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POVZETEK: V prispevku se lotevamo vprašanja, ali so posledice uporabe mobilnega
telefona različne glede na različen način in namen uporabe mobilnega
telefona, kot tudi glede na različne osebne (demografske) lastnosti uporabnika
mobilnega telefona. Domnevo, da so posledice uporabe mobilnega telefona različne
glede na različen način in namen uporabe mobilnega telefona, kot tudi
glede na različne osebne lastnosti uporabnika, preverjamo na osnovi posameznikovega
vrednotenja posledic uporabe mobilnega telefona na področju njegove
poslovne učinkovitosti ter kakovosti osebnih stikov. Pri preverjanju domneve
izhajamo iz podatkov reprezentativne ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije v Sloveniji (SURS /FDV 2005) ter uporabimo metodo regresije
latentnih skupin. Ugotovitve kažejo, da so posledice uporabe mobilnega telefona
neodvisne od osebnih (demografskih) lastnosti posameznika, razlikujejo pa
se glede na način in namen uporabe mobilnega telefona. Različen namen oziroma
način uporabe mobilnega telefona ima različen vpliv na različna področja
posameznikovega življenja.

1.0 Uvod
Poslovna učinkovitost in (kakovost) osebnih stikov sta področji, ki sta do sedaj
zagotovo pritegnili največjo pozornost v okviru proučevanja posledic osebne
rabe mobilnega telefona. Kljub številnim študijam s tega področja, kot v uvodnem
prispevku pričujoče publikacije ugotavlja Fortunatijeva, pa še vedno ni
jasnega odgovora »ali je končni rezultat rabe mobilnega telefona ta, da nam
pomaga prihraniti delo, čas in denar«, kot tudi, »ali raba mobilnega telefona
izboljša osebne stike posameznika s prijatelji, znanci in sorodniki« (Fortunati
2006: 1). V naslednjem prispevku se iskanja odgovorov na ti dve osnovni vprašanji
lotevamo z empiričnim pristopom, na osnovi analize podatkov o osebni rabi
mobilnega telefona, zbranih v telefonski raziskavi o rabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije (Statistični urad RS in FDV 2005).
Za razliko od nekaterih študij, ki so že skušale podati odgovor na vprašanja o
vplivu mobilnega telefona na posameznikovo učinkovitost in njegove medosebne
odnose (Fortunati 2002; Katz in Aakhus 2002; Fox 2001; Haddon 2000; Ling 2000),
je v izhodišču pričujoče študije predpostavka, da vpliv rabe mobilnega telefona
na posameznikovo poslovno učinkovitost in kakovost osebnih stikov ni univerzalen,
enoten. Kot ugotavlja Fortunatijeva (2006: 2), je vsaka tehnologija zgolj priložnost,
ki jo posamezniki lahko sprejmejo, zavrnejo, spremenijo oziroma prilagodijo,
da bi dosegli svoje cilje v okoliščinah, v katerih se nahajajo. Tako kot za vsa
orodja informacijsko-komunikacijske tehnologije, kot kažejo novejše raziskave
(Anderson in dr. 2006), se tudi za mobilni telefona zdi, da njegovih učinkov na
posameznika ne gre obravnavati zunaj širšega družbenega konteksta. Posledice
rabe mobilnega telefona so odvisne od okoliščin njegove uporabe: namena uporabe,
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načina uporabe, kot tudi osebnih (demografskih) lastnosti posameznika
oziroma družbenih okoliščin, v katerih se nahaja. S tem izhodiščem pričujoča
študija gradi na ugotovitvah predhodnih in na osnovi novih empiričnih dejstev
poizkuša narediti korak naprej pri razvoju teorije o posledicah rabe mobilnega
telefona na učinkovitost in osebne stike posameznika.
Mobilnega telefona tukaj ne razumemo zgolj kot tehnično napravo za medosebno
komuniciranje , temveč ga skupaj z vsemi različnimi možnostmi, ki jih mobilni
aparat ponuja skupaj z operaterji mobilne telefonije razumemo kot večfunkcionalno
in raznovrstno komunikacijsko sredstvo. Mobilni telefon je lahko sredstvo
za osebno komuniciranje , orodje za delo, pripomoček za zabavo, medij za iskanje
in posredovanje različnih vrst informacij in vsebin oziroma vse to skupaj.
Odvisno od priložnosti, ki jih mobilni telefon kot svojevrstna tehnologija z vsemi
svojimi storitvami ponuja in jih posameznik v določenih okoliščinah s svojo uporabo
sprejme, zavrne, oziroma prilagodi. Mobilni telefon tako ni naprava, ki bi
enotno determinirala posledice svoje uporabe, ampak je bolj orodje, ki posreduje
množico posebnih funkcij oz. zmožnosti, ki so lahko bolj ali manj izkoriščene
s strani posameznikov, ki se nahajajo v različnih družbenih, kulturnih in psiholoških
razmerah (Geser 2004: 27).

Način in namen uporabe mobilnega telefona se od posameznika do posameznika
lahko razlikujeta, kot tudi osebne (demografske) lastnosti oziroma družbene
okoliščine, v katerih se posameznik nahaja. Na področju delovne, oz. poslovne
učinkovitosti mobilni telefon lahko nekomu pomaga bolje usklajevati njegovo
službeno delo z družinskim življenjem in racionalizirati organizacijo opravil
tako, da bo prihranil čas in denar. Drugemu pa, obratno, mobilni telefon pomeni
povečano kontrolo delovne organizacije ter socialnih omrežij nad zasebnim
življenjem, s čimer je oropan osebne svobode in zasebnosti. Na področju osebnih
stikov mobilni telefon nekomu lahko omogoči, da komunicira brez prostorske in
časovne omejitve; to omogoča osebne vezi, ki sicer brez mobilnega telefona
sploh ne bi bile mogoče. Po drugi strani pa nenehna možnost različnih načinov
vzdrževanja osebnih stikov pri nekomu drugemu lahko privede do nasprotnega
– do upadanja kakovosti osebnih stikov kot posledice nenehne vsenavzočnosti
‘drugih’ v intimnih osebnih stikih; odvisno od posameznikovega načina in namena
uporabe mobilnega telefona ter njegovih osebnih lastnosti in okoliščin.
Različen namen in način uporabe mobilnega telefona imata za različne posameznike
različne posledice.
V nadaljevanju skušamo prispevati k razjasnitvi posledic rabe mobilnega telefona
glede na njegov namen in način uporabe, ter hkrati tudi glede na osebne
lastnosti posameznika, na povsem instrumentalen način.22 Na empirični ravni
vzpostavimo zvezo med raznovrstnostjo in raznolikostjo uporabe mobilnega
telefona ter osebnimi (demografskimi) lastnostmi posameznika na eni strani ter
vrednotenjem posledic uporabe mobilnega telefona na področju poslovne učinkovitosti
in kakovosti osebnih stikov posameznika na drugi strani. Zanima nas
vpliv mobilnega telefona na poslovno učinkovitost in kakovost osebnih stikov,
upoštevajoč različne namene in različne načine uporabe mobilnega telefona
hkrati, ob tem pa tudi, ali je vpliv mobilnega telefona drugačen za različne
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(demografske skupine) posameznikov. Hkrati torej preverjamo dve domnevi: (1)
domnevo o različnih posledicah uporabe mobilnega telefona glede na različne
namene in načine njegove uporabe; (2) domnevo o različnih posledicah uporabe
mobilnega telefona glede na razlike v osebnih lastnostih (demografskih skupin)
posameznikov.
Za preverjanje domnev uporabimo poseben metodološki pristop: regresijo latentnih
skupin. V nadaljevanju zato najprej razložimo osnovne značilnosti uporabljenega
pristopa, nato opredelimo in opišemo vse spremenljivke za preverjanje
domnev, čemur sledi empirična ocena raziskovalnega modela z rezultati, na
koncu pa prispevek strnemo z razpravi o ključnih ugotovitvah empirične študije.

