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POVZETEK: Na osnovi pregleda znanstvenih študij in empiričnih raziskav, ki

proučujejo družbene vidike mobilne telefonije, ugotavljamo, da je preplet elementov

družbene povezanosti in individualizacije posledica vključenosti mobilnega

telefona v širok spekter družbenih procesov, v katerih so se postopoma, s

spreminjanjem uporabnikovega odnosa do mobilnega telefona preoblikovali

tudi vzorci njegovih družbenih rab. Ker ti vzorci obsegajo tako instrumentalne

kot tudi ekspresivne rabe, elemente družbene povezanosti in individualizacije, ki

jih združuje mobilni telefon, analiziramo na dveh ravneh: (1) v mobilnem telefonu

kot prenosnem mediju, ki uporabniku omogoča vsakdanje komuniciranje in

koordinacijo vsakdanjega življenja, ter (2) v mobilnem telefonu kot osebni tehnologiji,

s katero so povezane ekspresivne rabe, ki so rezultat vzpostavitve uporabnikove

interakcije z mobilnih telefonom kot tehnološkim artefaktom oziroma

simbolnim objektom. Če je na prvi ravni elemente družbene povezanosti mogoče

najti v mobilnem komuniciranju, ki uporabnikom v javnih in zasebnih prostorih

zagotavlja »nenehni stik « in ohranjanje družbenih odnosov z izbranim komunikacijskim

omrežjem, je na drugi ravni tri dimenzije individualizacije (avtonomijo,

avtentičnost in »otrdelo« družbenost) mogoče poiskati v uporabnikovi personifikaciji

mobilnega aparata, ki je postal del njegove samopredstavitve in

izrazna oblika subjektivnosti ter selektivnosti pri vzpostavljanju posredovanih in

neposredovanih družbenih interakcij .

1.0 Uvod

Razvoj mobilne telefonije, hitro naraščanje števila uporabnikov mobilnih telefonov

in dejstvo, da je mobilno komuniciranje oziroma komuniciranje prek mobilnega

telefona postalo nepogrešljiv del vsakdanje družbene realnosti, so v

zadnjem desetletju zbudili veliko zanimanje raziskovalcev v akademski sferi in

usmerili pozornost mnogih družboslovcev, bodisi sociologov, komunikologov,
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politologov ali kulturologov, k znanstvenemu raziskovanju z mobilnim telefonom

povezanih družbenih fenomenov. Čeprav so se raziskovalci iz Evrope, Severne

Amerike in Azije v začetku tega desetletja v večini analiz osredotočali na empirično

raziskovanje neposrednih učinkov mobilnih telefonov na različne vidike

vsakdanjega življenja ljudi in si v uvodu raziskav običajno zastavili vprašanje,

kako je mobilni telefon spremenil percepcije, vedenje in razmišljanje ljudi ter

odnose med njimi, so v kasnejših študijah ta pristop nadgradili in odnose med

mobilnim telefonom, njegovimi uporabniki ter družbenimi procesi tudi na analitični

ravni natančneje strukturirali. Obstoječi korpus družboslovnih raziskav o

mobilni telefoniji tako danes obsega niz empiričnih študij in teoretskih refleksij,

v katerih avtorji podrobno analizirajo: (1) fenomenologijo različnih uporab

mobilnega telefona (Haddon 1998, 2005; Ling 2004; Vincent 2005); (2) njegove

družbene funkcije (Okabe in Ito 2004; Agar 2004; Koskinen 2006; Scifo 2005; Katz

2006); (3) načine, kako so ga ljudje preoblikovali in mu spremenili osnovne namene

uporabe (Ling in Yttri 2002; Katz 2003; Fortunati 2002b, Nyiri 2003, 2005;

Fortunati 2005; Katz 2006).

Ko vzamemo v presek dosedanje raziskave o družbenih vidikih uporabe mobilnih

telefonov, lahko ugotovimo, da avtorji v večini teoretskih in empiričnih študij

vidijo v mobilnem telefonu komunikacijsko tehnologijo, ki je v obstoječe družbene

procese v vsakdanjem življenju vnesla elemente povezljivosti, dostopnosti,

varnosti, avtonomije, fleksibilnosti, mobilnosti in neodvisnosti, ter se tako skozi

prisvojitveni krogotok , kot Katz in Aakhus (2002) poimenujeta proces vključitve

mobilnih telefonov v vsakdanje življenje ljudi, izjemno dobro vključila v obstoječe

oblike družbenega delovanja in referenčne okvire posameznikovega izkustva.

Raziskovalci tako ugotavljajo, da je mobilni telefon (1) v vzajemni interakciji z

drugimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, med katerimi je

imel najpomembnejšo vlogo internet , oblikoval nove vzorce posredovanega

komuniciranja22, ki ljudem omogočajo učinkovitejšo organizacijo in usklajevanje
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vsakdanjih aktivnosti (Haddon 2005; Ling in Yttri 2002); (2) vzpostavil mobilna

družbena omrežja , v katerih nastajajo nove oblike družbene povezanosti in sku-

pinskega delovanja (Rheingold 2004; Agar 2004); (3) omogočil konvergenco

instrumentalnih in ekspresivnih funkcij, s katero so lahko uporabniki bolj ali

manj učinkovito povezali različne, predhodno ločene, sfere vsakdanjega življenja;

(4) zabrisal meje med javnim in zasebnim prostorom ter zbližal sferi intimnosti

in odtujenosti (Gergen 2002; Fortunati 2002a; Fortunati 2002b); (5) spojil

dimenziji mobilnosti in ustaljenosti (Huhtamo 2004; Thanh in Jřrstad 2005); (6)

postal medij, v katerem se je z inovativnostjo in kreativnostjo uporabnikov spreminjal

in preoblikoval jezik (Agar 2004; Taylor in Vincent 2005; Reid in Reid 2005;

Thurlow 2003); (7) postal tehnološki artefakt oziroma simbolni objekt, ki je nase

navezal estetski okus uporabnikov (Leung in Wei 2000; Fortunati 2007; Katz in

Sugiyama 2006; Katz 2006).

Če natančneje proučimo presek zgoraj naštetih ugotovitev, lahko sklenemo, da

v vsakdanjih družbenih uporabah mobilnega telefona obstaja zanimiva sinteza

procesov družbene povezanosti (social connectedness) in individualizacije, ki je

bila dosedaj v teoretskem diskurzu o mobilnem telefonu zelo redko predmet

poglobljene teoretske refleksije. Morda sta se na analitični ravni dvojni artikulaciji

mobilnega telefona še najbolj približala May in Hearn, ki sta mobilni telefon

označila kot »personificiran medij emancipacije, ki se odlično prilega ideologiji

individualistične omrežene družbe« (May in Hearn 2005: 201) ter Leopoldina

Fortunati (2007), ki je v uspešni spojitvi konvergence in individualizacije kot dveh

temeljnih principov globalizacije identificirala pomemben vzrok za današnjo

razširjenost in priljubljenost mobilnega telefona. Čeprav razpravi Maya in

Hearna (2005) ter Fortunatijeve (2007) nista usmerjeni k analitičnem raziskovanju

omenjene povezave, opozorita na prvi pogled nenavadno prepletenost družbene

povezanosti in individualizacije v mobilnem telefonu. Omenjena pojma

namreč v sociološki literaturi pogosto označujeta dva družbena procesa, ki sta

sicer med seboj povezana, vendar pa imata običajno različne (v nekaterih primerih
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celo nasprotujoče si) posledice za razvoj družbenih struktur in družbenih

odnosov. Tako na primer Bauman (2005) individualizacijo razume kot resno grožnjo

družbeni kohezivnosti in trdi, da je »vzpon individualizacije signaliziral

postopno oslabitev – razpadanje ali trganje – goste mreže družbenih vezi, v katere

je bila tesno zavita totalnost življenjskih aktivnosti« (Bauman 2005: 20). Ob

branju znanstvenih razprav in empiričnih raziskav o družbenih vidikih mobilne

telefonije se torej zastavlja vprašanje, kako je mobilni telefon v relativno tako

kratkem času lahko združil nekatere ključne dimenzije omenjenih procesov.

Cilj naše razprave je zato predstaviti nekatere obstoječe družboslovne študije o

mobilnih telefonih in v njih poiskati teoretska in empirična izhodišča, na osnovi

katerih je mogoče pokazati, kako in zakaj je mobilni telefon postal tista komunikacijska

tehnologija , ki na eni strani svojim uporabnikom zagotavlja intenzivno

povezanost s komunikacijskimi omrežji, v katerih delujejo, po drugi strani pa

uporabnikom na različnih družbenih ravneh omogoča vključitev v procese individualizacije.

To bomo storili tako, da bomo na analitični ravni poskušali vzpostaviti

stik med obstoječimi razpravami o vlogah in uporabah mobilnega telefofdv_

na v vsakdanjem življenju. V tem pogledu bomo iskali povezavo med študijami o

mobilnem telefonu kot mediju, ki vzpostavlja vsenavzoča komunikacijska omrežja,

v katerih »nenehni stik « (Katz in Aakhus 2002) omogoča intenzivnejšo družbeno

interakcijo, ter razpravami, ki mobilni telefon in mobilno komuniciranje

povezujejo s pojmi avtonomije, avtentičnosti in »otrdele« družbenosti kot tremi

dimenzijami individualizacije.

