
 1.1

1. KOMPLEKSNOST PROUČEVANJA DIGITALNEGA 
RAZKORAKA 
 

KAZALO 
 
 

1.1 Uvod ........................................................................................................................ 1.2 
1.2 SHEMATSKI IN TEORETIČNI ODNOSI ............................................................ 1.3 

1.2.1Teoretično mogoči odnosi med tremi statističnimi merami v primeru linearnih 
trendov... ......................................................................................................................... 1.3 
1.2.2 Teoretično mogoči odnosi med tremi statističnimi merami v primeru 
nelinearnih trendov.......................................................................................................... 1.4 

1.3 REALNO MOGOČI ODNOSI ............................................................................... 1.6 
1.4 NADGRADNJA TIPOLOGIJE REALNIH ODNOSOV ..................................... 1.10 

1.4.1 Teorija difuzije inovacij in vpliv začetne točke posvajanja IKT na razmerja 
med statističnimi merami .............................................................................................. 1.15 
1.4.2 Kombinacije različnih trend modelov ........................................................... 1.20 

1.5 KAZALO TABEL................................................................................................. 1.26 
1.6 KAZALO SLIK..................................................................................................... 1.26 

 



 1.2

1.1 Uvod 

 
Digitalni razkorak se največkrat analizira zgolj na podlagi absolutnih in relativnih razlik med 

dvema opazovanima skupinama. Kot smo – v okviru projekta Razširitev metode časovne 

distance na problematiko digitalnih razkorakov – pokazali že v lanskoletnem poročilu, pa je 

tak pristop pomanjkljiv, saj daje le delni uvid v problematiko in s tem dopušča veliko 

možnosti za manipulacijo s podatki. Metodologija časovne distance – oziroma S-časovne-

distance – omogoča dodaten vpogled v problematiko digitalnega razkoraka, ki je za 

proučevanja tako dinamičnega pojava izrednega pomena.  

 

V prvem delu smo tudi ugotovili, da je za kompleksen vpogled v trende širitve novih 

tehnologij v posameznih sociodemografskih skupinah potrebno hkratno opazovanje statičnih 

mer (tj. absolutnih razlik in razmerij) ter dinamične mere, tj. S-časovne-distance. Pri 

proučevanju odnosov med vrednostmi treh omenjenih mer pa ločujemo: 

 

a) shematsko mogočimi odnosi med tremi merami; 

b) teoretično mogočimi odnosi med tremi merami v primeru linearnih in nelinearnih trendov; 

c) realno mogočimi oz. logično dopustnimi odnosi med tremi merami glede na naraščajočo 

naravo difuzijske funkcije (te so odraz različnih kombinacij porazdelitvenih funkcij za 

difuzijo IKT);  

d) najpogostejši tipi odnosov med tremi merami (te bomo definirali na osnovi več realnih 

primerov iz različnih podatkovnih baz). 

 

Zaradi analitičnih in vsebinskih razlogov1 pri analizi odnosov med tremi statističnimi merami 

ločujemo med primerom, ko serijo opazovanih pojavov opišemo z linearno funkcijo in 

primerom, kjer slednjo predpostavko opustimo. V sledečih dveh podpoglavjih so osvetljene in 

nadgrajene nekatere ugotovitve iz prvega poročila (Vehovar, Petrovčič in Čikić, 2004), ki se 

nanašajo na odnose med obravnavanimi merami.  

                                                 
1 Kot je bilo prikazano že v lanskem poročilu, predpostavka (ne)linearnosti vpliva na možne odnose med 
statičnimi in dinamično mero, v vsebinskem smislu pa se raziskovalna poročila in novinarsko obarvani prispevki 
o digitalnem razkoraku običajno omejujejo na linearne trende.  
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1.2 SHEMATSKI IN TEORETIČNI ODNOSI  

 
Glede na to, da vsaka od treh proučevanih statističnih mer lahko stagnira, pada ali narašča, je 

možnih sedemindvajset osnovnih kombinacij med smerjo spremembe absolutnih in relativnih 

statičnih mer razlik ter S-časovne-distance. Teh sedemindvajset kombinacij lahko enačimo 

tudi s shematsko mogočimi odnosi med tremi merami. 

 

Število teoretično mogočih odnosov je bilo – glede na vse shematsko mogoče odnose – 

identificirano že v lanskoletnem poročilu. V poročilu so bili odnosi med tremi statističnimi 

merami analizirani na podlagi idealno-tipskih primerov, in sicer za primera linearnih in 

nelinearnih trendov (Vehovar, Petrovčič in Čikić, 2004: 46-59). 

 

Vsa možna razmerja med temi tremi statističnimi merami so predstavljena v sledečih dveh 

podpoglavjih, v lanskem poročilu pa so še grafično prikazana: za primer linearne funkcije na 

Slikah 4 – 12, za primer nelinearne funkcije pa na Slikah 14 – 29 (Vehovar, Petrovčič in 

Čikić, 2004).  

