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POVZETEK: Mobilni telefon je več kot tehnično orodje – je simbol varnosti, dosegljivosti,

osebne priljubljenosti, estetskega okusa. Kot osebna komunikacijska

tehnologija je pomenljiv ravno v luči simbolno dodanih vrednosti, ki so družbeno

in ne le tehnično pogojene. Zato se prispevek na dveh med seboj povezanih ravneh

sprašuje o pomenih, ki jih sooblikujejo uporabniki mobilne telefonije: najprej

prikazuje analizo na ravni odnosov uporabnikov do kulturne potrošnje telefona,

nato pa še na ravni posameznikovih osebnih praks. Pri tem se avtorica vpraša,

v kolikšni meri so razlike v dodeljenih pomenih odraz generacijskih ločnic, ki so

procesu domestifikacije tehnologij v zasebni sferi tako rekoč inherentne.

Ker je mesto mobilne telefonije v življenju posameznika pogojeno s simbolno

umestitvijo v vsakdanji ritem, izhajamo iz teze, da zahteva raziskovanje učinkov

mobilne telefonije vpogled v »simbolne svetove« uporabnikov, v njihovo razlago

odzivov ter morebitnih pričakovanj, ki jih vzpostavljajo do teh izjemno razširjenih

aparatov. Zato je prispevek usmerjen v simbolno izražene okvire, vzpostavljene

na ravni individualnih rab, znotraj katerih se mobilna telefonija udomačuje.

Ta poudarek avtorica izpostavi z namenom, da opozori na paleto raznoterih

pojmovanj o vlogi mobilnih telefonov v vsakdanjem življenju, ki jih prek utemeljevanja

»pravilnih« vzorcev potrošnje mobilnega telefona izpostavljajo uporabniki

sami.

Možne simbolne okvire individualnih rab, ki trčijo od t. i. strogo funkcionalnih

do mehkejših, t. i. hiperekspresivnih pomenov, razkriva s pomočjo drugih primerljivih

študij in v ta namen posebej izvedene empirične kvantitativne analize

na reprezentativnem vzorcu slovenskih uporabnikov. Ugotavlja, da je med

Slovenci način prisvajanja mobilne telefonije simbolno razpršen, toda še vedno

na stopnji prvotnih, bolj funkcionalno in instrumentalno določenih rab, čeprav

se v danem časovnem obdobju izrisujejo tudi jasni vzorci, ki instrumentalnost
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presegajo. Poudarjanje pomena mobilne ekspresivnosti skozi interakcijske in

estetske simbolne elemente mobilne telefonije pa je razširjeno predvsem med

najmlajšimi potrošniki.

1.0 Uvod

Branje znanstvenih študij in empiričnih raziskav o učinkih mobilne telefonije v

sodobnem vsakdanjem življenju v marsičem spominja na obdobje »upa in

obupa«, ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja zaznamoval prihod interneta.

Podobnosti ne izvirajo zgolj iz tematsko sorodnih poudarkov o tem, kaj naj bi se

spričo mobilne telefonije spreminjalo, temveč se izražajo tudi v načinu upovedovanja

pričakovanih novosti, pozitivnih obetov in morebitnih skrbi. Ponudimo le

nekaj primerov: Kot so se nekoč internetu pripisovale mitske podobe o »življenju

na mreži« (Oblak 2000), ki naj bi med drugim prinašalo več svobode pri gradnji

t. i. virtualnih skupnostih, spremljajo pojav mobilne telefonije vizije o »globalnih

nomadih« (Geser 2002), ki so podobno osvobojeni od fiksne geografske lokacije,

obenem pa so z okoljem, v katerem delujejo, intenzivno povezani. Ali naslednja

analitična paralela med zgodnjimi internetnimi in svežimi mobilnimi distopijami:

tako kot se je razširjenost interneta povezovalo s strahom o večji družbeni in

socialni odtujenosti od računalnikov odvisnih posameznikov, se danes govori o

mobilni homogenizaciji družbenih skupin, ki se vse bolj lokalno geotizirajo in s

tem distancirajo od dogajanj zunaj njih.

Namen pričujočega besedila ni odgovarjati na vprašanje, kdo je imel (ali ima) v

teh sodbah prav in kdo ne. Zgodovino družb in tehnološkega razvoja nam pomaga

osvetliti spoznanje, da tehnološke inovacije vedno spremljajo raznovrstni

tekmovalni diskurzi o navdušenosti in dvomih nad njimi, o prijetnih pričakovanjih

in morebitnih bojaznih (Wallis 2006). Ravno tako se ne bomo spuščali v sicer

zanimive in sociološko relevantne dileme o podobnostih in razlikah med internetno

in mobilno telefonijo kot kulturnima pojavoma sodobnih medijskih družb.

Analizi družbenih pomenov mobilne telefonije, ki je vstopila v slovenski prostor

naglo in sunkovito2, se približujemo iz bolj ozkega zornega kota: pozornost
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namreč usmerjamo na vprašanje različnih zaznav ali razlag uporabnikov, kaj

jim ta tehnološka novost v vsakdanjem življenju sploh pomeni. Sprašujemo se po naslednjem: 

Kakšen odnos imajo slovenski uporabniki mobilne telefonije do teh

»tehnoloških podaljškov«? Kako ocenjujejo njihovo vlogo znotraj danih vsakdanjih

situacij? Katere sodbe o »pravilnih in nepravilnih« rabah so med uporabniki

sploh navzoče?

Številne dosedanje študije o uporabi mobilne telefonije v vsakdanjem življenju

(Danese 2003; Fortunati 2003; Katz in Aakhus 2002; Ling 2004; Plant 2001) se običajno

raztezajo v dva intervala: glede na metodološki pristop k zbiranju podatkov

poznamo tako kvalitativne študije manjšega obsega kot obsežnejše kvantitativne

raziskave. Ene in druge pa se med seboj razlikujejo glede na »ciljno publiko

«, kar pomeni, da bodisi pod drobnogled postavijo specifično skupino uporabnikov

(npr. mlajše uporabnike ali najstnice) bodisi se usmerjajo na zamejene

nacionalne okvire in mednarodne primerjave. Analiza, ki jo natančneje opisujemo

na tem mestu, se neposredno navezuje na vseslovensko raziskavo o uporabi

komunikacijskih tehnologij, ki je izključno kvantitativnega značaja. Zato se o

pomenih, ki jih sooblikujejo uporabniki mobilne telefonije, sprašujemo skozi nize

izbranih kvantificiranih vprašanj in operacionaliziranih indikatorjev, ki presegajo

lovljenje posameznikovih stališč do mobilne telefonije, saj se navezujejo tudi

na ocenjevanje uporabniških mobilnih praks v vsakdanjem življenju. Menimo

namreč, da se ocene in vrednotenja posameznikov posredno izražajo skozi

objektiv vzorcev in ritualov rab mobilnih telefonov. Zato iščemo razlike v vrstah

mobilnih rab na ravni odnosov uporabnikov do kulturne potrošnje telefona (v

smislu normativne in personalne ocene, kaj je »prava« ali ustrezna uporaba) in

na ravni posameznikovih osebnih praks (v smislu posameznikove umestitve različnih

možnih oblik rab v njegov vsakdan).

O posameznih izbranih tematikah, ki bi razkrile simbolne okvire individualnih

rab in posledično tudi skupinskih praks med uporabniki, sklepamo na podlagi

že izvedenih študij in analiz (Katz in Aakhus 2002; Ling in Ytrri 2002; Katz in

Sugiyama 2006; Banjo in dr. 2006). Glede na ta spoznanja predvidevamo vsaj
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trislojno ločevanje pomenov in rab mobilne telefonije: a) instrumentalno, torej

nujno, praktično rabo; b) rabo, ki je usmerjena v lažjo mikrokoordinacijo vsakdanjega

življenja in c) bolj ekspresivno ali hiperemocionalno rabo, ki se kaže,

denimo, v intimizaciji vsakdanjih dogodkov prek mobilnega telefona. V odnosu

do teh konceptualno zasnovanih simbolnih ravni nas zanima, ali lahko na slovenski

populaciji mobilnih uporabnikov identificiramo različne pomene v odnosu

do mobilne telefonije, in če da, o katerih latentnih dimenzijah sploh lahko

razmišljamo. Pri tem se vprašamo tudi, v kolikšni meri so razlike v dodeljenih

pomenih odraz generacijskih razlik, kot je to značilno za proces domestifikacije

tehnologij v moralno ekonomijo gospodinjstev (glej Silverstone in Hirsch 1994;

Haddon in Silverstone 2002). Če bi sodili po podatkih iz tujih raziskav, pomeni

mobilna mikrokoordinacija takšen način »upravljanja« z vsakdanjim življenjem,

ki je pretežno značilen za žensko populacijo znotraj družin, medtem ko je emocionalna

raba mobilne telefonije bolj blizu mladim, ki si na ta način ustvarjajo

nove zaščitniške prostore lastne intime in prek njih prehajajo v vsakdanja interakcijska razmerja, 

ki jih sodobna sociologija otroštva (Facer in dr. 2003) označuje

kot zametke novih mladostniških »mobilnih geografij«.

