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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

V magistrski nalogi bo naše raziskovalno področje spletna skupnost Couchsurfing. Gre za 

sodoben pojav, socialno omrežje, katerega glavni namen je izkušnja v živo (offline raven)     

povezovanje članov v resničnem življenju ter s tem širjenje kultur in medosebnega 

spoštovanja. V okviru tega se pojavi vprašanje medosebnega zaupanja, ki je predpogoj 

samega povezovanja, predvsem pa povezovanja v živo. Omejili se bomo predvsem na 

informacije, ki so bistvene za oblikovanje zaupanja. Pri tem bomo ugotavljali, kako različne 

informacije povečajo zaupanje in katere so tiste informacije, ki so ključnega pomena. V 

okviru naloge bo izveden krajši anketni vprašalnik, s katerim bomo skušali odgovoriti na 

raziskovalno vprašanje ter s tem priti do ugotovitev, ki bi lahko podale smernice v 

zapisovanju informacij v skupnosti Couchsurfing.   

Ključne besede: Spletna skupnost Couchsurfing, socialno omrežje, medkulturno 

komuniciranje, socialni kapital, zaupanje, informacije, referenca 

 

 



 
 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

Research area of the thesis is the community of Couchsurfing. Cocuhsurfing is a modern 

phenomenon and a social network with the main purpose of offline e perience     connecting 

members in real life, which enables them cultural exchange and mutual respect. Within these 

concepts we face the problem of interpersonal trust, which is required when trying to connect 

with others, especially in offline experiences. Focus of the thesis is an information, one of the 

crucial components for building trust. Throughout the thesis we will try to figure out, how 

diverse information increase trust and which of the information are most important for 

interpersonal trust. For this purpose there will be a short questionnaire implemented. It will 

try to answer our research question and help us generate guidelines in giving information in 

Couchsurfing community.   

Key words: Couchsurfing community, social network, intercultural commucation, social 

capital, trust, information, reference. 
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1 UVOD 

Zdi se, da svet nima več meja, globalnost se je razcvetela v vsem svojem pomenu. Vse 

prehaja eno v drugega, je povezano, soodvisno. Izginile niso le fizične meje, pač pa tudi meje 

v naših glavah. Tako so ljudje vedno bolj nagnjeni h globalnemu razmišljanju in povezovanju 

na vseh področjih, poslovnih in zasebnih. Lahko bi rekli, da je globalnost povzročila nov 

življenjski slog. Po eni strani v današnjem svetu zelo izstopa posameznik, individualizacija 

življenjskega sloga, po katerem je lahko vsak samosvoja zaključena entiteta     posledično je 

zaradi tega več različnosti     po drugi strani se zdi, da je današnji posameznik v primerjavi z 

nekdaj veliko bolj podoben posamezniku z drugega konca sveta. Velik vpliv na to ima 

vsekakor internet, zaradi katerega so iste informacije na voljo vsakomur, ki ima dostop do 

njega. S pomočjo interneta se širijo ne le informacije, pač pa tudi ideje in vrednote. A zaradi 

odprtosti meja, tako fizičnih kot tistih v glavah, ima vsak na voljo, da si v poplavi idej 

»izbere« povsem svojo identiteto, vrednote, življenjski slog; »odprtje« meja, globalnost in 

»prehajanje« pa je v praksi povzročilo tudi to, da vedno le več ljudi potuje. Potovanja so 

postala nekakšna novodobna vrednota. 

 

Pojavile so se nove smernice v turizmu. Turizem že dolgo niso več le počitek od vsakdana in 

službe, pač pa turisti vedno bolj težijo k temu, da se s počitnicami obogatijo na račun kulture, 

v katero potujejo. Osebna izkušnja, pristen stik, povezovanje z domačini, ki je ključnega 

pomena, če želimo doživeti novo okolje in kulturo. Nadalje lahko rečemo, da gre v današnjem 

svetu z odprtostjo misli z roko v roki tudi vzajemnost, sodelovanje. Le-to je privedlo do novih 

oblik ekonomije. V okviru tega bomo predstavili skupnost Couchsurfing in problem zaupanja 

v le-tej skupnosti ter se posvetili informacijam in referencam kot obliki informacij.  

Couchsurfing je spletna skupnost, ki združuje popotnike in domačine. Bistvo skupnosti je, da 

si člani po predhodnem spletnem dogovoru v živo delijo kulturo ter gostoljubje, saj nekateri 

ponujajo zastonj prenočišče, »kavč«, ali pa se srečajo le za druženje. Obravnavana skupnost 

sicer ni edina take vrste, a je meni najbližja. Tudi sama imam namreč kar nekaj izkušenj 

znotraj skupnosti, saj sem na ta način kar nekajkrat potovala in imela s tem možnost vpogleda 

v samo »jedro« nove kulture. S tem mi je bil prikrajšan tudi finančni vložek v prenočišča, 

česar je vesel vsak popotnik. A zakaj se nek domačin odloči, da bo nekoga gostil? Vzrok za to 

bi bil lahko altruizem, vsekakor pa odgovor ni tako enoznačen. Mladi Maročan, pri katerem 

smo si zaradi veliko dobrih referenc želeli prespati, nas ni mogel gostiti, saj je njegove 

»kavče« ravno takrat zasedlo nekaj popotnikov. Kljub temu je bil pripravljen za druženje in 
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nam tako ob kavi v svojem domačem kraju obrazložil svoje težnje po nudenju kavča… 

Njegova želja je bila potovati po svetu, a mu je bilo to kot državljanu Maroka zaradi težav z 

vizo onemogočeno. Zato se je odločil, da bo potoval tako, da bo povabil svet h sebi. Na 

internetu lahko zasledimo mnogo podobnih zgodb, v katerih so zaradi takšnih in drugačnih 

razlogov ljudje prav tako spustili svet v svoj dom. Povabili so tujo kulturo k sebi in na tak 

način »potovali«. Simmel pravi, da radovednost in želja po novih spoznanjih naredita tujca 

privlačnega (Simmel v Ule, 2005: 385). In res je tako. Mogoče je to razlog, da se nekateri 

ljudje odločajo za vlogo gostitelja popolnim tujcem. 

Moje izkušnje v okviru te skupnosti so večinoma zelo pozitivne in prijetne, dobi pa se tudi 

kakšna manj prijetna, bolj ali manj kot posledica osebnostnih, predvsem pa medkulturnih 

razlik. Vprašanje, ki se tukaj pojavi pa je, kako gostitelja oziroma gosta sploh izbrati? Izbrali 

bomo nekoga, ki se nam bo zdel zanimiv, gojil podobna stališča in vrednote, predvsem pa 

tistega, ki mu bomo zaupali. Kako se razvije zaupanje do nekega člana skupnosti, preden 

pride do srečanja v živo? Da bi bila izkušnja kar se da prijetna za oba udeleženca v 

povezovanju     na primer gosta in gostitelja     pa tudi, da bi sploh prišlo do zaupanja in s tem 

izbire gostitelja ali gosta, je potrebno iti skozi nek proces odločitve. Odločanje poteka na 

podlagi osebnih profilov članov na spletni strani skupnosti, v katerih so zapisane informacije 

o njem. Kakšne so te informacije in kako vplivajo na oblikovanje zaupanja ter s tem navezavo 

stika in izbiro člana, smo se vprašali v naši nalogi. Cilj raziskave bo torej preveriti oziroma 

oblikovati sklepe o tem, na podlagi katerih informacij razvijejo člani zaupanje do drugega 

člana, preden pride do srečanja v živo in ali je za oblikovanje zaupanja pomembna predvsem 

referenca kot vrsta informacije. Ob zaključku naloge bi s tem lahko podali smernice v 

zapisovanju informacij v skupnosti Couchsurfing.  

 

Magistrska naloga na temo skupnosti Couchsurfing bo vsebovala naslednje vsebinske sklope. 

V začetnem poglavju bomo predstavili raziskovalni problem, raziskovalno vprašanje in 

hipoteze, s čimer bomo nakazali vsebino magistrske naloge. Sledijo teoretična izhodišča, kjer 

bomo začeli z izhodišči in kontekstom obravnavanega področja raziskave. Ker se je na 

podlagi anketnega vprašalnika izkazalo, da so člani obravnavane skupnosti mlada populacija, 

se zdi smiseln opis mladih, njihovega vrednotnega sistema in načina življenja. Nato bomo v 

poglavjih obravnavali računalniško posredovano komuniciranje in socialna omrežja, saj je 

skupnost Couchsurfing prav to. Ker pa s povezovanjem članov prihaja do »trka« kultur, bomo 

razmišljali tudi o medkulturni komunikaciji. V naslednjem poglavju bo sledil opis celotne 
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skupnosti in njenega delovanja, uvrstili jo bomo v sociološko teorijo, obravnavali pojem 

zaupanja, ki je tudi problem naše naloge, ter razvoj zaupanja predstavili na podlagi podanih 

informacij o članu. V empiričnem delu bomo poskusili z anketnim vprašalnikom odgovoriti 

na raziskovalno vprašanje in potrdili ali zavrgli hipoteze. Magistrsko nalogo bomo sklenili z 

zaključkom, kjer bodo predstavljene naše ugotovitve.  

 

2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN ZNANSTVENE HIPOTEZE 

Couchsurfing je spletna skupnost, ki združuje popotnike in domačine, in vrsta socialne 

izmenjave (Abrahao in drugi, 2012). Interakcija poteka najprej na internetu, a je to le prva 

»stopnja«. Bistvo skupnosti je, da si nato člani v živo delijo kulturo ter gostoljubje, saj 

nekateri ponujajo zastonj prenočišče, »kavč«, ali pa se srečajo le za druženje (Mar  2012; 

Couchsurfing 2013). Po tem se nekoliko razlikuje od večine spletnih skupnosti, kjer poteka 

interakcija le na internetu oziroma interakcija v živo ni primarnega pomena.  

Sistem skupnosti deluje na podlagi spletnega profila, s katerim se oseba predstavi drugim 

članom. Ključno vlogo pri povezovanju ljudi oziroma izbiri članov za druženje ima zaupanje. 

V spletnih skupnostih, kot je Couchsurfing, je zaradi odsotnosti fizičnega kontakta (le-tega v 

našem primeru ni vsaj na začetku interakcije), relativne anonimnosti ter medkulturnih razlik, 

potrebna določena stopnja zaupanja. Gostu, gostitelju ali pa nekomu, ki se le druži z drugimi 

člani, je  seveda pomemben vidik varnosti, ki gre z roko v roki z zaupanjem. Tudi zaradi 

generalizirane recipročnosti, o kateri bomo govorili kasneje, je nujno, da je med člani 

skupnosti prisotna relativno visoka stopnja zaupanja. Zaupanje v neko osebo v veliki meri 

deluje na podlagi njene »zgodovine« (Lenarčič, 2010), informacij, ki so nam dane o 

posamezniku. Pomemben pojem, ki se v kontekstu informacij v skupnosti Couchsurfing 

pojavi, je referenca, povratna informacija, ocena, mnenje, opis izkušnje z določeno osebo. Le-

te podajo drugi člani, ki so z osebo že imeli stik v živo (Stanford Magazine 2011; Basagana in 

Haddad 2013; Couchsurfing 2013). Reference so pomembne za odločitev, da bo popotnik 

kontaktiral določenega člana gostitelja oziroma pri tem, ali bo gostitelj sprejel gosta, saj 

nekdo jamči zanj in s tem se razvije neka stopnja zaupanja do te osebe. Nasprotno lahko član 

poda negativno ali pa nevtralno referenco. Reference so torej pomembne zaradi zaupanja, le-

to pa je ključno za obstoj skupnosti (Lenarčič 2010; Couchsurfing 2013).  
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Cilj raziskave bo preveriti oziroma oblikovati sklepe o tem, na podlagi katerih informacij 

razvijejo člani zaupanje do drugega člana, preden pride do srečanja v živo. »Eden od temeljnih 

ciljev družboslovnega raziskovanja je torej izpopolnjevanje in širjenje idej, ki jih ponuja 

družbena teorija, tako da preizkušamo njihove sestavine in ostrimo njihovo pojasnjevalno 

moč« (Ragin, 2007: 51). Preverjali bomo, katere informacije o članu povečajo zaupljivost do 

njega in v kakšni meri ter ali sistem referenc kot informacija igra pri tem bistveno vlogo. Prav 

zaradi pomembnosti zaupanja za obstoj skupnosti se zdi raziskava o tem, v kolikšni meri so 

določene informacije in predvsem reference povezane z zaupanjem, relevantna. Na področju 

skupnosti Couchsurfing je bilo opravljenih nekaj raziskav, predvsem o recipročnosti, in 

pripadnosti (Hendrickson in drugi 2011; Stanford Magazine 2011). Raziskave, fokusirane na 

oblikovanje zaupanja v skupnosti Couchsurfing, nismo zasledili, kar prav tako nakazuje njeno 

relevantnost. 

Raziskovalno vprašanje se glasi: »V kolikšni meri so posamezne informacije o članu in 

predvsem reference povezane z zaupanjem vanj?« 

Za namene raziskave smo oblikovali slednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Informacije o članu – osnovne informacije; opis samega sebe, svojih interesov in 

življenjskih nazorov; fotografija(e); povezave z drugimi člani ter referenca(e) – so v skupnosti 

ključnega pomena, saj povečajo zaupanje vanj. 

Hipoteza 2: Zapis predhodnih izkušenj v živo (referenca) v primerjavi z drugimi 

informacijami bistveno poveča zaupanje v člana, zato bi moral biti zapis referenc sistemsko 

zahtevan.   

 

3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

3.1 Izhodišča in kontekst obravnavanega področja raziskave 

3.1.1 Vrednotni sistem mladih in identiteta v današnji družbi 

Vrednote in morala so prvi pojmi, na katere trčimo, ko govorimo o socialnem vedenju v 

današnjem času (Mikuš Kos, 2014). »Vrednote kot prepričanja o zaželenem odslikavajo 

družbeno v psihološkem ustroju posameznika. Kot ideali, cilji ali standardi oblikujejo točke 

prizadevanja posameznikov in usmerjajo njihovo življenje« (Musil in Lavrič, 2011). 
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Usmerjajo njihovo ravnanje, so smernice za cilje in načela. Za našo magistrsko nalogo je 

pomembno razmišljanje o tem, kakšen je vrednotni sistem današnjih mladih. Ti so namreč 

reprezentativna skupina problema, ki ga v naši nalogi obravnavamo. Kakšno odzivanje in 

vedenje mladih je danes »trendno«, družbeno zaželeno, individualno koristno, družbeno 

koristno? Sprašujemo se, kaj je danes znak dobre prilagojenosti, skladnosti posameznika z 

družbenimi pričakovanji in zahtevami? (Mikuš Kos, 2014). Kakšen je življenjski slog in 

kakšne so vrednote mladih?  

Vrednote narekujejo življenjski stil posameznika in niso več zgolj omejeni skupki stališč 

(Kuhar in Ule, 2002). Nadalje lahko rečemo, da so vrednote tudi osnova etike in morale. 

Pojem morale vključuje pravila, norme, ideale, povečini nepisane predpise, ki »veljajo« za 

posameznike in skupnosti. Nanaša se na dobro in slabo v naših odnosih in vedenju in torej 

označuje obliko človekovega odnosa do sveta, do sebe in širše okolice. Kaj vpliva na privzete 

in ponotranjene vrednote in moralo? Te so odvisne od mnogih dejavnikov in procesov. Nekaj 

je gotovo odvisno od narave – na primer temperament, ki sodoloča večjo ali manjšo 

sociabilnost, občutljivost, način dojemanja sveta. Sociološko gledano pa je družbeni kontekst 

tisti, ki znatno vpliva na moralo in vedenje ljudi. Raziskave so pokazale na primer tudi velik 

vpliv etosa šole na socialno vedenje. Pomembno je socialno učenje skozi delovanje in 

izkušnjo. »Izkušnja je velika učiteljica« (Mikuš Kos, 2014). Učenje z njo je veliko vplivnejša 

pot socializacije kot govorjenje o skrbi za druge. Lahko ti pokaže, da je vredno biti dober ali 

da je edino, kar »se splača«, premočrtno prizadevanje za lastne koristi. Eden od načinov, s 

katerim mladi prepoznavajo vrednost altruističnega in solidarnostnega delovanja za druge in 

za sebe ter spoznavajo odgovornost za skupnost, je prostovoljstvo (Mikuš Kos, 2014).  

Javnomnenjske raziskave posebej med mladimi – res pa je tudi, da so primerjalno z mladimi, 

spremembe v pomembnosti v vseh vrednostnih kategorijah podobno usmerjene tudi pri 

starejših od trideset let (Musil in Lavrič, 2011) – kažejo, da so vrednote, ki so bile včasih 

oprte na močne ideologije, zamenjale vrednote, bližje posamezniku in njegovemu osebnemu 

izkustvu. Z drugimi besedami: zgodil se je premik od globalnih, ideološko in celostno 

grajenih vrednotnih sistemov k posameznim, navidezno fragmentarnih in konkretnim 

vrednotam, med katerimi prevladuje povečana občutljivost za medosebne odnose in kakovost 

vsakdanjega življenja (Ule v Lavrič in Musil, 2011: 395). »Zdi se, da počasi izginjajo do sedaj 

veljavne norme skupinskega vedenja, da izginjajo stare predstave o kolektivnih dolžnostih in 

lojalnostih in se uveljavlja nova individualizirana etika vsakdanjega življenja« (Ule, 2004: 

352). Vendar ta individualiziran stil življenja ne pomeni, da se ljudje med sabo ne družijo in 
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povezujejo. Ravno nasprotno. Namesto vrednot in klasičnih identitet, vezanih na spol ter 

razne ideologije (politika, religija, nacionalna pripadnost), se pojavljajo vrednote, ki so bližje 

posamezniku – poleg materialne in socialne varnosti, zdravja in zdravega okolja, težnje po 

svobodi, kakovosti vsakdanjega življenja in prostega časa, družinskega življenja, liberalnih 

vrednot, kot je svoboda mišljenja in delovanja, strpnosti, altruizma – tudi prijateljstvo in 

odnosi (Ule in Kuhar 2002; Ule 2004; Fištravec v Lavrič in Musil, 2011: 396; Ule v Lavrič in 

Musil 2011: 395). Kaže se povečana senzibilnost za medosebne odnose, išče se ravnotežje 

med tem, kar se od posameznika zahteva ali pričakuje, in tem, kar lahko daje ali stori (Ule, 

2004). Na drugi strani nekateri navajajo, in to je tudi precej razširjena predpostavka, da z 

individualizmom in z njim povezanim egotizmom in egoizmom, pa tudi z informatiko, skrb 

za drugega in človečnost upadata (Mikuš Kos, 2014). Wuthnow pa ugotavlja: medtem, ko so 

bili stari vrednotni sistemi, ki so odsevali družbene in politične rede, izključujoči, ko se je jaz 

moral podrejati mi šablonam, nastaja v kontekstu novih orientacij navidez protislovni 

altruistični individualizem (Wuthnow v Ule, 2004: 359). »Kar se zdi, da izključuje drug 

drugega, npr. biti tu za druge in misliti na sebe, se sedaj kaže smiselna vsebinska povezava – 

kdor živi za sebe, mora živeti socialno« (Ule, 2004: 359). Interes za sodelovanje z drugimi sta 

potrdili tudi Kuharjeva in Ulejeva, v raziskavi je trditev dobro se počutim, kadar sodelujem z 

drugimi dosegla zelo visok odstotek odgovorov (Kuhar in Ule, 2002). Dejstvo je, da socialni 

odnosi izpopolnjujejo posameznika in da se le-ta samorealizira prav preko povezav z drugimi 

in preko bogatih osebnih izkušenj, ki so danes visoko vrednotene. »Glavne poteze procesa 

kulturne modernizacije so: odmik od sveta plačanega dela in zaposlitve kot osrednje 

vrednotne usmeritve k lastnemu svetu, zasebnosti, samorealizaciji« (Ule, 2004: 355) in 

refleksija, razmislek o samemu sebi. Družbena dogajanja in ideologije – izpostavljeni smo 

mnogim ponudbam, saj različne vrednote in vrednotni sistemi sobivajo v istem času in istem 

prostoru – sicer sodoločajo vrednote, ki nam jih bo okolje nekoliko vsililo kot vodila našega 

(socialnega) vedenja, a današnji posameznik identiteto in vrednote bolj kot v preteklosti tudi 

sam izbira (Mikuš Kos, 2014). Včasih je bila identiteta nedvoumni in skoraj izključno 

družbeni proizvod – odvisno od tega, v kakšno družino, religijo, okolje in politično »sfero« si 

se rodil, ali si moški ali ženska... »Po mnenju zagovornikov sociohistorične teoretske 

perspektive, na primer socialnega konstruktivizma, je občutenje samega sebe, dojemanje sebe 

in sploh odnos do sebe kulturni rezultat in konstrukt« (Ule, 2005: 377). V današnjem času 

človek več razmišlja o tem in lahko hkrati tudi sam »izbere« ustrezajočo mu identiteto, glede 

na to, kateri identitetni markerji v zadostni meri izražajo njegovo »pravo« življenjsko 

orientacijo. Ni identiteta tista, ki določa in usmerja naše življenje in čemur bi se moral 
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posameznik prilegati, ampak nekdo sam določi, katera identiteta je zanj relevantna. Hkrati 

svojo identiteto tudi soustvarja s pripisovanjem pomena in vrednosti stvarem ter odnosom 

(Praprotnik, 2012: 80). Možnosti za (pre)oblikovanje identitete ponuja tudi internet – o čemer 

bo govora nekoliko kasneje – saj »… tisti, ki so v tem prostoru aktivni, postanejo to, kar 

mislijo, da so ali želijo biti« (Žakelj, 2012: 111). Prav tako je na internetu lažje postati tisto, 

kar posameznik/ca želi biti, pravi avtorica Žakelj. Praprotnik pa opozori tudi na pomen 

samega prepoznavanja identitete kot tistega procesa, ki sploh šele omogoči, da posameznik 

dobi identiteto. »S samim prepoznanjem posamezniki postanejo to, za kar so se prepoznali, 

torej gre za posameznikovo ustvarjanje nove realnosti, ki postane aktualna šele skozi sam 

proces posameznikovega umeščanja oziroma sidranja v to realnost« (Praprotnik, 2012: 93–

94). Kondojeva opiše svojo na novo razvijajočo »Japonke« se identiteto kot nastajajočo, ki se 

v njej šele poraja. Ugotavlja, da identiteta mogoče nikoli ni dokončna; prav tako avtor Hall 

pravi, da se identifikacija nikoli ne konča, je vedno v procesu (Hall v Ule, 2005: 378). 

»Identiteta ni povsem dokončno oblikovana celota, ni v sebi zaokrožena, temveč jo sestavlja 

več različnih oblik (konfiguracij), ki si med seboj deloma nasprotujejo« (Kondo v Ule, 2005: 

376), a pravi, da kljub temu zbirka identitet ne sme biti preveč razdrobljena (fragmentarna), 

kazati mora usklajenost in refleksivnost. Posameznik torej lahko vključuje multiple identitete 

in to celo simultano. Za že prej omenjeno raziskovalko Kondo je bilo prepletanje različnih 

vlog – ameriške ženske, japonske žene, znanstvenice in raziskovalke – mučno izkustvo. 

Pluralnost (sestavljenost) identitete je nekaj vsakdanjega, saj se vsak dan gibljemo skozi 

številne različne socialne kontekste in različne možnosti za svojo identiteto, različna 

medkulturna in medosebna srečanja in izkušnje (Kondo v Ule, 2005: 376). Poleg tega 

posameznik marsikdaj strateško uporablja identiteto ali različne identitete, ko mu le-te 

prinašajo bonitete, odobravanje ali socialno glorifikacijo. Tako bo mogoče izpostavil tudi 

pripadnost identitetam, ki jih je prej morda zavračal. Postmodernistična filozofija opozarja, da 

so identitete prosto lebdeče entitete, ki jih lahko poljubno menjavamo in z njim trgujemo 

(Praprotnik, 2012: 104). Velikokrat tudi za nekoga rečemo, da »se išče«, zato lahko rečemo, 

da išče svojo identiteto in se sprašuje, kdo v resnici je. »Človek vse bolj postaja izbira svojih 

možnosti, postaja homo optionis. Življenje, smrt, spol, telesnost, identiteta, religija, zakon, 

starševstvo, družbene vezi – vse to postaja odločljivo, se raztrešča v opcije« (Ule, 2002: 29). 