Slika 1: Izhodiščni raziskovalni model: raznolikost posledic uporabe mobilnega
Telefona

2.0 Metoda: Regresija latentnih skupin
Kot klasična regresijska analiza ima tudi regresija latentnih skupin (izv. latent
class regression) za svoj cilj pojasnjevanje odvisne spremenljivke na osnovi funkcije
oz. kombinacije nekaj neodvisnih spremenljivk. Za razliko od klasične regresije
je v primeru regresije latentnih skupin sproščena predpostavka, da isti
regresijski model velja za vse enote vključene v analizo. Če klasična regresija
predpostavlja, da vse enote iz populacije tvorijo homogeno skupino, in tako en
regresijski model (en sam niz parametrov beta) ustreza vsem preučevanim enotam,
pri regresiji latentnih skupin proučevana populacija ni nujno homogena.
Lahko je heterogena, sestavljena iz več različnih skupin, znotraj katerih so si
enote (posamezniki) glede na vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno podobni,
med skupinami pa se razlikujejo. Pri regresiji latentnih skupin je tako ocenjenih
več regresijskih modelov, in sicer toliko, kolikor domnevamo, da je različnih skupin
v proučevani populaciji. S to lastnostjo je regresija latentih skupin podobna
kombinaciji razvrščanja v skupine (izv. clustering) in klasične regresijske analize.
Regresija latentnih skupin simultano razvrsti proučevane enote v različne skupine
in za vsako od skupin vzporedno oceni svoj regresijski model, pri čemer so
enote razvrščene v različne skupine glede na razlike v (beta) parametrih regresijskega
modela. Skupine enot (posameznikov) se tako med seboj ne razlikujejo
po izmerjenih lastnostih (spremenljivkah), temveč glede na analitične razlike v
regresijskih koeficientih, tj. glede na različne vplive neodvisnih spremenljivk na
odvisno. V regresiji latentnih skupin tako za vsako skupino enot (posameznikov)
dobimo svojo oceno regresijskega modela z vsemi pripadajočimi koeficienti
(Vermunt in Magidson 2002; Vermunt in Magidson 2004a; Vermunt in Magidson
2004b).
Regresija latentih skupin nam tako poleg niza ocen parametrov beta (za vsako



od latentnih skupin v populaciji) posreduje tudi oceno o najustreznejšem številu
latentnih skupin v proučevani populaciji, ki jo dobimo s pomočjo kriterija BIC.

Kriterij BIC (Bayesian Information Criteria) izhaja iz Bayesianske statistike in se
uporablja kot utež za izbor najustreznejšega števila latentnih skupin v proučevani
populaciji. BIC izhaja iz razmerja med: (1) številom ocenjenih parametrov
modela (odvisno od števila latentih skupin v populaciji), prostostnimi stopnjami
za oceno vseh parametrov modela (odvisno od števila vključenih neodvisnih
spremenljivk) ter, končno, prileganja ocenjenega modela samim empiričnim
podatkom po metodi največjega verjetja (odvisno od ocene parametrov χ2 in
Log-likelihood). Če se model z več latetnimi skupinami v populaciji bolje prilega
podatkom kot model z manj latentinimi skupinami, bo indeks BIC za model z več
latentnimi skupinami nižji od tistega z manj latentimi skupinami.
V pričujoči študiji je bila regresija latetnih skupin opravljena na podatkih, ki
izhajajo iz raziskave o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki sta
jo januarja 2005 izvedla Statistični urad RS in Fakulteta za družbene vede. Iz
reprezentativne slovenske populacije od 10 do 74 let je bilo v vzorec izbranih
2000 oseb, od katerih jih je 1542 sodelovalo v telefonski anketi s temo uporaba
informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvu. Od 1542 jih je na
sklop o mobilni telefoniji odgovarjalo le 762. Teh 762 posameznikov je tudi vključeno
v analizo, pri čemer pa je zaradi velikega števila posameznih manjkajočih
vrednosti število enot vključenih v analizo običajno precej nižje.
Empirična analiza je opravljena s programskim paketom SPSS 12.0 (opisne statistike),
programskim paketom Latent Gold 6.033 (ocena regresijskih modelov) in
Lisrel 8.51 (posredni vpliv posledic uporabe mobilnega telefona med različnimi
področji posameznikovega življenja).