2.0 Družbeno (pre)oblikovani pomeni tehnologij

Izhajamo namreč iz predpostavke o pomembnosti simbolne vrednosti mobilne

telefonije – kot velja za vsako drugo tehnologijo, se tudi v mobilnem telefonu

združujeta tako tehnična zmogljivost kot širši družbeno konstruirani elementi

(Robbins in Turner 2002: 90). Številne tehnične zmogljivosti, ki jih mobilni telefon

vključuje, so v marsičem prijazne do uporabnika, kar nekateri štejejo kot razlog

za hitro popularizacijo mobilne telefonije med različne družbene sloje in skupine

ljudi. Majhnost tehnoloških aparatov, njihova lahkost, nizka poraba energije,

relativno enostavna raba, prilagojena tudi otrokom, hendikepiranim ljudem in

drugim marginalnim skupinam (Geser 2002: 5), so gotovo pozitivni tehnično

pogojeni dejavniki, ki so pripomogli k lažjemu sprejemanju mobilnih tehnologij.

V Sloveniji naj bi poleg praktičnosti močan učinek na naglo razširjenost mobilnih

telefonov imelo tudi hitro poslovenjenje različnih mobilnih storitev (Trček

2003: 101), kar je možnost uporabe razširilo tudi med tiste, ki tuje jezike slabo ali



pa sploh ne poznajo, česar internetu, denimo, kar nekaj let ni uspelo.

Toda za sociološke in komunikološke refleksije je ta nova »osebna komunikacijska

tehnologija «, če si sposodimo Katzovo označbo (Katz 2002: 303), bolj pomenljiva

v luči njenih simbolno dodanih vrednosti, ki so družbeno in ne le tehnično

pogojene. V vsakdanja življenja posameznikov prinaša mobilni telefon občutek

večje varnosti, ker ponuja možnosti za reševanje nepričakovanih težav. Obenem

omogoča lažjo in poenostavljeno koordinacijo posameznikov v prostorsko razpršeni

in časovno zahtevni dinamiki vsakdanjega sveta. In ne nazadnje, kot je

značilno za vsa komunikacijska orodja, tudi mobilna telefonija podpira socialne

interakcije in omogoča širšo socialno dostopnost (Ling in Yttri 2002). Mobilni

telefon je tako več kot tehnično orodje – je tudi simbol varnosti, dosegljivosti,

pomembnosti, osebne priljubljenosti, estetskega okusa itd.

Pomembna značilnost novih komunikacijskih tehnologij, tudi osebne mobilne

telefonije, je povezana z njihovo vpetostjo v mrežo kompleksnih odnosov med

raznolikimi zasebnimi in javnimi področji družbenega življenja. Sleherni uporabnik

mobilne telefonije se namreč znajde znotraj spleta raznovrstnih pomenov

in determinant, ki izvirajo iz globalne mreže institucionalnih in kulturnih

sistemov: na eni strani znanstveno-tehnoloških sistemov, ki narekujejo razvoj

sofisticirane tehnološke podpore mobilni telefoniji; proizvodno-distribucijskih

sistemov – te vključujejo tudi multinacionalne institucije –, ki kontrolirajo produkcijo

ter distribucijo programske opreme, programov in storitev, povezane z

mobilno telefonijo; na drugi strani se uporabnik, ko se sooča s procesom potrošnje

oz. uporabe osebnih komunikacijskih orodij, vključuje v sistemske determinante

oglaševanja, ponudb trga in pomenov, ki so v mobilne telefone vpeti v fazi

prodaje. Na vseh teh ravneh vpisane pomene pa potrošniki poljubno privzemajo – lahko jih v 

celoti ponotranijo ali pa se do njih načrtno distancirajo. S tem prihaja

do nenehnega preoblikovanja obstoječih normativnih razmerij in pripisanih

simbolnih vrednosti mobilnikov, ki se znotraj različnih kontekstualnih okolij,

kot denimo v sferi doma, delovnega mesta ali javnih institucij, različno porazdeljujejo

in oblikujejo na specifične načine.

Medsebojna pogojenost teh kompleksnih dimenzij opozarja na večrazsežnost



samega procesa konstrukcije kulturnih tehnologij. Moderne tehnologije, kamor

mobilna telefonija nedvomno sodi, so tako skupaj s pomeni in lastnostmi, ki jih

iz sveta javnega prinesejo v svet zasebnosti in intime, različno razpršene – glede

na spol , starost, izobrazbo in druge socio-demografske sheme. Ker je po našem

mnenju mesto mobilne telefonije v vsakdanjem življenju posameznika pogojeno

predvsem s simbolno umestitvijo v vsakdanji ritem in splošnejši življenjski nazor

posameznega uporabnika, sklepamo, da raziskovanje učinkov mobilne telefonije

najprej zahteva natančnejši vpogled v »simbolne svetove« uporabnikov in v

njihove pojasnitve osebnih odzivov ter pričakovanj, ki jih vzpostavljajo v odnosu

do mobilne telefonije. Razumevanje izbranih tehnoloških aparatov zato ni enolično

in univerzalno, temveč je predvsem kulturno pogojeno.3 Obenem obstaja

več pojmovanj o funkcijah in vlogah mobilne telefonije, ki se s časom spreminjajo.

Ravno zato v pričujočem prispevku ne govorimo o tem, kako mobilna telefonija

učinkuje na vsakdanji svet posameznika, temveč predvsem raziskujemo, na

kakšne načine jo posamezniki integrirajo v svoj vsakdan. Ali kot bi rekel

Silverstone s sodelavci (Silverstone in Hirsch 1994), zanimajo nas simbolno izraženi

okviri, vzpostavljeni na ravni individualnih rab, znotraj katerih se mobilna

telefonija domestificira oz. udomačuje. Ta poudarek izpostavljamo z namenom,

da opozorimo na paleto tistih raznoterih pojmovanj o vlogi mobilnih telefonov v

vsakdanjem življenju, ki jih prek utemeljevanja lastnih praks in stališč o »pravilnih

« vzorcih potrošnje mobilnega telefona izpostavljajo uporabniki sami4.

3.0 Javne in zasebne konstrukcije pomena mobilne telefonije

Katz in Aakhus (2002) navajata seznam številnih empiričnih »dokazov«, ki po

njunem mnenju pričajo o tem, kako se vsakdanje življenje spreminja s pojavom
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mobilnega telefona:

»Komuniciranje med najstniki je intenzivnejše in porajajo se nove oblike intimnosti

in razdalj med ljudmi. Zaradi obstoja mobilne telefonije se spreminjajo odnosi

med najstniki in starši. V socialnih odnosih med odraslimi vodi mobilno komuniciranje

v različne vzorce koordinacij, kooperacij in konfliktov. (...) Celo boj za

hierarhijo in status se je prenesel na drugo polje: dandanes ljudje tekmujejo med

seboj glede tega, kdo ima najmanjši in najbolj prestižno-moden mobilni aparat«

(Katz in Aakhus 2002: 301).5

Na tem mestu nočemo pasti v nasprotno zanko in trditi, da nič od naštetega ne

drži. Nasprotno, pod vprašanje postavljamo le načine, prek katerih se morebitne

spremembe v družbi predstavlja in kontekstualizira. Enega od zanimivih primerov

širše kontekstualizacije sprememb v vsakdanjem življenju lucidno zapiše de

Gournayeva (2002: 195), ko opozarja, da je sam prihod mobilne telefonije spremljalo

ugodno družbeno okolje, ki je že vnaprej odsevalo ključne spremembe v

vedenju ljudi. Čeprav tehnično gledano mobilni telefon ni odmevna inovacija, saj

je tesno zavezan svoji tehnični predhodnici – telefonski tehnologiji,6 predstavlja

v vsakdanjem življenju ljudi mehanizem za preseganje ustaljenih vzorcev in

rutin vedenja. Konkretneje rečeno, po mnenju de Gournayeve (2002) mobilna

telefonija presega obstoječe kode medosebnih interakcij in s tem posledično tudi

redefinira kolektivne norme , ki sicer narekujejo družbene in emocionalne odnose.

