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Povzetek  

V zadnjih letih se je tempo življenja za mnoge posameznike močno spremenil. Ob obilici obveznosti 

mnogokrat zgubljamo stike z našo bližnjo okolico in socialnim omrežjem. Ob pojavu mobilnih telefonov 

in hitrem razvoju le teh smo glede ohranjanja stikov pridobili mnoge prednosti. Uporaba mobilnih 

telefonov, nam je ob hitrem tempu življenja ki ga živimo, prinesla mnogo lažje usklajevanje tako 

poslovnih kot tudi zasebnih obveznosti. Z leti uporabe so se pri mnogih posameznikih pojavile tudi manj 

prijetne posledice, ki se jih večina niti ne zaveda. Sam proces komuniciranja se je v zadnjih dveh 

desetletjih močno spremenil. Mnogo posameznikov, kljub temu, da imajo možnost vzpostaviti 

komunikacijo v živo, uporabljajo za komuniciranje s svojo okolico predvsem svoje mobilne telefone. 

Posledično pa je tudi sam komunikacijski prosec postal  plitkejši, medosebni odnosi pa manj pristni. 

Nove oblike komuniciranja pa so se zaradi uporabe mobilnih telefonov pričele pojavljati tudi na javnih 

mestih. Mnogo posameznikov zaradi uporabe mobilnih telefonov in predvsem zaradi pregledovanja 

svojega mobilnega telefona na javnih mestih izgublja možnost vzpostavljanja komunikacije z svojo 

okolico. Kljub temu, da je porast mobilnih telefonov na trgu prisotna dobri dve desetletji so negativne 

posledice že vidne in opravičeno se lahko sprašujemo kakšne razsežnosti posledic prinaša prihodnost. 

Je prihod mobilnih telefonov prinesel novo komunikacijsko revolucijo? Kako se bo pot komuniciranja 

nadaljevala? 

 

Ključne besede: mobilni telefon, vloga mobilnih telefonov, uporaba mobilnega telefona, komunikacijski 

proces, medosebni odnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

In recent years, the pace of life for many individuals changed dramatically. With plenty obligations, we 

are losing contract with our surroundings and social life. In the emergence of mobile phones and rapid 

development, we have to maintain contracts to gain many advantages. These days we live in fast pace 

of life and mobile phones bring us many positive consequences in business and private live. After years 

of mobile usage emerged, also negative consequences and many people do not even realize it. In last 

years, the process of communication have changed. Many people neglect the relationship and loses the 

possibility of establishing communication with their surroundings. Despite the fact that increase in mobile 

phones present for over two decades, the negative consequences are already visible and can justifiably 

wonder what can bring the future and what consequences will it be. In the future, we can expect that the 

consequences of the mobile phone usage showed an even bigger dimension. Mostly it will show these 

consequences in younger generations. Will the arrival of mobile phone usage brought us a new 

communication revolution and how will communication path continue? 

 

Key words: mobile phone, the role of mobile phones, usage of mobile phone, communication process, 

interpersonal relationship 
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1 UVOD  

 

 

V zadnjem desetletju se je uporaba informacijsko-komunikacijskih naprav močno razširila, 

hkrati pa nam prinesla tudi nove družbene spremembe. V prvi vrsti nam uporaba informacijsko-

komunikacijskih naprav, predvsem uporaba mobilnih telefonov, omogoča bistveno lažje 

komuniciranje in usklajevanje tako zasebnih kot tudi poslovnih odnosov. Tako v današnjem 

času postajajo nepogrešljiv del življenj večine ljudi, hkrati pa vplivajo tudi na ohranjanje in 

ustvarjanje medsebojnih odnosov med posamezniki. Na eni strani nam informacijsko-

komunikacijske naprave omogočajo stik z ljudmi, kakršen v preteklosti ni bil mogoč, ter 

povezovanje in ohranjanje stikov z ljudmi, ki so krajevno in časovno precej oddaljeni. Na drugi 

strani pa se dandanes vse pogosteje soočamo tudi z negativnimi posledicami, ki so se pojavile 

z uporabno omenjenih naprav. Kljub temu da nas je uporaba mobilnih telefonov na nek način 

povezala in je bila v prvi vrsti tudi namenjena temu, lahko rečemo, da nas na drugi strani iz leta 

v leto vedno bolj oddaljuje. S hitro rastočo komunikacijsko tehnologijo, ki je v osnovi narejena 

za vedno večjo povezljivost, pa so se spremenili tudi medosebni odnosi in so v zadnjih letih 

postali vedno bolj površinski in plitki, posledično pa smo ljudje postali tudi vedno manj 

družabni.  

 

Praktično lahko tako na vseh javnih mestih, kot tudi v krogu družin, nenehno vidimo vedno več 

posameznikov, ki se pogovarjajo po mobilnem telefonu, šepetajo, se smehljajo ob pogledu na 

zaslon ter pišejo sporočila hkrati na več kanalih, ob tem pa se svoje fizične okolice sploh ne 

zavedajo. Z drugimi ljudmi v okolici si delijo prostor, vendar na ta način zavračajo družbeni 

stik in zanemarjajo okolico. Prav tako to velja tudi za posameznike, s katerimi je nek odnos že 

vzpostavljen, vendar je mogoče videti, da si določen prostor delijo le navidezno. 

 

V praksi se o problematični rabi informacijsko-komunikacijskih naprav odrasli pogovarjamo 

večinoma v povezavi s svojimi otroki. Mnogokrat smo priča pogovorom, kot so, kdaj je 

primeren čas, da otroku kupimo telefon, koliko časa lahko otrok igra igrice na mobilnem 

telefonu ali tabličnem računalniku in preživi na socialnih omrežjih, kolikokrat dnevno se to 

dopusti in podobno, pozabljamo pa, da smo mi sami otrokom največjih vzgled. Današnji otroci 

so tehnološko precej dobro podkovani in živijo v družbi, ki se je v zadnjih letih precej 
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spremenila. Že pred leti so se predvsem med mladimi začele pojavljati tudi nove oblike 

komunikacije, ki jih starejše generacije v svoji mladosti niso poznale.  

 

Pozitivne posledice uvedbe in uporabe informacijsko-komunikacijskih naprav, predvsem 

mobilnih telefonov, lahko uživamo le ob nadzorovani rabi, kajti v nasprotnem primeru lahko 

hitro postanemo žrtev svoje mobilne naprave. V večini uporaba mobilnih telefonov v razvitem 

svetu iz leta v leto narašča, hkrati pa tudi močno vpliva na komunikacijo in posledično tudi na 

medosebne odnose, tako v širši kot tudi ožji okolici. Pretirana raba mobilnih naprav lahko 

korenito poseže po naših življenjih in vodi tudi v zasvojenost.  

 

Še dobro desetletje nazaj je bila televizija osrednji center, kjer se je družina zbrala, gledala 

televizijski program in se pogovarjala. Dandanes pa je z uporabo mobilnih telefonov, prenosnih 

računalnikov in tabličnih računalnikov vsakdo lahko v svojem virtualnem svetu vsak čas. To se 

je pojavilo predvsem leta 2007 s prihodom pametnih telefonov, ki nam omogočajo, da smo 

lahko prek mobilnega interneta ali brezžične povezave ves čas na spletu, socialnih omrežjih in 

podobno.  

 

Številni avtorji so v svojih delih opozarjali na negativne posledice uporabe mobilnih telefonov. 

Fortunatijeva je že desetletje nazaj menila, da pogosto mobilno komuniciranje spreminja 

odnose med pogostostjo in globino posredovanega medosebnega komuniciranja s čemer se kaže 

pomanjkanje družbene recipročnosti (Fortunati 2001). Do vloge mobilnega komuniciranja je 

kritičen tudi Gergen, kateri meni, da je razširjenost mobilnega telefona prinesla novo priložnost 

za zoženje komunikacijskih omrežij, ter posledično zmanjšuje obseg neposredovanih družbenih 

interakcij tudi v javnih prostorih  (Gergen 2002).  

 

Avtorica Mirjana Ule Nastran je že leta 1998, ko tehnologija v Sloveniji še ni bila tako razvita, 

kot je danes, v reviji American Psyhologist navedla študijo o vplivu interneta na komuniciranje, 

v kateri je sodelovalo 93 družin. Študija je pokazala, da uporaba interneta povzroča osamljenost, 

socialno izolacijo in tudi depresivna stanja v družini (Ule 2005). 
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1.1 Namen naloge 

V magistrski nalogi bomo preučevali in raziskali nov družbeni fenomen, in sicer vpliv uporabe 

mobilnih telefonov na komunikacijo in posledično tudi medosebne odnose. Čeprav je 

tehnologija prinesla pozitivne posledice na povezljivost in komunikacijo, se bomo v nalogi 

osredotočili predvsem na posledice, ki se jih večina ljudi ne zaveda in ki lahko na dolgi rok 

pustijo pomemben pečat v družbi.  

 

V prvi vrsti je naš namen dobro preučiti teoretični del osrednje tematike, tako s področja 

mobilnih telefonov, posredne in neposredne komunikacije kot tudi pogleda na to, kako uporaba 

mobilnih telefonov vpliva na komunikacijski proces v družbi.   

 

S pomočjo kratkega anketnega vprašalnika bomo na čim večjem vzorcu ljudi potrdili oziroma 

ovrgli vnaprej pripravljene hipoteze. Poleg iskanja odgovorov na zastavljene hipoteze pa je 

namen anketnega vprašalnika tudi povabiti anketirance k razmišljanju o osrednji problematiki. 

V drugem, empiričnem delu naloge pa bomo uporabili še metodo opazovanja z udeležbo ter 

potrdili oziroma ovrgli tudi hipoteze, postavljene glede na situacije, ki jih bomo opazovali. Na 

podlagi potrjenih oziroma ovrženih hipotez bomo zaključke povezali še s teoretičnim delom in 

ugotovili, kakšno je stanje v naši družbi in kako uporaba mobilnih telefonov vpliva na 

komunikacijski proces tudi v Sloveniji.  

1.2 Cilj naloge 

Cilj magistrske naloge je v prvi vrsti spoznati posledice uporabe mobilnih telefonov na 

neposredno komuniciranje in odnose med posamezniki, poiskati pa želimo tudi vzroke za vedno 

bolj priljubljeno in razširjeno obliko komuniciranja in njene posledice. S pomočjo že narejenih 

raziskav in strokovne literature želimo poiskati vzroke za uporabo mobilnih telefonov, tudi ko 

ne gre za njihov primarni namen.  

 

Na raziskovalna vprašanja si bomo odgovorili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga bomo 

prek spletne ankete poslali čim večji množici posameznikov in jih na ta način tudi spodbudili k 
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razmišljanju o čezmerni uporabi mobilnih telefonov, komunikaciji z ljudmi v njihovi bližini in 

posledično o medsebojnih odnosih.  

 

Kot potrditev analize, ki bo izvedena s pomočjo anketnih vprašalnikov, pa želimo opraviti tudi 

opazovanje z udeležbo, in sicer na javnih mestih, kot so gostinski lokali, zdravstveni domovi in 

avtobusna postajališča. Opazovanje z udeležbo bomo izvedli v različnih delih dneva v več 

ponovitvah, tako da dobimo bolj jasno in realno sliko.  

 

Cilj naloge je odgovoriti si na vnaprej zastavljene hipoteze in ugotoviti, kakšno je trenutno 

stanje v Sloveniji, hkrati pa tudi posameznike, ki bodo vpleteni v raziskavo, spodbuditi k 

razmišljanju o temi, ki nam v praksi vsem na nek način kroji življenja.  

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Hipoteze in z njimi povezana vprašanja smo zastavili glede na raziskano strokovno literaturo 

in glede na osebno dognanje. Potrjevanje oziroma zavrnitev hipotez bomo dobili tako s pomočjo 

analize anketnega vprašalnika kot tudi s pomočjo izvedenega opazovanja.  

 

Zastavljene hipoteze so naslednje: 

 

H1: Vsaj polovica vprašanih, ki so mlajši od 40 let, trdi, da v zasebne namene več komunicirajo 

prek mobilnega telefona, starejši od 40 let pa več komunicirajo v živo. 

 

H2: Vsaj polovica vprašanih, ki so mlajši od 40 let, uporablja svoj mobilni telefon za druge 

namene (brskanje po spletu, pregled socialnih omrežij, preverjanje e-pošte ipd.) več kot uro 

dnevno, starejši od 40 let pa manj kot uro dnevno. 

 

H3: Večina vprašanih pogosto presliši sogovornika zaradi preverjanja svojega mobilnega 

telefona. 
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H4: Večina ob zvonjenju telefona ali pisku ob prejetem sporočilu (kakršnikoli interakciji) vedno 

preusmeri pozornost k le-temu, čeprav je sredi neposrednega pogovora. 

 

H5: Več kot tri četrtine opazovanih ob čakanju v zdravstvenem domu vedno vzame telefon v 

roke, kljub temu da v čakalnici niso sami. 

 

H6: Večina moških v gostinskem lokalu pogosto ali zelo pogosto odloži mobilni telefon na vidno 

mesto.  

 

H7: V čakalnici zdravstvene ustanove bo večina staršev v družbi vsaj enega predšolskega 

otroka le-temu namesto pogovora v roku 10 minut od prihoda v čakalnico ponudila svoj mobilni 

telefon za kratkočasenje. 

 

H8: Na avtobusnem postajališču večina čakajočih (starost približno od 20 do 45 let) v prvi 

minuti od prihoda na postajališče vzame v roke svoj mobilni telefon. 

 

H9: Ob opazovanju dveh odraslih (starost približno od 20 do 45 let) v gostinskem lokalu bo v 

večini primerov vsaj eden v roku 5 minut od prihoda svoj mobilni telefon odložil na mesto, kjer 

bo vedno dostopen njegovemu pogledu. 

1.4 Metodologija 

K raziskovanju problematike bomo pristopili tako, da bomo najprej izvedli kritični pregled 

znanstvene in strokovne literature, in sicer najprej na temo informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij, osredotočili se bomo predvsem na mobilne telefone in njihovo uporabo. V drugi fazi 

se bomo lotili raziskovanja literature s tematiko komunikacije in družbenih odnosov. V 

sklepnem teoretičnem delu pa se bomo podrobno lotili še samega vpliva uporabe mobilnih 

telefonov na odnose in komunikacijo. Predstavili bomo prednosti in slabosti, ki so jih mnogi 

raziskovalci že opredelili, nato pa bomo podrobneje pogledali negativne posledice uporabe 

mobilnih telefonov. V zadnjem delu se bomo dotaknili tudi socialnega fenomena, imenovanega 

phubbing, in razložili njegovo vlogo in razširjenost v družbi. 
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V drugem, empiričnem delu magistrske naloge bomo najprej opredelili raziskovalni problem 

ter predstavili analizo raziskave. V nadaljevanju bomo glede na hipoteze izvedli kratek anketni 

vprašalnik, ki bo v večji meri temeljil na vnaprej zastavljenih trditvah, in ga razdelili na čim 

večjo množico, da dobimo dober reprezentativen vzorec. Hipoteze si bomo postavili tudi za del 

empirične naloge, ki jo bomo izvedli s pomočjo opazovanja z udeležbo, in potrdili oziroma 

ovrgli tudi te hipoteze. Hkrati pa bomo s pomočjo hipotez, opravljenih z opazovanjem, potrdili 

oziroma sami videli realno sliko odgovorov, ki jih bomo dobili z anketnim vprašalnikom.  

 

Sledila bo podrobna analiza rezultatov anketnega vprašalnika ter navedba rezultatov. Prav tako 

pa bomo podrobneje analizirali rezultate, pridobljene s pomočjo opazovanja z udeležbo, 

izvedenega na javnih mestih, torej v zdravstvenih institucijah, gostinskih lokalih in na 

avtobusnih postajališčih.  

 

Na podlagi analiz anketnega vprašalnika in izvedbe opazovanja bomo potrdili oziroma ovrgli 

postavljene hipoteze ter vse skupaj povezali tudi z izsledki teoretičnega dela. V zaključnem 

delu raziskovalne naloge bomo skozi konstruktivno razmišljanje navedli opažanja in dognanja, 

ki jih bomo skozi celotno nalogo pridobili.  
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2 OPREDELITEV TEORETSKIH POJMOV, POVEZANIH S 

PREDMETOM PREUČEVANJA 

 

2.1 Opredelitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

Pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije zajema vse naprave in sisteme, ki omogočajo 

shranjevanje, obdelavo, prenos in sprejemanje informacij. V omenjenem pojmu pa niso zajeti 

samo stacionarni računalniki, temveč tudi vse prenosne naprave, kot so televizija, radio, tablični 

računalniki in tudi mobilni telefoni. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je 

zelo dinamičen, uporaba teh tehnologij pa prodira v vse sfere gospodarstva in družbe in 

predstavlja izjemno priložnost za rast produktivnosti in povečanje kakovosti življenja 

posameznikov (Stare in Bučar 2005). 

 

V nalogi se bomo predvsem osredotočili zgolj na eno izmed komponent informacijsko 

komunikacijskih tehnologij in sicer na mobilne telefone. Z leti se je porast in uporaba le teh 

vedno bolj razširila, tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu. »Mobilni telefoni postajajo 

nepogrešljivi del življenj mnogih posameznikov. Mobilne naprave ena izmed najhitreje rastočih 

informacijsko komunikacijskih tehnologij. Razširjenost uporabe mobilnih aparatov pa je 

presegla tudi uporabo interneta. Mobilne naprave so zaradi enostavnosti uporabe in poceni 

storitev zajele večji delež svetovne populacije« (Gesser 2004). 

 

Fortunatijeva je že pred desetletjem menila, da so mobilni telefoni postali strateško orodje 

družbenih aktivnosti, in celotno področje uporabe mobilnih telefonov strnila v naslednje misli: 

»Ljudje vsekakor uporabljajo mobilni telefon, da bi poslovne aktivnosti bolje povezali z 

družinskim življenjem, da bi racionalizirali organizacijo vsakdanjega življenja, kar bi se vse 

odrazilo v prihranku časa, denarja in truda. A če mobilni telefon razumemo kot delovno okolje, 

bomo odkrili, da ima njegova razširjena uporaba tudi druge razsežnosti. Mobilni telefon je 

namreč prispeval k večji produktivnosti posameznikov v zasebni in javni sferi, saj je prodrl v 

rutino delovnega dne prav vseh populacijskih segmentov: moških, žensk, mladine in otrok« 

(Fortunati 2007). 
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Ob raziskovanju uporabe mobilnih telefonov pa moramo poznati tudi samo zgodovino in idejo 

o uvedbi mobilnega telefona. Prvotna različica in ideja mobilnega telefona je bila namenjena 

za uporabo v avtomobilih. Leta 1973 je bilo za prvi mobilni telefon zaslužno podjetje Motorola, 

ki je v povezavi s konkurenčnim podjetjem Bell Labs želelo, da bi mobilni telefon ponudili na 

trg. Kljub vsemu je bilo potrebnih 10 let, da se je mobilni telefon pojavil na trgu, prvotna cena 

je bila neverjetnih 4000 dolarjev, tehtal pa je skoraj kilogram. Leta 1989 je isto podjetje 

Motorola na trg lansiralo manjši telefon od predhodnika, ki se je imenoval MicroTAC. Sledil 

je razvoj in lansiranje več različic, ki so skozi leta pripomogle k izboljšani različici mobilnega 

telefona. V letu 1996 pa so se pojavili že mobilni telefoni, na katerih so bili tudi že koledar, 

računalo in podobni pripomočki, ki so nam danes na mobilnem telefonu že samoumevni. Iz leta 

v leto sta se tehnologija in pomembnost mobilnih telefonov spreminjali in danes, v letu 2017, 

skoraj ni posameznika, ki bi si predstavljal življenje brez mobilnega telefona. Prvotne različice 

mobilnih telefonov so bile v začetku dosegljive le za posameznike, ki so bili pripravljeni odšteti 

veliko denarja za bistveno večje mobilne telefone, kot jih poznamo danes. Poleg tega pa so bili 

prvotni mobilni telefoni namenjeni zgolj za klicanje, njihova prednost pred stacionarnimi 

telefoni pa je bila mobilnost, torej aparat, ki si ga lahko imel kjerkoli s seboj (Agar 2004). 