3.0 Operacionalizacija in opis spremenljivk
Vse neodvisne spremenljivke raziskovalnega modela (način in namen uporabe
mobilnega telefona) so sestavljene iz več merjenih indikatorjev. Do enotne vrednosti
na posamezni spremenljivki smo prišli z uporabo metode glavnih komponent
na osnovi korelacijske matrike med merjenimi indikatorji.4 Za vse neodvisne
spremenljivke velja, da je njihova vrednost enaka vrednosti prve komponente
vseh merjenih indikatorjev vsake od neodvisnih spremenljivk. Odvisne spremenljivke
(poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov) ter vzajemne spremenljivke5 (osebne 
demografske lastnosti posameznega uporabnika) so enostavno izmerjeni indikatorji (anketna 
vprašanja) iz omenjene raziskave.
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3.1 Način uporabe mobilnega telefona
Kot ugotavlja Geser (2004: 6), sta posedovanje in uporaba mobilnega telefona že
postala univerzalna in vsenavzoča aktivnost, ki je enako zastopana v vseh populacijskih
segmentih družbe. S tem sta zgolj posedovanje in uporaba mobilnega
telefona izgubila vrednost statusnega simbola. Samo na osnovi uporabe oziroma
neuporabe mobilnega telefona skorajda ni več mogoče zaznati razlik med
družbenimi skupinami. Razlike med družbenimi skupinami so opazne šele v
načinu uporabe mobilnega telefona, torej na ravni dejanskih vsakdanjih vzorcev
njegove uporabe, ki so tesno povezane z okoliščinami, aktivnostmi, vlogami in
socialnimi omrežji posameznika v družbi. Zaradi tega je za proučevanje družbenih
posledic uporabe mobilnega telefona potrebno na teoretski ravni izdelati
natančne analitične koncepte in tipologije, s katerimi bi lahko zajeli ključne razlike
v vzorcih uporabe mobilnega telefona in njegovih funkcij.
Za Geserja (2004: 6) je ‘uporaba mobilnega telefona’ večdimenzionalna aktivnost
sestavljena iz vsaj treh neodvisnih dimenzij: (1) intenzivnosti uporabe mobilnega
telefona, (2) ekstenzivnosti uporabe mobilnega telefona, (3) raznovrstnosti uporabe
mobilnega telefona. Na empirični ravni te tri dimenzije opredeljujejo ključne
razlike v načinu uporabe mobilnega telefona, zato jih v pričujoči študiji uporabimo
za preverjanje domneve o različnih posledicah uporabe mobilnega
telefona glede na različen način njegove uporabe.
Intenzivnost uporabe mobilnega telefona se nanaša zgolj na vprašanje, kako
pogosto oziroma koliko časa (v določenem časovnem intervalu) posameznik
uporablja aparat mobilne telefonije, ne glede na to, kaj vse od različnih funkcij
mobilnega aparata oziroma storitev mobilne telefonije pri tem koristi.
Ekstenzivnost uporabe mobilnega telefona se nanaša na število partnerjev oziroma
velikost socialnega omrežja, s katerim posameznik (v določenem časovnem
intervalu) na različne načine komunicira prek mobilnega telefona.
Raznovrstnost uporabe mobilnega telefona pa zajema obseg oziroma število
različnih aplikacij in storitev, pa tudi različnih okoliščin, v katerih posameznik
mobilni telefon uporablja (v določenem časovnem intervalu), ne glede na pogostost
uporabe (Ram in Hyung-Shink 1990).

Vsaka od dimenzij načina uporabe mobilnega telefona je operacionalizirana z
nizom ustreznih indikatorjev, ki so z opisnimi statistikami predstavljeni na levi
strani tabel, ki sledijo. Do enotne vrednosti za posamezno dimenzijo načina uporabe 
mobilnega telefona smo prišli z uporabo metode glavnih komponent, katere
rezultati so predstavljeni na desni strani tabel, ki sledijo. V končni analizi
nastopa samo prva komponenta vsake od dimenzij načina uporabe mobilnega
telefona. Višja je vrednost na posamezni (prvi) komponenti, višja je tudi uporaba
mobilnega telefona na posamezen način.



Tabela 1: Intenzivnost uporabe mobilnega telefona

Tabela 2: Ekstenzivnost uporabe mobilnega telefona

Tabela 3: Raznovrstnost uporabe mobilnega telefona



3.2 Namen uporabe mobilnega telefona

V pričujoči študiji izhajamo iz predpostavke, da uporaba mobilnega telefona ni
enotna aktivnost. Uporabnikov mobilnega telefona torej ne obravnavamo enotno,
temveč kot aktivne posameznike, ki se pri uporabi mobilnega telefona nahajajo
v različnih okoliščinah, so motivirani z različnimi cilji in v skladu s tem
uporabljajo mobilni telefon v različne namene. Zaradi tega, kot domnevamo, se
soočajo tudi z različnimi posledicami njegove uporabe. Podobno izhodišče ima
za svoje tudi teorija o medijskih učinkih ‘uporab in zadovoljitev’ (izv. uses and
gratifications) (Blumler in Katz 1974).
Teorija ‘uporab in zadovoljitev’ uporabnike kateregakoli medija (torej tudi mobilnega
telefona) obravnava kot posameznike, ki medij uporabljajo za zadovoljevanje
socialnih in psiholoških potreb. Pri uporabi medija imajo določene motive,
interese ali potrebe in skladno z njimi uporabljajo medij za različne namene.
Posameznik je aktiven uporabnik medija, čigar izbira v komunikaciji je zasnovana
na zadovoljstvih, ki jih išče, ter na prepričanju, da mu bo ta izbira tudi priskr bela iskano 
zadovoljstvo (Rubin in Perse 1987: 58). Odločitev za vstop v komunikacijo
prek nekega medija (tudi mobilnega telefona) je motivirana s cilji in
nameni uporabe, ki jih posamezniki določajo in izbirajo sami, le-te pa imajo vpliv
na posledice izpostavljenosti in uporabe medijev (Lin v Levy in Windahl 1984). Na
osnovi teorije ‘uporab in zadovoljitev’ je tako posledice uporabe vsakega medija
potrebno preučevati prek (različnih) motivov oziroma namenov njegove uporabe.
Na osnovi empiričnih rezultatov raziskav, ki so proučevale aktivnosti občinstev
pri spremljanju množičnih medijev, Rubin (1984), razdeli motive za uporabo televizije
na instrumentalne in ritualne. To prvo in osnovno delitev glede različnega



namena uporabe medijev uporabimo tudi sami za preverjanje naše domneve o
različnih posledicah uporabe mobilnega telefona glede na različen namen njegove
uporabe. Čeprav je struktura različnih uporab in iskanih zadovoljitev pri
mobilnem telefonu lahko nekoliko drugačna, saj ima pri njegovi uporabi posameznik
bolj aktivno vlogo kot pri spremljanju televizije, se zdi, da je splošna
(diametralno nasprotna) delitev na instrumentalno in ritualno rabo medija
dovolj za začetno preverjanje domneve o različnih posledicah uporabe mobilnega
telefona glede na različen namen njegove uporabe. Pričujoča študija šele
odpira vprašanje razlik v posledicah uporabe mobilnega telefona in je kot taka
usmerjena bolj k ugotavljanju, ali različen namen uporabe mobilnega telefona
sploh povzroča različne posledice, kot pa k natančnemu pojasnjevanju samih
razlik v namenu in posledicah uporabe mobilnega telefona.
Instrumentalna raba mobilnega telefona je tista, ki ima točno določen in jasno
opredeljen cilj, ki ga ob zavestni uporabi mobilnega telefona posameznik namerava
doseči oz. pridobiti. Pri instrumentalni rabi mobilnega telefona so si razlogi
za uporabo lahko različni, vendar vedno natančno opredeljeni pred samo uporabo
mobilnega telefona: klic na pomoč, pogled na uro, sporočanje novic ...
Ritualna raba mobilnega telefona pa je tista raba, ki ni vezana na ciljno usmerjenosti
uporabe ter pri kateri razlog za uporabo ni točno določen in jasno opredeljen
pred samo uporabo mobilnega telefona. To je lahko zgolj navada, občutek
pomanjkanje stikov z drugimi ali pa preprosto sprostitev, krajšanje časa oziroma
krajši pobeg (povzeto po Rubin 1984; Rubin in Perse 1987).