Na simbolni ravni se na ta način preoblikujejo stališča do različnih družbenih

situacij in procesov: predrugači se, recimo, vloga recipročnosti v medosebnih

interakcijah, ki postaja vse bolj ponotranjeno pričakovanje; pomen značaja javnosti

ali zaupnosti medosebnih interakcij se v nekem pomenu razteza, v drugem

kontekstu pa pomembno skrči; podobno se preobrazijo ustaljena razumevanja

in norme, ki v kontekstu vsakdanjega sveta označujejo vljudnost do drugih,

pozornost in uvidevnost do sonavzočih ljudi v dani komunikacijski situaciji itd.
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V teh kontekstih lahko nazorneje vidimo, kako močno se mobilna telefonija

vključuje v definicijski boj med zasebnim in javnim, med skritim in opaznim, med

tistim, kar je dostopno le peščici, in onim, kar je na voljo širšim množicam.

Mobilni telefoniji so se s pomočjo različnih študij (Ling 1999; Rosen 2002) pridale

lastnosti motečega orodja v javnem prostoru, ki zahteva novo oblikovanje normativnih

strukturnih pravil delovanja kot tudi individualnih oblik nadzorovanja dostopnosti in 

odgovornosti do drugih. Skozi rabo mobilnih telefonov na javnih

mestih ob hkratni navzočnosti drugih se spreminjajo načini upravljanja družbenih

interakcij s t. i. »najbližjimi drugimi« (»proximate others«). Družbena interakcija

namreč zahteva, da se navzočnosti drugih oseb v naši bližini zavedamo,

obenem pa implicira tudi aktivno sodelovanje s tistimi vključenimi osebami, ki

ga zaznamujejo različne oblike posredovanega komuniciranja. Po mnenju

Lingove (1999) pomeni namreč pogovor prek mobilnega telefona ob navzočnosti

drugih neugodno interakcijsko situacijo predvsem za uporabnika, in sicer v

dveh pomenih – znajde se namreč v interakciji z osebo, ki govori prek telefona z

osebo na drugi strani aparata, obenem pa ostaja v interakciji s tistimi, ki jih

začasno izolira ali celo izloči iz interakcijskega kroga. Tovrstne dileme so po

mnenju Lingove (2002) zadosten razlog, da se znotraj družbe utrjuje družbena

odgovornost7 do upravljanja interakcij z najbližjimi drugimi, ne glede na to, ali

so fizično sonavzoče osebe tujci ali znanci. Družbene obveze do omenjenih situacijskih

interakcij posledično zahtevajo nenehno pogajanje o družbenih odnosih

in metodah upravljanja z njimi (več v Banjo in dr. 2006).

S tem prihaja po mnenju Katza in Aakhusa (2002) do preoblikovanja »tehnološkega

duha« (»spirit of technology«), torej do spreminjanja tistih razsežnosti

tehnologije, ki so kot norma vpisane v produkcijske in oblikovalske načrte pri

izdelavi tehnoloških artefaktov. Spreminjanje normativnih temeljev, zapisanih v

duhu mobilne tehnologije, pa se, kot natančneje nadaljuje de Gournayeva (2002),

kaže v vrsti različnih sprememb na ravni razmerij med javnim in zasebnim
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Na pomen družbene odgovornosti je sicer opozoril že Goffman , ko je zapisal, da so posamezniki
zavezani dvojnim pričakovanjem, in sicer v odnosu do osebe, ki je na telefonski zvezi, kot tudi v
odnosu do pričakovanj ljudi, ki se ob posamezniku sočasno nahajajo (Goffman 1971).



področjem družbenega življenja, med katerimi velja omeniti naslednje:

• prek novih oblik mobilnega posredovanega komuniciranja, ki so bile

pred tem omejene na intimno sfero, se v javnih prostorih razširja zasebna

sfera in »podaljšujejo« zaposlitveno-kolektivni prostori;

• skozi pogovore prek mobilnih telefonov prihaja do poenostavitve formalnih

struktur jezika, kar se slikovito kaže pri pisanju in uporabi kratkih

sporočil ali SMS -jev, ko se opuščajo slovnična pravila ali oblikujejo nove

okrajšave;

• ker se skozi rabo mobilne telefonije popularizirajo predvsem ekskluzivne

forme diadičnega komuniciranja, prihaja posledično do redukcije

javne sfere, ki se kaže v zmanjšanih možnostih za posredovanje in vključitev

govora tretjih oseb (de Gournay 2002: 195).

V luči zgoraj omenjenih sprememb pa predstavlja pomemben kontekstualni

obrat tudi drugi proces, ki je opisani »intimizaciji javnega sveta« nasproten: prihod

in razmah mobilne telefonije namreč zaznamuje nadaljevanje prodora jav nega in javnih dimenzij 

družbenega sveta v tradicionalne prostore zasebnosti in

intime. Podobno kot preostali mediji in interaktivna komunikacijska orodja, na

primer osebni računalnik z dostopom do interneta, prinašajo tudi mobilne tehnologije

zunanji svet v svet doma. Z vse bolj intenzivno obteženim »javnim značajem

zasebnega doma« se preoblikujejo tudi tradicionalne meje naših zasebnih

geografij vse do te mere, da postane identifikacija »intimne lokacije« v življenju

sodobnega posameznika vse težja. Od tu tudi izvira samoumevna potreba, ki jo

implicira že sama mobilna narava te popularne osebne komunikacijske tehnologije;

eno najpogostejših vprašanj, ki si ga zastavljajo sogovorniki prek mobilnega

telefona, namreč zadeva ravno potrebo po »jasnosti« odgovora na vprašanje

»Kje si?«.

Mobilni telefon je zato kot kulturna tehnologija odraz vala sodobnih sprememb

v dinamiki vsakdanjega sveta, ki razmerja med javno in zasebno sfero ne le

pomembno preoblikuje, temveč zahteva tudi ustrezno iskanje teoretskih izhodišč

za pojasnitev dialektičnega procesa med »domestifikacijo javnega« na eni in

»mobidifikacijo doma« na drugi strani. Enega od obetavnih nastavkov za nadaljni



razmislek o na tem mestu le nakazanih spremembah ponuja, denimo, nadgradnja

Williamsovega koncepta »mobilne privatizacije« (1983), ki jo v najnovejši

knjigi obravnava in dodela David Holmes (2005). Holmes namreč opisuje naraščanje

v sodobni družbi vse bolj mobilnih, a varno zamejenih in vase zaprtih

zasebnih »oklepov«, znotraj katerih živi vse več posameznikov. Popotovanje s

pomočjo globalnih medijev, spleta in multimedijskih mobilnikov, ki zasedajo naše

domove, službena okolja in transportna sredstva, omogoča premikanje, ki ne

zahteva nujno tudi fizičnega premika: tako je, denimo, »prostor pred računalniškim

zaslonom primer intenzivno personaliziranega okolja, oblikovanega za

posameznega uporabnika z ustreznim geslom in ikonami, karakterji ter podobami,

ki zahtevajo povezavo obraza z zaslonom« (Holmes 2005: 92). Sodobna

mobilnost , ki jo novi mediji še dodatno intenzivirajo, naj bi tako omogočala novo

obliko varnega vstopa v področja javnega, ne da bi zapustili dom ; velja pa tudi

obratno – v kontekstih izpraznjene javne sfere omogoča današnja mobilna narava

vsakdanjega življenja tvorbo »pravih« zasebnih oklepov v javnem (več v

Holmes 2005: 91–93).

3.1 Prisvojitveni krogotok mobilne telefonije

Tovrstne spremembe utrjujejo tezo o družbeni konstrukciji tehnologij, ki – prevedena

na primer mobilne telefonije – v najbolj splošnem smislu pravi, da se

rabe mobilnih telefonov skozi čas spreminjajo in s tem tudi odklanjajo od prvotno

zasnovanih načrtov. Prisvojitveni krogotok mobilne telefonije po mnenju

Katza in Aakhusa (2002) določa spremembe v odnosih do vloge mobilne telefonije

tudi na ravni konkretnih rab, ki niso konstantne skozi čas. Ali kot pravita

avtorja, prisvojitveni krogotok odseva načine, kako se iz nenavadnih in nepričakovanih

rab oblikujejo pričakovani in čisto vsakdanji vzorci potrošnje mobilne

telefonije.

Mobilni telefoniji so bile od vsega začetka s pomočjo tržno pogojenih prijemov

vpisane lastnosti, ki so v sozvočju z uresničevanjem vrednot po stalni dosegljivosti,

dinamičnosti življenjskega tempa in čim višji stopnji osebne prilagodljivosti.