 

1.2.1 Teoretično mogoči odnosi med tremi statističnimi merami v 
primeru linearnih trendov 

 

Pri analizi odnosov med merami digitalnega razkoraka so bili že v lanskem poročilu 

obravnavani tri primeri: (1) primer, ko časovna distanca ostaja konstantna, (2) primer, kjer se 

časovna distanca povečuje in (3) primer, kjer se časovna distanca zmanjšuje.  
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Tabela 1.1: Časovna distanca ter teoretično mogoči odnosi med absolutnimi razlikami in razmerji ob 

predpostavki o opisu opazovanih pojavov z linearno funkcijo 

 
časovna distanca (Si) Ai/Ri zmanjšuje konstantna povečuje 

zmanjšuje ne ne ne 

konstantna da da da konstantna 

povečuje ne ne ne 

zmanjšuje ne ne ne 

konstantna ne ne ne povečuje 

povečuje da da da 

zmanjšuje da da da 

konstantna ne ne ne zmanjšuje 

povečuje ne ne ne 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da v situaciji, ko predpostavljamo, da opazovani pojav lahko 

opišemo z linearno funkcijo in ko časovno distanco fiksiramo na eno izbrano vrednost, 

ostanejo izmed devetih shematsko mogočih permutacij med absolutnimi razlikami in razmerji, 

teoretično mogoče le tri permutacije pri posamezni vrednosti časovne distance. In sicer 

nadalje lahko ugotovimo, da o teoretično mogočih odnosih med tremi statističnimi merami 

odloča razmerje med absolutnimi razlikami in časovnimi distancami, saj so možne samo tiste 

permutacije, za katere je značilno vzajemno povečevanje ali zmanjševanje oziroma stagnacija 

vrednosti absolutnih razlik in časovnih distanc. Torej je med 27 shematsko mogočimi 

permutacijami med tremi statističnimi merami, teoretično uresničljivih le devet. 

 

1.2.2 Teoretično mogoči odnosi med tremi statističnimi merami v 
primeru nelinearnih trendov 

 

Nekoliko drugačne rezultate odnosov med absolutnimi razlikami in razmerji ter časovno 

distanco dobimo v primeru, ko opustimo predpostavko, da opazovani pojav lahko opišemo le 

z linearno funkcijo. Različne funkcije za difuzijo IKT (ki seveda vodijo k različnim 

razmerjem med opazovanimi merami) so v lanskoletnem poročilu predstavljene Slikah 14-29. 

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da je v primeru, ko časovno distanco fiksiramo na eno izbrano 

vrednost, teoretično mogočih vseh devet permutacij med absolutnimi razlikami in razmerji, 

torej skupaj 27 permutacij (po 9 permutacij med absolutnimi razlikami in razmerji za tri 

vrednosti (konstantna, manjša, večja) časovne distance). 
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Tabela 1.2: Časovna distanca ter teoretično mogoči odnosi med absolutnimi razlikami in razmerji ob 

predpostavki o opisu opazovanih pojavov z nelinearno funkcijo 

 
časovna distanca (Si) Ai/Ri zmanjšuje konstantna povečuje 

zmanjšuje da  da da  

konstantna da  da  da  konstantna 

povečuje da  da  da  

zmanjšuje da da da  

konstantna da  da da povečuje 

povečuje da  da da  

zmanjšuje da  da  da  

konstantna da   da da  zmanjšuje 

povečuje da  da  da  

 

Neodvisno od tega, kakšen je trend spreminjanja časovne distance (časovna distanca se lahko 

povečuje, zmanjšuje ali ostaja konstantna), so vsa teoretična razmerja med absolutnimi 

razlikami in razmerji teoretično mogoča. To pomeni, da je teoretično mogočih natanko trikrat 

več permutacij kot v primeru, ko se pri opisu pojava omejujemo z linearno funkcijo.  

 

Pogoste študije digitalnega razkoraka obravnavajo dinamiko posvajanja IKT po 

poenostavljeni predpostavki, da gre za linearni trend oz. linearno naraščanje. Vendar pa v 

večini primerov (kot bo razvidno iz nekaterih primerov v nadaljevanju in iz empiričnih analiz) 

ne moremo govoriti o linearnih trendih, temveč prevladuje kvadratni trend model, v nekaterih 

primerih pa naletimo celo na polinomski trend model. Poročanje o naraščajočem ali 

zapirajočem digitalnem razkoraku torej večinoma temelji na predpostavki o opisu penetracije 

IKT z linearno funkcijo, kar (poleg dejstva, da se običajno upošteva le ena izmed statističnih 

mer) predstavlja izredno veliko poenostavitev tega fenomena oz. lahko vodi k popolnoma 

napačnim zaključkom.  

Res pa je, da je primer linearnih trendov posebej enostaven in priljubljen za interpretacijo. 
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1.3 REALNO MOGOČI ODNOSI 

 

Ker je za difuzijo IKT načeloma značilna nenehna rast (ali pa vsaj konstantno stanje), se 

število teoretično mogočih permutacij različnih mer zoži le na tiste, ki jih opazujemo na 

naraščajočih kumulativnih porazdelitvenih funkcijah za difuzijo IKT. Tipski primeri, ki so 

relevantni za proučevanje realno mogočih odnosov med različnimi statističnimi merami na 

primeru širjenja IKT, so predstavljeni na Slikah 1-14 (prirejeno po Vehovar, Petrovčič in 