Pričujočo razpravo bomo začeli s pregledom lastnosti posredovanega komuniciranja

prek mobilnega telefona, kjer se bomo osredotočili na konvergenco govornega

in pisnega komuniciranja, ki je vidna v razvoju multimedijskih vsebin in v

trendu naraščanja števila posredovanih stikov, podvrženih hitri in racionalni

izmenjavi sporočil. Analizirali bomo razmerje med mobilnim komuniciranjem in

družbenimi odnosi ter opozorili na tezo nekaterih avtorjev (Fortunati 2002b;

Rivičre 2005; Scifo 2005; Koskinen 2006), da mobilno komuniciranje spreminja

odnos med pogostostjo in »globino« posredovanega medosebnega komuniciranja,

s čimer iz tehnološko posredovanih družbenih interakcij izginja recipročnost



oziroma družbena integracija. Izhajajoč iz Calhoun ove (1986) tipologije

družbenih odnosov in pojma objektualizacije (Knorr-Certina 1997) bomo nato

poskušali pokazati, kako se je z vsenavzočnostjo mobilnega komuniciranja v

družbenih okoljih spremenil uporabnikov odnos do mobilnega telefona. Slednji

poleg elementov dosegljivosti in povezljivosti vključuje tudi preplet nekaterih

dimenzij individualizacije, ki jih je po našem mnenju mogoče v uporabniških

praksah identificirati na treh ravneh, in sicer (1) v visoko individualiziranih

komunikacijskih omrežjih in pojavu odsotne navzočnosti; (2) v fetišizaciji mobilnega

telefona kot simbolnega objekta, ki mu uporabniki pripisujejo magično

moč in nanj vežejo občutke varnosti; (3) v procesu spreminjanja mobilnega telefona

v tehnološki artefakt , ki ga posamezniki uporabljajo za samopredstavitev

in izražanje estetskega okusa.

2.0 Mobilno komuniciranje in družbeni odnosi

Mobilno komuniciranje je tako v Sloveniji3 kot v preostalih delih zahodnega

sveta tisti del družbene realnosti, brez katerega si danes le težko lahko predstavljamo

koordinacijo vsakdanjih aktivnosti v javnih in zasebnih družbenih okoljih.

Holmes (2005: 64–66) vidi razloge za takšno razširjenost mobilnega komuniciranja

v digitalni zasnovi mobilnega telefona, ki mu omogoča tehnološko,

funkcionalno in nenazadnje strukturno konvergenco z drugimi (množičnimi)

mediji . Drugi avtorji (glej Geser 2004: 2–3) poudarjajo, da je mobilno komuniciranje

doseglo današnje razsežnosti, ker je mobilni telefon izpopolnil in razširil

interaktivnost tako svojega neposrednega predhodnika, to je stacionarnega

telefona, kot tudi radia in televizije, ki sta najbolj razširjena elektronska množična

medija. Višjo stopnjo interaktivnosti je mobilni telefon v primerjavi z drugimi

elektronskimi mediji dosegel zaradi razvoja mobilnega sinhronega komuniciranja

(prenos govora in videoklica), saj je na takšen način komuniciranje iztrgal iz

statičnosti v specifičnem prostoru ter s tem v sebi povezal dve dinamični družbeni
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ravni; sinhrono komunikacijsko dejanje in gibanje subjekta znotraj »fizičnega

« prostora.

Poleg sinhronega komuniciranja je mobilni telefon s kratkimi besedilnimi sporočili

med svojimi uporabniki znova spodbudil intenzivno asinhrono komuniciranje

v pisni obliki, ki so ga fiksni telefon, radio in televizija skoraj popolnoma

izrinili iz vsakdanjih posredovanih komunikacijskih procesov (Reid in Reid 2005;

Ling in Yttri 2002; Taylor in Vincent 2005; Agar 2004). Zaslugo za takšno razširjenost

te oblike posredovanega komuniciranja ima tudi internet (Reid in Reid

2005), ki je sredi devetdesetih let z uvedbo internetnih klepetalnic (IRC ), aplikacij

za sinhrono neposredno dopisovanje (ICQ, MSN , Google Talk) ter asinhronih

servisov (USENET , spletni dnevniki, spletni forumi , elektronska pošta ) povzročil

korenite spremembe v posredovanem pisnem komuniciranju. Mobilni telefon je

očitno nadgradil ta proces, ki je dobil današnje razsežnosti šele s pojavom in

kasnejšo uveljavitvijo kratkih besedilnih sporočil. Slednja so prerasla svojo začetno

tehnološko zasnovo in zlasti med mladostniki postala izjemno priljubljen

način tehnološko posredovanega komuniciranja, ki »je našel osrednje mesto v

sodobnem družbenem življenju«. (Taylor in Vincent 2005: 75)

Ker ljudje v takšnih okoliščinah vedno bolj pogosto uporabljajo mobilni telefon

za medosebno komuniciranje in ohranjanje medosebnih stikov (Ling in Yttri

2002), je mogoče v literaturi o družbenih učinkih mobilne telefonije pogosto

zaslediti idejo, da je mobilno komuniciranje okrepilo družbeno povezanost med

posamezniki, ki so vključeni v mobilna komunikacijska omrežja . Povečan obseg

pogovorov in število izmenjanjih kratkih besedilnih sporočil ter »nenehni stik «

(Katz in Aakhus 2002) naj bi namreč med uporabniki učvrstili obstoječe družbene

odnose (Reid in Reid 2005), povečali prodornost primarnih in partikularnih

družbenih vezi (Geser 2005), poglabljali vertikalne družbene odnose (Gegren

2002) in nenazadnje okrepili intimnost domačih oziroma družinskih vezi (Ling

2000; 2004). Nekoliko bolj kritične do učinkov mobilne telefonije na družbene

odnose so nekatere druge študije, ki sicer ugotavljajo, da bodo ljudje najverjetneje

res vedno večji del življenja preživeli v prostorih, kjer bodo pogosti pogovori

in izmenjave kratkih besedilnih sporočil prek mobilnega telefona postali del



njihovega vsakdana, vendar pa to še ne pomeni, da bo mobilno komuniciranje

izboljšalo kvaliteto njihovih medosebnih odnosov. Tako na primer Myerson

(2001) vidi v mobilnem telefonu komunikacijsko tehnologijo, ki bo najverjetneje

razkrojila družbeno povezanost in zreducirala družbene odnose na kratkoročne,

fragmentarne in sporadične stike. Podobno kritična sta do vloge mobilnega

komuniciranja v vsakdanjem življenju tudi Gergen (2000; 2002) in Fortunatijeva

(2002b). Prvi zaznava v obstoječi razširjenosti mobilnega telefona novo priložnost

za zoženje komunikacijskih omrežij (Gergen 2000) in zmanjšanje obsega

neposredovanih družbenih interakcij v javnih prostorih. Zasebna komunikacijska

omrežja, sestavljena iz družinskih članov, znancev in/ali prijateljev, ki so z

mobilnim telefonom nenehno navzoča v javnih družbenih okoljih, osredotočijo

uporabnike na njihovo obstoječe komunikacijsko omrežje in medosebne odnose,

s čimer v ozadje potisnejo neposredovane interakcije ter preprečujejo različne

oblike širše družbene participacije, ki je za Gergena (glej 2002: 240) nujno

potrebna v vedno bolj multikulturnem svetu. V zaprtih, individualiziranih in vsenavzočih

komunikacijskih omrežij lahko postane posameznik ujet v množico

»površinskih« družbenih odnosov, ki hkrati ogrožajo njegovo širšo družbeno

integracijo, saj, po mnenju Fortunatijeve (2002b: 516–517), »s komunikacijskega

vidika ponavljajoče pogovore prek mobilnega telefona v zaprtem krogom oseb

spremljajo toge in negibne komunikacijske strukture, kjer se posamezniki vedno

znova na enak način pogovarjajo o istih stvareh«. S tem na družbeni ravni izginja

zmožnost empatije, pogajanj in posredovanja vzajemnih interesov. Vsebine

pogovorov prek mobilnega telefona namreč razkrivajo »večji interes po predstavitvi

kot refleksiji sveta, opisovanju doživetij kot raziskovanju njihovih pomenov,

izražanju pripadnosti kot njeni analizi« (Minnini v Fortunati 2002b: 517).

Upravičenost takšnih ugotovitev potrjujejo tudi nekatere študije o uporabi kratkih

besedilnih sporočil, v katerih avtorji ugotavljajo (glej Agar 2004: 105), da so z

zatonom posameznikove kreativnosti, ki se odraža v opaznem trendu krajšanja

besed in stavčnih struktur ter banaliziranju vsebin, kratka besedilna sporočila

postala simbol problematičnega procesa erozije družbene povezanosti v medosebnih

odnosih znotraj mobilnih komunikacijskih omrežij.



Koskinen (2006) na osnovi rezultatov svojih raziskav dodaja, da podobni zaključki

veljajo tudi za multimedijska sporočila . S stopnjevanjem pogostosti pošiljanja

multimedijskih sporočil prek mobilnega telefona se v pogovorih med sporočevalci

ne vzpostavi podporno komuniciranje , temveč se sporočila spremenijo v sredstvo

za reprodukcijo banalnosti. Uporabniki mobilnih telefonov z integriranimi

digitalnimi kamerami namreč fotografirajo povsem vsakdanje motive, ki si jih

naprej sebi, nato pa še naslovnikom razlagajo kot nekaj razburljivega in nenavadnega,

s čimer tudi utemeljujejo njihovo pošiljanje (glej Koskinen 2006: 2).