Z vsem tem pa se je treba spopasti kot posameznik in posameznica. Kot bi ne bilo drugih, ki 

živijo v enakih okoliščinah in se soočajo z enakimi tveganji in težkimi odločitvami. Identiteta 

je – tako vsaj ugotavljajo številni raziskovalci – izjemnega pomena za mentalno zdravje, saj 

sta ključna dejavnika za ogrožanje le-tega prav manko medsebojne socialne primerjave med 
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posamezniki in pomanjkanje pripadnosti skupini. Imamo skratka navzoča močna gibanja, ki 

propagirajo posameznikovo osvobojenost od najrazličnejših identitetnih spon in poudarjanje 

individualizma, po drugi strani pa so navzoča tudi stališča, po katerih je »sidranje« v identiteti 

in nekolikšna mera pripadnosti skupini nujna za zadovoljivo vsakdanje življenje. 

Pomanjkanje medsebojne socialne primerjave med posamezniki in pomanjkanje občutka 

pripadnosti lahko ogrozita mentalno zdravje posameznika. »Posameznik je težko prosto 

lebdeč« (Praprotnik, 2012: 99). Ljudje se povezujemo v skupnosti, ki so splošno gledano ena 

izmed pomembnejših oblik druženja in delovanja posameznikov (Lenarčič, 2010). Praprotnik 

omeni tudi fenomen »lakote« po skupnosti oziroma po doživljanju skupnosti (Praprotnik, 

2003), nekomu ali nečemu moraš »pripadati«, to je človeška potreba. »Pomemben vidik 

osmišljanja sveta se povezuje tudi z vprašanjem identitete, zaradi česar posamezniki stalno 

kategoriziramo sebe in druge v skupine in na podlagi tovrstnih podeljenih statusov 

vzpostavljamo odnose, ki izražajo značilnosti teh statusov« (Praprotnik, 2012: 75). A zdi se, 

da se prav posameznik, iščoč bogatih izkušenj in samorealizacije, povezuje na drugačen 

način, kot so se včasih, na podlagi splošnih družbenih ideologij, o čemer smo že pisali. 

Današnji posameznik išče enako misleče s podobnimi osebnimi interesi, potrebami in željami 

(Praprotnik, 2003), in ne toliko splošne, družbeno podane »zaveznike« na podlagi iste religije 

ali nacionalne pripadnosti. Pri določanju sebi enakih oziroma vzpostavitvi stikov z njimi nam 

so nam lahko v veliko pomoč t.i. informacijsko-komunikacijske tehnologije (Amichai-

Hamburger in Barak v Kirbiš, 2011: 281), o čemer bomo govorili kasneje. Hkrati s 

pozitivnimi značilnostmi pa imajo le-te za posledico tudi socialno izoliranost, občutek 

osamljenosti in negotovosti, ki hodi z roko v roki z individualizmom. Ule ugotavlja, da 

naraščajo pritiski individualističnih vrednot, zaradi katerih ljudje vidijo družbeni svet kot 

nepregleden in nepredvidljiv, poln tveganj in odločitev (Ule, 2002). Z negotovimi in 

spreminjajočimi se družbenimi spremembami se posamezniki med drugim spoprimejo s 

»pomočjo« tekmovalnosti (Musil in Lavrič, 2011). »Podobno kontradiktorni so izzivi, ki 

prihajajo iz zunanjega sveta: informacijske tehnologije in mediji ponujajo elemente 

multikulturnosti in globalnega internacionalizma ter mlade informirajo o novih kulturah in 

življenjskih stilih, kar po eni strani razširja njihova obzorja in jih modernizira, po drugi strani 

pa zlahka povzroča nove stiske in negotovosti« (Ule, 2004: 356). Stiske se poleg tega 

pojavljajo tudi v povezavi s podaljšanim izobraževanjem in s tem obdobjem ekonomske 

odvisnosti. Posameznik ima, kot smo že prej ugotovili, večjo svobodo izbire. »Medtem ko so 

v petdesetih letih pari kot najpomembnejše aspekte zakona izpostavljali vlogo hranilcev in 

gospodinj in so v sedemdesetih izpostavljali ljubezen kot odločilno za vzpostavitev zveze, so 
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v devetdesetih letih izpostavili zaupanje, spoštovanje različnosti. Ta premik od zakona kot 

institucije k zakonu kot odnosu kaže, da se je spremenil bistveni del kulture odnosov, ki se 

kaže v svobodi izbire« (Ule, 2004: 357). To lahko seveda posplošimo tudi na druge odnose, 

ne le partnerske. Čutiti je povečano spoštovanje različnosti in zaupanje. Liberalne vrednote, 

kot so svoboda mišljenja in delovanja, se kažejo kot ene pomembnejših vrednot mladine v 

Sloveniji (Kuhar in Ule, 2002). Sodobni mladi so tolerantnejši, pravi Ule in – kot kažejo 

raziskave v Sloveniji in Evropi – so izjemno občutljivi za temeljna moralna vprašanja 

življenja. Zanimivo je, in to je že nekaj desetletij jasno, da so mladi tudi izjemno natančen in 

dober napovedovalec družbenih sprememb (Ule, 2004) in da je mladina postala ena od 

nosilnih skupin kulturnega kapitala sodobnih družb ter da postaja celo njen vodilni 

reprezentant (Ule, 2002). Spremembe vrednotnega prostora mladih torej ne navajamo samo 

zaradi analize fenomena mladih, ampak lahko rečemo »… da bo to, kar danes dela, govori, 

mlada generacija, jutri splošen vzorec obnašanja in delovanja« (Ule, 2004: 354). 

3.1.2 Računalniško posredovano komuniciranje in socialna omrežja 

Velik del komunikacije danes poteka prek informacijsko-komunikacijskih tehnologij
1
, ki so v 

družbi povzročile določene spremembe. Ljudje izbiramo načine in medije za komunikacijo v 

odvisnosti od situacijskih dejavnikov in v odvisnosti od sorazmernih ciljev udeležencev 

komuniciranja, so pokazale raziskave in vsakdanje življenje (Ule, 2005). Računalnik oziroma 

računalniško posredovana komunikacija
2
 je dandanes nekaj običajnega, zaradi uporabe 

medijev za komuniciranje pa nekateri današnjo mladino imenujejo kar generacija M (t.i. 

medijska generacija). Ameriški mladostnik naj bi po raziskavi Kaiser Family Foundation v 

letu 2005 uporabi medijev namenil vsakodnevno skoraj šest ur in pol (Roberts in drugi v 

Kirbiš, 2011: 279), v letu 2010 pa kar sedem ur in pol oziroma več kot deset ur dnevno, če 

upoštevamo, da mladi uporabljajo več medijev hkrati (Rideout in drugi v Kirbiš, 2011: 279). 

Med množičnimi mediji
3
 je še posebej pomemben internet oziroma splet (McMillan in 

Morrison v Kirbiš, 2011: 279), zato se je pojavilo še eno poimenovanje današnje generacije 

mladih – t.i. spletna generacija (angl. Net generation, gl. Van den Beemt in drugi v Kirbiš, 

2011: 279). Rečemo lahko, da so IKT sestavni del družbenih dinamik oziroma da so same 

družbeni konstrukt. Raziskava je sicer ugotovila, da se je večina neposrednih oblik druženja 

                                                           
1
 Odslej bomo v nalogi za informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabljali kratico IKT. 

2 Računalniško posredovana komunikacija je proces pošiljanja sporočil z neposredno uporabo 

računalnikov in računalniških omrežij (Praprotnik, 2003). 
3
 »Množične medije pojmujemo kot organizirane sisteme množičnega komuniciranja« (McQuail v 

Kirbiš, 2011: 279). 
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leta 2010 v primerjavi z letom 2000 le za malenkost zmanjšala (Kirbiš, 2011), a glede na 

raziskave današnji posameznik v povprečju še vedno ohranja petintrideset prijateljskih stikov 

na neposreden način. Kljub temu torej, da večina (86,3%) rednih uporabnikov storitev 

interneta (še vedno) ohranja stike z bližnjimi preko neposredne komunikacije, v živo (Lenarčič 

2010; Kirbiš 2011), postajajo sočasno v tem kontekstu vedno le bolj pomembni tudi 

tehnološki kanali. Ugotovili so tudi, da večina stikov preko IKT poteka med osebami, ki 

živijo v medsebojni oddaljenosti ene ure (Lenarčič, 2010) in da se tovrstna komunikacija bolj 

izkazuje kot dopolnilo (Kirbiš, 2011), »komplement družabnim dejavnostim posameznikov v 

fizičnem prostoru, in ne njihova zamenjava« (Lenarčič, 2010: 68). Raziskovalka Lange pravi, 

da mladi z virtualnimi dejavnostmi »konkretizirajo svoja lokalna socialna omrežja« (Lange v 

Kirbiš, 2011: 284), da uporaba IKT ne izpodriva neposrednega medosebnega komuniciranja, 

temveč je z njim pozitivno povezana oziroma z drugimi besedami, da virtualno komuniciranje 

utrjuje, širi socialne vezi mladih (Bonds-Raacke in Raacke v Kirbiš, 2011: 284). Medije in 

IKT štejejo kot pomembne tudi zato, ker za posameznika opravljajo funkcije, kot so: ponujajo 

priložnost za obveščanje, zabavo in tudi spoprijemanje z vsakdanjimi težavami ali pa začasen 

odmik od njih (Rubin, Lohaus in drugi, Kirsh v Kirbiš, 2011: 280). Po raziskavi sodeč na bi 

bili odnosi med mladimi, ki pogosteje spremljajo medije, tudi kakovostnejši (Iannotti in drugi 

v Kirbiš, 2011: 284). Seveda pa obstajajo tudi nasprotniki, ki trdijo, da imajo novi mediji 

negativen učinek na medsebojno druženje posameznikov – tako na kakovost odnosov kot tudi 

pogostost (Vilhelmson in Thulin, Mesch v Kirbiš, 2011: 284). Znotraj komunikacije, 

opredeljene kot IKT, so se kot način komuniciranja pojavila socialna omrežja oziroma 

virtualne skupnosti.  

Socialna omrežja oziroma virtualne, kibernetske skupnosti opredelimo kot interakcijo med 

dvema ali več osebami, ki komunicirajo prek interneta. Lahko pa kibernetske skupnosti 

razumemo tudi kot »socialne agregate, ki se razvijejo na internetu, ko dovolj ljudi dovolj 

dolgo sodeluje v javnih razpravah z zadostnim človeškim občutkom za oblikovanje mrež 

osebnih odnosov v kibernetskem prostoru« (Rheingold v Žakelj, 2012: 195). Današnja 

socialna omrežja so le približek oblik druženja, ki so jih poznali mladi v prejšnjih desetletjih. 

Za razliko od prejšnjih desetletij, je v moderni dobi opaziti odsotnost avtonomnih vrstniških 

skupin in družbeno dejavnih mladinskih kultur, kar ima za posledico pomanjkanje specifične 

generacijske in subkulturne identitete ter samozavesti. Nove oblike zabave, ki jo nudi 

informacijska tehnologija so poleg tega vrnile mlade iz javnosti v zasebnost, v okvire lastnih 

sob in računalniških okolij (Ule, 2002). V tovrstnem komuniciranju so odsotni neverbalni 
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znaki, ki potisnejo v ozadje vlogo sporočevalca, omejijo čustveno toplino in prijaznost 

interakcije, v ospredje pa stopi vsebina ter aktivnost. Raziskovalci zato pravijo, da je 

posredovano medosebno komuniciranje bolj storilnostno usmerjeno kot neposredno 

komuniciranje (Anderson in Ross v Ule, 2005: 401). Drugi pravijo, da pri posredovanem 

komuniciranju neverbalno izražanje čustev in odnosno komuniciranje nadomestijo drugi 

ključi, ki jih omogoča posredovano komuniciranje (Walther v Ule, 2005: 404). Do izraza 

pridejo posebne vsebine, poseben slog sporočanja in časovni red verbalnih sporočil (Ule, 

2005). Storilnostno in k nalogam usmerjeno komuniciranje ter tako odnosno slabše 

komuniciranje pride bolj do izraza, če imamo omejen čas, pravijo kritiki. Če pa posredovano 

komuniciranje traja dovolj dolgo, pride do podobnih učinkov kot pri komunikaciji iz oči v oči 

(Walther v Ule, 2005: 404). Težje je tudi priti do konsenza oziroma dogovora kot pri 

neposrednem komuniciranju (Anderson in Ross v Ule, 2005: 401). 

Če se vrnemo nazaj, lahko rečemo, da je skupnost splošneje gledano ena izmed pomembnejših 

oblik druženja in delovanja posameznikov. »Prvotni koncept skupnosti je poudarjal 

prostorsko bližino, skupne vezi in socialno interakcijo, ki jo označujejo intimnost, holističnost 

in vseobsegajočost« (Driskell in Lyon v Žakelj, 2012: 195). A Lenarčič na podlagi logike 

delovanja informatične družbe
4
 vidi potrebo po spremembi konceptualizacije skupnosti v 

smeri, ki poleg teritorialne oziroma fizične zaobjame tudi nematerialno dimenzijo te entitete. 

Odnosi in procesi v informatični družbi so organizirani na podlagi omrežij, ki se vzpostavljajo 

s pomočjo IKT. IKT lahko torej izpostavimo kot dejavnik oblikovanja časovno in teritorialno 

neodvisnih interakcij med posamezniki in ugotovimo, da je kibernetski, virtualni prostor 

fizičnemu enakovreden prostor družbenega dogajanja (Lenarčič, 2010), virtualna oziroma 

kibernetska skupnost pa nadomešča vlogo tradicionalne (geografske) skupnosti (Žakelj, 

2012). Ljudje s svojo virtualno identiteto vstopijo v virtualno realnost. Beseda virtualno 

pomeni virtualni prostor – udeleženci procesa komunikacije so lahko na geografsko ločenih 

lokacijah, prostorska razdalja ne igra vloge (Ule 2009; Lenarčič 2010). Vsaka entiteta je 

virtualna, če je deteritorializirana oziroma sposobna manifestacij ob drugačnem času in kraju, 

neodvisno od prostorskih koordinat njenega fizičnega medija, a jo uporabnik doživlja kot 

realno. Dejanja, ki potekajo v virtualnem, kibernetskem prostoru, imajo namreč določene 

posledice tudi v fizičnem prostoru, kar prispeva k temu, da ga vse bolj dojemamo kot realnega 

(Lenarčič, 2010). Tudi Rheingold in Baym dojemata skupnosti, ki se oblikuje na internetu, 

                                                           
4
 Družbena oblika, temelječa na informacijah oziroma koncept s tehnološkim razvojem kot temeljem 

splošnega družbenega razvoja (Lenarčič, 2010). 
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kot realno (Rheingold in Baym v Žakelj, 2012: 196). V bistvu razmišljanje o realnosti 

tovrstnih skupnosti, tj. ali so te skupnosti realne, pristne ali zgolj virtualne in torej le 

psevdoskupnosti, niti ni tako pomembno, ampak je bolj pomembno analizirati vzroke za 

nastanek tovrstnih skupnosti. V virtualni realnosti videni ali slišani objekti sicer niso fizični 

(ne gre tudi za reprezentacije fizičnih objektov), so le »simbolni« in konstruirani na internetu, 

a za virtualne skupnosti velja večina interakcijskih vzorcev, kot za teritorialne skupnosti. Od 

teritorialnih se virtualne skupnosti razlikujejo le v metodi, načinu konstrukcije, saj se širijo na 

podlagi novega medija (Praprotnik, 2003: 11). »Za razliko od predhodnih informatično 

družbo poleg fizičnega prostora sestavljajo tudi tokovi informacij, kapitala, podob, glasov, 

simbolov ipd., ki potujejo preko omrežij znotraj kibernetskega prostora« (Lenarčič, 2010: 19).  

Raziskava pravi, da je imelo leta 2010 v Sloveniji kar 60% anketirancev ustvarjen profil
5
 na 

vsaj enem od številnih socialnih omrežij na internetu (Jerman Kuželički in drugi, 2011). 

Številke se večajo. Iz neke druge raziskave je razbrati, da se mladi v Sloveniji z računalnikom 

ukvarjajo 96,8 minute na dan, medtem ko osebnemu druženju s prijatelji in vrstniki namenijo 

89,7 minute na dan (Kirbiš, 2011: 259), pri čemer naj poudarimo, da ukvarjanje z 

računalnikom lahko pomeni tudi brskanje po spletu, igranje igric, poslušanje glasbe, gledanje 

filmov, opravljanje šolskih obveznosti in drugo. Prednjači seveda zabava: »… najpogostejše 

računalniške dejavnosti spadajo v zabavo, razvedrilo in komuniciranje, kar ni presenetljivo. 

Lahko bi rekli, da so računalniške dejavnosti (še posebej uporaba spleta, znotraj njega pa 

virtualno socialno mreženje) postale nepogrešljiv del vsakdana slovenskega mladostnika, 

vendar so kljub temu nekateri mladi kritični do uporabe spleta, še posebej Facebooka, …« 

(Kirbiš, 2011: 288). Eden izmed podatkov pravi, da slovenski mladostnik preživi »na spletnih 

straneh za socialno mreženje 47,8 minut na dan« (Kirbiš, 2011: 286). V Ameriki je bilo leta 

2010 skoraj dvakrat več uporabnikov socialnih omrežij kot leta 2008 (Goulet Sessions in 

drugi, 2011). Značilnost računalniško posredovane komunikacije, kot se je za tovrstno 

komuniciranje uveljavil izraz (Praprotnik, 2003), je ta, da udeležencem dopušča določeno 

mero anonimnosti (Ule 2009; Lenarčič 2010; Kirbiš 2011), s tem se nekateri izognejo 

stigmatizaciji (Ule, 2005). Lahko se predstavijo tako, kot se želijo in si ustvarijo tako 

imenovano virtualno identiteto. Ta je povečini ustvarjena s pomočjo znakov (tekst, slika, 

multimedija ipd.), zato jo lahko poljubno menjavamo (Praprotnik, 2003) in je hitro 

spremenljiva, premakljiva, fluidna (Južnič in Baumann v Lenarčič, 2010). Premišljeno, 

                                                           
5 (Spletni) profil opredelimo kot predstavitev samega sebe na spletu – je eno izmed glavnih sredstev 

samopredstavljanja članov (Lenarčič, 2010). 
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strateško podobo zagotavlja tudi narava asinhronosti. Namreč, narava asinhronosti in 

možnosti popravkov pomagajo udeležencem previdno oblikovanje in nadzorovanje podobe, ki 

jo posredujejo drugim (Walther v Žakelj, 2012: 107). Gre za nadzorovanje vtisa (angl. the art 

of impression management); koncept je razvil Goffman (Goffman, 1959). Nekateri uporabniki 

se poslužujejo le usmerjanja pozornosti k svojim najboljšim lastnostim (Žakelj, 2012) ali pa 

pretiravanj (Whitty v Žakelj, 2012: 110), nekateri pa v samopredstavitvah izpostavijo 

najboljši jaz samega sebe, ki lahko od dejanskega jaza nekoliko odstopa (Gibbs v Žakelj, 

2012: 108). »Profil je namreč promocijsko orodje, je povzetek, v katerem mora 

posameznik/ca delovati čim bolj zanimivo, da je vreden/na ogleda, stika« (Žakelj, 2012: 108). 

Po drugi strani nekateri uporabniki navajajo resnično točne in zelo realne informacije, saj se 

želijo s tem izogniti neskladjem ali celo konfliktom pri nadaljnjem spoznavanju. Na splošno 

je težnja, da naj bi bile osebe predstavljene na zanimiv, avtentičen način, a vedno v okviru 

»realne« samopredstavitve. Vzrok temu pa se skriva v pričakovani off-line interakciji, torej 

interakciji v živo. V kontekstu samopredstavitev je potrebno omeniti problem 

standardiziranosti profilov, katere pomanjkljivost je v tem, da predvideva pričakovane 

odgovore, ne daje možnosti za alternative in prinaša nevarnost za vpisovanje družbeno želenih 

odgovorov (Žakelj, 2012). 

V tovrstnem komuniciranju je prav tako značilna sočasnost in večkratnost profila, med seboj 

povsem različnih identitet in samopredstavitev, s katerimi posamezniki nastopajo v 

medmrežju: »Po ameriških podatkih skoraj šestdeset odstotkov mladih uporablja več 

internetnih naslovov ali osebnih internetnih strani, na katerih izražajo različne 

samopredstavitve samo zato, da preizkušajo vzporedne odnose z različnimi osebami« 

(Walther in Parks v Ule, 2005: 405). »Posameznik/posameznica torej nima neke vnaprej dane 

vsebine, lastne istovetnosti (identitete), ampak gre za neprestano redefiniranje samega 

subjekta, za njegovo neprestano umeščanje v neki identitetni kontekst, v zgodbo o svoji 

identiteti« (Praprotnik, 2003: 9). V kontekstu identitete lahko omenimo tudi socialno 

identiteto, s katero skušajo raziskovalci razložiti komunikacijske strategije v posredovanem 

komuniciranju. Po tej teoriji pomanjkanje informacij o osebni identiteti sogovornika zaradi 

odsotnosti neverbalnih ključev nadomeščamo z naslanjanjem na skupinske oziroma socialne 

identitete uporabnikov, ki so lažje dosegljive (Walther in Parks v Ule, 2009: 403), hkrati pa 

tudi neizogibne. To pa bi zlahka povezali tudi z ustvarjanjem predsodkov.  

Računalnik oziroma internet torej omogočata, da uporabniki svojo realno identiteto, ki jo 

imajo v vsakdanjem svetu, za trenutek pustijo ob strani in si ustvarijo novo identiteto, večkrat 



14 
 

drugačno in prefinjeno. Ta lahko vsebuje neresnične podatke, na primer o starosti, telesnih 

značilnostih, poklicu, življenjskih razmerah ali čimerkoli drugem, kar vodi sogovornika na 

drugi strani do visokih pričakovanj in idealiziranja (Ule, 2005). Nekaterim ženskam – 

verjetno pa tudi obratno, moškim – virtualna identiteta pomeni »osvoboditev« svoje 

telesnosti, ki jim v vsakdanjem življenju onemogoča intenzivno komunikacijo z moškimi, saj 

je tam njihova pozornost namenjena predvsem bolj »simpatičnim« posameznicam. Vsi 

potrebujemo določeno mero pozornosti in naklonjenosti. A ta »osvoboditev« kaže ravno 

nasprotno, in sicer, da se pravzaprav še vedno zavedajo družbenega pritiska na ženske, ki se 

morajo vsakodnevno truditi, da bi bile »lepe«. Kljub temu, da mogoče tovrstne diskriminacije 

v virtualnih skupnostih in računalniško posredovani komunikaciji »ni«, je vprašljivo, kaj se s 

tem reši. Seksizem je v virtualnem svetu prisoten le drugače kot v realnem svetu (Praprotnik, 

2003: 83–85).  