Čikić, 2004). Slike 1 – 5 so značilne ob predpostavki linearnega trenda, pri slikah 6 – 14 pa je 

ta predpostavka opuščena. 
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Slika 1.1: Graf C1 
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Slika 1.2: Graf A1 
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Slika 1.3: Graf A3 
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Slika 1.4: Graf B1 
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Slika 1.5: Graf B2 
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Slika 1.6: Graf G1 
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Slika 1.7: Graf G2 
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Slika 1.8: Graf G7 
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Slika 1.9: Graf G9 
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Slika 1.10: Graf G10 
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Slika 1.11: Graf G11 
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Slika 1.12: Graf G13 
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Slika 1.13: Graf G15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tabeli 1.3 so prikazani vsi teoretično mogoči odnosi med tremi merami, in sicer v primeru 

linearnih in nelinearnih trendov.  
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Tabela 1.3: Časovna distanca ter realno mogoči odnosi med absolutnimi razlikami in razmerji  

 
časovna distanca (Si) Ai/Ri zmanjšuje konstantna povečuje 

zmanjšuje 
da (graf G10) 

CDD  
da (graf G10, G11)

CDC 
da (graf G11) 

CDI 

konstantna 
da (graf A1) 

CCD 
da (graf A3) 

CCC 
da (graf A3) 

CCI 
konstantna 

povečuje 
da (graf G13) 

CID 
da (graf G12) 

CIC 
da (graf G13) 

CII 

zmanjšuje 
da (graf G7) 

IDD 
da (graf G7) 

IDC 
da (graf G7) 

IDI 

konstantna 
da (graf G9) 

ICD 
da (graf G9) 

ICC 
da (graf G9) 

ICI povečuje 

povečuje 
da (graf B1, G2) 

IID 
da (graf B2) 

IIC 
da (graf B2) 

III 

zmanjšuje 
da (graf C1) 

DDD 
da (graf C1) 

DDC 
da (graf C1) 

DDI 

konstantna 
da (graf G15) 

DCD 
da (graf G15) 

DCC  
da (graf G15) 

DCI 
zmanjšuje 

povečuje 
da (graf G1) 

DID 
da (graf G1) 

DIC 
da (graf G1) 

DII 

 

Če izhajamo iz izsledkov, ki se nanašajo na klasifikacijo odnosov med merami iz  

lanskoletnega poročila ter se pri tem omejimo zgolj na naraščajoče funkcije za difuzijo IKT, 

lahko zaključimo, da so tudi v tem primeru - izmed sedemindvajsetih teoretično mogočih 

odnosov - vsi modeli odnosov tudi realno mogoči. Pregled Tabele 3 pokaže, da je pri 

nekaterih grafih možen obstoj večih modelov odnosov med statističnimi merami; to je 

posledica dveh dejstev: (a) da je za nekatere prototipe značilnih več modelov odnosov ter (b) 

da bi v primeru variiranja stopnje rasti dobili različne modele odnosov mer (različne stopnje 

rasti krivulj vplivajo predvsem na smer spreminjanja relativnih razlik. V nadaljevanju bomo 

predstavljene realno mogoče odnose med tremi merami še nadalje nadgradili, in sicer z 

vpeljavo kombiniranja različnih kumulativnih krivulj. 
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1.4 NADGRADNJA TIPOLOGIJE REALNIH ODNOSOV 

 

V pričujočem podpoglavju bomo analizo razmerij med statističnimi merami nadalje poglobili 

in nadgradili. V ta namen je izrednega pomena navedba tistih lastnosti primerjanih funkcij za 

difuzijo IKT, ki determinirajo različne odnose med merami digitalnega razkoraka. V 

splošnem je potrebno ločevati (1) med opazovanjem funkcije za difuzijo IKT, ki je značilna 

za posamezno opazovano skupino ter (2) med primerjavo funkcij za difuzijo IKT med dvema 

skupinama: 

 

1. Opazovanje funkcije za difuzijo IKT znotraj ene opazovane skupine, kjer glede na tip 

funkcije razlikujemo med sledečimi osnovnimi trend modeli2: 

a. ni trenda (primer grafa A3); 

b. linearno naraščanje (primer grafov A1, C1, B1, B2); 

c. kvadratni trend, kjer nadalje ločujemo med: 

i. naraščajočim naraščanjem (primeri grafov G1, G13, G15) 

ii. padajočim naraščanjem (primeri grafov G2, G4, G7, G9, G10, G11)3. 

 

2. Primerjava funkcij za difuzijo IKT med dvema opazovanima skupinama, kjer glede na 

stopnjo rasti nadalje ločujemo med: 

a. situacijo, kjer primerjani skupini napredujeta po enaki stopnji rasti; funkciji se 

niti ne zbližujeta niti ne oddaljujeta (primeri grafov A1, A3, G1);  

b. situacijo, kjer primerjani skupini napredujeta po različnih stopnjah rasti; 

funkciji se zbližujeta ali oddaljujeta (primeri vseh ostalih grafov). 