Rivičre (2005) odnos med pogostostjo komuniciranja in banaliziranjem vsebin

postavi v kontekst vsakdanjega iskanja zadovoljstva kot primarnega procesa

človeške psihe. Za avtorico se s kratkimi besedilnimi in multimedijskimi sporočili

ne širijo le intimna in čustvena, ampak tudi senzacionalistična ter spektakularna

sporočila. »Ljudje naraščajoče uporabljajo intimna sporočila za igro s čustvi,

ki nima nikakršnega racionalnega namena, razen tega da vzbuja senzacionalizem,

v katerem je iskanje trenutnega zadovoljstva samo po sebi cilj« (Rivičre

2005: 212). Barbara Scifo (2005) v svoji študiji o uporabi mobilnih telefonih z digitalno

kamero in pošiljanju multimedijskih sporočil opozori še na dvoje vidikov

odnosa med pogostostjo mobilnega komuniciranja in ohranjanja medosebnih

stikov. Najprej ugotovi, da izjemno majhen delež »mobilnih fotografij« postane

del multimedijskih sporočil. Uporabniki večino posnetih fotografij ne vključijo v

sporočila, ampak jih shranijo v svojem mobilnem aparatu. V njem gradijo prenosni

arhiv spominov, ki ga drugim zelo redko pokažejo. Prenosni arhiv je posamezniku

»vedno na dosegu roke, v trenutkih nostalgije postane nekaj, kar si vedno

znova rad ogleda ali mu omogoči, da zapolni ‘vmesna’ obdobja v vsakdanji rutini

« (Scifo 2005: 365–366). Opisano delovanje je torej usmerjeno predvsem v posameznika,

in ne v njegovo komunikacijsko omrežje . V primeru pa, ko »mobilne

fotografije« postanejo del multimedijskih sporočil, Scifova (2005) ugotavlja, da

pogostosti vsakdanjega komuniciranja prek multimedijskih sporočil med člani

teh omrežij ni mogoče enolično povezati s kvaliteto in globino družbenih odnosov,

ki nastanejo med njimi. Podobno kot nekateri drugi raziskovalci (Okabe in

Ito 2004; Koskinen in Kurvinen 2005) namreč opaža, da multimedijska sporočila



večinoma »krožijo« le znotraj manjših zaprtih omrežjih, v katerih je med člani

pogosto navzoče tudi neposredovano komuniciranje ali pa med njimi obstajajo

močne sorodstvene, prijateljske in čustvene vezi. Kljub navzočnosti določene

stopnje tehnične in simbolne kreativnosti sporočila v takšnih omrežjih postajajo

z zbliževanjem posameznikov v interakcijah vedno bolj vsakdanja in dolgočasna.

Če sta v sporočilih med znanci in prijatelji še navzoči izvirnost in kreativnost,

namenjeni vzbujanju pozornosti in navezavi dialoga, so v komunikacijskih procesih

znotraj intimnih diad sporočila večinoma usmerjena zgolj v vzdrževanje

»vizualne navzočnosti« (Koskinen 2006).

3.0 Družbena povezanost v mobilnih komunikacijskih omrežjih

3.1 Interakcija brez integracije

Zgoraj omenjena kritična razmišljanja o vlogi sinhronega in asinhronega komuniciranja

prek mobilnega telefona v medosebnem komuniciranju seveda odpirajo

vprašanje o razmerju med pogostostjo posredovanega komuniciranja in

družbeno povezanostjo, ki se vzpostavlja znotraj mobilnih komunikacijskih

omrežij. To razmerje lahko po Holmesovem mnenju (2005: 149–151) razširimo na

odnos med procesoma družbene interakcije in integracije. Če družbeno interakcijo

definiramo kot aktivno vključitev v posredovano ali neposredovano, verbalno

ali neverbalno komunikacijsko dejanje, družbeno integracijo pa kot rezultat

tistih oblik interakcij, ki vključujejo recipročnost, ki nastaja prek soodvisnosti,

dolgoročne povezanosti ter močne identifikacije z drugim, celo z abstraktnim

drugim (glej Mead 1997; Goffman 1959), Holmes (2005) trdi, da pri tehnološko

posredovanem komuniciranju družbenih interakcij ni mogoče vselej povezati z

navzočnostjo družbene integracije. Obstajajo namreč situacije, kjer recipročnost,

ki je pogojena z vzajemno vključitvijo družbenih akterjev v posredovano

interakcijo, ni povezana z družbeno interakcijo.

Omenjeni pojav Holmes (2005: 149) poimenuje interakcija brez recipročnosti in

ugotavlja, da je slednja spremljala razvoj vseh družb, v katerih so bile vidne ali

so še vedno vidne različne oblike družbenih povezav in odnosov na daljavo, ki so

bolj ali manj intenzivni, mobilni in/ali instrumentalni. Predvsem v abstraktnih

družbenih okoljih, kot so na primer velike metropole, kjer posamezniki vstopajo



v mnogo kratkotrajnih, začasnih ter neposrednih interakcij, so vsi družbeni

odnosi vključevali kompleksne vzorce neposredne navzočnosti in prekinitvene

odsotnosti na daljavo (Urry 2003). S širitvijo elektronskih komunikacijskih medijev,

ki omogočajo posredovane interakcije, so se takšni vzorci interakcij še dodatno

okrepili in iz javne sfere prodrli tudi v zasebna družbena okolja. S tem je

nastala vrsta medseboj povezanih javnih in zasebnih komunikacijskih omrežij, v

katerih je intersubjektivnost pogosto odsotna, saj je stopnja prepoznavnosti in

identifikacije med družbenimi akterji v njih, kljub velikemu številu interakcij,

zelo nizka (glej Holmes 1997: 31). Holmesovo kritično razmišljanje o učinkih tehnološko

posredovanega komuniciranja na razvoj recipročnosti v tehnološko

posredovanih družbenih interakcij ah in deljena mnenja raziskovalcev o vlogi

mobilnega komuniciranja v družbenih odnosih, ki na eni strani ugotavljajo, da

mobilni telefon omogoča ohranjanje medosebnih stikov tudi v času fizične ločenosti,

utrjevanje prijateljstva ter poglabljanje intimnih in družinskih vezi (Ling in

Yttri 2002; Reid in Reid 2005; Ishii 2006), po drugi strani pa trdijo, da mobilno

komuniciranje razširja površinske stike, ki krepijo mrežo plitkih medosebnih

odnosov (Gergen 2002; Fortunati 2002b; Scifo 2005; Koskinen 2005), zastavljajo

vprašanje o dejanski vlogi mobilnega telefona pri vzpostavljanju in ohranjanju

družbene povezanosti znotraj omrežij tehnološko-družbene mobilnosti.

3.2 Komunikacijske ravni družbene integracije

Zanimiv odgovor se ponuja v analizi in tipologiji posredovanih družbenih odnosov

ameriškega teoretika javne sfere Craiga Calhouna (1986), ki s fenomenološkim

pristopom razvije tipologijo komunikacijskih ravni družbene integracije,

vključujoče primarne, sekundarne, terciarne in kvartarne družbene odnose .

Calhoun pri razvoju svoje taksonomije izhaja iz Cooleyjeve dialektične delitve

družbenih odnosov na primarne, ki so neposredni in vključujejo celotno osebnost,

ter sekundarne, ki morajo zadoščati le kriteriju neposrednosti, vendar ta

ne sme dovoljevati nikakršne oblike intimnosti ali večstranske prepoznavnosti

(glej Calhoun 1986: 332). Ker Calhoun ob opazovanju vplivov modernih komunikacijskih

tehnologij ugotavlja, »da lahko identificiramo kot neposredne tudi tiste

družbene odnose, ki temeljijo na bolj ali manj kompleksnih komunikacijskih sistemih



« (Calhoun 1986: 332), svojo tipologijo dopolni še z dvema oblikama posredovanih

odnosov, in sicer s terciarnimi, ki se jih zavedamo in smo v njih aktivni,

ter kvartarnimi, ki se jih običajno ne zavedamo in jim nismo naklonjeni.

Calhoun v svoji razpravi trdi, da sodoben (mestni) ritem življenja pomembno

spreminja razmerje med primarnimi in sekundarnimi odnosi, zato jim v svoji

analizi posveča tudi največ pozornosti. Primarni odnosi se pojavljajo v družini in

manjših zasebnih omrežjih, ki temeljijo na neposredovanem medosebnem komuniciranju.

Čeprav pogosto vključujejo tudi konflikte, jih ljudje spoštujejo, saj jim v

osnovi zagotavljajo spontana okolja za integracijo. Nasprotno, mestni prebivalci

sekundarnih odnosov kljub njihovi neposrednosti pretirano ne spoštujejo, temveč

so zanje samo del širše podobe anonimnega mestnega življenja, ki ponuja

»niz naključnih, kratkotrajnih in površinskih stikov čez družbeno-kulturne meje«

(Calhoun 1986: 335). Posamezniki zato pri svojih vsakdanjih aktivnostih v sekundarnih

odnosih pogosto občutijo frustracijo, ker z njimi ne uspejo zadovoljiti

vseh praktičnih (instrumentalnih) in čustvenih potreb, kljub temu da ti odnosi od

njih zahtevajo veliko časa in čustvene vključenosti (glej Calhoun 1986: 335). Poleg

tega so sekundarni odnosi pogosto povsem funkcionalne narave; če se njihova

funkcionalnost ne uspe udejanjiti, se to še močneje odraža v skrajni obsodbi

brezupnosti čustvenih ali drugih vrednot, značilnih za tovrstno raven odnosov.

Zaradi njihove praktične različnosti od primarnih so sekundarni odnosi tudi

vzrok razširjenega občutka anomije.

