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I

I ZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava subliminalna sporočila, in sicer bolj natančno vpliv subliminalnih
sporočil na uporabnika v spletnem okolju. V uvodu je na kratko predstavljen poskus, s katerim sta
raziskovalca dokazala obstoj in vpliv subliminalne percepcije, skupaj s poskusom, ki naj bi se zgodil
73 let kasneje in izrabil znanje o subliminalni percepciji za razvoj ideje o uporabi zmožnosti
subliminalne percepcije za prodajne namene. V nadaljevanju so predstavljena avdio in vizualna
subliminalna sporočila ter raziskave in zakonske omejitve na tem področju.
Glavni cilji diplomske naloge so bili: (1) preučiti obstoječe razumevanje subliminalnih sporočil v
različnih okoljih, (2) raziskati različne načine in učinkovitosti implementacij subliminalnih sporočil,
(3) raziskati vpliv subliminalnih sporočil na uporabnika v spletnem okolju in (4) predstaviti najbolj
učinkovito implementacijo subliminalnih sporočil znotraj spletnega okolja.
Pri raziskavi je sodelovalo 60 testnih osebkov in 26 kontrolnih osebkov. Osebki so ocenjevali svojo
željo po lastninjenju prikazanih izdelkov na podlagi uporabe spletnega mesta z (a) negativnimi (20
testnih osebkov), ali (b) pozitivnimi (20 testnih osebkov), ali (c) mešanimi subliminalnimi sporočili
(20 testnih osebkov), ali (d) brez uporabe subliminalnih sporočil (26 kontrolnih osebkov).
Iz rezultatov je razvidno, da prisotnost subliminalnih sporočil vpliva na željo po lastninjenju
izdelkov, še posebno učinkovita so bila pozitivna subliminalna sporočila vtisnjena v ozadje
spletnega mesta, saj so osebki ob njihovi prisotnosti ocenjevali povprečno željo po lastninjenju
izdelkov s tudi do skoraj 50 % nižjo vrednostjo, kot je bila povprečna ocena kontrolne skupine, ki je
bila mišljena kot objektivna ocena.

Ključne besede: subliminalna sporočila, podzavest, percepcija, implementacija sporočil, spletno
okolje
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A BSTRACT
The paper addresses subliminal messages; more precisely, the effect of subliminal messages on a
user in an online environment. An experiment, with which the researchers proved the existence
and effect of subliminal perception, is presented in the beginning, along with an experiment which
was said to have been conducted some 73 years later and turned the knowledge about subliminal
perception into an idea about using the ability of subliminal perception as a marketing tool. Audio
and visual subliminal messages are presented afterwards, together with the research done in that
field of expertise and legal implications and ramifications of using subliminal messages.
The main goals of the paper were: (1) to research the existing work regarding subliminal messages
in different environments, (2) to research different ways and effectivenesses of subliminal
messages implementation, (3) to research the effects of different types of visual subliminal
messages on a user within an online environment and (4) to present the most effective
implementation of subliminal messages within the online environment.
60 test subjects and 26 control subjects were used during the course of the research. The subjects
estimated their desire to own the featured items based on the usage of website containing (a)
negative (20 test subjects), or (b) positive (20 test subjects), or (c) mixed subliminal messages (20
test subjects), or (d) no subliminal messages (26 control subjects).
Based on the results, it was deducted that the presence of subliminal messages affects the desire
of having specific items; especially effective were the positive subliminal messages embedded in
the background of the website as the subjects in that scenario on average estimated their desire
to own the items was up to almost 50 % smaller than the average estimated desire rated by control
subjects which was taken as the objective rating.
Key words: subliminal messages, sub consciousness, perception, implementation of messages,
web environment
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1 U VOD
V diplomskem delu so predstavljena subliminalna sporočila – princip delovanja, njihova uporabnost in
sama legalnost uporabe – ter raziskan učinek subliminalnih sporočil na uporabnika v spletnem okolju.
Za spletno okolje, na katerem se je testiralo, je bil uporabljen kloniran portal mimovrste.com (1) (v
nadaljnjem besedilu – mimovrste), v katerega smo za potrebe raziskovalnega dela diplomske naloge
implementirali subliminalna sporočila.
Subliminalna sporočila so zelo zanimiva in, kot je v nadaljevanju diplomskega dela dokazano, imajo
lahko velik vpliv na osebke, hkrati pa so deloma tabu tema. Zaradi narave delovanja subliminalnih
sporočil, ki vplivajo na nas, ne da bi se zavedali njihovega vpliva, so subliminalna sporočila v nekaterih
državah celo zakonsko prepovedana, drugod pa bi njihova uporaba glede na pretekle izkušnje (2, 3)
sprožila buren odziv javnosti in po vsej verjetnosti veljala za nemoralno. Ker imajo subliminalna
sporočila lahko velik vpliv na osebke in se s tem lahko močno izrabijo za finančni dobiček, sklepamo,
da so finančno močna in v globalnem merilu velika podjetja že izvedla kakšne raziskave na to temo,
vendar pa jih ravno zaradi zakonskih omejitev in predvidoma slabih moralnih odzivov ljudi niso nikjer
objavila. Nekaj – sicer zelo malo – javnih znanstvenih raziskav obstaja na temo subliminalnih sporočil,
večina pa jih je, glede na tempo dandanašnjih znanstvenih odkritij, precej zastarelih. Hkrati v času
pisanja tega diplomskega dela ni moč najti nobenih znanstvenih raziskav na temo subliminalnih
sporočil v spletnem okolju in njihovega vpliva na osebke. Glede na to, da je splet dandanes del našega
vsakdana in da preko njega opravljamo tudi številne nakupe, je analiza vpliva subliminalnih sporočil v
spletnem okolju ambiciozno dejanje ter hkrati neraziskano področje.

1.1

O PR E DE L IT E V

N AM E N A , C I LJ E V IN R A Z IS K O V A L NIH H IPO T E Z

Poglavitni namen diplomskega dela je raziskava učinka subliminalnih sporočil na uporabnika v
spletnem okolju, v okviru katere bo tudi raziskano, katera subliminalna sporočila so najbolj učinkovita
in kako se učinek subliminalnih sporočil na uporabnika spreminja z večanjem frekvence izpostavitvi
subliminalnih sporočil.
Cilji diplomskega dela so:
-

natančno preučiti subliminalna sporočila z vidika principa delovanja, uporabnosti, legalnosti in
učinka,
raziskati različne načine in učinkovitosti implementacij subliminalnih sporočil,
raziskati vpliv subliminalnih sporočil na uporabnika v spletnem okolju,
na osnovi raziskave predstaviti najbolj učinkovito implementacijo subliminalnih sporočil znotraj
spletnega okolja.