 

Kot je razvidno iz zgornje klasifikacije trend modeli vključujejo tako predpostavko 

ne/linearnosti, ki določa, ali se stopnja rasti (in s tem dinamika penetracije IKT) v določeni 

skupini spreminja ali ne kot tudi smer rasti (v našem primeru so relevantni le naraščajoči in 

trend modeli in modeli, kjer ni trenda). Velikost stopnje rasti je tako do določene mere 

upoštevana že v različnih tipih trendov, vendar pa je tudi znotraj teh trendov pomembno, za 

kakšno stopnjo rasti gre. Tako lahko že manjša odstopanja v stopnji rasti znotraj istega trend 

                                                 
2 Klasifikacija navedenih trend modelov je povzeta po Bowerman in O'Connell (1993).  
3 Zaradi narave proučevanega pojava se pri realno mogočih odnosih omejujemo na naraščajoče trend modele,  
dopuščamo pa tudi možnost, da bi nek pojav v določenem časovnem obdobju stagniral; v tem primeru trenda ne 
bi bilo. Padajoče trend modele (tj. linearno, naraščajoče in padajoče padanje) pa smo upoštevali le pri tipologiji 
teoretično mogočih odnosov, zato jih tu ne navajamo. 
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modela rezultirajo v različnih razmerjih med statističnimi merami. Kar nekaj tovrstnih 

primerov je moč najti že med zgoraj predstavljenimi grafi; za ilustracijo bomo tokrat 

izpostavili grafa G2 in G9 (Sliki 1.7 in 1.10). V obeh primerih gre za isti tip grafa: padajoče 

naraščanje, kjer primerjani skupini napredujeta po različnih stopnjah rasti, in sicer se funkciji 

oddaljujeta. Vendar pa je že iz obeh grafov moč razbrati, da je v grafu G2 stopnja rasti v prvi 

fazi višja kot v grafu G9. Posledično se odnosi med statističnimi merami spremenijo: v 

primeru grafa G2 se časovna distanca in absolutne razlike povečujejo, razmerja pa se 

zmanjšujejo, medtem ko se v primeru grafa G9 časovna distanca povečuje, absolutne razlike 

so konstantne, razmerja pa se zmanjšujejo.  

 

Pri primerjanju funkcij za difuzijo IKT med dvema opazovanima skupinama je poleg 

primerjanja različnih stopenj rasti znotraj trend modelov pomembno poudariti, da se v realnih 

primerih primerjani skupini lahko glede na stopnjo rasti še bolj razlikujeta. Intenziteta 

posvajanja IKT v določenem časovnem obdobju je lahko na primer med visoko izobraženimi 

opisana s popolnoma drugim trend modelom kot med nizko izobraženimi. To seveda pomeni, 

da je pri obravnavi dveh skupin možnih več kombinacij krivulj za difuzijo IKT kot jih je bilo 

predstavljenih na slikah 1.1 – 1.13, saj so na teh grafih upodobljene le vse možne situacije, v 

katerih sta za obe primerjani skupini značilna enaka tipa trend modelov (s tem smo 

predpostavljali, da je za obe opazovani skupini značilna na primer naraščajoča rast). To je bil 

sicer nujno potreben postopek, saj smo na tak način pokazali, da so možni vsi odnosi med 

absolutnimi razlikami, razmerji in časovno distanco, vendar pa se v realnosti pojavljajo tudi 

primeri, kjer je za eno skupino značilna na primer naraščajoča rast, za drugo pa padajoča rast 

(tak primer je predstavljen na sliki 1.14).  
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Slika 1.14: Kombinacija dveh trend modelov (naraščajoče in padajoče naraščanje) s pripadajočimi modeli 

odnosov statističnih mer 

 

 

Kombinacija dveh različnih trend modelov pa seveda vpliva tudi na možne odnose med 

statističnimi merami (legenda vseh možnih modelov odnosov med merami se nahaja v tabeli 

1.3), saj se v primeru, ko sta za dve skupini značilni tako različni porazdelitveni krivulji za  

sliko 1.14, iz katere je moč razbrati, da se odnos med statističnimi merami spremeni kar 

trikrat (torej so za predstavljena dva trend modela značilni štiri modeli odnosov)4. Medtem ko 

v prvem in zadnjem časovnem časovnem obdobju vse tri statistične mere naraščajo (model III 

do časovne točke T3) oz. padajo (model DDD po časovni točki T8), pa v vmesnem obdobju 

razmerja med merami digitalnega razkoraka niso tako enoznačna. V obdobju T3 do T5 

časovna distanca in absolutne razlike naraščajo, razlike v razmerjih pa se manjšajo, medtem 

ko v obdobju T5 do T8 narašča samo časovna distanca, absolutne in relativne razlike pa se 

manjšajo.  

 

Vendar pa tudi s kombinacijo različnih trend modelov ne moremo opisati celotne pestrosti 

dinamičnih procesov, ki so značilni za difuzijo novih tehnologij. V nekaterih primerih namreč 

                                                 
4 Tudi pri poimenovanju modelov odnosov med merami izhajamo iz lanskega poročila (glej Vehovar, Petrovčič 
in Čikić, 2004: 60). Glede na zmeraj enako zaporedje statističnih mer (tj. časovna distanca, razmerje, absolutna 
razlika) je možnih sedemindvajset različnih modelov, kjer črka I (angl. increase) pomeni, da se razlike v pogledu 
določene statistične mere povečujejo, črka D (angl. decrease) pomeni, da se razlike zmanjšujejo, črka C (angl. 
constant) pa označuje konstantne razlike.   
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sestavljanje različnih kombinacij trend modelov ni značilno le v pogledu dveh skupin, temveč 

tudi v pogledu ene same skupine. Enega izmed takšnih primerov predstavlja slika 15, kjer je v 

prvi fazi za prvo skupino značilna naraščajoča rast in za drugo skupino padajoča rast, v drugi 

fazi pa je, ravno obratno, za prvo skupino značilna padajoča rast, za drugo pa naraščajoča rast.  

