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POVZETEK: Namen prispevka je ugotoviti, kakšne so posledice uporabe mobilnih
komunikacij na ravni medosebnih odnosov, tj. na socialna omrežja kot vir
socialne opore. Uporaba novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij postaja
namreč čedalje bolj razširjena in raznovrstna. Mobilne komunikacije pomembno
vplivajo na medosebne odnose in spreminjajo nastajanje in njihovo ohranjanje.
V prispevku predstavimo socialna omrežja in vlogo mobilnih komunikacij v
le-teh. Osredotočamo se na preučevanje razlik med uporabniki in neuporabniki
mobilnih telefonov v velikosti in sestavi omrežij emocionalne socialne opore ter
zadovoljstvu s prejeto oporo. Podatki Ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije kažejo, da v večini značilnosti omrežij emocionalne socialne
opore ni razlik med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov.

1.0 Uvod
Tehnologije mobilnih komunikacij postajajo čedalje bolj razširjene. Mobilni telefoni
postajajo nepogrešljivi del življenj mnogih posameznikov. S tem postaja
čedalje bolj razširjeno tudi raziskovanje družbenih posledic uporabe mobilnih
telefonov. V tem pogledu je aktualno tudi preučevanje vpliva mobilne komunikacije
na socialna omrežja.
Mobilne komunikacije vplivajo na ustvarjanje in ohranjanje medosebnih odnosov.
Med posamezniki postaja čedalje pogostejše posredovano komuniciranje
prek različnih komunikacijskih tehnologij, med katerimi je zelo pogosto uporabljen
mobilni telefon. Mobilni telefon posameznikom olajša komuniciranje, omogoča
usklajevanje dejavnosti in ohranjanje stikov s člani svojih omrežij (Ling
2000; Ling in drugi 2001). Ker sodoben tempo življenja posameznikom mnogokrat
otežuje možnosti za osebne stike s člani omrežij, je mobilni telefon idealna
naprava za usklajevanje dejavnosti in dogovarjanja za osebna srečanja. Mobilni
telefoni posameznikom omogočajo večjo učinkovitost, prilagodljivost in neprestano
povezanost z drugimi posamezniki (Katz in Aakhus 2002; Lacohee in drugi
2003; Licoppe in Smoreda 2005). Po drugi strani pa so se pojavili tudi dvomi in
strahovi o njihovem negativnem vplivu na medosebne odnose (Lasen 2002).
Odnosi med posamezniki naj bi vedno bolj temeljili le na posredovanih interakcijah
po mobilnih telefonih, s tem pa bi se izrinilo neposredne, osebne odnose.
Odnosi med posamezniki bi postali bolj površinski, brezosebni in manj trdni.
Tako se postavlja vprašanje, ali mobilne komunikacije slabijo ali povečujejo
pomen socialnih omrežij za posameznika in spreminjajo medosebne odnose
med člani omrežij.
V prispevku se osredotočamo na možne posledice uporabe mobilnih telefonov
na ravni medosebnih odnosov, tj. na socialna omrežja kot vir socialne opore.
Kakovost dobljene socialne opore je kazalnik dobrega počutja, zdravja in uspeha
na mnogih področjih posameznikovega življenja, zato je njeno preučevanje
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zelo pomembno. Za kakovost dobljene socialne opore so poleg velikosti socialnega
omrežja pomembne tudi druge značilnosti omrežja, kot so delež sorodnikov
in prijateljev v socialnem omrežju, geografska oddaljenost članov omrežij, pogostost
stikov, pomembnost vezi, trajanje vezi in zadovoljstvo s prejeto socialno
oporo.
Z raziskovanjem omrežij socialne opore poskušamo ugotoviti, ali mobilne komunikacije
spreminjajo velikost in sestavo omrežij socialne opore in ali vplivajo na
zadovoljstvo s prejeto socialno oporo. Osredotočamo se na preučevanje razlik
med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov v velikosti in sestavi omrežij
emocionalne socialne opore ter zadovoljstvu s prejeto oporo. Prispevek je tako
sestavljen iz dveh delov – prvi del je namenjen teoretičnim izhodiščem, drugi pa
empiričnemu raziskovanju, kjer na podlagi podatkov, pridobljenih z Anketo o
uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, preučujemo vpliv mobilne
komunikacije na omrežja emocionalne socialne opore.

2.0 Teoretizacija raziskovalnega problema

V tem poglavju predstavljamo socialna omrežja in vpliv mobilne komunikacije.
Pomembnost informacijsko-komunikacijske tehnologije se kaže v njeni čedalje
bolj razširjeni in raznovrstni uporabi ter čedalje bolj razširjenemu raziskovanju
družbenih posledic njene uporabe. Mobilni telefoni pomembno vplivajo na medosebne
odnose in spreminjajo nastajanje in njihovo ohranjanje.

2.1 Analiza omrežij socialne opore
Analiza socialnih omrežij postaja vedno pogostejši pristop v raziskovanju različnih
družbenih pojavov. Za razliko od klasičnega načina analize, kjer gre za
opazovanje značilnosti enot oziroma spremenljivke (npr. spol , starost, izobrazba
itd.), gre pri analizi omrežij za opazovanje relacijskih podatkov, to je opazovanje
odnosov med enotami omrežij (npr. medosebni odnosi, izmenjava socialne opore
itd.). Analiza socialnih omrežij omogoča merjenje in analiziranje značilnosti
socialnih omrežij posameznikov in položajev, ki jih imajo posamezniki znotraj
teh omrežij – strukturo omrežij, značilnosti članov omrežij, značilnosti in moč
vezi med člani omrežij ipd. (glej Garton in drugi 1997; Hlebec 2001: 64; Kogovšek
2001: 12; Kogovšek in Ferligoj 2003: 129; Zemljič in Hlebec 2001: 191).
Socialno omrežje je definirano kot množica akterjev, to so lahko posamezniki,
skupine ljudi, organizacije ali druge družbene entitete, ki jih določeni družbeni
odnosi povezujejo skupaj (na primer prijateljstvo, sorodstvene vezi, izmenjava
informacij, izmenjava socialne opore). Analiza socialnih omrežij se osredotoča
na preučevanje vzorcev relacij med določenimi akterji, izmenjavo različnih virov
med njimi (izmenjava informacij, socialne opore, materialnih sredstev itd.) ter
ugotavlja družbene posledice teh odnosov in omrežij (glej Garton in drugi 1997;
Marsden in Campbell v Papakyriazis in Boudourides 2001: 2).

V prispevku obravnavamo egocentrična (osebna) omrežja, to so omrežja, kjer
opazujemo posamezno enoto, imenovano ego (ang. ego), in eno ali več relacij, ki
so definirane med njo in določenim številom drugih enot, ki jih imenujemo alterji
(ang. alters) (glej Kogovšek in Ferligoj 2003: 129–130; Zemljič in Hlebec 2001:
192). V egocentrično omrežje posameznika »... so vključeni le tisti akterji in socialne
vezi med njimi, ki so s strani fokalnega akterja (ega) prepoznani kot prisotni
v mreži« (Iglič 1988: 82). Kateri del vezi med egom in akterji v njegovem okolju



bo vključen v mrežo, je odvisno od izbranega generatorja imen.3 Vez med egom
in alterjem je lahko različna, razlikuje se po obliki (intenziteti) in vsebini (razlog
pojavljanja) vezi (glej Iglič 1988: 82).

Eno najpomembnejših področij raziskovanja socialnih omrežij je njegova povezava
z analizo socialne opore. Na tem področju je pomembno raziskovanje raz ličnih značilnosti 
omrežij socialne opore, kot so velikost in gostota omrežja, moč
vezi, homogenost vezi in geografska razpršenost omrežja, na katerega se posameznik
obrača v težkih življenjskih situacijah. Prav tako je pomembno raziskovanje
vpliva delovanja omrežij socialne opore na zdravje in dobro počutje posameznikov
ter na njihovo zadovoljstvo s prejeto socialno oporo. Kakovostna socialna
opora je namreč pomemben kazalnik zdravja in dobrega počutja ljudi (glej
Hlebec in Kogovšek 2003: 115; Kana`iaupuni in drugi 2005; Kogovšek in Ferligoj
2003: 129; Kogovšek in drugi 2003: 183).
Socialno omrežje , ki ponuja emocionalno oporo, je za posameznika zelo
pomembno, saj je to omrežje sestavljeno iz oseb, ki so posamezniku zelo blizu in
pomembno vplivajo na njegovo življenje ter na obvladovanje kriznih in stresnih
situacij v njegovem življenju. Kako pomembna je emocionalna opora za posameznika
v smislu zaščite pred stresom, kažejo različne raziskave, saj je »... emocionalna
opora na poseben inherenten način povezana s spopadanjem s stresom,
ker vsebuje točno tiste (‘emocionalne’) elemente (npr. izražanje skrbi, empatije),
ki so ključni za obvladovanje stresa« (Hlebec in Kogovšek 2003: 109). Emocionalno
oporo posamezniku praviloma zagotavljajo anketirancu najbližje osebe – zelo
pomembni so partner, najbližji sorodniki in prijatelji. Pri zagotavljanju emocionalne
opore so pomembne ženske, ki dajejo oporo tako ženskam kot moškim
(glej Dremelj 2003; Hlebec in Kogovšek 2003: 117; Kogovšek in drugi 2003).
V prispevku analiziramo omrežja emocionalne socialne opore, saj se je v Anketi
o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (SURS /RIS 2005) merila
prav emocionalna socialna opora.