 

Pinterič in Grivčeva mobilni telefon primerjata z multifunkcijsko napravo, ki je v nasprotju z 

računalniki pomanjšana na velikost dlani, vendar je prav tako z njo mogoče urejanje tekstov, 

povezovanje s spletom ter shranjevanje v obliki fotografij, videov in tudi zvočnih zapisov 

(Pinterič in Grivec 2007).  

 

Vasja Vehovar je že leta 2007 v svojem delu zapisal, da je razvoj tehnologije na področju 

mobilne telefonije vedno bolj intenziven, desetletje za tem lahko to tezo le še potrdimo 

(Vehovar 2007). V teh desetih letih se je v razvitem svetu, vključno s Slovenijo, uporaba 

mobilnih telefonov močno razširila, predvsem pa je zelo velik porast pametnih mobilnih 

telefonov, ki so na trg vstopili v začetku leta 2007. Z uvedbo prvega pametnega mobilnega 

telefona na trg pa se je razvilo tudi vedno večje zanimanje za le-tega. Zadnjih nekaj let pa so 

tudi cene postale vedno bolj dostopne tudi za širšo množico, kar posledično pomeni tudi vedno 

večjo uporabo.  

 



Blatnik, Maja. 2017. Raziskava vpliva uporabe mobilnih telefonov na neposredno 

komuniciranje in medosebne odnose, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

9 

 

Fortunatijeva tudi meni, da je mobilni telefon izpopolnil in razširil interaktivne kakovosti 

fiksnega telefona, predvsem zaradi izboljšane interaktivnosti. V svojem delu omenja tudi 

pisanje, ki se je z uvedbo mobilnega telefona ponovno pojavilo, ter tudi odvisnost od mobilnih 

telefonov, ki smo ji v zadnjih letih vedno bolj priča. »Visoka cena telefonskih klicev jih je 

namreč prisilila, da so zmanjšali čas komuniciranja, kar je vodilo do prevlade kratkih 

pogovorov ali, še pogosteje, do pošiljanja kratkih besedilnih sporočil. Le-ta so imela s svojo 

vlogo pri organizaciji vsakdanjega življenja pomemben vpliv na posredovanje družabnosti, 

hkrati pa imajo tudi protistresno funkcijo, kar je na komunikacijski ravni v najhujših primerih 

lahko celo povzročilo patološko odvisnost od mobilnega telefona« (Fortunati 2007). 

2.2 Mobilni telefoni v Sloveniji 

V Sloveniji so se prvi mobilni telefoni pojavili konec leta 1991, ko je bila ustanovljena družba 

Mobitel, in sicer še s sistemom NMT (Nordic Mobile Telephone). Gre za prvo generacijo 

mobilnih telekomunikacij, ki se je razvila leta 1981 in za katero so zaslužni v skandinavskih 

državah ter je delovala po analognem sistemu. Leta 1996 je v Sloveniji družba Mobitel, d.d., 

začela z delovanjem na sistemu druge generacije GSM (Global System for Mobile 

communications). V letih, ki so sledila, se je razvila tretja generacija UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), ki je stavila predvsem na videotelefonijo. Trenutno najbolj 

uporabna pa je četrta generacija LTE (Long Time Evolution), ki podpira večjo zmogljivost 

omrežja in posledično tudi večjo hitrost prenosa podatkov. V preostalih državah Evrope pa 

uporabljajo že peto generacijo in samo vprašanje časa je, kdaj bo prisotna tudi pri nas v Sloveniji 

(Agencija za komunikacijska omrežja in storitve republike Slovenije 2017). 

 

Kot je razvidno s Slike 2.1., se je v Sloveniji ob koncu leta 2016 penetracija aktivnih 

uporabnikov povečala za 115,5 %. Kot aktivni uporabniki se štejejo vsi mobilni naročniki, ki 

imajo veljavno pogodbo pri enem izmed operaterjev, ali predplačniki, ki so v zadnjih treh 

mesecih od merjenja vsaj enkrat opravili eno izmed interakcij na mobilnem telefonu. 

Penetracija aktivnih uporabnikov je izračunana na podlagi podatkov števila prebivalstva 

Republike Slovenije, kot jih poroča Statistični urad Republike Slovenije (Agencija za 

komunikacijska omrežja in storitve republike Slovenije 2017). 
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Slika 2.1. Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: AKOS Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2016 (2017,  str.17). 

2.3 Uporaba in vloga mobilnih naprav 

Z uvedbo informacijsko-komunikacijskih tehnologij se je družba v zadnjih dveh desetletjih 

močno spremenila. Uporaba mobilnih telefonov pa je prinesla tudi korenite spremembe in 

uvedla nove družbene načine tako komuniciranja kot tudi preživljanja prostega časa. Vsekakor 

si danes težko predstavljamo življenje brez mobilnih telefonov, ki so postali del vsakdana 

večine posameznikov.  

 

Prvotni namen oziroma vloga mobilnih telefonov je bila, da bi bili zgolj sredstvo za klicno 

komunikacijo. Lahko trdimo, da so bili nekakšna boljša različica stacionarnih telefonov, torej 

telefoni, namenjen komunikaciji kjerkoli in kadarkoli. Z razvojem mobilnih telefonov pa ti niso 

bili namenjeni le komunikaciji, kot so jo poznali naši predniki, temveč tudi drugim funkcijam, 

kot sta pošiljanje kratkih besedilnih sporočil in fotografiranje, od uvedbe pametnih telefonov 

pa tudi povezovanje s spletom in ne nazadnje tudi uporaba neštetih aplikacij, virtualnih 
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socialnih omrežij, igranje igric in podobno. Od vseh tehnologij, ki jih poznamo, lahko trdimo, 

da nobena ni dosegla tako hitrega vzpona med ljudmi, kot ga je dosegel mobilni telefon. Ravno 

priročnost, cenovna dostopnost in dosegljivost kadarkoli in kjerkoli so največje pozitivne 

lastnosti, ki so uporabnost mobilnih telefonov ponesle v višave.  

 

Kot mnogi strokovnjaki tudi sami menimo, da ima razvoj telefonskega komuniciranja korenine 

v stacionarnem telefonu, vendar je s tehnološkim razvojem mobilni telefon izpopolnil in razširil 

kvalitete stacionarnega telefona v smer drugih elektronskih množičnih medijev predvsem 

zaradi interaktivnosti. Kot tak ni samo omogočil stikov v realnem času prek neposrednih klicev, 

tudi ko so ljudje v gibanju, ampak je ponudil možnost preproste enosmerne interakcije z 

besedilnimi sporočili, ki izvirajo iz prakse glasovanja v radijskih in televizijskih oddajah, v 

zadnjih letih pa tudi prek svetovnega spleta (Fortunati 2007).  

 

Že na javnih mestih lahko v vsakem trenutku vidimo mnogo ljudi in njihov odnos z mobilnimi 

telefoni. V razvitem svetu praktično ni mesta, kjer ne bi bili prisotni mobilni telefoni, zvonjenje 

mobilnega telefona je postalo del našega vsakdana. Včasih je bilo označeno kot nevljudno, če 

je nekdo nekomu vskočil v besedo, danes pa se to dogaja ves čas, saj se posamezniki sredi 

pogovora v živo oglašajo na mobilne telefone in začenjajo pogovore z osebo, ki v trenutni 

interakciji ni fizično prisotna (Aspling 2011). S tem se kažeta močna razširjenost in vpetost 

tehnologije v vsakdanje življenje. Kljub vsemu pa je treba tudi poudariti, da obstajajo določene 

situacije, kjer je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, med vožnjo prevoznega sredstva, 

med letalskimi prevozi in v zdravstvenih ustanovah, vendar tega žal ne upoštevajo vsi. Menimo, 

da je tudi na drugih javnih prostorih, predvsem v restavracijah, gledališčih in podobno, treba 

glede uporabe mobilnih naprav upoštevati zdravorazumsko razmišljanje, predvsem pa tudi 

upoštevati preostale udeležence in se prilagoditi.  

 

Mobilni telefon je bil med prvimi uporabniki pogosto obravnavan kot last celotne družine in so 

ga uporabljali vsi člani družine. Sčasoma pa se je razvil bolj individualen odnos do naprave, 

postal je osebna last. Naj poudarimo, da imajo mnogi posamezniki mobilni telefon za del sebe, 

del svojega življenjskega sloga. Mnogi se namreč na svoj mobilni telefon navežejo in bi se brez 

njega počutili izgubljene (Neuman 2010). 
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Ob uporabi mobilnih telefonov velja omeniti tudi, da nanj mnogi raziskovalci gledajo kot na 

osebni pripomoček. Fortunatijeva je pojav obrazložila z naslednjimi primeri: »Najstniki, ki se 

poskušajo izogniti nadzoru svojih staršev, do vzpostavljanja »prepovedanih« ljubezenskih 

razmerij, ki so drugemu partnerju neznana, od starejših, ki se počutijo bolj varne ob sprehodih 

po mestu, do popotnikov, ki so mobilni telefon spremenili v nekakšen osebni talisman, ki jih 

varuje pred zaskrbljenostjo. Mobilni telefon se je torej spremenil iz zgolj tehnične in mobilne 

v osebno tehnologijo in je tako začel novo poglavje v načinih uporabe in potrošnje tehnologij. 

Identiteta ostalih tehnologij je bila vedno bolj družinska in kolektivna. Obstoj mobilnega 

telefona na človeškem telesu pa je nadvse očitno poudaril njegovo lastnost individualnosti« 

(Fortunati 2007). 

 

Po Harkinu so razlogi za vedno bolj razširjeno uporabo mobilnih naprav naslednji: 

 mobilni telefoni posamezniku omogočajo večjo mobilnost ter časovno in delovno 

učinkovitost; 

 posameznikom omogočajo vzpostavljanje stikov s člani omrežja in usklajevanje 

dejavnosti ter dogovarjanja in izmenjavo različnih informacij; 

 omogočajo klepetanje, druženje, izražanje čustev ter pogovore o osebnih stvareh; 

 posameznikom omogočajo, da so kjerkoli in kadarkoli dosegljivi članom omrežja, in 

obratno; 

 posameznikom dajejo občutek varnosti (predvsem v nepredvidljivih situacijah). 

(McGuigan 2005) 

 

Kot smo že omenili, mobilni telefon različne generacije dojemajo različno. Za mlade je v prvi 

vrsti stik s prijatelji in vrstniki ter »pobeg« nadzoru staršev, za starše mnogokrat stik z otroki, 

v večini primerov zato, da imajo večji nadzor nad njimi. Starejši populaciji predstavlja 

predvsem vez z družino in orodje, prek katerega lahko opravijo klic na pomoč, mnogim nadzor 

partnerjev, v večini pa za vse pomeni neko varnost. V zadnjem desetletju, od uvedbe pametnega 

telefona v letu 2007, pa imajo mobilni telefoni tudi pomembno vlogo v virtualnih socialnih 

omrežjih. Uporaba služi predvsem ohranjanju stikov s člani omrežja in omogoča nenehno 

povezavo ne glede na časovne in krajevne ovire (Katz, Aakhus 2004). 
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Uporaba mobilnih telefonov se je skozi čas spremenila od prvotno zastavljenega namena. Iz 

številne literature je mogoče razbrati, da je prvotno na trgu veljalo, da mobilni telefoni 

predstavljajo tudi orodje za zagotavljanje varnosti posameznika. Po mnenju Ling in Yttri je 

zlasti med mladimi uporaba mobilnega telefona izrazitejša in pogostejša kot med starejšo 

populacijo, ki mobilni telefon uporablja predvsem zaradi varnosti. Prav tako starejši uporabljajo 

mobilne telefone bolj zaradi logističnih koordinacij z drugimi (Oblak Črnič Tanja 2007). 

Ko so mobilni telefoni prišli na trg, so bili zaradi visoke cene dostopni le peščici posameznikov, 

vendar se je skozi leta to spremenilo, saj so cene postale dostopnejše. Zato uporabnikov 

mobilnih telefonov ne moremo več ločiti na tiste, ki imajo redne dohodke, in tiste, ki tega 

nimajo. V prvi vrsti so postali dostopnejši mlajšim generacijam in ker so današnje mlajše 

generacije tudi največji potencialni uporabniki mobilnih telefonov, so cene postale dostopnejše. 

Posledično sta se spremenila tudi družba in način komuniciranja, ki ga raziskujemo v nalogi.  

Simon Kemp in korporacija We are social sta v sodelovanju s podjetjem Hootsuite v začetku 

letošnjega leta izdala poročilo o raziskavi uporabnikov interneta, mobilne telefonije in uporabe 

socialnih omrežij prebivalcev celotnega sveta v letu 2016. V poročilu je jasno prikazana rast 

uporabe na vseh treh področjih. Na spodnji sliki so prikazani podatki za prebivalce Evrope. V 

raziskavi je bilo ugotovljeno, da je glede na 839 milijonov prebivalcev Evrope penetracija 

mobilnih razmerij kar 131-odstotna oziroma ima Evropa 1101 milijonov mobilnih razmerij. 

Glede na število prebivalcev je penetracija uporabnikov interneta 76-odstotna. Iz poročila je 

mogoče tudi razbrati, da 412 milijonov Evropejcev uporablja virtualna socialna omrežja, od 

tega je kar 340 milijon takšnih, ki jih uporabljajo prek svojega mobilnega telefona. Glede na 

leto prej se je uporaba socialnih omrežij povečala za 5 %. 
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Slika 2.2.: Pregled aktivnih uporabnikov interneta, mobilne telefonije in virtualnih socialnih omrežij v 

Evropi v 2016. 

 

Vir: prirejeno po We are social (2017, str. 17). 

2.4 Opredelitev raziskovalnega področja 

Kot smo že omenili, se je skozi leta pojavilo veliko razprav o mobilnih telefonih, prikazanih z 

različnih vidikov, ki so temeljile tako na teoretičnih kot tudi na empiričnih raziskavah. A 

raziskave glede na družbene vidike mobilne telefonije so se pojavile šele po letu 2000.  

Plantova je že leta 2001 trdila, da uporaba informacijsko-komunikacijskih naprav vpliva na 

mnoga področja vsakdanjega življenja posameznikov, predvsem na različne kulture in družbe, 

na družbene strukture, identitete in medosebne odnose, ter spreminja naravo komuniciranja 

(Plant 2001). Prav tako sta Licoppe in Smoreda leta 2005 zapisala, da širitev komunikacij prek 

mobilnih telefonov vpliva tako na medosebne odnose kot tudi na socialne interakcije (Licoppe 

in Smoreda 2005). Ling pa je tudi trdil, da uporaba mobilnih telefonov nima samo pozitivnih 

vplivov, temveč je lahko tudi moteč element v socialnih interakcijah, na kar se bomo v nalogi 

tudi osredotočili. Raziskovalec se je osredotočal predvsem na prekinitev komunikacije zaradi 

mobilnega telefona (Ling 2004). Prav tako tudi Lasen meni, da se ob pojavu mobilnih telefonov 

pojavljajo dvomi in strahovi o negativnih posledicah na komunikacijo in posledično na 

medosebne odnose (Lasen 2002). Že ob pojavu stacionarnih telefonov so se začele skrbi glede 
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propadanja tradicionalnih oblik interakcij, kot je obiskovanje, ob pojavu mobilnih telefonov pa 

se mnogi raziskovalci zaskrbljeno sprašujejo o propadanju neposrednega osebnega 

komuniciranja iz oči v oči.  

 

Kljub temu da ima uporaba mobilnega telefona številne prednosti in posamezniku omogoča, da 

lahko komunicira, pridobiva informacije in na ta način uporablja oddaljene storitve na hitrejši 

in lažji način brez prostorske in časovne omejitve, pa le-ta vpliva tudi na družabno življenje, 

saj v določeni meri tudi spreminja posameznikove navade, običaje, predvsem pa tudi način 

komunikacije. Mobilni telefon ljudem omogoča ustvarjanje novih oblik interakcije in 

komuniciranja, kljub temu da se tega ne zavedajo. Uporaba mobilnega telefona pa ne pomeni 

samo komuniciranje v mreži poznanih, temveč tudi uporabo katerekoli aplikacije, ki predvsem 

v nekem javnem prostoru pomeni, da je posameznik zaseden in zato okolica z njim običajno ne 

navezuje stikov.  

 

O vseh zgoraj naštetih posledicah uporabe mobilnih telefonov smo se želeli tudi sami podučiti 

in narediti raziskavo, predvsem zaradi opazovanja okolice in določenih posameznikov, ki s 

svojim vedenjem očitno zavračajo komunikacijski proces oziroma ga blokirajo. Tako na javnih 

mestih kot tudi v zaključenih družbah smo namreč večkrat opazili, da obstaja mnogo 

posameznikov, ki ob navideznem komuniciranju dejansko pogovora sploh ne slišijo in so v 

določenem prostoru zgolj fizično, z mislimi pa daleč stran. Prav tako lahko skoraj na vsakem 

koraku opazimo družbo posameznikov, ki se družijo, vendar imajo vsak v svoji roki mobilni 

telefon in brskajo po spletu, uporabljajo različne aplikacije ali komunicirajo z drugimi 

posamezniki. Vendar se na nek način družijo in (ne)komunicirajo z ljudmi v svoji okolici.  

 

Na zgoraj omenjene pojave se bomo v naši nalogi podrobno osredotočili v empiričnem delu, 

kjer bomo na podlagi postavljenih hipotez te tudi potrdili oziroma jih ovrgli ter ugotovitve 

strnili v neko zaključeno celoto. 
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3 DRUŽBENI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA 

 

3.1 Družbena struktura, vloge in statusi 

Lahko trdimo, da se družba v današnjem času vedno bolj spreminja, z razvojem tehnologije pa 

se to kaže še bolj. Tudi Amon Prodnik v svojem delu trdi enako, in sicer, da so postale družbe 

hitreje spremenljive, kot so bile v preteklosti. Zaradi tega pa je tudi njihovo preučevanje 

mnogokrat precej oteženo (Amon Prodnik 2014). 

 

Družbena struktura se po definiciji mnogih raziskovalcev deli na družbene odnose, družbene 

vloge, družbene statuse, družbene skupine, organizacije in inštitucije. V nalogi se bomo 

dotaknili predvsem družbenega odnosa in družbenih skupin, ki sta najbolj vpletena v našo 

raziskavo.  