Vsak od obeh namenov uporabe mobilnega telefona je operacionaliziran z
nizom ustreznih indikatorjev, ki so, podobno kot za način uporabe mobilnega
telefona, z opisnimi statistikami predstavljeni na levi strani tabel, ki sledijo. Iz
tabele je razvidno, da sta obe, instrumentalna in ritualna raba mobilnega telefona
merjeni tako s pogovori prek mobilnega telefona kot tudi s komuniciranjem
prek SMS - in MMS -sporočil. Nekateri raziskovalci (Koskinen 2006; Rivičre 2003)
v svojih študijah sicer ugotavljajo, da se kratka besedilna SMS- in večmedijska
MMS-sporočila uporabljajo na drugačen način in za drugačne namene kot
govorno komuniciranje prek mobilnega telefona. Vendar pa je že iz opisnih statistik
razvidno, da ta razlika nikakor ni imanentna, saj se tako SMS- in MMS sporočila, kot tudi 
pogovori prek mobilnega telefona, v praksi (sicer z različno
intenziteto in ekstenziteto) uporabljajo tako za instumentalne kot tudi ritualne
namene.
Do enotne vrednosti spremenljivke za posamezen namen uporabe mobilnega
telefona smo, tako kot za različne načine uporabe mobilnega telefona, uporabili
metodo glavnih komponent, katere rezultati so spet predstavljeni na desni strani
tabel v nadaljevanju. V končni analizi nastopa samo prva komponenta vseh indikatorjev
vsakega od različnih namenov uporabe mobilnega telefona. Višja je
vrednost posamezne komponente, višja je tudi uporaba mobilnega telefona za
posamezen namen.



Tabela 4: Instrumentalna raba mobilnega telefona

Tabela 5: Ritualna raba mobilnega telefona

3.3 Poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov
Poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov sta tisti področji posameznikovega
življenje, na katere naj bi uporaba mobilnega telefona najbolj neposredno
vplivala (Fortunati 2006: 1). Domnevo o različnih posledicah uporabe mobilnega
telefona, glede na različen način njegove uporabe, različen namen njegove uporabe
in različne osebne (demografske) lastnosti posameznika, smo zato hoteli
preveriti prav na teh dveh področjih. Domnevamo namreč, da bodo posledice
uporabe mobilnega telefona na področju poslovne učinkovitosti in kakovosti
osebnih stikov različne za različen način uporabe mobilnega telefona (intenzivnost,
ekstenzivnost, raznovrstnost), različen namen uporabe mobilnega telefona
(instrumentalen, ritualen), pa tudi za različne skupine posameznikov. Pri tem
različne dimenzije načina in namena uporabe mobilnega telefona predstavljajo
neodvisne spremenljivke, poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov odvisni
spremenljivki, osebne (demografske) lastnosti posameznika pa interakcijo
med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami. Kot to prikazuje slika 2, gre
hkrati za dva ločena regresijska modela (za vsako odvisno spremenljivko po
eden) z istim nizom neodvisnih spremenljivk (na vsako od odvisnih spremenljivk
vpliva pet neodvisnih spremenljivk). Posamezna regresijska modela sta povezana
z interakcijo med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami, ki jo predstavljajo



osebne (demografske) lastnosti posameznika.

Slika 2: Operacionaliziran raziskovalni model za vstop v empirično analizo

Ker je bila raziskava, iz katere črpamo podatke za pričujočo študijo, v osnovi
usmerjena bolj k namenu in načinu uporabe mobilnega telefona kot pa k posledicam
njegove uporabe, sta obe odvisni spremenljivki (poslovna učinkovitost in
kakovost osebnih stikov) operacionalizirani enostavno, zgolj na osnovi enega
samega indikatorja oziroma anketnega vprašanja. Gre za neposredno in subjektivno
oceno posameznika glede sprememb na področju poslovne učinkovitosti in
kakovosti osebnih stikov – kot posledice uporabe mobilnega telefona. V naslednji
tabeli in sliki so podane opisne statistike in frekvenčna porazdelitev za obe odvisni
spremenljivki, nato pa še razlike v njunih povprečnih vrednostih glede na
osnovne demografske lastnosti.

Tabela 6: Opisne statistike: Poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov

Iz prikazanega lahko ugotovimo, da ima le manjšina uporabnikov mobilnega
telefona občutek, da se jim je zaradi uporabe mobilnega telefona povišala
poslovna učinkovitost oziroma da so se njihovi odnosi s prijatelji zaradi uporabe
mobilnega telefona izboljšali. Več kot polovica uporabnikov mobilnega telefona
ima občutek, da se zaradi uporabe mobilnega telefona ni izboljšala niti njihova



poslovna učinkovitost niti kakovost odnosov s prijatelji. Percepcija koristnosti
mobilnega telefona na splošno med uporabniki ni zelo velika na nobenem od
obeh proučevanih področij, a je vseeno nekoliko višja na področju poslovne učinkovitosti
kot na področju osebnih stikov.

Slika 3: Frekvenčna porazdelitev: Poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov

Moški v večji meri poročajo o občutku večje poslovne učinkovitosti zaradi uporabe
mobilnega telefon kot ženske. Ocena izboljšanja kakovosti osebnih stikov
zaradi uporabe mobilnega telefona je enaka za moške in ženske. Ljudje srednjih
let na splošno nekoliko višje ocenjuje izboljšavo poslovne učinkovitosti zaradi
uporabe mobilnega telefona kot mlajši in starejši posamezniki. Ocena izboljšave
kakovosti osebnih stikov s prijatelji zaradi uporabe mobilnega telefona pa s starostjo
upada. Z izobrazbo subjektivna ocena, da uporaba mobilnega telefona
zvišuje poslovno učinkovitost, narašča. Za kakovost osebnih stikov pa velja obratno.
Višja kot je izobrazba, nižji je občutek, da uporaba mobilnega telefona izboljšuje
kakovost osebnih stikov.
Razlike v porazdelitvi odvisnih spremenljivk, ki merijo subjektivno oceno vpliva
mobilnega telefona na poslovno učinkovitost in kakovost osebnih stikov, še ne
povedo nič o tem, ali so posledice uporabe mobilnega telefona zares odvisne od
osebnih (demografskih) lastnosti posameznika. To je mogoče sklepati šele na
osnovi regresije latentnih skupin, v okviru katere upoštevamo tudi različen
način in namen uporabe mobilnega telefona, ki bi lahko bil vzrok za zgoraj opisane
razlike.

