarom tudni” trend, és Joergens (2006) kutatása is, amelyben azt
találták, hogy a fogyasztók érdeklődnek az ökodivat iránt, de nem szeretik, ha az etikus vásárlás
kényelmetlenséget okoz számukra (például magasabb ár). Ezért különösen fontos, hogy a
másodkézből szerzett ruhák árát alacsonyan kell tartani. Természetesen segítene, ha
döntéshozói szinten a gyors divat termékek forgalmazását szigorítanák, a ruha körforgását,
tehát újrafeldolgozását és újrafelhasználását mind anyagilag, mind szakmai tudással pedig
támogatnák.
Kotler & Levy (1971) demarketing fogalmát használva, ha a használt ruha valós válaszokat
tudna kínálni a keresletre, akkor a gyors divat ellen lehetne már kampányolni. Ehhez szükség
lenne a fogyasztók edukálására és társadalmi értékrend változásra. (Ennek kifejtése túllépi jelen
disszertáció kereteit.)
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Pine & Gilmore (1998) szerint az élmény fontos aspektusa a bevonódás is. O’Cass (2004)
eredményei pedig azt mutatják, hogy a fogyasztó minél jobban megismeri a terméket és annak
használatát, annál inkább erősödik benne a bevonódás és a termékkel kapcsolatos ismeretének
a szubjektív észlelése. Vagyis minél több információt szerez a használt ruháról a fogyasztó,
annál nagyobb az esélye, hogy fogyasztójává váljon. Itt újra megerősítést kap a fogyasztók
edukációja. A primer kutatás eredménye alapján a fiatalokat megszólító kommunikációban
érdemes kiemelni, hogy nem csak divatos, de egyedi ruhákat is lehet találni. Továbbá érdemes
hangsúlyozni, hogy márkás és jó minőségű holmikat is lehet találni, ami a lassú divat
megvalósítását teszi lehetővé szélesebb társadalmi rétegekben. Felmerül az ötlet, hogy a
használt ruha helyett, a másodkézből, de leginkább a korábban szeretett ruha kifejezést kellene
elterjeszteni.
A marketing üzenetekben gyakran az értékekre akarnak hatni, a használt ruha esetében ez
a környezettudatosság, a vadászat, a fenntarthatóságot támogató fogyasztási forma. Ezek
mellett érdemes kiemelni, hogy olyan magasabb rendű érzelmeket lehet átélni általa, mint
szenvedély, izgalom, ráadásul még kincsekre is lehet találni. Lehetőség van egyedi, saját stílus
kialakítására környezettudatos módon.
A marketing kommunikáció akkor a leghatásosabb, ha ismert a konkrét célcsoport.
Kutatási eredményeim segítséget adhatnak akár a férfi-női használt ruha vásárlói típusok
perszóna készítéséhez, illetve életkor, nem vagy lakhely szerinti célzott marketing üzenetek
megfogalmazásához is.