 

V družbi pomembno vlogo igra že način, kako se neke stvari sploh interpretirajo in kakšni 

kriteriji pri njihovi analizi obveljajo, saj imajo te interpretacije lahko pomemben vpliv na 

družbo in tudi na nadaljnji potek dogodkov (Amon Prodnik 2014). 

 

Družbene skupine sestavljata najmanj dva ali več posameznikov, ki so med seboj povezani. 

Lahko je to družina, partnerja, prijatelji ali morda znanci. Za nastanek in obstoj skupine pa je 

pomembna tudi notranja povezanost. Torej gre za osebe, ki jih nekaj povezuje, lahko je to 

razmišljanje, lahko isti genetski zapis ali pa morda zgolj enaki hobiji in interesi. Za vzpostavitev 

družbenega odnosa sta potrebna tako družbeni stik kot tudi komunikacija. Družbeni stik v veliki 

meri vključuje tudi samo komunikacijo, ki ji bomo več besed namenili v naslednjem poglavju. 

Vsak posameznik si že v mladih letih ustvari svojo družbeno skupino, v prvi vrsti je njegova 

prva skupina družina, v poznejših letih pa si v svoji okolici ustvari skupino vrstnikov v vrtcu, 

šoli, in sicer običajno z vrstniki, s katerimi deli podobno razmišljanje in interese. Prek 

družbenega stika in komunikacije ustvarja družbeno skupino sebi enakih posameznikov. 
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Kot pomembnega raziskovalca družbe in tehnologije bi omenili Herberta Schillerja, ki je konec 

osemdesetih let prejšnjega stoletja odkrival in raziskoval tehnologijo, ki je bila vpeljana v 

družbo. Z informacijsko revolucijo, ki se je pojavila, je iskal odgovore na vprašanja in prišel do 

ugotovitev, da ljudje potrebujejo informacije in da se je začel pojavljati trend po iskanju 

informacij v celotni družbi. Schiller meni, da je omenjeni proces posledica podrejanja 

kapitalistični proizvodnji ter menjavi blaga na trgu (Amon Prodnik 2014). 

 

Sodobno družbo zaradi posledic globalizacije lahko imenujemo tudi kot postmoderno ali 

postfordistično. Njeno spreminjanje in opažanje so že v preteklosti analizirali mnogi 

raziskovalci in po Fortunatijevi prišli do naslednjih opažanj: »Konec velikih zgodb in 

kolektivnih ideologij, fragmentacija žanrov in okusov, naraščajoča raznolikost ponudbe in 

povpraševanja po blagu in storitvah, zaton industrijske družbe kot prevladujočega modela 

družbenih odnosov, naraščanje raznovrstnih tipologij dela in družinskih modelov, premik 

razmerij med materialnim in nematerialnim delom v korist slednjih, širitev različnih logik 

reprodukcije v sferi generiranja menjalnih vrednosti, širitev in integracija globalnih 

industrijskih in finančnih aktivnosti« (Fortunati 2007). Fortunatijeva meni, da je družba danes 

postala zelo kompleksna. 

 

Del družbenih skupin pa sestavljajo tudi socialna omrežja, ki si jih vsak posameznik skozi 

življenjski proces gradi v različnih obdobjih. V nadaljevanju se bomo osredotočili na definicijo 

socialnih omrežij, ki jih poznamo že skozi zgodovino, ter novimi vrstami socialnih omrežij, ki 

jim pravimo virtualna socialna omrežja.  

3.2 Socialna omrežja 

»Vstopanje v odnose, njihovo oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje so trajne dejavnosti 

slehernega človeka, so temeljni znak človekove družbene narave« (Ule 2009). Za vstopanje v 

odnose, v katerih se posameznik počuti dobro in je zadovoljen, je ključno njegovo sodelovanje 

z drugimi posamezniki. Za sodobno socialno omrežje je pomembno, koliko zna in zmore 

posameznik svoje ljudi usposabljati za dobro komunikacijo, ki pa je pogoj za sodelovanje v 

socialni mreži. Pri komunikaciji je odločilen pretok informacij, zato je ena pomembnih 
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značilnosti socialne mreže tudi informacijska povezanost. Pri pretoku informacij v socialni 

mreži je pomembno, da gredo informacije v obe smeri, torej od enega posameznika k drugemu 

in obratno. 

 

Vsak posameznik si skozi celotno življenje običajno ustvari več družbenih skupin, ki jih lahko 

razumemo tudi kot socialna omrežja. V današnjem času lahko pojem socialno omrežje 

razumemo na več načinov. V osnovi ga lahko dojemamo v smislu mreže posameznikov, ki so 

povezani z neke vrste odnosom, in sicer kot prijatelji, družina, torej skupina ljudi, ki jih 

povezujejo enaki interesi. Posameznik ima običajno več različnih razmerij v različnih časovnih 

obdobjih. Socialno mrežo lahko opredelimo kot človekovo vseživljenjsko vpetost v 

medčloveške povezave. Pojem socialna mreža dejansko pomeni človekovo povezanost z 

drugimi ljudmi, kar je tudi ena od bistvenih človeških lastnosti in potreb ter se izraža v osebnih 

medčloveških odnosih in drugih razmerij.  

 

Socialne mreže so se skozi zgodovino spreminjale in so tudi danes v različnih kulturah 

drugačne. V preteklem stoletju so bile glavne socialne mreže družina in sorodniki, sosedje, 

verske skupnosti, obrtniška združenja in podobno. Ljudi so v večini povezovale predvsem v 

boju za preživetje. V današnjih časih pa so se socialne mreže spremenile, in sicer se povezujejo 

iz različnih življenjskih razmer. Zgodovinsko gledano lahko socialne mreže strnemo v 

naslednje: 

 

 tradicionalne iz kmečko-obrtniške družbe, ki so nastajale in delovale več tisočletij; 

 moderne iz industrijske družbe, ki so se oblikovale v zadnjih nekaj stoletij (šolstvo, 

zdravstvo ...); 

 nove poindustrijske-informacijske, ki pa se oblikujejo zadnja leta (internetna družbena 

omrežja). 

Druga razlaga socialnih omrežij pa se je pojavila v zadnjih letih, in sicer gre za spletna oziroma 

virtualna socialna omrežja, ki so za mnoge posameznike postala vsakdanja, prvotno za mlajšo 

generacijo, v zadnjih letih pa tudi za starejšo. Lahko govorimo o novem socialnem fenomenu, 

predvsem pa ga lahko povezujemo tudi z novim popularnim komunikacijskim kanalom. Spletna 
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socialna omrežja, kot so Facebook, Twiter, MySpace, Instagram in podobna, so velik vzpon 

doživela s pojavom in napredkom novih tehnologij. Od prihoda pametnega telefona v letu 2007 

pa je priljubljenost spletnih socialnih omrežij še večja in tudi razsežnost le-teh je presegla vsa 

pričakovanja. V večini so enostavna za uporabo, in sicer si lahko vsak posameznik ustvari svoj 

profil in tudi prilagodi posamezne lastnosti, kot želi sam. Predvsem so namenjena 

komuniciranju, objavljanju fotografij, izražanju misli in komentiranju, mnogi pa ga uporabljajo 

za oglaševanje. Vsa zgoraj omenjena socialna omrežja pa imajo tudi skupni imenovalec, to je 

ohranjanje stikov s svojim krogom omrežja. V začetku so spletna socialna omrežja uporabljale 

mlajše generacije, vendar so se trendu kmalu pridružile tudi starejše generacije. Kot večina 

tovrstnih pojavov pa imajo tudi spletna socialna omrežja tako prednosti kot tudi slabosti.  

 

Vsak posameznik, ki omenjena spletna socialna omrežja uporablja, bi se moral zavedati, da gre 

le za eno izmed metod za ohranjanje stikov. Kljub vsemu obstaja še mnogo bolj resnična in tudi 

učinkovita mreža, to je ohranjanje neposrednega stika v živo.  

3.3 Neposredna in posredna komunikacija 

Ohranjanje stikov z okolico oziroma socialnim omrežjem ohranjamo s komuniciranjem. Za 

vzdrževanje socialne mreže, tako mreže, ki jo poznamo že stoletja, kot tudi virtualne spletne 

socialne mreže, je komuniciranje ključno. S prenehanjem komuniciranja v socialni mreži 

posameznika se sčasoma preneha tudi odnos kot tak.  

 

Pri besedi komuniciranje gre za pojem, ki izvira iz latinske besede »communicare« in pomeni 

deliti oziroma narediti nekaj skupaj. Pri komuniciranju lahko govorimo o procesu, ki poteka 

med vsaj dvema posameznikoma in zadeva tako prejemanje kot tudi posredovanje informacij. 

Proces komuniciranja se vzpostavi že ob rojstvu. Že dojenček s svojim jokom staršem da vedeti, 

kdaj je lačen, in čeprav še ne govori, komunicira s svojimi bližnjimi. Ko se nauči govoriti in 

tvoriti stavke, pa svoje komuniciranje nadgradi z verbalnim komuniciranjem. Večina kot 

komuniciranje razume že zgolj izmenjavo besed, vendar sam proces komuniciranja obsega tako 

verbalno kot tudi neverbalno komuniciranje. V mnogih primerih nam neverbalno 

komuniciranje pove veliko več od verbalnega.  
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Kot navaja Uletova, ima komuniciranje osrednjo vlogo v naših življenjih. Brez komuniciranja 

ne bi bilo odnosov, sodelovanja, intimnosti, (so)čustvovanja, socialnega in javnega življenja. 

Komuniciranje je osrednja socialna dejavnost ljudi. Medsebojno povezovanje pa je za socialno 

življenje ljudi nujno (Ule 2009).  

 

Povzeto po Možini, Tavčarju, Zupanovi in Kneževičevi, proces komuniciranja kot sistem 

zajemajo štiri bistvene sestavine: 

 pošiljatelj, 

 prejemnik, 

 sporočilo,  

 komunikacijska pot. 

(Možina et al. 2010) 

 

Jelovac in Rekova pa poleg zgoraj naštetih sestavin upoštevata tudi: 

 šum, 

 povratno zvezo, 

 zaznavanje. 

Pošiljatelj je vsaka oseba, ki sporočilo oziroma informacijo oddaja. Jelovac in Rekova imata za 

pošiljatelja vsakega pobudnika komunikacijskega procesa, ki izbira tako vrsto sporočila kot tudi 

kanal, prek katerega bo sporočilo posredoval. V naslednji fazi pa sporočilo kodira in ga 

posreduje prejemniku. Prejemnik to sporočilo prejme, ga dekodira, in sicer na način, ki je 

prejemniku razumljiv. Sporočilo kot bistvena sestavina komuniciranja je skupina verbalnih ali 

neverbalnih simbolov, ki tvorijo informacijo, ki jo pošiljatelj želi prenesti na prejemnika. 

Sporočila lahko posredujemo ali v govorni oziroma verbalni obliki, kar je najhitrejši način, 

lahko pa tudi pisno, kar pa je primernejše za posredovanje različnim skupinam ljudi, ki so lahko 

tudi na različnih lokacijah. Pod neverbalna sporočila spadajo mimika obraza, intonacija glasu, 

osebna urejenost, medsebojna oddaljenost in tudi telesni gibi (Jelovac et al. 2010).  

V komunikaciji pa občasno nastanejo tudi nesporazumi, ki lahko izvirajo iz okolice, na primer 

hrup, slaba telefonska povezava in podobno. Kot nesporazum pa štejemo tudi, ko oddajnik 

oziroma pošiljatelj odda nejasno sporočilo ali pa ga prejemnik napačno dekodira. Pri 
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komunikaciji je ključno, da pošiljatelj in prejemnik sporočilu pripisujeta enak pomen. S 

pomočjo povratne informacije prejemnik pošiljatelju potrdi razumevanje sporočila. Kot šum v 

komunikaciji razumemo kakršnokoli motnjo, prekinitev ali zastoj, ki komunikacijsko pot 

ustavi, lahko je to zgolj tišina, ki komunikacijski proces ustavi in se lahko pojavi v kateremkoli 

mestu v komunikacijskem procesu. Šumom oziroma motnjam se v komunikacijskem procesu 

ne moremo izogniti, lahko pa jih omilimo na ta način, da vemo, kje lahko pride do njih, in smo 

na to pozorni (Jelovac et al. 2010). 

 

Komponente komunikacijske poti so slikovno predstavljene tudi na spodnji sliki (Slika 3.1.), s 

katere je razvidno, da sta ključni osebi pošiljatelj in prejemnik, ki komunikacijsko pot ustvarjata 

s podajanjem sporočila drug drugemu.  

 

Slika 3.1. Sestavine komunikacijskega sistema  

 

SESTAVINE KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA 
 

     Komunikacijska pot 
 

 
 pošiljatelj        prejemnik 

              povratna informacija 
 

 

 

 

Vir: prirejeno po Možina S. Tavčar M. Zupan N., Kneževič A.N. Poslovno komuniciranje (2010, str.178) 

 

Komunikacijo lahko razdelimo na več vrst, mi se bomo osredotočili predvsem na eno delitev, 

in sicer glede na bližino udeležencev: 

 

sporočilo, informacija
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 Neposredna oziroma direktna komunikacija, o kateri govorimo, ko smo s 

sogovornikom v bližini in se gledamo v oči, torej kadar med prejemnikom in 

oddajnikom ni nobenega posrednika. Gre za pogovor vsaj dveh oseb, ki se nahajata 

skupaj v istem prostoru. Praviloma gre za najbolj učinkovito komunikacijo zaradi 

takojšnje povratne informacije. Na učinkovitost pa vplivajo predvsem psihološki 

dejavniki udeležencev neposredne komunikacije.  

 

 Posredna oziroma indirektna pa je komunikacija na daljavo, o kateri govorimo, ko 

komuniciramo prek tehnologije. O tovrstni komunikaciji govorimo predvsem, ko gre 

za telefonski pogovor, dopisovanje ali komuniciranje po elektronski pošti. Glede na 

neposredno komunikacijo gre za manj učinkovito komunikacijo, saj takojšnja povratna 

informacija velikokrat ni mogoča, prav tako pa ni neverbalnih znakov, ki nam v 

neposredni komunikaciji povedo veliko. Brez neverbalnih znakov ima posameznik 

manj možnosti, da spremeni ton sporočila in na ta način izrazi svojo karizmo. Glede na 

razvoj tehnologije se je v zadnjih letih posredno komuniciranje močno razširilo, in sicer 

z uvedbo mobilnih telefonov, računalnikov in drugih naprav, ki nam omogočajo, da 

lahko kljub časovnim in krajevnim razlikam praktično komuniciramo s komerkoli (Ule 

2009). 

»Posredno oziroma osebno komuniciranje iz oči v oči velja kot primer idealne interakcije med 

posamezniki, medtem ko je komuniciranje s pomočjo tehnologije nepopoln in nezadovoljiv 

nadomestek osebnih srečanj. Neposredne osebne interakcije imajo mnoge prednosti pred 

posredovanimi interakcijami – izražanje svojega sogovornika lahko sprejemaš z vsemi čutili, 

pomembno je bogastvo informacij, ki jih oddaja posameznik (pomembno pa je tako besedno 

kot tudi nebesedno komuniciranje), in spontanost interakcije. Neposredne osebne interakcije 

tako ne izginjajo, vendar je čedalje več medosebnih odnosov, ki temeljijo tako na osebnih kot 

tudi posredovanih interakcijah« (Ling 2004).  

 

Licoppe in Smoreda menita, da gre pri osebnem komuniciranju iz oči v oči za idealno vrsto 

komunikacije, medtem ko gre pri posredni komunikaciji, torej tudi prek mobilnega telefona, za 

nepopolno in predvsem za nadomestek, ki se ne more primerjati z osebnim komuniciranjem 

(Licoppe in Smoreda 2005). 
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Osebna interakcija ima pred posredno številne prednosti, sogovornika lahko spremljamo z 

vsemi čutili in že s samo mimiko obraza in tudi celotnega telesa, ki jo sogovornik oddaja, lahko 

marsikaj razberemo. Med teoretiki prevladuje mnenje, s čimer se strinjamo, da je pomembno 

tako besedno kot tudi nebesedno izražanje, prav tako pa tudi spontanost same interakcije. V 

mnogih raziskavah je mogoče povzeti, da ima nebesedno komuniciranje močen vpliv na samo 

komuniciranje. Uletova meni naslednje: »V veliki meri naredimo vtis na sogovornika s telesno 

govorico, in sicer kar 55 %, sledita barva in intonacija glasu z 38 %, samo 7 % pa naredi vtis z 

verbalnim delom« (Ule 2009).  

 

Ker se v nalogi osredotočamo tudi na posredno komuniciranje prek mobilnih telefonov, 

navedimo prednosti in slabosti komuniciranja prek le-teh, ki jih navaja Uletova. 

3.3.1 Prednosti telefonskega pogovora 

 Hitrost vzpostavljanja zveze med sogovornikoma – je večja kot pri drugih oblikah 

komunikacije. Ko se eden od njiju odloči, lahko v kratkem času govori s sogovornikom, 

ki je lahko oddaljen več kilometrov. Hitrost omogoča pogosto uporabo te oblike 

komuniciranja.  

 Priročnost vzpostavljanja zveze – telefoni so gosto razširjeni po ozemlju, z uvedbo 

mobilne telefonije pa je možnost opravljenega klica še toliko večja. Sogovornika lahko 

opravita pogovor v različnem času in v različnih krajih. 

 Hitrost povratne informacije – je takojšnja. Ker lahko hitro vzpostavimo zvezo, nam to 

omogoča tudi hitro izmenjavo informacij ob nastanku problema. 

 Relativna zasebnost – telefonom je sicer mogoče prisluškovati, vendar je verjetnost za 

to majhna. Obstajajo pa tudi zaščitene telefonske linije. 

(Ule 2009) 

3.3.2 Slabosti telefonskega pogovora 

 Omejenost na besedne in zvočne signale – govorca se ne moreta videti in se ne moreta 

orientirati glede na vidno komuniciranje. S tem se zmanjša sporočilnost komunikatorja, 

ker težko ocenimo, ali je poslušalec takoj in pravilno razumel sporočilo. 
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 Omejena zasebnost – če se nahajamo na javnem prostoru, imamo tudi omejeno 

zasebnost in je intimen pogovor v večini primerov težje speljati. 

(Ule 2009) 

Strinjamo se, da obstaja mnogo prednosti za posredno komunikacijo prek mobilnega telefona, 

predvsem ker se lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli, vendar je tudi tukaj potrebna neka meja ter 

predvsem zdravorazumsko razmišljanje. Vsak posameznik pa se mora tudi zavedati, da na 

javnih mestih ni sam ter da se je treba prilagajati tudi okolici, kjer si praktično vsi delimo 

prostor.  

3.3.3 Privlačnost posrednega komuniciranja 

 

Glede na trend komuniciranja, tako med mladimi kot tudi pri starejših generacijah, lahko 

trdimo, da je posredno komuniciranje nekako »privlačno«. Na to temo je bilo opravljenih že 

mnogo raziskav, v nadaljevanju pa izpostavimo ključne lastnosti, ki tovrstno komuniciranje 

naredijo privlačno in na eni strani tudi uspešnejše: 

 

 Večja dostopnost – »pogosto je lažje dobiti nasvet ali podporo od anonimnega člana 

kakšne podporne skupine na spletu, kot od oseb, ki so sicer fizično blizu nas, vendar 

nimajo časa« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009). S pomočjo posredovane 

komunikacije, tako prek mobilnih telefonov kot tudi računalnikov, se nam na ta način 

poveča možnost, da nam potencialni poslušalci dajo podporo in nam svetujejo.  