In kaj kljub težavam in pastem tovrstne skupnosti drži skupaj? Eno izmed glavnih vezi naj bi 

predstavljala interaktivnost, ki jo lahko opredelimo kot most, ki združuje govorjenje in 

poslušanje. Rafaeli in Sudweeks pravita, da je interaktivnost v socialnem omrežju dokaz za 

obstoj skupine in hkrati mehanizem za njeno formacijo (Rafaeli in Sudweeks v Praprotnik, 

2003: 126–127). Interaktivnost, odzivanje na predhodna sporočila in medsebojno vplivanje 

med sogovorniki prispeva k večji socialni dinamiki, spodbuja prepletanje, mreženje socialnih 

povezav med posamezniki ter s tem povečuje stopnjo sociabilnosti in krepi občutek 

vključenosti, pripadnosti skupnosti. Pogosto je uporabljena prva oseba množine, torej mi, kar 

gotovo kaže na kolektivno zavest. »Interaktivna sporočila so hkrati nagnjena k večji stopnosti 

strinjanja, usmerjena so k prezentaciji mnenj itd., zato ima posameznik/posameznica občutek, 

da v skupnosti ni samo »na obisku«, ampak da ji pripada in da je njen kreator/njena kreatorka. 

Njegovo/njeno mnenje nekaj velja, saj mu/ji svoja mnenja o njegovi/njeni trditvi podajo 

sogovorniki in sogovornice« (Praprotnik, 2003: 127).  

S preseganjem fizičnih meja in tako na nek način tudi kulturnih, je povečan tudi pretok 

kulturnih značilnosti, vzpostavlja se možnost za medkulturno komuniciranje. A Ule poudarja, 

da mu zaradi odsotnosti številnih komunikacijskih ključev, kot so neverbalni, čustveni, 

odnosni ključi, manjka mnogo prepotrebnih značilnosti, da bi res lahko doseglo pravo 

večkulturnost. »Presega omejitve prostora in časa, ustvarja pa namišljene prostore, čase, 

odnose, identitete« (Ule, 2009: 401). Prav tako nobeni drugi ključi ne morejo nadomestiti 

socialne navzočnosti, zato je posredovano komuniciranje vedno neosebno. Drugi strokovnjaki 

temu nasprotujejo in pravijo, da odnos lahko postane oseben in zavezujoč, a šele ko nekdo 
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dlje komunicira z internetnim partnerjem. Na splošno lahko rečemo, da tovrstno 

komuniciranje ni le slabo in nekoristno. Pri posrednem komuniciranju lahko bolj nadzorovano 

vodimo samopredstavljanje in samorazkrivanje, kar marsikomu komuniciranje olajša. Poleg 

tega neposredno komuniciranje velikokrat tudi ni omogočeno. Na podlagi računalniško 

posredovane komunikacije se pojavljajo in ohranjajo številni partnerski, sorodstveni in 

prijateljski odnosi, ki so s tovrstno komunikacijo ne le mogoči, pač pa tudi uspešni. In zdi se, 

da v virtualne odnose domnevno zlahka vstopamo in iz njih izstopamo, v realne odnose pa ne 

tako zlahka (Ule, 2009). Praprotnik omenja pojem »čustvene ohlapnosti« (Praprotnik, 2003). 

Virtualni odnosi so narejeni po meri tekoče moderne, kot pravi Bauman, in ravno ohlapnost, 

fragmentiranost stikov in omrežij je tisto, kar bolj ustreza socialnim odnosom v današnjem 

času (Bauman v Ule, 2009: 407).  

3.1.3 Značilnosti medkulturnega komuniciranja  

Raziskave so ugotovile, da vsakršen odnos med osebami »vsebuje« tri dejavnike, ki vplivajo 

nanj, ga sooblikujejo, prav tako pa tudi vplivajo na to, kako ga vrednotimo (Trenholm in 

Jensen v Ule, 2009: 389):  

 kulturne norme, vrednote, na primer medijsko promovirani modeli  

            odnosov 

 obstoječe socialne mreže, na primer sorodniške in prijateljske 

 družbenoekonomski pogoji za razvoj odnosov 

Odnosov ne ustvarimo enkrat za vselej, ampak jih vedno znova ustvarjamo in prenavljamo, in 

to predvsem s komuniciranjem (Ule, 2009). Nekomuniciranje ni mogoče, saj vedno oddajamo 

določene komunikacijske signale v svojo okolico (Jelovac in Rek, 2010). »Ni mogoče ne 

komunicirati«, je znan aksiom Paula Watzlawicka (Watzlawick v Beavin in drugi, 1967: 275). 

Komuniciranje je torej nujno, opredelimo pa ga lahko kot družbeno interakcijo prek sporočil 

(Fiske, 2004: 17) oziroma »… dinamičen proces, v katerem kodiramo in dekodiramo verbalna 

in neverbalna sporočila znotraj definiranega kulturnega, psihološkega, družbenega in 

perceptivnega okolja« (Neuliep v Jelovac in Rek, 2010: 84). Zanimiva je tudi povezava, ki 

pravi, da kultura oblikuje komunikacijo in  komunikacija oblikuje kulturo (Jelovac in Rek, 

2010). Poznamo več dimenzij in načinov komuniciranja, in vsak ima svoje specifike. 

Komuniciranje znotraj lastne skupine ali kulture izpostavlja predvsem individualne razlike in 

osebno identiteto, manj pa socialno, kulturno identiteto, kar je značilno za medkulturno 

komuniciranje. Termin medkulturno komuniciranje pomeni interakcije, odnose, stike, 
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samopredstavljanje med člani različnih socialnih in kulturnih skupin. »Kadarkoli 

komuniciramo z ljudmi, ki živijo v drugi kulturi ali mikrokulturi, poteka medkulturno 

komuniciranje, ne le komuniciranje med posameznimi osebami« (Ule, 2005: 370). 

Pomembno je vedeti, da tovrstno komuniciranje poteka tudi znotraj iste jezikovne skupine 

med različnimi družbenimi subkulturnimi skupinami. Ljudje pripadamo različnim socialnim 

skupinam – na primer starostnim, spolnim, poklicnim, bivalnim … Dandanes se večkrat 

(namerno ali nenamerno) povežejo ljudje s podobnimi značilnostmi in interesi – ni pa nujno – 

in vsaka skupina ali skupnost razvija svojo in svojsko mikrokulturo
6
, ki jo moramo 

upoštevati, če nočemo, da bi v komuniciranju prihajalo do motenj in nesporazumov. Do tega 

lahko pride že samo zaradi osebnih značilnosti, kaj šele zaradi kulturnih razlik (Ule, 2005). 

Temeljne vrednote in načela, ki so podlaga za vse ostale norme in strukture, morajo biti 

znotraj sistema uglašene, da bi se ta lahko ohranjal. A vrednot, ki predstavljajo osnovo 

sistema, vsi udeleženci ne razumejo in interpretirajo na isti način (Miheljak, 2009: 27). 

Japonci na primer dajo prednost ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov, četudi na račun 

svojih čustev, zahodnjak pa bo raje izrazil svoje mnenje in potrebe (Ule, 2005). Hofstede 

navede termin kulturni šok, ki opisuje stanje, ko so ljudje zaradi njim tuje kulture prizadeti za 

dalj časa, ne vejo, kaj pričakovati ter kaj se pričakuje od njih, to pa vodi v frustracijo 

(Hofstede in drugi, 2006: 34–35). »Ljudje iz drugačnih kultur, kot je kultura, v kateri smo se 

socializirali, so nenehno okrog nas, torej moramo biti pripravljeni na srečanje z njimi« (Ule, 

2005: 385). Prva izkušnja medkulturnega komuniciranja pa je izkušnja tujstva in tudi sami se 

velikokrat znajdemo v vlogi tujca. Simmel je tujca označil za osebo, ki je sočasno zunaj in 

znotraj. Lahko je fizično navzoča in deli z nami isto okolje, a kljub temu ne deli z nami vseh 

socialnih značilnosti okolja, ne pozna diskurza, žargona, … (Simmel v Ule, 2005: 385). Tujec 

mora razviti ustrezne kognitivne (poznavanje gostiteljske kulture, jezika, pogleda na svet, 

dominantnih prepričanj in vrednostnih orientacij), afektivne (nove odnosne, estetske in 

čustvene senzibilnosti) ter vedenjske kompetence (nova znanja, ki omogočajo odzivanje na 

značilne življenjske situacije v novem okolju), če se želi v novo okolje kar se da vklopiti. Na 

splošno velja, da je kulturna prilagoditev tujca težja, če se izvorna kultura precej razlikuje od 

gostiteljske in lažja, če je gostiteljska kultura odprta in sprejemljiva za multikulturnost. 

»Rezultat prilagajanja je nova medkulturna identiteta, ki zajema obe vpleteni identiteti in ju 

                                                           
6  Nekatere od mikrokultur so glede na večinska okolja podrejene, druge obrobne, zato govorimo o 

prevladujoči in obrobni kulturi (Ule, 2005). 
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obenem presega« (Kim v Ule, 2005: 387). V povezavi s tujcem v novem okolju razlikujemo 

pojma integracija in asimilacija
7
.  

Poznavanje jezika še ne pomeni nemotenega komuniciranja, kot bi marsikdo mislil. Z 

neobvladovanjem jezikovne pragmatike lahko kljub temu, da uporabljamo skupni jezik, še 

vedno pride do nesporazumov med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami. Večjo 

težavo namreč predstavlja odnosni vidik komuniciranja kot sporočevalski. »Vedeti moramo 

kaj, kako, kdaj, kje in zakaj povedati« (Hofstede in drugi, 2006). Če sogovornik v tujem 

jeziku krši neformalno pravilo govorne pragmatike – na Tajskem na primer ni vljudno odkrito 

in javno nasprotovanje sogovorniku – a sicer obvlada jezik, bomo domnevali, da nas žali in 

ne, da še ne pozna dovolj govornih navad. Razlike se še bolj kot v verbalni, pojavljajo v 

neverbalni komunikaciji, kjer je značilna večpomenskost. Raziskave so pokazale, da je veliko 

neverbalnih znakov, simbolov in ritualov kulturno in subkulturno oblikovanih – »… telo 

zrcali kulturne dejavnosti« (Jelovac in Rek, 2010: 89), pogosto prav zaradi oblikovanja 

skupinske identitete in razlikovanja od drugih (sub)kulturnih identitet (Hofstede, 2006). 

Zaradi različnih kultur je tudi znakov toliko več, težava pa je tudi v tem, da večino znakov 

oddajamo nezavedno (Jelovac in Rek, 2010). »V svoji kulturi smo se naučili sporazumevanja 

z neizgovorjenimi sporočili tako samodejno, da smo o njih prenehali razmišljati«, razmišlja 

Hofstede s sodelavci (Hofstede in drugi, 2006: 32), zato si bo sogovornik naše kretnje, izraz 

na obrazu, obleko, telesno bližino in druge neverbalne znake razlagal na podlagi svoje lastne 

kulture, čeprav njegova presoja naše namere ne bo odsevala (Hofstede in drugi, 2006). 

Zanimiv je primer navzgor obrnjenega palca, ki ima v veliko kulturah pozitivno konotacijo in 

pomeni »v redu«, v nekaterih pa pomeni vulgarno seksualno povabilo in nadlegovanje (Ule, 

2005). Odkimavanje v Sloveniji in še marsikje pomeni »ne«, medtem ko v Bolgariji pomeni 

ravno nasprotno – »da« (Jelovac in Rek, 2010). Takih primerov je nešteto. Ne le zasebno, tudi 

v poslovnem svetu je potrebno biti pozoren in se pozanimati, kaj pomeni razdalja med samim 

pogovorom dveh sogovorcev, očesni stik, telesni stik, kretnje, izražanje čustev, … Slabo 

medkulturno komuniciranje velikokrat pomeni posledično slab posel. Kar se tiče 

neverbalnega izražanja pa je znano, da je recimo na Japonskem zapovedana kontrola čustev. 

Neverbalni jezik je precej kulturno kodificiran in dopušča manj individualnih variacij, kultura 

Latinske Amerike pa na drugi strani dopušča veliko svobodo v neverbalnem izražanju, 

                                                           
7  »Integracija je do neke mere nasproten proces od asimilacije. Glavne značilnosti integracijskega 

procesa so namreč ohranjevanje etničnih in narodnostnih razlik med skupinami, ki dajejo torej 

možnost, da posamezniki lahko ohranjajo lastno etnično identiteto in vključevanje različnih skupnosti 

v širšo družbo, …« (Susič v Merljak, 2010). 
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predvsem v izražanju čustev. V teh kulturah je veliko pozitivnih čustev in izkazovanja 

simpatij med ljudmi, čeprav nekateri prav temperamentno obnašanje povezujejo tudi z 

nasiljem. Edward Hall je prvi definiral temeljne značilnosti medkulturnega komuniciranja in 

zastavil razlikovanje med kulturami stika (tople kulture) in kulturami odsotnosti stika (hladne 

kulture) (Hall v Ule, 2005: 371). Prav tako se pojavljajo druge kulturne razlike, ki povzročijo 

težave. Zakaj pride do tovrstnih razlik in katere so? Na kulturne razlike vplivajo 

družbenoekonomske, zgodovinske, socialno psihološke razlike med različnimi socialnimi 

okolji. Te so kategorizirane v vrsto dimenzij: individualizem – kolektivizem, bližina – 

distanca, odprtost – zaprtost; rutine, navade, življenjski slogi; vrednote in ideologije (Ule, 

2005).  

Govorimo lahko tudi o treh dimenzijah tovrstnega komuniciranja, ki jih je podal Neuliep 

(Neuliep v Ule, 2005: 371). Prva dimenzija zajema načine sporočanja. Ločimo: 

 kulture nizke kontekstualnosti. Te šibko uokvirjajo načine komuniciranja in dopuščajo 

pripadnikom kulture precej izbire. Sem spadajo predvsem sodobne zahodne kulture. 

Značilnosti so: za izražanje občutij, misli in predstav uporabljajo predvsem jezik, in to 

neposredno in jasno, manj pa se naslanjajo na neverbalno komunikacijo.  

 kulture visoke kontekstualnosti:, ki močneje določajo načine komuniciranja. Azijske 

kulture, kot je japonska, korejska, indijska, … imajo večji del sporočil zakodiran, neverbalen. 

Več je odvisno od kontekstov komuniciranja, od časa, kraja, odnosa, situacije. Bolj se ceni 

odnosni vidik in harmonija, kar pomeni spoštovanje formalnih in neformalnih pravil 

komuniciranja. Zato je večkrat uporabljen posreden način govora, ki predpostavlja, da zna 

sogovorec sam »zapolniti« manjkajoč del govora.  

Druga dimenzija zajema načine oblikovanja identitet v kulturah: 

 individualistične kulture, kamor spadajo zahodne kulture. Cenijo posameznika in 

njegovo identiteto, podpirajo prepričanja o ločenosti in edinstvenosti vsake osebe ter 

samozadostnost. Prav tako se ceni avtonomnost, mladost, vitalnost, individualnost, 

iznajdljivost, izvirnost in dosežki posameznikov.  

 kolektivistične kulture. Tu so predvsem kulture v Aziji in Latinski Ameriki. Ceni se 

skupnost, usmeritev na nas in manj na mene. Močno cenijo red v socialnih odnosih, dolžnosti, 

tradicijo, starost, skupinsko varnost in hierarhičnost. Identiteta je skupnostno določena, 

posameznika pa cenijo po njegovem prispevku k skupinskim dosežkom. Pripadniki 
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kolektivističnih kultur se izogibajo interakcijskim zadregam, zato so v medkulturnem 

komuniciranju bolj previdni, poleg tega pa si tudi prizadevajo k prikrivanju svojih zadreg.  

Tretja dimenzija je razlika v porazdelitvi moči v različnih kulturah in se nanaša na stopnjo, v 

kateri člani sprejemajo neenakost v socialni moči kot nekaj upravičenega.  

 egalitarne kulture dopuščajo majhne razlike v socialni moči svojih članov, skušajo 

zmanjšati razlike med socialnimi razredi in sloji. Sem uvrščamo na primer sodobne evropske 

socialdemokratske kulture. 

 hierarhične kulture gradijo na razlikah v socialni moči ter imajo zelo razvit čut za 

hierarhijo in vlogo avtoritet. Primer: tradicionalne azijske kulture. 

Pri komuniciranju je zelo veliko odvisno od vrednot kulture, iz katere izhajamo. »V zahodni 

kulturi so dominantne vrednote tekmovalnost, konkurenčnost in razlikovalnost, zato je prav 

za zahodno kulturo značilno prizadevanje k medkulturnim razlikam in k dajanju prednosti 

lastni kulturi« (Wetherell in Sampson v Ule, 2005: 380). Lahko bi rekli, da je medkulturno 

komuniciranje namenjeno tudi medkulturni primerjavi oziroma socialnemu ovrednotenju 

lastne skupine ali kulture in da šele navzočnosti drugih poudari lastno identiteto, ki se tako 

definira (Ule, 2005, Jelovac in Rek, 2010). »Kulturna identiteta se razvije prav ob srečanju z 

drugo kulturo« (Ule, 2005: 378). Kulturna identiteta se oblikuje zaradi identifikacije z 

normami in pričakovanji znotraj družbe. »Kulturna identiteta je neločljivo povezana s 

socialnimi interakcijami med ljudmi, z medsebojnimi pripisovanji, pričakovanji in 

vsakdanjimi dejavnostmi, v katerih posameznik oblikuje in doživlja svojo življenjsko zgodbo 

kot povezano in smiselno celoto« (Ule, 2005: 377). Z drugimi besedami Ule pravi tudi tako: 

»Identiteta torej ni predvsem dosežek posameznika, ampak je mesto v strukturi družbenih 

konstrukcij, ki ga zasede oseba, ko se prepozna kot subjekt socialnih dejavnosti in kot član 

določene družbe in kulture« (Ule, 2005: 379).  

Če se vrnemo k primerjavi lastne kulture z drugimi kulturami, lahko rečemo, da pridemo s 

primerjavo do pozitivnih ali negativnih elementov socialne oziroma kulturne identitete. A ena 

izmed osnovnih teženj je, da previsoko vrednotimo lastno in prenizko druge skupine ali kot 

pravi Tajfel – z vzpostavljanjem pozitivnih razlik v korist lastne kulture svojo kulturo ali 

mikrokulturo vrednotimo bolj pozitivno kot druge kulture (Tajfel v Ule, 2005: 380). S tem si 

izboljšujemo samopodobo. V odnosih in soočenjih z drugimi kulturami ali skupinami se 

čutimo intelektualno in čustveno bolj povezane z lastno kulturo. Pri primerjanju z drugimi pa 
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pogosto podlegamo tudi napakam v presoji, pojavi se medkulturna pristranskost, 

medskupinska ali medkulturna diskriminacija. Vse to seveda negativno vpliva na odnose in 

sporazumevanje.  

Temeljni problem medkulturnega komuniciranja je pomanjkanje védenja o tem, kdo je 

»drugi«. Zato je pogosto prisotno stereotipno pripisovanje lastnosti ljudem na podlagi njihove 

skupinske ali kulturne pripadnosti. Poveča se pozornost do identitetnih ključev, kot so spol, 

starost, rasa, fizične značilnosti, poteze obraza, telesna podoba, višina glasu, način govora. Pri 

tem spol, starost in rasa predstavljajo tipične kategorije ali prototipe za socialno 

kategoriziranje. Osebnostne znake tujcev interpretiramo v skladu s stereotipi, ki jih imamo o 

njih v svoji kulturi (Ule, 2005). Ne vidimo osebe, vidimo skupino, kateri oseba pripada. A 

vedeti moramo, da nekdo, ki pripada določeni rasni, spolni, etnični ali starostni skupini še ne 

nujno privzema idej, vedenja in stališč, ki se povezujejo s takšno skupino (Jelovac in Rek, 

2010). Včasih rečemo, da nekoga »popredalčkamo« oziroma skušamo »spraviti v predalčke«, 

ki smo jih ustvarili na podlagi lastnih izkušenj ter vidimo zgolj tisto, kar želimo videti 

oziroma tisto, kar pričakujemo, da bomo videli (Hofstede in drugi, 2006). Stereotipiziranje je 

torej proces opisovanja ljudi na podlagi njihove kulturne skupinske pripadnosti, ne na podlagi 

njihovih individualnih značilnosti in posebnosti. Pri tem se prikriva dejanske razlike med 

posamezniki, prilagaja kompleksne informacije v preproste sheme in ubira številne 

kognitivne bližnjice, ki resnico žrtvujejo za hitro, približno predstavo o nekom. Gre nekako za 

sodbe, ki konstituirajo zelo parcialno – nepopolno in pristransko – ter neustrezno pot 

reprezentacije sveta (Ule, 2005: 388). Ena najtežjih ovir za razumno medkulturno 

komuniciranje so stereotipi, predsodki, ki se kažejo v nespoštljivem in netolerantnem odnosu 

do drugačnih, do pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z 

drugačnimi načini življenja, religioznimi in spolnimi usmeritvami. Predsodki potencirajo 

določene značilnosti ljudi. Ne zanimajo jih odtenki, temveč ekstremni prikazi, saj živijo od 

povečevanja razlik. Največkrat povzročajo negativno popačenje in producirajo sovražni 

govor, čeprav velikokrat nastopajo prav v bolj prikritih oblikah komuniciranja in ne 

neposrednih. Težava je tudi v selektivni pozornosti. Opazovalec je namreč pozoren le na tiste 

vidike vedenja oseb, ki so v skladu z njegovimi predsodki. Največja težava predsodkovnega 

komuniciranja pa ni predvsem v selektivni pozornosti, njegovi iracionalnosti oziroma 

oddaljenosti od stvarnosti, temveč v vrednotnih ocenah, ki jih ponuja. Predsodki so izraz in 

sredstvo pozicioniranja skupin. »S tem, ko opozorimo na domnevno podrejenost drugih ali 

drugačnih, pomagamo ohranjati pozitivno samopodobo svoje lastne skupine« (Ruscher v Ule, 
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2005: 391) pravi Ruscher oziroma o razmerjih moči ugotavlja Ule: »Dominantni socialni 

stereotipi in predsodki imajo svojo dokaj jasno vlogo opravičevanja sveta, to je konkretnih 

razmerij moči, privilegijev in diskriminacij. Stereotipi in predsodki podpirajo, racionalizirajo 

in legitimirajo obstoječi status quo v dani družbi. To je njihova ideološka funkcija« (Ule, 

2005: 393). Stereotipi napravijo razlike za dozdevno upravičene in naravne. Posameznik jih 

ne »izumlja« na novo, ko jih uporabi, pač pa je to kolektiven ideološki proces. Ali so 

stereotipi premostljivi, se jih lahko izognemo? Nekoliko že, odvisno od naše osebnosti, 

odprtosti pa tudi od značilnosti kulture, v kateri smo se socializirali. Že sposobnost zavedanja, 

zaznave predsodka, ki nas je prešinil, ko smo se znašli v določeni situaciji, lahko »pomaga« 

do preseganja predsodka. A raziskave kažejo, da prihaja do pomembnih sprememb 

stereotipov le v primeru, če pride do realnih sprememb v medskupinskih odnosih, če so člani 

drugih skupin reprezentativni člani oziroma, če se informacije dramatično razlikujejo od 

stereotipnih predstav, ko pride do stika (Ule, 2005). So pa stereotipi nedvomno težko 

premostljivi in globoko zakoreninjeni v vseh nas. 

Ko pride do nesporazuma v komunikaciji – kar je precej pogosto in tudi normalno – ljudje na 

različne načine rešujemo nastalo situacijo. V strategije za ohranjanje samopodobe, kot temu 

rečemo, ko smo ogroženi, spada prikrivanje zadrege, opravičilo, samoironija, zamera ali 

povsem odkrit medosebni spopad. Težava nastane tudi, ko pride do neujemanja glede načinov 

odpravljanja zadreg. To lahko privede do ponovne zadrege. Ironija Američana se bo Japoncu 

zdela kot neresnost, opravičilo Japonca pa bo Američan razumel kot priznanje odgovornosti 

za storjeno. Nekateri nekompatibilnost in zadrege skušajo preseči tako, da posnemajo 

sogovornikov komunikacijski in vedenjski slog. Zelo pogosta in uspešna metoda za 

popravljanje komunikacijskih zadreg pa je humor. »Humor ima veliko moč povezovanja med 

ljudmi in določene kulture ga zelo cenijo« (Ule, 2005: 375). Vendar je težko priti do 

medkulturnega soglasja o tem, kdaj postane humor žaljiv ter katere vrste humor je v določeni 

kulturi smešen in učinkovit, v drugi pa ne. Lahko pride tudi do napačnega dekodiranja
8
. 