2.2 Vpliv mobilne komunikacije na socialna omrežja
Veliko je teoretičnih in empiričnih raziskav o vplivu informacijsko-komunikacijskih
tehnologij, predvsem interneta, na mnoga področja življenja posameznikov,
medtem ko raziskovalci razmeroma malo pozornosti namenjajo družbenim
posledicam uporabe mobilnih telefonov. Zanimanje za raziskovanje družbenih
vidikov mobilne telefonije se je zvečalo šele v zadnjih letih (Campbell in Russo
2003; Chen in Lever 2005; Geser 2004; Katz in Aakhus 2002; Lasen 2002).
Uporaba mobilnih telefonov vpliva na mnoga področja vsakdanjega življenja
posameznikov – vpliva na različne kulture in družbe, na družbene strukture,
identitete in medosebne odnose ter spreminja naravo komuniciranja (glej Plant
2001). Mobilni telefon ni samo materialni objekt, temveč je tudi »… sredstvo za
komuniciranje z zelo velikim družbenim in kulturnim pomenom« (McGuigan
2005: 46). Pri tem je treba poudariti, da je odnos med posamezniki in tehnologijami
vzajemen – nove tehnologije vplivajo na življenja posameznikov, prav tako
tudi načini življenja posameznikov vplivajo na zaznavanje in uporabo tehnologij.
Posamezniki namreč ustvarjajo tehnološki razvoj in so odgovorni za nove tehnologije. 

Tehnologije se ustvarjajo v družbenem okolju in se oblikujejo pod vplivom
posameznikov (Campbell in Russo 2003).
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2.2.1 Informacijsko-komunikacijske tehnologije in socialna omrežja
Komuniciranje po internetu ima nekaj podobnih učinkov na ravni medosebnih
odnosov kot komuniciranje po mobilnem telefonu – obe vrsti komuniciranja
zmanjšujeta časovne in prostorske ovire, povečujeta prilagodljivost in učinkovitost
dogovarjanj, olajšujeta socialne interakcije itd., zato bomo predstavili obe
tehnologiji in povezavo med njima.
Hlebec in drugi (2006) preučujejo vpliv interneta na socialna omrežja in ugotavljajo,
da imajo uporabniki interneta nekoliko večja socialna omrežja kot neuporabniki
interneta. Omrežja uporabnikov interneta so manj ‘tradicionalna’, ti se
po socialno oporo pogosteje obračajo k prijateljem kot k sorodnikom in sosedom,
člani njihovih omrežij pa so tudi bolj geografsko oddaljeni. Internet je
namenjen posameznikom kot dopolnilo osebnemu komuniciranju in komuniciranju
po stacionarnem telefonu, ki sta najpogostejša načina komuniciranja med
člani omrežja. Tudi Wellman in drugi (2002) ugotavljajo, da internet ne slabi socialnih
omrežij, temveč predstavlja le dodaten možen način komuniciranja med
člani omrežij. Omogoča usklajevanje dejavnosti, ki se dogajajo na internetu, in
dejavnosti, ki se dogajajo v fizičnem svetu.
Internet in njegov vpliv na ravni medosebnih odnosov raziskuje še mnogo drugih
raziskovalcev. Wellman pravi, da je širitev uporabe interneta spremenila
način komuniciranja med posamezniki, saj razširja možnosti komuniciranja
med njimi, poleg tega pa jim omogoča večjo avtonomijo in večja ter bolj raznolika
socialna omrežja. Komuniciranje postaja obenem tudi bolj mobilno, saj se
lahko posameznik priključi (tudi po mobilnem telefonu) na internet kjer koli in
kadar koli (glej Wellman 2004). McKenna in Bargh (v Reid in Reid 2004: 2) preučujeta
posledice uporabe interneta in ugotavljata, da redno komuniciranje po
internetu izboljšuje kakovost življenja in interakcij nekaterih uporabnikov, predvsem
tistih, ki težko komunicirajo osebno (to so na primer osamljene ali anksiozne
osebe).
Rheingold (2002) preseže teorije, ki opisujejo le značilnosti medosebnih odnosov,
ki se ustvarjajo in ohranjajo po internetu in jih poveže s pojavom mobilnih komunikacij.
Mobilne komunikacije opredeli z naslednjimi značilnostmi:
- komuniciranje poteka med posamezniki, ki se med seboj poznajo – člani
omrežja se med seboj kličejo po mobilnem telefonu ali si pošiljajo kratka
sporočila;
- neprestana dosegljivost kjer koli in kadar koli – mobilni telefon omogoča,
da so posamezniki neprestano dosegljivi. Povezava z internetom ni omejena samo z uporabo 
računalnika, saj se lahko posamezniki z mobilnim
telefonom priključijo na internet kjer koli;
- komunikacije, ki temeljijo na besedilu, se razvijajo v komunikacije, ki
vsebujejo besedilo, zvok in sliko (‘spajanje’ telefonov in kamer);
- mobilne komunikacije pomembno vplivajo na to, kako družbene skupine
usklajujejo različne dejavnosti, in so tesno povezane z vedenjem posameznikov
v fizičnem svetu (glej Rheingold 2002: 3).
Pojav mobilnih komunikacij vodi v oblikovanje novih oblik skupnosti, ki jih
Rheingold imenuje mobilne virtualne skupnosti (ang. mobile virtual communities).
V mobilnih virtualnih skupnostih se prepletajo značilnosti virtualnih skupnosti
in mobilnih komunikacij. Za mobilne virtualne skupnosti je značilno:
- komuniciranje poteka med več ljudmi hkrati, ki so med seboj povezani
kjer koli in kadar koli;
- ob njihovi pomoči posamezniki usklajujejo dejavnosti skupine v geografskem



prostoru (večerne zabave mladostnikov, zbiranje političnih aktivistov
na ulicah). Čeprav lahko mobilizirajo velike skupine, večina mobilnih
virtualnih skupnosti obsega od približno 4 do 8 najtesnejših prijateljev;
- mobilne virtualne skupnosti so lahko sredstvo za zabavo, omogočajo
lahko socialne interakcije, uporabo poslovnih orodij, politične dejavnosti
itd. (glej Rheingold 2002: 3).

2.2.2 Mobilne komunikacije in spreminjanje medosebnih odnosov
Širjenje uporabe mobilnih komunikacij vpliva na socialne interakcije in na medosebne
odnose med posamezniki44 (Katz in Aakhus 2002; Licoppe in Smoreda
2005; Ling 2000; Ling 2004). Posamezniki čedalje pogosteje uporabljajo različne
tehnologije, med katerimi je tudi mobilni telefon, za ustvarjanje in ohranjanje
medosebnih odnosov (glej Ling 2004: 10). Tako včasih pogostejše osebne stike
nadomeščajo stiki, ki se ustvarjajo ali ohranjajo prek določene tehnologije (glej
Ling 2000: 2).
Tudi Licoppe in Smoreda (2005) ugotavljata, da neprestano širjenje informacijsko-
komunikacijskih tehnologij spreminja obstoječe medosebne odnose. »Socialne
vezi in socialna omrežja so vpeta v mrežo artefaktov, ki omogočajo medosebno
interakcijo« (Licoppe in Smoreda 2005: 3). Razvoj tehnologij posamezniku poveča
možnost izbire različnih komunikacijskih naprav za komuniciranje s člani
omrežij. Različna sredstva za komuniciranje omogočajo posameznikom premagovati
časovne ovire in lajšajo dostopnost do oseb, s katerimi komunicirajo.
Tradicionalni komunikacijski model, kjer tehnologije služijo povezovanju fizično
ločenih oseb, postopoma izpodriva model ‘povezane navzočnosti’ (ang. connected
presence). To pomeni, da nove tehnologije služijo posameznikom, da so neprestano
dosegljivi članom svojih omrežij. Mobilni telefoni omogočajo posameznikom
večjo prilagodljivost in učinkovitost pri vzdrževanju stikov z drugimi osebami.
Mobilne tehnologije vplivajo na socialne interakcije tako, da posameznikom
omogočajo dosegljivost kjer koli in kadar koli (Licoppe in Smoreda, 2005).5