 Zmanjšanje socialne distance – »uporabniki posredovanega komuniciranja čutijo 

čustveno razbremenitev, ko o svojih emocijah govorijo z nekom, ki jim ni neposredno 

dostopen« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009). 

 Omogočanje anonimnosti – »računalniško posredovano komuniciranje v določenih 

oblikah komunikacije (pisno) omogoča anonimnost komuniciranja« (Ule v Oblak-Črnič 

in Luthar 2009). Za posameznike, ki v svoji okolici ne najdejo sogovornika za določene 

teme, je tovrstno posredovano komuniciranje včasih edini mogoč način, da lahko 

spregovorijo. Gre predvsem za pripadnike določenih skupin, ki jih njihova okolica ne 

sprejema ali so morda v svoji okolici tarča posmeha in so deležni psihičnega ali 

fizičnega nasilja. 
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 Upravljanje z odnosi – »računalniško posredovano komuniciranje je bolj prijazno za 

tiste, ki imajo pri vzpostavljanju neposrednih odnosov težave, saj jim tovrstno 

komuniciranje omogoča preprosto vstopanje in izstopanje iz odnosov, kot pri 

neposrednih medosebnih odnosih« (Ule v Oblak-Črnič in Luthar 2009). Ko posameznik 

želi vzpostavi posredno komunikacijo, ki jo lahko tudi hitro zapusti, to pa v neposredni 

komunikaciji iz oči v oči ni mogoče.  

(Ule 2009) 

3.4 Odnosi in komunikacija na javnih mestih 

Povsod po svetu je vloga mobilnih telefonov v zadnjih dvajsetih letih pridobila na 

pomembnosti, tako na poslovnem kot tudi na zasebnem področju. V nalogi se bomo osredotočili 

zgolj na zasebno področje komuniciranja.  

 

Vloga IKT-naprav, predvsem mobilnih telefonov, je v zadnjem času tako pomembna, saj 

zmanjšuje časovne in prostorske ovire, hkrati pa povečuje prilagodljivost. V večini primerov 

nam omogoča poenostavljeno komunikacijo in usklajevanje vsakodnevnih obveznosti. 

 

Predvsem v zadnjih letih je bilo narejeno ogromno raziskav, sami raziskovalci pa imajo precej 

različna mnenja. Medtem ko mnogi pozdravljajo uporabno mobilnih telefonov in trdijo, da 

uporaba le-teh omogoča boljšo komunikacijo, ter v njej vidijo le pozitivne učinke, so se na 

drugi strani pojavili dvomi in strahovi o negativnem vidiku komunikacije prek mobilnih 

telefonov, predvsem na javnih mestih. Predvsem se osredotočajo tudi na čezmerno uporabo, ki 

naj bi kakovost odnosov med posamezniki močno poslabšala.  

 

Javni prostor je prostor, kjer posamezniki z mobilnimi telefoni vstopajo v interakcije z drugimi 

posamezniki in v katerem se odvijajo tako zasebne kot poslovne aktivnosti. Kjerkoli lahko 

vidimo posameznike z mobilnim telefonom na javnem prostoru, kjer ni nobene omejitve. 

Povsod smo deležni zvonjenja, piskanja in tudi preglasnega pogovarjanja. Mnogi posamezniki 

se med interakcijo z mobilnim telefonom smejijo, šepetajo in kljub temu da so na javnem 

prostoru, si ta prostor z okolico le delijo, mnogi se je niti ne zavedajo, prav tako posameznikov 
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v svoji neposredni okolici. Čeprav se mnogim to zdi neprimerno, je na javnih mestih to nenehno 

mogoče videti. Motečih interakcij z mobilnim telefonom smo deležni tudi v gledališčih, 

zdravstvenih domovih, čeprav je uporaba na omenjenih mestih prepovedana, vendar zakonske 

prepovedi do danes v Sloveniji še ne poznamo. Vendar tovrstno vedenje na eni strani vzbuja 

neodobravanje, na drugi pa smo teh pojavov že tako navajeni, da tega sploh več ne opazimo 

oziroma se nam zdi samoumevno in odobravajoče. Mobilna telefonija in z njo povezana 

tehnologija ljudem omogoča ustvarjanje vedno novih oblik interakcije in komuniciranja, kljub 

temu da se tega sploh ne zavedajo. Pri uporabi mobilnega telefona pa ne govorimo samo o 

klicih, temveč tudi o uporabi številnih aplikacij in pošiljanja sporočil prek vseh mogočih 

kanalov. Ob tovrstni interakciji pa posameznik daje okolici vedeti, da je zaseden, in s tem 

razlogom mnogokrat okolica tudi z njim ne navezuje stikov. Kar pa je tudi eden izmed razlogov, 

da se medsebojni odnosi krhajo in niso več tako pristni.  

 

Geser trdi, da posameznik ob uporabi mobilnega telefona ustvari distanco do tujcev in z njimi 

sploh ne more vzpostaviti stika, na ta način pa zamuja priložnost, ki se v danem trenutku ponuja 

(Geser 2004). Urry je že leta 2007 menil, da uporaba mobilnega telefona omogoča časovno 

koordinacijo ter da posameznik ni več odvisen od tedenskih dnevnih redov in točnosti, temveč 

lahko svoje aktivnosti načrtuje sproti, in sicer na katerikoli lokaciji sam želi (Urry 2007). 

 

Fortunatijeva meni, da je mobilni telefon v procesu globalizacije že od samega začetka podlegel 

procesom stapljanja v vseh pojavnih oblikah. »Lahko bi rekli, da je prav mobilni telefon sprožil 

preskok v procesu stapljanja, in ga v tem kontekstu lahko razumemo kot simbol postmodernosti. 

Pri tem imamo v mislih predvsem stapljanje mej med javnim in zasebnim prostorom, ki so bile 

mnogokrat izbrisane in nato na novo določene skupaj z novimi pravili obnašanja« (Fortunati 

2007). 

 

Posameznik je z uporabo mobilne telefonije postal dostopen kjerkoli in kadarkoli in meje 

zasebnega in javnega prostora so se iz tega vidika zbrisale. Gre za spremembo pojmovanja 

zasebnosti, javnosti in tudi intimnosti. Pajnikova meni, da se meje zasebnega in javnega 

prostora dopolnjujejo in prepletajo, kljub temu da so bile nekoč jasno ločene (Pajnik 2007). 

Intimne in zasebne zadeve, ki so se včasih reševale za štirimi stenami in ki so bile včasih tabu 
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teme, se zdaj rešujejo prek mobilnih telefonov na avtobusih, v restavracijah in niso več domena 

zasebnih prostorov. Predvsem pa je treba opozoriti, da se prehajanje iz javnega v zasebni prostor 

ali obratno, večina posameznikov sploh ne zaveda. Nevede pa posameznik v svoje intimne 

pogovore vključuje tudi opazovalce in na ta način razkriva tudi svoje intimne zadeve. 

 

Zanimiva raziskava, ki jo Lasen opisuje v svojem delu, in sicer v primerjalni raziskavi, nam 

lahko veliko pove o uporabi mobilnih telefonov v javnih prostorih. O uporabi mobilnih 

telefonov je bila namreč narejena raziskava v različnih mestih, v Londonu, Madridu in Parizu, 

kjer se je način uporabe mobilnih telefonov razlikoval, in sicer glede na: 

 

 državo in mesto, kjer ima vsako mesto svoja nenapisana pravila glede uporabe mobilnih 

telefonov v javnih prostorih; 

 značaj prostora, kjer se uporaba mobilnih telefonov razlikuje, glede na to, kje se v 

trenutku pogovora posameznik nahaja, torej ali je to v zaprtem ali odprtem prostoru; 

 posameznikove značilnosti, ki so bistvenega pomena pri presojanju (ne)primernosti 

uporabe mobilnega telefona v javnem prostoru. 

Raziskava je bila izvedena leta 2007, in sicer s pomočjo opazovanja na ulici, v restavracijah, na 

avtobusih, v parku ter drugih javnih prostorih. Pokazala je, da je v Parizu in Madridu več 

uporabnikov mobilnih telefonov na javnih mestih kot v Londonu. Razlog, da je bilo v Londonu 

manj uporabnikov mobilnih telefonov na javnih mestih, tiči v zaskrbljenosti posameznikov 

zaradi možnosti kraje mobilnega telefona. To je bilo ugotovljeno z intervjuji ob opazovanju. 

Značilnost londonskih uporabnikov v primerjavi s tistimi v Madridu in Parizu pa je tudi ta, da 

imajo londonski uporabniki krajše klice kot posamezniki drugih dveh mest (Lasen 2002). Iz 

omenjene raziskave lahko sklepamo, da obstajajo tudi razlike v različnih kulturah in okoljih, 

tako da točno določenega delovanja in vedenja ne moremo posploševati na vse kraje.  

 

Menimo, da bi moral vsak posameznik na javnem mestu predvsem po svoji presoji in z 

upoštevanjem zdravorazumskih prepričanj delovati tako, da svoje okolice ne bi motil, moral pa 

bi ves čas tudi zaznavati okolico in biti v prostoru tako fizično kot tudi psihično prisoten. V 

empiričnem delu naše naloge bomo tudi sami izvedli opazovanje, kjer se bomo predvsem 
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osredotočili na uporabo mobilnih telefonov na javnih prostorih, in sicer v restavraciji, v 

čakalnici zdravstvenih ustanov ter na avtobusnih postajališčih. 

3.5 Medosebno komuniciranje 

Pod pojmom medosebno komuniciranje lahko v širšem kontekstu razumemo kakršnokoli 

verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga druga oseba zazna. Medosebni odnosi so tako posledica 

trajnejšega, ponavljajoče se ga sodelovanja med vsaj dvema osebama. Začenjajo se s tem, da 

se odnosa zavedamo in se razvija naprej z usklajevanjem sodelovanja med osebami, ki v odnosu 

sodelujejo (Ule 2009).  

 

Prav tako Uletova meni, da so medosebni odnosi med dvema ali več osebami, za katere je 

značilna močna in raznolika soodvisnost, odnosi, ki trajajo več časa, in sicer gre za zaporedje 

vedenjskih interakcij med vsaj dvema osebama. Omenjene interakcije imajo tudi značaj, torej 

izmenjavanje gest, gibov in tudi besed. Vendar medosebni odnos lahko obstaja tudi brez 

neposrednih tovrstnih interakcij, ko je na primer odnos med osebami, ki so ločene druga od 

druge (Ule 2009). Iz tega lahko izhaja tudi odnos na spletnih socialnih omrežjih, kar smo že 

omenili, in sicer gre za odnos, kjer so osebe med seboj fizično ločene druga od druge, povezuje 

pa jih spletno omrežje, kjer jim je omogočeno vzpostavljanje stikov.  

 

Kot smo že dejali, so se z uporabo in uvedbo novih komunikacijskih tehnologij, predvsem 

mobilnih telefonov, socialne interakcije popolnoma spremenile. V začetku so predvsem mlajše 

generacije uporabljale različne tehnologije in prek njih vzdrževale stike, v zadnjih letih pa je 

mogoče zaznati tudi porast med starejšimi generacijami. Trend kaže, da so v zadnjih letih 

medosebni odnosi postali vedno manj fizični in se večinoma selijo v nek »virtualni svet«, ki pa 

je bistveno drugačen od fizičnega. Glede na opazovanje in spremljanje okolice si upamo trditi, 

da je vloga mobilnih telefonov skupaj še z drugimi dejavniki spremenila naše medosebne 

odnose, kar želimo dokazati tudi v nadaljevanju raziskovalne naloge. Predvsem velja tudi 

poudariti, da se medosebni odnosi niso spremenili zgolj zaradi uporabe mobilnih telefonov, gre 

le za enega izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na odnose med posamezniki. 
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Za razvoj človekove osebnosti, so medosebni odnosi zelo pomembni za razvoj človekove 

osebnosti v čustvenem, intelektualnem in socialnem smislu. Največkrat nam ravno predstavo o 

sebi pokažejo posamezniki iz okolice. Predvsem si lahko priznamo, da so za našo osebno srečo 

eden izmed pogojev zadovoljujoči medosebni odnosi, ki nas privedejo do zadovoljujočega 

življenja.  

 

Mnogi raziskovalci in kritiki na medosebne odnose gledajo podobno. Po Možini so temeljne 

oziroma ključne značilnosti medosebnih odnosov naslednje: 

 

 priznavanje različnosti, 

 vzajemnost odnosov, 

 omogočanje osebnega izražanja, 

 dajanje in sprejemanje povratnih informacij, 

 priznavanje nasprotij, 

 priznavanje podobnosti in različnosti v odnosih, 

 preprečevanje dvopomenske situacije, 

 odsotnost kakršnegakoli vsiljevanja, 

 odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega. 

(Možina et al. 2010) 

 

Če želimo ohranjati in vzdrževati dobre medosebne odnose, moramo po Možini poznati 

temeljne sposobnosti, ki so ključne: 

 

 medosebno poznavanje in zaupanje, 

 komuniciranje, 

 medsebojno sprejemanje in potrjevanje, 

 konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom. 

(Možina et al. 2010) 
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Tudi Licoppe in Smoreda sta trdila, da širjenje informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

spreminja obstoječe medosebne odnose. Menila sta, da razvoj tehnologij posamezniku poveča 

možnost izbire komunikacijske naprave in večini mobilni telefoni omogočajo premagovanje 

časovnih ovir in na ta način posamezniku olajšajo dostopnost do oseb, s katerimi želijo 

komunicirati. Mobilni telefoni pa tudi služijo posameznikom, da so neprestano dosegljivi 

svojim članom omrežja (Licoppe, Smoreda 2005). 

 

Današnji medosebni odnosi mladih vedno bolj temeljijo na posrednih interakcijah, predvsem 

na spletnih socialnih omrežjih. Na ta način izrinejo neposredne, medosebne odnose, ki 

postanejo bolj površinski, brezosebni in tudi manj trdni. Postavlja se vprašanje, ali spletna 

socialna omrežja slabijo ali povečujejo pomen socialnih omrežij za mlade in ali spreminjajo 

njihove medosebne odnose (Vehovar 2007). Glede na to, da je večina današnje generacije otrok 

že zdaj močno povezana z mobilnimi telefoni in komunikacijo prek njih, se bo razsežnost 

današnjih skrbi po vsej verjetnosti pokazala, ko ti otroci odrastejo.  
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4 VPLIV IKT-NAPRAV NA ODNOSE IN KOMUNIKACIJO 

Nove tehnologije iz leta v leto bolj spreminjajo socialne interakcije. Posamezniki vse pogosteje 

uporabljajo različne tehnologije, predvsem so to mobilni telefoni, in sicer za ustvarjanje in tudi 

ohranjanje medosebnih odnosov. Na ta način pogostejše osebne stike iz oči v oči nadomeščajo 

s stiki, ki se ustvarjajo in ohranjajo prek informacijsko-komunikacijskih naprav. Za moderno 

družbo je značilna težnja k vse pogostejšim oddaljenim in posrednim interakcijam, čedalje manj 

pa je osebnih, kar lahko razberemo iz mnogih opravljenih raziskav in člankov. 

 

Licoppe in Smoreda sta že v letu 2005, ko tehnologija še ni bila tako močno razvita, ugotovila, 

da neprestano širjenje IKT-naprav spreminja obstoječe medosebne odnose. Večji ko je razvoj 

tehnologij, torej tudi mobilnih naprav, večje so možnosti izbire med različnimi 

komunikacijskimi napravami. Različna sredstva za komuniciranje namreč posameznikom 

omogočajo premagovati tako časovne kot tudi krajevne ovire in predvsem lajšajo dostopnost 

do oseb, s katerimi posameznik komunicira. Tudi sami tu vidimo napredek, ki je v zadnjih letih 

resnično zelo hiter (Licoppe, Smoreda 2005).  

 

Uporaba mobilnih telefonov pa je v veliki meri tudi zelo povezana z življenjskim slogom 

posameznika. Pri mlajših generacijah imajo velik pomen in vpliv prijatelji in z njimi povezane 

različne dejavnosti. Stik s prijatelji je običajno pogost, različna sredstva za komuniciranje, med 

katerimi je najbolj pomemben mobilni telefon, pa so namenjena predvsem za usklajevanje 

skupnih srečanj. »Z večanjem starosti se krog prijateljev manjša in velikokrat ti postanejo 

geografsko bolj oddaljeni. Tu postanejo sredstva za komuniciranje pomembna, da lahko 

posamezniki ohranjajo stike s člani svojega omrežja. Licoppe in Smoreda ugotavljata, da osebni 

pogovori in predvsem pogovori po telefonu med dvema osebama postanejo redkejši, vendar 

časovno daljši, ko se geografska oddaljenost med njima poveča« (Licoppe, Smoreda 2005). 

 

Vendar uporaba IKT-naprav, predvsem mobilnih telefonov, nima samo pozitivnih učinkov na 

medosebne odnose. Zelo pomembno je, da posameznikom olajša ohranjanje odnosov, na drugi 

strani pa gre lahko za zelo moteč element v socialnih interakcijah.  
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Amparo Lasen meni, da tako pojav stacionarnih kot pojav mobilnih telefonov spremljajo dvomi 

in strahovi o njihovem negativnem vplivu na medosebne odnose. »Pri pojavu stacionarnih 

telefonov so se pojavili strahovi o propadanju tradicionalnih oblik interakcij, na primer 

obiskovanje drugih, pri pojavu mobilnih telefonov pa strahovi o propadanju tradicionalnih oblik 

interakcije, kot je neposredno (osebno) komuniciranje iz oči v oči« (Lasen 2002).  

 

Ker živimo v času, ko se življenje nenehno spreminja, se kažejo spremembe tudi v medosebnih 

odnosih, saj nam v večini primanjkuje časa za bližnje, posledično pa tudi za komunikacijo z 

njimi in ohranjanje odnosov. Na drugi strani mladi vstopajo v medosebne odnose na drugačen 

način, predvsem takšen, ki ga omogočajo spletna socialna omrežja, in na ta način vzdržujejo in 

gradijo svoje odnose. Lahko trdimo, da danes izbiramo drugačno komunikacijo, ta pa je za nas 

preprostejša od osebne komunikacije iz oči v oči, saj nam slednja vzame več časa. To gre 

pripisati tudi tempu življenja, ki se je v zadnjem desetletju močno spremenil. 

 

Zanimiva je bila raziskava, ki jo je predstavila Sadie Plant, naslovljena Učinki mobilnikov na 

družabno življenje in življenje posameznika. V okviru raziskave je potovala po različnih mestih 

sveta, bila je v Tokiu, Pekingu, Hongkongu, Bangkoku, Dubaju, Londonu, Birminghamu in 

Chicagu, in ugotovila, da nekatere mlajše generacije uporabljajo mobilne telefone predvsem za 

ohranjanje družinskih stikov, ker so oddaljeni od doma, mladi na drugem koncu sveta pa jih 

uporabljajo predvsem za ohranjanje stikov s svojimi prijatelji. V omenjeni raziskavi je Plantova 

zbirala predvsem zgodbe, povezane z uporabo mobilnih telefonov z vsega sveta (Plant v 

Rheingold 2004). Iz omenjene raziskave je mogoče povzeti, da se komunikacija in medosebni 

odnosi razlikujejo in spreminjajo tudi drugod po svetu, predvsem pa so različne v različnih 

kulturah in delih sveta, kar smo predhodno že ugotovili.  