138

11. ÖSSZEFOGLALÁS
Disszertációmban a fogyasztók vásárlói döntésében szerepet játszó élményeket, azon
belül is a vásárlásélményeket tártam fel a használt ruha mint termékcsoport esetében.
Mivel fogyasztói magatartást kutattam, a disszertáció elején tisztáztam a témával
kapcsolatos alapfogalmakat: a fogyasztói és vásárlói magatartást, a vásárlási orientációt,
kereteztem a vásárlást mint döntést, végül pedig a vásárlói környezetet mint helyet értelmeztem.
Ezután röviden összefoglaltam, hogy a mai fogyasztókat mi jellemzi, milyen mintázatok
figyelhetők meg a vásárlói magatartásukban. Majd a fogyasztói magatartást befolyásoló
tényezők ismertetésével folytattam. Először a külső tényezőket gyűjtöttem össze: milyen
trendek hatnak a fogyasztókra, és a generációs hatás mit jelent és milyen kutatásokat végeztek
már a ruhafogyasztással kapcsolatban. Aztán bemutattam, hogy a személyes tényezők – mint a
kutatásomban vizsgált demográfiai jellemzők: nem és lakhely – mentén milyen új
magatartásmintákat lehet megfigyelni. Végül pedig ismertettem a kutatásomban hangsúlyos
pszichológiai tényezőket: az attitűdöt és az értéket.
Kutatásom egyik fontos kérdése, hogy a fogyasztó miért dönt a használt ruha vásárlása
mellett, ezért a következő nagy fejezetrészben a fogyasztó mint döntéshozó vásárlási
folyamatának lépéseit részleteztem kiemelve a ruhafogyasztással kapcsolatos tényezőket.
A szekunder kutatás következő nagy elméleti blokkjában az élményt értelmeztem a
pszichológia és szociológia tudományterületeken, és részletesen bemutattam mint gazdasági
tényezőt. A szakirodalmi kutatásom utolsó részében pedig röviden áttekintettem a textilipart és
ezen belül a használtruha-piacot.
Disszertációmban négy hipotézist vizsgáltam, három kutatás segítségével. Először
megvizsgáltam és elfogadtam az Affinity Diagram eszköz alkalmazhatóságát az
élménykutatásban. Másodszor a Fiore (2008) által felállított vásárlásélményre vonatkozó
jutalomrendszert kutattam, és az eredmények alapján egy módosított modellel leírtam a használt
ruha élményrendszerét. Harmadszor a fogyasztók használt ruha vásárlásélményére vonatkozó
jutalmai között meghatároztam jelentős eltéréseket demográfiai változók mentén. Végül pedig
a használt ruha vásárlásélményre vonatkozó jutalomrendszere alapján elkülönítettem vásárlói
típusokat.
A szekunder és primer kutatásaim alapján a következő következtetésekre jutottam. A lassú
divat egy nagyon komplex és aktuális témakör. A gyártóknak a környezetvédelem érdekében
át kell térnie a körforgásos gazdasági modellre. Ez az áttérés sok szereplőnek az
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együttműködését, elkötelezettségét és anyagi, idő ráfordítását is jelenti. Megismerve a téma
komplexitását, azt gondolom, hogy a túl sok ellentétes érdekkel rendelkező szereplő miatt ez a
folyamat nagyon lassan fog megvalósulni. Valójában a termelők/gyártók/kereskedők és a
fogyasztók egyaránt a rendszer részei, sőt a média is nagyon fontos szerepet játszik. A ruhaipar,
és azon belül is főleg a divatipar, a magas nyereség miatt nem érdekelt a lassú divat
támogatásában. A piaci szereplők a fogyasztás intenzitásának növelésében és nem annak
lassulásában érdekeltek.
A használt ruha népszerűsítése egy jó lehetőséget kínál arra, hogy a fogyasztók
elmozduljanak a lassú divat felé. Ehhez a termékcsoport hazai újrapozicionálására, a fogyasztók
edukálására és az ipar megtámogatására van szükség. A használt ruha specifikumainak a
feltárása elősegítheti, hogy a termékcsoport értékesítésével foglalkozók a vásárlást
élményszerűbbé tegyék a fogyasztók számára, és ehhez a kutatásom konkrét gyakorlati
lehetőségeket kínál, még az üzlet kialakítására vonatkozóan is. Kifejezetten a használt ruhával
kapcsolatos magatartást megismerve még célirányosabban lehet a fogyasztókat követni és a
vásárlói tudatosságukat növelni. Ennek a tudatosságnak a célja, hogy értéket jelentsen számukra
a környezetvédelem és ez termékválasztásaikban, cselekedeteikben is megjelenjen, akár egyéni
szint kárára is (például hajlandó legyen magasabb anyagi áldozatot hozni, több időt rászánni a
keresgélésre). Szükséges lenne edukálni őket a divat tekintetében is (pl.: milyen szín, stílus,
fazon stb. áll nekik jól), mert hozzájuk passzoló viseletben nem csak önazonosabban érezhetik
magukat, de kevesebb felesleges ruhadarabot vásárolnának. Érdekes kérdés, hogy melyik
hozhat tartós és érdemi változást: a termelők/gyártók döntéshozók általi etikus, fenntartható
termelésre való kényszerítése, vagy a fogyasztók környezettudatosságának a növelése?
Vélhetően mindkét fél edukációja szükséges ahhoz, hogy valódi változás következzen be.
Bízom benne, hogy a kutatási eredményeim segítenek a lassú divat terjesztésében, valamint
a használt ruha mint termékcsoport elfogadásában.
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12. SUMMARY
My dissertation aims to explore the experiences that play a role in consumers' purchasing
decisions, including the shopping experience in case of second-hand clothes as a product group.
I examined the consumers’ experiences in terms of the level of consciousness, emotion, and
value when they shop in a physical shopping environment, which is affected by the situation
itself – In which it all takes place – and the product itself. I took Fiore's (2008) model as a basic
systematization and compared my research results with it. The model collects and organizes
benefits from the shopping experience in a Consciousness-Emotion-Value system.
For the shopping experience research, I chose second-hand clothes, which is one of the slow
fashion trends. There is an increasing emphasis in the economy on sustainable consumption,
which seeks solutions to social and environmental imbalances through more responsible
behaviour.
As a result of my research, I determined the elements of the second-hand clothes shopping
experience, defined significant differences in consumer shopping experience along with certain
demographic variables, and distinguished second-hand consumer types.