Mobilni telefoni imajo torej pomemben vpliv na življenja posameznikov, saj omogočajo
izboljšanje in upravljanje družbenih interakcij. Povečana povezanost med
posamezniki lahko ustvari močnejša socialna omrežja.
Amparo Lasen, ki primerja družbeno vlogo stacionarnega in mobilnega telefona,
pravi, da tako pojav stacionarnih kot pojav mobilnih telefonov spremljajo
dvomi in strahovi o njihovem negativnem vplivu na medosebne odnose. Pri pojavu
stacionarnih telefonov so se pojavili strahovi o propadanju tradicionalnih
oblik interakcij, na primer obiskovanje drugih, pri pojavu mobilnih telefonov pa
strahovi o propadanju tradicionalnih oblik interakcije, kot je neposredno (osebno)
komuniciranje (glej Lasen 2002: 12).
Svet, v katerem živimo, je zelo kompleksen in sodoben način življenja posameznikom
mnogokrat zmanjšuje možnosti za neposredne stike s posamezniki.
Mobilni telefon ima v tem smislu velik pomen, saj posameznikom omogoča tekoče
in uspešno sodelovanje v družbenem življenju. Mobilni telefon mnogokrat
omogoči komuniciranje, ki se drugače med posamezniki sploh ne bi pojavilo
(glej Lacohee in drugi 2003: 205). Mobilni telefon lahko posameznikom služi kot
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nekakšen nadomestek v primerih, ko posamezniki ne morejo komunicirati osebno.
Osebno komuniciranje velja kot primer idealne interakcije, posredovana
interakcija (npr. po mobilnem telefonu) pa je lahko le nepopoln in nezadovoljiv
nadomestek osebnih srečanj (glej Licoppe in Smoreda 2005: 5). Neposredne
osebne interakcije imajo namreč mnoge prednosti pred posredovanimi interakcijami
– izražanje svojega sogovornika lahko sprejemaš z vsemi čutili, pomembno
je bogastvo informacij, ki jih oddaja posameznik (pomembno je tako besedno
kot nebesedno komuniciranje), in spontanost interakcije. Neposredne osebne
interakcije tako ne izginjajo, vendar je čedalje več medosebnih odnosov, ki temeljijo
tako na osebnih kot posredovanih interakcijah (glej Ling 2000: 8–9).

2.2.3 Uporaba mobilnih telefonov
Mobilni telefoni omogočajo nove in različne vzorce komuniciranja med posamezniki
– klici, kratka sporočila, kratka večmedijska sporočila ter različne funkcije
(imenik, koledar, budilka , ura itd.), in prav zaradi svoje večuporabnosti so doživeli
uspeh na tržišču (glej Lasen 2002).
Razlogi za vedno bolj razširjeno uporabo mobilnih telefonov so tudi naslednji:
- mobilni telefoni posameznikom omogočajo večjo mobilnost ter časovno
in delovno učinkovitost;
- posameznikom omogočajo vzpostavljanje stikov s člani omrežja in usklajevanje
dejavnosti ter dogovarjanja in izmenjavo različnih informacij;
- omogočajo klepetanje, druženje, izražanje čustev ter pogovore o osebnih
stvareh;
- posameznikom omogočajo, da so kjer koli in kadar koli dosegljivi članom
omrežja in obratno;
- posameznikom dajejo občutek varnosti (predvsem v nepredvidljivih situacijah)
(Harkin v McGuigan 2005; Lasen 2002; Ling 2002; Ling 2004; Ling in Yttri v
Campbell in Russo 2003).
Enako kot pri drugih tehnologijah (na primer osebni računalnik ali internet )
tudi pri mobilnih telefonih posameznik, ki sprejme določeno tehnologijo in jo
začne uporabljati, skozi čas razširja spekter okoliščin, kjer tehnologijo uporablja.
Vidno je gibanje od začetne instrumentalne k poznejšim bolj raznolikim
načinom uporabe. Posamezniki na začetku mobilni telefon uporabljajo v glavnem
v nujnih okoliščinah in za nujne zadeve, skozi čas pa jim telefon služi tudi
za veliko drugih namenov – za klepetanje, dogovarjanje, osebne pogovore, zapolnitev
časa, ko na primer potujejo ali čakajo na avtobusni postaji ipd. (Geser 2004;
Lacohee in drugi 2003).
Poleg čedalje bolj raznolike uporabe je za mobilne telefone značilna tudi individualizacija
mobilnih telefonov. Med prvimi uporabniki je bil mobilni telefon
pogosto obravnavan kot last celotne družine, kjer so ga vsi člani tudi uporabljali.
Vendar se je sčasoma razvil bolj individualiziran odnos do naprave – mobilni
telefon postane osebna last. Posamezniki imajo v svojem mobilnem telefonu
lasten telefonski imenik, poslana in prejeta kratka sporočila in razne nastavitve
po lastnih željah (glej Ling 2004: 10). Mnogi posamezniki obravnavajo mobilni
telefon kot del sebe, kot del svojega življenjskega stila. Posamezniki se zelo nave žejo na svoj 
mobilni telefon in bi se brez njega počutili zelo izgubljene (glej Hulme in Peters 2001: 3).

2.2.3 Vloga mobilnih komunikacij v socialnih omrežjih
Mobilne komunikacije imajo pomembno vlogo v socialnih omrežjih. Z mobilnimi
komunikacijami se namreč vzpostavljajo in vzdržujejo stiki med posameznikom
in člani njegovega omrežja (glej Johnsen in Licoppe v Campbell in Russo 2003:



319; Lasen 2002: 39).
Ling , Haddon in Klamer (2001) so v svoji raziskavi preučevali, kako so informacijsko-
komunikacijske tehnologije povezane s socialnimi omrežji. Zanimalo jih je,
kako ljudje organizirajo stike s člani svojega omrežja prek tehnologij, kako z
njimi usklajujejo različne dejavnosti in omogočajo dosegljivost članom omrežij.
Ugotavljajo, da tehnologije vplivajo na medosebne odnose in omogočajo različne
načine komuniciranja med člani omrežij. Posamezniki, ki so jih intervjuvali, so
poudarili »... uporabnost informacijsko-komunikacijskih tehnologij za vzdrževanje
odnosov s prijatelji in družinskimi člani, ki živijo daleč stran.« (Ling in drugi
2001: 7). Po mnenju posameznikov nove tehnologije ustvarjajo novo prilagodljivost
v zasebnem in javnem življenju. Posamezniki so lahko na primer po mobilnem
telefonu dosegljivi za službene obveznosti tudi v svojem prostem času, a so
kljub temu prepričani, da je treba ljudem okoli sebe vseeno postaviti neke meje,
na primer s tem, da ne posreduješ svoje zasebne številke mobilnega telefona
komur koli.
Mobilni telefon je namenjen posameznikom predvsem za ohranjanje stikov s
člani svojega omrežja, za reševanje praktičnih problemov s svojimi najbližjimi, je
pa tudi dodaten kanal, po katerem lahko komunicirajo z drugimi. Mobilni telefon
jim omogoča, da lahko, medtem ko opravljajo različne vsakodnevne dejavnosti
in obveznosti, ohranjajo povezanost z najbližjimi. Mobilni telefon služi posameznikom
za usklajevanje socialnih interakcij s prijatelji, znanci, kolegi, sodelavci
– na primer za dogovarjanja o osebnih srečanjih. Nekateri celo menijo, da jim
mobilni telefon omogoča poglobiti vezi s svojimi prijatelji. Kljub temu se po njihovem
mnenju zelo malo ljudi pogovarja o osebnih in intimnih temah po mobilnem
telefonu (glej Ling in drugi 2001: 7). Posamezniki iz njihove raziskave pa se zavedajo
tudi slabih strani mobilnega telefona. Njegova uporaba namreč ne more
nadomestiti neposrednih oziroma osebnih stikov, ki jih potrebujejo predvsem
mlajši otroci. Nekateri so celo mnenja, da ima lahko mobilni telefon razdiralno
funkcijo v družini (glej Ling in drugi 2001: 7).
Licoppe in Smoreda (2005: 6–8) raziskujeta komuniciranje o pomembnih življenjskih
dogodkih (npr. razglasitev poroke, sporočanje o rojstvu otroka). Po njunem
mnenju ima izbira določenega komunikacijskega sredstva za razglasitev
pomembnega življenjskega dogodka družbeni pomen – pomeni način zagotavljanja
in preoblikovanja bližine in oddaljenosti v osebnem omrežju. Pomembnejša, kot je 
posamezniku neka oseba, pomembnejše je, da tej osebi dogodek sporoči
hitro in da prejme takojšen odgovor. Od tega je zato odvisna tudi izbira komunikacijskega
medija. Bližnjim osebam se dogodke ponavadi sporoči takoj in neposredno
(brez posredovanja sporočila druge osebe) po telefonu (mobilnem ali
fiksnem), bolj oddaljenim pa s pisnimi sporočili (z navadno ali elektronsko
pošto).
Richard Ling ugotavlja, da obstaja razlika med moškimi in ženskami pri uporabi
mobilnih telefonov za ustvarjanje in ohranjanje socialnih omrežij. Ženske
imajo pogostejše stike po telefonu z družinskimi člani in prijatelji ter pogostejše
uporabljajo telefon za pogovore o neobveznih stvareh, tj. za klepetanje in druženje,
po mobilnih telefonih pa tudi povezujejo socialna omrežja, za moške je značilna
‘racionalnejša’ uporaba mobilnih telefonov, tj. dogovarjanje in usklajevanje
nujnih stvari (glej Ling 1998: 3–5; Ling 2004: 11).
Uporaba mobilnega telefona je v zelo veliki meri povezana tudi z življenjskim
ciklom posameznikov. Za mlade osebe so zelo pomembni prijatelji in s tem povezane
različne dejavnosti. Pogostost stikov s prijatelji je velika, različna sredstva