Glavna raziskovalna hipoteza v diplomskem delu je, da so uporabniki svetovnega spleta dojemljivi za
subliminalna sporočila, saj so možgani med uporabljanjem spleta zelo aktivni in zato tudi dovzetni za
vplive subliminalnih sporočil, učinek subliminalnih sporočil pa se z večanjem frekvence izpostavitvi
subliminalnih sporočil veča.
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2 T EORETIČNI DEL
S UB L IM IN AL N A

PERCEPCIJA

Začetki raziskav na področje subliminalne percepcije – to je percepcija ali reakcija na stimulant, ki
poteka, ne da bi se je zavestno zavedali (4) – segajo že v leto 1884, ko sta ameriška raziskovalca Pierce
in Jastrow z raziskavo ugotovila, da lahko ljudje ob držanju dveh predmetov, ki se po teži razlikujeta
tako malo, da zavestno ne čutimo razlike v teži, sicer pa sta na videz in otip identična, ločimo, kateri
predmet je težji. Vsakič sta ob ocenjevanju, kateri predmet držita v roki (težji ali lažji izmed obeh
predmetov), ocenila svojo samozavest v pravilno odločitev na lestvici od 0 do 3, pri čemer je ocena 3
pomenila zelo samozavestno odločitev, ocena 0 pa ugibanje (5), prav tiste ponovitve eksperimenta,
katerim sta dala oceno samozavesti 0, pa so za potrebe raziskovanja subliminalne percepcije najbolj
relevantne.
Kot je prikazano na sliki 1, sta izmed tistih ocenjevanj, pri katerih sta bila najmanj samozavestna oz.
sta mislila, da sta ugibala, imela prav v več kot 60 % primerov (Jastrow v seriji 1 in 2 je imel prav celo v
69,72 % od skupno 1123 primerov), kar izključuje povsem naključno ugibanje, ki bi dalo pri tako
velikem številu ponovitev eksperimenta statističen rezultat 50 % (+/- neko sprejemljivo odstopanje
glede na število ponovitev) pravilnih odgovorov.
Rezultati njune raziskave imajo veliko razsežnost. Pomenijo namreč, da ljudje ne ugibamo ali izbiramo
naključno med možnostmi, ki so nam zdijo navidezno enakovredne (torej tiste, za katere zavestno
menimo, da so enakovredne), temveč na naše odločitve lahko vplivajo raznorazna dognanja in razlike,
katere smo sposobni podzavestno zaznavati, zavestno pa se jih sploh ne zavedamo.
100%

OCENE PRAVILNIH ODGOVOROV (%)

2.1

90%

706

1123

1560

80%

70%
60%
50%

783
69,72%

436
61,76%

1038
66,54%

40%
30%
20%

10%
0%
Pierce, serija 1 in 2

Jastrow, serija 1 in 2

Vsi odgovori pri oceni samozavesti 0

Jastrow, serija 3 in 4

Pravilni odgovori pri oceni samozavesti 0

Slika 1: Rezultati testiranj v eksperimentu, pri katerih sta Pierce in Jastrow ocenila, da je bila njuna
odločitev glede tega, kateri izmed predmetov je težji, plod ugibanja, izraženi v številu in deležu –
podatki (5)
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2.2 S UB L IM IN AL N A

S P O R O Č IL A K O T M O Ž NO S T O G LAŠ E V A NJ A

James Vicary je bil prvi raziskovalec, ki je »raziskal« učinek subliminalnih sporočil – to so sporočila,
katerih se zavestno ne zavedamo, naša podzavest pa jih zazna. Navadno apelirajo na osnovne
človeške nagone (spolnost in strah pred smrtjo sta najbolj pogosta in učinkovita, lahko pa tudi
apelirajo na človeške potrebe, kot so lakota, žeja in ostale) – kot možnost oglaševanja nekega
produkta na množici ljudi. Trdil je namreč, da je leta 1957 v kinu ob prikazovanju subliminalnih sporočil
med predvajanjem filma, ki so naročale gledalcem, naj »pijejo Coca-Colo« in »jedo pokovko«, povečal
prodajo omenjene pijače za 18,1 % in prodajo pokovke za 57,8 %. Na sliki 2 lahko vidimo, kako naj bi
implementiral subliminalna sporočila v film – tekst naj bi se pojavil vsake 5 s in naj bi trajal 1/2000 s, s
tem ga gledalci zavestno niso zaznali, sporočilo pa se je vtisnilo v podzavest. Vse pa kaže, da je bil
njegov »eksperiment« izmišljen – ni namreč nobenih dokazov, da naj bi ga v resnici izvedel (2).
Pozneje je celo izjavil, da je bil poskus izmišljen (6). Vseeno pa je sprožil začetek raziskav subliminalnih
sporočil, saj so bili iz njegove ideje o subliminalnem podtikanju sporočil zasnovani številni
eksperimenti, ki so raziskali vpliv subliminalnih sporočil na podzavest ljudi, njegove trditve pa so
povzročile histerijo med ljudmi, ki so se naenkrat začeli zavedati možnosti vpliva subliminalnih
sporočil.

Slika 2: Prikaz Vicaryjeve izmišljene implementacije subliminalnih sporočil med filmom – prilagojeno
po (7)
Leta 1988 sta Margaret Treimer in Michael Simonson v raziskavi preučevala vpliv avdio in vizualnih
subliminalnih sporočil na osebke v reklamnih oglasih. V reklamne oglase sta namreč implementirala
subliminalna sporočila, ki so spodbujala osebke k spremembi diete in načina vadbe za namen
hujšanja. Tako so Vicaryevo idejo postavili v realni svet in na njeni osnovi naredili raziskavo, podobno
Vicaryevemu izmišljenemu eksperimentu. Rezultati raziskave so sicer zaznali odstopanje pri testnih
osebkih v primerjavi s kontrolnimi osebki, vendar pa je bila stopnja odstopanja statistično
nepomembna, zatorej so prišli do ugotovitev, da subliminalna sporočila v taki obliki niso dosegla
efektivnih rezultatov. (8)
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2.3

A V DI O

S U B L IM I N A LN A S P O R O Č IL A

Znano je, da so v glasbi uporabljena številna subliminalna sporočila. Ta subliminalna sporočila so v
glasbi implementirana na različne načine. Najbolj znan način implementacije je z načinom maskiranja
sporočila (ang. »backwards masking-a«), pri katerem ob normalnem poslušanju glasbe sporočila ne
zaznamo, zaznamo ga le, če predvajamo glasbo v nasprotni smeri, torej od zadaj naprej (9). Možgani
naj bi tako procesirali prejete informacije na več načinov, zavestno pa naj bi človek dobil le tisto
interpretacijo informacij, na katero smo najbolj navajeni, vse ostale interpretacije pa naj bi se shranile
v naši podzavesti. V primeru glasbe to pomeni, da zavestno razumemo sosledje tonov, melodij,
besedila itd. v smeri igranja, podzavestno pa se zavedamo tudi sosledja tonov, melodij in besedila v
obratni smeri igranja. Večinoma je v obratni smeri igranja oz. predvajanja le nelogičen šum, v tem
šumu pa včasih lahko najdemo skrita sporočila bodisi so namenoma skrita bodisi so nastala po
naključju. Ta sporočila se lahko vtisnejo v našo podzavest. Drug, precej pogost način implementacije
subliminalnih sporočil v glasbo je umeščanje sporočil tik pod slišno mejo. Nekatere frekvence v glasbi
poslušalec zavestno ne zazna – bodisi zaradi prekrivanja drugih frekvenc ali pa razlike v glasnosti. To
lastnost izrabljajo tudi pri kompresijskih algoritmih z izgubo podatkov, kot npr. mp3 in mpeg
kompresijski algoritmi, saj povprečen poslušalec ne sliši razlike v kvaliteti, velikost datoteke pa je
bistveno manjša (10) – podzavestno pa jih zazna.
Znani so številni primeri raznoraznih glasbenih skupin, pri katerih je možno slišati subliminalna
sporočila. Najbolj znane med njimi so: Led Zeppelin, The Beatles, Queen, Pink Floyd. Njihovo
sporočilo je eno izmed tistih, za katere lahko z gotovostjo trdimo, da je namenoma narejeno, saj se
ob predvajanju v smeri igranja sliši kot nek šum, ob predvajanju v obratni smeri pa je jasno razločen
glas, ki pravi »Congratulations. You have just discovered the secret message.« oz. »Čestitke.
Ravnokar ste našli skrito sporočilo.« Člani skupine so potrdili, da je bilo sporočilo namenoma
implementirano (11). Podobno so ravnale tudi številne druge skupine (12). Morda v javnosti najbolj
odmeven primer domnevnega subliminalnega sporočila je primer heavy metal skupine Judas Priest,
katero sta leta 1990 tožili družini dveh njihovih oboževalcev, ki sta skušala narediti samomor (eden je
umrl na kraju dogodka, drugi pa 3 leta kasneje), saj naj bi se želela ubiti zaradi vpliva subliminalnih
sporočil v glasbi skupine Judas Priest. Sodnik Jerry Carr Whitehead je sicer razsodil v prid skupini Judas
Priest, hkrati pa potrdil obstoj subliminalnih sporočil. Razsodil je, da ne morejo biti obravnavana v
okviru Prvega Amandmaja, ki ščiti svobodo govora, v glasbi skupine Judas Priest, katera pa naj ne bi
bila, sodeč po raziskavi, izpeljani v okviru tožbe, sposobna sama po sebi pripeljati nekoga do stopnje,
na kateri bi bil sposoben narediti samomor (13). To podpira tudi številne druge raziskave, katerih
rezultati zavračajo vpliv avdio subliminalnih sporočil oz. označijo njihov vpliv le za placebo efekt pri
testiranih osebkih, kot je razvidno v preglednici 1.
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Preglednica 1: Nabor rezultatov raziskav vpliva avdio subliminalnih
sporočil – prilagojeno po (14)
Raziskovalci, leto