Tabela 7: Poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov glede na spol, starost
in izobrazbo



4.0 Analiza in rezultati
V tabeli 8 je najprej prikazan Pearsonov koeficient korelacije, ki razkriva osnovno
povezanost med vsemi spremenljivkami, vključenimi v raziskovalni model.
Med povezavami izstopa predvsem zelo močna pozitivna povezanost vseh neodvisnih
spremenljivk. Intenzivnost, ekstenzivnost, raznolikost (način uporabe
mobilnega telefona), pa tudi instrumentalnost in ritualnost (namen uporabe
mobilnega telefona), so statistično značilno povezane ob visokem Pearsonovem
koeficientu korelacije. To pomeni, da način in namen uporabe mobilnega telefona,
pa tudi njune posamezne dimenzije (intenzivnost, ekstenzivnost, raznovrstnost,
instrumentalnost, ritualnost), med seboj niso neodvisne. Bolj intenzivno
kot posameznik uporablja mobilni telefon, bolj je njegova raba mobilnega telefona
ekstenzivna in raznovrstna, pa tudi večnamenska: večja je tako instrumentalnost
kot ritualnost uporabe mobilnega telefona.
Nekoliko slabše, a še vedno statistično značilno sta povezani tudi odvisni spremenljivki.
Posameznikova subjektivna ocena o vplivu uporabe mobilnega telefona
na poslovno učinkovitost je pozitivno povezana z njegovo oceno o vplivu
uporabe mobilnega telefona na kakovost stikov s prijatelji: višja kot je ocena
vpliva mobilnega telefona na dvig poslovne učinkovitosti, višja je tudi ocena vpliva
na dvig kakovosti stikov s prijatelji.

Tabela 8: Povezanost (Pearsonov koeficient korelacije) spremenljivk raziskovalnega
modela (n = 308)



Analiza povezanosti samih neodvisnih spremenljivk in odvisnih spremenljivk
posebej nakazuje, da je posledice uporabe mobilnega telefona mogoče razumeti
precej enostavno. Različni nameni in načini uporabe mobilnega telefona so
med seboj močno pozitivno povezani (Pearsonov koeficient korelacije se giba od
0,41 do 0,52), prav tako tudi ocena posledic uporabe mobilnega telefona na različnih
področjih posameznikovega življenja (0,26). Pri tem je posebej presenetljiva
(na empirični ravni izmerjena) močna povezanost različnih načinov uporabe
mobilnega telefon, za katere Geser (2004: 6) na teoretski ravni trdi, da so neodvisne.
Tako bi lahko na prvi pogled enostavno, a napačno sklepali, da več kot
posameznik uporablja mobilni telefon na različne načine in v različne namene,
večja bo njegova ocena poslovne učinkovitosti in kakovosti osebnih stikov.
Vendar pa že povezanost med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami kaže
nasprotno.
Vsak način uporabe in vsak namen uporabe mobilnega telefona nimata enakih
posledic na različnih področjih posameznikovega življenja. Tako, presenetljivo,
– intenzivnost uporabe mobilnega telefona, kot kaže, ni povezana z oceno o
izboljšanju kakovosti prijateljskih stikov, instrumentalna raba mobilnega telefona
pa je pričakovano veliko močneje pozitivno povezana z občutkom izboljšanja
poslovne učinkovitosti kot ritualna raba mobilnega telefon. Več o odnosu med
različnimi načini in nameni uporabe mobilnega telefona ter njihovimi posledicami
za različne (skupine) posameznikov razkriva regresija latentnih skupin.
Rezultati analize regresije latentnih skupin so sestavljeni iz dveh delov.66 Prvi del
se nanaša na izbor ustreznega števila latentnih skupin. Ta del je prikazan v tabeli 9 in vsebuje 
niz parametrov za več alternativnih regresijskih modelov, z
različnim številom latentnih skupin. Ti parametri kažejo, kateri izmed vseh
regresijskih modelov (s koliko latentnimi skupinami) se najbolje prilega vzorčnim,
empiričnim podatkom. Ta del rezultatov nam torej pomaga preveriti
domnevo o različnih posledicah uporabe mobilnega telefona za različne (skupine)
posameznikov. Če se regresijski model z več kot eno skupino bolje prilega
empiričnim podatkom kot univerzalen model, ki vse posameznike obravnava
enotno, potem domneve o različnih posledicah uporabe mobilnega telefona za
različne (skupine) posameznikov ne moremo zavrniti.
V tabeli 9 so podani rezultati regresije latentnih skupin za pet alternativnih rešitev
(od ena do pet latentnih skupin). V prvi rešitvi za poslovno učinkovitost
(model z eno latentno skupino), ki vse posameznike glede posledic uporabe
mobilnega telefona na poslovno učinkovitost obravnava enotno, je bilo potrebno
oceniti devet parametrov; ocena prileganja regresijskega modela empiričnim
podatkom (Log-likelihood (LL)) znaša -411, primerjalni indeks BIC pa 875. V rešitvi
z dvema latentnima skupinama, kjer je bilo ocenjenih 19 parametrov, je razumljivo
prileganje modela empiričnim podatkom boljše (nižji LL = -395), primerjalni
indeks (BIC = 899), na osnovi katerega se odločamo o najustreznejši rešitvi, pa
ni nižji od univerzalne rešitve, ki vse posameznike obravnava enotno. V naslednjih
rešitvah, ki predpostavljajo več kot dve latentni skupini, primerjalni indeks
(BIC) samo še narašča. Kljub temu da se rešitve z dvema in več skupinama bolje
prilegajo empiričnim podatkom, primerjalni indeks BIC kaže, da je delitev posameznikov
glede posledic uporabe mobilnega telefona na dve ali več skupin preveč
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Regresija latetnih skupin je bila opravljena na podatkih 308 posameznikov, ki so odgovorili na
vsa anketna vprašanja oziroma imajo vrednosti na vseh merjenih indikatorjih neodvisnih in
odvisnih spremenljivk. Kot neodvisne spremenljivke v modelu nastopajo prve komponente vseh
vključenih indikatorjev za vsako od neodvisnih spremenljivk, medtem ko odvisne spremenljivke
predstavljajo sami merjeni indikatorji. Glej operacionalizacijo in opis spremenljivk!