za komuniciranje, med katerimi je zelo pomemben tudi mobilni telefon, pa so
namenjeni usklajevanju skupinskih dejavnosti in srečanj. Z večanjem starosti se
krog prijateljev zmanjša in ti postanejo geografsko bolj oddaljeni. Tu postanejo
sredstva za komuniciranje pomembna, da lahko posamezniki ohranjajo stike s
člani svojega omrežja. Licoppe in Smoreda ugotavljata, da osebni pogovori in
predvsem pogovori po telefonu med dvema osebama postanejo redkejši, vendar
daljši, ko se geografska oddaljenost med njima poveča (ko se npr. ena oseba
preseli) (glej Licoppe in Smoreda 2005: 10–12).
Mobilni telefoni so aktivirali nove oblike socialnih omrežij – značilnost sodobnih
socialnih omrežij je povezanost komuniciranja in mobilnosti (glej Agar v Lacohee
in drugi 2003: 205). Značilnost sodobnih socialnih omrežij je povezana navzočnost.
Posamezniki, ki so si blizu (v socialnem in tudi geografskem smislu), so v
tem vzorcu komuniciranja pogosto v stikih osebno in po mobilnem telefonu. To
velja predvsem za mlade, kjer so različna sredstva za komuniciranje namenjena
koordinaciji in usklajevanju skupinskih dejavnosti. Vzorec takega komuniciranja
se je razvil šele nedavno s pojavom in razvojem prenosnih komunikacijskih
naprav in sistemov za prenos sporočil (storitev kratkih sporočil). Od posameznika
se pričakuje, da je neprestano dosegljiv po mobilnem telefonu, kar pomeni
tudi, da so njegove dejavnosti neprestano motene. Zato je značilen porast uporabe
kratkih sporočil, saj so ta manj vsiljiv načini komuniciranja, kjer lahko posameznik
sam izbira, kdaj bo odgovoril pošiljatelju (glej Licoppe in Smoreda 2005:
14).
Komuniciranje po mobilnem telefonu nekaterim posameznikom olajša izražanje
čustev (glej Plant 2001). Posameznikom omogoča nove načine izražanja
čustev, obenem pa tudi nadzor in prikritje negativnih ali neprijetnih čustev.

Mobilni telefoni so postali pomembni elementi pri oblikovanju in ohranjanju
socialnih omrežij (glej Lasen 2004: 1–2).
Uporaba mobilnega telefona povečuje socialne stike in tudi ugodnosti, ki spremljajo
te odnose (glej Ling v Chen in Lever 2005). Chen in Lever v svoji raziskavi
ugotavljata, da sta uporaba mobilnega telefona in odnosi s prijatelji in starši
pozitivno povezana – z intenzivnejšo uporabo mobilnega telefona se izboljšujejo
odnosi posameznikov s prijatelji in starši. Pogostost uporabe mobilnega telefona
in podpora, ki jo nudijo člani omrežja, sta torej povezani pozitivno (glej Chen in
Lever 2005).
Mobilne komunikacije vplivajo na socialna omrežja, po drugi strani pa tudi socialna
omrežja vplivajo na zaznavanje in uporabo mobilnih telefonov. Campbell in
Russo ugotavljata, da sta zaznavanje in uporaba mobilnih telefonov družbeno
oblikovana znotraj socialnih omrežij posameznikov. Norme , pravila in navade
znotraj socialnih omrežij vplivajo na to, kako posamezniki teh omrežij uporabljajo
mobilne telefone in kakšen odnos imajo do njih (Campbell in Russo 2003).
Mobilne tehnologije imajo nedvomno veliko vlogo v socialnih omrežjih posameznikov.
Pri tem se postavlja vprašanje, ali mobilne komunikacije spreminjajo
velikost in sestavo socialnih omrežij.
Cox in Leonard (v Geser 2004: 17) sta v svoji raziskavi ugotovili, da se z uporabo
fiksnih telefonov povečujejo socialna omrežja posameznikov z ‘dodajanjem’
komunikacije, ki se drugače ne bi pojavila. Telefon namreč omogoča stike z bolj
oddaljenimi sorodniki ali manj pomembnimi znanci, s katerimi posameznik skoraj
nikoli nima osebnih stikov.
Tako lahko tudi uporaba mobilnega telefona omogoča povečanje števila šibkih



vezi v socialnih omrežjih. Te vezi so lahko zelo pomembne v posebnih okoliščinah,
kot sta na primer iskanje službe ali iskanje stanovanja (glej Granovetter v
Geser 2004: 17; Ling 2000).
V primeru bližnjih vezi mobilni telefoni po mnenju nekaterih teoretikov ne spreminjajo
omrežij, temveč le olajšajo komuniciranje med člani omrežij. Mobilni
telefon omogoča posameznikom, da se zaščitijo pred širšo okolico in si ustvarijo
svoje omrežje sorodnikov, znancev in prijateljev, s katerimi komunicirajo (glej
Fortunati v Geser 2004: 10). Zato svojih telefonskih številk ponavadi ne posredujejo
vsem, temveč samo izbranim osebam. Tako se zaščitijo tudi pred nezaželenimi
klici iz okolice. Posamezniki uporabljajo mobilni telefon bolj za »... okrepitev
že obstoječih bližnjih odnosov in ne za povečanje družbenih interakcij v širši
obseg« (Geser 2004: 10). Po mobilnem telefonu redno komunicirajo s približno
istimi člani omrežja – z bližnjimi sorodniki in prijatelji, z drugimi pa imajo redkejše
stike. Za redno komuniciranje po mobilnem telefonu oblikujejo nek omejen
krog oseb, ki se skozi čas zelo malo spreminja. Posamezniki, ki imajo pogostejše osebne stike 
s člani omrežja (s sorodniki, prijatelji in znanci), tudi pogostejše
komunicirajo po mobilnem telefonu s člani svojih omrežij (Smoreda in Thomas
2001).
Mobilni telefon služi za vzdrževanje stikov s člani omrežja, ki so posamezniku
tako osebno kot tudi geografsko blizu. Internet za razliko od mobilnega telefona
služi za vzdrževanje stikov z geografsko bolj oddaljenimi osebami (glej Ling in
drugi 2001: 7). Harkin pravi, da ima internet razsežnosti globalizacije, medtem
ko mobilni telefon razsežnosti lokalizacije. Po internetu ljudje komunicirajo z
ljudmi z vsega sveta, medtem ko mobilni telefon služi za povezovanje posameznikov,
ki so si geografsko bližje, za povezovanje lokalnih vezi (glej Harkin v
McGuigan 2005: 53). S tistimi člani omrežja, ki so posamezniku emocionalno zelo
blizu, vendar so od njega geografsko oddaljeni, je komuniciranje po mobilnem
telefonu zelo pomembno, saj med njimi niso možni pogosti osebni stiki. Vendar
je komuniciranje po mobilnem telefonu s temi člani omrežja vseeno manj pogosto
kot s člani omrežja, ki so posamezniku geografsko blizu (glej Smoreda in
Thomas 2001: 4).
Podatki raziskave Linga in drugih (2001) kažejo, da je velikost omrežij, kjer njegovi
člani niso geografsko zelo oddaljeni, nekako konstantna – uporaba informacijsko-
komunikacijskih tehnologij ne spreminja velikosti omrežij, temveč
spreminja načine interakcij ter omogoča učinkovitejše komuniciranje med člani
omrežij (glej Ling in drugi 2001: 9).
Najpogostejši način komuniciranja kljub množici alternativ še vedno ostaja
osebno komuniciranje . Večina stikov po mobilnem telefonu izvira iz predhodnih
osebnih stikov. To pomeni, da mobilni telefon omogoča stike med posamezniki,
kadar so ti med seboj fizično ločeni in zato ne morejo komunicirati osebno.
Mobilni telefon se zelo pogosto uporablja za dogovarjanje za osebna srečanja
(glej Geser 2004: 17). Kljub hitremu tempu življenja si posamezniki še vedno najdejo
čas za družino, za srečanje s prijatelji in znanci, vendar se čedalje težje
usklajujejo med seboj. V tem smislu ima mobilni telefon pozitivno funkcijo, saj
omogoča načrtovanje dejavnosti, spreminjanje načrtov v zadnjih trenutkih ...
(glej Haddon 2000: 5).
Mobilni telefoni pomagajo okrepiti in vzdrževati odnose med posamezniki.
Lasen (2002: 14) navaja naslednje posledice uporabe mobilnih telefonov:
- vedno več stikov z manjšim številom ljudi;
- ohranjanje stikov s prijatelji in sorodniki;