Raziskava

Efekt

Influence of SAM on evaluation of pictures
Henley, 1975

Ne
(Vpliv ASS na oceno slik)
Influence of SAM on associations

Benes, Gutkin & Decker, 1990

Ne
(Vpliv ASS na asociacije)
Influence of SAM on tempo perception

Walls et. al., 1992

Ne
(Vpliv ASS na percepcijo tempa)
Imagination of non-existent SAM

Benoit & Thomas, 1992

Placebo
(Imaginacija neobstoječih ASS)
Influence of SAM on itching behavior

Mitchell, 1995

Ne
(Vpliv ASS na navade praskanja)
Realization of SAM

Harris et. al., 1996

below masking threshold

Ne

(Realizacija ASS pod pragom zaznavnosti)

Med avdio subliminalna sporočila spadajo tudi avdiokasete za samopomoč, ki naj bi ob rednem
poslušanju med spanjem v našo podzavest vtisnile željena sporočila oz. znanje (npr. avdiokasete za
samopomoč pri hujšanju ali za učenje tujega jezika), vendar pa je edini z raziskavami potrjen učinek
teh kaset placebo učinek, dejanski učinek pa, razvidno iz preglednice 2, številne raziskave zavračajo
(14).
Do podobnih ugotovitev glede vpliva avdio subliminalnih sporočil avdiokaset za samopomoč sta prišla
tudi raziskovalca Manuel Froufe in Cecillia Schwartz, ki sta leta 2001 raziskovala vpliv avdio
subliminalnih sporočil na samopodobo testnih osebkov. Tudi ta raziskava je empirično potrdila, da je
prisotnost avdio subliminalnih sporočil imela zanemarljivo in zelo nekonsistentno manifestacijo pri
rezultatih. Glede na njuno spremljanje testnih in kontrolnih osebkov ter razvoj rezultatov testiranja
sklepata, da je prišlo pri raziskavi le do placebo efekta pri osebkih. (15)
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Preglednica 2: Nabor rezultatov raziskav vpliva avdiokaset za samopomoč – prilagojeno po (14)
Raziskovalci, leto

Raziskava

Efekt

Effect of SHT (memory/self-confidence) in case of wrong
labelling of tapes
Greenwald et. al., 1991

Ne/Placebo
(Vpliv AZS [spomin/samozavest] v primeru napačnega
označevanja kaset)

Effect of SHT (academic achievement)
Russell et. al., 1991

Ne
(Vpliv AZS [akademski dosežek])

Effect of SHT (reducing of weight) in case of wrong labelling
of tapes
Merikle & Skanes, 1992

Ne/Placebo
(Vpliv AZS [izguba teže] v primeru napačnega označevanja
kaset)

Effect of SHT (memory/self-confidence) in case of wrong
labelling of tape
Staum & Brotons, 1992

Ne
(Vpliv AZS [spomin/samozavest] v primeru napačnega
označevanja kaset)

Möller, Kotzé &
Sieberhagen

Effect of SHT (self-confidence)
Ne
(Vpliv AZS [samozavest])

Identification of differences between SHT
Moore, 1995

Ne
(Identifikacija razlik med AZS)

Effect of SHT (self-confidence)
Froufe & Schwartz, 2001

Placebo
(Vpliv AZS [samozavest])
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2.4 V IZ U AL N A

S U B LI M IN AL N A S P O R O Č I LA

Poleg avdio subliminalnih sporočil poznamo tudi vizualna subliminalna sporočila. Načini
implementacije so različni, odvisni so predvsem od okolja, v katerem se pojavljajo.
V grobem lahko ločimo med tekstovnimi subliminalnimi sporočili in oblikovnimi subliminalnimi
sporočili. Tekstovna se pojavljajo predvsem v gibajoči grafiki (filmi, animacije, …), način
implementacije pa je v večini primerov enak kot v lažni raziskavi Vicaryja, torej z vstavljanjem teksta
na eno samo sličico v sekvenci, kar je premalo, da bi tekst zavestno opazili. Lahko se pojavijo tudi v
drugih okoljih, kjer je način implementacije predvsem implementacija z zelo majhnim kontrastom
med tekstom in okolico, da teksta ne bi zavestno zaznali. Oblikovna subliminalna sporočila se
pojavljajo v kateremkoli okolju – tisku, gibajoči grafiki (kjer je način implementacije lahko enak kot pri
tekstovnih sporočilih) in drugih. Oblikovna subliminalna sporočila najdemo v številnih risankah,
reklamah in tudi v logotipih podjetij. Na sliki 3 je prikazano eno izmed subliminalnih v risanki Levji
kralj, skrito na naslovnici za risanko Levji kralj, ki, kot vidimo, apelira na spolni nagon gledalcev. V
risanki je možno videti tudi besedo »SEX«, zakrito v oblak dima na način, da jo gledalec spregleda, če
ni zelo pozoren (16).

Slika 3: Subliminalno sporočilo, skrito na naslovnici za animirani film Levji kralj (16)
V raziskavi leta 1994 je bil raziskan vpliv tekstovnih vizualnih subliminalnih sporočil znotraj
televizijskih oglasov na testne osebke. Implementirana tekstovna subliminalna sporočila so osebke
nagovarjale k večji nagnjenosti osebkov do nekega oglasa. Kot je bilo ugotovljeno v raziskavi, so si
osebki težje zapomnili oglase ob prisotnosti subliminalnih sporočil kot tiste oglase, ki so osebke
nagovarjali k večji nagnjenosti do oglasa z oglasnimi sporočili na ravni zavestne zaznave. (17)
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2.5 L E G A LNO S T