Sogovornik, prejemnik neke informacije mora biti sposoben izluščiti pomen informacije. 

Medkulturno komuniciranje je zelo odvisno od realistične, objektivne in konstruktivne 

povratne povezanosti. »Pogosta ovira v medkulturnem komuniciranju je namreč, da poslano 

sporočilo ni enako prejetemu sporočilu« (Jelovac in Rek, 2010: 88), saj sta sogovornika lahko 

nekompatibilna glede razumevanja, dojemanja neke ideje. Kar pa se tiče dekodacije sporočil 

                                                           
8
 »Dekodiranje je proces prevajanja pridobljenih simbolov v interpretirano sporočilo« (Jelovac in Rek, 

2010: 103).  
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na splošno, so raziskave pokazale, da so ženske v tem uspešnejše, predvsem, ko gre za 

dekodacijo neverbalnih sporočil. So tudi bolj izrazne v neverbalnem komuniciranju in se bolj 

prilagodijo drugim udeležencem v interakciji (Ule, 2005). 

Ob zaključku bi se morali vprašati, kaj narediti, da do nesporazumov in motenj v 

komunikaciji ne bi prišlo? Oziroma, kako v zdravem odnosu – »… zdravi odnosi niso tisti, ki 

ne vsebujejo konfliktov, temveč tisti, v katerih vpleteni konflikte uspešno rešujejo« (Ule, 

2009: 375) – reagirati na konflikt? Odgovor je kompleksen, tako kot so že same dimenzije in 

pojem medkulturnega komuniciranja, ki bi ga lahko kot pojem strnili tako:  

Komuniciranje med člani iste mikrokulture ali kulture poteka po pravilih 

medosebnega komuniciranja, kjer vstopamo v komuniciranje kot osebe z osebnimi 

značilnostmi in menjamo medosebne perspektive, ob čemer predpostavljamo, da med 

nami obstajajo razlike. Ko pa stopamo v stik in odnos z osebami iz drugih kultur, 

mikrokultur, skupin, potem delujemo kot člani teh skupin ali kulture, ne kot 

posamezniki, osebe. To pomeni, da sebe in druge zaznavamo in presojamo kot 

predstavnike teh kultur, ne kot osebe s posebnimi značilnostmi. Tedaj stopijo v 

ozadje osebnostne značilnosti, v ospredje pa stopijo kulturne in skupinske 

značilnosti, ki se ravnajo po drugačnih pravilih. V medkulturnem komuniciranju 

tedaj ne nastopamo kot »jaz«, »ti«. V ospredje stopijo odnosi »mi«, »vi«, »oni« (Ule, 

2005: 381). 

V tovrstnem komuniciranju se torej postavlja več komunikacijskih, socialnih in etičnih 

zahtev. Upoštevati je potrebno predvsem različne socialne kontekste, ozadja, biti moramo bolj 

empatični
9
, se znati postaviti na stališče drugih in razumeti perspektivo sogovornika (Ule, 

2005). Jelovac in Rek govorita o kulturni senzibilnosti, ki je stvar razumevanja drugih ljudi, 

konteksta in tega, kako bodo ljudje reagirali v danem kontekstu. Prav kontekst, v katerem se 

določena situacija dogaja, je zelo pomemben. Prav tako avtorja zelo nazorno prikažeta 

vprašanje konteksta, ki pomembno definira pomen sporočila komunikacije: ni vseeno, ali 

glasno zakričimo na stadionu med rock koncertom ali v cerkvi med obredno mašo (Jelovac in 

                                                           
9
 Empatija je sposobnost posameznika, da se postavi na mesto drugega, pri čemer zazna in razume 

oziroma se vživi v občutja in misli druge osebe. S prispodobo bi lahko rekli, kot da bi bili »v koži 

nekoga drugega«. Empatija je predvsem sposobnost, ki omogoča »brati« ozračje – zlasti čustveno – 

med ljudmi (Simonič v Jevnikar, 2010). Ule izpostavi tri dimenzije empatije: sposobnost menjave 

perspektiv, čustvena dimenzija in etična dimenzija, ki nas spodbuja, da prevzamemo odgovornost za 

dobro počutje drugega (Ule, 2009). 
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Rek, 2010). Hofstede s sodelavci pa navede kar nekaj praktičnih nasvetov, kako obiti 

konflikte, nesporazume. Prenehati moramo na primer domnevati, da razumemo katerikoli 

neverbalni znak ali vedenje, če nismo seznanjeni s kulturo sogovornika; prenehati na 

določeno vedenje gledati kot na nekaj čudnega, saj v tuji kulturi mogoče to ni čudno; razviti 

moramo zavedanje o lastnem vedenju, ki je lahko do drugih žaljivo; pridobiti moramo 

dodatno znanje o kulturi sogovornika in si razložiti njihovo vedenje s stališča njihove kulture 

ter tudi svoje stereotipe prilagoditi novi izkušnji. Razširiti moramo svoje opazovanje, 

»zamrzniti« svojo razlago (tisto, kar mislimo) ter oceno (tisto, kar čutimo) in ob negotovosti, 

nerazumevanju prositi za pojasnilo (Hofstede in drugi, 2006). Izogniti se moramo temu, da bi 

se prepustili čustvom, tako negativnim kot pozitivnim; le-ta večinoma poganjajo iracionalno 

vedenje in poglobijo konflikt. Pomembno je, da se odpovemo radikalnim stališčem (Jelovac 

in Rek, 2010). Prav tako moramo biti pozorni na to, da bodo naše namere jasne ter da bo naše 

sporočilo pravilno sprejeto in dekodirano. Predvsem pa moramo razširiti našo dovzetnost in 

odprtost (Hofstede in drugi, 2006). 

Vsekakor lahko trdimo, da je medkulturno komuniciranje zanimivo pa tudi vsem nam 

koristno. Omogoča namreč pretok bolj raznolikih znanj, izkušenj, tradicij, vrednostnih in 

življenjskih orientacij. Nauči nas sprejemanja drugačnosti (Ule, 2005). In kljub dejstvu, kako 

malo smo si med seboj podobni, imamo v sebi sposobnost komuniciranja – kot že rečeno, 

nekomuniciranje ni mogoče (Beavin in drugi 1967; Jelovac in Rek 2010) – zato se lahko 

naučimo razumeti drug drugega (Hofstede in drugi, 2006). »Lahko rečemo, da šele v 

medkulturnem komuniciranju zaživijo vse možnosti in dometi komuniciranja«, pravi Ule 

(Ule, 2005: 371). 

3.2 Spletna skupnost Couchsurfing  

»Povezave med člani potekajo večinoma na internetni, virtualni ravni«, pravi o socialnih 

omrežjih Choi s sodelavci (Choi in drugi, 2010: 3). Znotraj različnih socialnih omrežij sicer 

obstaja želja po realizaciji občutkov v osebnih stikih v off-line druženju (Žakelj, 2012), a ne 

obstaja veliko socialnih omrežij, katerih interakcija oziroma srečanje članov v živo je logičen 

potek in glavni namen. Ena takih je spletna skupnost Couchsurfing. Zaradi te značilnosti se 

zdi virtualna identiteta članov Couchsurfinga tudi bližje njihovi realni identiteti. Član se 

namreč ne more predstavljati lažno (z lažno fotografijo, podatkom  ipd.), saj se lahko kasneje 

laž v realnosti prepozna. A o tem nekoliko kasneje. Prvotni namen skupnosti je nudenje 

brezplačne namestitve njenim članom in druženje. Člani se povežejo na internetu na podlagi 

osebnih profilov v skupnosti, nato pa si v živo delijo kulturo ter gostoljubje (Marx 2012; 
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Couchsurfing 2013) ali pa se le družijo med seboj. »[…] Člani skupnosti Couchsurfing iz iste 

regije se, tudi skupaj s popotniki, pogosto sestajajo na raznih srečanjih in aktivnostih« 

(Hendrickson in drugi, 2011: 5). 

Couchsurfing je neprofitna organizacija, ki trenutno deluje le z donacijami članov (Basagana 

in Haddad, 2013: 2). Soustanovitelj pravi: »[…] Priznavanje različnosti nam omogoča, da se 

odzovemo na raznolikost z zanimanjem in spoštovanjem, s tem širimo toleranco ter 

ustvarjamo globalno skupnost. To dosegamo z ustvarjanjem navdihujočih izkušenj« (Roshan, 

2011). Člani tovrstnih skupnosti imajo podobne vrednote, cilje in interese, ki jih povezujejo 

(Choi in drugi, 2010), prav tako se povezujejo zaradi medsebojne podpore in skupnih užitkov 

(Lever in drugi v Žakelj, 2012: 196), povezovalni člen takih skupnosti je torej skupni interes 

in skupna želja – povečini druženje (Trček in Žakelj, 2012: 195). Ena izmed glavnih skupnih 

vrednot članov obravnavane skupnosti je spoznavanje kulture, s katero pridejo v stik, ko se 

povežejo z nekim članom. V povezavi s skupnostjo Couchsurfing pa moramo vsekakor 

omeniti pojem globalizacije in mobilnosti. »Globalizacija je proces, ki ga poganja okrepljena 

čezmejna mobilnost blaga, storitev, denarja, informacij, kultur in ljudi«, pravi Held s 

sodelavci (Held in drugi v Klanjšek, 2011: 378). Mobilnost ljudi se velikokrat obravnava z 

vidika pozitivnih učinkov, ki naj bi jih imela na blaginjo posameznika in družbe kot celote 

(Klanjšek, 2011). Mobilnost mladih na primer pripomore k njihovi splošni sposobnosti 

prilagajanja, tudi na trgu dela (Bertoncini in drugi, Findlay in drugi v Klanjšek, 2011: 379), in 

sicer zaradi pridobivanja znanj in veščin, kot so: znanje tujih jezikov, odprtost, strpnost do 

drugačnosti, pripravljenost na medkulturni dialog in sposobnost čezmejnega sodelovanja. 

Prav tako mobilnost krepi samostojnost in vodi do solidarnosti, ki je nujni pogoj za sožitje v 

ožjih in širših skupnostih. Sicer pa pojem mobilnosti največkrat srečamo v povezavi z 

izobraževanjem ali delom v tujini (Klanjšek, 2011). Tovrstne skupnosti glede na raziskave 

povečini spodbujajo sodelovanje in družabno življenje: »Upoštevajoč dosedanje ugotovitve 

lahko postavim tezo, da IKT ne prinašajo zatona družabnega življenja, ampak postajajo vedno 

bolj pomembno orodje za medsebojno (tako lokalno kot tudi globalno) povezovanje 

posameznikov, ki imajo skupne interese« (Lenarčič, 2010: 69). Ob misli na globalno 

povezovanje, sodelovanje, skupne interese, velja omeniti tudi spletno skupnost, ki deluje na 

podoben način kot skupnost Couchsurfing, le da je poslovne narave. Poslovnež se lahko 

zaradi želje po prihranku denarja in povezavi s podobno mislečim, morebitnim bodočim 

poslovnim partnerjem, preko strani StartupTravels na svojem potovanju dogovori za 

nastanitev ali pa srečanje (SturtupTravels, 2014). Zanimiva je tudi spletna stran, ki prav tako 
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spodbuja altruizem in socialne stike, povezovanje v živo. Gre za stran Pumpipumpe, 

opredeljeno kot sharing community, torej gre ponovno za nesebično deljenje. Preko spletne 

strani je mogoče naročiti nalepke z različnimi ilustracijami in napisi, le-te pa lahko namestimo 

na naš nabiralnik ali vrata v stanovanjski hiši. Nalepka prikazuje, kateri predmet, pripomoček 

lahko posodimo sosedu. Tako pomagamo in navežemo prijateljske stike (Pumpipumpe, 

2014).  

Vrnimo se k obravnavanemu področju Couchsurfing in temu, kako deluje. Poudariti je 

potrebno, da je že v samem začetku komunikacije med člani skupnosti Couchsurfing zaželjen, 

skoraj nujen, oseben pristop (Hendrickson in drugi, 2011), kar je nekakšno »nenapisano 

pravilo«. Skupnost ima svoja pravila, nekatera napisana, formalna, druga nenapisana, ki jih 

člani spoznajo tekom interakcije s člani, lahko pa se sčasoma tudi formalizirajo. Popularno se 

normam in pravilom v virtualnih skupnostih reče netika (Lenarčič, 2010). Trček ugotavlja, da 

želijo uporabniki sami definirati, kaj je družbeno (ne)sprejemljivo v virtualnem prostoru, ter 

sami regulirati nadzor, kaznovanje in nagrajevanje akterjev (Trček v Lenarčič, 2010: 162), 

Hardey pa dodatno pravi, da nenapisana družbena pravila blažijo negotovosti v zvezi z 

zaupanjem in identiteto, minimalizirajo »tvegana« srečanja ter lahko vodijo v »uspešno off-

line srečanje« (Hardey v Žakelj, 2012: 213). Thacker tako opisuje željo oziroma zahtevo po 

osebnem pristopu: »V Santiagu je bilo še vedno 1672 lastnikov kavča, ki jim še nisem pisal. 

Kljub temu pa nisem hotel poslati splošnega e-maila vsem 1672-im osebam. Sam sem v 

Melbournu večkrat prejel splošno povpraševanje od ljudi, ki se jim ni ljubilo prebrati mojega 

profila ali celo napisati Živijo, Brian, zato sem jih ignoriral« (Thacker 2010: 17). Oseben 

pristop nekako pokaže spoštljivost do osebe, s katero pride član v stik. 

Večina članov skupnosti Couchsurfing ima poleg spoznavanja ljudi, kulture ali kraja, v 

katerega pride, tudi interes po prihranku denarja. Kot je bilo razbrati iz literature, je današnja 

mlada populacija več časa ekonomsko odvisna (Klanjšek 2011; Musil in Lavrič 2011), hkrati 

pa ima tudi interes po mobilnosti, željo po svobodi, samostojnosti in medkulturnih izkušnjah, 

kar se kaže tudi v želji po potovanjih. Odgovor in rešitev za ta razkorak je lahko prav 

skupnost Couchsurfing. Namreč, gost se nastani pri gostitelju ne da bi moral za to plačati. 

Osebno investiranje podpre idejo o nudenju brezplačne namestitve članom, kar je iz čistega 

ekonomskega vidika nesmiselno, o čemer bomo govorili kasneje. »Delovanje v dobrobit 

celotne skupnosti posamezniku zagotavlja občutek, da si je zaslužil prostor v skupnosti. Kot 

posledica osebnega investiranja ima članstvo večji pomen in posledično večjo vrednost. 

Osebno investiranje daje velik poudarek razvoju emocionalne povezanosti« (Lenarčič, 2010: 
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88). V omrežjih oziroma skupnosti, kot je Couchsurfing, opredelimo kot »premoženje« 

socialni kapital. Tako lahko trdimo, da posameznik s širjenjem svojih socialnih vezi povečuje 

količino svojega socialnega kapitala in s tem veča »premoženje« (Lenarčič, 2010). 

Couchsurfing lahko opredelimo kot vrsto socialne izmenjave. Glede na sociološke teorije iz 

konca 60. let prejšnjega stoletja neenakomerna porazdelitev imetja vodi v neravnovesje v 

moči. Pri tem so tisti, ki imajo pomanjkanje želenih virov, odvisni od tistih, ki le-te imajo. 

»Couchsurfing predstavlja okolje za socialno izmenjavo, v katerem kavč (oziroma prostor za 

prenočitev) predstavlja primarni vir interesa« (Abrahao in drugi, 2012). Odprtje vrat 

predstavlja popotniku veliko gostoljubje, kavč, ki ga poseduje gostitelj, pa pomeni dragocen 

vir v času njegovega potovanja. V tem primeru je gost, popotnik, odvisen od gostitelja, ki ima 

premoč. Power dependance theory sociologa Emersona nakazuje, da situacija neenakosti 

moči lahko privede do vedenja, ki vodi do poskusa uravnovešenja odnosov moči (Abrahao in 

drugi, 2012: 1), v našem primeru med gostiteljem in gostom. Izraz status giving je proces, 

mehanizem, s katerim odvisni akter nagradi akterja z višjo ravnjo moči zaradi cilja 

uravnovešenja odnosa, moči (Emerson 1962; Abrahao in drugi 2012). Priložnost gostov, da 

sodelujejo v procesu status giving (balansiranje moči) se pojavi po tem, ko je fizična 

interakcija med gostom in gostiteljem zaključena in člani navadno ocenijo eden drugega 

(Abrahao in drugi, 2012), kar bomo v nadaljevanju uvrstili v pojem referenc. Kot že rečeno, 

se zdi skupnost Couchsurfing iz čistega ekonomskega vidika nesmiselna, saj gostitelji 

navadno ne prejmejo ničesar »predmetnega« v zameno za njihovo gostoljubje. Če bi člani 

skupnosti sledili čistim ekonomskim spodbudam, bi skupnost propadla. Proces status giving 

je možna razlaga, zakaj takšno vedenje – »freeloading« v smislu izkoriščanja – ne postane 

prevladujoča strategija. Kljub temu, da ima gostitelj le malo materialnega dobička od 

njegovega gostoljubja, ga sploh nima ali pa je celo v izgubi, prejme v skupnosti status, kar je 

zanj nekakšna nagrada. S tem mehanizmom se ohranja proces socialne izmenjave (Abrahao in 

drugi, 2012). »[…] glede na naravo gostoljubnih aktivnosti (skupnost Couchsurfing) podpira 

in sloni na recipročnosti […]« (Adamic in drugi, 2009: 7). Od gosta se trud zahteva že od 

samega povpraševanja po kavču     oseben pristop; pomoč v gostiteljevem domu, kot je na 

primer pomivanje posode; prispevek za življenjske potrebščine, kot so higienski pripomočki 

in hrana, če jo seveda zaužijejo skupaj. Nekateri svojo hvaležnost do gostitelja izkažejo tako, 

da kupijo hrano in gostitelju pripravijo večerjo. Dobrodošlo je tudi majhno darilo za gostitelja 

(Couchsurfing, 2012). Velikokrat je to nekaj, kar gost prinese iz svoje države oziroma kar 

predstavlja njega in njegovo kulturo. Povračilne usluge potekajo bolj ali manj prostovoljno, 

čeprav so v bistvu obvezne (Mauss, 1996), kar se sicer sliši paradoksalno. »Pojav 
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recipročnosti v socialnem vedenju je temeljnega pomena za obstoj socialnih enot in 

interakcijskih procesov«, pravi Andolšek (Andolšek 2003: 152), Mauss pa norme 

recipročnosti opredeli kot eno izmed ključnih in univerzalnih pravil vsake človeške agregacije 

(Mauss, 1996). Kljub temu obstaja nekaj družbenih delovanj, pri katerih naj ne bi bilo 

vzajemnosti, tj. pri čistem izpolnjevanju dolžnosti, iracionalnem vedenju ali pri čistem 

altruizmu, pri čemer bi šlo za to, da nekaj daš in nič ne prejmeš oziroma obratno. Kljub temu 

je osrednji del družbenih interakcij vendarle povezan s pojavom medsebojne vzajemnosti 

dajanja in prejemanja ali kot pravi Andolšek: »Dajemo, da bi prejemali, in ko prejemamo 

moramo tudi dajati. Pri tem gre za stalno medsebojno vzajemnost v odzivanju. Pojem 

recipročnosti se torej veže na osrednji pojav družbenega življenja: na stalne medsebojne 

transakcije. Na uravnoteženje odnosov« (Andolšek, 2003: 152). Ali kot pravi Ule, išče se 

ravnotežje med tem, kar se od posameznika zahteva ali pričakuje, in tem, kar lahko daje ali 

stori (Ule, 2004). Navidez protislovni pojem altruističnega individualizma (Wuthnow v Ule, 

2004: 359) pa to miselnost predstavi tako: »Kar se zdi, da izključuje drug drugega, npr. biti tu 

za druge in misliti na sebe, se sedaj kaže smiselna vsebinska povezava – kdor živi za sebe, 

mora živeti socialno« (Ule, 2004: 359). Obveznosti posameznikov, ki izhajajo iz norm 

recipročnosti, imajo povečini določeno stopnjo fleksibilnosti, zato lahko znotraj socialnega 

kapitala razlikujemo med dvema vrstama recipročnosti – med uravnoteženo ali specifično ter 

generalizirano ali razširjeno recipročnostjo (Putnam in drugi v Lenarčič, 2010: 170). Če 

apliciramo na skupnost Couchsurfing, bi lahko rekli, da vsebuje oba vidika, predvsem pa gre 

za generalizirano recipročnost. Pri uravnoteženi, specifični, gre za to, da nekdo nekaj naredi 

za drugo osebo, v kolikor mu bo le-ta (in ne katera druga oseba) z nečim povrnila. Tako 

gostitelj ponudi prenočišče, a pričakovano je, da bo gost v zameno za to nekaj dal/naredil. 

Član skupnosti bo potujočemu članu razkazal mesto, ta pa mu bo v zameno plačal pijačo. A 

vendar se zdi, da skupnost Couchsurfing deluje predvsem na konceptu generalizirane 

recipročnosti s pravilom: »Nekaj bom naredil za določeno osebo, ne da bi pričakoval oziroma 

zahteval karkoli posebnega nazaj od nje, temveč pričakujem, da bo nekdo drug naredil nekaj 

zame, ko bom v podobni situaciji« (Lenarčič, 2010: 120). »Posameznik, ki je vključen v 

izmenjave z drugimi, ni nujno v neposrednem odnosu z drugim, ampak je menjalno razmerje 

lahko vzpostavljeno v odnosu do (skupnosti) družbe kot celote« (Andolšek, 2003: 43).  

Povezavo lahko naredimo tudi s pojmom trajnostnega načina družbenega delovanja, kjer je 

vključena »skrb za dolgoročno stabilnost in blaginjo širše družbe«, ki se kaže v skrbi za 

naravno okolje, prizadevanji za mir v svetu in družbeno solidarnostjo (Musil in Lavrič, 2011). 

Če se vrnemo k razmišljanju o solidarnosti in recipročnosti, lahko rečemo, da je 
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generalizirana recipročnost v primerjavi z uravnoteženo recipročnostjo povezana z večjo 

stopnjo tveganja. Zato je nujno, da je med člani prisotna tudi relativno visoka stopnja 

zaupanja (Lenarčič, 2010). Dajemo tudi zato, da bi v skupnosti utrdili pripadnost in 

povezanost, ne le zaradi neposredne pridobitve vira in zadovoljitve potrebe oziroma preživetja 

(Andolšek, 2003), Lenarčič pa izpostavi tudi, da si z »dajanjem« drugim posameznik izboljša 

lastno mnenje o sebi (Lenarčič, 2010). Vsak človek je vesel, ko naredi nekaj dobrega. 

Nekateri celo raje dajejo kot prejemajo. Vsekakor recipročnost poudarja skupno dobro in 

ustvarja boljšo družbo (Rawls, 2011). 

3.2.1 Skupnost Couchsurfing skozi koncept socialnega kapitala  

Skupnost Couchsurfing bi lahko postavili v koncept socialnega kapitala. Po mnenju 

Lenarčiča se le-ta namreč nahaja v skupnostih, torej tudi v skupnostih kibernetskega, 

virtualnega prostora. Je produkt aktiviranja človeških virov in potencialov v socialni stikih, v 

skupnosti (Lenarčič, 2010). Že na začetku pa bi morali opredeliti, kaj kapital na splošno sploh 

je. Beseda kapital asociira na ideje o investicijah, akumulaciji in izkoriščanju,… (Field v 

Lenarčič, 2010: 102) Na splošno je to (1) vir, ki se ga lahko s preudarnim investiranjem 

akumulira skozi čas, (2) po Esserju je to zaloga virov, ki jih akter nadzira, (3) tisto, kar s svojo 

razpoložljivostjo posameznikom omogoča ustvarjati koristi zase ali za druge, pravi Resnick.« 

(Lenarčič, Esser, Resnick v Lenarčič, 2010: 102). Investiranje, koristi, vzdrževanje… so ene 

od večih vzporednic, ki so skupne ekonomskemu in socialnemu kapitalu.  