 

 

 

Slika 1.15: Kombinacija štirih trend modelov 

 

 

V skladu s kombinacijami različnih trend modelov znotraj posameznih skupin in med 

skupinami se tudi odnosi med statističnimi merami spreminjajo. V primeru, predstavljenem na 

Sliki 1.16, do take spremembe pride kar petkrat. Te spreminjajoče modele odnosov med tremi 

statističnimi merami bolj podrobno prikazuje spodnji graf (slika 1.16).  
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Slika 1.16: Kombinacija štirih trend modelov s pripadajočimi modeli odnosov statističnih mer 

 

 

V skrajnem primeru (na primer ob implementaciji nekaterih specifičnih vladnih ukrepov in 

iniciativ) bi difuzija IKT lahko potekala celo v dveh valovih, kar privede do kombinacije celo 

več trend modelov. Opis takšnega pojava prikazujeta sliki 1.17 in 1.18; prva kumulativno 

logistično krivuljo, druga pa pripadajočo porazdelitveno krivuljo. Vendar pa je pričakovati, da 

v realnosti do takšnih primerov prihaja izredno redko (kar je razvidno tudi iz naših analiz 

podatkov).  
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Slika 1.17: Kumulativna funkcija za specifičen 

primer difuzije IKT 

 

 

 

 

Slika 1.18: Porazdelitvena krivulja za specifičen 

primer difuzije IKT 

 

 

Predstavljena primera kombinacij različnih trend modelov in modelov odnosov med tremi 

statističnimi merami sta zgolj v funkciji ilustrativnega prikaza kompleksnosti v procesu 

difuzije IKT v različnih skupinah skozi čas. Predstavitev vseh možnih kombinacij trend 

modelov in modelov odnosov bi bila vsekakor preobsežna, poleg tega pa so predmet 

proučevanja modeli odnosov med statističnimi merami in ne same kombinacije trend 

modelov. Glede na to, da je na voljo več ustreznih podatkovnih baz, ki omogočajo analizo 

digitalnega razkoraka skozi daljše časovno obdobje, bomo spreminjajoče se odnose med 

absolutnimi razlikami, razmerji in S-časovno-distanco, opazovali kar na teh realnih podatkih 

(glej poglavje 2).  

 

1.4.1 Teorija difuzije inovacij in vpliv začetne točke posvajanja IKT na 
razmerja med statističnimi merami 

 

Za razumevanje porazdelitvenih krivulj za posvajanje IKT je izrednega pomena teorija 

difuzije (ali širjenja) inovacij. Rogers, utemeljitelj teorije difuzije inovacij, je glede na čas, ki 

ga posamezniki potrebujejo za sprejemanje inovacij, razvrstil uporabnike inovacij v pet 

skupin (Rogers, 2003: 410):  

- inovatorji, 

- zgodnji posvojitelji, 

- zgodnja večina, 
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- pozna večina in 

-  zamudniki. 

 

Na sliki 1.19 so kategorije posvojiteljev prikazane s krivuljo statistične normalne 

porazdelitve. Inovatorji so tisti, ki prvi posvojijo novo idejo ali tehniko in predstavljajo 2,5% 

celotne populacije, ki bo sprejela določeno inovacijo. Njihova tipična lastnost je drznost. 

Zgodnji posvojitelji so nekoliko previdnejši v pripravljenosti prilagajanja na spremembe, 

čeprav še vedno pred povprečjem. Od inovatorjev so nekoliko mlajši in bolje izobraženi. 

Zgodnja večina je preudarna, novosti pa sprejme pred povprečnim članom socialnega sistema, 

sicer pa se po karakteristikah ne ločijo od njih. Neustavljiv pritisk okolice in teža javnega 

mnenja sta potrebna za pozno večino, da se odločijo za osvojitev nečesa, kar se razlikuje od 

znanih in že ustaljenih stvari. Predstavniki pozne večine so skeptični in zato za povprečnimi 

ljudmi. Z zgodnjo večino zavzemajo vsak po 34% populacije, ki sprejme inovacijo. Na koncu 

je še skupina preostalih, to je tradicionalnih ljudi, običajno starejših in z manjšim dohodkom 

ter izobrazbeno stopnjo.  