- najstnikom služi mobilni telefon predvsem za druženje in stike s prijatelji.

Na osnovi teoretičnih predpostavk in že izvedenih empiričnih raziskav smo oblikovali
naslednji raziskovalni vprašanji.
R1. Ali obstaja razlika v velikosti in sestavi omrežij med uporabniki in neuporabniki
mobilne komunikacije?
Pričakujemo, da mobilne komunikacije ne spreminjajo velikosti in sestave socialnih
omrežij, saj mobilni telefoni ne služijo za vzpostavljanje novih poznanstev,
temveč najpogosteje služijo kot dopolnilo osebnemu komuniciranju in olajšajo
usklajevanje dejavnosti z bližnjimi člani omrežja.
R2. Ali obstaja razlika v zadovoljstvu z oporo med uporabniki in neuporabniki
mobilne komunikacije?
Mobilni telefoni omogočajo posameznikom, da so kjer koli in kadar koli dosegljivi
članom omrežij. To lahko povzroči tudi večje zadovoljstvo s socialno oporo
uporabnikov mobilnih telefonov, saj so v stresnih in težkih situacijah člani
omrežja posamezniku vedno na razpolago.
3.0 Opis zbiranja podatkov in osnovni opis vzorca
Podatki so bili zbrani z osebnim anketiranjem z Anketo o uporabi 
informacijskokomunikacijske
tehnologije (SURS /RIS 2005). Anketni vprašalnik je zajemal
različne sklope o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter posebne
tematske sklope o mobilni in fiksni telefoniji, življenjskem stilu, internetu in eparticipaciji, 
mladih in socialnih omrežjih. Tematski sklop o socialnih omrežjih
je zajel 1305 anketirancev, ki smo jih vključili v našo analizo.
V vprašalniku je bil za generiranje omrežja uporabljen naslednji generator
imen: 66

Včasih se ljudje o pomembnih osebnih stvareh pogovorijo z drugimi ljudmi, na
primer, kadar se s kom sprejo, imajo težave na delovnem mestu in podobno. S kom
se običajno pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas pomembne?
Izbran generator imen je zasnoval Burt in meri emocionalno socialno oporo. Z
njim identificiramo osebe, s katerimi se anketiranec pogovarja o pomembnih
osebnih zadevah (glej Zemljič in Hlebec 2001: 203).
V nadaljevanju so anketirance povprašali o zadovoljstvu z oporo navedenih oseb
in o tem, če si želijo imeti več oseb v omrežju emocionalne socialne opore. Po pridobitvi imen 
članov omrežja in vprašanjih o zadovoljstvu s socialno oporo so
anketirance povprašali vrsto vprašanj o značilnostih prvih štirih članov omrežja
– v kakšnem odnosu so s posameznim alterjem (partner, sorodnik, prijatelj,
sosed itd.), spol in starost alterja, leta (oz. meseci) poznanstva, geografska oddaljenost,
pomembnost vezi in pogostost stikov (pogostost osebnega komuniciranja
in komuniciranja prek različnih medijev – stacionarnega telefona, mobilnega
telefona, SMS - in MMS -sporočil ter interneta).
Glede na sociodemografsko strukturo vzorca je med anketiranci približno
enako razmerje med ženskami in moškimi – 51,7 % žensk in 48,3 % moških.
Povprečna starost anketirancev je 41,94 leta. Najmlajši anketiranci so stari 10 let,
najstarejši pa 75 let. Glede na izobrazbeno strukturo je med anketiranci največ
oseb z doseženo srednjo strokovno izobrazbo (25,2 %), sledijo anketiranci s končano
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Pri naboru članov omrežja sicer ni bilo omejitev, vendar je bilo v vprašalniku na voljo le 12 mest
za imena članov omrežja, kar posredno nakazuje na omejitev števila izbir. Če je število izbir
omejeno, omrežja ni mogoče najbolje opisati, s tem pa se lahko poveča tudi merska napaka.



osnovno šolo (22,1 %) in anketiranci z doseženo poklicno izobrazbo (16,9 %).
Visoko izobraženih je 15,9 % anketirancev, to so tisti, ki imajo končano višjo šolo
ali več. Glede na zaposlitveni status je največ zaposlenih oseb (39,2 %), nato upokojencev
(24,1 %) in šolajočih se oseb (otrok, učenec, dijak ali študent), ki jih je 20,3
%. Največ anketirancev (glede na zakonski stan) je poročenih (48,9 %). 28,2 % je
samskih, ki niso bili nikoli poročeni, sledijo tisti, ki živijo z zunajzakonskim partnerjem/-
ko – teh je 8 %. Največ anketirancev živi v naseljih, ki imajo 500 prebivalcev
(26,6 %), 21,8 % jih živi v Ljubljani in Mariboru (naselje nad 50.000 prebivalcev),
21,1 % pa v naseljih nad 500 do 2000 prebivalcev. Skoraj polovica (47,7 %) jih
živi v manjših naseljih (naselja do 2000 prebivalcev).
V tematskem sklopu o mobilni telefoniji so anketirancem zastavili vprašanje: Ali
imate vi osebno vsaj en mobilni telefon oz. ste njegov glavni ali pretežni uporabnik?
Med anketiranci je 85,4 % uporabnikov in 14,6 % neuporabnikov mobilnega telefona.
Uporabniki so tisti, ki imajo svoj mobilni telefon, in tisti, ki sicer nimajo
svojega mobilnega telefona, vendar vsaj občasno uporabljajo mobilne telefone
drugih oseb. Neuporabniki pa so tisti, ki nikoli ne uporabljajo mobilnega telefona.
Če pogledamo, kakšne so razlike med uporabniki in neuporabniki mobilnih
telefonov glede na sociodemografske značilnosti, ugotovimo, da so največje razlike
v uporabi mobilnih telefonov glede na starost.