S U B L IM I N A LN IH S P O R O Č IL

Z legalnega vidika subliminalna sporočila v večini držav niso urejena. Delno potrošnike ščiti zakon o
prepovedi zavajanja potrošnikov, vendar pa v večini političnih ureditev ni tehnično definirano ali
subliminalno sporočanje spada v okvir zakona o zavajanju potrošnikov ali ne. Vendar pa, kot je bilo
navedeno zgoraj v primeru skupine Judas Priest, lahko na podlagi subliminalnih sporočil pride tudi do
tožb.
Evropska Unija je v okviru Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah izdala smernico 82, ki navaja:
»Zaradi poslovnega in tehnološkega razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in odgovornost pri uporabi
avdiovizualnih medijskih storitev. Za ohranitev sorazmernosti s cilji splošnega interesa bi morala
ureditev omogočiti določeno stopnjo prilagodljivosti v zvezi z razširjanjem televizijskih programov.
Načelo ločevanja bi moralo biti omejeno na televizijsko oglaševanje in televizijsko prodajo, v
določenih okoliščinah bi bilo treba omogočiti promocijsko prikazovanje izdelkov, razen če država
članica ne odloči drugače. Toda kadar je promocijsko prikazovanje izdelkov prikrito, bi ga bilo treba
prepovedati. Načelo ločevanja ne bi smelo preprečiti uporabe novih tehnik oglaševanja. (18)«
Pod »prikrita promocijska prikazovanja izdelkov« spadajo tudi subliminalna sporočila. Prikrita
sporočila so tista sporočila, ki niso predstavljena kot promocijska sporočila, tako so npr. logotipi
različnih podjetij znotraj filmov lahko mišljeni kot prikrita promocijska prikazovanja izdelkov, a dokler
lahko te logotipe zavestno zaznamo (tudi če jih ne zaznamo kot reklame) niso subliminalna sporočila.
Sama subliminalna sporočila pa so hkrati tudi prikrita sporočila.
Slovenska zakonodaja upošteva Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah Evropske Unije, četudi
je sama doslednost upoštevanja zakona malce vprašljiva, saj so v Sloveniji številni oglasi nezakoniti.
Prikrita in subliminalna sporočila obravnava v Zakonu o medijih, kjer v 8. oddelku o oglaševalskih
vsebinah v 47. členu navaja prikrita sporočila v 1. in subliminalna sporočila v 2. točki:
»(1) Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v
primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje
odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva,
da je bilo storjeno z namenom.
(2) Pri oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma
gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin. (19)«
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3 E KSPERIMENTALNI DEL
3.1

M AT E R I A LI
V eksperimentalnem delu smo raziskovali učinek subliminalnih sporočil na uporabnika v spletnem
okolju. Analizirano je bilo, katera subliminalna sporočila so najbolj učinkovita in kako se učinek
subliminalnih sporočil na uporabnika spreminja z večanjem frekvence izpostavitvi subliminalnih
sporočil. V nadaljevanju so opisani materiali in metode za izvedbo eksperimentalnega dela.
-

-

3.2

HTTrack Website Copier 3 (20) za kloniranje spletnega mesta portala mimovrste (1)
programsko orodje Adobe PhotoShop Creative Cloud 2014 (21) za pripravo vizualnih
subliminalnih sporočil za vgradnjo v ozadje spletnega mesta
programsko orodje Adobe DreamWeaver Creative Cloud 2014 (21) za modifikacije spletnega
mesta mimovrste (1) v namene raziskave (implementiranje subliminalnih sporočil, odstranitev
vsebine, ki bi lahko vplivala na željo po lastninjenju izdelkov)
klon spletnega mesta mimovrste (1) z dodanimi pozitivnimi subliminalnimi sporočili
klon spletnega mesta mimovrste (1) z dodanimi negativnimi subliminalnimi sporočili
klon spletnega mesta mimovrste (1) z dodanimi mešanimi subliminalnimi sporočili
klon spletnega mesta mimovrste (1) brez subliminalnih sporočil
prenosni računalnik Asus N76V, ki so ga pri testiranju uporabljali testni in kontrolni osebki
prenosni računalnik HP za potrebe vodenja rezultatov testiranja
programsko orodje Microsoft Excel 2007 za potrebe vodenja rezultatov testiranja
programska orodja Microsoft Word 2013 in Microsoft Word 2016 za pisanje diplomskega dela
mobilni telefon LG Google Nexus 5 za merjenje in odštevanje časa pri samem testiranju
spletni brskalnik Google Chrome, v katerem se je testiralo
60 testnih in 26 kontrolnih osebkov (povprečna starost testnih osebkov je bila približno 24 let, pri
čemer je bilo 7 osebkov starejših od 30 let, kontrolnih osebkov pa 22 let, pri čemer je bil 1 osebek
starejši od 30 let)

M E T O DE
Literatura je bila pridobljena z uporabo podatkovnih baz DIKUL, DIKUM, Web of Science, Google
Scholar, JSTOR z iskalnimi profili:
-

subliminal message*,
subliminal AND message*,
subliminal* sporočil*,
subliminal* AND sporočil*,
mp3 compression princip*,
mp3 AND compression princip*,
prikrit* sporočil*,
prikrit* AND sporočil*,
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Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene naslednje metode:
-

deskripcija teorije,
zasnova eksperimenta,
testiranje testnih in kontrolnih osebkov,
analiza in dedukcija rezultatov testiranja