Socialni kapital gradi na skupnih vrednotah, zaupanju, recipročnosti, potrebah posameznika in 

hkrati skupnosti kot celote, prepoznavanju skupnih interesov in sodelovanju, z njim se 

srečamo na poti od posameznika k skupnosti (Lenarčič 2010; Mikuš Kos 2014). Vsemu temu 

skupnost Couchsurfing brez dvoma ustreza. »S tega vidika predstavlja (socialni kapital) 

resurs, ki vključuje pričakovanja recipročnosti ter širša omrežja, v katerih upravlja odnose 

visoka stopnja zaupanja in skupnih vrednot, ki prevladujejo med njihovimi člani« (Coleman v 

Lenarčič, 2010: 129). Za Colemana je torej koncept socialnega kapitala sredstvo, s katerim 

pojasnjuje, kako posameznikom uspe sodelovati med seboj – udejanja se s proaktivnim 

vedenjem članov skupnosti, z vzpostavljanjem odgovornih in solidarnih odnosov. Značilnost 

socialnega kapitala je, da je njegova raven spremenljiva. Namreč, v določenih okoliščinah, 

običajno v kriznih situacijah, se poveča, v drugih zmanjša. Že sam pregovor pravi, da 

prijatelja spoznaš v nesreči. A zakaj mora priti do krizne situacije, da ljudje stopimo skupaj in 

se pokaže trdnost odnosa? Socialni kapital tudi sicer pojmujemo kot nekaj, kar je 
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samoumevno moralno pozitivno v smislu človečnosti. Toda enormni človeški potenciali se 

lahko aktivirajo v skupnosti tudi za slabo stvar – za trpljenje drugih ljudi; primer za to je 

nacizem (Mikuš Kos, 2014). Kar je dobro zame in mojo skupnost, torej ni nujno absolutno 

dobro. V tem kontekstu se pojavlja vprašanje, kje so meje in kaj je dobro? Pa tudi, kako ga 

krepiti. Socialni kapital odgovarja na temeljno sociološko vprašanje odnosov in 

konstruktivnega sodelovanja med člani posamezne družbe, kar bi lahko označili kot bistvo 

skupnosti Couchsurfing. »Gre torej za koncept, ki se ukvarja predvsem z normami, vezmi, 

zaupanjem in recipročnostjo med posamezniki. Teorijo socialnega kapitala lahko zelo 

poenostavljeno opišem s tem, da imajo odnosi med posamezniki določeno vrednost oziroma 

namen« (Lenarčič, 2010: 19). Kljub temu, da se je sintagma socialni kapital pojavila šele pred 

nekaj desetletji pa je ta koncept relativno star. Zametke preučevanja zasledimo v 30. letih 19. 

stoletja pri DeTocquevillu, ki je v svojih opazovanjih vsakdanjega življenja Američanov 

prepoznaval pomembno vlogo neformalnih združenj v smislu družbenega povezovanja in 

sodelovanja med posamezniki. Nekaj desetletij za njim je Tönnies razvil dihotomijo 

skupnost/družba, s katero je pojasnjeval nagibe, ki vodijo posameznike v medsebojno 

združevanje oziroma sobivanje. Prednost v skupnostnem življenju posameznikov, ki imajo 

razredno zavest in kažejo solidarnost, sta videla tudi Durkheim in Mar . Rečemo lahko torej, 

da je socialni kapital novo poimenovanje starih socioloških pojavov in teoretiziranj (Lenarčič, 

2010). Sintagma socialni kapital pa se po ugotovitvah Putnama in Westlunda prvič pojavi leta 

1916 v članku The rural school community centre iz revije Annals of the American Academy 

of Political and Social science, kjer se socialni kapital nanaša na določene vire, ki so 

izjemnega pomena v vsakdanjem življenju posameznikov. Sem lahko prištevamo 

prijateljstvo, simpatije in družbene stike med posamezniki in družinami (Lenarčič, 2010: 

108). Kljub temu da ni popolnega soglasja o splošni definiciji obravnavanega pojma, se 

večina avtorjev strinja s Colemanovo formulacijo, ki pravi, da se pri socialnem kapitalu 

ukvarjamo z določenimi vidiki družbene strukture, ki omogoča družbeno delovanje (Coleman 

v Lenarčič, 2010: 109). Woolcock govori tudi o normah in omrežjih, ki pospešujejo 

kolektivno delovanje (Woolcock v Lenarčič, 2010: 109). Za boljše razumevanje tega 

večplastnega problema navedimo nekaj definicij različnih avtorjev, ki se najbolj povezujejo 

tudi s preučevano skupnostjo Couchsurfing in zaupanjem. 

»Agregat dejanskih ali potencialnih virov, ki so povezani s posedovanjem trajnih 

omrežij bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in 

prepoznavanja ali z drugimi besedami s članstvom v skupini, ki vsakemu od članov nudi 



30 
 

podporo kolektivno posedovanega kapitala, »priporočilo«, ki jim daje pravico do 

zaupanja v različnih pomenih besede« (Bourdieu v Lenarčič, 2010: 110). 

»Sposobnost posameznikov, da dosežejo koristi s članstvom v mrežah in drugih 

družbenih strukturah« (Portes v Lenarčič, 2010: 110). 

»Viri, vgnezdeni v družbeno strukturo, do katerih posamezniki dostopajo ali jih 

mobilizirajo z določenimi cilji oz. nameni« (Lin v Lenarčič, 2010: 110). 

»Sposobnost, ki izvira iz razširjenosti zaupanja v družbi ali njenih določenih delov« 

(Fukuyama v Lenarčič, 2010: 111). 

»Kultura zaupanja in tolerantnosti, v katerih se oblikujejo mreže prostovoljnih 

organizacij, ki nato zagotavljajo informacijski pretok, na podlagi katerega se ustvarja 

kultura zaupanja ter sodelovanja« (Inglehart v Lenarčič, 2010: 111). 

»Mreže, zaupanje in norme, ki pospešujejo koordinacijo in sodelovanje zaradi 

obojestranskih koristi« (Putnam v Lenarčič, 2010: 111). 

»Informacije, zaupanje in norme recipročnosti, ki so del posameznikovega omrežja« 

(Woolcock v v Lenarčič, 2010: 111). 

»Omrežje, skupne norme, vrednote in razumevanja, ki pospešujejo kooperacijo v ali 

med skupinami« (OECD v Lenarčič, 2010: 111). 

Večina avtorjev si je torej enotna v tem, da se koncept socialnega kapitala nanaša na omrežja, 

norme recipročnosti in zaupanje. Na splošni ravni v središče postavlja družbeno povezanost, 

odnose, relacije. Vsem definicijam je skupna osredotočenost na družbene vezi, ki imajo 

produktivne koristi (Lenarčič, 2010). Esser, ki izpostavi relacijski vidik socialnega kapitala 

pravi, je le-ta obravnavan kot koristno število virov, v katere akter namerno investira in bi se 

nekoč eventuelno morali izplačati (Esser v Lenarčič, 2010: 115). Kakšne so koristi socialnega 

kapitala? 

Socialni kapital ni uskladiščen v fizičnih sredstvih proizvodnje, ampak je del strukture 

odnosov med posamezniki, zato lahko rečemo, da je neotipljiv. Kljub njegovi neotipljivosti ne 

moremo reči, da je nekoristen. Gre za značilnosti socialnega življenja, ki posamezniku 

omogočijo, da deluje učinkoviteje, ko si prizadeva za doseganje ciljev (Putnam v Miheljak, 

2009: 29). Coleman pravi, da je »socialni kapital enako produktiven kot ekonomski kapital, 
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saj omogoča doseganje določenih ciljev, ki ne bi bili dosegljivi v njegovi odsotnosti« 

(Coleman v Lenarčič, 2010: 107) in na nek način spravlja v obtok druge kapitale, jih naredi 

učinkovitejše in dostopnejše za uporabo (Adam in drugi v Lenarčič, 2010: 107). Zanimivo pa 

Makarovič predstavi socialni kapital tudi kot vir problemov in konfliktov oziroma izpostavi 

zlorabo tega kapitala. Praktičen primer te plati socialnega kapitala so »zveze in poznanstva«, 

ki nekomu omogočijo, da si pridobi prednost, čeprav si tega ne zasluži in je njegov človeški 

kapital     znanje in kompetence     pod ravnjo drugih. Njegov socialni kapital z močnimi vezmi 

in povezavami ga je privedel do dosege cilja na nelegitimen način. Socialni kapital je 

potrebno premišljeno akumulirati, pravi Makarovič, ki v tem duhu izpostavi pomembnost 

zaupanja, članstva v neprofitno-volonterskem sektorju, prostovoljnem delu ter 

civilnodružbenem angažmaju (Makarovič, 2003), kar lahko povežemo tudi s področjem naše 

raziskave.  Renerjeva v zvezi z medosebnimi vezmi potrjuje, da so le-te pomembne in da 

kakovost teh vezi odločujoče vpliva na potek procesov socialne integracije, reprodukcije in 

identitetnih zgradb. Razmerja imajo poleg tega za posameznika instrumentalno vrednost, saj 

omogočajo dostop do virov, s katerimi razpolagajo osebe, povezane z njim. S širjenjem kroga 

ljudi se širi tudi obseg potencialnih virov posameznika. Prek socialnih mrež se namreč 

pretakajo koristne informacije, ki lahko posamezniku pomagajo, ga opozarjajo na možne 

prihajajoče krize, lahko pa tudi na potencialne priložnosti. Zato lahko rečemo, da ima socialno 

mreženje tudi vse pomembnejši ekonomski pomen. Kljub izobilju prijateljstev, poznanstev in 

načinov povezav z ljudmi, ki so danes bolj raznoliki in na nek način tudi lažje dostopni, pa 

naletimo tudi na protislovje. Ljudje se velikokrat počutijo osamljene in nekaterim ne uspe 

zgraditi pristnih prijateljstev (Rener, 2002). Sicer pa gre pri socialnem kapitalu za 

kompleksen pojav, ki se tudi kaže v zelo raznolikih pojavnih oblikah. Razlikujemo med 

vezivnim in premostitvenim socialnim kapitalom (Gittel in Vidal v Lenarčič, 2010: 113), ki ga 

lahko prenesemo tudi v virtualni prostor. Vloge v virtualnih skupnostih so tako lahko vezivne 

– poglabljanje stikov s posamezniki podobnih interesov – ali premostitvene – širjenje stikov s 

posamezniki različnih kulturnih in družbenih ozadij. Vezivni bolj poudarja koristi (varnost, 

podpora), ki jih ima posameznik od vključenosti v neko skupino, na drugi strani pa 

premostitveni daje poudarek posameznikovim koristim (dostop do različnih virov informacij), 

ki jih ima od socialnega kapitala celotna skupnost. Na splošno naj bi bila v virtualnih 

skupnostih bolj pogosta vezivna vloga, tako se tudi v skupnosti Couchsurfing člani 

povezujejo zaradi določenih skupnih interesov. Putnami izpostavi, da »… veliko formalnih in 

neformalnih omrežij premošča določene družbene dimenzije in veže druge. Takšen primer je 

uporaba IKT, ki premoščajo preko geografskih (teritorialna oddaljenost) ter demografske 
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(starost, spol, rasa ipd.) dimenzije ter vežejo posameznike s podobnimi interesi, cilji ipd., ki se 

združujejo v virtualnih skupnostih« (Putnam v Lenarčič: 2010: 114). Članstvo jim poleg tega 

omogoča občutek pripadnosti, ki je, kot smo ugotovili, izjemno pomemben. Omogoča jim 

identifikacijo, emocionalno varnost, osebno investiranje in skupni simbolni sistem, katerega 

razumevanje je prvi pogoj umeščanja v skupnost. »… se nanaša na povezujoče sile oziroma 

vire, ki omogočajo skupne predstave, razlage in sisteme pomenov določene skupnosti, kot so 

na primer skupno razumevanje, interesi in težave« (Lenarčič, 2010: 112). Easton sicer govori 

o politični skupnosti, a zdi se, da to lahko prenesemo tudi na druge oblike skupnosti. Po 

Eastonu stopnjo podpore (politični) skupnosti določa »čut skupnosti« oziroma sense od 

community, ki sicer ni pogoj za oblikovanje skupnosti, a je od tega, ali je prisoten in v koliki 

meri je prisoten, odvisna stabilnost sistema. Poleg tega doda, da šele čut skupnosti omogoča 

oblikovanje zaupanja (Easton v Miheljak, 2009: 29). 

3.2.2 Zaupanje v skupnosti Couchsurfing 

Socialni kapital zajema širok spekter elementov, ki dosegajo visoko stopnjo medsebojne 

povezanosti oziroma soodvisnosti. Med te elemente spadajo neformalna združenja, družbena 

(iz)menjava, socialna omrežja, recipročnost, sankcije, med drugim pa tudi zaupanje, ki je zelo 

pomembna sestavina socialnega kapitala (Miheljak 2009; Lenarčič 2010).  

»Zaupanje je mazivo socialnega življenja« (Putnam v Lenarčič, 2010: 119), je »… 

najpomembnejša kohezivna sila v družbi« (Simmel v Miheljak, 2009: 29) in je ključni 

dejavnik, ki vpliva na organiziranost in s tem na učinkovitost ter uspešnost posamezne družbe 

(Fukuyama v Lenarčič, 2010: 117). Večina avtorjev zaupanje deli na partikularizirano 

zaupanje (zaupanje ljudem, ki so si podobni, npr. pripadniki iste veroizpovedi, družbenega 

sloja, …) generalizirano zaupanje, o čemer bomo govorili nekoliko kasneje, ter 

institucionalno oziroma socialno zaupanje (zaupanje v institucije) (Lenarčič, 2010). A Rus 

ugotavlja, da za to delitev ni jasnega kriterija, zato uvede informacijski kriterij. Glede na izvor 

informacij deli zaupanje na medosebno (informacije izvirajo iz neposrednih osebnih izkušenj 

s posameznim partnerjem na mikro ravni), mrežno (informacije izvirajo iz medorganizacijskih 

mrež na mezo ravni) ter institucionalno zaupanje (informacije izvirajo iz javnih 

institucionalnih virov na makro ravni) (Rus v Lenarčič, 2010: 117). Za skupnost Couchsurfing 

bi potemtakem lahko rekli, da sta v ospredju predvsem mrežno zaupanje pa tudi medosebno, 

ko pride do izkušnje v živo. 
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V spletnih skupnostih, kot je Couchsurfing, je potrebna višja stopnja zaupanja. Zakaj? 

Zaupanje se mora razviti vsaj v določeni meri, in sicer zaradi odsotnosti fizičnega kontakta 

(le-tega v našem primeru ni vsaj na začetku interakcije), zaradi relativne anonimnosti, 

osebnostnih in medkulturnih razlik, ki so lahko vir konfliktov, ter drugih razlogov, iz katerih 

vzklije predvsem pomembno vprašanje varnosti, ko pride do izkušnje v živo. Človek se mora 

počutiti varnega, zato mora v članu, s katerim se povezuje, videti zaupanja vredno osebo. 

Brez določene stopnje zaupanja do povezovanja članov ne bi prišlo     kar je glavni namen le-

te skupnosti     skupnost Couchsrufing pa bi bila le še eno izmed mnogih socialnih omrežij. 

Zaupanje lahko razlagamo kot potrebo posameznikov v kompleksni družbi, da se zanesejo na 

pravila, ki jih sprejema večina posameznikov in ki vodijo osebne izmenjave (Lenarčič, 2010). 

Brez konsenzov o pravilih in zaupanju vanje bi se družbeno delovanje ustavilo. Zaupanje je 

lahko razumljeno kot »[…] vzajemna moralna vez ter kot nujni predpogoj oblikovanja 

skupnosti« (Lenarčič, 2010: 118). Torej lahko rečemo, da je tudi v skupnosti Couchsurfing 

zaupanje ključnega pomena. Bistvena značilnost zaupanja je, da deluje na podlagi njegove 

»zgodovine« oziroma dobra izkušnja iz preteklosti poraja zaupanje v sedanjosti (Lenarčič, 

2010). Tudi Hardin opredeli zaupanje na osnovi izkušnje (Hardin v Frederiksen, 2012). 

Odločitev o zaupanju neki osebi izhaja v veliki meri iz informacij, zato je to strateška 

odločitev, racionalna ocena (Uslaner v Lenarčič 2010: 118; Frederiksen 2012). V skupnosti 

Couchsurfing član strateško in preračunljivo ovrednoti informacijo, ki jo je podal nek drugi 

član o sebi ali pa referenco, ki jo je drugemu članu na podlagi (ne)zaupanja dal tretji član, in s 

tem vzpostavi določeno stopnjo (ne)zaupanja do »ocenjenega« člana. Kljub temu, da so 

nekateri mnenja, da zaupanje v neko osebo deluje v veliki meri na podlagi njene »zgodovine« 

(Lenarčič, 2010) in informacij, ki so nam dane o posamezniku, pa so drugi mnenja, da 

zaupanja ni potrebno osnovati na informacijah in izkušnjah. Pravijo, da je potrebno ljudi 

obravnavati tako, kot bi bili vredni zaupanja, čemur rečemo moralno zaupanje oziroma 

splošno, posplošeno zaupanje (Uslaner v Lenarčič 2010: 118; Putnam, Rothstein, Uslaner, 

Yaojun v Frederiksen 2012), nekateri ga imenujejo tudi neosebno zaupanje. To je značilno za 

modernejšo, širšo urbano družbo, kjer so vezi med ljudmi ponavadi šibkejše, a obsežnejše. 

Populacija je tudi bolj direfencirana in heterogena (Delhey in Newton, 2004). Veliko ljudi ima 

že v osnovi višjo stopnjo tovrstnega splošnega zaupanja v ljudi. Simmel je prav tako menil, da 

zaupanje ne potrebuje osebnega poznavanja in zato omogoča socialno interakcijo in 

sodelovanje s tujim človekom (Simmel v Miheljak, 2009: 29). Nekateri strokovnjaki pravijo, 

da je moralno zaupanje sestavni del osebnosti (Erikson, Rosenberg, Allport, Cattell, Uslaner v 

Delhey in Newton, 2004: 3), ki se oblikuje že v zgodnji socializaciji in se potem le malo 
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spreminja (Delhey in Newton, 2004). Po mnenju nekaterih naj bi bilo tovrstno zaupanje tudi 

rezultat posameznikovega lastnega interesa ali pa proizvod okoliščin, kot so družbeni sloj, 

dohodek, izobrazba, spol, narodnost, starost (Orren, Brehm, Rahn, Patterson, Newton, 

Whiteley v Delhey in Newton, 2004: 3). A po mnenju drugih naj bi načeloma veljalo, da 

zaupanje bolj kot objektivna dejstva determinira subjektivna mera. Psihološko gledano je 

socialno zaupanje torej jedrna poteza osebnosti, saj ga nekateri pojasnjujejo s celovitim 

odzivanjem osebnosti. Je lastnost, ki se spreminja počasi in v glavnem le na podlagi 

neprijetnih (travmatičnih) izkušenj. Zanimivo je, da zaupanje tesno povezujejo tudi s 

kategorijo optimizma (Miheljak, 2009). Po tem lahko sklepamo, da ima optimistično 

naravnana oseba višjo stopnjo (moralnega) zaupanja. Seveda je to vidik individualnih, 

psiholoških teorij. Na drugi strani je sklop t.i. societalnih teorij, ki predpostavljajo, da je 

socialni oziroma družbeni kontekst pomembnejši od individualnega. Zaupanje torej ni 

»imetje« posameznika, kar Delhey in Newton imenujeta individual property, ampak 

kolektivna značilnost, ki se ohranja s kulturo, skupnostmi in socialnimi institucijami 

(Luhmann, Bourdieu, Coleman, Giddens v Delhey in Newton, 2004: 3). Anketiranec ne poda 

trditve o sebi, ampak o zaupljivosti drugim, ko reče, da zaupa drugim, zato je v tem smislu 

zaupanje kolektivna značilnost (Putnam, Newton, Van der Meer v Delhey in Newton, 2004: 

4). V socialnem sistemu se oblikuje in prevladuje večja ali manjša stopnja kulture 

(ne)zaupanja (Putnam, Newton, Hardin v Miheljak, 2009: 22). Po vsej verjetnosti pa je 

zaupanje produkt vseh teh vplivov, tako individualnih, psihološko zasnovanih, kot tudi 

družbeno pogojenih.  

 

Moralno zaupanje ni usmerjeno v točno določeno osebo, ampak je splošno zasnovano. Lahko 

ga opredelimo tudi kot občutek, da nam nekdo ne bo namerno škodoval, občutek, da ni zelo 

verjetno, da nas bo nekdo oropal, ogoljufal, da bomo izkoriščani… V ospredju je torej 

prepričanje ali pa vsaj občutek, da bo nekdo deloval proti nam dobronamerno in manj 

škodoželjno (Gambetta v Delhey in Newton, 2004: 4). Na podlagi raziskave European Social 

Survey iz leta 2002 (glej Sliko 3.1) vidimo, da je večina vprašanih oseb na lestvici od ena do 

deset na vprašanje »Nikoli nisi preveč previden pri zaupanju v ljudi ali večini ljudem lahko 

zaupaš?« odgovorila z vrednostjo 5, veliko oseb se je opredelilo za stopnji 7 in 8 v prid 

zaupljivosti ljudem, medtem ko sta bili stopnji 9 in 10 v prid zaupljivosti zelo slabo zastopani. 

Večina oseb se je torej opredelila med vrednostmi 3 in 8, kar je pričakovano.  
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Slika 3.1:  graf, ki odgovarja na vprašanje »Nikoli nisi preveč previden pri zaupanju v ljudi 

(0) ali večini ljudem lahko zaupaš (10)?« 

 

Vir: European Social Survey (2002).  

Naslednja slika (glej Sliko 3.2) prikazuje svetovni zemljevid (world map) z osrednjim 

raziskovalnim problemom medosebnega zaupanja (interpersonal trust). V raziskavi, v katero 

so zajeti podatki med leti 1995–2009 (zadnji podatki za vsako posamezno državo), je bilo 

zastavljeno vprašanje: Splošno gledano, bi rekli, da lahko večini ljudem zaupaš ali pa moraš 

biti zelo previden? (Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that 

you need to be very careful in dealing with people?). Možna skrajna odgovora sta bila Večini 

ljudem lahko zaupaš (Most people can be trusted) in Nikoli nisi dovolj previden (You can 

never be too careful when dealing with others). Na sliki (glej Sliko 3.2) lahko vidimo 

naslednje: indeksi do 100 prikazujejo države, ki imajo nizko zaupanje v ljudi, indeks nad 100 

pa označuje države z visokim zaupanjem.  
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Slika 3.2: svetovni zemljevid medosebnega zaupanja 

Vir: Díez Medrano, 2010.  

Na podrobnejši sliki Evrope spodaj (glej Sliko 3.3) pa je razvidno, da dosega Slovenija precej 

nizek indeks zaupanja v ljudi, in sicer 38,6. Tudi v študiji Delheya in Newtona je Slovenija 

predstavljena kot dežela izrazitega nezaupanja v sočloveka, kar je za našo raziskavo zanimiv 

podatek. Raziskava pravi, da le 17 odstotkov Slovencev meni, da je ljudem na splošno vredno 

zaupati (Delhey in Newton v Miheljak, 2009: 29). Makarovič sicer ugotavlja, da se je v 

Sloveniji v zadnjih desetletjih socialni kapital in z njim generalizirano zaupanje rahlo 

povečalo (The European Values Study: A third Way     Source Book of the 1999/2000 

European Values Study Survey v Makarovič, 2003: 227). 
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Slika 3.3: svetovni zemljevid medosebnega zaupanja     podrobnejši zemljevid Evrope 

Vir: Díez Medrano, 2010.  