 

Danes ljudje ne govorijo, da so v odnosu, temveč da so povezani. Tako, namesto da bi govorili 

o partnerjih v odnosih, raje govorijo o omrežjih. V sedanjem času socialnim odnosom bolj 

ustreza fragmentiranost, ohlapnost stikov in omrežij in zaradi tega se nam zdijo stiki in omrežja 

ustreznejši termin od odnosov (Ule 2009). 
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Predvsem pri mladih je mogoče opaziti, da jim spletna socialna omrežja predstavljajo svet, v 

katerem vzdržujejo in sklepajo prijateljstva, ne da bi to počeli v realnem svetu. Predvsem 

moramo poudariti, da pri večini ljudi spletna socialna omrežja zapolnjujejo veliko našega časa, 

ki ga izgubljamo, namesto da bi opravljali pomembnejše stvari, kot so na primer branje, 

druženje s prijatelji, ustvarjanje in podobno. Predvsem je mogoče govoriti tudi že o zasvojenosti 

s tehnologijo, ki lahko vodi v resne bolezni. Bolj ko se tehnologija razvija, bolj se spreminjajo 

medosebni odnosi.  

 

Sami menimo, da sta nam razvoj tehnologije in s tem uporaba IKT-naprav omogočila bistveno 

lažjo komunikacijo, zgolj z vidika krajevne in časovne razlike. Predvsem bi moral vsak 

posameznik upoštevati zdravorazumsko razmišljanje pri uporabi naprav, hkrati pa upoštevati 

tudi intenzivnost in ne samo kvantiteto, temveč tudi kakovost medosebnih odnosov. Kajti več 

ur, ko posameznik uporablja mobilni telefon, predvsem mišljeno za uporabo spletnega brskanja 

in uporabe aplikacij, manj časa nameni osebnemu druženju. Žal pa je v praksi drugače, mnogim 

ljudem spletna socialna omrežja in brskanje po spletu, igranje igric in uporaba aplikacij krajšajo 

čas, ki smo ga prej porabili za druženje z bližnjimi. Posledično pa so bili tudi odnosi bolj 

kakovostni.  

 

»Spremembe medosebnih odnosov in medosebnega komuniciranja, ki so se zgodile v zadnjih 

dvesto letih, so med drugim tudi odraz sprememb na področju medijsko-komunikacijskih 

tehnologij, saj njihov razvoj kaže in napoveduje, kot bi zatrdil Goffman, tudi spremembe v 

samoreprezentiranju in gradnji identitet, saj vsaka interakcija vedno vključuje tudi 

reprezentacijo samega sebe drugim« (Pušnik 2009). 

 

Kot smo z analizo strokovne literature ugotovili, uporaba mobilnih telefonov v veliki meri 

vpliva na družabno življenje posameznika in spreminja posameznikove navade, običaje, vpliva 

na družabno življenje ter tudi na komunikacijo posameznika. Vsak posameznik pa je sam 

odgovoren za to, koliko časa bo porabil za svoj mobilni telefon in koliko časa bo namenil 

ljudem v svoji okolici.  
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4.1 Prednosti uporabe IKT-naprav glede na odnose 

Uporaba mobilnega telefona ima tako prednosti kot tudi slabosti. Pri uporabi mobilnih 

telefonov bi predvsem izpostavili, da ti posamezniku omogočajo, da pridobiva informacije na 

hitrejši in lažji način in nima prostorskih in časovnih omejitev. Praktično je lahko dosegljiv, ko 

sam želi in kadarkoli to želi.  

 

Razvoj mobilne telefonije je v zadnjih letih prinesel tudi druge možnosti, in sicer s pomočjo 

številnih aplikacij lahko z njim na daljavo vklapljamo številne aparature, nameščene aplikacije 

nas spomnijo na številne obveznosti, pošiljamo fotografije in podobno. Gre za eno ključnih 

prednosti, ki jih prinašajo mobilni telefoni, in teh številnih prednosti si generacije pred nami 

niti predstavljale niso. Velika prednost mobilnih telefonov, predvsem pametnih mobilnih 

telefonov, pa je tudi, da imamo možnost dostopa do številnih informacij, samo z enim klikom.  

 

Glede na tempo in hitrost sodobnega življenja mnogi posamezniki nimajo več možnosti za 

sproščen klepet s svojimi prijatelji in družino. Mobilni telefon jim na ta način omogoča, da 

imajo vseeno lahko stike in na ta način uspešno sodelujejo in so prav tako aktivni v družbenem 

življenju, kar drugače po vsej verjetnosti ne bi bili. Mobilni telefon jim na ta način omogoča 

komuniciranje, do katerega morda v nasprotnem primeru sploh ne bi prišlo. Ena izmed 

prednosti uporabe mobilnih telefonov je tudi ta, da lahko na različnih spletnih socialnih 

omrežjih najdemo prijatelje, s katerimi nas je v preteklosti vezala vez, vendar se je z leti 

izgubila.  

 

Kljub številnih prednostim, ki jih prinaša uporaba mobilnih telefonov, pa se kažejo tudi 

pomanjkljivosti, na katere se bomo osredotočili v nadaljevanju. Zaradi privlačnosti mobilnih 

telefonov se mnogi raziskovalci ob čezmerni uporabi sprašujejo tudi o zasvojenosti z njimi in 

njim podobnim tehnologijam. 
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4.2 Spreminjanje komunikacije in medosebnih odnosov 

Jasno je, da se je skozi leta komunikacija med ljudmi močno spremenila, in lahko trdimo, da se 

je ključna sprememba zgodila prav zaradi uvedbe mobilnih telefonov. Upamo si trditi, da mala 

naprava, ki nam omogoča »povezanost«, ne povezuje ljudi na način, kot je to predstavljeno s 

strani proizvajalcev mobilnih telefonov in s strani ponudnikov mobilnih storitev.  

 

Kot trdi Lasen, so se ob pojavu mobilnih telefonov sčasoma pojavili tudi dvomi in strahovi o 

njihovem negativnem vplivu na medosebne odnose (Lasen 2002). Tudi Uletova meni, da v 

današnjem času socialnim odnosom bolj ustreza fragmentiranost in ohlapnost stikov in 

posledično se nam zdijo stiki in omrežja ustreznejši termin kakor odnosi (Ule 2009). 

 

Tako komunikacija kot tudi medosebni odnosi naj bi vedno bolj temeljili le na posrednih 

interakcijah prek mobilnih telefonov, posledično pa naj bi na ta način izrinili odnose in 

neposredno komunikacijo. Odnosi naj bi postali bolj površinski, brezosebni in tudi manj trdni. 

Na tej točki se lahko vprašamo naslednje: ali komunikacija prek mobilnih telefonov slabi ali 

povečuje pomen socialnih omrežij za posameznika in spreminja medosebne odnose v 

določenem socialnem omrežju, ki ga ima posameznik? 

 

Dejstvo je, da so se odnosi in komunikacija, kot so jih poznali naši predniki, močno spremenili. 

Zaradi primanjkovanja časa za bližnje mnogo posameznikov ohranja medosebne odnose na 

drugačen način, saj velikokrat izbiramo komunikacijo, ki je preprostejša in tudi mnogo hitrejša, 

hkrati pa pozabljamo na pristnost in globino odnosov, ki sta bili prisotni v preteklosti. Slednje 

gre pripisati tudi drugačnemu tempu življenja, kot so ga poznali naši predniki.  

 

Glede na to, da so nam globalizacija, tehnološki razvoj in hitrejši tempo življenja samo 

delovanje močno spremenili, menimo, da je treba na življenje gledati realno in z 

zdravorazumskim mišljenjem sprejemati spremembe, ki se nam dogajajo. Vsak posameznik 

zase ve, kakšen način komunikacije in medsebojnih odnosov mu ustreza, in vsak posameznik 

bi se moral posledic tudi zavedati.  
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4.3 Slabosti uporabe IKT-naprav glede na odnose 

Ko govorimo o razvoju in vse večji uporabi mobilnih telefonov, naletimo na več protislovij. Na 

eni strani nam mobilni telefoni omogočajo povezanost, da smo lahko vedno in povsod v stiku, 

na drugi strani pa nas oddaljujejo, predvsem v smislu pristne komunikacije. Prav tako nam 

dajejo več svobode, na drugi strani pa povzročajo odvisnosti, nadzor in podobno. Z uporabo 

nam na eni strani ustvarjajo več časa, vendar nam ga žal tudi jemljejo. Vse skupaj lahko strnemo 

v misel, da razvoj mobilne tehnologije prinaša tako nove možnosti kot tudi marsikatera 

tveganja.  

 

Marsikatero slabost uporabe mobilnih telefonov smo že izpostavili. Med najbolj očitnimi je 

pomanjkanje neposredne komunikacije, ki se je z leti močno spremenila. Ta pa je tako pri 

mlajših generacijah kot tudi starejših zelo pomembna, saj se ljudje tudi manj pogovarjamo. 

Predvsem med mladimi pa je mogoče opaziti tudi, da imajo zaradi uporabe kratkih sporočil 

nižjo raven komunikacijskega sporazumevanja in ga pogosto prevzemajo tudi v medosebnih 

odnosih.  

 

Kot slabost moramo tudi omeniti, da so mobilni telefoni postali tudi zelo intimno povezani s 

posameznikovo identiteto, saj so mnogi s svojo napravo tako povezani, da zanje predstavlja 

nepogrešljiv pripomoček. Predvsem imamo tukaj v mislih množice posameznikov, ki več ur 

čakajo na nove serije mobilnih telefonov in jih kupujejo po visokih cenah. Predvsem pa velja 

tudi omeniti, da mlajše generacije postavljajo visoke prioritete izbranim znamkam mobilnih 

telefonov in določenim funkcijam, ki jih te imajo, čeprav ni nujno, da jih sploh uporabljajo.  

 

Geser meni, da z uporabo mobilnega telefona, predvsem v javnih prostorih, kjer bi lahko 

vzpostavili stik z okolico, ustvarjamo distanco in na ta način ne vzpostavimo stika s tujci, zaradi 

česar obstaja verjetnost, da zamujamo priložnost, ki nam jo okolica v danem trenutku ponuja 

(Geser 2004). 

 

Slabosti uporabe mobilnih telefonov izpostavlja tudi Fortunatijeva, ki meni, da bodo v 

prihodnosti ljudje hodili drug mimo drugega brez nasmeška. V svojih delih pa tudi opozarja, 
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da je z uporabo mobilnih telefonov na javnih mestih zabrisano območje zasebnosti. Ljudje 

nimajo več občutka za prostor in čas. Posledice pa se kažejo na javnih mestih, saj ljudje 

komunicirajo prek svojih mobilnih telefonov s posamezniki, ki so krajevno oddaljeni (Plant v 

Rheingold 2004).  

 

Dvome in skrbi, ki so jih navedli mnogi raziskovalci in ki so se porajali tudi nam, bomo preverili 

v empiričnem delu raziskovalne naloge, in sicer najprej s spletnim anketnim vprašalnikom, nato 

pa še z opazovanjem na javnih mestih.  

4.4 Phubbing 

V naši raziskavi ne moremo mimo fenomena, ki se je v družbi pojavil in so ga v Avstraliji leta 

2012 tudi poimenovali phubbing. Izraz je že našel mesto v slovarjih in je sestavljen iz dveh 

besed, in sicer iz besede phone in snubbing. Pri pojavu phubbing govorimo o ignoriranju 

oziroma preziranju sogovornika v okolici zaradi osredotočanja na telefon, namesto da bi z 

osebo, s katero se družimo, govorili neposredno iz oči v oči. Fenomen se je začel širiti z uvedbo 

pametnih telefonov na trgu in se je v zadnjih letih močno razširil v družbi po vsem svetu 

(Karadak et al. 2010). 

 

Mnogi raziskovalci menijo, da gre pri pojmu phubbing za novonastalo razmerje med 

posameznikom in njegovim mobilnim telefonom. Glede na to, da se število uporabnikov 

pametnih mobilnih telefonov povečuje, je mogoče pričakovati, da se bo omenjeni pojav tudi 

razširil, kar pa je skrb vzbujajoče tudi z vidika komuniciranja in kakovosti medsebojnih 

odnosov. Kot smo že omenili, se pri uporabi pametnih mobilnih telefonov poleg klicanja in 

pošiljanja sporočil vedno več uporabljajo tudi brskanje po spletu, igranje igric, razne aplikacije, 

spletna socialna omrežja in podobno, in ravno zaradi tovrstnih priložnosti se je tudi pojavil 

phubbing. Vse omenjene aktivnosti lahko posameznik uporablja kjerkoli in kadarkoli, zato je v 

prihodnosti skrb več kot opravičena.  

 

Kljub številnim prednostim uporabe mobilnih telefonov, ki smo jih že omenili, pa se mnogi 

raziskovalci resno sprašujejo tudi o njenih posledicah na mentalno zdravje ter kakovost 
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socialnih interakcij. Raziskovalci sicer trdijo, da je bilo do danes še premalo raziskanega o 

samem pojavu in o vzrokih, ki posameznika privedejo do stanja, ki ga phubbing definira. V 

raziskavah se predvsem osredotočajo na mentalno zdravje posameznikov. Predvsem naj bi bili 

temu bolj podvrženi posamezniki, ki imajo psihične težave, mnogokrat pa se omenjajo tudi 

posamezniki, ki so bolj dovzetni za odvisnosti. Chotpitayasunondh in Douglas v svoji raziskavi 

omenjata povezanost z nestrpnostjo, kompulzivnim vedenjem, depresijo, strahovi, anksiozne 

motnje in podobno. Omenjata pa tudi osebe, ki imajo težave v svojih odnosih z zaupanjem, 

pomanjkanjem empatije, nesigurnostjo in intimnimi težavami (Chotpitayasunondh, Douglas 

2016). 

 

Povezovanje phubbinga s psihičnimi težavami se tudi nam zdi smiselno. Predvsem 

posameznikom, ki imajo psihične težave, je verjetno ustvarjanje razmerja z mobilnim 

telefonom na nek način izhod, ki pa je kratkoročen. Žal pa na ta način zanemarjajo okolico in 

v mnogih primerih se zgolj vrtijo v začaranem krogu in tonejo še globlje. Z neposredno 

komunikacijo iz oči v oči bi mnogi lažje in hitreje rešili svoje težave. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo prikazali celotno raziskavo, ki smo jo opravili s 

pomočjo spletnega anketnega vprašalnika ter izvedenega opazovanja z udeležbo.  

5.1 Kvantitativni del raziskave 

5.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Empirični raziskovalni del smo razdelili na dva dela. Prvi, kvantitativni del smo opravili s 

pomočjo kratkega spletnega vprašalnika, ki smo ga posredovali najprej prek e-pošte in v 

nadaljevanju tudi prek virtualnih socialnih omrežij. Cilj je bil, da spletno anketo reši čim več 

posameznikov, da dobimo čim bolj reprezentativen vzorec. V nadaljevanju empirične raziskave 

smo opravili tudi kvalitativno raziskavo s pomočjo opazovanja z udeležbo, in sicer na različnih 

javnih mestih, v zdravstvenih ustanovah, gostinskih lokalih in na avtobusnih postajališčih. 

Opazovanje z udeležbo smo izvedli na lokacijah v več valih, in sicer ob različnih urah, da bi 

dobili čim bolj realno sliko.  

5.1.2 Analiza raziskave 

Glede na vnaprej pregledano literaturo in že obstoječe raziskave smo si v raziskovalni nalogi 

zastavili več hipotez, ki temeljijo na vplivu uporabe mobilnih telefonov na komunikacijo ter 

posledično tudi na medosebne odnose. V teoretičnem delu naloge smo navedli kar nekaj mnenj 

mnogih raziskovalcev, ki menijo, da se je z uporabo mobilnih telefonov komunikacija močno 

spremenila in hkrati spremenila tudi naša življenja. Večina se strinja, da nam je tehnologija na 

eni strani omogočila večjo možnost biti v stiku s posamezniki, na drugi strani pa nas uporaba 

mobilnih telefonov v bližnji okolici ne povezuje, temveč povzroča nov način komunikacije, ki 

temelji na šibkih in površinskih odnosih. Prvotno so se področja raziskovanja lotevali predvsem 

med mlajšimi generacijami, pozneje pa se je izkazalo, da se je nov fenomen prenesel tudi na 

nekoliko starejšo populacijo. Z našo raziskavo bi želeli že obstoječe raziskave preveriti in jih 

morebiti tudi dopolniti ter predstaviti pogled tudi v Sloveniji. Med drugim pa želimo vsem, ki 
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so sodelovali v anketi, odpreti oči, in sicer na način, da se problema začnejo zavedati ter pri 

uporabi mobilnih telefonov predvsem upoštevajo zdravorazumsko razmišljanje.  

5.2 Zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika 

5.2.1 Formuliranje vprašalnika 

 

Vprašalnik smo formulirali na podlagi vnaprej zastavljenih hipotez, ki smo jih postavili glede 

na prebrano literaturo. Ob tem smo želeli, da je ta kratek in razumljiv, predvsem pa je 

potencialnim anketirancem jasen in domač. Vprašalnik je bil zasnovan prek spletne ankete na 

spletni strani www.1ka.si in prvotno posredovan samo ožji skupini, saj smo najprej želeli 

preveriti razpršenost odgovorov in na ta način potrditi smiselnost vprašanj in definiranih skupin 

odgovorov.  

 

Po dvajseti rešeni anketi smo naredili kratek pregled odgovorov, ki nam je jasno pokazal, da je 

razpršenost smiselna. Spletno povezavo do ankete smo tako posredovali tudi širši skupini ter jo 

objavili tudi na socialnem omrežju Facebook s prošnjo po deljenju z drugimi. Za spletno anketo 

smo se odločili predvsem zaradi enostavnosti tako formuliranja kot tudi posredovanja in 

poznejše analize odgovorov. 

 

Anketa je bila aktivna mesec dni, sestavljena iz kratkih vprašanj z vnaprej pripravljenimi 

odgovori po Likertovi lestvici. Večina vprašanj je bila formulirana na podlagi trditev o 

situacijah, s katerimi se vsak posameznik večkrat srečuje. Pri formulaciji vprašanj smo 

poskušali biti čim bolj objektivni, vse situacije in trditve, ki smo jih navedli, so realne in jih 

vsak anketiranec pozna. 

 

Anketo smo naslovili z Mobilni telefoni in komunikacija, tako da je bila vsem že pred 

reševanjem predstavljena tema, po kateri smo želeli spraševati in dobiti odgovore. V nagovoru 

ob reševanju ankete je bilo predstavljeno, zakaj anketo potrebujemo, ter jasno povedano tudi, 

da gre za anonimno anketo. Kot smo že omenili, je bila anketa kratka, formulirana zgolj v 3 

blokih vprašanj, in sicer s skupno 11 vprašanji. V celoti je anketo izpolnilo 259 posameznikov, 
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18 anketirancev pa je odgovorilo le delno. Po zaključeni anketi je bil povprečen čas 

odgovarjanja 2 minuti in 27 sekund.  