S tem je v veliki meri uspel vstop mobilnikov v zasebna kot tudi javna okolja. Zato

ne preseneča, da večina uporabnikov ob pojmu mobilni telefon pomisli na mobilnost



, povezljivost, dostopnost , varnost ali neodvisnost. Za pojav mobilne telefonije

naj bi tako veljalo, da se je na trgu prvotno vzpostavila kot orodje za zagotavljanje

večje varnosti. Z vse večjo vsidranostjo v potek vsakdanjega življenja so

se začetne rabe mobilnega telefona rutinizirale vse do te mere, da so uporabniki

prešli na različne vzorce rab. Med njimi Katz in Aakhus posebej izpostavita različne

oblike koordinacij, ki posameznim uporabnikom lajšajo upravljanje z vsakdanjimi

življenjskimi obveznostmi. V zadnji fazi prisvojitve pride do oblikovanja

ekspresivnih rab, ki so namenjene vzdrževanju socialnih stikov in širjenju socialnih

omrežij.

3.2 Od instrumentalnih do hiperekspresivnih mobilnih rab

Podobno razlikovanje sta na primeru norveške kvalitativne raziskave izluščila

Ling in Yttri (2002). Na podlagi izjav, ki so jih prek intervjujev oz. pogovorov v

fokusnih skupinah izrazili odrasli uporabniki (starši) kot tudi mlajši adolescenti

in pubertetniki, sta oblikovala tipologijo, ki razlikuje med a) instrumentalno

rabo mobilnega telefona, b) rabo, ki omogoča medsebojno koordinacijo na

mikroravni ter c) t. i. »hiperkoordinacijo« oz. ekspresivno rabo telefona. V konceptualnem

smislu sta rezultate njune študije razložila s pomočjo Calhoun ove

taksonomije družbenih interakcij (glej Calhoun 1987; Calhoun 1992), ki jih shematično

prikazuje tabela 1.

Tabela 1: Oblike interakcij prek mobilnega telefona v luči tipologije rab

INTIMNA/PRIMARNA SEKUNDARNA ODDALJENA

Instrumentalna raba Varnost

Koordinacija

Koordinacija Varnost koordinacija

Ekspresivna raba Družbena interakcija Družbena interakcija

Vir: Ling in Ytrri (2002: 141)

Ključno razlikovanje med omenjenimi vrstami rab mobilne telefonije izhaja iz

razlik v motivih, ki ženejo uporabnike k posedovanju mobilnega telefona.



Medtem ko so različne oblike hiperkoordinacije , namenjene predvsem vzpostavitvi

novih interakcij, je instrumentalna raba zavezana bolj praktičnim, funkcionalnim

delovanjem, ki se kažejo, denimo, v preprostih dogovorih. Kratka SMS -

sporočila so znotraj instrumentalnih vzorcev zgolj »nekaj, kar potrebujemo«

(Ling in Ytrri 2002: 145) in nimajo druge dodane vrednosti. Ravno tako so kratki, konkretni 

dogovori brez emocionalne vsebine primer »skrbi na daljavo«, ki delujejo

instrumentalno.

Mikrokoordinacija, ki naj bi med populacijo uporabnikov mobilne telefonije

postala najbolj popularna med odraslimi, ima po mnenju Ling in Yttri vsaj tri

možne oblike (2002: 142–144): ena od strategij mikrokoordinacije je t. i. »osnovna

logistika«, ki jo označuje, recimo, preusmeritev poti, ki se je že začela. Druga

strategija je t. i. »mehčanje časa«, ko se uporabnik znajde v časovni stiski in si želi

nepričakovano zamudo čim hitreje sporočiti. Tretja oblika upravljanja s časom

in prostorom v odnosu do svojih bližnjih pa se kaže v naraščajoči točnosti pri

najavi srečevanj.

Nasproti takšne instrumentalne koordinacije, ki je običajno osnova mikrokoordinacije,

pa hiperkoordinacijske rabe vključujejo ekspresivne rabe telefona.

Slednje se najbolj pristno izražajo skozi emocionalne in socialne oblike komuniciranja,

ki so usmerjene v medsebojno sodelovanje in povezovanje z drugimi.

Pomemben vidik ekspresivnih rab vključujejo tudi pogosta znotraj skupinska

pogajanja o stvareh in strinjanja o tem, kaj so ustrezni vzorci samopredstavitve

posameznikov prek mobilne telefonije. Najbolj izrazit profil »hiperkoordinatorjev

« v njuni analizi pripada mlajšim adolescentom.

Vse tri rabe mobilne telefonije, v osnovi namenjene vzpostavljanju interakcij in

izpo(po)lnjevanju medsebojnih koordinacij, so rezultat procesov znotraj prisvojitvenega

krogotoka, ki – kot smo omenili zgoraj – predstavlja prehod iz sprva bolj

rigidnih, ciljno-usmerjenih in funkcionalno instrumentalnih načinov rabe k bolj

mehkim, emocionalno obteženim in s tem bolj ekspresivno izraženim oblikam

delovanj. Odnosno medosebno komuniciranje , uprto v negovanje medosebnih

stikov, prijateljskih vezi in bolj tesnih intimnih razmerij, tako predstavlja zadnjo

točko v prisvojitvenem krogotoku. Znotraj njega ima ravno moment mikrokoordinacije



še najmanj določljivo vlogo – sodeč po konceptualizaciji, ki jo zagovarjata

Ling in Yttri (2002), so medsebojna usklajevanja na mikroravni lahko odraz

zelo instrumentalno vodenih potreb kot tudi mehkejših načinov medsebojnega

dogovarjanja, ki že mejijo na ekspresivne rabe. Vendarle so slednje v večji meri

determinirane z namerno, ne le »od zunaj pogojeno« željo po dostopnosti do

drugih. Ekspresivne rabe so, v primerjavi z mikrokoordinacijskimi, zaznamovane

tudi s poudarjanjem stilnih, ekspresivno obteženih pomenov mobilnega telefona

za posameznika, ki mobilnega telefona ne dojema kot praktičnega pripomočka,

temveč kot pomemben mehanizem za izražanje njegovega osebnega

estetskega okusa in modnega stila.

Avtorja ugotavljata, da je zlasti med mladimi ekspresivna raba telefona izrazitejša

in pogostejša, medtem ko najstarejši respondenti po mobilnem telefonu pogosteje

segajo zaradi varnosti. Aktivni odrasli, ki so tudi starši, mobilni telefon

pogosteje uporabljajo za »mikrokoordinacijo«. Omenjena raziskava nadalje ugotavlja,

da usmerjajo starejši uporabniki svojo rabo predvsem na motive, povezane z varnostjo in potrebo 

po lažji logistični koordinaciji z drugimi (Ling in Ytrri

2002: 147). Profil mlajših uporabnikov je specifičen, saj je njihova raba pogosto

bolj ekspresivna po značaju, velik pomen dajejo tudi stilu in videzu mobilnih

telefonov ter različnim načinom uporabe možnih funkcij, ki jih aparat ponuja.

Predvsem v obdobju adolescence ima mobilna tehnologija specifično vlogo. Ta

se kaže v pomenih, ki jih v tem starostnem obdobju mladi pripisujejo »dostopnosti

« do drugih. Prijatelji in vrstniki igrajo namreč v tem življenjskem obdobju

zanje središčno vlogo. Kot opisuje Rubin, je to mogoče celo edino obdobje, kjer

prijatelji pridobijo centralno mesto, saj večino ostalih odnosov presežejo po

pomembnosti (Rubin v Ling in Yttri 2002: 148). Na drugi strani se v tem istem

obdobju odvijajo konflikti s starši, v katerih poteka boj za samostojnost in neodvisnost.

Mobilni telefon je tako tudi novo orodje, ki lahko mejo med mladimi in

starši še dodatno zaznamuje.

4.O O pomenih in rabah mobilne telefonije med slovenskimi uporabniki

Na podlagi do sedaj predstavljenih izhodišč o različnih pomenih, ki jih posamezniki

vzpostavljajo do mobilne telefonije, smo znotraj obširne raziskave o uporabi



informacijske in komunikacijske tehnologije v Sloveniji (SURS /RIS 2005) oblikovali

nize različnih izjav, ki merijo odnos slovenskih uporabnikov do mobilne

telefonije.8 Pri tem smo izhajali iz domneve, da se ocene in vrednotenja posameznikov

posredno izražajo skozi objektiv vzorcev in ritualov uporab mobilnih

telefonov. Zato smo razlike v vrstah mobilnih rab iskali na dveh ravneh: a) na

ravni odnosov uporabnikov do kulturne potrošnje telefona (v smislu normativne

in personalne ocene, kaj je »prava« ali ustrezna uporaba) in b) na ravni posameznikovih

osebnih praks (v smislu posameznikove umestitve različnih možnih

oblik rab v njegov vsakdan). V nadaljevanju prikazujemo način analize podatkov

in ključne ugotovitve ločeno na obeh izbranih ravneh.