Splošno, moralno zaupanje je povezano z večjim udejstvovanju v socialnih aktivnostih, 

združevanju in nesebično delitvijo (van Lange in drugi v Matzler in drugi, 2006), zato je 

precej verjetno, da imajo člani skupnosti Couchsurfing visoko stopnjo moralnega zaupanja. 

Nekateri pa so ugotovili, da se zaupanje kaže tudi kot posledica udejstvovanja v raznoraznih 

prostovoljnih dejavnosti (Delhey in Newton, 2004: 29). Članica skupnosti Couchsurfing 

pravi, da ji marsikdo reče, da je prezaupljiva. A raje verjame, da so ljudje na splošno dobri, 

tudi če se sem ter tja opeče, kot da bi se odrekla temu prepričanju (Murphy, 2013). Ali je torej 

moralno zaupanje dovolj, da boš v svojem domu prenočil neznanca? Kako naj član skupnosti 

Couchsurfing zaupa drugemu članu, ki ga ne pozna? Veliko k temu pripomorejo informacije, 

kot smo že ugotovili. Ena izmed pomembnih informacij je fotografija. Ta naj bi po nekaterih 
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podatkih kar za desetkrat povečala odziv. Odgovor na ta rezultat je lahko privlačnost, zelo 

verjetno pa se vzrok skriva tudi v občutku zaupanja, saj nam je oseba, ki je prikazana s 

fotografijo, bliže. Smail povedano utemelji, da fotografija kaže na razmerje med virtualno 

identiteto in identiteto realnega prostora (Smail v Žakelj, 2012: 125), s fotografijo se izgubi 

anonimnost, potrdi Žakelj. Po besedah Murphyja član skupnosti pridobi zaupanje drugih 

članov s pomočjo komentarjev, referenc. Reference sicer niso dovolj, da bi si ustvaril 

podrobno predstavo o značaju nekega človeka, a so dovolj, da odrinejo morebitne strahove 

(Murphy, 2013). Posameznikovo obnašanje, lastnosti naj bi bile torej »registrirane«, v 

skupnosti Couchsurfing v obliki referenc. V primerih nekaterih drugih virtualnih skupnosti je 

to mogoče s podobnimi aplikacijami, recimo s sistemom ugleda, kjer člani ocenjujejo eden 

drugega, s čimer vzpostavljajo zaupanje med seboj (Lenarčič, 2010). Ugled posreduje 

informacije o preteklem vedenju posameznikov, na njegovi podlagi pa se lahko predvidi 

vedenje posameznikov v prihodnjih interakcijah (Cook in drugi v Lenarčič, 2010: 154), torej 

je pogosto uporabljen za »kalkuliranje« zaupanja. Lahko rečemo tudi, da gre pri vsem tem za 

(socialni) kapital, ki temelji na zaupanju in obsega število virov in koristi, ki jih akter lahko 

aktivira, ker ima ugled osebe, ki ji je vredno zaupati (Esser v Lenarčič, 2010: 115).  

Po Rusu je zaupanje kvaliteta družbenih odnosov, oziroma skupnosti, zaradi česar vsebuje tri 

elemente: soodvisnost med akterji, negotovost oziroma tveganje glede ravnanja drugih 

udeležencev ter pričakovanje, da udeleženci v transakciji naše ranljivosti ne bodo zlorabili v 

svojo korist (Rus v Lenarčič, 2010: 118). Na zelo splošni ravni je zaupanje odraz 

posameznikovih pričakovanj o tem, da bodo posamezniki, s katerimi je akter v interakciji, 

delovali skladno z družbenimi vlogami, ki jih imajo v odnosu do njega ali širše skupnosti, 

skladno z obvezami. Izpostaviti je torej potrebno pojem obligacije, obveze. Posledice kršenja 

določene obveze ali izigranega zaupanja se bodo kazale v tem, da bodo drugi akterji zavrnili 

zagotavljanje koristi oziroma rečeno drugače, kooperativna pridobitev sistema je vprašljiva, 

če akterji med sabo ne delujejo recipročno. Odnos med zaupanjem in kooperativnostjo je 

soodvisen (Esser v Lenarčič, 2010: 115) in kooperacija sama po sebi množi zaupanje. Bolj kot 

posamezniki zaupajo drugim in bolj kot čutijo, da jim drugi zaupajo, večja je verjetnost 

kooperacije med njimi (Putnam, Norris, Davis v Lenarčič, 2010: 119). Sztompka trdi, da je 

zaupanje recipročno – zaupanje rodi zaupanje (Sztompka v Miheljak, 2009: 29). Če torej 

nekomu brezpogojno zaupamo, se bo tudi on odzval z zaupanjem. V primeru izpolnjenih 

pričakovanj lahko trdimo, da akterjeva stopnja zaupanja narašča. Če pričakovanja niso 

izpolnjena pa stopnja zaupanja pada, kar je popolnoma razumljivo. Zaupanje je tehtanje 
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materialnih in simboličnih »stroškov« nasproti potencialnemu dobičku, trdita Cook in Molm 

(Cook in Molm v Frederiksen, 2012). Za Colemana se zaupanje izkaže kot smiselno le v 

primeru, da so koristi, ki jih prinaša, večje kot stroški, ki so posledica zaupanja. »V kontekstu 

sistema menjave se mora akter, ki zastavi zaupanje, nečemu odreči z gotovostjo, da bo dobil v 

zameno nekaj, čemur daje prednost, z določeno stopnjo tveganja, da tega ne bo dobil« 

(Coleman v Lenarčič, 2010: 118). Akterji preprosto sprejmejo negotovost v posamezni 

transakciji, a z njo ne upravljajo neposredno, pač pa skušajo upravljati socialne odnose, ki se 

skrivajo za eksplicitno ali implicitno pogodbo, tj. za formalnim ali neformalnim dogovorom, 

ki spremlja posamezno transakcijo (Rus v Lenarčič, 2010: 118). Vedno je prisotna določena 

stopnja tveganja in možnost nezaupanja, predvsem če stopamo v stik z nekom, ki je drugačen 

od nas. Bolj kot nam je nekdo podoben v smislu socialne identitete in ostalih značilnosti in 

bolj kot poseduje nam podobne interese, bolj zaupljivi bomo do njega. Bolj kot so odnosi 

zgrajeni na nekih skupnih temeljih in je družba zato bolj homogena, večja bo stopnja zaupanja 

in obratno – bolj kot je družba razcepljena in polna socialnih razlik, bolj konfliktna se bo 

kazala, njeni predstavniki pa manj zaupljivi. Moralno zaupanje je v veliki meri povezano s 

socialno stabilnostjo, demokratičnostjo družbe, integracijo in mirom. Večina socialnih 

razkolov pa se oblikuje na podlagi družbenih razredov, narodnosti, veri in jeziku, in bolj kot 

je to diferencirano, manjše bo moralno zaupanje predstavnikov. Predvsem etnična enotnost in 

enakost dobrin, dohodkov, sta tista, ki sta ključna za zaupanje (Knack in Keefer, Briggs, 

Uslaner, Paxton, Alesina in La Ferrara, Costa in Kahn, Helliwell v Delhey in Newton, 2004: 

5). Glede na to, da v skupnost Couchsurfing vstopajo posamezniki zelo različnih tovrstnih 

socialnih značilnosti, je vprašanje zaupanja vsekakor na mestu. A Sztompka kljub 

raznovrstnim socialnim značilnostim pravi, da je informacija o nekom tista, ki je ključnega 

pomena. Boljše in dlje, kot smo seznanjeni z nekom in bolj dosledno, kot so registrirana 

njegova pozitivna dejanja, večja je naša pripravljenost zaupati mu (Sztompka v Lenarčič, 

2010: 155). Poleg tega lahko sklepamo, da so osebe, ki se pridružijo tovrstnim skupnostim, že 

v osnovi bolj odprte in posedujejo manj predsodkov do oseb drugih kulturnih okolij, prav tako 

naj bi posedovale več moralnega, splošnega zaupanja v ljudi. Zanimivo pa je tudi, kot pravijo 

strokovnjaki, da naj bi prostovoljne dejavnosti – kar lahko povežemo tudi z altruizmom in s 

skupnostjo Couchsurfing – ki premoščajo socialne razlike tudi povečevale moralno zaupanje 

med socialnimi skupinami (Delhey in Newton, 2004: 29). 
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3.2.3 Informacije o članih skupnosti Couchsurfing 

Vsak član skupnosti Couchsurfing je lahko gost, gostitelj, se samo udeležuje javno 

organiziranih Couchsurfing druženj, ali pa se z osebo, ki potuje, dogovori za druženje in ji 

razkaže svoj kraj. Član na spletni strani skupnosti ustvari svoj profil, ki ga lahko sproti 

spreminja in izboljšuje (Walther v Žakelj, 2012: 104). V svoj profil zapiše določene 

demografske in druge podatke –  nekateri so sistemsko zahtevani –, se v več rubrikah opiše, 

napiše pa tudi svoje pogoje, želje, kaj nudi, kaj pričakuje. »Ko so rubrike izpolnjene, navadno 

osebe, ki spoznavajo potencialnega partnerja, suhoparnim demografskim in fizičnim 

opredelitvam dodajo še svoj opis in opis svojih želja ter pričakovanj«, pravi Žakelj (Žakelj, 

2012: 108) o iskanju partnerja, a bi to lahko razširili na mnoge vrste povezovanj, ki se 

vzpostavljajo preko socialnih omrežij, tudi na povezovanje članov skupnosti Couchsurfing. 

Informacije, ki jih član ponudi o samem sebi, so drugemu članu sredstvo oziroma bližnjica v 

iskanju sebi kompatibilne osebe (Hollander v Žakelj, 2012: 102). Prav tako bodo informacije 

in natančnost le-teh filtrirale potencialne kandidate in reducirale možnosti, da pride do 

napačnih vtisov. Natančne informacije in večje število informacij nudi večjo skladnost z 

realnostjo (Žakelj, 2012). Član skupnosti Couchsurfing zapiše v svoj profil tudi »vrsto 

članstva« oziroma povezovanja z drugimi (nudenje kavča, iskanje kavča, druženje …), kar 

lahko poljubno spreminja glede na trenutno stanje. Nekdo recimo v določenem obdobju nima 

časa ali prostorskih možnosti za nudenje prenočišča. Oseba, ki potrebuje prenočišče ali 

druženje, preveri osebni profil oseb, ki v določenem kraju le-to ponujajo. Glede na svoje 

vrednote, zanimanja itd. »izbere« sebi primernega, kompatibilnega člana. »Profil naj bi s 

svojo značilnostjo zgoščenega posredovanja podatkov, o tem, kdo posameznik/ca je in kaj 

želi, ponujal bolj racionalen in učinkovit pristop k izbiri partnerja/ke«, ponovno pravi avtorica 

Žakelj (Žakelj, 2012: 102) o partnerskih odnosih. Ko se miselno preverja ocena zanimivosti 

določene osebe, se določa njena »vrednost«. Spletni profili so pomembni predvsem v 

navezovanju prvih stikov oziroma za grobo selekcijo, nato pa sledijo pogovori (angl. chat), 

izmenjavanje sporočil (Žakelj, 2012), in seveda morebitno srečanje v živo, kar je tudi bistvo 

povezovanja v skupnosti Couchsurfing. Vrnimo se prav k našemu obravnavanemu problemu. 

Izbrani(m) osebi(am) član skupnosti Couchsurfing po pregledu informacij pošlje prošnjo, 

potem pa se lahko dogovorita(jo) o »vrsti« druženja. 

 

Informacije so tiste, ki bodo odločale o tem, ali bo popotnik videl člana kot zaupanja vredno 

osebo in ga zato zaprosil za prenočišče, gostitelj sprejel gosta, oziroma se dogovoril za drugo 
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vrsto druženja, kot je na primer ogled mesta. Član v svoj profil na internetni strani skupnosti 

poda informacije, kot so: 

1) osnovni podatki: ime, priimek, spol, starost, izobrazba/poklic, dolžina   

            članstva v skupnosti 

2) fotografija(e) (samega sebe, svojih hobijev,…) 

3) opis samega sebe, svojih interesov, življenjskih nazorov,…  

4) povezave (kontakti) z drugimi člani skupnosti, kjer je opredeljena vrsta 

            vezi med njima - najboljši prijatelj, bližnji prijatelj, dober prijatelj, 

            prijatelj, Couchsurfing prijatelj ali znanec. 

Potrebno se je zavedati, da je vsak, ki se pridruži skupnosti, na začetku brez vsakršne 

reference, ki so jo podali drugi člani in je zato njegovo povezovanje s člani odvisno od drugih 

dejavnikov – od drugih informacij, kot so opis samega sebe, fotografija… Po vsej verjetnosti 

pa mu veliko pomaga tudi zagotovilo drugih članov skupnosti, ki ga že poznajo v resničnem 

življenju. Vsak lahko namreč za drugega člana označi, da ga pozna in odgovori na nekaj 

vprašanj – od kje se poznata, kako dolgo se poznata in za kakšne vrste prijateljstvo gre – 

najboljši prijatelj, bližnji prijatelj, dober prijatelj, prijatelj, Couchsurfing prijatelj ali znanec 

(best friend, close friend, good friend, friend, Couchsurfing friend ali acquaintance) 

(Couchsurfing, 2013). Ko nekdo označi drugega člana kot svojega prijatelja, le-tega sistem 

obvesti in ta lahko prav tako označi njega. Ni pa nujno, da bo izbral isto vrsto vezi. Na 

njegovem profilu bo tako fotografija tega člana (in povezava na njegov profil), kjer bo pisalo 

tudi, kar je le-ta zapisal o njemu. Z zapisom vrste vezi med njima poda nekakšno 

»zagotovilo« o osebi in ji omogoči udejstvovanje v skupnosti, ki je zaradi odsotnosti referenc 

na začetku težje. Pri tem so najmočnejše zagotovilo vezi, ki so »trdnejše« (najboljši prijatelj, 

bližnji prijatelj…), pomembno je tudi število vezi. Hkrati lahko trdimo tudi, da je po vsej 

verjetnosti kasneje zelo relevantna tudi vez, ki jo je oseba pridobila s Couchsurfing izkušnjo 

(Couchsurfing prijatelj), saj po temu sklepamo, da je bila izkušnja člana s članom pozitivna. 

Omrežje prijateljev znotraj skupnosti je za novega člana torej zelo pomembno. Zapis in vrsta 

vezi se lahko spreminja, če je potrebno.  

5) referenca (povratna informacija, mnenje v obliki opisa), napisana s 

           strani drugih članov, ki so imeli z njim izkušnjo v živo. 

Referenca je lahko opredeljena kot pozitivna, negativna ali nevtralna. Poleg te navedbe je tudi 

opis člana, situacije,… oziroma utemeljitev, zakaj je član dobil določene vrste referenco. Član 

lahko drugega člana sicer zaprosi, naj mu napiše (dobro) referenco, kljub temu pa ima ta vso 
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pravico, da tega ne stori ali da zanj napiše nevtralno oziroma negativno referenco. Več o 

referenci kot informaciji sledi v naslednjem poglavju. 

3.2.4 Informacija: referenca 

»Rezultat« interakcije med člani se kaže v referenci, ki jo po izkušnji v živo lahko dobi član 

skupnosti od drugega člana, ni pa nujno. V skupnosti Couchsurfing zapis referenc po izkušnji 

z osebo v živo ni sistemsko zahtevan, je pa zelo zaželjen in pričakovan. Referenca je lahko 

»nevtralna«, »pozitivna« ali »negativna« in jo lahko vidi vsak član skupnosti Couchsurfing. 

Poleg tega, da je na profilu nekoga zapisano »pozitivna referenca«, se zraven nahaja tudi opis 

in utemeljitev, zakaj je član o tej osebi zapisal pozitivno referenco. Kot že rečeno, so 

reference bistvene pri tem, ali bo popotnik kontaktiral določenega člana gostitelja oziroma ali 

bo gostitelj sprejel gosta. Raziskovalka Paula Bialski pravi, da je prva stvar pri izbiri gostitelja 

ali odločanju, ali boš gostil gosta to, da preveriš, kaj o njemu pravijo drugi (BBC Radio 4, 12. 

11. 2012). Nekdo z referenco jamči zanj, da je zanimiv, zanesljiv, gostoljuben, ustrežljiv, 

prijazen, zabaven itd., ali pa poda negativno referenco, s čimer pove, kaj ga je pri 

gostitelju/gostu/Couchsurferju motilo. Poda lahko tudi nevtralno referenco (Couchsurfing, 

2013).  

 

Referenca je torej povratna informacija, namenjena nadaljnjim uporabnikom, ki bodo iskali 

povezavo s to osebo (Adamic in drugi 2009; Couchsurfing 2013), kot zatrjuje skupnost: 

»Reference so v korist ostalim članom     v referenci namreč posreduješ informacijo o članu 

celotni skupnosti. Tako lahko osebe preberejo informacijo in se prav na podlagi te informacije 

odločijo (informed decision), koga želijo gostiti, pri komu bi želeli prenočiti ali koga 

spoznati« (Couchsurfing, 2013). Pri tem lahko omenimo Websterjevo semantično definicijo 

informacije, ki pravi, da »[…] ima pomen, predmet in je novica ali obvestilo o nečem ali za 

koga« (Webster v Lenarčič, 2010: 27). Podobno delujejo nekateri forumi. Eden izmed 

načinov vzpostavljanja zaupanja med člani spletnih forumov je že omenjeni tako imenovani 

sistem ugleda. Na podlagi teh javno dostopnih ocen se (nov) član lažje orientira o ocenjenem 

članu. Ugled pa je eden izmed ključnih motivacijskih dejavnikov, na podlagi katerega člani 

prispevajo v skupnost; zaradi ugleda »se splača« (Lenarčič, 2010). Reference oblikujejo 

sloves člana, mu podelijo status (Abrahao in drugi, 2012).  

 

Na podlagi nudenja kavča (ali pa kakšne druge oblike povezovanja s članom) dobi torej 

gostitelj referenco, kar je, če je referenca pozitivna, lahko tudi nekakšno povračilo, nagrada za 
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njegovo gostoljubje. To mu omogoča nadaljnje udejstvovanje v skupnosti, tudi iskanje 

prenočišča zase, ko ga bo potreboval. Murphy ovrednoti reference kot valuto, s katero se 

opravljajo transakcije v svetu kavčanja. Kot primer navede, da je gostitelj v zameno za 

izjemno gostoljubje prosil le, da mu gost napiše prijazne komentarje, saj načrtuje potovanje 

(Murphy, 2013). S pozitivnimi referencami bo udejstvovanje le-tega člana v skupnosti 

olajšano, z negativno referenco pa težje oziroma celo onemogočeno. Prav tako bo referenca, 

če bo nastopil kot gostitelj, vplivala na to, ali bo dobil kakšnega gosta ali ne. Raziskovalci so 

potrdili, da te pozitivne reference naredijo zaupanja vrednega in obratno. Ko nekdo pregleduje 

profil nekega člana, njegovo pozornost pritegne predvsem negativna referenca, kljub temu da 

ima zapisane tudi pozitivne. Povezava med referencami in zaupanjem v skupnosti je torej 

ključna. Prav tako so ugotovili, da so reference bolj pomembne v primeru, ko se gostitelj 

odloča ali bo v dom sprejel gosta kot obratno (Cook in drugi, 2011).  

 

Zahteva se, da so reference iskrene in napisane tako, da so ostalim članom uporabne, koristne. 

Reference naj bodo jasne, informativne in deskriptivne (Couchsurfing, 2013). Deskriptivnost 

reference se nanaša na opisovanje, dejanske dogodke, nato lahko vsak posameznik po svoje 

razmisli, ali je določena lastnost člana zanj sprejemljiva ali ne. Tako lahko stavek »Za seboj ni 

pospravil odeje« nekoga ne moti, v kolikor pa bi za osebo napisali, da je »nesramna«, bi to 

mogoče vsakogar odvrnilo od želje po gostitvi te osebe oziroma nekdo, ki bi to prebral, ne bi 

vedel, v kakšnem smislu je nesramnost mišljena. Besedi »nesramen« lahko različni ljudje 

pripišemo različne pomene in vsebine. Vsekakor je ta značajska lastnost subjektivna, zato se 

pojavlja potreba po opisu določene nastale situacije, ki naj bo jasna in informativna. Besede 

so poleg tega vedno prevlečene z dodatno konkretno življenjsko izkušnjo, s pomočjo katere 

interpretiramo besede. »V resnici nikoli ne izgovarjamo besede in ne slišimo besede, ampak 

slišimo resnico ali laž, dobro ali zlo, pomembno ali nepomembno, prijetno ali neprijetno. 

Beseda je vedno zapolnjena z ideološko ali življenjsko vsebino in pomenom« (Bahtin v 

Praprotnik, 2012: 101). John Fiske govori o kulturni pogojenosti razumevanja »istega stanja 

stvari« in besed (sicer pa na zelo različno razumevanje »istega stanja stvari« naletimo tudi v 

primeru komunikacije med ljudmi iz istega kulturnega okolja). »Očitno je, da se besede kot 

označevalci spreminjajo od jezika do jezika. Vendar pa se je lahko ujeti v zmoto prepričanja, 

da so označenci univerzalni in da je prevod zgolj preprosta nadomestitev francoske besede z 

angleško besedo – pomen je enak. Ni tako. Moja miselna predstava o volovskosti se zagotovo 

zelo razlikuje od ustrezne predstave indijskega kmeta, in četudi bi se naučil izgovarjati 

hindujski izraz (označevalca) za vola, me to ne bi še prav nič približalo Indijčevi predstavi o 
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volovskosti« (Fiske, 2004: 58). Isto stanje stvari torej lahko razumemo ali interpretiramo na 

zelo različne načine. Ne le različnost kulture, tudi razlika v stališčih lahko spremeni 

razumevanje nekega vedenja, situacije, besede. Jezik ni nekakšna nevtralna refleksija, 

»resnica besede« je zelo odvisna od pomena, ki ga besedi pripiše posameznik in okolja, v 

katerem se beseda nahaja, ko se jo uporablja. »S tem, ko uporabljamo jezik, projiciramo v 

svet naš občutek realnosti« (Praprotnik, 2012: 81). Naš občutek realnosti. Kako bo to razumel 

nekdo na drugi strani? Bo besedo dekodiral na naš način? Deskriptivnost v primeru referenc 

poveča »resnico« povedanega in približa različne interpretacije eno drugi.  

 

Kot poudarja tudi skupnost, negativna referenca ni enostaven, takojšen pokazatelj, da oseba 

»ni dober Couchsurfer«, ampak je lahko le opis določene situacije, ki mora biti previdno 

ovrednotena s strani vsakega posameznika. Prav tako je pri evalvaciji reference pomemben 

kontekst, v katerem se je določena situacija zgodila oziroma v katerem je bila referenca 

napisana. Če sta obe osebi pustili ena za drugo referenco, je potrebno ugotoviti, ali imata 

enako mnenje o isti situaciji, izkušnji. Različno razumevanje »istega stanja stvari« lahko 

pripelje do konflikta. Je nesporazum v določeni situaciji le odraz različnosti kultur ali mogoče 

osebnosti? Večina negativnih referenc namreč izhaja prav iz medkulturnih razlik, zares 

negativni dogodki, kot je kraja ali nadlegovanje, pa so redki (Couchsurfing, 2013). 

Oblikovanje mnenja o nekom je torej v veliki meri odvisno od kulture, iz katere prihajamo. 

Ljudje nezavedno razmišljamo iz vidika svojega kulturnega okolja (Hofstede in drugi, 2006). 