vsiljena in da najboljšo možno rešitev predstavlja regresijski model z eno
samo skupino, ki glede posledic uporabe mobilnega telefona vse posameznike
obravnava enotno. To velja tako za področje poslovne učinkovitosti kot tudi za
področje kakovosti osebnih stikov.7

Tabela 9: Regresija latentnih skupin: izbor ustreznega števila latentnih skupin (n
= 308)

Glede na dejstvo, da vzorčne podatke o vplivu uporabe mobilnega telefona na
poslovno učinkovitost in kakovost osebnih sikov najbolje opisuje regresijski
model, kjer so vsi posamezniki obravnavani enotno, moramo izhodiščno domnevo
o različnih posledicah uporabe mobilnega telefona za različne (skupine)
posameznikov zavrniti. Rezultati kažejo, da se vsi uporabniki mobilnega telefona,
ne glede na njihove osebne (demografske) značilnosti, pri uporabi mobilnega
telefona soočajo z enakimi posledicami njegove uporabe. Posledice uporabe
mobilnega telefona na poslovno učinkovitost in kakovost osebnih stikov so enotne
za vse posameznike. Kakšne natančno pa so te posledice, upoštevajoč različen
način in namen njegove uporabe, pa razkriva drugi del rezultatov regresije
latentnih skupin.8

Model z eno samo (latentno) skupino, kjer so vsi posamezniki glede na vpliv
neodvisnih spremenljivk obravnavani enotno, se po interpretaciji ocen parametrov
ne razlikuje od klasičnega regresijskega modela, ki temelji na predpostavki,
da vse opazovane enote prihajajo iz homogene populacije. Drugi del rezultatov
regresije latetnih skupin torej predstavljajo standardne regresijske ocene, ki
kažejo na vpliv neodvisnih spremenljivk (način in namen uporabe mobilnega
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Na osnovi ugotovitve o enotnih posledicah uporabe mobilnega telefona – ne glede na individualne
lastnosti posameznika (kot najustreznejši je bil izbran model z eno latentno skupino) – je
rezultat drugega dela regresije latentnih skupin le en sam, enoten niz regresijskih ocen za vsako
odvisno spremenljivko (poslovna učinkovitost, kakovost osebnih stikov). Če bi se pri izboru modela
v prvem koraku izkazalo drugače, da je ustreznejši model z več kot eno latentno skupino,
torej, da posledice uporabe mobilnega telefona niso enotne za vse (skupine) uporabnikov, bi za
rezultat dobili poseben niz regresijskih ocen za vsako od latentih skupin vsake od odvisnih spremenljivk.
Na primer, da bi v eni skupni posameznikov imeli tiste, med katerimi je vpliv uporabe
mobilnega telefona na oceno o poslovni učinkovitosti pozitiven, v drugi skupini pa tiste posameznike,
med katerimi bi bil ta vpliv negativen. Enako velja tudi za kakovost osebnih stikov.
8

Ker so rezultati prvega dela regresije latentnih skupin (izbor ustreznega števila latetnih skupin)
pokazali, da so posledice uporabe mobilnega telefona enotne, enake za vse posameznike – ne
glede na njihove osebne (demografske) lastnosti, v drugem delu rezultatov regresije latetnih
skupin (ocena posledic uporabe mobilnega telefona) ni vključenih vzajemnih spremenljivk, ki bi
pojasnjevale morebitne (demografske) razlike v posledicah uporabe mobilnega telefona med
različnimi (skupinami) posameznikov, če bi se v prvem delu rezultatov izkazalo, da posledice
uporabe mobilnega telefona niso enotne za vse uporabnike.



telefona) na odvisne (poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov). Ta del
rezultatov nam pomaga preveriti drugo izhodiščno domnevo, in sicer, da so
posledice uporabe mobilnega telefona različne glede na različen način in namen
uporabe mobilnega telefona. Če regresijski koeficienti (beta) za vsak način
(intenzivnost, ekstenzivnost, raznovrstnost) in namen (instrumentalen, univerzalen)
uporabe mobilnega telefona med seboj niso enaki, potem domneve o različnih
posledicah uporabe mobilnega telefona – glede na način in namen njegove
uporabe – ne moremo zavrniti.

Rezultati (tabela 10) kažejo, da je moč vpliva uporabe mobilnega telefona precej
večja na področju posameznikove poslovne učinkovitosti (r2 = 0,21) kot na področju
njegove kakovosti osebnih stikov (r2 = 0,06). Ob tem za način uporabe mobilnega
telefona lahko ugotovimo, da: (1) intenzivnost uporabe mobilnega telefona
znižuje občutek koristnosti mobilnega telefona na področju osebnih stikov ter
zvišuje vtis o koristnosti mobilnega telefona na področju poslovne učinkovitosti;
(2) raznovrstnost uporabe mobilnega telefona zvišuje občutek koristnosti uporabe
mobilnega telefona na področju kakovosti osebnih stikov, na področju poslovne
učinkovitosti pa raznovrstnost uporabe nima pomembnega vpliva; (3) ekstenzivnost
uporabe mobilnega telefona nima pomembnega vpliva na vtis o koristnosti
uporabe mobilnega telefona niti na področje kakovosti osebnih stikov niti
na področje poslovne učinkovitosti. Za namen uporabe mobilnega telefona
rezultati kažejo: (1) da instrumentalna uporaba mobilnega telefona povečuje
občutek za poslovne učinkovitosti, ritualna uporaba mobilnega telefona pa ta
občutek znižuje; ter (2) da različen namen uporabe mobilnega telefona nima
pomembnega vpliva na oceno izboljšanja kakovosti osebnih stikov posameznika.

Tabela 10: Regresija latentnih skupin: ocene parametrov za model z eno (latentno)
skupino

Vpliv uporabe mobilnega telefona na vtis o poslovni učinkovitosti je torej drugačen
za različen način uporabe mobilnega telefona, kot tudi za različen namen
uporabe mobilnega telefona; vpliv uporabe mobilnega telefona na vtis o posledicah
njegove uporabe za kakovost osebnih stikov pa je drugačen le za različen
način uporabe mobilnega telefona. Na osnovi tega ne moremo zavrniti izhodišč ne domneve, 
da imata različen način in različen namen uporabe mobilnega
telefona drugačne posledice. Uporabe mobilnega telefona ne gre obravnavati
enoznačno. Posledice uporabe mobilnega telefona so odvisne od načina in
namena njegove uporabe in niso enake na vseh področjih posameznikovega