4.1 Mobilni telefon kot odraz funkcionalne nujnosti,

emocionalnega tradicionalizma in estetskega ekspresionizma

Najprej smo skušali identificirati stališča slovenskih uporabnikov do bolj praktičnih,

instrumentalnih rab, pa vse do bolj ekspresivnih, intimnih in estetskih

načinov uporabe. V ta namen smo oblikovali niz enajstih različnih trditev, s

pomočjo katerih smo želeli nakazati splošne percepcije do »ustreznih« in tistih

manj zaželenih oblik uporabe mobilne telefonije v vsakdanjem življenju, ne da bi

se spuščali v posredne ocene o posameznikovih individualnih rabah. Na tem

mestu so nas namreč zanimala le splošna stališča respondentov o kulturni

potrošnji mobilne telefonije, pri čemer smo izhajali iz domneve, da se za splošnimi

mnenji skrivajo tudi latentne ali skrite dimenzije, kot so jih razkrile podobne raziskave drugod. 

Mnenja v vzorec vključenih uporabnikov mobilne telefonije in

aritmetične sredine na posamičnih odgovorih prikazujemo v tabeli 2, ločeno po

posameznih trditvah, ki so zaradi jasnejše predstavitve razvrščene od največjega

do najmanjšega strinjanja.

Tabela 2: Odnos uporabnikov mobilnih telefonov do različnih načinov vsakdanjih

rab (frekvence, odstotki in aritmetične sredine)
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Vsi sklopi trditev, na katere se na tem mestu sklicujemo, so rezultati raziskovalnega dela Brede
Luthar in Tanje Oblak , ki sta sodelovali pri oblikovanju vprašalnika o uporabi informacijskokomunikacijskih
tehnologij med slovenskimi gospodinjstvi.



Največje strinjanje so sodelujoči v raziskavi pripisali izjavi, da je »danes v

nepredvidljivih situacijah mobilni telefon nepogrešljiv« (kar 83 odstotkov respondentov

se s tem strinja). Druga najbolj trdno sprejeta trditev govori o tem, da naj

bi bila »edina smiselna raba mobilnega telefona« tista, ki je usmerjena v praktične

namene (72 odstotkov vprašanih se s tem strinja). Na drugi strani so respondenti

najbolj nasprotovali trditvi, da je »mobilni telefon zgolj potuha, da se ljudem

ni treba vnaprej odločati, kje in kaj bodo počeli« – temu nasprotuje dobra večina

oz. 54 odstotkov vprašanih. Malo podpore je dobilo tudi mnenje, da danes »precej

ljudi mobilni telefon razume kot modni dodatek«, s čemer se skoraj polovica

vprašanih (47 odstotkov) ne strinja.



V splošnem smislu lahko na podlagi posredovanih stališč o odnosu do različnih

vsakdanjih oblik potrošnje mobilnih telefonov sklepamo, da so mnenja uporabnikov

vsaj v povprečju precej konzervativna. Večina namreč mobilni telefon

ocenjuje kot nujo, namenjeno zgolj praktičnim rečem, ki ni primerna za otroke,

še manj pa za izražanje emocij ali intimnih izkušenj. V jeziku Katzovega in

Aakhusovega prisvojitvenega krogotoka je za slovensko populacijo uporabnikov

v večji meri značilna prva faza, v kateri izstopajo instrumentalne, torej praktičnosti,

varnosti in zaščiti podrejene rabe, medtem ko so ekspresivne rabe med

uporabniki manj cenjene.

V nadaljevanju smo s pomočjo metode faktorske analize9 raziskali, kaj se skriva

»za« takšnim odnosom uporabnikov do mobilne telefonije. Zanimalo nas je,

kakšne vrste odnosov lahko razberemo med slovensko populacijo uporabnikov

mobilne telefonije. Pri tem smo domnevali, da se raznolika stališča že na tej

ravni lahko središčijo na dimenziji od bolj instrumentalnih, ciljno zaznamovanih

ocen o »smiselnih rabah« do bolj ekspresivnih, k interakciji ali estetiki zaznamovanih

pomenov. Rezultate analize na tej ravni prikazujemo v tabeli 3.

Tabela 3: Rezultati faktorske analize na indikatorjih za merjenje odnosa do

mobilne telefonije
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Za namen pričujočega prispevka smo v vseh izvedbah faktorskih analiz uporabili metodo glavnih
osi, pri prikazovanju rotacijskih vrednosti faktorskih uteži pa izbrali metodo varimax.
Podatki v tabeli 3 in kasneje tudi v tabeli 5 se tako nanašajo na ti dve omenjeni metodi.



Metoda faktorske analize je ponudila tri latentne dimenzije, ki smo jih poimenovali

glede na prevladujoče simbolne pomene, na katere ciljajo vsebinski poudarki

v posamično skupino uvrščenih trditev. Kot lahko razberemo iz tabele 3,

odnosi uporabnikov do različnih vsakdanjih rab mobilne telefonije niso enoviti,

temveč se jasno ločijo na naslednje tri skupine:

1. Modni mikroekspresionizem : prvi faktor pomembneje zasedajo tiste trditve, ki

mobilni telefon vzpostavljajo kot estetsko dopolnilo identiteti uporabnika, a v

splošnem izražajo delno nelagodje do takšnih stilnih praks. Prav tako sta v isto

razsežnost vključeni trditvi, ki govorita o »napačnih« rabah mobilnega telefona,

in sicer v tem smislu, da nepremišljeno in spontano koordinacijo v vsakdanjem

življenju dojemata kot neustrezno obliko sodobnega delovanja v posameznikovem

mikrookolju. Zaradi poudarka mobilnih telefonov kot modnih dodatkov in

njihove vloge pri spontani mikrokoordinaciji smo stališča vprašanih na prvem

faktorju poimenovali s skupnim pojmom »modni mikroekspresionizem«.

2. Emocionalni tradicionalizem : drugi faktor je najbolj zaznamovan z dvema



trditvama, ki se natančneje nanašata na vprašanje »pravilnih« načinov izražanja

čustev. Pomensko obe trditvi opozarjata na izrazit dvom v primernost mobilnega

telefona kot orodja za izražanje intimnih doživljajev ali emocionalnih izkušenj.

Skladno s tem sta v isto dimenzijo uvrščeni tudi trditvi, ki nakazujeta, da

imajo odrasli do mobilne telefonije bolj ustrezen odnos kot mlajši uporabniki –

otroške in mladostniške oblike potrošnje so namreč implicitno označene kot

»napačne«, zato je posledično bolje, da se mlajšim stik z mobilno telefonijo prestavi

na čim kasnejši čas. Zaradi negativnega ovrednotenja mobilnih telefonov

kot intimno-ekspresivnega pripomočka smo sklop stališč na drugem faktorju

poimenovali »emocionalni tradicionalizem«, s čemer poudarjamo večjo naklonjenost

vprašanih neposrednim interakcijam pri izražanju emocij in naklonjenosti

do drugega kot pa mobilnim posredovanim oblikam emotivnega komuniciranja.

3. Funkcionalni imperativ : V zadnjem faktorju sta močni dve trditvi, ki govorita

o mobilnem telefonu kot nujnem in nepogrešljivem orodju za reševanje praktičnih,

torej funkcionalnih in instrumentalnih zadev v kontekstu vsakdanjega življenja.

Gre za najbolj tipično in večinsko pomensko razsežnost, ki mobilni telefon

predstavlja kot neizogibno nujo, zato smo tretji faktor trditev poimenovali »funkcionalni

imperativ«.

Slovenski uporabniki mobilne telefonije se torej že na ravni splošnejših stališč do

vloge mobilne telefonije v vsakdanjem življenju med seboj pomembno razlikujejo

in jih ne gre ocenjevati kot enoznačno skupino. Nasprotno, sodeč po rezultatih

tukajšnje analize, se na ravni mnenj respondentov v odnosu do izbranih trditev

že nakazujejo razlike v zaznavi vloge in pomena praktičnih, emocionalnih in

estetskih elementov mobilne telefonije. Mnenja slovenskih uporabnikov mobilne

telefonije se torej gibljejo od razumevanja mobilnih telefonov kot funkcionalne

nujnosti, zagovora emocionalnega tradicionalizma, ki rabi mobilnega telefona

kot intimnega »pomočnika« nasprotuje, pa vse do relativno nevtralnega ali vsaj

delno tudi zadržanega odnosa do mobilnega telefona kot »modne muhe«.