Testiranje testnih in kontrolnih osebkov je potekalo v zatemnjenem prostoru v nadaljnjem besedilu –
temnica, za potrebe kontrolirane osvetlitve zaslona in z namenom eliminiranja kakršnihkoli motečih
vizualnih stimulantov, ki bi lahko vplivali na rezultate testiranja. V temnici sta bila edina vira svetlobe
prenosni računalnik Asus N76V, na katerem se je izvajalo testiranje, in prenosni računalnik HP za
potrebe vodenja rezultatov testiranja. Prenosna računalnika sta bila pravokotna drug na drugega,
oddaljenost med njima pa je znašala 2 metra. Oddaljenost med testnimi oz. kontrolnimi osebki in
prenosnim računalnikom, na katerem so testirali, je znašala približno 70 cm.
Osebkom so bili na začetku testiranja razloženi kriteriji ocenjevanja izdelkov in potek testiranja.
Osebki so nato imeli 60 sekund časa za prosto brskanje po kloniranem in (glede na testno skupino) s
subliminalnimi sporočili modificiranem spletnem mestu mimovrste (1), oziroma v primeru kontrolne
skupine po kloniranem in modificiranem spletnem mestu brez dodanih subliminalnih sporočil. Prosto
brskanje po spletnem mestu je bilo namenjeno daljši izpostavitvi subliminalnim sporočilom zato, da
bi subliminalna percepcija osebkov omenjena sporočila lažje registrirala. Vsi osebki so zatem po
navodilih poiskali in ocenjevali specifične izdelke v istemu vrstnemu redu. Skupno so ocenili 8 izdelkov
iz 8 različnih kategorij (zavedene v oklepaju poleg izdelka):
1. digitalni foto okvir (foto albumi in okvirji, simbolizira spominjanje oseb na preteklost),
2. potovalni polnilec za mobitel – t. i. »powerbank« (telefonija, simbolizira način za omogočanje
komunikacije na potovanjih),
3. gorsko kolo (šport, simbolizira zdrav način življenja),
4. računalniška tipkovnica (računalništvo, simbolizira način za omogočanje komunikacije, sredstvo
za delo in za prosti čas),
5. 3D televizor (avdio-video, simbolizira prosti čas),
6. pametna tehtnica (zdravje in osebna nega, simbolizira skrb za postavo),
7. ženski plašč (oblačila, simbolizira skrb za lepoto in način za obrambo pred mrazom),
8. anticelulitni masažni aparat (masaža in sprostitev, simbolizira skrb za lepoto).
Za vsak izdelek so osebki imeli na voljo 5 sekund za ocenjevanje svoje želje po lastninjenju tega
izdelka. Ocena želje po lastninjenju izdelka 10 pomeni, da bi osebek ta izdelek kupil v tistem trenutku
(v hipotetičnemu primeru, da denar oz. pomanjkanje denarja ne bi bil noben faktor pri nakupu), ocena
1 pa pomeni, da osebek tega izdelka ne bi vzel pod nobenim pogojem, tudi, če bi bil osebku izdelek
podarjen. Na straneh, kjer so se ti izdelki nahajali, so bili odstranjeni vsi elementi, ki bi lahko kakorkoli
vplivali na željo po lastninjenju posameznega izdelka (cena izdelka, mnenja o izdelku, tehnične
lastnosti izdelka, predstavitev izdelka, …). Testiranje je v celoti povprečno trajalo približno 400 s.
Za potrebe razumevanja spremembe vpliva subliminalnih sporočil glede na večanje frekvence
izpostavljenosti osebkov subliminalnim sporočilom so bili osebki v testnih skupinah s pozitivnimi in
negativnimi subliminalnimi sporočili 1 mesec po prvotnem testiranju ponovno testirani – prvo
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testiranje je potekalo konec marca 2015, drugo pa konec aprila 2015. Ponovljeno testiranje je bilo
identično prvotnemu testiranju – osebki so dobili enaka navodila, za ocenjevanje so imeli enake
časovne omejitve, izdelke so ocenjevali v enakem zaporedju, subliminalna sporočila skrita v ozadju pa
so bila enaka kot pri prvem testiranju.
Na sliki 4 je prikazan primer implementiranih mešanih subliminalnih sporočil v ozadje spletnega
mesta, na slikah 5–7 so prikazana sporočila, ki so bila implementirana v ozadje spletnega mesta. Za
potrebe jasnega prikaza sporočil v tem dokumentu je kontrast med ozadjem in tekstom ter simboli
močno povečan v primerjavi s kontrastom, ki je bil uporabljen za dejanske potrebe testiranja.
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Slika 4: Primer implementiranih mešanih subliminalnih sporočil v ozadje spletnega mesta
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Slika 5: Sporočila, skrita v ozadje spletnega mesta skupine z mešanimi subliminalnimi sporočili
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Slika 6: Sporočila, skrita v ozadje spletnega mesta skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili
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Slika 7: Sporočila, skrita v ozadje spletnega mesta skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočili
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4 R EZULTATI IN RAZPRAVA
Na slikah 8, 10 in 11 so prikazane relativne vrednosti ocen testnih skupin v primerjavi s kontrolno
skupino. Ocena kontrolne skupine je bila mišljena kot realna vrednost za posamezni izdelek in ima pri
posameznem izdelku oceno 100 %. Vse ocene testnih skupin pa so izražene relativno glede na oceno
kontrolne skupine. Nekatere izmed teh ocen presegajo 100 %, kar pomeni, da so testni osebki v
povprečju ocenili izdelek z višjo oceno kot kontrolni osebki.

112,67 %
99,71 %
90,87 %

97,13 %

98,73 %
97,09 %

133,29 %

40%

74,71 %
56,78 %

60%

105,96 %
108,63 %
89,04 %

80%

80,89 %

100%

109,78 %
109,06 %

120%

109,41 %
97,82 %
87,52 %

140%

105,34 %
85,92 %
73,97 %

137,03 %
128,83 %
149,65 %

160%

103,43 %
93,94 %
92,04 %

OCENE IZDELKOV GLEDE NA POVPREČNO VREDNOST OCENE
KONTROLNE SKUPINE (%)

Kot je razvidno s slike 8, je povprečna ocena vrednosti izdelkov testnih osebkov na spletnem mestu z
mešanimi subliminalnimi sporočili najvišja, saj je v povprečju kar za 12,67 % višja od povprečne ocene
vrednosti izdelkov kontrolne skupine. Povprečna ocena vrednosti izdelkov testnih osebkov na
spletnem mestu s pozitivnimi subliminalnimi sporočili je, v nasprotju s pričakovanji, od kontrolne
skupine nižja za 9,13 %. Pri povprečni oceni skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili je
procentualna razlika v primerjavi s kontrolno skupino zanemarljivo majhna (0,29 %).

20%
0%

Mešana subliminalna sporočila

Negativna subliminalna sporočila)

Pozitivna subliminalna sporočila

Slika 8: Rezultati eksperimenta, prikazani v odstotkih glede na povprečno oceno vrednosti izdelkov
kontrolne skupine, ki je bila vzeta kot realna vrednost