Brezupen položaj v razmerju med primarnimi in sekundarnimi odnosi, ki je po

Calhounu viden v vsakdanji napetosti med njimi, je olajšan s splošnim razvojem

tehnološko posredovanih terciarnih odnosov. Čeprav nekateri ljudje vidijo v njih

samo raztelešeno podaljšanje odtujenih sekundarnih odnosov (še posebej, ko so

terciarni odnosi nepopolni, neizoblikovani ali predstavljajo manj pomemben del

vsakdanjih družbenih interakcij), večina posameznikov to raven tehnološko

posredovanih odnosov dojema kot način nevtralizacije nezadovoljstva v sekundarnih

odnosih. Širitev terciarnih odnosov zato zmanjšuje število sekundarnih

odnosov, vendar pa ne vpliva na krčenje obsega primarnih odnosov (glej

Calhoun 1986: 335). Calhoun namreč domneva, da z zamenjavo nemoči širše



družbene integracije, ki smo ji priča na vsakdanji neposredovani ravni, terciarni

odnosi dejansko omogočijo posameznikom, da več časa posvetijo primarnim

odnosom. Komunikacijske tehnologije torej lahko odpirajo nove možnosti za

vzpostavitev pogostejših primarnih odnosov, vendar se je ob tem potrebno zavedati,

da ti potenciali niso vselej izkoriščeni ali, kot trdi Calhoun (1986: 336), »mi

morda lahko posvetimo več časa in energije izgradnji skupnosti, prijateljstev in

družinskega življenja, vendar je to samo možnost, ki nam jo ponujajo nove komunikacijske

tehnologije, in ne njihova samoumevna posledica«. Zato kljub opisani

fleksibilnosti družbenih odnosov, ki nam jih ponujajo tehnološka orodja in komunikacijski

mediji , Calhoun (1986: 337) jasno opozarja:

»Obstaja tudi vsaj toliko (ali celo več) razlogov za razmišljanje o tem, da

bodo nove komunikacijske tehnologije povzročile ali spremljale nadaljnjo

izroditev družbenih odnosov. Usmeritev k oportunističnim odnosom

bo lahko celo pospešena; pasivni užitki, ki jih ponujajo množični mediji ,

bodo morebiti prevladali nad aktivno družbeno participacijo. Nekateri

bodo morda celo opustili primarne odnose in dali prednost odnosom, ki

temeljijo na posameznih egoističnih ciljih in so posredovani prek komunikacijskih

tehnologij, ali, kar je še slabše z vidika družbene integracije,

dali bodo prednost družbi komunikacijskih tehnologij, ki so zanesljive,

ne odgovarjajo in redko naredijo neumne napake.«

Z drugimi besedami, Calhoun zaznava dva pomembna družbena pojava. Prvič

uvidi napetost med sposobnostjo komunikacijskih tehnologij, da izboljšajo in

regenerirajo družbene odnose ter nagnjenjem posameznikov, da družbene

odnose nadomestijo z družbenostjo tehnologij. Kot drugo pa opozori na spremenjen

odnos posameznikov do komunikacijskih tehnologij, ki se odraža v novih

načinih družbene strukturiranosti tehnologij in spremenjenih uporabniških praksah,

ki so se pojavile z vključitvijo novih komunikacijskih tehnologij v družbene

odnose.

3.3 Objektualizacija – družbenost s komunikacijskimi mediji

Že McLuhan (1964) je s svojo zgodovinsko analizo razvoja komunikacijskih tehnologij

pokazal, da z razvojem novih (elektronskih) medijev nastajajo med seboj



povezani sistemi tehnološko-družbenih omrežij, v katerih se vključenost procesov

komuniciranja v različne tehnološke sisteme spremeni v enega od normativnih

vidikov delovanja komunikacijskih omrežij znotraj družbenega sistema. Bolj

kot so tehnologije vključene v takšna omrežja, večja je verjetnost, da uporaba in

povezanost s tehnologijami postaneta transparentni in sami po sebi cilj

(Heidegger 1997) ter da vključenost tehnologij vzpostavi tehnološko pogojen

način družbenega delovanja v vsakdanjem življenju (glej Holmes 2005: 180). Ko

je tehnologija kot »oprema« rutinsko uporabljena za dosego zastavljenih ciljev,

postane njena moč samoumevna, s tem pa tehnologija nevidna. Heidegger pojasni

problem nevidnosti tehnologije, ko trdi, da »postane ‘oprema’ problematična

tedaj, ko je nedostopna, ko ne deluje pravilno oziroma ko se začasno pokvari.

Samo takrat se ljudje pomaknejo od ‘popolnoma prevzetega posnemanja’ do

‘premišljenega posnemanja’ in znanstvene drže teoretske refleksije o značilnostih

tehnoloških entitet« (Heidegger v Knorr-Certina 1997: 10). Če posamezniki

hočejo (1) obvladati tehnološke spremembe, (2) se soočiti s spremembami v uporabi

tehnologij in (3) premagati motnje v delovanju ali disfunkcije tehnologij,

morajo razviti določeno znanje o lastnosti tehnologij. Heidegger zato trdi, da

tehnološka družba predpostavlja bolj »teoretično držo«, ki je usmerjena proti

objektom znanja, kot pa navzočnost »praktičnega razuma«, ki je vezan na razumevanje

tehnologije kot orodja v človeških rokah. Heidegger (1997), podobno kot

Giddens (1991), tudi ugotavlja, da takšna ontološka in spoznavna drža, ki je bila

nekoč povezana s sfero znanosti in strokovnjakov v procesu modernizacije,

postopno pronica v vse pore vsakdanjega življenja in postaja v obdobju, ki ga

Giddens poimenuje refleksivna modernost, prevladujoča »družbena drža« vseh

posameznikov.

Z oblikovanjem nove »družbene drže« se spreminja tudi odnos ljudi do tehnologij,

ki so del njihovega vsakdanjega življenja. Knorr-Certina (1997) te spremembe

razume kot del procesa objektualizacije, s katerim opiše »način, kako objekti

izpodrivajo vlogo ljudi kot odnosnih partnerjev v družbenem okolju in proces, v

katerem objekti posredujejo medosebne odnose, tako da ti postajajo vedno bolj



odvisni od objektov, ki jih posredujejo« (Knorr-Certina 1997: 1). Proces objektua lizacije 

usmerjata dve gonilni sili, in sicer (1) širitev strokovnega konteksta in

kultur znanja v družbi, ki omogočata, da te kulture usmerjajo družbenost v

objekte, ter (2) odnosna tveganja, ki jih mnogi razumejo kot inherentno lastnost

medosebnih odnosov v sodobni družbi. V primeru, da medosebni odnosi propadejo,

posamezniki slednje nadomestijo z vzpostavitvijo odnosov z objekti. Opisani

proces Knorr-Certina razume kot postdružbeni razvoj, kjer je beseda »družbeno

« rezervirana za tiste oblike družbe, ki so temeljile na solidarnosti v

Durkheimovem smislu enotnosti nečesa skupnega, enotnosti področja morale

ali enotnosti pomenov. V proces postdružbene tranzicije so vključene tudi informacijske

družbe, v katerih so se družbene strukture, poznane iz preteklosti,

postopoma preoblikovale, nekatere med njimi pa so tudi izginile.

Knorr-Certina (1997: 6) opozarja, da so zgoraj opisane spremembe običajno

pojasnjene v Durkheimovem smislu, kot nadaljnja spodbuda individualizaciji,

izgubi skupne kulture in umetno zasnovanega družbeno-kulturnega konsenza.

Kljub temu po njenem mnenju odmik od vrednotnega konsenza in vzpon individualizacije

ne pomenita nujno »izumrtja družbenega«, saj trdi, da postdružbeni

odnosi niso adružbeni ali ne-družbeni (Knorr-Certina 1997: 7), temveč je prišlo v

teh procesih do projekcije družbenosti na tehnološke objekte in komunikacijske

medije, ki so jih ljudje v preteklosti potrebovali zgolj za pragmatično vzpostavitev

in ohranjanje posredovanih družbenih odnosov. Ker so v takšnih razmerah po

eni strani za posameznika tehnologije lahko pomembno sredstvo za ohranjaje

povezanosti s komunikacijskim omrežjem, po drugi stani pa lahko postanejo

integrirane v vsakdanje družbene prakse, in sicer tako, da posredovano komuniciranje

z drugo osebo nadomesti interakcija s tehnološkimi mediji , odnosa

posameznikov do (komunikacijske) tehnologije ni mogoče razumeti le kot ritual,

ampak tudi kot način, s katerim ti vsakdanje objekte osmislijo in jih spremenijo

v objekte znanja. To pa pomeni, da je poleg »rituala« vsakdanje uporabe tehnološkega

objekta ali komunikacijskega medija, zelo pomembna tudi epistemološka

intimnost z objektom. Slednjo je mogoče pri uporabi mobilnega telefona zaznati

na dveh ravneh. Najenostavneje je opazna v uporabi programskih aplikacij, ki



omogočajo nove strategije maksimizacije nadzora nad interakcijami in minimizacije

naključnih ali nezaželenih stikov (Humphreys 2005). Namerni izklop

mobilnega telefona v trenutku, ko posameznik hoče biti »nedosegljiv«, ali uporaba

funkcije prikaza identite kličočega, ki ima za posledico razpad »hegemonije

kličočega«, kot Robert Hopper poimenuje asimetrični odnos moči med osebo, ki

kliče, in osebo, ki je klicana (glej Hopper v Humphreys 2005: 824–827), sta samo

dva primera, ki kažeta na to, kako se s povečanjem instrumentalne kontrole nad

procesom posredovanega komuniciranja okrepi uporabnikov intimni odnos z

mobilnim telefonom. Na drugi ravni se mobilni telefon »približuje« uporabniku s

svojo vizualno in/ali funkcionalno prilagodljivostjo ohišja, zvonjenja, ozadij, programskih

aplikacij, uporabniškega vmesnika in prenosljivega arhiva fotografij

in glasbenih melodij (glej Katz 2006: 78–82; Fortunati 2005: 153, 156–157).