Zaznani konservativni pogled na vlogo sodobnih mobilnih tehnologij pri izražanju

ekspresivnih ali hiperemocionalnih vidikov človeškega delovanja je po svoje

presenetljiv, še posebej, če k temu dodamo ugotovitev, da se vsaj enkrat na teden



s sodelavci ali sošolci prek mobilnega telefona pogovarja dobrih 40 odstotkov

vprašanih, v neposredni fizični stik z njimi pa v istem času stopi dobrih 51 odstotkov

v vzorec zajetih Slovenk in Slovencev. Vprašanje o čem in na kakšen način

potemtakem potekajo pogovori med njimi pa že presega namen tukajšnjega

prispevka.

4.2 Raznoliki vzorci mobilnih rab: širjenje socialnih interakcij,

užitek v estetiki in pomen zanesljive dostopnosti

Ker pa so izbrane trditve, ki smo jih podrobneje analizirali v prejšnjem razdelku,

merile predvsem »zunanji« odnos posameznikov do mobilne telefonije, smo v

vprašalnik vključili še širši nabor trditev, ki se bolj neposredno navezujejo na

posameznikove ocene njihovih praks in osebnih izkušenj z mobilno telefonijo.

Izhajali smo namreč iz domneve, da se simbolni pomeni v odnosu do mobilne

telefonije ne oblikujejo zgolj na ravni splošnejših trditev o ustrezni ali napačni

rabi mobilnega telefona v vsakdanjem življenju, temveč so tudi rezultat bolj

ponotranjenih, na posameznike usmerjenih vzorcev uporab.10

Zato v tabeli 4 prikazujemo podatke o tem, kako uporabniki skozi lastne percepcije

in konkretne prakse ocenjujejo »pravilne« rabe in z njimi povezane »ustrezne

« lastnosti mobilnih telefonov. Podobno kot v prejšnjem poglavju smo tudi na

tej ravni skladno z ugotovitvami drugih raziskav predvidevali, da gre pri rabi

mobilne telefonije za raznolike oblike tehnološke integriranosti v sodoben vsakdan,

ki se razteza od praktične funkcionalnosti do emotivne »odvisnosti«.

Tabela 4: Ocenjevanje različnih rab in lastnosti mobilnih telefonov v vsakdanjih

situacijah (frekvence, odstotki in aritmetične sredine)

                                                
10

V operacionalnem smislu je želeno razlikovanje med stališči in praksami pri oblikovanju trditev
razvidno v uporabi prve osebe ednine namesto prej prikazanih splošnejših »množinskih« stališč
do mobilne telefonije (primerjaj s tabelo 3). Žal se je v izvedbeni fazi zgodila manjša pomanjkljivost,
ko se v zadnji verziji ankete ni upošteval tudi predlog prilagojene lestvice za merjenje posameznikovih
praks: namesto odgovorov na intervalu »strinjam/ne strinjam« smo namreč pri
operacionalizaciji predvideli lestvico odgovorov »to zame sploh ne drži/to zame v celoti drži«.



Skladno z ugotovitvami o splošnem odnosu posameznikov do mobilne telefonije

se tudi na tej ravni kar 81 odstotkov vprašanim najbolj pomembna lastnost

mobilnega telefona zdi ta, da je praktičen in enostaven. V sozvočju s tako pozitivnim

vrednotenjem preprostosti uporabe se uporabniki v večini strinjajo s tem,

da jih »star telefon ne moti, važno, da dobro deluje« (kar 70 odstotkov vprašanih



je tega mnenja). Visok delež podpore je prejela tudi trditev »Mobilni telefon uporabljam, da sem 

drugim lažje na razpolago«, saj se z njo strinja skoraj 70 odstotkov

vprašanih. Na drugi strani lestvice je najmanj podpore prejela izjava »mobilni

telefon uporabljam kot modni dodatek«, kateri nasprotuje kar 88 odstotkov

vprašanih Slovencev in Slovenk. Da slovenski vzorec uporabnikov mobilne telefonije

ne slovi po hitri menjavi in sledenju zadnjim trendom v mobilni telefoniji

priča podatek, da temu nasprotuje kar 71 odstotkov respondentov. Od tu izhaja

tudi nizek delež tistih uporabnikov, ki bi se preveč zastarelega telefona sramovali

(takšnih je le dobrih 14 odstotkov vprašanih).

A poglejmo natančneje, na kakšen način se spekter različnih osebnih praks in

subjektivnih ocen o pričakovanih lastnostih mobilnih telefonov porazdeli v posamezne

latentne razsežnosti v odnosu do simbolnih pomenov mobilne telefonije.

Znova smo si pomagali z metodo faktorske analize, ki nam podatke reducira na

več jasno razmejenih dimenzij. Ali sploh lahko govorimo o različnih simbolnih

pomenih mobilne telefonije na ravni praks, ki jih uporabniki prakticirajo v kontekstu

svojega vsakdanjega življenja? Odgovori na zastavljeno vprašanje so

podani v tabeli 5.

Tabela 5: Rezultati faktorske analize na indikatorjih za merjenje pomena osebnih

rab in lastnosti mobilne telefonije



Odgovor na zastavljeno vprašanje je sodeč po rezultatih faktorske analize gotovo

pritrdilen – na osnovi zaznanih rab in učinkov mobilne telefonije v posameznikovem

vsakdanu lahko med slovensko populacijo govorimo o naslednjih

skupinah pomenov, ki jih skozi ocene posamičnih trditev izpričujejo uporabniki:



1. Koordinacija in socialna interakcija : prva razsežnost je definirana z

občutkom posameznikov, da se jim ob mobilnem telefonu širijo socialne

in družbene mreže; uporabniki te vrste imajo namreč z mobilnim telefonom

bolj »polno« življenje, več se jim dogaja, bolj so v stikih s prijatelji in

težko si predstavljajo, da bi jim te možnosti bile kar naenkrat odvzete.

Osebne izkušnje z mobilno telefonijo so torej zaznamovane predvsem z

možnostjo za lažjo koordinacijo z drugimi ter dinamičnostjo, ki jo mobilna

telefonija kot novo interakcijsko orodje prinaša. Zato smo iz podatkov

prvo izčiščeno razsežnost poimenovali »koordinacija in socialna interakcija

«, saj gre za pričakovane lastnosti in učinke mobilne telefonije, ki jih

sklop tu izbranih trditev nedvomno najbolj jasno izpostavlja.

2. Estetika in sofisticirana inovativnost : ta skupina trditev je determinirana

z izrazito pozitivnim vrednotenjem vseh estetskih funkcij mobilnega telefona

in zavračanjem pomena gole praktičnosti; uporabniki so v simbolnem

pomenu prepričani esteti, ki jih zastarelost ali praktičnost in preprostost

telefonov izjemno moti ali vsaj ne zadovoljuje v celoti. Telefon je

zanje nekaj drugega – nastopa kot pomemben dejavnik modnih smernic,

zato nenehno skrbijo za redno zamenjavo neprivlačnih ter tehnično

»nepopolnih« aparatov z novimi modeli. Pomensko smo zato drugi faktor

osebnih presoj lastnosti in rab mobilne telefonije poimenovali »estetika in

sofisticirana inovativnost«.

3. Funkcionalnost in družina: tu sta se kot pomembnejši izkazali le dve trditvi,

katerih skupna točka je zaznan odklon do mobilnih ekspresij. Rabe,

ki so v ospredju, narekujejo funkcionalno urejanje vsakodnevnih zadev,

ki so v večji meri pogojene z družinskimi obveznostmi in nujnimi mikrokoordinacijami,

ki jih zahteva sodobno družinsko življenje . Osebne simpatije

v odnosu do mobilnih rab so tako osredotočene predvsem na

zanesljivo urejanje nujnih obveznosti, iz katerih so intimni pogovori

izvzeti kot odraz izgube časa in zato nezaželeni. Tretjo skupino trditev

smo tako poimenovali »funkcionalnost in družina«, saj sta to ciljni lastnosti,

ki ju vprašani v odnosu do mobilne telefonije ločeno izpostavljajo.



4. Dostopnost in tehnična dovršenost : zadnjo razsežnost zasedata trditvi, ki

na eni strani nakazujeta na potrebo posameznikov, da so s pomočjo

mobilnega telefona dostopni in predvsem na voljo drugim, zato jim več

kot estetski videz pomeni tehnična izpopolnjenost mobilnega aparata.