Tabela 1: Odstotek neuporabnikov in uporabnikov mobilnih telefonov glede na
sociodemografske značilnosti

Iz tabele 1 se vidi, da jih med ženskami 15,9 % ne uporablja mobilni telefon, med
moškimi pa dobra 2 % manj. V prvih dveh starostnih kategorijah je zelo malo
oseb, ki ne uporabljajo mobilnega telefona (približno 2 %), število neuporabnikov
pa narašča s starostjo. V starostni kategoriji od 37 do 52 let je neuporabnikov 9,3
%, v starostni kategoriji od 53 let in več pa že 34,5 %. Glede na doseženo stopnjo
izobrazbe je najmanj neuporabnikov med visoko izobraženimi osebami (2,4 %).
Med tistimi, ki so končali srednjo ali poklicno šolo, je 10,6 % neuporabnikov, med
osebami s končano osnovno šolo ali manj pa 27,5 % neuporabnikov mobilnega
telefona.
4.0 Metoda za analizo
Podatke smo analizirali s statističnim programskim paketom SPSS 12.0 in uporabili
multiplo klasifikacijsko analizo. Z multiplo klasifikacijsko analizo (ang.
Multiple Classification Analysis) preučujemo medsebojno povezanost več neodvisnih
oziroma pojasnjevalnih spremenljivk in odvisne spremenljivke. S to metodo



lahko analiziramo tudi tiste neodvisne spremenljivke, ki imajo merske lestvice s
slabšimi merskimi lastnostmi. Prednost multiple klasifikacijske analize je tudi,
da lahko analiziramo odnos med spremenljivkami, ki med seboj niso linearno
povezane. Pogoj za neodvisne spremenljivke je, da nobena neodvisna spremenljivka
ne sme biti linearna kombinacija drugih neodvisnih spremenljivk. Da bi se
izognili multikolinearnosti, v analizo ne smemo vključiti neodvisnih spremenljivk,
ki med seboj močno korelirajo (so linearna kombinacija drugih neodvisnih
spremenljivk). Pogoj za odvisno spremenljivko je, da je intervalna ali razmernostna
brez ekstremne asimetričnosti ali dihotomna s frekvencama, ki nista skrajno
neenaki (glej Andrews in drugi 1973: 1–5).
Multipla klasifikacijska analiza nam pokaže, kakšen je vpliv vsake posamezne
neodvisne spremenljivke na odvisno spremenljivko (brez in z upoštevanjem vpliva
preostalih neodvisnih spremenljivk) ter vpliv vseh neodvisnih spremenljivk
skupaj na odvisno spremenljivko. Metoda nam pokaže tudi odstopanje vrednosti
odvisne spremenljivke od skupnega povprečja zaradi vpliva neodvisnih spremenljivk
(glej Andrews in drugi 1973: 1–5; Hlebec 2001: 70).
Vrednost F-testa s stopnjo značilnosti nam pove, ali vsaka posamezna neodvisna
spremenljivka (ali vse neodvisne spremenljivke skupaj) pojasni značilni delež
variance odvisne spremenljivke. Koeficient ‘Beta’ pa nam pokaže moč povezanosti
med odvisno in posamezno neodvisno spremenljivko, pri čemer kontroliramo
vse preostale spremenljivke, ki smo jih vključili v model. Relativno pomembnost
vsake neodvisne spremenljivke nam pokaže vrstni red koeficientov ‘Beta’ – višja,
kot je vrednost koeficienta, pomembnejša je neodvisna spremenljivka pri pojasnjevanju
variabilnosti odvisne spremenljivke. Multipli R2 nam pokaže odstotek
variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjen z vsemi neodvisnimi spremenljivkami
skupaj (glej Andrews in drugi 1973: 7, 33; Hlebec 2001: 71).
5.0 Rezultati
5.1 Osnovni opis omrežij
V raziskavi je 1305 egov skupaj navedlo 4459 alterjev . Povprečna velikost omrežij
emocionalne socialne opore anketirancev oz. egov je 3,42 s standardnim odklonom
2,00. Razpon v velikosti omrežij je med 0 in 12 alterjev. Nobene osebe v
svojem omrežju nima 5 % anketirancev – ti se z nikomer ne pogovarjajo o osebnih
stvareh, ki so za njih pomembne, štirje anketiranci pa so poročali nadpovprečno
velika omrežja – omrežja z 12 alterji. Največ je omrežij s štirimi člani (29,4
%), sledijo omrežja s tremi (15,4 %), z enim (14,3 %) in omrežja z dvema članoma
(13,8 %).
V anketi se je zbiralo podatke samo o značilnostih prvih štirih članov posameznega
egocentričnega omrežja.7 Sestava omrežij emocionalne socialne opore
anketirancev je sledeča:
- V omrežjih anketirancev je v povprečju 56,3 % žensk.
- Povprečna starost alterjev v omrežju je 39,6 leta. Najmlajši član omrežja,
ki so ga navedli anketiranci, je star eno leto, najstarejši pa 90 let.
- Največji odstotek relacij znotraj osebnega omrežja predstavljajo sorodniki.
8V omrežjih anketirancev je v povprečju 44,7 % sorodnikov. Velik odstotek znotraj omrežij 
predstavljajo tudi prijatelji – v omrežjih je v povprečju
24,2 % prijateljev. Tudi partner anketiranca predstavlja velik del omrežja
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22,1 % anketirancev ima v omrežju emocionalne socialne opore več kot 4 alterje, zato so ocene
sestave omrežij nekoliko pristranske.
8

V kategorijo sorodniki so združene naslednje vrste odnosa: oče, mati, brat, sestra, otrok in drugi
sorodniki.



(22,8 %). Majhen je odstotek sodelavcev/sošolcev/kolegov (5,5 %) in sosedov
(1,9 %).
- Anketiranci poznajo člane svojega omrežja v povprečju približno 23 let
(280,4 meseca). Najmanj poznajo člane svojega omrežja 3 mesece in najdlje
68 let.
- Člani omrežij so v povprečju geografsko zelo blizu anketirancem (povprečna
oddaljenost je 2,5).9

- Glede na pomembnost vezi so člani omrežij anketirancem v povprečju
zelo blizu (povprečje je 4,7),10 z njimi pa imajo tudi zelo pogoste osebne
stike (povprečje je 7,01).11

Tabela 2: Opisne statistike za sestavo osebnih omrežij in za zadovoljstvo z
oporo12

Anketiranci so v povprečju zelo zadovoljni s prejeto socialno oporo. Kar 78,5 %
oseb se zelo strinja in 16,5 % se strinja s trditvijo V celoti gledano sem nadvse
zadovoljen/a z oporo zgoraj naštetih oseb. Povprečje te spremenljivke, ki ima
lestvico od 1 do 5 (kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 zelo se strinjam), je
4,73.
Kljub temu je vseeno velik delež anketirancev, ki bi radi imeli več oseb, s katerimi
bi se lahko pogovarjali o pomembnih osebnih zadevah. Spremenljivka Rad/-a bi
imel/-a več takih oseb, s katerimi bi se lahko pogovarjal/-a o pomembnih osebnih
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Povprečna geografska oddaljenost je merjena kot povprečje spremenljivke »Približno, kako
daleč od vas prebiva ta oseba, če bi se peljali z avtomobilom?«, ki je merjena na lestvici od 1
(živimo v istem gospodinjstvu) do 6 (živi 1 uro ali več stran). Lestvica nove spremenljivke od 1 do
6 tako pomeni: 1 (geografsko najbližje) do 6 (geografsko najdlje). Če v multipli klasifikacijski
analizi namreč uporabimo odvisno spremenljivko, ki ima ordinalno mersko lestvico, je treba
vedeti, da se vrednosti približujejo osnovni lestvici (glej Andrews in drugi 1973: 9).
10

Povprečna pomembnost vezi je merjena kot povprečje spremenljivke »Kako blizu se čutite posamezni
osebi?«, merjena na lestvici od 1 (sploh mi ni blizu) do 5 (zelo mi je blizu).
11

Povprečna pogostost stikov je merjena kot povprečje spremenljivke »Kako pogosto se osebno
pogovarjate s posamezno osebo?«, ki je merjena na lestvici od 1 (nikoli) do 8 (večkrat na dan).
Nova spremenljivka tako pomeni pogostost stikov od 1 (najmanj pogosti stiki) do 8 (najpogostejši
stiki).
12

Spremenljivke v zgornjem delu tabele predstavljajo združene značilnosti alterjev in vezi med
egom in alterji v posameznem egocentričnem omrežju, spremenljivki v spodnjem delu tabele, ki
merita zadovoljstvo s socialno oporo, pa sta merjeni na ravni egov oz. anketirancev.



zadevah. ima povprečje 2,82. S trditvijo se sploh ne strinja ali ne strinja skoraj
polovica anketirancev (46,4 %), vendar pa je kar 38,4 % takih, ki se strinjajo ali
zelo strinjajo z navedeno trditvijo – torej bi radi imeli več takih oseb, s katerimi
bi se lahko pogovarjali o pomembnih osebnih zadevah.