Objektualizacija se torej v mobilnem telefonu prepleta z individualizacijo, kar je

vidno v idiosinkratičnosti mobilnega aparata, ki je postal izrazna oblika uporabnikove identitete, 

subjektivnosti in selektivnosti pri vzpostavljanju družbenih

interakcij.

4.0 Mobilni telefon kot katalizator individualizacije

Individualizacija je strukturna lastnost visoko diferenciranih družb (Beck in

Beck-Gernsheim 2002), ki je imela pomembno vlogo v spreminjanju družbenih

struktur, oblik družbenega delovanja, družbenih interakcij in odnosov že pred

pojavom mobilnih komunikacijskih tehnologij. Začetek njenega zgodovinskega

vzpona sega v obdobje ponovne vzpostavitve osebne svobode in avtonomne

moči »šibkih« posameznikov, ki se je materializirala v spremembah številnih

družbenih norm, zakonov, svetov, življenjskih praks in načinov sobivanja v sferah

dela, družine in prostega časa (glej Fortunati in Maganelli 2003: 71). Bauman

(2005) na konceptualni ravni loči tri med seboj povezane dimenzije pojma individualizacije,

ki jih je mogoče zaslediti v sodobni družbi oziroma v »tekočem življenju

« (Bauman 2005: 3), in sicer avtonomijo, avtentičnost in »otrdelo« družbenost

(hardening of sociality).

Pojem individualizacija se danes najpogosteje povezuje s posameznikovo avtonomijo,

ki je izraz njegove osebne svobode in označuje njegovo suverenost in zmožnost



za neodvisno artikulacijo svojega delovanja, prepričanj in ciljev. Avtonomijo

zato posamezniki dojemajo kot pravico in dolžnost ali, kot pravi Bauman (2005:

19), »izjava ‘Jaz sem posameznik.’ v prvi vrsti pomeni, da sem jaz tisti, ki sem

odgovoren za svoje dobre in slabe lastnosti, in moja naloga je, da negujem prve

in obžalujem ter izboljšam druge«. Avtentičnost je izraz posameznikove okrepljene

sposobnosti za (samo)refleksijo, ki je usmerjena v iskanje »iskrenega in

resničnega jaza«, na osnovi katerega posameznik v toku svoje življenjske zgodovine

lahko oblikuje tiste edinstvene in nenadomestljive kvalitete, po katerih se

razlikuje od drugih ljudi (glej Bauman 2005: 17). »Otrdela« družbenost predstavlja

tretjo dimenzijo pojma individualizacije, ki je povezana z nevarnostjo osiromašenja

družbenih vezi in poglabljanja vzajemne indiferentnosti med ljudmi kot

posledice pluralizacije posameznikove možnosti izbire. Označuje vedno močnejšo

osredotočenost posameznikov, ne glede na druge ljudi, in posledično pomeni

oslabitev solidarnosti, razvoj narcisizma (Lasch 1978) in izgubo sposobnosti in/

ali želje po družbeni mediaciji, ki sta nujno potrebni za reševanje in regulacijo

konfliktov v družbenem sistemu (Moscovici in Doise 1994).

V dosedanjih študijah o uporabi mobilnih telefonov v vsakdanjem življenju, predvsem

pa iz socioloških in komunikoloških refleksij o mobilnem telefonu kot

»osebni komunikacijski tehnologiji« (Katz in Aakhus 2002; Huhtamo 2004; Katz

2006; Fortunati 2005), je mogoče najti nekaj vzporednic med aktivno vključitvijo

mobilnega telefona v vsakdanje aktivnosti posameznikov in zgoraj predstavljenimi

dimenzijami pojma individualizacije. Vpetost mobilnega telefona v družbene

procese, ki vključujejo preplet različnih dimenzij individualizacije, je po

našem mnenju mogoče identificirati na treh ravneh, in sicer (1) v uporabniških praksah, s 

katerimi se vzpostavlja poseben družbeni odnos med uporabniki

mobilnih telefonov in posamezniki, ki so »fizično« navzoči v njihovi neposredni

okolici; (2) v preoblikovanju mobilnega telefona v tehnološki artefakt , ki daje

ljudem občutek varnosti, saj se nanj lahko vedno zanesejo in ga uporabljajo kot

sredstvo za zmanjševanje družbenih tveganj; (3) v izraznih oblikah mobilnega

telefona kot dela materialne kulture, s katerimi je postal »všit« v življenjski stil

uporabnikov in s tem v kulturne prakse, kode ali morebitne ideološke tvorbe.



4.1 Individualistična omreženost in odsotna navzočnost

Na ravni družbenih interakcij med posamezniki v javnih prostorih je povezavo

med individualizacijo in posredovanim komuniciranjem prek mobilnega telefona

mogoče zaznati predvsem v dejstvu, da si uporabniki mobilnih tehnologij

lahko intenzivno izmenjujejo svoja subjektivnega izkustva, ne da bi se vključili v

širše družbeno okolje in izstopili iz svojega ožjega komunikacijskega omrežja.

Zlasti v urbanih okoljih, kjer vedno več ljudi živi v majhnih in zaprtih družinskih

celicah, se oblikujejo zasebna in selektivna komunikacijska omrežja, s katerimi

so njihovi člani povezani tudi v javnih prostorih. Uporabniki mobilnih telefonov

so na ulicah, v parkih in drugih javnih prostorih v »nenehnem stiku« z izbranimi

skupinami ljudi (na primer s sorodniki, prijatelji, znanci), ki so vključeni v njihova

komunikacijska omrežja (Katz in Aakhus 2002). Težava opisane neomejene

omreženosti javnih prostorov z zasebnimi komunikacijskimi omrežij je v tem, da

z izboljšano interaktivnostjo, večjo priročnostjo in preprostejšo prenosljivostjo

mobilnih medijev uporabniki lažje spreminjajo javna prizorišča v elektronsko

zasnovane prostore komunikacijske zasebnosti in se tako oddaljujejo od neposredovanih

družbenih odnosov v javnem prostoru. Holmes (2005: 92) denimo

ugotavlja, da se z naraščanjem pogostosti uporabe mobilnega telefona na javnih

prizoriščih zmanjšuje število neposredovanih medosebnih stikov. Če pa so ti v

javnih prostorih navzoči, so zmeraj bolj ogroženi in shizofrenični, saj obstaja

velika verjetnost, da bodo ujeti v mrežo vsenavzočih »mobilnih« komunikacijskih

omrežij. V tem pogledu sta za Holmesa (2005: 92) mobilni telefon in walkman

najnazornejša primera mikroprilagodljivosti individualnim željam posameznika

v javnem življenju, ki ga odvračata od neposrednih družbenih odnosov in družbenih

vlog ter mu tako dajeta občutek avtonomije, na škodo njegove zmožnosti

za interakcijo z drugimi. Podobno tudi Sharp (glej Sharp 1985: 62–63) povezuje

(oddaljeno) dostopnost in mobilnost4, ki jo omogočajo mobilne komunikacijske
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Kenichi Ishii (2006) razlikuje tri med seboj povezane oblike mobilnosti: (1) prostorsko mobilnost
(spatial mobility), ki označuje prostorsko potovanje (physical travel); (2) časovno mobilnost (temporal
mobility), ki je posledica prostorske mobilnosti in je vidna v zmanjšanju časovne oddaljenosti
točk v prostoru; (3) kontekstualno mobilnost (contextual mobility), ki označuje neodvisnost
komuniciranja od specifičnega (kulturnega ali družbenega) konteksta ter (javnega ali zasebnega)
prostora. Kontekstualna mobilnost je po Ishiijevem mnenju (2006: 347) ključna za razumevanje
družbenih vidikov uporabe mobilnih telefonov. Iz Sharpove (1985) razprave o odnosu med



tehnologije v medosebnih odnosih znotraj javnih prizorišč, z idejo individualistično omrežene 

družbe, saj po njegovem mnenju, »tehnološki mediji , s tem ko omogočijo

družbenim vezem, da postanejo razširjene v prostoru in času, ustvarijo

okolje, v katerem ima posameznik občutek, da je ‘dvignjen’ iz vsakodnevnih

neposredovanih odnosov« (Sharp 1985: 63).

Ob takšnem dojemanju medosebnih odnosov s svojo neposredno okolico se spreminja

tudi fenomenologija navzočnosti uporabnikov mobilnih komunikacijskih

tehnologij v družbenem prostoru (Urry 2006), in to tako, da so ti v javnem prostoru

dejansko samo »fizično« navzoči. V jasni refleksiji tega, kar se danes z

medosebnim komuniciranjem dogaja na vlakih, avtobusih, postajah podzemne

železnice, ulicah in v restavracijah, Susan Greenfield (2003: 10–11) ugotavlja, da

se na prvi pogled vsakdo pogovarja, šepeta, jezi, smeji znotraj različnih dimenzij

stvarnosti, ne da bi se o tem popolnoma zavedal »fizične« navzočnosti ljudi okoli

sebe. Zelo podobno izkušnjo v svoji knjigi Tekoča moderna predstavi tudi

Zygmunt Bauman (2002: 194):

»Pred nekaj meseci sva z ženo sedela v letališkem bifeju in čakala na

naslednji let. Dva moška poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih let,

oborožena vsak s svojim mobilnim telefonom, sta krožila okrog sosednje

mize. V skoraj uri in pol čakanja nista med seboj spregovorila niti

besede, čeprav sta oba govorila brez predaha – z navideznim sogovornikom

na drugi strani telefonske zveze … Oba moška sta tisto uro in

pol preživela nekje v daljnem vesolju – vsaj glede na letališki bife. …

Prepričan sem, da sta naju z ženo, ki sva sedela lučaj proč in opazovala

vsak njun gib, komajda opazila. Po svoji Lebenswelt sta nama bila …

fizično blizu, a vendar duhovno neskončno daleč.«

Za Howarda Rheingolda je pravkar opisano vedenje nedvomno pokazatelj novih

odnosov med uporabniki mobilnih telefonov in njihovim neposrednim družbenim

okoljem, ki ga je prvič zaznal, ko je opazil, kako ljudje na ulicah Tokia v svoje

mobilne telefone strmijo, namesto da bi z njimi govorili (glej Rheingold 2004: xi).