As a result of the doctoral research, I came to the following conclusions:

Thesis I.: To explore the system of the shopping experience, the Affinity Diagram is a valuable
research methodology in itself.
Thesis II.: Based on my research, the shopping experience system of second-hand clothes can
be compared to the reward system of a modified version of Fiore’s (2008) model.
Thesis III.: There are significant differences in consumer benefits for the second-hand clothes
shopping experience along with certain demographic variables.
Thesis IV.: Six to six consumer types can be distinguished in terms of the shopping experience
of second-hand clothing for women and men.
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16. MELLÉKLETEK
16.1 STATISZTIKAI PRÓBÁK TÁBLÁZATAI

1. táblázat: Mann-Whitney próba részeredménye a használtruha-vásárlásélmény
rangértékei a nemek szerinti vonatkozásában,
forrás: saját szerkesztés

Test Statisticsa

ár pozitív
Kruskal-Wallis H
21,119
df
3
Asymp. Sig.
0,000
egyedi
Kruskal-Wallis H
19,484
df
3
Asymp. Sig.
0,000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Generáció

vadászat
11,030
3
0,012
divat
24,946
3
0,000

szenvedély
7,874
3
0,049
márka
25,411
3
0,000

kincs
10,589
3
0,014
ruha szárm.
13,034
3
0,005

szeretet
12,762
3
0,005
szegénység
26,288
3
0,000

turkálás
16,289
3
0,001
környezetvédelem
17,401
3
0,001

divatos
9,733
3
0,021
tömeg
7,884
3
0,048

2. táblázat: Szignifikáns eredményt mutató kategóriák a Kruskal Wallis próba után
generációk között,
forrás: saját szerkesztés

ár pozitív

vadászat

kincs

szeretet

turkálás

divatos

Generáció
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
Y generáció
Z generáció
Total

N
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060

Rangátlag
442,07
525,39
537,40
565,05
544,98
545,73
526,90
514,50
517,87
512,67
530,14
555,77
573,96
522,67
527,27
523,99
477,83
537,90
547,07
516,78
548,30
516,23
540,97
517,19

Generáció
Baby Boomer
X generáció
egyedi
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
divat
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
ruha származás
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
márka
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
szegénység
Y generáció
Z generáció
Total
Baby Boomer
X generáció
környezetvédelem
Y generáció
Z generáció
Total

N
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060
115
251
453
241
1060

Rangátlag
499,20
583,22
532,04
487,65
522,21
519,33
524,69
557,01
496,33
514,17
544,51
537,48
456,71
513,23
546,85
552,96
572,85
521,95
513,22
551,68
472,54
553,07
545,95
505,60

3. táblázat: Szignifikáns eredményt mutató kategóriák rangsorszám értékei generációk
között,
forrás: saját szerkesztés
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lakhely

ár pozitív

vadászat

időrabló

min_poz

szag

negatív

Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total
Budapest
Vidék
Total

N

Rang átlag

Tangok összege

647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015
647
368
1015

496,55
528,13

321270,00
194350,00

514,16
497,17

332661,50
182958,50

516,31
493,39

334053,00
181567,00

493,57
533,37

319341,00
196279,00

519,01
488,65

335798,00
179822,00

529,92
469,46

342857,50
172762,50

4. táblázat: Mann-Whitney próba részeredménye a használtruha-vásárlásélmény
rangértékei a lakhely szerinti vonatkozásban,
forrás: saját szerkesztés
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: lakhely