16

S slike 8 lahko tudi razberemo, da je učinek subliminalnih sporočil na osebke pri različnih produktih
različen. Z vidika rezultatov testiranja pri posameznih izdelkih sta zanimiva predvsem dva izdelka, in
sicer ženski plašč ter gorsko kolo, ki se močno razlikujeta od ostalih izdelkov. Pri obeh izdelkih so
različni tipi subliminalnih sporočil na ocenjevanje vplivali enako – negativno v primeru ženskega plašča
oziroma pozitivno v primeru gorskega kolesa.
Pri ocenjevanju ženskega plašča, ki predstavlja človeško nemoč oziroma ranljivost proti nečemu tako
vsakdanjemu, kot je nihanje temperature, saj je to naša edina obramba proti obolevanju ali celo
morebitni podhladitvi v primeru daljše izpostavljenosti na mrazu, so vsi tipi subliminalnih sporočil
delovali negativno – vse testne skupine so ta izdelek ocenile nižje kot kontrolna skupina, njihova
povprečna ocena v primerjavi s kontrolno skupino pa je bila pri temu izdelku najnižja. Najmanj
negativno so vplivala mešana subliminalna sporočila, hkrati pa je bil to tudi edini izdelek, katerega je
skupina z mešanimi subliminalnimi sporočili v povprečju ocenila z nižjo oceno kot kontrolna skupina.
Pri 97,13 % povprečne vrednosti kontrolne skupine je razlika sicer relativno majhna, le 2,87 %, od
procentualnega povprečja ocen vseh izdelkov, ki jih je ocenila skupina z mešanimi subliminalnimi
sporočili, pa se razlikuje za približno 15 %. Precej bolj negativno so delovala negativna subliminalna
sporočila. Osebki so v njihovi prisotnosti namreč ocenili izdelek v povprečju s 25,29 % nižjo oceno od
kontrolne skupine in s točno 25 % nižjo oceno od njihovega procentualnega povprečja ocen vseh
izdelkov. Povprečna ocena znaša 74,71 % vrednosti povprečne ocene kontrolne skupine. Povprečne
ocene pri ženskem plašču v skupini z negativnimi subliminalnimi sporočili predstavljajo hkrati tudi
najvišje negativno procentualno odstopanje od ocen kontrolne skupine. Na drugem mestu ženskemu
plašču sledi računalniška tipkovnica, ki pa je s 85,91 % vrednosti povprečne ocene kontrolne skupine
za 11,20 % višja. Tudi skupina s pozitivnimi subliminalnimi sporočili je v povprečju ženski plašč ocenila
z občutno nižjo povprečno oceno kot ostale izdelke. Ta ocena znaša le 56,78 % vrednosti povprečne
ocene kontrolne skupine in je za kar 34,09 % nižja od procentualnega povprečja ocen vseh izdelkov te
skupine ter za 43,22 % nižja od kontrolne skupine. Tudi v tej skupini je drugi procentualno najnižje
ocenjeni izdelek v primerjavi s kontrolno skupino računalniška tipkovnica, ki je s povprečno oceno
73,97 % vrednosti povprečne ocene kontrolne skupine višja od povprečne ocene ženskega plašča za
17,19 %.
Ocene gorskega kolesa, ki predstavlja zdrav način življenja, fizično zmogljivost in vzdržljivost –
lastnosti, ki so evolucijsko gledano zelo pomembne za obstanek človeštva, pa kažejo ravno obraten
trend. Ta izdelek so namreč vse testne skupine ocenile z višjimi ocenami kot kontrolna skupina, hkrati
pa je ocena tega izdelka predstavljala najvišjo povprečno oceno vseh testnih skupin relativno na
povprečno oceno kontrolne skupine. V primeru skupine z mešanimi subliminalnimi sporočili je ta
povprečna ocena znašala 137,03 % vrednosti povprečne ocene kontrolne skupine ter 24,36 % višjo
povprečno oceno od procentualnega povprečja ocen vseh izdelkov skupine z mešanimi
subliminalnimi sporočili. Skupina z negativnimi subliminalnimi sporočili je povprečno ocenila ta
izdelek s 128,83 % vrednosti povprečne ocene kontrolne skupine. Povprečna relativna ocena tega
izdelka je višja za 19,77 % od drugega najbolje ocenjenega izdelka v primerjavi s kontrolno skupino,
potovalnega polnilca za mobitel, ter za 29,12 % višja od procentualnega povprečja ocen vseh izdelkov
te skupine. Skupina s pozitivnimi subliminalnimi sporočili pa je ocenila gorsko kolo z oceno, ki znaša
kar 149,65 % povprečne vrednosti ocene kontrolne skupine. Razlika med gorskim kolesom in drugim
procentualno najvišje ocenjenim izdelkom skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočili,
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anticelulitnim masažnim aparatom, znaša 52,65 %, med gorskim kolesom in procentualnim
povprečjem ocen vseh izdelkov te skupine pa kar 58,78 %. Zelo presenetljivo je tudi dejstvo, da je
gorsko kolo edini izdelek, ki ga je skupina s pozitivnimi subliminalnimi sporočili ocenila bolje kot
kontrolna skupina, hkrati pa je ta skupina ocenila gorsko kolo z občutno višjo oceno kot ostale
skupine.
Če lahko v grobem rečemo, da se relativne povprečne ocene posameznih testnih skupin med seboj
razlikujejo za približno 20 % v primeru ženskega plašča (skupina z negativnimi subliminalnimi sporočili
je ocenila ženski plašč z 22,42 % nižjo povprečno oceno od skupine z mešanimi subliminalnimi
sporočili, medtem ko je skupina s pozitivnimi subliminalnimi sporočili ocenila taisti izdelek s 17,93 %
nižjo oceno od skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili), se ta razlika v primeru gorskega kolesa
v grobem razpolovi na približno 10 %. Ta izdelek je namreč skupina z mešanimi subliminalnimi
sporočili v povprečju ocenila z 8,20 % višjo oceno od skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili,
skupina s pozitivnimi subliminalnimi sporočili pa je v povprečju ocenila izdelek s še nadaljnjih 12,62 %
višjo oceno od skupine z mešanimi subliminalnimi sporočili.
Višja kot je bila razlika povprečne ocene testnih skupin relativno na kontrolno skupino pri ženskem
plašču, večji je bil tudi razpon povprečnih relativnih ocen posamezne skupine glede na ocene
kontrolne skupine. Tako lahko iz slike 9 razberemo, da je skupina z mešanimi subliminalnimi sporočili
imela najmanjši razpon, ki znaša od 97,13 % do 137,03 % povprečne ocene izdelkov relativno na
kontrolno skupino (velikost razpona torej znaša od −2,87 % do +37,03 % glede na kontrolno skupino
oziroma skupno 39,90 %). Skupina z negativnimi subliminalnimi sporočili je imela večji razpon
povprečnih ocen glede na kontrolno skupino, in sicer od 74,71 % do 128,83 % (velikost razpona znaša
od −25,29 % do +28,83 % glede na kontrolno skupino oziroma skupno 54,12 %), medtem ko je skupina
s pozitivnimi subliminalnimi sporočili imela daleč največji razpon povprečnih ocen izdelkov v
primerjavi s kontrolno skupino – od 56,78 % do 149,65 % – velikost razpona znaša od −43,22 % do
+49,65 % glede na kontrolno skupino oziroma skupno kar ogromnih 92,87 %. Velikost razponov je
prikazana na sliki 9.
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Slika 9: Razpon ocen testnih skupin glede na kontrolno skupino – maksimalen razpon v negativno in
v pozitivno smer
Iz slike 8 lahko razberemo, da prisotnost mešanih subliminalnih sporočil še posebej pozitivno vpliva
na ocene izdelkov, ki so povezani z zdravjem in nego telesa. Z ocenami v vrednosti 137,03 % in 133,29
% relativno na kontrolno skupino tako najbolj izstopata gorsko kolo in anticelulitni masažni aparat.
Pametna tehtnica je sicer tudi povezana z zdravjem in nego telesa, vendar pa ima lahko tudi negativen
učinek. Pametne tehtnice omogočajo povezavo s pametnimi mobilnimi napravami in spremljanje ter
natančno analiziranje spreminjanja naše telesne mase. V dandanašnji dobi, kjer je večina ljudi zelo
obremenjenih s svojim fizičnim izgledom, težnja po popolnem telesu in popolnem razmerju med
višino in telesno maso pogosto preraste v psihične bolezni motnje hranjenja (bulimijo, anoreksijo
ipd.). Večini teh bolezni je skupno konstantno spremljanje telesne mase (22) – ena izmed poglavitnih
razlik pametne tehtnice v primerjavi z navadno tehtnico. Prekomerna skrb za telesno maso tako lahko
celo škoduje zdravju posameznika v primeru razvoja psihičnih bolezni motenj hranjenja. Poleg tega je
tehtnica le sredstvo za merjenje telesne mase in zato sklepamo, da njena uporaba sama po sebi nima
nobenega blagodejnega učinka na naše telo oziroma zdravje, medtem ko predvidevamo, da uporaba
tako gorskega kolesa kot anticelulitnega masažnega aparata deluje blagodejno na zdravje in dejansko
neguje naše telo. Pogosta oziroma prepogosta uporaba tehtnice ima torej lahko negativen vpliv na