 

Lastnost Status Opomba 

dolžina ankete kratka po metodologiji 1KA 

število blokov 3  demografski podatki 

 komunikacija: posredna in neposredna 

 situacijske trditve 

kompleksnost lahka po metodologiji 1KA 

Tabela 5.1. Diagnostika spletne ankete. 

 

5.2.2 Demografija vzorca 

 

Anketo smo začeli s 3 demografskimi podatki, in sicer spol anketirancev, starostjo in najvišjo 

doseženo izobrazbo. Anketa je bila poslana potencialnim anketirancem različnih starostnih 

skupin na celotnem območju Slovenije.  

 

Kot je razvidno s spodnje slike (Slika 5.1.), se je za reševanje ankete odločilo več žensk kot 

moških, in sicer 68 % žensk, kar predstavlja 188 anketirank, medtem ko je bilo moških 32 %, 

torej 89 anketirancev.  

 
Spol:  (n = 277)  

 

Slika 5.1: Struktura anketirancev po spolu. 
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V naslednji tabeli so predstavljeni starostni razredi anketirancev. Razrede smo definirali že pri 

sami formulaciji vprašalnika. Kot je bilo pričakovano, največ anketirancev spada v starostno 

skupino od 21 do 40 let, in sicer kar 47 %, sledijo anketiranci v starostni skupini od 41 do 60 

let, ki jih je 39 %, torej 107 vseh vprašanih. Anketirancev, ki so starejši od 61 let, je 8 %, kar 

pomeni 22 predstavnikov, 6 % pa je anketirancev, ki so stari 20 let ali manj.  

 

 

  V katero starostno skupino spadate?  

   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

   1 (do 20 let) 18 6 % 6 % 6 % 

   2 (21–40 let) 130 47 % 47 % 53 % 

   3 (41–60 let) 107 39 % 39 % 92 % 

   4 (61 let ali več ) 22 8 % 8 % 100 % 

Veljavni  Skupaj 277 100 % 100 %   

Tabela 5.2: Starostni razredi anketirancev. 

 

Kot je razvidno s spodnje slike (Slika 5.2.), ima največ anketirancev najvišjo doseženo 

izobrazbo srednješolsko, visokošolsko ali univerzitetno, vsi trije razredi se gibljejo okoli 30 %. 

Samo trije anketiranci, torej 1 % anketirancev, imajo opravljen doktorat, anketirancev z 

osnovnošolsko izobrazbo pa je bilo 16, kar pomeni 6 % vseh, ki so odgovorili na anketo.  

 

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?    (n = 277)  

 

Slika 5.2: Najvišja dosežena izobrazba anketirancev. 

 

V nadaljevanju so sledila tematska vprašanja oziroma trditve, ki zadevajo uporabo 

neposrednega komuniciranja v živo in posredno komuniciranje prek mobilnih telefonov.  
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5.2.3 Hipoteza 1 

 

V prvi hipotezi smo predpostavljali, da mlajša generacija od 40 let v zasebne namene več 

komunicira prek mobilnega telefona, starejša od 40 let pa več neposredno komunicira v živo. 

Odgovore smo dobili s pomočjo tabele dveh spremenljivk, in sicer starostnega razreda in načina 

komuniciranja (v živo ali prek mobilnega telefona). S spodnje slike (Slika 5.3.) je razvidno, da 

ne glede na starostni razred vsi anketiranci menijo, da v zasebne namene več komunicirajo v 

živo.  

 

 

Slika 5.3: Način komuniciranja glede na starostni razred. 

5.2.4 Hipoteza 2 

Odgovore za hipotezo 2 smo dobili iz prvega sklopa vsebinskih vprašanj. Sklop vprašanj se je 

poleg uporabe mobilnih telefonov za druge namene nanašal tudi na neposredno komunikacijo 

ter posredno komunikacijo prek mobilnih telefonov. Pri uporabi mobilnih telefonov za druge 

namene smo definirali predvsem uporabo spleta, pregledovanje e-pošte, uporabo aplikacij, 

pregled virtualnih socialnih omrežij in podobno.  

 

Kot v prvi hipotezi smo tudi v drugi hipotezi predpostavljali, da mlajša generacija uporablja 

svoj mobilni telefon za druge namene več kot starejša generacija. Iz spodnje tabele (Tabela 3) 

je razvidno, da posamezniki, ki so stari manj kot 40 let, res več uporabljajo svoj mobilni telefon 

za druge namene, vendar se jih je največ opredelilo, da dnevno uporabljajo svoj mobilni telefon 
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za druge namene do 30 minut oziroma do največ uro dnevno. Res se v tej starostni skupini ni 

nihče opredelil, da za te namene svojega mobilnega telefona ne uporablja. Prav tako pa moramo 

tudi izpostaviti posameznike, ki menijo, da za druge namene uporabljajo svoj mobilni telefon 

tudi do 6 ur dnevno. V starostni skupini od 41 do 60 let se je prav tako največ anketirancev 

opredelilo, da uporabljajo mobilni telefon za druge namene do 60 minut. Medtem ko se je 35 

% starejših od 61 let opredelilo, da mobilnega telefona v te namene sploh ne uporabljajo, 30 % 

jih uporablja zgolj do 15 minut, po 15 % pa jih meni, da ga v te namene uporabljajo do 30 minut 

oziroma do 1 uro dnevno.  

 

 

Tabela 5.3: Uporaba mobilnega telefona za druge namene po starostnih razredih. 

5.2.5 Hipoteza 3 

Sledila je hipoteza 3, pri kateri nas je zanimalo, kolikokrat se anketirancem zgodi, da, kljub 

temu da so sredi neposrednega komuniciranja v živo, zaradi preverjanja svojega mobilnega 

telefona preslišijo sogovornika.  

 

Iz naslednje tabele (Tabela 5.4.) je razvidno, da se je večina anketirancev opredelila, da se jim 

situacija, navedena v hipotezi 3, nikoli ne zgodi oziroma se zgodi le občasno. Namreč le 3 % 

anketirancev meni, da se jim to zgodi pogosto oziroma zelo pogosto. Presenetljivo pa se od 

vseh vprašanih nihče ni opredelil, da se mu to zgodi vedno.  
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Tabela 5.4: Preverjanje mobilnega telefona ob neposrednem komuniciranju pri anketirancih. 

5.2.6 Hipoteza 4 

 

Pri hipotezi 4 smo predpostavljali, da večina ob kakršnikoli interakciji na mobilnem telefonu, 

kljub temu da je posameznik sredi neposrednega komuniciranja, pozornost vedno preusmeri na 

mobilni telefon. Rezultate smo predstavili na spodnji sliki (Slika 5.4.). Kot vidimo, kar 59 % 

anketirancev meni, da ko jim mobilni telefon zazvoni oziroma zapiska, kljub temu, da so sredi 

pogovora, le občasno preusmerijo pozornost na mobilni telefon. Pozitivno preseneča podatek, 

da je kar 16 % takšnih, ki nikoli ne preusmerijo pozornosti na svojo napravo. Le 3 % 

anketirancev pa meni, da preusmeri pozornost na mobilni telefon zelo pogosto ali celo vedno. 

 

Ko mi telefon zazvoni ali zapiska, kljub temu, da sem sredi pogovora v živo, preusmerim pozornost na 

mobilni telefon:   (n = 258)  

 

Slika 5.4: Preusmerjanje pozornosti ob zvonjenju oziroma pisku telefona kljub komunikaciji v živo. 

Odgovori Frekvenca Veljavni Kumulativa

1 (Nikoli) 130 50% 50%

2 (Občasno) 121 47% 97%

3 (Pogosto) 5 2% 99%

4 (Zelo pogosto) 3 1% 100%

5 (Vedno) 0 0% 100%

Skupaj 259 100%

Ko se pogovarjam v živo preslišim sogovornika zaradi preverjanja svojega 

mobilnega telefona: 



Blatnik, Maja. 2017. Raziskava vpliva uporabe mobilnih telefonov na neposredno 

komuniciranje in medosebne odnose, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

46 

 

5.2.7 Hipoteza 5 

V tretjem sklopu anketnega vprašalnika smo navedli trditve, s katerimi se lahko vsak 

posameznik srečuje dnevno. Odgovori na trditve so bili podani z Likertovo lestvico, in sicer so 

bili mogoči odgovori nikoli, občasno, pogosto, zelo pogosto in vedno. V hipotezi 5 smo 

predpostavljali, da posamezniki v čakalnicah zdravstvenih ustanov za kratkočasenje 

uporabljajo svoje mobilne telefone.  

 

V naslednji tabeli (Tabela 5.5.) so prikazani odgovori, ki so jih anketiranci podali ob situaciji v 

čakalnici zdravstvenega doma. Odgovori, ki so jih anketiranci podali, so relativno enaki, edini, 

ki malenkost odstopajo, so tisti anketiranci, ki menijo, da v čakalnici nikoli ne vzamejo v roke 

mobilnega telefona, za ta odgovor pa se je opredelilo 10 % vseh anketirancev. Preostali 

odgovori se gibljejo med 21 in 24 odstotki.  

 

 

Tabela 5.5: Uporaba mobilnega telefona v čakalnici zdravstvenega doma pri anketirancih. 

5.2.8 Hipoteza 6 

V zadnji hipotezi, vezani na odgovore spletne ankete, smo predpostavljali, da večina moških 

pogosto ali zelo pogosto odloži svoj mobilni telefon v gostinskem lokalu na vidno mesto. 

Presenetljivo se jih je samo 8 % opredelilo, da to storijo vedno. Največ, 39 %, moških pa meni, 

da to naredijo le občasno. Skoraj tretjina moških, ki so odgovorili na spletno anketo, pa se je 

opredelila, da tega ne storijo nikoli. Za podajanje odgovorov pa se je opredelilo le 77 

posameznikov moškega spola. Glede na demografske podatke, ki smo jih dobili, 12 oseb 

moškega spola ni odgovorilo na to vprašanje.  

Odgovori Frekvenca Veljavni Kumulativa

1 (Nikoli) 25 10% 10%

2 (Občasno) 63 24% 34%

3 (Pogosto) 59 23% 57%

4 (Zelo pogosto) 57 22% 79%

5 (Vedno) 55 21% 100%

Skupaj 259 100%

Ko sedim v čakalnici zdravstvenega doma in čakam, kljub temu da v čakalnici 

nisem sam in bi lahko navezal stik z ostalimi čakajočimi, vzamem v roke mobilni 

telefon
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Tabela 5.6: Moški, ki odložijo svoj mobilni telefon v gostinskem lokalu na vidno mesto. 

 

5.2.9 Druge ugotovitve 

 

Ob analizi odgovorov iz spletne ankete smo prišli tudi do drugih ugotovitev, ki jih navajamo v 

nadaljevanju.  

 

Vprašanje za hipotezo 1 je bilo namenoma postavljeno za prvimi sklopi vprašanj, kjer smo prav 

tako spraševali po času, ki ga posamezniki namenjajo komuniciranju tako v živo kot tudi prek 

mobilnega telefona. Anketirancem namreč nismo želeli že takoj sugerirati odgovora. Ob 

vprašanju, ali se jim dozdeva, da več komunicirajo v živo ali več prek mobilnega telefona, jih 

65 %, torej 169, meni, da več časa namenijo komuniciranju v živo. Od 262, ki so na to vprašanje 

odgovorili, pa jih je 62 oziroma 35 % takih, ki menijo, da več komunicirajo prek mobilnih 

telefonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori Frekvenca Odstotek

Kumulativ

a

Nikoli 22 29% 29%

Občasno 30 39% 68%

Pogosto 8 10% 78%

Zelo pogosto 11 14% 92%

Vedno 6 8% 100%

Skupaj 77 100%

Ko pridem v gostinski lokal z družbo/družino odložim 

mobilni telefon na vidno mesto (mizo)
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Ali se vam zdi, da v zasebne namene več komunicirate v živo ali preko mobilnega telefona:   (n = 262) 

 

Slika 5.5: Primerjava neposrednega komuniciranja v živo in posrednega komuniciranja prek mobilnih 

telefonov. 

 

V vsebinskem sklopu vprašanj, ki smo jih navedli v spletni anketi, so prva tri vprašanja temeljila 

na uporabi mobilnih telefonov. Predvsem nas je zanimalo, koliko časa posamezniki v zasebne 

namene uporabljajo neposredno komunikacijo, koliko časa komunikacijo prek mobilnih 

telefonov in koliko časa uporabljajo mobilni telefon za druge namene. Pri vseh treh smo se 

zaradi primerjave odločili za podajanje istih odgovorov. Iz naslednje tabele (Tabela 7) je že 

takoj razvidno, da večina anketirancev meni, da več časa namenijo za neposredno 

komuniciranje, torej komuniciranje v živo, kar se je pokazalo tudi že ob neposrednem 

vprašanju, kakšno komunikacijo uporabljajo več. Večina meni, da komunicirajo v živo v 

zasebne namene dnevno od 30 minut dalje. Preseneča pa podatek, da je kar 14 %, torej 38 

anketirancev takšnih, ki neposredno komunicirajo v zasebne namene v živo tudi do šest ur.  

 

Največ anketirancev meni, da za komunikacijo prek mobilnih telefonov porabijo povprečno do 

30 minut dnevno, teh je kar 81, kar pomeni 29 % vseh vprašanih. Sledijo tisti, ki menijo, da 

dnevno komunicirajo prek mobilnih telefonov v povprečju 1 uro, in sicer je takšnih kar 27 %. 

Nato sledijo tisti, ki mobilni telefon za komunikacijo v povprečju dnevno uporabijo do največ 

15 minut. Le manjšina se je opredelila za druge odgovore. Preseneča pa dejstvo, da so se kar 

štirje anketiranci opredelili, da za komunikacijo uporabljajo mobilni telefon v povprečju tudi 

do šest ur dnevno. Glede na to, da so bila vprašanja zasnovana za komunikacijo v zasebne 

namene, so ti odgovori presenetljivi.  
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Tabela 5.7: Primerjava komuniciranja v živo, komuniciranja prek mobilnih telefonov in uporaba 

mobilnih telefonov za druge namene. 

 

Želeli bi tudi omeniti, da smo se z mnogo posamezniki, ki so sodelovali v anketi, po reševanju 

tudi pogovarjali o omenjeni temi. Večina se je strinjala, da se morda niti ne zavedajo, koliko 

časa dejansko komunicirajo prek mobilnega telefona, ker to počnejo samodejno. Enako velja 

za uporabo za druge namene, torej za brskanje po spletu, preverjanje spletnih socialnih omrežij 

in podobno. Prek pogovora pa smo tudi ugotovili, da je mogoče ravno prek nameščene 

aplikacije na mobilnem telefonu spremljati točen čas, ki je na mobilnem telefonu namenjen tako 

klicanju, pošiljanju SMS-sporočil, uporabi raznih aplikacij in podobno. 

 

Zanimive odgovore smo dobili tudi na vprašanje, kolikokrat anketiranci v povprečju na uro 

pogledajo na svoj mobilni telefon. Na naslednji sliki (Slika 5.6.) je iz odgovorov ankete 

prikazano, da se je večina opredelila, da v povprečju na mobilni telefon pogleda od enkrat do 

petkrat na uro. Presenečajo odgovori anketirancev, ki menijo, da v povprečju za zasebne 

namene nikoli ne pogledajo na svoj mobilni telefon, in sicer je takih kar 5 %, to je 13 

anketirancev. 3 % pa je tudi takih, ki v roku ene ure v povprečju pogledajo na telefon kar 

petdesetkrat. 

 

Tudi ob teh odgovorih se poraja vprašanje, ali se posameznik sploh zaveda, kolikokrat dnevno 

pogleda na svoj mobilni telefon. So dani odgovori sploh realna slika ali gre za dejanja, ki so 

zgolj predvidevanje? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek

 0 minut 1 0% 1 0% 13 5%

 Do 15minut 16 6% 43 16% 38 14%

 Do 30 minut 43 16% 81 29% 49 18%

 Do 60 minut ( eno uro) 41 15% 74 27% 85 31%

 Do 120 minut  (dve uri) 57 21% 30 11% 39 14%

 Do 150 minut  (dve uri in 

pol)
26 9% 15 5% 14 5%

 Do 180 minut  (tri ure) 40 14% 12 4% 17 6%

 Do 300 minut (šest ur) 38 14% 4 1% 5 2%

  Skupaj 262 95% 260 94% 260 94%

Koliko časa v zasebne namene na 

dan osebno (v živo) komunicirate z 

drugimi

Koliko časa v zasebne namene na dan 

uporabljate svoj mobilni telefon za 

komuniciranje (klici, SMS sporočila, e-

pošta, aplikacije za komuniciranje kot 

so Viber, Whatsup ipd)

Koliko časa dnevno namenite na 

svojem mobilnem telefonu za druge 

namene (brskanje po spletu, pregledu 

družbenih omrežij, preverjanje e 

pošte, uporaba aplikacij in podobno
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Kolikokrat na uro v povprečju pogledate/preverite svoj mobilni telefon ( v zasebne namene) :    

 

Slika 5.6: Pogled na mobilni telefon na uro. 

 

V zadnjem sklopu vprašanj, ki so bila definirana s trditvami, smo predpostavljali situacije, ki 

so nam vsem znane. Odgovori so bili podani po Likertovi lestvici, in sicer z izbiro nikoli, 

občasno, pogosto, zelo pogosto in vedno. Odgovori anketirancev, ki zadevajo trditve ob 

situaciji v gostinskem lokalu, se že na prvi pogled razlikujejo od tistih, ki zadevajo čakalnice 

zdravstvenih ustanov. Več kot polovica anketirancev meni, da v situaciji, ko pridejo v gostinski 

lokal s prijatelji ali družino, v času druženja le občasno uporabijo svoj telefon. Kar 18 %, torej 

44, pa jih meni, da tega ne storijo nikoli.  

 

Presenetljiv je tudi podatek, da kar 27 % anketirancev meni, da ko pridejo v gostinski lokal z 

družbo oziroma družino, nikoli ne odložijo mobilnega telefona na vidno mesto. Pri izvajanju 

opazovanja z udeležbo imamo sicer navedeno hipotezo, kjer predpostavljamo, da večina 

posameznikov, ki pridejo v gostinski lokal v družbi odraslega posameznika, v roku 5 minut od 

prihoda položi svoj mobilni telefon na vidno mesto. Glede na rezultate ankete bomo pozorni 

tudi na posameznike, ki pridejo v gostinski lokal z družino oziroma družbo.  
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Tabela 5.8: Odgovori na trditve ob določenih situacijah. 

 

Glede na druge situacije moramo upoštevati tudi dejstvo, da za večino zdravstvenih ustanov 

velja, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Naše predvidevanje pa je tudi, da se v 

zdravstvenih ustanovah nahajajo posamezniki, ki iz uvidevnosti do preostalih pacientov v svoji 

okolici izklopijo zvonjenje oziroma izključijo mobilni telefon. Odgovor bomo poiskali tudi s 

pomočjo opazovanja z udeležbo, ki ga bomo izvedli v več različnih zdravstvenih ustanovah. 