 

 

Slika 1.19: Kategorije v procesu difuzije inovacije 

 

Ko število posvojiteljev kumulativno seštejemo in jih prikažemo v odvisnosti od časa, 

običajno dobimo krivuljo v obliki črke S (slika 1.20). Za difuzijo določene inovacije (v našem 

primeru IKT) je torej glede na Rogersovo teorijo širjenja inovacij značilna naraščajoča 

logistična S-krivulja, ki predstavlja kumulativno vrednost normalne porazdelitve. Iz krivulje 

je razvidno, da se intenzivnost rasti spreminja, torej ne gre za linearno naraščanje. Kot je 

razvidno iz slike 20, lahko S-krivuljo razdelimo na dva dela, tj. fazo naraščajoče rasti in fazo 

padajoče rasti. V začetni fazi vrednosti funkcije torej naraščajo hitreje kot v drugi fazi, kjer se 

rast funkcije umiri. 
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Slika 1.20: Kumulativna logistična S-krivulja 

 

Rogersova S-krivulja je sicer široko uporabljena in se je izkazala za dokaj natančen opis 

širjenja novih tehnologij, kljub temu pa so možne tudi druge, nekoliko modificirane oblike 

porazdelitvene funkcije (te so podrobno predstavljene v razdelku 1.3.2 z naslovom 

Kombinacije različnih trend modelov).  

 

Oblika logistične S-krivulje, s katero je opisan proces posvajanja inovacij, je seveda odvisna 

od porazdelitvene intenzivnosti posvajanja inovacij. Rogersova teorija širjenja inovacij sicer 

predvideva, da se intenzivnost posvajanja inovacij na populaciji porazdeljuje normalno, 

vendar pa so možne tudi nižje ali višje stopne rasti. Na različne modele odnosov med 

statističnimi merami pa ne vpliva le oblika porazdelitvene krivulje, temveč tudi začetni čas 

posvajanja dveh primerjanih skupin (npr. držav), kjer se difuzija IKT lahko v obeh skupinah 

začne istočasno ali pa ena skupina s posvajanjem začne kasneje. V tabeli 1.4 so glede na ti 

dve lastnosti (torej intenzivnost posvajanja in začetni čas posvajanja IKT) predstavljene 

različne kombinacije S-krivulj za dve skupini.  
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Tabela 1.4: Kombinacije logističnih S-krivulj glede na intenzivnost difuzije inovacij in začetni čas 

posvajanja inovacij  

 

  
 Intenzivnost difuzije IKT 

 

Enaka porazdelitev (država A) in 
normalna porazdelitev (država B) 

Nižja stopnja rasti (država A) in 
normalna porazdelitev (država B) 

Višja stopnja rasti (država A) 
in normalna porazdelitev 

(država B) 
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Kot je razvidno iz zgornjih primerov, se odnos med absolutnimi razlikami in časovno distanco 

spreminja glede na časovno točko, v kateri ga opazujemo. Vzrok  za spreminjajoč se odnos 

med statističnimi merami je dejstvo, da pojav opazujemo v treh časovnih točkah, ki so 

locirane v različnih fazah rasti logistične S-krivulje.  

 

Naj na tem mestu izpostavimo le primer, kjer je za državo A in B značilna popolnoma enaka 

hitrost posvajanja inovacije (npr. interneta), kar je razvidno iz enake oblike logistične S-

krivulje, le da je ena od držav to inovacijo začela posvajati kasneje kot druga država (ta 

primer je grafično prikazan zgornji tabeli zgoraj levo. Ob enaki hitrosti posvajanja inovacije 

se med državama v vseh časovnih točkah opazovanja ohranja le enaka časovna distanca, ki je 

posledica dejstva, da se je v državi B difuzija inovacije začela kasneje kot v državi A. 

Nasprotno pa se vrednosti absolutnih razlik spreminjajo, saj se v fazi naraščajoče rasti 

povečujejo, nato pa se v fazi padajoče rasti zmanjšujejo. Iz vrednosti absolutnih razlik 

oziroma kombinacije vrednosti absolutnih razlik in časovnih distanc je težko ugotoviti, 

X 

DDD IDD 

IDD DDD CDD CII CDD 
 

III DDD III 
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kakšen je realni zaostanek države B za državo A, ker je že sam opazovani pojav tako 

strukturiran, da se v različnih obdobjih svojega razvoja širi z različno intenziteto. Na podlagi 

meritev absolutnih razlik v točkah T1 in T2 bi lahko sklepali na zaostanek države B za državo 

A,  dejansko pa gre le odraz dejstva, da se država B nahaja v razvojni fazi, ki jo je država A 

prešla že pred časom in je zato v časovni prednosti pred državo B.  

 

Potrebno se je torej zavedati dejstva, da so vrednosti absolutnih razlik, razmerij oziroma 

časovne distance, lahko posledica različne porazdelitve intenzivnosti posvajanja inovacij na 

populaciji, katerih vzroke ne gre iskati le v npr. različnih gospodarskih in političnih razvojnih 

strategijah, temveč tudi v dejstvu, da v primeru opazovanja pojavov, ki so opisani z logistično 

S-krivuljo, razlike med državami nastajajo tudi kot posledica opazovanja pojava v različnih 

fazah njegovega razvoja, ali natančneje njegove rasti (Vehovar, Petrovčič in Čikić, 2004).  