življenja.
Rezultati razkrivajo, da je vpliv uporabe mobilnega telefona različen na različnih
področjih posameznikovega življenja. Uporaba mobilnega telefona ima
komaj kakšen vpliv na občutek izboljšanja kakovosti osebnih stikov in precej
velik vpliv na občutek povečanja poslovne učinkovitosti. Ob tem ima posamezen
(različen) način oziroma (različen) namen uporabe mobilnega telefona različen
vpliv na različnih področjih posameznikovega življenja. Intenzivnost uporabe
mobilnega telefona (sodeč po njegovi subjektivni oceni) ima pozitiven vpliv na
dojemanje posameznikove poslovne učinkovitosti in izrazito negativen vpliv na
njegovo zaznavo izboljšanja kakovosti osebnih stikov.
Proučevanje posledic uporabe mobilnega telefona postane še bolj zapleteno, če
upoštevamo, da različna področja posameznikovega življenja na katere vpliva
uporaba mobilnega telefona niso neodvisna. Kakovost osebnih stikov tako na
primer ni neodvisno področje posameznikovega življenja, ampak je med drugim
povezano tudi s posameznikovo poslovno aktivnostjo: komuniciranje prek mobilnega
telefona lahko izboljša kakovost osebnih stikov na poslovni ravni, s čimer
se izboljša tudi posameznikova poslovna učinkovitost. Vpliv rabe mobilnega telefona
na določenem življenjskem področju posredno sega preko tega področja
samega, in ima posledice tudi na druga področja življenja, ki so z njim povezana.
Primer takšne, posredne analize posledic uporabe mobilnega telefona (glede na
različne namene in načine njegove uporabe) je prikazan na spodnji sliki, kjer sta
oba samostojna regresijska modela iz regresije latentnih skupin združena v en
vzročno strukturni model prek vzročne zveze med odvisnima spremenljivkama.
9
9
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Slika prikazuje rezultate vzročno-strukturnega modela s standardiziranimi ocenami. V model so
vključeni tudi statistično neznačilni vplivi med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami. V
analizi nastopa 308 enot, ki so imele vrednosti na vseh merjenih indikatorjih. Neodvisne spremenljivke
so prve komponente vseh merjenih indikatorjev vsake od neodvisnih spremenljivk,
odvisne spremenljivke pa zgolj merjeni indikatorji iz same ankete (glej operacionalizacijo in opis
podatkov). Ker v primerjavi z ločenima modeloma regresije latentnih skupin v modelu nastopa
nova (posredna) zveza med obema odvisnima spremenljivkama, v primerjavi z ocenami neposrednih
zvez iz regresijskih modelov prihaja do določenih odstopanj, ki po vsebinski plati niso
bistvena.



Slika 4: Posreden vpliv (različnih načinov in namenov) uporabe mobilnega telefona
prek različnih področij posameznikovega življenja

V skladu s sodobno teorijo organizacij, po kateri je uspeh organizacije odvisen
od širjenja znanja med zaposlenimi, organizacije skupnosti poslovnih praks ter
kakovosti internega komuniciranja, je izboljšanje kakovosti osebnih stikov v
delovnem okolju posredno povezano z dvigom poslovne učinkovitosti posameznika
(in posledično tudi organizacije). Tudi rezultati pričujoče študije kažejo, da
je takšna teza sprejemljiva. V modelu preučevanja posledic uporabe mobilnega
telefona – glede na različen način in namen njegove uporabe – je vpliv zaznave
kakovosti osebnih stikov na zaznavo poslovne učinkovitosti visok (beta = 0,24),
pozitiven in statistično značilen (t = 4,5).

V kontekstu proučevanja posledic različnih načinov in namenov uporabe mobilnega
telefona so različna področja posameznikovega življenja, na katera naj bi
imel mobilni telefon vpliv, povezana. Kakovost osebnih stikov in poslovna učinkovitost
nista neodvisni. Zaznava kakovosti osebnih stikov vpliva na zaznavo kakovosti
poslovne učinkovitosti. Intenzivnost uporabe mobilnega telefona tako
neposredno sicer res povečuje občutek poslovne učinkovitosti, vendar ne v tolikšni
meri, kot se to kaže iz neposrednega vpliva; intenzivnost uporabe mobilne ga telefona namreč 
hkrati tudi znižuje občutek kakovosti osebnih stikov, ki tako
znižuje tudi občutek poslovne učinkovitosti.
Posledic raznolikosti uporabe mobilnega telefona tako ne gre proučevati le



neposredno, temveč tudi prek posrednih zvez med različnimi (med seboj povezanimi)
področji posameznikovega življenja, na katere hkrati vpliva raba mobilnega
telefona.

5.0 Sklep
V luči raziskovalnih vprašanj iz uvoda ugotovitve pričujoče empirične študije
kažejo, da so posledice uporabe mobilnega telefona neodvisne od posameznikovih
osebnih (demografskih) lastnosti. Kot sicer ugotavljajo nekatere študije
(Fortunati 2003; Fortunati, Katz in Riccini 2003), naj bi bila posedovanje in uporaba
mobilnega telefona skrajno raznovrstna, osebna, individualna aktivnost,
do katere imajo posamezniki poseben odnos in ji pripisujejo velik simbolni
pomen, ter po kateri se posamezniki med seboj razlikujejo. Za nekatere posameznike
mobilni telefon predstavlja zgolj orodje za osebno komuniciranje, za druge
tehnični pripomoček pri službenem delu, za tretje modni dodatek, četrtim daje
občutek varnosti, petim lahko služi za zabavo ... Kljub skrajno različnim pristopom
pri uporabi mobilnega telefona med različnimi skupinami posameznikov
veljajo za vse uporabnike, ne glede na njihove osebne (demografske) lastnosti,
razmeroma enotne ugotovitve glede vpliva na poslovno učinkovitost in kakovost
osebnih stikov. Vpliv rabe mobilnega telefona je namreč v tem pogledu enak
tako za moške kot za ženske, za mlajše in starejše, za visoko in nizko izobražene,
za zaposlene in za nezaposlene ....
Čeprav se (subjektivne) ocene posameznikov o posledicah rabe mobilnega telefona
na poslovno učinkovitost in kakovost osebnih stikov nekoliko razlikujejo po
posameznih demografskih kategorijah (tabela 7), je izmerjen vpliv uporabe
mobilnega telefona na zaznavanje posledic uporabe mobilnega telefona za vse
uporabnike (ne glede na njihove osebne demografske lastnosti) enak. Razlike v
subjektivnem zaznavanju posledic uporabe mobilnega telefona tako niso determinirane
z osebnimi demografskimi lastnostmi oziroma družbenimi okoliščinami,
v katerih se posameznik nahaja, temveč so izključno rezultat različnih načinov
oziroma namenov posameznikove uporabe mobilnega telefona, o čemer
poročajo tudi druge študije (Fortunati 2003; Fortunati, Katz in Riccini 2003).
Posledice uporabe mobilnega telefona so torej za vse uporabnike enako odvisne
od načina in namena njihove uporabe mobilnega telefona. Za področju poslovne
učinkovitosti in kakovosti osebnih stikov velja, da intenzivnost uporabe mobilnega
telefona povečuje zaznavo poslovne učinkovitost ter zmanjšuje občutek izboljšanja
kakovosti osebnih stikov. Raznovrstnost uporabe mobilnega telefona dviguje
zaznavo o izboljšanju kakovosti osebnih stikov in nima pomembnega vpliva
na občutek posameznikove poslovne učinkovitosti. Ekstenzivnost uporabe mobilfdv