5.2 Razlike v velikosti in sestavi omrežja med uporabniki
in neuporabniki mobilnega telefona
Izbrali smo tri sociodemografske spremenljivke, s katerimi smo kontrolirali
vpliv uporabe mobilnega telefona na značilnosti omrežij – spol , starost in dosežena
stopnja izobrazbe anketiranca.13 V mnogih raziskavah je bilo namreč ugotovljeno, da spol, 
starost in izobrazba posameznika pomembno vplivajo na značilnosti
njegovih omrežij socialne opore14 (Antonucci in drugi 2001; Dremelj 2003;
Iglič 1988; Kogovšek 2001; Kogovšek in drugi 2003; Licoppe in Smoreda 2005;
Marsden 1987).
V vsako multiplo klasifikacijsko analizo je bila vključena ena odvisna spremenljivka
– velikost, vsaka značilnost omrežij posebej (odstotek partnerja, sorodnikov,
prijateljev, žensk, povprečna starost alterjev , povprečna dolžina poznanstva
med egom in alterji, povprečna oddaljenost in povprečna pogostost osebnih stikov)
15 in zadovoljstvo s socialno oporo. Neodvisne spremenljivke so v vseh modelih
iste – uporaba mobilnega telefona in izbrane sociodemografske spremenljivke
(starost, spol in izobrazba).1616 Rezultati so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3: Rezultati multiplih klasifikacijskih analiz
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Starost smo razdelili v štiri kategorije in se pri tem opirali na življenjske cikle, ki jih je 1991 opredelil
Burt (glej Burt v Kogovšek in drugi 2003: 188), izobrazbo pa v tri kategorije. S tem smo
zagotovili, da ima večina kategorij neodvisnih spremenljivk dovolj enot, da so lahko ocene parametrov
stabilne.
14

Pomembna sociodemografska spremenljivka je tudi zakonski stan, ki ni vključena v multiplo
klasifikacijsko analizo. Če jo vključimo v analizo, imajo namreč nekatere kategorije preveč praznih
celic in so zato lahko ocene parametrov nestabilne. Zakonski stan je povezan z življenjskimi
cikli, zato je 'posredno' upoštevan v starostnih razredih.
15

Odstotek sodelavcev/sošolcev/kolegov in sosedov je v omrežjih anketirancev v povprečju zelo
majhen. Za omrežja emocionalne socialne opore je namreč značilno, da vsebujejo močne in
intimne vezi, medtem ko je šibkih vezi v teh omrežjih zelo malo. Teh značilnosti nismo vključili v
multiplo klasifikacijsko analizo zaradi njihove skrajne asimetričnosti. Zaradi asimetričnosti
nismo vključili tudi pomembnosti vezi ter zadovoljstva z oporo. Vrednosti, ki se preveč odklanjajo
od povprečja, namreč nepravilno vplivajo na ocene povprečja in ocene odklonov, kar vpliva
tudi na izračun preostalih statistik (glej Andrews in drugi 1973: 9).
16

Izbrane neodvisne spremenljivke med seboj korelirajo, vendar nobeno koreliranje med spremenljivkami
ni zelo močno, zato jih lahko sočasno vključimo v multiplo klasifikacijsko analizo.



* Popravljena ocena povprečja je izračunana kot skupno povprečje odvisne spremenljivke plus
odklon vsake kategorije neodvisne spremenljivke od skupnega povprečja (to je vpliv posamezne
neodvisne spremenljivke, ko se vse preostale neodvisne spremenljivke drži konstantne) (glej

Andrews in drugi 1973:7).

Tabela 3: Rezultati multiplih klasifikacijskih analiz (nadaljevanje)



V modelih smo z izbranimi neodvisnimi spremenljivkami pojasnili od 1,8 % do
56,4 % variabilnosti posamezne odvisne spremenljivke.
S preverjanjem modelov ugotavljamo, da razlike med uporabniki in neuporabniki
mobilnega telefona niso statistično značilne v naslednjih značilnostih omrežij:
velikost omrežij, odstotek žensk, odstotek partnerja, odstotek sorodnikov in prijateljev
v omrežju, geografska oddaljenost, pogostost osebnih stikov in zadovoljstvo
s socialno oporo.
Razlike med uporabniki in neuporabniki so se pokazale v dveh značilnostih
omrežij. Uporaba mobilnega telefona je statistično značilno povezana s starostjo
alterjev (pri 10 % stopnji značilnosti). Če predpostavljamo, da so neuporabniki in
uporabniki enaki v vseh preostalih lastnostih, so razlike v povprečni starosti
alterjev v omrežjih majhne – neuporabniki imajo v svojih omrežjih alterje, stare
povprečno 41,1 leta, uporabniki pa alterje stare v povprečju 39,4 leta.
Uporaba mobilnega telefona je statistično značilno povezana tudi s povprečno



dolžino poznanstva med egom in alterji (razlike so statistično značilne pri 1 %
stopnji značilnosti). Neuporabniki poznajo člane svojih omrežij v povprečju približno
26 let, uporabniki pa v povprečju približno 3 leta manj.
Pri izbranih sociodemografskih spremenljivkah so se pokazale razlike v večini
značilnostih omrežij. Tako je starost pomembna pojasnjevalna spremenljivka pri
velikosti emocionalnega socialnega omrežja – mlajši anketiranci imajo v povprečju
večja omrežja kot starejši. Tudi druge raziskave so pokazale, da obstajajo
razlike v velikosti omrežij glede na starost anketiranca – velikost omrežja upada
s starostjo anketirancev, saj ljudje začnejo ‘izgubljati’ člane svojega omrežja (npr.
upokojitev, smrt, bolezen, ki omejuje gibanje itd.) (Iglič 1988; Kogovšek 2001;
Kogovšek in drugi 2003; Marsden 1987).

Starost je povezana tudi z drugimi značilnostmi omrežij. Starejši anketiranci
imajo v svojem omrežju tudi starejše alterje, ki jih seveda poznajo tudi dlje časa.
Z življenjskim ciklom posameznika je povezan tudi odstotek partnerja v omrežju
– večina mladih še nima stalnega partnerja, zato partner v prvi starostni skupini
predstavlja manjši del omrežja, najpomembnejši pa je partner pri posameznikih
v srednjih letih (starostna kategorija od 37 do 52 let), pri starejših (53 let in
več) pa je manjši odstotek partnerja povezan z izgubljanjem članov omrežij.
Sorodstvene vezi so pomemben vir socialne opore, težnja k večjemu številu
sorodstvenih vezi v omrežju pa je značilna za mlajše in starejše anketirance.
Nekoliko nižji odstotek sorodnikov v omrežju je značilen za posameznike v srednjih
   letih.17 Starost je povezana tudi z odstotkom prijateljev v omrežju. Prijatelji so sicer 
pomembni skozi celotno življenjsko obdobje, vendar imajo večjo vlogo
pri mlajših ljudeh. Odstotek prijateljskih vezi je največji v mladosti in s starostjo
ega upada – najpogostejše druženje s prijatelji je značilno za mlade, po 25. letu
starosti pri posameznikih nastopi obdobje intenzivnega družinskega življenja,
zato odstotek prijateljev upade, prav tako se zmanjša odstotek prijateljev pri
starostnikih, kar je povezano z izgubljanjem članov omrežij (Dremelj in drugi
2004; Iglič 1988; Kogovšek 2001; Kogovšek in drugi 2003).
S starostjo je značilno povezana tudi povprečna geografska oddaljenost.
Najbližje svojim alterjem živijo anketiranci stari od 37 do 52 let, nato anketiranci
stari do 24 let, sledijo anketiranci v drugi starostni skupini (od 25 do 36 let), najbolj
oddaljeni od članov svojih omrežij pa so anketiranci, stari 53 let in več.
Starost pa je močno povezana tudi s pogostostjo stikov – mlajši anketiranci imajo
v povprečju nekoliko pogostejše osebne stike s člani svojega omrežja kot starejši
anketiranci.18

Spol je statistično značilno povezan z velikostjo omrežja – ženske imajo v povprečju
večja omrežja od moških. Ženske imajo v povprečju tudi večji odstotek
žensk v svojem omrežju kot moški. Pri moških anketirancih partner predstavlja
večji odstotek omrežja kot pri ženskah19, ženske pa imajo v svojih omrežjih večji
odstotek sorodnikov, saj so ženske so v večji meri navezane na sorodstvene vezi
kot moški (Dremelj 2003; Dremelj in drugi 2004; Iglič 1988; Kogovšek 2001;
Kogovšek in drugi 2003; Marsden 1987). Pokazale so se tudi statistično značilne
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Smoreda in Thomas (2001: 3) ugotavljata, da posamezniki povečajo stike s sorodniki predvsem v
dveh življenjskih obdobjih: ko dobijo svojega otroka in ko se upokojijo.
18