naše zdravje, hkrati pa tehtnico najpogosteje uporabljajo ljudje s slabo samopodobo in nizko stopnjo
samozavesti (četudi imajo lahko povsem normalno postavo se pogosto počutijo predebele) – takšni
ljudje pa pogosto težje najdejo spolne partnerje oziroma so manj zaželeni (23) in tako težje poskrbijo
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za eno izmed osnovnih človeških potreb, reproduciranje. Zato ne preseneča dejstvo, da imajo mešana
subliminalna sporočila pri ocenjevanju pametne tehtnice na testne osebke občutno manjši vpliv kot
pri ocenjevanju gorskega kolesa ali anticelulitnega masažnega aparata. Izmed 8 ocenjenih izdelkov
ima anticelulitni masažni aparat 5. najvišjo povprečno oceno relativno na ocene kontrolne skupine.
Vse ostale izdelke, razen ženskega plašča, so testni osebki ocenili bolje, ker pa niso v nobeni meri
povezani z osnovnimi človeškimi potrebami, je vpliv subliminalnih sporočil na njih manjši (vse
povprečne ocene vseh izdelkov so v območju 10 % relativno na ocene kontrolne skupine).
Glede na rezultate ostalih testnih skupin, ki imajo bistveno večje razpone ocen, lahko sklepamo, da
prisotnost mešanih subliminalnih sporočil ravno zaradi nasprotujočih si pomenov sporočil v testnih
osebkih sproži zavedanje tako morebitnih pozitivnih kot morebitnih negativnih posledic lastninjenja
nekega izdelka, to zavedanje vseh vidikov pa omogoči bistveno bolj natančno ocenjevanje nekega
izdelka – s tem pa se tudi zniža razpon relativnih povprečnih ocen v primerjavi z drugimi testnimi
skupinami, katerih osebki se subliminalno zavedajo le enega samega zornega kota lastninjenja
nekega izdelka, drugi zorni koti pa so precej bolj pogojeni z lastnimi izkušnjami in prepričanji – zatorej
posledično tudi večji razpon ocen. Ker se testni osebki v prisotnosti mešanih subliminalnih sporočil
subliminalno zavedajo tako dobrih kot slabih stvari pri izdelku, pa sklepamo, da imajo podzavesten
občutek boljšega poznavanja izdelka in situacije, v kateri se bodo znašli v primeru lastninjenja izdelka.
Po našem mnenju jim to daje nek občutek varnosti. Varnost, ena izmed osnovnih človeških potreb, v
nas vzbuja občutek lagodja in nam omogoča, da lahko svojo pozornost usmerjamo k zadovoljevanju
ostalih osnovnih človeških potreb (24). Zato lahko logično deduciramo, da je občutno višja skupna
povprečna ocena vseh izdelkov relativno na kontrolno skupino in razlog za nižji razpon ocen predvsem
varnost zaradi subliminalnega zavedanja vseh aspektov lastninjenja izdelkov (direktna posledica tako
pozitivnih kot negativnih subliminalnih sporočil), ki hkrati v nas vzbuja občutek lagodja oziroma
pozitivnega počutja.
Podobne trende kot pri skupini z mešanimi subliminalnimi sporočili lahko zasledimo tudi pri skupini s
pozitivnimi subliminalnimi sporočili. Kot je že omenjeno, je gorsko kolo tej skupini sicer edini izdelek,
ki je dobil boljšo oceno v primerjavi s kontrolno skupino, vendar pa se ponovno na 2. mestu po ocenah
pojavi anticelulitni masažni aparat. V tem primeru je sicer ocena testne skupine nižja od ocene
kontrolne skupine, vendar pa je vseeno opazno višja od povprečja vseh ocen testne skupine, saj znaša
97,09 %, medtem ko je povprečje vseh ocen skupine 90,87 % relativno glede na kontrolno skupino.
Pametna tehtnica pa zaseda 4. najvišjo povprečno oceno skupine relativno na ocene kontrolne
skupine. Trend je torej v primerih skupine s pozitivnimi in skupine z mešanimi subliminalnimi sporočili
zelo podoben glede določenih ključnih izdelkov.
Na prvi pogled je presenetljivo dejstvo, da so pri skupini s pozitivnimi subliminalnimi sporočili, ki
skušajo testnim osebkom povečati željo po lastninjenju izdelka, vsi izdelki razen gorskega kolesa v
povprečju ocenjeni nižje v primerjavi s kontrolno skupino. Gorsko kolo pa je izjema tudi v temu, da je
povprečna ocena tega izdelka relativno na kontrolno skupino absolutni maksimum ocen vseh testnih
skupin. Po našem mnenju je gorsko kolo edini izdelek, katerega uporaba predstavlja nek aktiven
napor in aktivno skrb za zdravje ter nego telesa. Kot je bilo že omenjeno seveda tudi uporaba
anticelulitnega masažnega aparata pomeni skrb za zdravje in nego telesa, vendar pa pri uporabi
anticelulitnega masažnega aparata nismo fizično aktivni, njegova uporaba pa predstavlja veliko večjo
pasivnost v skrbi za zdravje in nego telesa. Glede na rezultate lahko sklepamo, da pozitivna
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subliminalna sporočila na osebke učinkujejo v pozitivnem smislu le takrat, ko izdelek oziroma
dejavnost, katero skušajo pozitivna subliminalna sporočila poveličati, predstavlja neko aktivno
prizadevanje za izpolnjevanje osnovnih človeških potreb, izdelek oziroma dejavnost pa je že v osnovi
dobra in izpolnjuje naše potrebe, česar se zavedamo na podlagi naših preteklih izkušenj. Pri vseh
ostalih izdelkih oziroma dejavnostih je učinek ravno obraten, saj smo ljudje že konstantno
bombardirani z oglasnimi sporočili, ki promovirajo izključno pozitivne lastnosti produktov, zaradi
česar smo razvili obrambne mehanizme, ki nam govorijo »Če je predobro, da bi bilo resnično, potem
ni resnično.« (ang. »If it's too good to be true, it's because it isn't true.«). Predvidevamo, da so ti
obrambni mehanizmi še posebej aktivni pri nakupovanju preko spleta, saj večina uporabnikov pozna
primere goljufij oziroma so že bili žrtev goljufije preko spleta. Navadno pa vse te goljufije vključujejo
komponento »predobro, da bi bilo res« (ang. »too good to be true«). Pozitivna subliminalna sporočila
pa nam podzavestno vsiljujejo ravno ta občutek. To si lahko razlagamo s sklepanjem, da v primerih,
ko nam nekdo, ki mu zaupamo, potrdi, da je neka »predobra, da bi bila resnična« stvar dejansko
resnična in ni goljufija – ali pa se tega zavedamo glede na naše lastne izkušnje in znanje, sami zavestno
izklopimo obrambne mehanizme. Zato ne preseneča dejstvo, da so pozitivna subliminalna sporočila
pri gorskemu kolesu zvišala povprečno oceno za občutno višjo stopnjo kot pri ostalih testnih skupinah.
Kot je jasno vidno na sliki 10, lahko pri testni skupini z negativnimi subliminalnimi sporočili zaznamo
trend cikličnih sprememb ocen izdelkov, ki se ponavljajo na vsake 3 ocenjene izdelke. Prvi izmed
izdelkov je najslabše ocenjen, drugi bolje, tretji bolje tudi od drugega, potem pa je zaznan občuten
padec in cikel se ponovi znova. Pri tem je prvi izdelek vedno v povprečju občutno slabše ocenjen
relativno na kontrolno skupino, zadnji izdelek pa občutno bolje. Zadnji izdelek v obeh dokončanih
ciklih je povezan z zdravjem in nego telesa, iz česar bi lahko sklepali, da je ravno ta lastnost – torej
povezava z osnovnimi človeškimi potrebami, ki v osnovi proži pozitivno reakcijo, v kombinaciji z
negativnimi subliminalnimi sporočili, ki skušajo izzvati negativno reakcijo – sprožila padec povprečne
ocene relativno na kontrolno skupino pri naslednjem izdelku. V temu primeru je cikel 3 izdelkov
posledica naključnega izbora izdelkov. Morda bi dodatno preučevanje te ugotovitve dejansko
potrdilo, da obstaja cikel treh izdelkov, vendar brez nadaljnjih raziskav in večjega števila testiranih
izdelkov težko karkoli trdimo z gotovostjo.
Gorsko kolo je tudi pri tej skupini najbolje, ženski plašč pa najslabše ocenjen izdelek relativno na
kontrolno skupino, vendar pa ima gorsko kolo precej nižjo oceno od ocen ostalih dveh testnih skupin.
Hkrati je anticelulitni masažni aparat ocenjen šele na 4. mestu glede na relativno povprečno oceno v
primerjavi s kontrolno skupino in celo malo pod povprečjem ocen vseh izdelkov relativno na kontrolno
skupino. Tako lahko sklepamo, da negativna subliminalna sporočila skladno s pričakovanji nižajo
oceno produktom, povezanimi z osnovnimi človeškimi potrebami, medtem ko, glede na rezultate, ni
zaznanega nobenega občutnega nižanja ocen ostalih izdelkov – ocene so večinoma nižje od skupine
z mešanimi subliminalnimi sporočili in višje od skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočili.
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Na slikah 10 in 11 sta prikazani primerjavi ocen s prvega testiranja in s ponovnega testiranja za testni
skupini z negativnimi in s pozitivnimi subliminalnimi sporočili.