Prav tako so zaradi različnosti kultur lahko različno razumljena pričakovanja v odnosih ali kot 

je v obliki nasveta zapisano na strani skupnosti: »Izobrazi se o kulturnih in religioznih 

razlikah v krajih, ki jih obiščeš. Vloge spolov in pričakovanja so lahko različna« 

(Couchsurfing, 2013) Seveda se različna pričakovanja med kulturami ne nanašajo le na spol, 

ampak tudi na druge lastnosti ljudi.  

 

Za delovanje skupnosti, kot je skupnost Couchsurfing, je torej po mnenju strokovnjakov 

referenca ključnega pomena. Pomembnost različnih informacij v kontekstu zaupanja, 

vključno z referenco, bomo preverili tudi sami v empiričnem delu.  

4 EMPIRIČNI DEL  

Iz teorije smo razbrali, da je zaupanje osnovano na informacijah, ki jih imamo o osebi, zato 

smo preverjali, v kolikšni meri informacije pogojujejo zaupanje oziroma, kako se tvori 
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zaupanje glede na posamezno vrsto informacije. Tudi sicer je težišče naloge na študiji virov in 

literature; tako gre v pretežni meri za kvalitativno interpretacijo fenomena. V okviru naloge 

smo izvedli manjšo anketo, s katero smo skušali dobiti diahroni presek stanja uporabnikov 

skupnosti v Sloveniji. Pilotska raziskava je skušala na statistično majhnem vzorcu zajeti 

fenomen in predstaviti generalne vidike procesa, obravnavanega fenomena. Rezultati 

raziskave statistično niso pomembni in z njimi ni mogoče narediti ekstrapolacije na celotno 

populacijo v Sloveniji, kaj šele na svetovni ravni. Tudi napovedovanje prihodnjih trendov je 

izključeno. 

Razdelali smo specifična področja informacij o članu in preverili, kako informacije v različnih 

oblikah povečajo zaupanje v člana. Do ciljev raziskave smo prišli tako, da smo ugotavljali 

povezanost med spremenljivkami. Neodvisne spremenljivke, opredeljene kot vzrok, so 

informacije o članu: osnovni podatki, fotografija(e), opis samega sebe, povezave z drugimi 

člani ter referenca(e); odvisna spremenljivka pa zaupanje. Zanimalo nas je, ali so značilnosti 

medsebojno vzročno povezane, kako posamezne informacije povzročijo, povečajo zaupanje. 

»Ko raziskovalec prepozna vzroke pojava, ga s tem tudi pojasni« (Ragin, 2007: 146). V 

anketnem vprašalniku se je moral anketiranec glede na podane informacije o članu opredeliti, 

kolikšno je njegovo zaupanje vanj, kar bi vodilo do tega, da bi ga kontaktiral. Pojem zaupanje 

smo, da je bila spremenljivka merljiva, razdelali glede na stopnjo stika, torej v kakšnem 

obsegu se je član pripravljen povezati z drugim članom. Zaupanje variira v načinu in obsegu 

(Frederiksen, 2012). 

V raziskavo so bili vključeni člani skupnosti Couchsurfing    enote, ki so medsebojno bolj ali 

manj primerljive in relevantne za našo teorijo (Ragin, 2007). Vzorec je zajemal člane 

skupnosti v Sloveniji, ki so imeli kot člani vsaj eno izkušnjo v živo. Omejitev pri vključitvi 

posameznikov v raziskavo, izkušnja v živo, je namreč dala relevantne odgovore, temelječe na 

izkustvenem poznavanju delovanja skupnosti. Ker nismo mogli zajeti celotne populacije 

članov skupnosti v Sloveniji, smo v naši raziskavi uporabili spletni anketni vprašalnik. Ta je 

primeren zaradi relativne enostavnosti, možnosti hitrega nabora podatkov ter majhnih 

stroškov (Flere, 2000). Anketni vprašalnik je skušal nagovoriti čim več članov, z že omenjeno 

omejitvijo izkušnje v živo. Odgovarjanje na vprašalnik je uspešno zaključilo štiriinpetdeset 

članov. Podatke smo obdelali oziroma razbrali s pomočjo grafov glede na podane 

spremenljivke.  
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Dodatne podatke smo skušali pridobiti tudi iz različnih raziskav. Žal smo od skupnosti 

Couchsurfing (Couchsurfing, 2014) prejeli odgovor, da ne poseduje za nas uporabnih 

izsledkov raziskav. Podatke, povezane s pojmom zaupanja smo pridobili na straneh European 

Social Survey (European Social Survey, 2002) in ASEP/JDS (ASEP/JDS, 2010). Sekundarni 

viri so nam bili v pomoč pri interpretaciji rezultatov naše raziskovalne naloge. 

Raziskovalno vprašanje se glasi: »V kolikšni meri so posamezne informacije o članu in 

predvsem reference povezane z zaupanjem vanj?« 

Za namene raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Informacije o članu – osnovne informacije; opis samega sebe, svojih interesov in 

življenjskih nazorov; fotografija(e); povezave z drugimi člani ter referenca(e) – so v skupnosti 

ključnega pomena, saj povečajo zaupanje vanj. 

Hipoteza 2: Zapis predhodnih izkušenj v živo (referenca) v primerjavi z drugimi 

informacijami bistveno poveča zaupanje v člana, zato bi moral biti zapis referenc sistemsko 

zahtevan.   

4.1 Analiza podatkov in interpretacija izsledkov 

Vprašanje 1: 

»V spletni skupnosti Couchsurfing imam vsaj eno izkušnjo v živo kot gost ali pa kot 

gostitelj.«   

Slika 4.1: delež članov, ki (ni)so imeli izkušnjo(e) v živo kot gost ali pa kot gostitelj 

 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Opomba:  

Pozitiven odgovor na vprašanje je bil pogoj za nadaljevanje reševanja anketnega vprašalnika, 
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saj smo le tako lahko dobili relevantne odgovore, ki so temeljili na izkustvenem poznavanju 

delovanja skupnosti.  

Vprašanje 2: 

»Vpišite dolžino članstva v spletni skupnosti Couchsurfing (v mesecih): ________.« 

 

Glede na dolžino članstva smo za analizo oblikovali tri skupine, znotraj katerih smo razdelali 

oblikovanje zaupanja na podlagi posameznih informacij. Za večjo preglednost predstavljamo 

rezultate na koncu poglavja in v Prilogi 2. 

Vprašanje 3: 

»Bil sem že gostitelj (članu skupnosti sem nudil prenočišče).«   

Slika 4.2: delež članov, ki so bili gostitelji 

 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Opomba:  

Razmeroma visok odstotek pozitivnega odgovora poda realnejšo sliko, saj so bila vsa 

vprašanja v vprašalniku zastavljena, kot da odgovarja član gostitelj. V nasprotnem primeru 

(odgovor ne) so le-ti anketiranci odgovarjali hipotetično. 

Vprašanje 4: 

»Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami (situacijami) ob predpostavki: Član je v 

svojem profilu v internetni skupnosti predstavljen samo z imenom, priimkom, spolom, 

starostjo, izobrazbo/poklicem in dolžino članstva v skupnosti (v nadaljevanju: 

OSNOVNI PODATKI). O članu vem samo to.«   
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Slika 4.3:  informacija osnovni podatki 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Opomba:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. 

Vprašanje 5:  

»Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami (situacijami) ob predpostavki: Član je 

poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z eno ali več 

fotografijami.«   

 

Slika 4.4: informacija osnovni podatki in fotografija(e)   

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 
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Opomba:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. 

Vprašanje 6: 

»Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami (situacijami) ob predpostavki: Član je 

poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z opisom samega sebe, 

svojih interesov, življenjskih nazorov...«  

Slika 4.5: informacija osnovni podatki in opis samega sebe, svojih interesov, življenjskih     

                  nazorov… 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Opomba:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. 

 

Vprašanje 7: 

»Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami (situacijami) ob predpostavki: Član je 

poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi s povezavami (kontakti) 

z drugimi člani, kjer je opredeljena vrsta vezi med njima     najboljši prijatelj, bližnji 

prijatelj, dober prijatelj, prijatelj, Couchsurfing prijatelj ali znanec.«   
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Slika 4.6: informacija osnovni podatki in vrsta vezi z drugimi člani 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Opomba:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. 

Vprašanje 8: 

»Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami (situacijami) ob predpostavki: Član je 

poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z referencami 

(povratna informacija, mnenje v obliki opisa), napisanih s strani drugih članov, ki so 

imeli z njim izkušnjo v živo.«   

Slika 4.7: informacija osnovni podatki in referenca(e)  

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 
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Opomba:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. 

Za lažje razumevanje dobljenih rezultatov prilagamo skupen pregled grafov po podanih 

informacijah. 

Slika 4.8: skupen pregled grafov po podanih informacijah 

 

 

 

 

 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

 

Slika 4.3:  informacija osnovni podatki                                                                                                                                  

                                                                               

 

Slika 4.4: informacija osnovni podatki in 

fotografija(e) 

                                                                                      

podatki in fotografija(e)   

                                                                               

 

Slika 4.5: informacija osnovni podatki in opis samega 

sebe, svojih interesov in življenjskih nazorov                                                                               

                                                                                       

                                                                               

 

Slika 4.6: informacija osnovni podatki in vrsta vezi z 

drugimi člani 

 

                                                                                       

                                                                               

 Slika 4.7: informacija osnovni podatki in referenca(e)  
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Sklep:  

Iz grafov lahko glede na vrednosti (stopnjo strinjanja) sklepamo, da si situacije sledijo od 

tistih, kjer je stopnja zaupanja visoka (zgoraj), proti tistim, v katerih je stopnja zaupanja nižja 

(spodaj). Situacije z višjo stopnjo zaupanja (npr.: S članom se brez težav dobim na javnem 

mestu), so ne glede na vrsto informacije, ki je bila podana o članu, dosegle visoke vrednosti 

strinjanja. Po vsej verjetnosti gre za splošno prepričanje ljudi, da so v javnosti varnejši. Tako 

je situacija S članom se brez težav dobim na javnem mestu dosegla vrednost strinjanja 

približno (4.2) in več v vseh primerih podanih informacij. Situacija Člana gosta brez težav 

pustim samega v mojem stanovanju pa je dosegala vrednosti od približno (2,1) do približno 

(3,6), odvisno od tega, katere informacije so bile o članu podane. Te vrednosti strinjanja so se 

glede na informacijo višale v naslednjem vrstnem redu podanih informacij: osnovni podatki, 

osnovni podatki in fotografija(e), osnovni podatki in opis samega sebe, osnovni podatki in 

vrsta vezi z drugimi člani, osnovni podatki in referenca(e). Prav slednja kombinacija, osnovni 

podatki in referenca(e), je dosegla najvišjo vrednost, približno (3,6) (slika 5.10), kar ni 

zanemarljiv podatek. 

Sklepamo torej, da v situacijah z nižjo stopnjo zaupanja, prav informacija, kot je 

referenca, znantno poveča stopnjo zaupanja do potencialnega gosta, člana, ki bi ga 

gostili. Zaupanje, ki po mnenju strokovnjakov deluje predvsem na podlagi zgodovine, 

poznavanju informacij o nekem članu, je vsekakor v veliki meri povezano in pogojeno z 

zapisano referenco.  

 

Vprašanje 9: 

»Spol: ŽENSKI / MOŠKI«   

Slika 4.9: delež članov po spolu 

 
Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 
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Vprašanje 10: 

»Starost: _______ (izberite letnico rojstva)« 

Z vprašanjem o starosti smo ugotovili, v kakšno starostno skupino spada večina članov in na 

podlagi tega opredelili življenjski slog in vrednotni sistem tovrstne skupine, mladih med 21. 

in 36. letom starosti     iz podatkov smo namreč razbrali, da je najstarejši anketiranec rojen leta 

1978, najmlajši pa 1993     kar nam je pomagalo razumeti kontekst celotnega dogajanja in 

obravnavanega problema. Pri tem moramo poudariti, da dejstvo, da neka anketirana oseba 

pripada določeni starostni skupini še ni zadostno zagotovilo, da ima določen ustrezajoči 

življenjski stil mladih, ampak gre pri tem bolj za okvirne značilnosti in morebitne povezave.  

Analiza vprašanja 2: 

Da bi ugotovili morebitno povezavo med dolžino članstva in tem, kako se tvori zaupanje na 

podlagi informacij, smo, kot že rečeno, podatke razdelali v tri skupine, glede na dolžino 

članstva:  

 Skupina 1: dolžina članstva 0–32 mesecev 

 Skupina 2: dolžina članstva 33–64 mesecev 

 Skupina 3: dolžina članstva 65–96 mesecev 

Vprašanje 2 se je glasilo: 

 »Vpišite dolžino članstva v spletni skupnosti Couchsurfing (v mesecih): ________.«  

Najprej smo za posameznega člana v skupini za vsako informacijo v posamezni situaciji 

razbrali vrednost strinjanja, nato pa izračunali aritmetično sredino vseh članov, da smo dobili 

stopnjo strinjanja za informacijo v določeni situaciji za celotno skupino. Podrobna analiza je v 

Prilogi 2. 

Os x: 

Situacija 1: S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga  

                    poznam. 

Situacija 2: S članom se brez težav dobim na javnem mestu.  

Situacija 3: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju 

                    poleg mene še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 4: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje.  
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Situacija 5: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg 

                    mene še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 6: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju.  

Situacija 7: Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju 

                     še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 8: Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju.  

Os y:  

Vrednost (1) predstavlja odgovor Sploh se ne strinjam, vrednost (5) pa odgovor Popolnoma se 

strinjam. Vrednosti (2), (3) ter (4) so vmesne stopnje strinjanja s trditvami. 

Prikazane so vrednosti za posamezne situacije, ob predpostavkah, da gostitelj o članu pozna 

različne informacije: 

1. osnovni podatki  

2. osnovni podatki  in fotografija(e) 

3. osnovni podatki in opis samega sebe  

4. osnovni podatki in vrsta vezi z drugimi člani  

5. osnovni podatki in referenca(e) 

 

Rezultati znotraj skupin so naslednji: 

Slika 4.10: skupina 1 (dolžina članstva 0–32 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 
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Slika 4.11: skupina 2 (dolžina članstva 33–64 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Slika 4.12: skupina 3 (dolžina članstva 65–96 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Sklep:  

Situacije
10

 si sledijo od tistih, kjer je stopnja zaupanja visoka (levo), proti tistim, v katerih je  

                                                           
10 Situacija 1: S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

Situacija 2: S članom se brez težav dobim na javnem mestu.  

Situacija 3: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg 

mene še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 4: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje.  

Situacija 5: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še 

nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 6: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju.  

Situacija 7: Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, 

ki ga poznam.  

Situacija 8: Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 
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stopnja zaupanja nižja (desno) – glej Sliko 4.10, Slika 4.11 in Sliko 4.12. Glede na vrednosti 

od (1) do (5), ki jih dosegajo odgovori, lahko to sklepamo za vse tri skupine članov, kljub 

temu pa lahko izluščimo določene razlike. Pri skupinah 1 in 2 se stopnja zaupanja od leve 

proti desni situaciji izrazito manjša, medtem ko je zaupanje glede na situacije pri skupini 3 

bolj uravnoteženo, kar lahko utemeljimo s tem, da imajo člani skupine 3 zaradi daljšega 

članstva po vsej logiki bolj razdelana stališča, da ni toliko situacija tista, ki pogojuje 

zaupanje, temveč nekaj drugega – informacija. Po stopnji zaupanja v skupini 3 nekoliko 

izstopa situacija 2, ki ima – zanimivo – višjo stopnjo zaupanja kot situacija 1.   

Vrednosti med informacijami v posamezni situaciji se višajo od leve proti desni, kar velja za 

vse tri skupine članov. Razberemo lahko, da dosega modro obarvana informacija referenca 

med informacijami najvišje vrednosti v vseh situacijah, prav tako pa tudi pri vseh 

skupinah članov. 

Razlika v vrednostih ob poznavanju določenih informacij (npr. samo osnovni podatki ali pa 

osnovni podatki in reference) v posamezni situaciji je precej večja pri članih iz skupine 2, 

najbolj pa pri članih skupine 3, torej skupini z daljšim članstvom. Uravnoteženost med 

informacijami znotraj situacije je torej manjša v skupinah 2 in 3; sklepamo lahko, da je 

vzrok v bolj kompleksnih izkušnjah in temu, da člani z daljšim članstvom več 

razmišljajo o vsebini informacij in pomembnosti le-teh za zaupanje. Pri članih iz skupine 

1, s krajšim članstvom, so odgovori precej bolj uravnoteženi   razlike med posameznimi 

informacijami v situacijah niso velike   torej lahko sklepamo, da člani ne dajejo poudarka na 

specifične informacije o članu, ki ga bodo gostili oziroma lahko rečemo, da zaradi manjšega 

števila izkušenj še niso razvili trdnejših stališč o informacijah, ki so o članu podane.  

 

5 ZAKLJUČEK 

Skupnost Couchsurfing je socialno omrežje in skupnost, v kateri gre za izmenjavo 

gostoljubnosti. Povezovanju na spletu (online) sledi srečanje v živo (offline), kar dela to 

socialno omrežje nekaj posebnega. Tudi komunikacija med člani je po vsej verjetnosti zaradi 

tega drugačna. Anonimnost v komunikaciji do neke mere sicer je prisotna, a virtualna 

identiteta je prav zaradi srečanja v živo gotovo bliže realni identiteti. V povezavi s 

komuniciranjem     »Ni mogoče ne komunicirati« (Watzlawick v Beavin in drugi, 1967: 275)   

pa moramo omeniti tudi medkulturno komunikacijo, zaradi katere stopijo v ospredje kulturne 
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in skupinske značilnosti udeležencev, s tem pa potencialno tudi več predsodkov in konfliktov. 

Člani skupnosti Couchsurfing se vsekakor učijo sprejemanja drugačne kulture. 

 

Skupnost Couchsurfing se pojavlja v okviru socialnega kapitala, ki ga Putnam opredeli kot 

socialno omrežje, generalizirano zaupanje ter norme recipročnosti, ki pospešujejo 

koordinacijo in sodelovanje med posamezniki zaradi obojestranskih koristi (Putnam v 

Lenarčič, 2010: 137). Po Makaroviču je to vir, brez katerega je težko doseči višjo raven 

družbene organizacije, kohezivnosti in razvojne uspešnosti (Makarovič, 2003).  

 

V vsakršni skupnosti je pomembno občutenje (skupnosti), nastajajoče z odnosi med 

posamezniki, ki si delijo podobne vrednote, stališča, si zaupajo in sledijo načelom 

recipročnosti. Le-ta pa je temeljnega pomena za obstoj socialnih enot in interakcijskih 

procesov znotraj določene skupine. Daj     dam, bi lahko na kratko strnili, kljub temu, da v 

obravnavani skupnosti Couchsurfing prevladuje predvsem generalizirana recipročnost, ki ni 

usmerjena na točno določeno osebo. V tem kontekstu lahko ponovno ubesedimo tudi navidez 

protislovni pojem altruističnega individualizma (Wuthnow v Ule, 2004: 359): »Kar se zdi, da 

izključuje drug drugega, npr. biti tu za druge in misliti na sebe, se sedaj kaže smiselna 

vsebinska povezava – kdor živi za sebe, mora živeti socialno« (Ule, 2004: 359). Prav v teh 

točkah je »lepilo«, ki drži obravnavano skupnost dejansko skupaj.  

Že omenjeno zaupanje pa je tisti vidik skupnosti, ki smo ga izpostavili kot problem v naši 

nalogi. Zaupanje je namreč tista prvina, zaradi katere se posledično vzpostavi stik med dvema 

članoma in pride do srečanja v živo, kar je tudi glavni namen skupnosti Couchsrufing. Brez 

tega je skupnost le še eno izmed mnogih socialnih omrežij, ki poteka zgolj na online ravni. 

»Zaupanje je mazivo socialnega življenja«, je prepričan Putnam (Putnam v Lenarčič, 2010: 

119) oziroma »… najpomembnejša kohezivna sila v družbi« (Simmel v Miheljak, 2009: 29) 

in ključni dejavnik, ki vpliva na organiziranost in s tem na učinkovitost ter uspešnost 

posamezne družbe (Fukuyama v Lenarčič, 2010: 117). V nalogi smo se najprej vprašali, kako 

pride do zaupanja. Nekateri zagovarjajo pojem moralnega zaupanja oziroma splošnega, 

posplošenega zaupanja     ljudi je potrebno obravnavati tako, kot bi bili vredni zaupanja 

(Uslaner v Lenarčič 2010: 118; Putnam, Rothstein, Uslaner, Yaojun v Frederiksen 2012), a 

večina strokovnjakov se bolj nagiba k tezi, da zaupanje deluje na podlagi njegove 

»zgodovine« oziroma da dobra izkušnja iz preteklosti poraja zaupanje v sedanjosti (Lenarčič, 

2010). Zaupanje na osnovi izkušnje zagovarjajo tudi Hardin (Hardin v Frederiksen, 2012), 
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Uslaner in Frederiksen. Za njih zaupanje neki osebi izhaja v veliki meri iz informacij, zato je 

to strateška odločitev, racionalna ocena (Uslaner v Lenarčič 2010: 118; Frederiksen 2012). Če 

se vrnemo k našemu področju raziskave, skupnosti Couchsurfing, lahko prav tako rečemo, da 

član strateško in preračunljivo ovrednoti neko informacijo o drugem članu. Da bo vzpostavil z 

njim stik, ga sprejel kot gosta oziroma se dogovoril za srečanje v živo, je potrebna informed 

decision o njem oziroma odločitev na podlagi informacij. V naši nalogi smo kot ključen 

problem torej zastavili problem zaupanja. Pri tem smo šli globlje in se vprašali, kako različne 

informacije vplivajo na zaupanje nekega člana v drugega člana, torej v kolikšni meri so 

značilnosti medsebojno vzročno povezane. Predvsem smo se osredotočili na informacijo v 

obliki reference, za katero smo predpostavili, da je tista informacija, ki najbolj vpliva na 

obseg zaupanja. Naše raziskovalno vprašanje, na katerega smo skušali odgovoriti, se je 

glasilo: »V kolikšni meri so posamezne informacije o članu in predvsem reference povezane z 

zaupanjem vanj?« Oblikovali smo tudi hipotezi:  

Hipoteza 1: Informacije o članu – osnovne informacije; opis samega sebe, svojih interesov in 

življenjskih nazorov; fotografija(e); povezave z drugimi člani ter referenca(e) – so v skupnosti 

ključnega pomena, saj povečajo zaupanje vanj. 

Hipoteza 2: Zapis predhodnih izkušenj v živo (referenca) v primerjavi z drugimi 

informacijami bistveno poveča zaupanje v člana, zato bi moral biti zapis referenc sistemsko 

zahtevan.   

Nato smo, da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje in potrdili ali zavrgli hipotezi, 

oblikovali anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo naslovili na člane skupnosti v 

Sloveniji, kar je bil tudi vzorec za raziskavo. Edini pogoj za reševanje anketnega vprašalnika 

je bilo dejstvo, da ima član vsaj eno izkušnjo v živo. Kot odvisno spremenljivko smo zastavili 

zaupanje, informacije pa so predstavljale neodvisno spremenljivko. Pa poglejmo, katere 

informacije smo obravnavali. Informacije o članu so bile: osnovni podatki, fotografija(e), opis 

samega sebe, povezave z drugimi člani ter referenca(e). Že sam razpored informacij je šel od 

tistih bolj osnovnih, do tistih bolj specifičnih. Rečemo lahko, da so bili rezultati pričakovani. 

Izkazalo se je, da so določene informacije precej bolj vplivale na stopnjo strinjanja     in s tem 

zaupanja     kot druge.  

Opredelili smo situacije z nižjo stopnjo zaupanja ter situacije z višjo stopnjo zaupanja. 