 

V primeru zamika posvajanja IKT in enake intenzivnosti difuzije inovacije lahko torej zaradi 

narave digitalnega razkoraka pričakujemo, da se bodo v prvem časovnem obdobju razmerja in 

absolutne razlike povečevale, vendar pa to ne pomeni, da gre za realno zaostajanje ene 

skupine za drugo – to je le odraz dejstva, da sta skupini v opazovanem obdobju podvrženi 

različnim stopnjam rasti pri penetraciji IKT. Pričakovani modeli odnosov med statističnimi 

merami v primeru ostalih opcij glede na intenzivnost in obstoj začetnega zamika pri 

posvajanju tehnologij so prav tako predstavljeni v tabeli 14. Če povzamemo: tudi če ni 

nobenih razlik v hitrosti posvajanja, lahko začetni zamik generira specifičen digitalni 

razkorak, najprej naraščajoče, potem padajoče, čeprav niso realni. Bolj kot časovna, realna in 

absolutna distanca razvoja je za digitalni razkorak bistvena informacija o porazdelitveni 

krivulji in začetnem razmaku. 

 

Delno bi lahko na tem mestu uporabili prispodobo, da je analiza z absolutnimi, relativnimi, 

časovnimi distancami podobna risanju zapletenih tirnic za planete ob predpostavki 

geocentričnega sistema. Pravo razumevanje digitalnega razkoraka  pa lahko dobimo le, če v 

središče postavimo porazdelitev (difuzijo) ter začetni zamik in ne gibanje treh distanc, ki so 

le manifestacija oziroma posledica zapletenih gibanj na osnovi zamika in difuzijske 

krivulje. 

 

Seveda se shema v tabeli 1.4 v realnosti dodatno komplicirajo, če porazdelitve niso normalne, 

ampak so npr. asimetrične ali bimodalne. 
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1.4.2 Kombinacije različnih trend modelov 

 

Predstavitev vseh možnih kombinacij različnih trend modelov in modelov odnosov med tremi 

statističnimi merami bi bila resda preobsežna, ne glede na to pa bodo v tem poglavju 

podrobneje predstavljeni vsi tisti »prototipi«5, ki tvorijo celotno krivuljo za posvajanje IKT. 

Kot rečeno, posamezno funkcijo lahko sestavlja več trend modelov (kot prikazujeta na primer 

sliki 1.15 in 1.17), vendar pa v večini primerov posamezne krivulje sestavljajo različne 

kombinacije dveh trend modelov.6  

 

Kategorije posvojiteljev, predstavljene na sliki 1.19, so idealno-tipske skupine, kjer 

distribucija skoraj popolnoma ustreza Gaussovi krivulji. V empiričnem delu bomo preverili, 

ali oz. kako pogosto prihaja do odklonov od teoretično zastavljene logistične S-krivulje, ki je 

sestavljena najprej iz naraščajoče, na to pa padajoče rasti. Tako bomo prevzeli Rogersovi 

predpostavki, da je porazdelitvena funkcija za difuzijo IKT vedno naraščajoča ter da jo je 

treba opazovati v dveh fazah. Vendar pa poleg tipične S-krivulje dopuščamo še druge, 

nekoliko spremenjene oblike porazdelitvenih krivulj, ki so sestavljene iz kombinacij štirih 

različnih trend modelov (torej v vsaki izmed faz so možni po štiri trend modeli). Slike 1.21 do 

1.42 prikazujejo vse možne porazdelitvene prototipe. Na slikah 1.21 – 1.30 so predstavljeni 

prototipi z dvema enakima trend modeloma, na slikah 1.31 – 1.42 pa prototipi, ki jih 

sestavljata dva različna trend modela. Prototipi so poimenovani glede na zgoraj omenjeni 

lastnosti funkcij za difuzijo IKT, glede na kateri ločujemo: (a) med štirimi trend modeli, ki 

opisujejo posamezno krivuljo ter (b) med približevanjem oz. oddaljevanjem dveh primerjanih 

krivulj. V skladu s temi opazovanimi lastnostmi funkcij za difuzijo IKT je npr. Slika 1.21 

poimenovana kot graf (K,K) =, kar označuje, da je za obe krivulji značilno, da nimata trenda 

(to je označeno s črko K) ter da se niti ne približujeta niti ne oddaljujeta (kar označujemo z 

znakom =). Opišimo še primer porazdelitvenega prototipa, ki je sestavljen iz dveh različnih 

trend modelov. Kot je bilo že omenjeno, je prvi tak primer upodobljen na Sliki 1.31, ki smo 

ga poimenovali kot graf (K,LN) <. Kot je razvidno tudi iz slike, gre za kombinacijo krivulje 

brez trenda (ta je označena z znakom K) ter trend modela z linearnim naraščanjem (LN). Znak 

< se nanaša na dejstvo, da se funkciji oddaljujeta, torej se absolutne razlike povečujejo. Naj na 

tem mestu poudarimo še, da je kot prva vedno poimenovana funkcija, ki ima v začetnem 

                                                 
5 S t.i. porazdelitvenimi prototipi označujemo kombinacije dveh enakih ali različnih trend modelov.  
6 Naj tu še omenimo, da polinomskega trend modela tu ne obravnavamo kot enega izmed možnih tipov, saj je ta 
sestavljen iz dveh ali več ostalih tipov trend modelov (in gre torej že za sestavljeno krivuljo za posvajanje IKT). 
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časovnem obdobju manjšo vrednost (torej se pojavlja v spodnjem delu grafa)7. Vseh možnih 

porazdelitvenih prototipov (ki temeljijo na kombinacijah enakih ali različni trend modelov) je 

dvaindvajset. Vendar pa – kot smo že omenili in pokazali na primerih – iz istih prototipov 

praviloma izhaja več različnih modelov odnosov med merami, na kar dodatno vplivajo še 

različne možne stopnje rasti. 