Test Statistics
ár pozitív
vadászat
időrabló
min_poz
szag
negatív
111642,000 115062,500 113671,000 109713,000 111926,000 104866,500
321270,000 182958,500 181567,000 319341,000 179822,000 172762,500
-2,099
-2,325
-2,119
-2,817
-2,672
-3,393
0,036
0,020
0,034
0,005
0,008
0,001

4. táblázat: Mann-Whitney próba szignifikáns eredményei a használtruhavásárlásélményről a lakhely szerinti vonatkozásában,
forrás: saját szerkesztés
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16.2 A Q-MÓDSZER ÁLLÍTÁS KÉSZLETE
1. Van az üzletnek egy jellegzetes szaga.
2. Kellemetlen szagú az üzlet.
3. A ruháknak dohos szaga van.
4. Szépnek találom, ahogy a sokszínű, különféle méretű ruhák “várnak” a vevőkre.
5. A ruhák minősége számomra kétséges.
6. Rossz minőségűnek tartom a ruhákat.
7. Csalódást okoz nekem, ha nem megfelelő a mérete annak, ami tetszik.
8. Kiváló minőségű ruhákat találok.
9. Akár hosszú évekig hordható ruhákat is lehet találni fillérekért.
10. Itt

olyan

darabokat

tudok

találni,

amik

megerősítenek

nőiességemben

/

férfiasságomban.
11. A próbafülkéket igénytelennek találom.
12. Nem érzem magam biztonságban egy ilyen üzletben.
13. Fokozottan figyelnem kell az értéktárgyaimra.
14. Nekem túl zsúfoltak ezek a boltok.
15. Kényelmetlen érzés a boltban lenni, mert szűknek érzem a teret.
16. Alig várom, hogy kijöhessek egy ilyen üzletből.
17. Jó áron jutok hozzá számomra elfogadható ruhákhoz.
18. Túlságosan sok időt vesz igénybe tőlem.
19. Kockázatosnak találom, hogy az ott töltött idő nem térül meg.
20. Jelentős pénzt takarítok meg.
21. Gyerekruha vásárlás elsődleges forrása.
22. Engem ez szórakoztat.
23. Megszűnik az idő.
24. Számomra riasztó, hogy valaki már előttem viselte azt a ruhát.
25. Nekem ez már olyan, mint egy hobbi.
26. Egyedi alkalmakra itt keresek ruhát.
27. Itt különleges összetevőkre lelhetek
28. Érdekes kaland összevadászni egymáshoz tartozó darabokat.
29. Megszerezhetek olyan ruhákat, amiket elsőkézből nem engedhetek meg magamnak.
30. Izgalommal tölt el, hogy milyen kincsre lelek.
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31. Vásárlás végén sikerélményt szerzek.
32. Addig nem nyugszom, amíg nem találok valamit, amit megvehetek.
33. A keresgéléssel töltött idő személyesebbé teszi a kiválasztott, megtalált ruhát.
34. Meg tudom lepni/jutalmazni magam valamivel, ami nem jár nagy anyagi áldozattal.
35. Megismerek olyan márkákat, amelyekről korábban nem is hallottam.
36. Az üzletben a világ különböző részeiről származó ruhákat megismerhetek, és ezáltal az
ott élő nők öltözködési stílusát is.
37. Izgalmasnak tartom, hogy a ruha magában hordozza az előző tulajdonos élettörténetét.
38. Amikor így vásárlok, tudom, hogy teszek valamit a környezetvédelemért.
39. Divatosan tudok innen öltözködni.
40. Egy használt ruhát soha nem érzek magaménak.
41. Cikinek érzek ott vásárolni.
42. Legújabb trendet itt nem találom meg.
43. A szegénységgel kötöm össze.
44. Izgalmasnak találom, hogy magam állíthatom össze a ruhadarabokat.
45. Szeretem azt, hogy rengeteg ruha közül választhatok.
46. Sosem érzem, hogy végig néztem az összes ruhát.
47. Egyedi darabokhoz jutok hozzá.
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