                                                                                                                                                             
mobilnostjo in avtonomnostjo je mogoče sklepati, da se avtor v svoji analizi osredotoča predvsem
na pojem kontekstualne mobilnosti, čeprav tega nikjer eksplicitno ne navede.



Kenneth Gergen takšen pojav poimenuje odsotna navzočnost in pravi:

»Skrbi me naraščajoča zbeganost in razcepljenost zavesti, ki so jo

izzvale informacijsko-komunikacijske tehnologije in še posebej mobilni

telefon. Čeprav je nekdo fizično navzoč, je lahko popolnoma vsrkan v

nek drugi tehnološko posredovani svet. Običajno je to svet pasivnih in

aktivnih odnosov, v katerih nastajajo in se vzdržujejo področja prikritih

pomenov, ki se vedno bolj neopazno vključujejo v svet popolne navzočnosti;

svet, v katerega je posameznik običajno vključen z neposredno

navzočnostjo in neposredovanimi odnosi.« (Gergen 2002: 227)

Gergen torej ugotavlja, da pozornost, misli in čute v medosebnih odnosih navidez

navzočih ljudi lahko v vsakem trenutku, ko na primer zazvoni mobilni telefon,

pritegne zunanje komunikacijsko omrežje . Če je do nedavnega »fizična« navzočnost 

posameznikov v družbenih okoljih omogočala njihovo materialno in

nematerialno dostopnost , je danes predvsem slednja postala veliko bolj omenjena.

Do podobnega sklepa je prišel že Shuhei Hosokawa (1984), ko je v svojem

prispevku analiziral pojav »bilokalnost i« in iskal odgovore na dvoje vprašanj, in

sicer »Na kakšen način uporaba walkmana izolira posameznika od njegove

neposredne okolice?« ter »Kako poslušanje walkmana spreminja uporabnikovo

vedenje in zaznavo vizualne okolice?« (Hosokawa v Huhtamo 2004: 13). Walkman

je namreč postal prva povsem mobilna, dovolj majhna in osebnim lastnostim

prilagojena tehnologija, ki je paradoksalno s svojim pojavom in množičnim

»gostovanjem« v javnih prostorih uporabnikom dejansko ponudila priložnost za

odmik v odtujenost in »javno « zasebnost ali, kot pravi Huhtamo (2004: 13), »v drugih

je (Walkman, o. p. Andraž Petrovčič ) vzpostavil občutek, da uporabnik, medtem

ko si deli isti javni prostor z njimi, zavrača družbeni stik, ki temelji na kulturnih

kodih dostopnosti in komunikativnosti«. Hkrati Huhtamo (2004: 13) ugotavlja,

da je uporaba mobilnega telefona z integrirano digitalno kamero, ki uporabnikom

omogoča skoraj neomejeno prilagodljivost funkcij in vsebin, še dodatno

okrepila posameznikov občutek »bilokalnosti«, ki sta ga walkman in iPod5
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iPod je trenutno zelo popularen in komercialno uspešen Applov prenosni predvajalnik mp3 glasbenih
datotek. Zanimivo je, da je celotna oglaševalska kampanja tega izdelka temeljila na vrsti
tiskanih, radijskih in televizijskih oglasov, ki so potrošnikom posredovali podobe o neskončni



ustvarila z ločevanjem zvočnih in vizualnih »realnosti«. Zdi se, da se v trenutku,

ko posameznik preklaplja med različnimi aplikacijami mobilnega telefona,

vzpostavlja celo bolj radikalna in raznolika oblika »bi- in multilokalnosti«, kjer

posameznikove misli potujejo med »tukaj« in »tam«, sedanjostjo in prihodnostjo,

fizičnim in virtualnim, aktivnim oddajanjem in pasivnim sprejemanjem.

Posledice »bi- in multilokalnosti« oziroma, če uporabimo Gergenov (2002) pojem

razcepljene zavesti, ki spremlja pojav odsotne navzočnosti, pa niso vidne le v

omejeni neposredni dostopnosti uporabnikov mobilnih telefonov v javnih prostorih,

ampak tudi spremembi semantičnih meja med pojmoma navzočnost in odsotnost

(Fortunati 2002b: 519), s katero se je izoblikovala nova dinamika med javnim

in zasebnim (Fortunati 2005: 155). Mobilni telefon je omogočil prodor zasebnih

komunikacijskih omrežij v javne prostore, s čimer je zabrisal semantične

meje v binarni opoziciji pojmov navzočnost in odsotnost ter s tem, po

Maldonadijevem mnenju (Maldonado v Fortunati 2005: 155), »uspel ‘pretresti’

meščanski kult estetike intimnosti, ki je v moderni družbi impliciral neodvisnost

in ločenost intimnosti od zunanjega (javnega) sveta«. Intimnost je z mobilnim

komuniciranjem postopoma prodrla v javno sfero, odtujenost pa v sfero zasebnosti.

Mobilni telefon namreč posamezniku omogoča, da ohranja intimnost

medosebnih odnosov v javnih prostorih, v katerih so v preteklosti prevladovali

odtujeni odnosi. Hkrati pa mu dovoljuje, da si doma v odnosu do drugih družinskih

članov ustvari svoj zasebni prostor. Po eni strani namreč lahko ljudje, med tem ko se vozijo, 

sprehajajo ali celo letijo, vedno bolj aktivno izrabljajo komunikacijske

možnosti mobilnega telefona v intersubjektivno »izpraznjenih« javnih

prostorih, ki jih je Marc Augé označil kot »nekraje« (non-places)6(Augé v

                                                                                                                                                             
prilagodljivosti aparata njihovim lastnim glasbenim okusom ter s tem izoblikovali podobo iPoda
kot pripomočka, ki vsakemu omogoča biti »together alone«, kar je za Huhtama (2004: 13) tudi
formativno izkustvo tako imenovane generacije iPoda.

6
»'Nekraji' (ali drugače, po Garreauju, 'mesta-ki-jih-ni') so prostori brez vsakršnega kulturnega ali

individualno specifičnega pomena, brez simbolnih izrazov identitete, razmerij in zgodovine:
primeri vključujejo letališča, avtoceste, anonimne hotelske sobe, javni prevoz« (Bauman 2002:
130–131). Čeprav so to prostori, ki obstajajo predvsem zato, da nam omogočajo dostop oziroma
prehod do pomembnejših »krajev«, hkrati dopuščajo tudi podaljšano, včasih zelo dolgo bivanje
tujcev, pri čemer naredijo vse, kar je v njihovi moči, da je navzočnost tujcev »le fizična«, medtem
ko je družbeno le malo drugačna, še raje pa neločljiva od odsotnosti, in da odpravijo, izravnajo
ali izničijo idiosinkratične subjektivnosti svojih »potnikov« (glej Bauman 2002: 131).



Huhtamo 2004: 2; Hulme in Truch 2005). Po drugi strani pa mobilni telefon lahko

izkoristijo za vzpostavitev komunikacijske zasebnosti pred drugimi družinskimi

člani znotraj domačega okolja (glej Fortunati 2002a: 44–46; Ishii 2006: 347,

Caronia 2005: 99).

Mobilne komunikacijske tehnologije so torej spremenile modernistično ločevanje

med navzočnostjo in odsotnostjo ter posameznikovim komuniciranjem v

javnih in zasebnih prostorih. Časovni in prostorski okviri posameznikovega

delovanja so tako predvsem v javnih prostorih vedno pogosteje preneseni iz

»fizičnega« prostora v individualizirana komunikacijska omrežja, ki povečujejo

selektivnost in zmanjšujejo obseg posameznikovih neposredovanih medosebnih

odnosov v javnem prostoru.

4.2 Mobilni telefon kot talisman

Rekonfiguracija posameznikovega delovanja in komuniciranja v javnih in zasebnih

prostorih ter njegov »nenehni stik « s svojim omrežjem in tehnološkim orodjem

ponujata tudi izhodišče za razmislek o sami naravi odnosa med uporabnikom

in mobilnim telefonom. Nadvse zanimiva je teza, da ljudje današnjim tehnologijam

neizmerno zaupajo, čeprav nimajo jasnih predstav o tem, kako večina

tehnologij deluje (García-Montes in drugi 2006). Ideja, da tehnologija nase veže

elemente vraževerja in magičnosti, vsekakor ni nova. Gehlen (1980) je na primer

raziskoval, kako v različnih okoljih in na različnih družbenih ravneh razvoj in

tehnologija prevzemata vloge in funkcije, ki jih je nekoč izpolnjevala magija. V

tem pogledu tudi mobilni telefon ni izjema, saj ima kot »nosilec številnih ‘trikov’

v očeh običajnega uporabnika nekaj magičnega v sebi« (Fortunati 2005: 152).

Fortunatijeva (2002a: 61) tako zapiše, da »se mobilni telefon (kot večina drugih

informacijsko-komunikacijskih tehnologij) predstavlja kot ‘čista’, prestižna,

‘magična’ tehnologija, ki nima podrejenih vlog (do umetnosti, narave in znanosti)

in je sposobna socialne reprezentacije o sebi povezati z mitom odrešitve«.