20%
0%

Prvo testiranje

Drugo testiranje

Slika 10: Primerjava relativnih ocen glede na kontrolno skupino pri prvem testiranju in pri ponovnem
testiranju skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili
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Slika 11: Primerjava relativnih ocen glede na kontrolno skupino pri prvem testiranju in pri ponovnem
testiranju skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočili
Iz slik 10 in 11 lahko razberemo, da osebki v testni skupini z negativnimi kot v testni skupini s
pozitivnimi subliminalnimi sporočili ob ponovni izpostavitvi subliminalnim sporočilom nakazujejo
trend v nižjih povprečnih ocenah v primeru skupine z negativnimi oziroma višjih povprečnih ocenah v
primeru skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočili relativno na kontrolno skupino. Pri obeh
skupinah je razlika v procentualnem povprečju vseh ocen glede na prvo testiranje približno 5 %,
interval ocen relativno na kontrolno skupino pa se je povišal za približno 15 %, kar potrjuje našo tezo,
da se učinek subliminalnih sporočil z višanjem frekvence izpostavitvi subliminalnim sporočilom veča.
Gorsko kolo je pri obeh skupinah dobilo skoraj 10 % višjo oceno, kar zopet potrjuje, da imajo vsi tipi
subliminalnih sporočil na oceno produktov, ki so aktivno povezani z zdravjem in nego telesa ali
ostalimi osnovnimi življenjskimi potrebami pozitiven vpliv. Pri ostalih ocenjenih izdelkih so ocene po
pričakovanjih – višje v primeru skupine s pozitivnimi subliminalnimi sporočilu oziroma nižje v primeru
skupine z negativnimi subliminalnimi sporočili. Edini izdelek, ki pri obeh skupinah izstopa iz tega
(poleg gorskega kolesa) je računalniška tipkovnica, pri kateri je trend obrnjen – torej skupina s
pozitivnimi subliminalnimi sporočili jo je pri ponovnem ocenjevanju ocenila bistveno slabše od prvega
ocenjevanja, medtem ko jo je skupina z negativnimi subliminalnimi sporočili ocenila bistveno boljše.
Po našem mnenju računalniška tipkovnica predstavlja neka navidezna vrata v virtualen, digitalen svet
– preko nje sicer lahko ohranjamo stike z oddaljenimi znanci, vendar pa predvidevamo, da ravno
23

zaradi prepogoste uporabe računalniške tipkovnice pogosto zgubimo stik z realnostjo in se počutimo
čedalje bolj odtujene od ostalih ljudi. Znižana ocena v primeru skupine s pozitivnimi subliminalnimi
sporočili je tako lahko posledica našega prej omenjenega obrambnega mehanizma, ki deluje v naše
dobro in manjša želja po lastninjenju računalniške tipkovnice je gotovo koristna stvar za ponovno
vzpostavljanje pristnih človeških stikov in nenazadnje tudi posledično za naše mentalno ter fizično
zdravje kot posledice ohranjanja človeških odnosov in gibanja, ki je nedvoumno del ohranjanja
odnosov, namesto sedenja pred računalnikom in ohranjanja virtualnih stikov. V primeru skupine z
negativnimi subliminalnimi sporočili, pri kateri se je ob ponovnem testiranju želja testnih osebkov po
lastninjenju izdelka povečala, lahko ta obrat razumemo na podoben način – za nas, gledano izključno
iz vidika človeških bitij, ki glede na naše domneve nujno potrebujemo realne kontakte in gibanje, želja
po lastninjenju računalniške tipkovnice gotovo ni dobra, ravno zato pa negativna subliminalna
sporočila povišajo željo po lastninjenju tega izdelka. Pri obeh primerih pa je ta izdelek tudi imel v
prvem krogu testiranj drugo najnižjo oceno relativno na kontrolno skupino, kar še dodatno dokazuje
korelacijo ocenjevanja izdelka pri obeh testnih skupinah.

24

5 Z AKLJUČKI
Glede na dobljene rezultate pri eksperimentu so logični sklepi sledeči:
-

-

-

-

Prisotnost subliminalnih sporočil na spletu očitno v veliki meri vpliva na uporabnika.
Najbolj dosleden učinek je bil zaznan pri uporabi mešanih subliminalnih sporočil vtisnjenih v
ozadje spletnega mesta, za posledico pa je imel višje povprečne ocene izdelkov relativno na
kontrolno skupino, vendar imajo mešana subliminalna sporočila veliko manjši interval relativnih
ocen glede na kontrolno skupino.
Na uporabnika vplivajo tudi pozitivna in negativna subliminalna sporočila vtisnjena v ozadje
spletnega mesta, vendar pa je vpliv izključno pozitivnih ali izključno negativnih subliminalnih
sporočil precej bolj odvisen od posameznih izdelkov in ni konsistenten čez vse izdelke.
Potencialno največji ali pa najmanjši vpliv na uporabnika imajo pozitivna subliminalna sporočila.
Z višanjem frekvence izpostavitvi subliminalnim sporočilom se učinek subliminalnih sporočil na
uporabnika viša – pozitiven trend višanja v primeru pozitivnih oziroma negativen trend v primeru
negativnih subliminalnih sporočil – interval podanih ocen pa se prav tako povišuje.
Delovni hipotezi sta na podlagi rezultatov potrjeni.

Na podlagi pridobljenega znanja je priporočljiva predvsem implementacija (kjer je to zakonsko
dovoljeno) v obliki mešanih subliminalnih sporočil vtisnjenih v ozadja spletnih mest za potrebe najbolj
konsistentnega učinka delovanja. V primeru uporabe drugih vrst subliminalnih sporočil so učinki lahko
potencialno bistveno boljši ali pa bistveno slabši kot pri uporabi mešanih subliminalnih sporočil –
odvisno je od konteksta (npr. izdelka), pri katerem se neka vrsta subliminalnih sporočil pojavlja.
Implementacija avdio subliminalnih sporočil v spletna mesta ni bila raziskana, saj so avdio elementi,
ki se začnejo predvajati sami od sebe, brez kontrole uporabnika, na spletnih mestih moteči za
uporabnika, kar pomeni slabšo uporabniško izkušnjo in zato v večini primerov v realnem svetu (torej
ne v kontroliranem okolju znotraj eksperimenta) krajša izpostavljenost subliminalnim sporočilom
(uporabnik prej zapusti spletno mesto), kar pomeni manjši učinek subliminalnih sporočil. Poleg tega
raziskave na temo avdio subliminalnih sporočil v večini primerov zavračajo učinek subliminalnih
sporočil oz. ga statistično ne morejo potrditi.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati vpliv subliminalnih sporočil na uporabnika v spletnem
okolju ob bolj pogosti izpostavitvi uporabnika subliminalnim sporočilom in čez neko daljše časovno
obdobje (npr. testiranje enkrat na leto v časovnem obdobju treh mesecev), s čimer bi dobili bolj jasen
vpogled v trende, ki se nakazujejo že ob ponovnem testiranju osebkov v tem diplomskem delu.
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