Situacija z najnižjo stopnjo zaupanja je Situacija 8: Člana gosta brez težav pustim samega v 

mojem stanovanju (v grafih prikazana spodaj), sledijo Situacija 7, Situacija 6 in tako dalje. Iz 
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skupnega pregleda grafov po podanih informacijah (glej Sliko 4.8, ki smo jo za boljši pregled 

dodali tudi v to poglavje spodaj) je jasno razvidno, da so situacije z visoko stopnjo zaupanja 

(v grafih si sledijo od zgoraj navzdol) precej stabilne, če se lahko tako izrazimo. Vse namreč 

dosegajo precej visoko stopnjo strinjanja (zaupanja) po posameznih informacijah. V situacijah 

z nizko stopnjo zaupanja, kot je recimo Situacija 8 pa lahko vidimo, da prihaja do 

zanimivih, a vseeno predvidljivih rezultatov. V le-teh situacijah se jasno pokaže pomembnost 

vsebine informacij oziroma vrsta informacije, ki nam je dana. Vrednosti in s tem zaupanje se 

namreč občutno večajo v vrstnem redu od osnovnih informacij do zadnje vrste informacij, 

reference. Zaključimo lahko, da situacije, ki so že same po sebi bolj rizične, zahtevajo 

»boljšo« vsebino informacij     informacijo, kot je na primer referenca. Sledi informacija 

povezave z drugimi člani in nato do prve informacije, kot smo jih po vrsti navedli. A v 

primerjavi z drugimi informacijami se v primeru reference bistveno poveča stopnja zaupanja. 

Vsekakor lahko zaključimo, da je, kot predvideno, prav informacija referenca tista, ki je 

bistvena pri oblikovanju dovolj visoke stopnje zaupanja do potencialnega gosta, člana, ki bi 

ga gostili.  

Slika 4.8: skupen pregled grafov po podanih informacijah 

 

 

 

Slika 4.3:  informacija osnovni podatki                                                                                                                                  

                                                                               

 

Slika 4.4: informacija osnovni podatki in 

fotografija(e) 

                                                                                      

podatki in fotografija(e)   

                                                                               

 

Slika 4.5: informacija osnovni podatki in opis samega 

sebe, svojih interesov in življenjskih nazorov                                                                               
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Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Naše raziskovalno vprašanje, na katerega smo skušali odgovoriti, se je glasilo: »V kolikšni 

meri so posamezne informacije o članu in predvsem reference povezane z zaupanjem vanj?« 

Potrdimo lahko, da zaupanje deluje predvsem na podlagi zgodovine oziroma poznavanju 

informacij o nekem članu, saj smo spreminjanje zaupanja potrdili skozi različnost informacij. 

Torej bi lahko sklepali, da ob odsotnosti informacij zaupanja ne vzpostavimo. Naredimo 

lahko naslednjih nekaj sklepov. Informacije so bistvene za vzpostavitev zaupanja v 

skupnosti Couchsurfing, S tem bi potrdili Hipotezo 1, ki pravi: Informacije o članu – osnovne 

informacije, opis samega sebe, fotografija(e), povezave z drugimi člani ter referenca(e) – so v 

skupnosti ključnega pomena, saj povečajo zaupanje vanj. Prav tako lahko trdimo, da različne 

informacije različno vplivajo na obseg zaupanja, kar so pokazali izsledki naše raziskave.  

Iz podatkov naše raziskave je vsekakor razvidno tudi, da je v skupnosti Couchsurfing 

zaupanje v veliki meri povezano in pogojeno z zapisano referenco, ki je dosegla precej 

višje vrednosti kot ostale informacije. S tem Hipotezo 2 Zapis predhodnih izkušenj v živo 

(referenca) v primerjavi z drugimi informacijami bistveno poveča zaupanje v člana, zato bi 

moral biti zapis referenc sistemsko zahtevan potrdimo. 

 

Omeniti moramo tudi analizo rezultatov glede na skupine, ki smo jih oblikovali na podlagi 

dolžine članstva. Za lažje razumevanje ponovno prilagamo grafe. 

Slika 4.6: informacija osnovni podatki in vrsta vezi z 

drugimi člani 

 

                                                                                       

                                                                               

 Slika 4.7: informacija osnovni podatki in referenca(e)  
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Slika 4.10: skupina 1 (dolžina članstva 0–32 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Slika 4.11: skupina 2 (dolžina članstva 33–64 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 

Slika 4.12: skupina 3 (dolžina članstva 65–96 mesecev) 

Vir: Batistuta, lastna raziskava (2014). 
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Izluščimo lahko nekaj razlik, ki so se pokazale med skupinami. Izkazalo se je, da je zaupanje 

glede na različne situacije pri članih skupine 3 (najdaljše članstvo) bolj uravnoteženo, zato 

lahko sklepamo, da imajo ti člani bolj izoblikovana stališča in so po vsej verjetnosti mnenja, 

da ni toliko situacija tista, ki pogojuje zaupanje, temveč nekaj drugega – informacija. 

Prav tako lahko iz rezultatov po posameznih situacijah vidimo, da dosega modro obarvana 

informacija referenca med informacijami najvišje vrednosti v vseh situacijah, prav tako 

pa tudi pri vseh skupinah članov. Ta rezultat ponovno kaže na visoko pomembnost le-te 

informacije. 

Uravnoteženost med  informacijami znotraj posamezne situacije je sicer manjša v skupinah 2 

in 3; sklepamo lahko, da je vzrok v bolj kompleksnih izkušnjah in temu, da člani z daljšim 

članstvom več razmišljajo o vsebini informacij in pomembnosti le-teh za zaupanje. 

Nasprotno v skupini 1 (najkrajše članstvo) informacije v posamezni situaciji dosegajo bolj 

podobne vrednosti. Vsekakor lahko zaključimo, da je predvsem skupina 3 tisti pokazatelj, na 

katerega se lahko opremo. Izkušnje članov namreč podajo realnejšo sliko, zato so izjemnega 

pomena pri sklepih o oblikovanju zaupanja. 

 

Na podlagi naših ugotovitev bi lahko podali smernice v zapisovanju informacij v skupnosti 

Couchsurfing, in sicer predvsem to, da bi moral biti po zaključku srečanja v živo zapis 

reference     negativne, nevtralne ali pozitivne     sistemsko zahtevan. Na ta način bi negativna 

referenca     vkolikor bi član, ki bere referenco, situacijo enako ovrednotil     pripeljala do nizke 

stopnje zaupanja, kar bi člana »obvarovalo« pred slabo izkušnjo s članom, o katerem je bila 

referenca podana. Nasprotno bi se ob pozitivni referenci     seveda ob enakem ovrednotenju 

situacije      zaupanje smiselno povečalo.  

 

Za konec lahko še navedemo stališče strokovnjakov, ki pravijo, da bolj ko posamezniki 

zaupajo drugim in bolj ko čutijo, da jim drugi zaupajo, večja je verjetnost kooperacije med 

njimi (Putnam, Norris, Davis v Lenarčič, 2010: 119). Povezanost pa je tisto, česar si znotraj 

vsakršne skupnosti želimo. Z zaupanjem in s tem povezovanjem postane tudi vizija skupnosti 

Couchsurfing     doseganje kulturne izmenjave in medsebojnega spoštovanja     dosegljiva.   

 

We envision a world made better by travel and travel made richer by connection. 

Couchsurfers share their lives with the people they encounter, fostering cultural exchange 

and mutual respect (Couchsurfing, 2014). 
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Svet vidimo boljši s potovanji in potovanja bogatejša s povezovanjem. Couchsurferji delijo 

svoja življenja z ljudmi, ki jih srečujejo in s tem spodbujajo kulturno izmenjavo ter 

medsebojno spoštovanje (Couchsurfing, 2014). 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

1. V internetni skupnosti Couchsurfing imam vsaj eno izkušnjo v živo kot gost ali pa kot 

gostitelj: 

DA / NE 

 

2. Vpišite dolžino članstva v internetni skupnosti Couchsurfing (v mesecih): ________ 

 

3. Bil sem že gostitelj (članu skupnosti sem nudil prenočišče):  

DA / NE 

 

4. Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami ob predpostavki: 

 

Član je v svojem profilu v internetni skupnosti predstavljen samo z imenom, priimkom, 

spolom, starostjo, izobrazbo/poklicem in dolžino članstva v skupnosti (v nadaljevanju: 

OSNOVNI PODATKI). O članu vem samo to. 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

            Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu. 

              Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam           

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, 

ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje. 

 Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, ki ga 

poznam. 

            Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 



 
 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, ki ga 

poznam. 

             Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 

             Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

           

5. Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami ob predpostavki: 

 

Član je poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z eno ali več 

fotografijami. 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, 

ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 



 
 

 Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

6. Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami ob predpostavki: 

 

Član je poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z opisom 

samega sebe, svojih interesov, življenjskih nazorov... 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, 

ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 



 
 

 Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

7. Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami ob predpostavki: 

 

Član je poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi s povezavami 

(kontakti) z drugimi člani, kjer je opredeljena vrsta vezi med njima - najboljši prijatelj, 

bližnji prijatelj, dober prijatelj, prijatelj, Couchsurfing prijatelj ali znanec. 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, 

ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 



 
 

 Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 

8. Na naraščajoči lestvici od ena (1) do pet (5) označi eno številko, s katero določiš, v 

kolikšni meri se strinjaš z naštetimi trditvami ob predpostavki: 

 

Član je poleg podatkov o sebi (OSNOVNI PODATKI) predstavljen tudi z referencami 

(povratna informacija, mnenje v obliki opisa), napisanih s strani drugih članov, ki so 

imeli z njim izkušnjo v živo. 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 S članom se brez težav dobim na javnem mestu. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, 

ki ga poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg mene še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 



 
 

 Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju še nekdo, ki ga 

poznam. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

 Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju. 

Se sploh ne strinjam  1           2            3           4             5  Se popolnoma strinjam 

 

9. Spol: 

ŽENSKI / MOŠKI 

 

10. Izberite letnico rojstva: _____  

 



 
 

Priloga 2: Obdelava podatkov vpliva dolžine članstva na zaupanje 

 

Legenda: 

Situacija 1: S članom se brez težav dobim na javnem mestu, če je poleg še nekdo, ki ga 

poznam. 

Situacija 2: S članom se brez težav dobim na javnem mestu.  

Situacija 3: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje, če je v stanovanju 

poleg mene še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 4: Člana gosta brez težav povabim na kavo v svoje stanovanje.  

Situacija 5: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju, če je v stanovanju poleg 

mene še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 6: Člana gosta brez težav prenočim v svojem stanovanju.  

Situacija 7: Člana gosta brez težav pustim "samega" v mojem stanovanju, če je v stanovanju 

še nekdo, ki ga poznam.  

Situacija 8: Člana gosta brez težav pustim samega v mojem stanovanju.  

 

Dolžina članstva: 0–32 mesecev 

mesecev 

Q4: osnovni podatki 

Q4a Q4b Q4c Q4d Q4e Q4f Q4g Q4h 

24 3 2 3 2 2 2 2 1 

10 5 4 5 5 5 4 5 3 

19 5 5 3 3 3 2 3 1 

31 5 5 3 3 2 2 1 1 

23 5 4 4 4 3 3 1 1 

27 5 5 5 5 5 5 4 4 

24 5 5 5 2 4 2 4 1 

28 4 4 3 3 3 3 2 2 

3 5 5 5 4 5 4 5 4 

12 5 5 5 5 5 5 5 4 

12 5 5 4 5 5 5 5 3 

12 4 4 4 3 4 3 4 1 

12 4 3 3 2 3 2 4 3 

9 5 5 5 5 5 5 4 4 

1 3 4 2 2 4 3 4 3 

19 4 3 3 3 2 2 1 1 

24 4 4 4 3 4 4 3 2 

15 5 5 5 5 5 5 5 3 

18 81 77 71 64 69 61 62 42 

18 = članov                 



 
 

povprečna  4,5 4,27 3,94 3,55 3,83 3,38 3,44 2,33 

vrednost 

         

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5: osnovni podatki in fotografija/e 

Q5a Q5b Q5c Q5d Q5e Q5f Q5g Q5h 

3 2 3 2 2 2 2 1 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 3 3 3 1 

5 5 4 4 3 3 1 1 

5 5 5 4 4 4 1 1 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 3 4 2 4 1 

4 4 3 3 3 3 2 2 

5 5 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 4 4 5 3 5 3 

4 4 4 3 4 3 4 1 

4 3 3 3 4 3 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 2 2 1 1 

5 5 5 5 5 5 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 3 

83 79 77 71 72 65 61 42 

                

4,61 4,38 4,27 3,94 4 3,61 3,38 2,33 

Q6: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov... 

Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f Q6g Q6h 

4 4 3 3 3 2 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 4 3 4 1 

5 5 5 5 4 4 3 3 

5 5 5 5 4 4 2 2 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 4 5 3 5 3 

4 4 3 3 3 3 2 2 

5 5 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 4 5 4 5 3 

5 5 5 4 4 3 3 2 

4 4 4 3 4 3 4 3 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 4 4 4 4 

5 3 3 3 2 2 1 1 

5 4 5 4 5 5 4 2 

5 5 5 5 5 5 5 4 

85 82 81 75 77 69 69 52 

                

4,72 4,55 4,5 4,16 4,27 3,83 3,83 2,88 

Q7: osnovni podatki in vrste vezi z drugimi člani 

Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e Q7f Q7g Q7h 

5 5 5 4 5 4 4 2 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 4 3 4 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 2 2 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 3 5 3 5 3 

4 4 3 3 3 3 2 2 

5 5 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 4 5 3 5 3 

5 5 5 4 4 3 4 1 

4 3 4 3 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5 4 3 3 2 2 1 1 

5 5 5 5 3 5 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 4 

84 82 81 74 76 68 69 50 

                

4,66 4,55 4,5 4,11 4,22 3,77 3,83 2,77 

Q8: osnovni podatki in reference  

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h 

5 5 5 4 4 4 4 2 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 3 4 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 4 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

1: osnovni podatki 

2: osnovni podatki in fotografije 

3: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov, … 

4: osnovni podatki in vrsta vezi z drugimi člani 

5: osnovni podatki in reference 

 

Dolžina članstva: 33–64 mesecev 

mesecev 

Q4: osnovni podatki 

Q4a Q4b Q4c Q4d Q4e Q4f Q4g Q4h 

50 5 4 3 2 2 1 2 1 

46 5 5 3 3 3 3 3 2 

45 5 5 5 4 2 2 2 2 

36 5 5 5 5 5 5 5 2 

36 3 2 2 2 2 2 2 1 

36 5 5 5 5 4 3 4 2 

60 4 3 3 2 2 1 2 1 

60 5 5 5 3 4 2 2 1 

5 5 4 5 5 4 5 4 

4 4 3 3 3 3 2 2 

5 5 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 5 5 4 1 

5 4 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 3 3 2 2 1 1 

5 5 5 5 3 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 4 

87 85 82 81 77 74 72 56 

                

4,83 4,72 4,55 4,5 4,27 4,11 4 3,11 

 

 

situacija 

1 

situacija 

2 

situacija 

3 

situacija 

4 

situacija 

5 

situacija 

6 

situacija 

7 

situacija 

8 

1* 4,5 4,27 3,94 3,55 3,83 3,38 3,44 2,33 

2 4,61 4,38 4,27 3,94 4 3,61 3,38 2,33 

3 4,72 4,55 4,5 4,16 4,27 3,83 3,83 2,88 

4 4,66 4,55 4,5 4,11 4,22 3,77 3,83 2,77 

5 4,83 4,72 4,55 4,5 4,27 4,11 4 3,11 



 
 

48 5 5 5 3 3 3 3 3 

42 3 3 3 2 2 1 3 3 

36 4 4 4 4 4 4 3 2 

33 5 3 5 5 4 2 5 3 

58 5 5 5 5 4 4 4 3 

40 5 5 4 4 1 1 1 1 

48 5 5 5 5 5 5 5 3 

36 4 4 3 3 3 2 2 1 

55 5 5 5 3 5 2 5 1 

48 5 5 5 4 5 5 3 1 

43 3 3 2 1 2 1 2 1 

41 3 2 1 1 1 1 1 1 

48 3 3 3 2 4 4 4 3 

50 5 4 4 3 3 2 2 1 

60 5 5 1 1 1 1 1 1 

51 5 5 2 2 1 1 1 1 

24 107 100 88 74 72 58 67 41 

24 = članov                 

povprečna  4,45 4,16 3,66 3,08 3 2,41 2,79 1,7 

vrednost 

         

Q5: osnovni podatki in fotografija/e 

Q5a Q5b Q5c Q5d Q5e Q5f Q5g Q5h 

5 5 4 4 3 3 3 2 

5 5 4 4 4 4 4 2 

5 5 5 4 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 2 

3 2 2 2 2 2 2 1 

5 5 5 5 4 4 4 3 

5 5 4 4 4 4 3 3 

5 5 5 2 2 2 2 2 

5 5 5 3 3 3 3 3 

4 4 3 3 2 2 3 3 

5 5 5 4 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 4 4 3 

5 5 5 5 5 4 4 3 

5 5 5 5 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 4 4 4 3 2 

5 5 5 3 5 2 5 1 

5 5 5 5 5 4 5 1 

4 4 3 2 3 2 3 2 

5 4 3 2 4 4 1 1 

4 4 4 3 4 3 3 3 



 
 

5 5 5 3 2 2 2 1 

5 5 1 1 1 1 1 1 

5 5 2 2 1 1 1 1 

115 113 100 85 80 72 72 49 

                

4,79 4,7 4,16 3,54 3,33 3 3 2,04 

 

Q6: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov... 

Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f Q6g Q6h 

5 5 5 4 4 4 3 2 

5 5 4 4 4 4 4 2 

5 5 5 5 2 2 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 2 

5 5 5 3 3 3 3 3 

5 5 5 5 5 4 4 3 

5 5 4 4 4 4 3 3 

5 5 5 4 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 3 3 3 

5 5 4 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 4 4 4 3 2 

5 5 5 4 5 4 5 3 

5 5 5 5 5 4 5 1 

5 5 4 3 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 2 2 

4 5 5 4 4 3 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 3 2 1 1 1 1 

117 118 112 103 97 87 87 65 

                

4,87 4,91 4,66 4,29 4,04 3,62 3,62 2,7 

 

Q7: osnovni podatki in vrste vezi z drugimi člani 

Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e Q7f Q7g Q7h 

5 5 5 5 5 4 4 3 

5 5 4 4 4 4 4 2 

5 5 5 5 3 2 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 2 



 
 

5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 

4 4 4 4 3 3 3 3 

5 5 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 4 3 

5 5 5 5 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 3 

4 4 3 3 3 2 2 2 

5 5 5 4 5 4 5 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 4 4 3 

5 5 5 5 5 5 1 1 

5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 3 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 3 2 1 1 1 1 

118 118 113 108 104 96 92 74 

                

4,91 4,91 4,7 4,5 4,33 4 3,83 3,08 

 

Q8: osnovni podatki in reference  

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 2 

5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 4 4 3 3 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 2 2 

5 5 5 5 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 4 4 3 1 

120 120 119 118 115 115 107 90 

                

5 5 4,95 4,91 4,79 4,79 4,45 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

1: osnovni podatki 

2: osnovni podatki in fotografije 

3: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov, … 

4: osnovni podatki in vrsta vezi z drugimi člani 

5: osnovni podatki in reference 

 

Dolžina članstva: 65–96 mesecev 

mesecev 

Q4: osnovni podatki 

Q4a Q4b Q4c Q4d Q4e Q4f Q4g Q4h 

80 1 5 1 5 1 5 4 2 

67 4 4 3 3 3 3 3 3 

96 4 5 4 5 4 4 5 4 

71 5 5 3 3 3 3 3 3 

74 3 3 1 1 1 1 1 1 

66 5 5 5 3 5 3 5 3 

84 2 5 2 4 2 3 2 3 

72 3 5 2 5 3 5 3 3 

68 5 5 5 3 4 2 3 2 

80 5 5 4 1 1 1 1 1 

80 3 3 2 2 2 2 1 1 

84 5 3 2 2 2 1 1 1 

12 45 53 34 37 31 33 32 27 

12 = članov                 

 

 

situacija 

1 

situacija 

2 

situacija 

3 

situacija 

4 

situacija 

5 

situacija 

6 

situacija 

7 

situacija 

8 

1* 4,45 4,16 3,66 3,08 3 2,41 2,79 1,7 

2 4,79 4,7 4,16 3,54 3,33 3 3 2,04 

3 4,87 4,91 4,66 4,29 4,04 3,62 3,62 2,7 

4 4,91 4,91 4,7 4,5 4,33 4 3,83 3,08 

5 5 5 4,95 4,91 4,79 4,79 4,45 3,75 



 
 

povprečna  3,75 4,41 2,83 3,08 2,58 2,75 2,66 2,25 

vrednost: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov... 

Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Q6f Q6g Q6h 

1 5 1 5 4 5 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 4 

1 5 1 5 1 5 1 1 

5 5 5 5 5 5 4 4 

4 4 4 2 1 1 1 1 

5 5 5 4 5 5 5 4 

2 5 2 4 2 4 2 4 

3 4 3 4 3 4 3 4 

5 5 5 5 5 4 4 4 

5 5 3 1 1 1 1 1 

5 5 4 3 2 2 2 2 

5 4 3 2 2 2 1 1 

46 57 41 45 36 43 33 33 

                

3,83 4,75 3,41 3,75 3 3,58 2,75 2,75 

 

Q7: osnovni podatki in vrste vezi z drugimi člani 

Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e Q7f Q7g Q7h 

1 5 1 5 1 5 4 3 

Q5: osnovni podatki in fotografija/e 

Q5a Q5b Q5c Q5d Q5e Q5f Q5g Q5h 

2 5 2 5 2 5 4 2 

5 5 4 4 4 4 4 3 

1 5 1 5 1 4 4 1 

5 5 5 5 5 5 4 4 

3 3 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 3 5 3 5 3 

2 5 4 2 2 2 2 2 

3 4 3 4 3 4 3 4 

5 5 5 5 4 3 3 2 

5 5 1 1 1 1 1 1 

4 4 3 3 2 2 2 2 

5 3 2 1 1 1 1 1 

45 54 36 39 31 35 34 26 

                

3,75 4,5 3 3,25 2,58 2,91 2,83 2,16 



 
 

5 5 5 5 5 5 5 4 

1 5 1 5 1 5 1 1 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 2 4 2 4 2 4 

3 4 3 4 3 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 2 1 1 1 

3 3 3 2 2 2 2 2 

5 4 4 4 3 3 2 1 

45 56 43 52 38 47 38 37 

                

3,75 4,66 3,58 4,33 3,16 3,91 3,16 3,08 

 

Q8: osnovni podatki in reference  

Q8a Q8b Q8c Q8d Q8e Q8f Q8g Q8h 

1 5 1 5 1 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 

1 5 1 5 1 5 4 2 

5 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 2 4 2 4 2 4 

3 4 3 4 3 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 3 1 

4 4 3 3 3 3 3 3 

5 5 4 4 4 4 2 1 

46 58 44 55 44 54 46 43 

                

3,83 4,83 3,66 4,58 3,66 4,5 3,83 3,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situacija 

1 

situacija 

2 

situacija 

3 

situacija 

4 

situacija 

5 

situacija 

6 

situacija 

7 

situacija 

8 

1* 3,75 4,41 2,83 3,08 2,58 2,75 2,66 2,25 

2 3,75 4,5 3 3,25 2,58 2,91 2,83 2,16 

3 3,38 4,75 3,41 3,75 3 3,58 2,75 2,75 

4 3,75 4,66 3,58 4,33 3,16 3,91 3,16 3,08 

5 3,83 4,83 3,66 4,58 3,66 4,5 3,83 3,58 



 
 

* 

1: osnovni podatki 

2: osnovni podatki in fotografije 

3: osnovni podatki in opis samega sebe, interesov, … 

4: osnovni podatki in vrsta vezi z drugimi člani 

5: osnovni podatki in reference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