nega telefona nima pomembnega vpliva niti na posameznikovo oceno o izboljšanju
kakovosti osebnih stikov niti na njegovo oceno poslovne učinkovitosti.
Instrumentalna raba mobilnega telefona dviguje zaznavo poslovne učinkovitosti,
z ritualno rabo pa občutek poslovne učinkovitosti upada. Namen uporabe
mobilnega telefona nima zveze z zaznavo izboljšanja kakovosti osebnih sikov.
Posledice uporabe mobilnega telefona se torej razlikujejo glede na različen
način oziroma namen njegove uporabe. Ob tem velja, da določen način oziroma
namen uporabe mobilnega telefona nima enakega vpliva na različnih področjih
posameznikovega življenja. Isti način oziroma namen uporabe mobilnega telefona
ima na različnih področjih posameznikovega življenja različne posledice.
Posledice intenzivnosti uporabe mobilnega telefona uporabniki na področju



poslovne učinkovitosti zaznavajo pozitivno, na področju kakovosti osebnih stikov
pa negativno. Ta ugotovitev nakazuje, da posledice uporabe mobilnega telefona
nikakor ne gre preučevati na splošno, ampak je ob različnih načinih in namenih
njegove uporabe potrebno posledice mobilnega telefona proučevati ločeno za
vsako področje posameznikovega vsakdanjega življenja, na katere ima uporaba
mobilnega telefona lahko vpliv (delo, družina, prosti čas, varnost, zabava ...).
Še več, da bi dobili popolno, celotno sliko o posledicah uporabe mobilnega telefona
na določenem področju, je potrebno upoštevati tudi zveze med samimi
(ločenimi) področji, na katere vpliva uporaba mobilnega telefona. Posamezna
področja, na katere ima mobilni telefon vpliv, namreč med seboj niso neodvisna,
s čimer posledice določenega načina oziroma namena uporabe mobilnega telefona
na enem področju posredno vplivajo tudi na drugo področje posameznikovega
življenja. Kot smo ugotovili, raznovrstnost uporabe mobilnega telefona, ki
sicer nima neposredne zveze s poslovno učinkovitostjo, prek svojega vpliva na
kakovost osebnih stikov, lahko zvišuje zaznavo poslovne učinkovitosti posameznika.
Instrumentalna raba mobilnega telefona pa ima manjši vpliv na zaznavo
poslovne učinkovitosti kot se to kaže na prvi pogled, saj se z njo prek področja
kakovosti osebnih stikov, na katerega vpliva negativno, zmanjšuje tudi občutek
končne poslovne učinkovitosti.
Različne prakse uporabe mobilnega telefona imajo torej različne posledice na
različnih področjih posameznikovega vsakdanjega življenja, ki so med seboj
povezana. Za jasno in natančno predstavo o posledicah rabe mobilnega telefona
je pozornost preučevanja potrebno zato usmeriti tako na različne prakse njegove
uporabe (način, namen uporabe), različna področja njegove uporabe, kot tudi
na posredne zveze posledic rabe mobilnega telefona med različnimi področji, na
katere ima mobilni telefon vpliv. Prihodnje študije posledic rabe mobilnega telefona
naj se tako – namesto univerzalnega preverjanja (pozitivnih oziroma negativnih)
posledic rabe mobilnega telefona v vsakdanjem življenju – raje usmerijo
k vprašanju o bolj ali manj koristnih praksah njegove uporabe na različnih
področjih posameznikovega življenja. Tak pristop bi na teoretski ravni zahteval
še natančnejšo opredelitev in razmejitev različnih načinov in namenov uporabe mobilnega 
telefona, na empirični ravni pa upoštevanje večih področij posameznikovega
življenja, na katere ima uporaba mobilnega telefona potencialni
vpliv.
Glede na pričujočo študijo je v prihodnjih raziskavah potrebno več pozornosti
posvetiti tudi sami opredelitvi načina in namena uporabe mobilnega telefona,
ter merjenju posledic uporabe mobilnega telefona. Kot smo ugotovili, Geserjeva
(2004) delitev načina uporabe mobilnega telefona na tri dimenzije, ki smo jih
uporabili tudi sami, ni dovolj jasna in natančna, saj se tri dimenzije na empirični
ravni izkažejo za močno pozitivno povezane. To dejstvo do določene mere zamegljuje
nekatere razlike v posledicah med različnimi načini uporabe mobilnega
telefona, ki jih je treba v prihodnosti razkriti z natančnejšo sistematizacijo načinov
uporabe mobilnega telefona. Poleg tega so posledice uporabe mobilnega
telefona v pričujoči empirični študiji merjene zgolj na osnovi enostavne posameznikove
subjektivne zaznave vpliva (koristnosti) mobilnega telefona zanj, ker
pogosto ni odraz objektivnih dejstev. Kot je znano predvsem iz raziskav iz študijah
o kakovosti življenja (Svetlik 1996), se posameznikova subjektivna ocena
(osebnega blagostanja) pogosto ne ujema z njenimi objektivnimi merili. Če
enako velja tudi za subjektivno oceno vpliva mobilnega telefona, so ugotovitve
pričujoče študije seveda omejene zgolj na subjektivno realnost uporabnikov



mobilnega telefona.
Končno pa bi (glede na pričujočo študijo) veljalo v prihodnje empirične študije o
posledicah uporabe mobilnega telefona zajeti tudi večje število uporabnikov.
Večje število enot v regresiji latentnih skupin, bi morda privedlo do drugačnih
rezultatov glede enotnosti posledic uporabe mobilnih telefonov za vse posameznike.
Za bolj jasno in natančno predstavo o posledicah uporabe mobilnega telefona
bo torej potrebno teoretsko še natančneje opredeliti različne načine in namene
uporabe mobilnega telefona, njihov posledice preveriti na vseh in med vsemi
področji posameznikovega življenja, na katerih ima mobilni telefon lahko kakršenkoli
vpliv, ter le ob tem upoštevati tako subjektivne ocene kot tudi objektivna
dejstva o posledicah uporabe mobilnega telefona.
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