Ob opazovanju se bomo predvsem osredotočili na starše, ki v zdravstvene ustanove pridejo z 

otroki. Med čakanjem imajo namreč idealno priložnost, da z otrokom vzpostavijo posredno 

komunikacijo, vendar se vse prevečkrat zgodi, da za kratkočasenje svojemu otroku ponudijo 

mobilni telefon za igranje igric. 

5.3 Opazovanje z udeležbo 

5.3.1 Tehnika opazovanja 

Kvalitativna metoda, ki smo jo uporabili v empiričnem delu naloge, je temeljila na opazovanju, 

s katerim smo želeli prepoznati in zabeležiti čim več primerov, kjer bi zaznali vplive uporabe 

mobilnih telefonov na komunikacijo. Pri tem smo se osredotočili na vnaprej pripravljene 

hipoteze, ki smo jih že navedli. 

 

Za metodo opazovanja smo se odločili predvsem zato, ker smo že pred izvedbo raziskave 

mnogokrat zasledili situacijo na javnem mestu, kjer so posamezniki, namesto da bi vzpostavili 

Situacija Nikoli Občasno Pogosto

Zelo 

pogosto Vedno Skupaj

25 63 59 57 55 259

10% 24% 23% 22% 21% 100%

44 131 32 23 18 248

18% 53% 13% 9% 7% 100%

66 93 35 28 22 244

27% 38% 14% 11% 9% 100%

Ko pridem v gostinski lokal z družbo/družino odložim 

mobilni telefon na vidno mesto (mizo)

Ko pridem v gostinski lokal z partnerjem ali prijatelji, v 

času druženja vsaj enkrat uporabim svoj mobilni telefon

Odgovori

Ko sedim v čakalnici zdravstvenega doma in čakam, 

kljub temu da v čakalnici nisem sam in bi lahko navezal 

stik z ostalimi čakajočimi, vzamem v roke mobilni 

telefon

Spodaj je navedenih nekaj trditev, vi pa prosim označite kako pogosto se vam to zgodi: 
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komunikacijski odnos s svojo okolico, svojo pozornost namenili svojemu mobilnemu telefonu. 

Eden izmed razlogov izvedbe opazovanja pa je, da dobimo jasnejšo sliko kot pri dejanskem 

podajanju odgovorov na anketo. Pri opazovanju smo bili pozorni predvsem na vedenje 

opazovalcev in njihovo interakcijo, odnose, neposredno medsebojno komunikacijo ter 

predvsem na uporabo mobilnih telefonov. Veliko nam pove že mimika obraza osebe, ki jo 

opazujemo, kajti posameznika, ki rešuje anketo, ne moremo videti.  

 

Kordeš in Smrdu kot eno izmed prednosti opazovanja navajata tudi, da je uporabno predvsem 

tam, kjer bi zavedanje sodelovanja v raziskavi lahko vplivalo na rezultate (Kordeš et al. 2015). 

Kot smo že omenili, so pri reševanju spletne ankete mnogi anketiranci naknadno izkazali dvome 

o tem, da se dejansko vsak posameznik verjetno niti ne zaveda, kolikokrat presliši sogovornika, 

medtem ko uporablja svoj mobilni telefon, enako mnenje so mnogi podali pri tem, kolikokrat 

pogledajo na svoj mobilni telefon. Na podlagi teh dognanj smo se odločili, da je opazovanje 

določenih situacij tudi najprimernejši način raziskave.  

 

5.3.2 Izvedba opazovanja z udeležbo 

 

Raziskavo smo načrtovali v sosledju petih korakov. V začetni fazi smo definirali namen 

raziskave in postavili hipoteze. V naslednji fazi smo definirali predmet opazovanja, in sicer so 

bili to posamezniki, ki uporabljajo mobilne telefone v vnaprej opredeljenih javnih prostorih. 

Gre za uporabnike mobilnih telefonov, ki so se naključno znašli v/na opazovanem prostoru ob 

času opazovanja, in njihove morebitne spremljevalce. V nadaljevanju smo izbrali prostor 

opazovanja ter definirali čas opazovanja, ki smo ga prilagodili dostopnosti. V naslednji fazi 

smo pripravili opazovalni list, s pomočjo katerega smo si pozneje lahko sistematično zapisovali 

vedenje in trajanje opazovanih situacij v določenih frekvenčnih zaporedjih. Da bi se izognili 

posploševanju in subjektivnemu navajanju, smo si beležili celotno dogajanje in si ga sproti 

zapisovali za vse izbrane enote opazovanja. V zadnjem, petem koraku smo s pomočjo analize 

opazovanja interpretirali rezultate ter si odgovorili na zastavljene hipoteze, hkrati pa tudi dobili 

potrditev na analizo anketnega vprašalnika.  
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Večino opazovanj smo izvajali v Ljubljani, nekaj tudi v Grosuplju, in sicer v aprilu 2017, v 15-

dnevnem roku, tako v dopoldanskem času kot tudi popoldanskem, v različnih urah dneva. V 

istem prostoru smo dogajanje opazovali največ eno uro. Večji del opazovanja smo sedeli v 

čakalnici, v gostinskih lokalih ali pa stoje opazovali dogajanje na avtobusni postaji. V svoje 

opazovanje smo zajeli vse čakajoče in mimoidoče, ki so se pojavili na kraju opazovanja, in si 

vse dogajanje podrobno zapisali. Poudariti moramo, da opazovani niso bili seznanjeni s tem, da 

so opazovani.  

 

Uporabnike mobilnih telefonov smo v aprilu opazovali v zobozdravstveni čakalnici 

Zdravstvenega doma Grosuplje in čakalnici Zdravstvenega doma Šiška. Čeprav je v vseh 

zdravstvenih ustanovah uporaba mobilnih telefonov prepovedana oziroma je treba vsaj utišati 

zvonjenje, se posamezniki tega v resnici malokdaj držijo.  

 

V Zdravstvenem domu Grosuplje smo opazovanje izvajali tako v dopoldanskem kot tudi v 

popoldanskem času. V vseh primerih smo izvajali opazovanje v čakalnici otroške 

zobozdravstvene službe. Opazovanje v čakalnici smo prilagodili urniku zobozdravnika za 

otroke. Za opazovanje pri zobozdravniku za otroke smo se odločili na podlagi hipoteze, in sicer 

zato, ker smo želeli opazovati starše z mladoletnimi otroki. Skupaj smo opravili štiri obiske, 

enega v dopoldanskem času in tri v popoldanskem. V skupaj štirih obiskih je opazovanje v eni 

čakalnici trajalo največ dvajset minut, nato smo čakalnico zapustili in se vanjo vrnili pozneje, 

ko so se čakajoči zamenjali.  

 

Opazovanje v Zdravstvenem domu Šiška smo opravili v petih različnih dnevih v čakalnici 

pediatra, in sicer v popoldanskem času. V čakalnici smo ostali največ pol ure, nato smo 

čakalnico zamenjali in se vrnili pozneje. Prav tako smo se odločili, da bomo izvedli opazovanje 

v čakalnici pediatra ravno zato, da opazujemo starše pri njihovem vedenju ob predšolskih 

otrocih.  

 

V vseh primerih smo upoštevali naključne čakajoče, ki so bili v družbi predšolskih otrok, vendar 

ne dojenčkov. Osredotočali smo se na otroke v starostni skupini od 3 do 6 let. V obeh ustanovah, 

tako v Zdravstvenem domu Grosuplje kot v Zdravstvenem domu Šiška, so si čakalnice zelo 
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podobne. Starši imajo s svojimi otroki v času čakanja možnost sedeti na klopeh, ki so 

namenjene pacientom ob čakanju. Vse čakalnice, ki smo jih obiskali, so opremljene s slikami 

otroških motivov, preventivnimi razlagami različnih bolezenskih stanj ter reklamnimi panoji. 

Stoli in klopi so v vseh čakalnicah nameščeni tako, da lahko čakajoči sedijo drug poleg drugega. 

Opazovanje smo izvajali v čakalnicah, kjer paciente naročajo na uro, vendar prihajajo tudi 

pacienti z nujnimi bolezenskimi stanji.  

 

Opazovanje smo izvedli tudi na avtobusnih postajališčih, ki so del javnih površin na odprtem 

prostoru, kjer se prepleta tako javni kot zasebni prostor. »Javni prostori z dimenzijo 

povezovanja so del krožnega procesa, ki spodkopava ločnico med javnim in zasebnim. Na ta 

način se ustvarja nova povezanost med prostori, ki temelji na ideji, da imajo ljudje možnost in 

pravico do lastnega gibanja in premikanja iz enega prostora v drugega« (Urry 2007). 

 

Javni avtobusni prevoz temelji na delovanju, da iz enega dela mesta pripelje ljudi na drugega. 

Namen avtobusnega prevoza je bil prvotno namenjen za razdalje, ki jih je bilo težje prehoditi, 

v današnjem času pa se uporablja tudi za krajše razdalje, ki bi jih lahko prehodili. Tako med 

vožnjo z avtobusom kot tudi na postajališčih, ki so namenjena čakanju, ljudje lahko opravljajo 

različne aktivnosti, med katerimi je najbolj pogosta ravno uporaba mobilnih telefonov. V 

današnjem času vlogo revij in časopisov, ki so jih prejšnje generacije brale na avtobusnih 

postajališčih, nadomešča uporaba mobilnih telefonov. Na ta način si posameznik krajša čas med 

čakanjem, posledično pa se tudi zaščiti pred pozornostjo in morebitnim začetkom interakcije z 

drugimi čakajočimi.  

 

Avtobusna postajališča smo opazovali na dveh lokacijah. Prva lokacija je postajališče 

Ljubljanskega mestnega avtobusa na Celovški cesti pri Kinu Šiška, in sicer na avtobusni progi, 

ki pelje proti mestu. Drug kraj opazovanja pa je bil v središču Ljubljane na Slovenski cesti, 

postajališče Bavarski dvor, kjer ustavljajo avtobusi, ki nadaljujejo smer proti Bežigradu. 

Opazovanje smo v obeh primerih izvajali 5 delovnih dni tako v popoldanskem kot tudi v 

večernem času. Postajališče pri Kinu Šiška smo v štirih zaporednih delovnih dneh opazovali v 

večernem času, en dan pa v popoldanskem. Večerni čas opazovanja smo izbrali zaradi kulturnih 

dogodkov, ki so se istočasno izvajali v neposredni bližini, in s tem je bilo tudi več možnosti, da 
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zajamemo čim širšo množico posameznikov, ki so primerni za opazovanje. Postajališče v 

središču mesta pa smo v petih zaporednih delovnih dneh opazovali v popoldanskem času, in 

sicer po predvidevanjih po koncu službenih obveznosti, ko je na postajališču veliko ljudi. 

Opazovanje na enem kraju je trajalo največ pol ure, nato smo kraj zapustili in se vrnili pozneje.  

 

Gostinske lokale smo si za opazovanje izbrali zaradi opažanj, ki smo jih zaznali že pred samo 

izvedbo raziskave. Namreč vedno več posameznikov uporablja mobilne telefone tudi v 

gostinskih lokalih, kljub temu da so v družbi znanih ljudi, s katerimi že imajo določene odnose.  

 

Prav tako kot čakalnice zdravstvenih domov in avtobusnih postajališč so tudi gostinski lokali 

del javnega prostora, za katere je značilno, da jih posamezniki obiskujejo občasno, vsebujejo 

pa elemente tako javnega kot tudi zasebnega. V gostinskih lokalih obstaja možnost postavitve 

pohištva in način gradnje tako, da navidezno ustvari občutek, da mize niso postavljene preveč 

skupaj, in na ta način posameznik dojema prostor kot zasebni. S tem namenom se lahko v 

gostinskem lokalu rešujejo tudi intimne zadeve, pri čemer posameznik pozablja, da se nahaja v 

javnem prostoru, kjer se lahko vse vidi in sliši (Goffman 2010). 

 

Glede na to, da poznamo več tipov gostinskih lokalov, smo si za opazovanje izbrali takšnega, 

kjer se v večini zadržujejo posamezniki zaradi druženja ob pijači. Ljudi smo opazovali tako v 

notranjosti lokala kot na terasi, ki je prav tako namenjena druženju. Opazovanje smo opravili v 

desetih obiskih, tako ob delavnikih kot tudi med koncem tedna, vendar en obisk gostinskega 

lokala ni trajal več kot eno uro. Omenjeni gostinski lokal je namenjen vsem generacijam, in 

sicer za posedanje in kramljanje s svojimi bližnjimi, in se nahaja zraven blagovnice v središču 

Ljubljane. Gre za gostinski lokal, kjer poteka družabno življenje vse dni v tednu.  

5.3.3 Hipoteza 7 

 

Med opazovanjem v čakalnicah na vseh lokacijah smo skupaj zajeli 130 posameznikov, ki so 

bili predvidoma starši z vsaj enim predšolskim otrokom. Kar 55 staršev, torej dobrih 42 % od 

vseh opazovanih, je bilo takšnih, da so v prvih petih minutah od prihoda v čakalnico svoj 

mobilni telefon že imeli v roki. Od tega jih je 10 prišlo v čakalnico že s pogledom, usmerjenim 
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na telefon, oziroma so se po telefonu že pogovarjali ob vstopu, čeprav so imeli ob sebi 

predšolskega otroka. V roku 10 minut od prihoda v čakalnico pa jih je bilo 35 takšnih, torej 

skoraj 27 %, ki so mobilni telefon ponudili svojemu otroku. V vseh primerih je šlo za starše, ki 

so spremljali le enega otroka. Naj še poudarimo, da otroci niso prosili za mobilni telefon, 

temveč so starši sami od sebe ponudili napravo. Vsi starši so jasno povedali svojim otrokom, 

da lahko v času čakanja na njihovem mobilnem telefonu igrajo igrice. Žal v besedah teh staršev 

ni bilo zaznati, da bi z otrokom želeli vzpostavili kakršnokoli komunikacijo. V nekaj primerih 

so otroci jasno povedali, da jih je zdravniškega pregleda strah, vendar so namesto tolažbe v 

obliki besed dobili v roke mobilni telefon. Presenetilo pa nas je dejstvo, da je bilo 20 staršev, 

torej dobrih 15 %, takšnih, da so se uporabe mobilnega telefona lotili sami, otroke pa tako rekoč 

prepustili čakanju. V vseh primerih je šlo za uporabo mobilnega telefona za druge namene, torej 

brskanje po spletu, pregled socialnih omrežji, kot smo opredelili že v prvem delu empiričnega 

dela raziskovalne naloge. Opozoriti pa je še treba, da je na vhodu obeh zdravstvenih domov 

jasno izpostavljeno, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Glede uporabe mobilnih 

telefonov v čakalnicah zdravstvenih domov bi želeli še izpostaviti okolico oziroma druge 

paciente, ki so dogajanje spremljali. Čakalnice med opazovanjem niso bile pretirano polne, 

vendar se v tem času tudi ni zgodilo, da bi bile popolnoma prazne. Le pri dveh odraslih 

posameznikih v okolici je bilo zaznati očitajoče poglede ter nestrinjanje in jasno je bilo, da 

izražata nezadovoljstvo nad uporabo mobilnega telefona v čakalnici zdravstvene ustanove.  

5.3.4 Hipoteza 8 

V opazovanje na avtobusnih postajališčih smo skupaj zajeli 475 posameznikov, ki so naključno 

prihajali na avtobusno postajališče. Na obeh lokacijah so le-ta urejena in opremljena z 

elektronskim beleženjem vseh prihodov mestnih avtobusov ter s t. i. citylight reklamnimi 

panoji. Prav tako naj poudarimo, da se avtobusna postajališča nahajajo ob zelo prometnih 

cestah. Ob opazovanju smo se osredotočili predvsem na starostno skupino od 20 do 45 let. Na 

avtobusnem postajališču Kina Šiška smo v opazovanje zajeli 184 posameznikov, medtem ko 

smo na Bavarskem dvoru opazovali 291 naključnih čakajočih. Ves čas smo spremljali dogajanje 

prav tako na avtobusnih postajališčih, nekaj časa stoje, nato sede in obratno. Od vseh 

opazovanih je bilo skoraj 16 %, torej 73, takšnih, ki so v roku ene minute od prihoda na 

avtobusno postajališče imeli v rokah svoj mobilni telefon. Od tega je bilo 15 posameznikov 
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takšnih, da so že ob prihodu na avtobusno postajo komunicirali prek mobilnega telefona. Od 73 

posameznikov, ki smo jih opazovali in so vzpostavili interakcijo na mobilnem telefonu, pa je 

bilo 5 takšnih posameznikov, ki so na avtobusno postajališče prišli v družbi druge osebe, s 

katero jih je očitno vezal nek odnos. Čeprav smo se ob opazovanju osredotočali na 

posameznike, ki so mobilni telefon uporabljali, pa je treba poudariti, da je bilo ob opazovanju 

tudi kar nekaj situacij, ko so posamezniki že takoj ob prihodu na avtobusno postajališče tudi 

vstopili na avtobus. Ob uporabi aplikacije na mobilnem telefonu, ki jo podpira LPP (Ljubljanski 

potniški promet), je namreč mogoče do minute natančno preveriti, kdaj določen avtobus na 

avtobusno postajališče pride. Iz tega lahko sklepamo, da so tudi posamezniki s tem seznanjeni 

in jim avtobusa ni treba čakati, torej lahko pridejo na postajališče zadnjo minuto. Lahko pa tudi 

sklepamo, da so pogledi na mobilni telefon na avtobusnem postajališču namenjeni ravno tej 

aplikaciji, kljub temu da je omenjena časovnica zabeležena tudi na vsakem postajališču. 

5.3.5 Hipoteza 9 

 

Ob opazovanju smo se osredotočali na osebe, ki so se v gostinskem lokalu družile z eno odraslo 

osebo. Med opazovanjem v gostinskem lokalu smo v desetih dneh zabeležili 570 

posameznikov, ki so prišli v gostinski lokal. Spremljali smo samo posameznike, ki so že ob 

vstopu v gostinski lokal prišli v družbi. V 5 minutah od prihoda v gostinski lokal je bilo 19,56 

%, torej 112, takšnih, ki so svoj mobilni telefon odložili na vidno mesto, v večini primerov je 

bila to miza. V 63 primerih pa so v 5 minutah to naredili vsi opazovani. Skozi celotno 

opazovanje smo spremljali tudi uporabo mobilnih telefonov med pogovorom s sogovornikom, 

s katerim so prišli v gostinski lokal. Kar 23 posameznikov je med druženjem sprejelo klic, 

čeprav so bili sredi neposrednega pogovora v živo. Od tega so bili 3 taki, ki so za čas pogovora 

mizo zapustili in se vrnili, ko so končali klic. 8 pa je bilo takšnih, da so na svoj mobilni telefon 

nenehno gledali in ga tudi preverjali. V teh primerih se je z mimike obraza njihovih 

»sogovornikov«, s katerimi so se družili, jasno videlo nestrinjanje, v dveh primerih pa smo 

slišali tudi verbalne pripombe. Od 23 opazovanih, ki so sprejeli klic, pa je bilo 5 takšnih, da so 

po končanem pogovoru prek mobilnega telefona le-tega pospravili.  
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5.4 Druge ugotovitve 

Pri izvedbi opazovanja v zdravstvenih ustanovah nas je predvsem presenetilo dejstvo, da kljub 

temu, da je uporaba mobilnih telefonov načeloma prepovedana, obstaja mnogo posameznikov, 

ki se tega ne držijo. Tudi v drugih čakalnicah in na hodnikih je bilo zaznati kar nekaj kličočih, 

videti pa je bilo tudi kar nekaj posameznikov, ki so imeli pogled usmerjen na svoj mobilni 

telefon. Glede na to, da smo se osredotočili na opazovanje staršev, pa nas preseneča dejstvo, da 

starši ne izkoristijo časa ob čakanju in ne komunicirajo s svojimi otroki.  