Gre za lastnosti, ki poudarjajo pomen mobilnega telefona kot zanesljive ga pripomočka, ki 

posameznikov preprosto ne sme pustiti na cedilu, zato

smo to zadnjo skupino trditev poimenovali »dostopnost in tehnična dovršenost

«.

Štiri raznolike in jasno ločene kategorije osebnih rab in pričakovanih lastnosti

mobilne telefonije torej potrjujejo izhodiščno domnevo, da obstaja množica simbolnih

pomenov, okrog katerih posamezniki integrirajo mobilno telefonijo v svoj

vsakdanji ritem. Medtem ko nekateri izpostavljajo socialno razsežnost in širjenje

družbenih omrežij, se drugim zdi pomembnejša funkcionalna in uporabna vrednost

mobilnega telefona. Zanimivo pri tem je, da se k sleherni višje vrednoteni

lastnosti mobilnega telefona pripiše tudi jasnejša skupina primarnih uporabnikov:

tako gre, denimo, visoko vrednotenje funkcionalnosti skupaj z družino,

pomen socialnih interakcij in koordinacij pa, denimo, bolj tesno skupaj s prijatelji

in znanci.

Z vidika razpoložljivega teoretskega intervala, ki ga zaznamujejo stroge funkcionalne

nujnosti na eni in ekspresivne, hiperemocionalne rabe na drugi strani,

lahko rečemo, da se vanje prikrito inkorporirajo tudi pomeni, ki odražajo konkretne

lastnosti mobilnih telefonov. Ekspresivni pomeni, ki so, recimo, prepoznavni

v razumevanju mobilnega telefona kot pomembnega »podaljška osebnega

imidža« in posameznikovega izpiljenega občutka za estetiko, so namreč v

večjem soglasju z novimi trendi in sofisticiranimi tehničnimi podporami, ki jih

telefon kot komunikacijski aparat ponuja; na drugi strani je poudarjanje tehnične

zmogljivosti bolj navzoče med tistimi simbolnimi vzorci rab, ki so pogojeni z

nujnimi ali neizogibnimi koordinacijami – posamezniki, ki prek mobilnih telefonov

uresničujejo imperativ dostopnosti za druge, se lahko zanašajo le na tehnično

dovršen, ne pa nujno tudi estetsko izpiljen telefon. Tovrstne ugotovitve še

dodatno pričajo o izjemno visokem pomenu posameznikovih motivov pri odločanju



o izbiri možnih mobilnih rab, ki posledično narekujejo tudi značaj osebne

izbire tehničnih lastnosti aparatov, in ne obratno.

5.0 Mladi pravijo: »Mobilni telefon je več kot instrumentalno orodje!«

Kot ugotavljata Ling in Yttri (2002: 149–158), je v primerjavi z odraslimi in starejšimi,

ki se zaradi mobilcev pogosto počutijo pod stresom, velika razširjenost

mobilne telefonije med mladimi odraz njihove potrebe po dostopnosti oz. dosegljivosti.

Dostopnost je odraz statusa med vrstniki, zato ni razumljena kot statična

lastnost, temveč se skozi čas razvija. Prijateljska mreža mladih ljudi je izrazito

odvisna od »mobilne mreže«, saj do svojih prijateljev drugače sploh ne morejo.

S tem se mobilni telefon na poseben način umešča med mlade in njihove starše

– za mlade je mobilni telefon pomemben most in določevalec njihovega intimnega

sveta, ki je ločen in oddaljen od staršev.

Kljub tej »intimni privlačnosti« mobilne telefonije med mladimi bi bilo zavajajoče

domnevati, da mladi v celoti zavračajo funkcionalne oblike rab. Namreč, Ling in

Yttri (2002) sta tudi med mlajšimi uporabniki zasledila izrazite instrumentalne

rabe, ki so namenjene predvsem njihovi medosebni koordinaciji v odnosu s starši

ali vrstniki. Ta se odraža kot »sintetična potreba« ali kot možnost za zagotavljanje

večje varnosti. Toda v primerjavi s ciljno-orientiranimi rabami gre pri mladih

vendarle zelo pogosto za izmenjavo emocionalnih pričakovanj in občutij prek

mobilne telefonije. V najbolj splošnem smislu so ravno ekspresivna sporočila

tista, s pomočjo katerih se potrjuje obstoj socialnih odnosov; pošiljatelj in prejemnik

si namreč delita skupno izkušnjo, čeprav le na daljavo. Zato v očeh mladih

pošiljanje kratkih sporočil »osvežuje« interakcijo med dvema posameznikoma ali

celo znotraj neke skupine, kjer dobro ali »kul« sporočilo deluje kot mehanizem

obdarovanja.

Ravno zaradi zaznanih generacijskih razlik, ki so jih izpostavile predhodne študije,

smo za namen tukajšnje analize želeli preveriti, katera stališča do mobilne

telefonije so tista, ki izraziteje govorijo o generacijskih razpokah. V ta namen

smo primerjali vrednosti aritmetičnih sredin na posameznih trditvah glede na

starostno strukturo tako, da smo vprašane razdelili v štiri starostne razrede – od

10 do 19 let, od 20 do 35 let, od 36 do 55 let in od 56 do 75 let.



Na ravni odnosov do mobilne telefonije ugotavljamo, da nekatere trditve ne potrjujejo

starostnih razlik. Denimo, tako mladi kot starejši uporabniki izražajo

podobna stališča do tega, da je mobilni telefon danes nepogrešljiv, da iskrena

čustva lahko deliš le v živo, ali do tega, da imajo nekateri mobilni telefon zgolj za

imidž. Obstajajo pa pri nekaterih stališčih pomembne razlike, ki jih nazorno

prikazujejo spodaj izbrani grafi. Tako smo med podatki zasledili vsaj štiri skupine

stališč, na podlagi katerih lahko govorimo o statistično značilnih razlikah

med izbranimi starostnimi razredi uporabnikov. Te razlike zadevajo: 1) odnos do

praktične oz. ekspresivne narave mobilne telefonije, 2) vrednotenje tehnične

inovativnosti mobilne telefonije, 3) oceno estetske vrednosti mobilne telefonije in

4) percepcijo učinkov mobilne telefonije. V nadaljevanju sledi prikaz izbranih

statistično značilnih razlik med slovenskimi uporabniki glede na njihovo starost.

Slika 1a vsebuje povprečne odgovore na trditev »Mobilni telefon preprosto ni

primeren za intimne pogovore«, slika 1b pa na trditev »Edina smiselna raba

mobilnega telefona je raba v praktične namene«. Kot je razvidno, se vrednosti

aritmetičnih sredin v obeh grafih večajo z večanjem starosti, kar pomeni, da se

strinjanje z obema trditvama povečuje skupaj s starostjo.



Slika 1a in 1b: Razlike v ocenah praktične oz. ekspresivne narave mobilne telefonije

glede na starost (vrednosti aritmetičnih sredin)

Mladi v starosti od 10 do 19 let so izrazili najmanj podpore izjavi, da »mobilni

telefon preprosto ni primeren za intimne pogovore«, medtem ko se s tem v največji

meri strinjajo ravno predstavniki najstarejše skupine uporabnikov. Podobno

šibko se najmlajši strinjajo s trditvijo, da je »edina smiselna raba mobilnega telefona

raba v praktične namene«, s čemer pa se skoraj povsem enako močno

strinjajo uporabniki, starejši od 36 let. Zadržanost do ekspresivnih rab je torej

bistveno nižja med mladimi kot starejšimi uporabniki mobilne telefonije, kar je

dodatno potrjeno tudi v primerjavi ocen rab in lastnosti mobilne telefonije glede

na starost. Namreč, ravno tiste trditve, ki so s pomočjo faktorske analize oblikovale

skupino pomenov o »estetiki in sofisticirani inovativnosti« (glej tabelo 5), so

bolj značilne za mlade kot starejše uporabnike.



Mladim uporabnikom med 10 in 19 letom je najmanj pomembno, da je »mobilni

telefon čim bolj praktičen in enostaven« (graf 2a); prav tako jih najbolj izrazito

moti, če imajo star telefon, kar pa gotovo ne velja za najstarejše uporabnike

(graf 2b). Za mlade instrumentalne lastnosti mobilcev preprosto niso zadostne,

ravno nasprotno. Sodeč po danih odgovorih se mladi najtežje sprijaznijo s praktičnostjo,

enostavnostjo in preprostim dejstvom, da telefon dela.