Različne raziskave so pokazale, da imajo starejši ljudje s člani svojega omrežja manj pogoste
stike kot mlajši ljudje (Antonucci in drugi 2001; Marsden 1987).
19

Dremelj , Kogovšek in Hlebec (2004) prav tako ugotavljajo, da se moški v večji meri kot ženske po
emocionalno socialno oporo obračajo na svoje partnerice.



razlike med spoloma v povprečni dolžini poznanstva, geografski oddaljenosti in
v pogostosti osebnih stikov. Ženske poznajo člane svojega emocionalnega omrežja
v povprečju nekoliko dlje kot moški. Moški živijo v povprečju nekoliko bližje
svojim alterjem kot ženske in imajo v povprečju nekoliko pogostejše stike s člani
svojega omrežja. Manj pogosti stiki žensk s člani emocionalnega socialnega
omrežja so lahko posledica obremenjenosti žensk, ki imajo zato manj časa na
razpolago za stike s svojimi bližnjimi. Razlike med spoloma v zadovoljstvu s socialno
oporo pa so marginalno značilne. Moški si v nekoliko večji meri želijo, da bi
imeli v svojem omrežju več oseb, s katerimi bi se lahko pogovarjali o pomembnih
osebnih zadevah.
Izobrazba je statistično značilno povezana s starostjo alterjev – manj izobraženi
anketiranci imajo v svojih omrežjih nekoliko mlajše alterje. Pri manj izobraženih
anketirancih partner predstavlja manjši odstotek omrežja kot pri bolj izobraženih
anketirancih, manj izobraženi imajo v povprečju večji odstotek sorodnikov
in manjši odstotek prijateljev v svojih omrežjih. Gibanje upadanja deleža sorodnikov
v omrežju z naraščanjem izobrazbe anketirancev se kaže tudi v raziskavi
o omrežjih socialne opore Ljubljančanov (Kogovšek in drugi 2003). Tisti posa mezniki, ki se 
dlje izobražujejo, imajo tudi več možnosti za vzpostavljanje novih
stikov, zato imajo posledično bolj raznolika omrežja in tudi manj sorodnikov v
svojih omrežjih. V procesu izobraževanja spoznajo mnogo ljudi in to jim omogoča,
da vzpostavijo veliko več družbenih odnosov kot tisti, ki končajo samo osnovnošolsko
izobraževanje (glej Boissevain v Dremelj in drugi 2004: 55).
Izobrazba je statistično značilno povezana tudi z dolžino poznanstva. Najdlje
poznajo svoje alterje anketiranci, ki imajo končano poklicno ali srednjo šolo,
sledijo anketiranci s končano osnovno šolo ali manj, najmanj časa pa poznajo
svoje alterje visoko izobraženi anketiranci, kar je verjetno povezano s tem, da
imajo nižje izobraženi posamezniki v svojih omrežjih večji odstotek sorodnikov,
ki jih tudi poznajo dlje časa.
Ugotavljamo tudi, da si manj izobraženi v povprečju bolj želijo, da bi imeli več
oseb v svojem omrežju, s katerimi bi se lahko pogovarjali o pomembnih osebnih
zadevah. Manj izobraženi so torej manj zadovoljni s socialno oporo.

6.0 Sklep
Namen našega raziskovalnega dela je bilo ugotoviti, ali mobilne komunikacije
spreminjajo velikost in sestavo omrežij socialne opore in ali vplivajo na zadovoljstvo
s prejeto socialno oporo.
Preučevali smo razlike med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov v
velikosti in sestavi omrežij emocionalne socialne opore in zadovoljstvu s prejeto
oporo. Ugotovili smo, da v večini značilnosti omrežij emocionalne socialne opore
ni razlik med uporabniki in neuporabniki. Razlike se kažejo le v dveh značilnostih
omrežij – v povprečni starosti alterjev v omrežju in povprečni dolžini
poznanstva. Uporabniki imajo v svojih omrežjih emocionalne socialne opore
nekoliko mlajše alterje. Razlike med uporabniki in neuporabniki v povprečni
starosti alterjev so sicer marginalno značilne (statistično značilne razlike pri 10
% stopnji značilnosti). Razlike med uporabniki in neuporabniki v povprečni dolžini
poznanstva pa so statistično značilne pri 1 % stopnji značilnosti – neuporabniki
mobilnega telefona v povprečju poznajo svoje alterje dlje kot uporabniki
mobilnega telefona.
Po teh ugotovitvah se zastavlja vprašanje, zakaj med uporabniki in neuporabniki
praktično ni razlik v značilnostih emocionalnih socialnih omrežij. Emocionalno



socialno oporo posameznikom zagotavljajo najbližje osebe, ki pomembno vplivajo
na njihovo življenje. To so ponavadi partner, najbližji sorodniki in prijatelji. Za
emocionalno socialno omrežje so značilne močne in intimne vezi, šibkih vezi pa
je v teh omrežjih zelo malo. Partner, sorodniki in prijatelji so tisti, s katerimi se
posamezniki največkrat pogovarjajo o pomembnih osebnih zadevah. Ti večinoma
potekajo osebno in ne po mobilnem telefonu. V tem smislu imajo uporabniki in neuporabniki 
‘enake možnosti’ za komuniciranje s člani omrežja emocionalne
socialne opore.
Za razlago o tem, zakaj med uporabniki in neuporabniki mobilnih telefonov ni
razlik v značilnostih omrežij, lahko služi tudi Lingova razlaga stopenj oblikovanja
določenega odnosa. Ling trdi, da so pri ustvarjanju odnosov pomembni različni
mediji komuniciranja, ki imajo različne vloge glede na stopnjo, na kateri se
nahaja razvoj določenega odnosa. Na začetni stopnji oblikovanja odnosa se
posamezniki med seboj spoznavajo in na tej stopnji so primerni osebni stiki ali
komuniciranje s tehnologijami, kjer lahko posameznik svobodno ‘dostopa’ do
drugega, to so na primer različne internetne klepetalnice ali forumi. Na tej stopnji
mobilni telefoni niso primerni, saj za vzpostavljanje stika z drugo osebo
posameznik potrebuje njegovo telefonsko številko. Izmenjava telefonskih številk
običajno sledi šele po prvi stopnji ustvarjanja odnosa, torej takrat, ko se osebi
spoznata in se želita bolj spoznati ter ohraniti medsebojne stike (glej Ling 2000).
Mobilni telefon kot sredstvo za komuniciranje je torej namenjen predvsem za
dogovarjanje in usklajevanje dejavnosti med že obstoječimi vezmi med posamezniki.
Z mobilnimi telefoni si posamezniki ne širijo svojih socialnih omrežij s
spoznavanjem novih ljudi, temveč po mobilnih telefonih komunicirajo s posamezniki,
ki jih že poznajo.
Vpliv mobilne komunikacije na omrežja socialne opore je še neraziskano področje,
zato smo pri našem raziskovanju naleteli na nekaj omejitev. Največjo omejitev
je predstavljalo pomanjkanje teoretičnih in (kvantitativnih) empiričnih raziskav
o družbenih vplivih mobilnih komunikacij, kar v svojih delih poudarjajo
tudi drugi avtorji (Campbell in Russo 2003; Chen in Lever 2005; Geser 2004; Katz
in Aakhus 2002; Lasen 2002). Poleg tega je določeno omejitev predstavljala tudi
Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kjer so se zbirali
podatki samo za prve štiri člane emocionalnih socialnih omrežij. Do natančnejšega
vpogleda v sestavo omrežij bi verjetno prišli, če bi zbirali podatke za vse
člane emocionalnih socialnih omrežij. Izbran generator v anketi je poleg tega
meril le emocionalno socialno oporo in ne tudi drugih vrst opor. Če bi izmerili
tudi druge vrste socialne opore, bi zajeli tudi šibke vezi v socialnih omrežjih, ki
so za posameznike prav tako pomembne. Bolj poglobljeno sliko raziskovanega
pojava pa bi lahko dobili tudi z uporabo kvalitativnih metod (npr. fokusnih skupin
ali poglobljenih intervjujev) na manjšem izbranem vzorcu anketirancev.
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