Nekateri avtorji so celo prepričani, da bo mobilni telefon kmalu postal osrednji

fetiš tega stoletja, saj že sedaj v najrazličnejših kulturnih kontekstih deluje v vlogi

»varovalnega totema« (glej García-Montes in drugi 2006: 76) ali, kot na osnovi

                                                                                                                                                             



empiričnih podatkov pravi Fortunatijeva (2002a: 53), »mobilni telefon je v Italiji postal velika 

uspešnica zato, ker ni bil predstavljen kot izpopolnjen, visoko razvit

tehnološki inštrument, ampak kot uporabniku prijazen pripomoček, nepogrešljivi

in edinstveni totem «7 (Fortunati 2002b: 53), na katerega lahko uporabniki projicirajo

del svojih fantazij, dela, želja, občutkov, čustev in spominov. Mobilni telefon

je postal naprava, ki ji je uporabnik zaupal nalogo, da ga prepričuje, da je on

(mobilni telefon) tisti, ki s svojim »magičnim elementom« usmerja njegovo delovanje

pri vzpostavljanju povezav s soljudmi in abstraktnimi družbenimi sistemi. Ali,

kot je zapisala Jane Vincent (2005: 119), »mobilni telefon je za uporabnika postal

ikona oziroma artikulacija tega, kar je uporabnik«. S tem ko se v mobilnem telefonu

shranjujejo uporabnikovi spomini in čustva, postaja mobilni telefon edinstveni

odsev uporabnikovega življenja, do katerega ima uporabnik čustven

odnos. Ob tem Vincentova (2005: 120–121) razvije tezo, da čustvena navezanost

uporabnika na mobilni telefon ni zgolj posledica nenehne »bližine« tehnološkega

vmesnika oziroma uporabnikovega zanimanja za njegove aplikacije, ampak je

rezultat dejstva, da je ta medij simbol uporabnikove povezave z njegovim socialnim

omrežjem. Drugače rečeno, uporabniki niso čustveno navezani na mobilni

telefon kot tak, ampak na specifične informacije in vsebine, ki so v njem shranjene,

ter predvsem na mrežo medosebnih stikov, ki jo je z njim mogoče v vsakem

trenutku vzpostaviti. V takšnih okoliščinah je mobilni telefon visoko individualiziran

objekt, ki uporabniku predstavlja simbol varnosti oziroma, kot pravi

García-Montes s sodelavci (2006: 77), »mobilni telefon postane neke vrste ‘talisman

pred različnimi tveganji’, ker uporabniku dovoljuje vsenavzočo vez z

omrežjem sorodnikov, prijateljev in znancev ter abstraktnimi (magičnimi) sistemi

postmoderne družbe«.

Da je ta specifičen odnos do mobilnega telefona, iz katerega izvira občutek varnosti8,
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Poševni tisk dodal Andraž Petrovčič .
8

Do podobnih zaključkov kot Plantova (2002) bi lahko prišli tudi na osnovi podatkov, zbranih z
raziskavo RIS -IKT 2005 o uporabnikih mobilnih telefonov v Sloveniji (Vehovar in drugi 2005).
Čeprav se samo dobra tretjina uporabnikov mobilnih telefonov vsaj strinja s trditvijo, »odkar
imam mobilni telefon, se počutim bolj varnega«, vrednosti nekaterih drugih indikatorjev govorijo
o tem, da med slovenskimi uporabniki občutek varnosti, ki jim ga daje mobilni aparat, le ni tako
nepomemben. Več kot tri četrtine uporabnikov mobilnih telefonov v Sloveniji vzame mobilni
aparat s seboj, vedno ko gre od doma. Okoli devet desetin jih ima v tipičnem delovnem dnevu
stalno prižgan mobilni telefon, medtem ko jih ima v tem času slaba polovica mobilni aparat ves



za uporabnike neprecenljiv, nakazujejo tudi rezultati etnografskih študij,

v katerih Sadie Plant (2002) primerja uporabo mobilnega telefona v različnih

družbenih in kulturnih okoljih. V njih avtorica namreč ugotavlja, da predvsem

ženske vidijo v mobilnem telefonu priročen pripomoček, ki jim v javnih prostorih

zagotavlja varnost in jim daje občutek, da imajo vse pod nadzorom (glej Plant

2002: 62). Podobno je za mnogo drugih skupin uporabnikov mobilni telefon v

nepredvidljivih situacijah nepogrešljiv. Pogostost občutkov izgubljenosti, nelagodnosti,

izoliranosti in/ali ranljivosti, ko uporabnik pozabi mobilni telefon, se

nahaja v območju, ki ni pokrito s signalom ali če je baterija njegovega mobilnega

telefona izpraznjena, zato Plantove (2002) ne preseneča in po njenem mnenju

samo potrjuje ugotovitev, kako neprijetni so za uporabnika trenutki, ko se prekine

mobilna komunikacijska povezava z njegovim omrežjem.

4.3 Mobilni telefon – mobilna in osebna tehnologija

Uporabnikova fetišizacija mobilnega telefona kot talismana nedvomno pomeni

precejšen odmik od pragmatičnih komunikacijskih namenov, ki so jih idejni snovalci

mobilnega telefona vključili v njegovo začetno zasnovo, obliko in dizajn

(Farley 2005; Thanh in Jřrstad 2005). Šele s postopno vključitvijo mobilnega telefona

v vsakdanje življenje se je v družbenih okoljih vzpostavil sistem kroženja z

mobilnim telefonom povezanih pomenov, predstav, pojmov in izjav, v katerih so

enostavne, a vendar inovativne aplikacije mobilnega telefona bile reinterpretirane,

tako da so v vsakdanjem življenju ljudi pridobivale nove funkcije in vloge. S

tem se je spreminjal tudi uporabnikov odnos do mobilnega telefona, ki se je sčasoma,

ob čedalje večjih strukturnih zahtevah po fleksibilnosti družbenih odnosov

ter posameznikove želje po individualizaciji, prilagodil specifičnim oblikam

družbenega delovanja. Že Paul du Gay je skupaj s soavtorji v kulturni študiji o

walkmanu pokazal, da je v razvoju družbenih rab mobilnih komunikacijskih

tehnologij, torej tudi mobilnega telefona, ki postajajo nepogrešljiv del vseh

modernih družb in njihovih kultur, mogoče najti tesno povezavo med pomeni in

rabami mobilnih komunikacijskih tehnologij ter kulturo pozne moderne, ki velik

                                                                                                                                                             
čas na dosegu roke.



pomen pripisuje mobilnosti kot simbolu posameznikove avtonomije (glej Bauman

2005: 18–20). Tako so na primer v temeljnih lastnostih vseh štirih tipov postmodernih

osebnosti (glej Bauman 1995: 92–99), in sicer sprehajalca (stroller), potepuha

(vagabond), turista (turist) ter igralca (player), z različno intenzivnostjo

navzoči elementi mobilnosti, aktivnosti, nedeterminiranosti, dinamičnosti in

odprtosti. Pojmi so zelo blizu ideji o mobilnem telefonu kot delu potrebne opreme

sodobnega nomada – samozadostnega in avtonomnega urbanega popotnika,

pripravljenega na nepredvidljive situacije in vrsto specifičnih okoliščin (du Gay

in drugi 1997: 24). Mobilni telefon v tem pogledu ni samo najpomembnejši del

nujne opreme, ki jo posameznik potrebuje za spopad z družbeno dinamiko

sodobnega življenjskega sveta, ampak je izraz visoke želje po avtonomiji in

»predvsem dokaz visoke vrednosti, ki jo kultura pozne moderne pripisuje mobilnosti

« (du Gay in drugi 1997: 24). Omenjena mobilnost je dejanska in simbolna.

Mobilni telefon se po eni strani zelo dobro prilega življenjskemu okolju, v katerem

se ljudje dobesedno vedno več gibljejo. Po drugi strani pa je oblikovan za

svet, v katerem se je povečala tudi posameznikova družbena mobilnost .

Zanimiv vpogled v to, kako se je v mobilnem telefonu materializirala družbena

mobilnost , ponuja Erkki Huhtamo (2004), ki v podrobni »arheološki« analizi

razvoja opredmetenja pojma mobilnosti v zahodnih družbah raziskuje razvoj

kulture nošenja mobilnega telefona.9V opisu treh načinov nošenja mobilnega telefona, ki so 

danes najpogosteje navzoči med uporabniki, izpostavi ugotovitev,

da se je mobilni telefon, podobno kot pred njim walkman ali za njim prenosni

mp3 predvajalnik iPod , kmalu po svojem pojavu iz mobilne spremenil v osebno

tehnologijo. Mobilni telefon je z visoko prilagodljivim vmesnikom, ki omogoča

izbiro ozadij in tem na zaslonu, vrst zvonjenja, nalaganje različnih programskih

aplikacij, svojim uporabnikom povrnil občutek komunikacijske suverenosti in

                                                
9

Huhtamo (2004: 12–15) razlikuje tri načine nošenja mobilnega telefona: (1) mobilni telefon je
pospravljen v uporabnikovem žepu ali torbi; (2) mobilni telefon je obešen na vrvici okoli uporabnikovega
vratu ali pa je pripret za njegov pas; (3) uporabnik ima na ušesu nameščene (brezžične) slušalke in mikrofon, mobilni telefon pa je skrit v žepu ali 
torbi. Za primerjavo pogostosti posameznih uporabniških praks navajamo podatke o načinih nošenja mobilnega telefona iz raziskave RIS -IKT 
2005 (Vehovar in drugi 2005), ki je pokazala, da respondenti najpogosteje nosijo
mobilni telefon, ko gredo od doma, v torbi (torbici), v hlačnem žepu in v žepu srajce, jakne, suknjiča
in/ali bunde. Ostali načini nošenja mobilnega aparata niso razširjeni, saj jih uporablja med 5
% in 10 % respondentov.