Kot potrjujejo rezultati v grafih 3a in 3b, so ravno mladi tisti, ki mobilni telefon v

večji meri uporabljajo kot modni dodatek, kar pa se z večanjem starosti uporabnikov

očitno zmanjšuje. Zato ne preseneča podatek, da je ravno zanje najbolj

pomembno, da telefon »dobro zgleda«. V strinjanju z omenjeno trditvijo izrazito

izstopajo ravno najmlajši uporabniki, stari od 10 do 19 let.



Še eno ugotovitev lahko sklenemo na osnovi generacijskih razlik: pri trditvah, ki

določajo faktor »koordinacije in socialnih interakcij« (glej tabelo 5), so ravno

mladi tisti, ki z njimi izraziteje soglašajo (primerjaj z grafom 4a in 4b). Mladim

daje mobilni telefon blagodejen občutek, da so nenehno sredi dogajanja; z njegovo

pomočjo se ravno mladim širijo prijateljski stiki. Ekspresivne, torej k socialnim

interakcijam usmerjene rabe so v povprečju bolj značilen vzorec uporabe

med mladimi ali celo najmlajšimi potrošniki mobilne telefonije.



Skupina najmlajših uporabnikov je sodeč po rezultatih tu prikazane ankete o

uporabi mobilne telefonije med slovensko populacijo izstopajoča in v marsičem

drugačna od preostalih starostnih skupin, obenem pa zelo podobna mladim, o

katerih govorijo druge raziskave. Mlajši uporabniki namreč presegajo funkcionalne

in praktične vidike uporabe mobilne telefonije, zato v odnosu do teh novih

komunikacijskih tehnologij oblikujejo povsem drugačne standarde in pričakovanja.

Zavračajo golo praktičnost in preprostost, težijo k estetski posebnosti

mobilnega aparata, ki ni zgolj funkcionalen pripomoček, temveč pomemben

spodbujevalnik socialnih stikov, druženja in dinamike vsakdanjega življenja

med mladimi.

6.0 Sklep

Konkretne rabe in simbolni pomeni, ki jih uporabniki vzpostavljajo do mobilne

telefonije, so tudi v slovenskem prostoru raznoliki in generacijsko določeni. Če

bi lahko starejšim potrošnikom mobilnih telefonov pripisovali bolj ciljno orientirane

in instrumentalne vzorce rab ter s tem posledično tudi k bolj praktičnim in

varnostnim motivom usmerjena stališča do mobilnih telefonov, pa za mlade

potrošnike velja, da so bolj dovzetni za njihove hiperekspresivne pomene.

Mladim namreč ni vseeno, kako mobilni telefon izgleda. Poleg tega se mobilni

telefon v njihov vsakdan integrira kot pomemben most, ki jih pelje do prijateljev,



vrstnikov in družabnih dogodkov. Zanje torej mobilni telefon ni zgolj praktično

orodje, temveč tudi modni dodatek in podaljšek socialnih stikov. Starejši so v tem

oziru bolj instrumentalni, saj se jim ekspresivne, s čustvi obarvane oblike rab

zdijo manj ustrezne in mestoma celo moteče. Posledično starejši težje sprejemajo

tiste vzorce, ki jih do teh aparatov oblikujejo mlajši.

Ravno zaradi zaznanih, a na tem mestu premalo pojasnjenih generacijskih razlik

bi veljalo raziskovanje mobilne telefonije v vsakdanjem življenju v prihodnje

usmeriti tudi v iskanje dejavnikov, skozi katere se starši na eni in njihovi otroci

na drugi strani pogajajo o tem, kako integrirati mobilni telefon v simbolne svetove

in zahteve vsakdanjega življenja. Kako v svojih vsakdanjih praksah utemeljujejo

uporabo mobilnega telefona najmlajši, šoloobvezni uporabniki na eni in

njihovi starši na drugi strani? V čem se vzpostavljeni simbolni pomeni razlikujejo,

kje pa so med različnimi generacijami stične točke in čemu jih gre pripisati?

To so, denimo, vprašanja, ki bi jih veljalo podrobneje raziskati s pomočjo poglobljenih

intervjujev o mestu in pomenu mobilne telefonije med člani slovenskih

družin.

Kot smo pokazali s tukajšnjo analizo, se odnosi do mobilne telefonije med slovensko

populacijo gibljejo na različnih ravneh: uporabniki so bodisi zadržani do

ekspresivnih in emocionalnih rab bodisi podpirajo funkcionalno usmerjene

rabe. V smislu prisvojitvenega toka so v ospredju še vedno tisti rituali, ki so značilnejši

za zgodnje faze uporabe. Le mladi se, sodeč po zgoraj predstavljenih

rezultatih, obnašajo drugače in lovijo trend, ki ga potrjujejo tudi v tujini že izvedene

primerjalne študije.

Tako smo na ravni splošnih, »od zunaj« določenih stališč o odnosu do mobilne

telefonije zabeležili tri jasno ločene dimenzije pomenov: mobilni telefon lahko

nastopa kot moment modnega ekspresionizma na eni ali funkcionalnega imperativa

na drugi strani. Tretja kategorija, ki konceptualno gledano sodi v sredino

že omenjenih dveh polov, se nanaša na zadržanost do mobilnih emocij in govori

v prid t. i. »emocionalnemu tradicionalizmu«, ki pri izražanju emocionalnih izkušenj

in intimnih doživljajev pozitivneje vrednoti neposredne oblike komuniciranja.

V analitičnem smislu bi veljalo še dodelati tu prvič zasnovano lestvico indikatorjev



in posledično ugotavljati, katere skupine uporabnikov se skrivajo za

posameznimi dimenzijami stališč.

Na ravni praks in individualno podanih ocen o lastnostih mobilnih telefonov

beležimo štiri skupine mnenj in percepcij, ki delno sovpadajo tudi z ugotovitvami

drugih tujih študij. Pomeni mobilne telefonije se tako na ravni osebnih praks

raztezajo od vloge, ki jo igrajo pri širjenju socialnih interakcij in pomoči za uresničevanje

medosebne koordinacije, pa vse do bolj ciljno naravnanih, funkcionalnih

oblik potrošnje, ki so pogojene s specifično mikrosituacijo. Pomembno skupino

pomenov in lastnosti zasedajo osebne izkušnje uporabnikov, ki pričajo o

visoki pomembnosti estetike, modnega okusa in sofisticiranih inovativnih značilnosti

mobilne telefonije. Podatkovno gledano so nekatere od teh dimenzij bolj

»čiste«, medtem ko sta zadnji dve skupini – »funkcionalnost in družina« ter

»dostopnost in tehnična dovršenost« – operacionalno bolj šibki, zato tudi ne

ponujata nujno poglobljenih interpretacij. Neodvisno od te pomanjkljivosti pa se

zdi, da bi v prihodnje veljalo nameniti nekaj več pozornosti bolj jasni opredelitvi

teh zadnjih dveh skupin osebnih praks ali mogoče celo premisliti o njihovi dodatni konceptualni 

prevetritvi. V ta namen bi veljalo poseči tudi po dopolnilnih

kvalitativnih metodah raziskovanja; enega od korakov bi, denimo, predstavljali

intervjuji z natančno identificiranimi skupinami posameznikov, za katere bi

vnaprej definirali skupne lastnosti (recimo starše, ki imajo šoloobvezne otroke;

samske mlajše posameznike, ki so zaposleni, ali poslovneže srednjih let) in znotraj

teh specifičnih skupin skušali identificirati posebne dejavnike ter pomene,

ki jih pripisujejo mobilni telefoniji.

Rezultati prvih refleksij na vzorcu slovenskih potrošnikov mobilne telefonije

namreč potrjujejo izhodiščno domnevo, da je proces domestifikacije tehnologij

kompleksen, raznolik in generacijsko spremenljiv, zato tudi v raziskovalnem

smislu še vedno predstavlja zanimiv izziv. Način prisvajanja mobilne telefonije

znotraj slovenske populacije uporabnikov je sicer v splošnem smislu še vedno na

ravni prvotnih, bolj funkcionalno in instrumentalno določenih rab, vendarle se v

izbranem časovnem obdobju že jasno izrisujejo tudi takšni vzorci rab, ki instrumentalnost

presegajo in v večji meri poudarjajo pomen mobilne ekspresivnosti.



Prav s pomočjo tovrstnih ugotovitev lahko sklenemo, da med slovensko populacijo

uporabnikov mobilne telefonije obstajajo raznotere dimenzije kulturnih

reprezentacij in simbolnih rab, ki jih posamezniki na specifične načine integrirajo

v njihov vsakdan.
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