 

                                                 
7 Opis znakov, kombinacija katerih tvori poimenovanje vseh možnih porazdelitvenih prototipov v primeru 
proučevanja digitalnega razkoraka, je sledeč: 

- K ni trenda; 
- LN linearno naraščanje; 
- NN naraščajoče naraščanje; 
- PN padajoče naraščanje; 
- = primerjani skupini napredujeta po enaki stopnji rasti; funkciji se niti ne zbližujeta niti ne      

oddaljujeta; 
- < primerjani skupini napredujeta po različnih stopnjah rasti; funkciji se oddaljujeta; 
- >  primerjani skupini napredujeta po različnih stopnjah rasti; funkciji se približujeta. 
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Slika 1.21: Graf (K,K) = 

 

 
Slika 1.22: Graf (LN,LN) = 

 

 
Slika 1.23: Graf (LN,LN) > 

 

 
Slika 1.24: Graf (LN,LN) < 

 

  
Slika 1.25: Graf (NN,NN) = 

 

 
Slika 1.26: Graf (NN,NN) > 

 

 
Slika 1.27: Graf (PN,PN) = 

 

 
Slika 1.28: Graf (PN,PN) = 
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Slika 1.29: Graf (PN,PN) > 

 

 
Slika 1.30: Graf (PN,PN) < 

 
Slika 1.31: Graf (K,LN) < 

 

 
Slika 1.32: Graf (LN,K) > 

 

 
Slika 1.33: Graf (K,NN) < 

 

 
Slika 1.34: Graf (NN,K) > 

 

 
Slika 1.35: Graf (K,PN) < 

 

 
Slika 1.36: Graf (K,PN) < 
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Slika 1.37: Graf (LN,NN) < 

 

 
Slika 1.38: Graf (NN,LN) < > 

 

 
Slika 1.39: Graf (LN,PN) < > 

 

 
Slika 1.40: Graf (PN,LN) > < 

 

 
Slika 1.41: Graf (NN,PN) < > 

 

 
Slika 1.42: Graf (PN,NN) > < 
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V zaključnem delu razprave o metodoloških osnovah naj poudarimo, da je pri proučevanju 

digitalnega razkoraka, kjer med seboj primerjamo dve skupini glede na dinamiko posvajanja 

določene tehnologije, v večini primerov nemogoče govoriti o zgolj enem modelu odnosov 

med dvemi statičnimi in eno dinamično mero. Nasprotno, glede na različne kombinacije trend 

modelov znotraj in med opazovanimi skupinami, lahko (na podlagi običajne predpostavke, da  

je porazdelitvena funkcija, ki je značilna za posamezno opazovano skupino, sestavljena iz 

dveh različnih trend modelov) za celoten proces difuzije IKT običajno pričakujemo več 

različnih modelov odnosov med statističnimi merami. Glede na to, da je realno možnih 27 

kombinacij sprememb v gibanju med tremi statističnimi merami razlik ter da se modeli 

odnosov lahko večkrat spreminjajo (za primer, ki je prikazan na sliki 16, je npr. značilnih šest 

različnih modelov odnosov med merami), je klasifikacija vseh realno mogočih kombinacij 

modelov odnosov med statističnimi merami nesmiselna. Zato bomo v nadaljevanju – na 

podlagi različnih podatkovnih baz – preverjali, kateri modeli odnosov med merami se 

najpogosteje pojavljajo. Hkrati pa bomo skušali ugotoviti, kateremu tipu konkretno gibanje 

digitalnega razkoraka pripada. 

 

V nadaljevanju bomo torej na podlagi empiričnih analiz digitalnega razkoraka - glede na 

različne IKT - preverjali: 

- Kateri modeli odnosov med tremi statističnimi merami so najbolj pogosti? 

- Kolikokrat v povprečju prihaja do sprememb v odnosih med merami pri opazovanju 

posvajanja IKT med dvema skupinama: preverili bomo, kakšno je najmanjše, največje, 

povprečno in najpogostejše število modelov odnosov. 

- Smer katere od treh statističnih mer (absolutne razlike, razmerja ali S-časovna distanca) se 

najpogosteje menja; s tem bomo ugotovili, katera izmed mer je najbolj stabilna oz. katera 

je najbolj občutljiva glede na spremembe v intenziteti rasti dveh primerjanih skupin.  

 

Osrednje vprašanje pa je vsekakor problem identifikacije tipa digitalnega razkoraka v smislu 

porazdelitve in začetnega zamika, da bi na tej osnovi lahko pravilno interpretirali in umestili 

gibanje razkoraka in  ustrezno razlagali vlogo treh distanc. V prvi vrsti pa bi se tem izognili 

napačnim interpretacijam, ki izhajajo iz opazovanja zgolj ene faze v razvoju oziroma 

»življenju« digitalnega razkoraka. 

 

Seveda pa so vse tri distance po drugi strani še vedno izredno pomembne: služijo nam zato, da 

z njimi identificiramo porazdelitveno funkcijo in začetni zamik. 
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