jim na identitetni ravni znova ponudil fleksibilnost, nove alternative in možnost

avtonomne izbire. Po Huhtamu (2004) naj bi takšne lastnosti mobilnega telefona

skupaj s tržno podprtimi reprezentacijami o mobilnem telefonu kot pomembnemu

delu posameznikovega vsakdana spremenile posameznikov odnos do mobilnega

telefona kot tehnološkega objekta. Slednji se je spremenil iz instrumentalnega

v ekspresivnega, s čimer so se posledično spremenili tudi vzorci njegove

uporabe (Ling in Yttri 2002). Kot nakazujejo rezultati novejših študij (Wei in Lo

2006; Katz in Sugiyama 2006; Katz 2006), posebej med mlajšimi uporabniki mobilni

telefon ni več zgolj tehnična naprava za komuniciranje, ampak tudi simbolni

objekt, ki ima pomen onstran neposredne pragmatične funkcionalnosti. Katz in

Sugiyama (2006: 321) namreč ugotavljata, da »mladostniki v Združenih državah

Amerike in na Japonskem uporabljajo mobilni telefon za izražanje svojega sebstva

in socialno primerjavo«, kar je zanju jasen signal , da mobilni telefon postaja

opredmeten izraz njihovega družbenega statusa in s tem eden izmed osrednjih

elementov občutka avtonomije pri oblikovanju lastne identitete. Podobno kot

drugi modni rekviziti je mobilni telefon postal estetski objekt, ki ga ljudje preoblikujejo

v skladu z njihovo podobo o sebi in ga uporabijo za projiciranje svoje

identitete in sebstva v javni prostor (glej Katz 2006: 78). V tem procesu pa uporabniki

mobilnih telefonov ne prevzemajo zgolj pasivno uporabniških praks in

kulturnih pomenov tehnoloških artefaktov, ki jih oblikuje in ponuja tržno orientirana

industrija, ampak so tudi aktivni (so)ustvarjalci, ki poskušajo z različnimi

kreativnimi prijemi preoblikovati obstoječe in izoblikovati nove avtentične načine

uporabe mobilnega telefona ter nanje vezane strukture simbolnih pomenov

(glej Fortunati , 2005: 154–158; Katz 2006: 78–83). Takšen status najpogosteje dosežejo

s preoblikovanjem zunanjega videza (na primer pokrovčkov, ohišij, anten)

in uporabniškega vmesnika (na primer ozadij, zvonjenja, programskih aplikacij)

mobilnega telefona, s čimer izrazijo svoj estetski okus, hkrati pa si na ta način

zagotovijo avtentično samopredstavitev v zunanjem svetu. »V tem pogledu je

uporaba mobilnega telefona kot simbola individualnosti zelo pomembna« (Katz

2006: 76). Ko se je mobilni telefon približal človeškemu telesu oziroma postajal

del njega, se je spremenil v pomemben element posameznikove osebne podobe,



njegovega osebnega sloga, njegove osebnosti (Fortunati 2003) oziroma, kot je v

mcluhanovskem duhu zapisal Swartz (Swartz v Katz 2006: 76), »mobilni telefon

je postal podaljšek uporabnikove individualizirane identitete«. Mobilnega telefona

torej ne moremo razumeti zgolj kot »obveznega dodatka« telesu (Fortunati

2002a: 54), ki služi le prenosu govornih, besedilnih in multimedijskih sporočil.

Mnogo uporabnikov ga namreč poskuša individualizirati, personificirati in integrirati

v njihovo samopredstavitev ter osebni slog, tako da bo kot komunikacijska

naprava izražal in utelešal njihovo sebstvo , v katerem je navzoča težnja po

avtentičnosti in avtonomiji kot dveh osrednjih dimenzijah procesa individualizacije.

5.0 Sklep

Iz pregleda obstoječih študij o družbenih vidikih uporabe mobilnih telefonov

lahko ugotovimo, da se je mobilni telefon vključil v številne vidike vsakdanjega

življenja in da sta njegova današnja heterogena struktura rab in »biografija«

družbeno konstruiranih pomenov posledica njegove globoke zasidranosti tako v

komunikacijske vidike sodobnih družb kot tudi v medosebne, normativne in

identitetne procese znotraj njih. Združitev elementov družbene povezanosti in

individualizacije v mobilnem telefonu je zato rezultat konvergence heterogenih

in posledično kompleksnih družbenih procesov, ki potekajo na različnih ravneh

družbenih struktur in znotraj različnih družbenih okolij. Znanstvene študije in

empirične raziskave o mobilni telefoniji, ki smo jih predstavili v pričujočem besedilu,

sicer ne ponujajo neposrednega odgovora na uvodoma zastavljeno vprašanje,

zakaj je mobilni telefon v sodobni družbi tista komunikacijska tehnologija , ki

uporabnike povezuje v vsenavzoča komunikacijska omrežja in jim hkrati omogoča

vključitev v proces individualizacije, kljub temu pa je med njimi mogoče

začrtati nekakšno konceptualno presečišče, ki po našem mnenju, ob navezavi na

teoretske razprave o razmerju med tehnološko posredovanim komuniciranjem

in družbenimi odnosi ter interakciji med posameznikom in tehnologijo, ponuja

ustrezna izhodišča in argumente, na osnovi katerih je proces združitve elementov

družbene povezanosti in individualizacije v mobilnem telefonu mogoče analitično

strukturirati.

Preplet elementov družbene povezanosti in individualizacije je mogoče identificirati



na dveh ravneh, in sicer (1) v mobilnem telefonu kot mobilnem tehnološkem

orodju, ki uporabnikom omogoča vsakdanje komuniciranje in koordinacijo

vsakdanjega življenja, hkrati pa jim kljub njihovi »fizični« mobilnosti znotraj

javnih in zasebnih prostorov zagotavlja »nenehni stik « z izbranim komunikacijskim

omrežjem, in (2) v mobilnem telefonu kot osebni tehnologiji, s katero so

povezane ekspresivne rabe, ki so rezultat vzpostavitve uporabnikove interakcije

z mobilnih telefonom kot tehnološkim artefaktom oziroma simbolnim objektom.

Na prvi ravni se elementi družbene povezanosti kažejo predvsem v krepitvi

mobilnega komuniciranja in naraščanja števila posredovanih družbenih odnosov

prek mobilnega telefona. Čeprav študije ugotavljajo, da ti odnosi pogosto ne

vključujejo vseh vidikov recipročnosti, ki zagotavlja družbeno integracijo, so

kljub temu, kot ugotavlja Agar (2004: 162), običajno osnova za okrepitev horizon talnih socialnih 

omrežij. Ker takšna omrežja ne temeljijo na načelu splošne,

marveč selektivne dosegljivosti, se mobilno komuniciranje znotraj njih povezuje

tudi z določenimi dimenzijami individualizacije. Najprej s samo prostorsko

mobilnostjo uporabnika znotraj družbenih okolij. Nato z njegovo avtonomno

odločitvijo o tem, kdaj in za koga bo (ne)dosegljiv znotraj z mobilnim telefonom

vzpostavljenih komunikacijskih omrežij (glej Fortunati 2002a: 50). Nazadnje pa

še z mnogo bolj subtilno dimenzijo »otrdele« družbenosti, ki je posledica prekinitve

interakcij med uporabniki mobilnih telefonov in ljudmi, ki so »fizično« navzoči

v njihovi neposredni okolici. Prepletanje različnih dimenzij družbene povezanosti

in individualizacije je navzoče tudi v uporabniških praksah, kjer posamezniki

izrabljajo tehnološke in komunikacijske lastnosti mobilnih telefonov za to,

da ti postanejo osebna tehnologija , ki je namenjena njihovi samopredstavitvi in

izražanju identitete (Katz 2006). Čeprav so dimenzije individualizacije v teh uporabniških

praksah močno poudarjene, saj posamezniki z različnimi kreativnimi

prijemi poskušajo mobilni telefon preoblikovati v idiosinkratičen tehnološki

artefakt , so tudi v ekspresivnem odnosu do mobilnega telefona navzoči elementi

družbene povezanosti. V mislih imamo predvsem uporabo mobilnega telefona

kot talismana, kjer visoko personificiran tehnološki vmesnik uporabniku na

praktični in simbolni ravni zagotavlja dostop do omrežja družbenih odnosov, ki



mu dajejo občutek varnosti.

Opisana konvergenca instrumentalnih in ekspresivnih rab opozarja na edinstveno

vlogo, ki jo ima mobilni telefon v vsakdanjem življenju posameznikov in

kaže na to, kako so v času pospešenega tehnološkega razvoja vzorci njegovih

uporab podvrženi nenehnim spremembam in preobrazbam. Ob takšni dinamiki

razvoja smo se v pričujočem besedilu osredotočili samo na nekatere vidike družbene

povezanosti in individualizacije, ki so združeni v mobilnem telefonu in so

bili v preteklosti predmet bolj ali manj teoretsko in metodološko dovršenih razprav

o vlogi mobilnega telefona v sodobni družbeni realnosti. Prepričani smo,

da bo nadaljnji razvoj mobilne telefonije raziskovalce postavljal pred nova vprašanja

in jih usmerjal v iskanje sistematičnih odgovorov, ki bodo ponudili celovitejšo

sliko o kulturnem in družbenem ozadju opisanih konvergenc.
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