 

Opazovanju na avtobusnih postajališčih smo namenili največ časa, in sicer 8 ur, vendar je delež 

opazovanih, ki smo jih definirali v hipotezi, tu najmanjši. Glede na opazovanje si upamo trditi, 

da je z uvedbo interaktivnih prikazov na avtobusnih postajališčih in tudi z uvedbo aplikacije na 

mobilnih telefonih za posameznike bistveno lažje predvideti prihod na avtobusno postajališče. 

Posameznik lahko na ta način pride na postajališče v zadnji minuti in se izogne čakanju. Se pa 

tu lahko vprašamo, kdaj in na katerem kraju posameznik morebiti pogleda na aplikacijo 

mobilnega telefona. Na drugi strani pa posameznik tudi izgublja morebiten neposredni stik, ki 

bi ga lahko na avtobusnem postajališču vzpostavil z drugimi čakajočimi.  

 

Pri opazovanju v gostinskem lokalu smo ob interakcijah opazovali tudi »neuporabnika« in 

njegove odzive, ki so bili precej različni. Nekateri so v tem času vzeli svoj mobilni telefon v 

roke, večina pa si je pozorneje ogledovala okolico in dogajanje v gostinskem lokalu. Od vseh 

opazovanih, ki smo jih spremljali, pa smo opazili tudi, da so 4 posamezniki, ki so imeli telefon 

ves čas na vidnem mestu, na svojem mobilnem telefonu uporabljali tudi fotografiranje in očitno 

je bilo, da so fotografije v naslednjem trenutku že pošiljali po mobilnem telefonu.  

 

Poudarili bi, da je pri opazovanju pomemben tudi odnos med posamezniki, ki se družijo v 

gostinskem lokalu. Plantova trdi, da se posamezniki s prijatelji in znanci vedejo drugače kot s 

poslovnimi partnerji, iz česar lahko sklepamo, da so načini uporabe mobilnih telefonov v 

poznanem okolju bistveno drugačni. Uporaba mobilnih telefonov v poznanem okolju je bolj 

sproščena, kar privede do tega, da ob pogovoru posamezniki ne zapuščajo mize in redkeje 

ignorirajo telefonske pogovore, manjkrat pa ob telefonskem pogovoru tudi šepetajo. V 
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situacijah, kjer vsi v okolici poznajo kličočega, pa je uporaba še bolj specifična. V takšnih 

primerih se večkrat zgodi, da uporabnik prevzame vlogo prenašalca sporočil in ves čas 

pogovora skupino seznanja in hkrati z njimi tudi neverbalno komunicira. S pomočjo 

neverbalnega komuniciranja komentira vsebino pogovora, ne da bi sogovornik na telefonu to 

vedel (Plant 2001). 

 

V gostinskem lokalu je bilo od 570 posameznikov, ki smo jih opazovali, skoraj 20 odstotkov 

takšnih, ki so, kljub temu da so bili v družbi ene odrasle osebe, v roku 5 minut od prihoda 

odložili svoj mobilni telefon na vidno mesto. Glede na to, da smo se osredotočili zgolj na 

posameznike, ki so vstopili v gostinski lokal že v družbi, je delež opazovanih kar visok. 

Predvsem je treba poudariti, da je v tem primeru zelo pomembno tudi, v kakšnem odnosu sta 

posameznika. 

 

Na vseh lokacijah opazovanja smo opazili še mnogo drugih podrobnosti, ki bi jih lahko preučili. 

Ob opazovanju smo prišli do zaključka, da ima tema raziskovanja širok spekter in da obstaja še 

mnogo dejstev, ki so primerna za nadaljnje raziskovanje.  

5.5 Interpretacija rezultatov in ugotovitve 

V vsakem posamičnem prostoru smo skupaj izvajali opazovanje 18 ur in pol. Tako v 

zdravstveni čakalnici kot v gostinskih lokalih smo opazovali posameznike, ki so že bili v družbi, 

in sicer v zdravstvenih domovih v družbi otrok, v gostinskih lokalih pa v družbi odrasle osebe. 

Na avtobusnih postajališčih pa smo se osredotočili prav na vse naključno čakajoče, tako v 

družbi kot tudi posameznike, ki so bili tam sami. 

 

V spodnji tabeli je predstavljena diagnostika opazovanja, in sicer glede na kraj in čas 

opazovanja, navedli pa smo tudi število opazovanih enot, torej posameznikov. Po končani 

analizi smo dodali tudi število opazovanih iz hipotez, torej posameznikov, ki so bili opaženi 

glede na vnaprej predpostavljene hipoteze.  
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Kraj 

opazovanja 

 Čas 

opazovanja 

Število 

opazovanih 

Število 

opazovanih 

iz hipotez 

Delež 

opazovanih 

iz hipotez 

zdravstvena 

ustanova 

ZD 

Grosuplje 

2 uri 57 16  

ZD Šiška 2,5 ure 73 19  

SKUPAJ 4,5 ure 130 35 26,92 % 

avtobusno 

postajališče 

Kino 

Šiška 

4 ure 184 21  

Bavarski 

dvor 

4 ure 291 52  

SKUPAJ 8 ur 475 73 15,37 % 

gostinski 

lokal 

Monet 6 ur    

SKUPAJ 6 ur 570 112 19,65 % 

Tabela 5.9: Diagnostika opazovanja. 

 

Najmanj časa smo namenili opazovanju v zdravstvenih domovih, vendar smo tam opazili 

največji delež opazovanih, ki so uporabljali mobilne telefone, kot smo definirali v hipotezi. 

Predvsem je skrb vzbujajoče to, da je v zdravstvenih domovih splošno znano in tudi zapisano, 

da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana, vendar posamezniki še vedno brez kakršnihkoli 

skrbi le-te uporabljajo. Od skupaj 130 opazovanih staršev jih je bilo namreč skoraj 27 % 

takšnih, ki so mobilni telefon v roku 10 minut od prihoda v čakalnico ponudili svojim otrokom, 

namesto da bi z njimi neposredno komunicirali. Menimo, da je skrb vzbujajoče, da so svojim 

otrokom v tem primeru slab vzgled.  

 

V nadaljevanju bomo poskušali rezultate spletne ankete in opažanja iz okolice strniti v sklepno 

dejanje raziskovalne naloge ter dobiti jasno in realno sliko uporabe mobilnih telefonov in 

možnosti komunikacije v družbi.  
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

6.1 Povzetek rezultatov 

V sklepnem delu raziskovalne naloge bomo naredili celoten povzetek rezultatov, tako iz spletne 

ankete kot tudi s pomočjo opazovanja z udeležbo. Uporabo mobilnih telefonov in njihov vpliv 

na komunikacijo ter posledično na medosebne odnose bomo poskušali razložiti s pomočjo 

odgovorov na vprašanja, ki so se nam porajala v začetku raziskovanja. Najprej bomo povzeli 

ključne ugotovitve ob prebiranju številne literature in jih poskušali povezati z ugotovitvami 

empiričnega dela raziskovanja.  

 

Na podlagi prebrane strokovne literature lahko trdimo, da mnogo raziskovalcev meni, da so 

nam mobilni telefoni na določenih področjih močno olajšali življenja. Predvsem se večina 

strinja, da ob današnjem tempu življenja lahko vedno in povsod vzpostavimo stik tako s 

prijatelji, sorodniki in znanci kot tudi z drugimi člani socialnih omrežij. Že desetletja nazaj pa 

so mnogi izpostavili skrbi in strahove ob čezmerni uporabi mobilnih telefonov, ki pa so se v 

zadnjih letih v razviti družbi tudi uresničili. Večina izpostavlja ravno spremembo odnosov ter 

pogostost, predvsem pa kakovost komunikacijskega procesa.  

 

Menimo, da je treba pri uporabi mobilnih telefonov predvsem vklopiti zdrav razum in najti nek 

zdrav odnos do uporabe mobilnih telefonov. Kot smo zapisali, so mnogi raziskovalci povezali 

uporabo mobilnega telefona tudi s psihičnimi motnjami posameznika, pri čemer menimo, da 

gre pri uporabi mobilnih telefonov le za del dejavnikov, ki povzročajo razne motnje. Tempo 

življenja na nezavedni ravni teži k popolnosti, vendar na ta način mnogokrat popači sliko 

komunikacije in posledično medosebnih odnosov, ki so žal mnogokrat še vedno tabu tema.  

 

Na podlagi odgovorov spletne ankete kot tudi posameznikov, ki so bili opazovani, lahko trdimo, 

da ima v Sloveniji še vedno prednost neposredno komuniciranje. Na tej točki je stvar vsakega 

posameznika, da vklopi zdravorazumsko razmišljanje in se zaveda, da z neposrednim 

komuniciranjem vzpostavimo in vzdržujemo boljše stike s svojimi socialnimi omrežji. Glede 
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na raziskave drugod po svetu lahko rečemo, da v Sloveniji stanje še ni problematično, saj se 

večina očitno zaveda, da je neposredna komunikacija pristnejša.  

 

Skrb vzbujajoče pa je stanje, ki smo ga zaznali ob opazovanju staršev v zdravstvenih 

čakalnicah, ko otroku, namesto da bi z njim vzpostavili pristno komunikacijo, raje ponudijo 

svoj mobilni telefon za kratkočasenje. Zavedati se moramo, da smo otrokom vzgled in da ti 

nevede prevzemajo naše vzorce. Glede na to dejstvo in dejstvo, da so otroci s tehnologijo 

bistveno bolj povezani kot odrasli, se nam poraja vprašanje, v kakšni družbi bodo živeli, ko 

odrastejo.  

6.2 Sprejemanje oziroma zavračanje hipotez 

6.2.1 Hipoteze, vezane na anketni vprašalnik 

 

Ob prebiranju strokovne literature smo si zastavili 9 hipotez, ki smo jih želeli preveriti s 

pomočjo spletnega anketnega vprašalnika in izvedbo opazovanja z udeležbo. Vse hipoteze so 

bile sestavljene na podlagi realnih situacij v vsakdanjem življenju, želeli pa smo preveriti, 

kakšno je mnenje naključnih anketirancev. Hipoteze smo postavili predvsem iz naključnih 

opazovanj iz preteklosti in tudi glede na dognanja in raziskave, ki smo jih zasledili ob prebiranju 

literature.  

 

V nadaljevanju bomo za vsako hipotezo, ki smo si jo zastavili, podali komentar in povezali tako 

preučen teoretični del kot tudi povzetek analize ter jo na ta način potrdili oziroma ovrgli. V 

spodnji tabeli smo naredili kratek povzetek ob potrditvi oziroma zavračanju hipotez. 
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Slika 6.1: Potrjevanje oziroma zavračanje hipotez. 

 

Glede na številne že opravljene raziskave in strokovno literaturo smo predvidevali, da mlajša 

generacija več komunicira prek mobilnih telefonov kot neposredno, torej v živo. V primerjavi 

z generacijo, ki je starejša od 40 let, mlajši res več komunicirajo prek mobilnih telefonov, 

vendar moramo prvi del hipoteze zavrniti, saj se je večina pod 40 let opredelila, da več 

komunicira v živo. Drugi del hipoteze pa lahko potrdimo, saj so starejši od 40 let prav tako v 

večini odgovorili, da več komunicirajo v živo. Splošno gledano lahko zastavljeno hipotezo 

potrdimo le delno.    

 

Glede na to, da se z leti mobilni telefoni vedno več uporabljajo tudi za brskanje po spletu, 

uporabo virtualnih socialnih omrežij ter številnih aplikacij, smo predvidevali, da vsaj polovica 

mlajših od 40 let za te namene uporablja svoj mobilni telefon vsaj uro dnevno, starejši od 40 let 

pa manj kot uro dnevno. Pri mlajših od 40 let je res vsaj polovica takih, ki uporabljajo mobilne 

telefone za druge namene več kot uro dnevno, vendar se je večina opredelila, da za druge 

namene uporablja mobilne telefone od pol ure do ure dnevno. Zato prvega dela hipoteze tudi v 

Potrjena Ovržena Delno potrjena

Hipoteza 1

Hipoteza 2

Hipoteza 3

Hipoteza 4

Hipoteza 4

Hipoteza 5

Hipoteza 6

Hipoteza 7

Hipoteza 8

Hipoteza 9
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tem primeru ne moremo potrditi. Pri generaciji, starejši od 40 let, pa sicer večina uporablja 

mobilne telefone za druge namene manj kot uro dnevno, vendar se je v starostnem razredu od 

41 do 60 let večina opredelila, da uporablja mobilne telefone za druge namene uro dnevno, tako 

da, splošno gledano, tudi tega dela hipoteze ne moremo potrditi v celoti. 

 

 

Kot smo navedli že v teoretičnem delu, v komunikacijskem procesu nastajajo tudi nesporazumi, 

ki lahko izvirajo iz okolice. Kot enega izmed nesporazumov lahko štejemo tudi motnjo, ko 

prejemnik sporočila zaradi preverjanja svojega mobilnega telefona presliši sogovornika. V 

anketnem vprašalniku smo preverjali, kolikokrat se to zgodi našim anketirancem. V hipotezi 

smo navedli, da večina vprašanih pogosto presliši sogovornika zaradi preverjanja svojega 

mobilnega telefona. Od vseh anketirancev, ki so v spletni anketi sodelovali, se jih je večina 

opredelila, da se jim to zgodi le občasno ali nikoli. Da se anketirancem to dogaja pogosto, kot 

smo trdili v hipotezi, sta se opredelila le 2 % vprašanih. Hipotezo lahko zavrnemo. Postavlja pa 

se nam vprašanje, zakaj posameznik preverja svoj mobilni telefon, morda ker čaka neko 

določeno interakcijo ali gre zgolj za temo pogovora, ki mu ne ustreza?   

  

V naslednji hipotezi smo predpostavljali, da večina anketirancev ob pisku oziroma ob 

kakršnikoli interakciji na mobilnem telefonu kljub temu, da so sredi neposrednega pogovora v 

živo, pozornost preusmerijo na svoj mobilni telefon. Večina anketirancev se je opredelila, da 

se jim ob hkratni interakciji na mobilnem telefonu in neposrednem pogovoru v živo le občasno 

zgodi, da pozornost preusmerijo na svoj mobilni telefon. Torej lahko tudi to hipotezo zavrnemo.  

 

V sklopu naslednjih hipotez smo se postavili v realne situacije, ki so znane vsem anketirancem. 

Že v teoretičnem delu smo navedli skrb vzbujajoče stanje uporabe mobilnih telefonov na javnih 

mestih. Predvsem bi tukaj izpostavili ustanove, kjer je uporaba mobilnih telefonov načeloma 

prepovedana, vendar se večina tega niti ne zaveda. Res je, da mnogi utišajo zvonjenje, vendar 

svoj mobilni telefon prav tako uporabljajo. Večinoma gre za uporabo za druge namene, torej za 

brskanje po spletu, pregledovanje e-pošte, uporabo aplikacij, pri mlajši generaciji pa predvsem 

za igranje igric.  
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V hipotezi smo navedli, da več kot tri četrtine posameznikov ob čakanju v zdravstvenem domu 

vedno vzame mobilni telefon v roke. Iz analiziranih podatkov je razvidno, da je glede na 

postavljeno hipotezo takih le 21 %, torej hipotezo zavrnemo. Največ anketirancev se je 

opredelilo, da to storijo le občasno, in sicer je bilo takšnih 24 %. Čeprav smo hipotezo zavrnili, 

je podatek, da je 21 % takih, ki to storijo, vseeno skrb vzbujajoč.  

 

Čeprav smo ob pregledu literature zaznali, da so uporabi mobilnih telefonov bolj podvržene 

ženske, smo ob opazovanju pred samo raziskavo opazili, da v gostinskih lokalih mobilne 

telefone večinoma uporabljajo moški. Iz tega dognanja smo postavili tudi hipotezo (Hipoteza 

6) in predpostavljali, da večina moških pogosto ali zelo pogosto v gostinskem lokalu odloži 

svoj mobilni telefon na vidno mesto. Večina se je opredelila, da to storijo le občasno. Pod 

pogosto se je opredelilo 10 % moških anketirancev, pod odgovorom zelo pogosto pa 14 %. Tudi 

v tem primeru moramo hipotezo zavrniti.  

 

Naslednje hipoteze smo postavili na podlagi opazovanja na javnih mestih, kajti mnogi 

raziskovalci so glede uporabe mobilnih telefonov na javnih mestih precej kritični. Večina meni, 

da si posamezniki ob uporabi mobilnega telefona na javnih mestih ustvarijo distanco do tujcev, 

ki se nahajajo v istem prostoru, in na ta način sploh ne morejo vzpostaviti stika in posledično 

zamujajo priložnost, da bi morda spoznali več ljudi in si razširili socialno omrežje. Ljudje 

namreč iz leta v leto postajamo bolj individualni, kljub temu da smo v določenih situacijah 

močnejši v skupini.  

 

Hipotezo 7 smo preverjali na javnem mestu v čakalnicah zdravstvenih domov, in sicer smo se 

osredotočali na starše z vsaj enih predšolskih otrokom. Glede na današnji tempo življenja in 

glede na to, da je večina staršev zaradi službenih in drugih obveznosti mnogokrat odsotna v 

otrokovem življenju, nas je predvsem zanimalo, ali starši izkoristijo čakalni čas in z otrokom 

vzpostavijo komunikacijo. Ob opazovanju že pred samo zasnovo raziskovalne naloge smo 

večkrat opazili, da mnogo staršev za kratkočasenje v čakalnicah zdravstvenih ustanov svojim 

otrokom ponudi mobilni telefon predvsem za igranje igric. Na podlagi teh dognanj smo 

postavili hipotezo (Hipoteza 7), kjer smo navedli, da bo večina staršev v družbi vsaj enega 

predšolskega otroka v roku 10 minut od prihoda v čakalnico otroku za kratkočasenje ponudila 
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svoj mobilni telefon. Hipotezo moramo zavrniti, saj je bilo staršev, ki so za kratkočasenje 

svojim otrokom ponudili mobilni telefon, 26,92 %. Vendar moramo poudariti, da je bilo tudi 

15,38 % staršev takih, da so mobilni telefon uporabljali sami, kljub temu da so bili v družbi 

otroka, s katerim bi lahko komunicirali. Dobrih 42 % staršev pa je v roku prvih petih minut od 

prihoda v čakalnico že imelo svoj mobilni telefon v rokah. Glede na to, da gre za kraj, kjer je 

uporaba mobilnih telefonov načeloma prepovedana, gre za skrb vzbujajoč podatek, predvsem 

pa tudi zato, ker bi morali biti starši svojim otrokom dober vzgled.  

 

Naslednje javno mesto, kjer se nam je situacija zazdela skrb vzbujajoča, so bila avtobusna 

postajališča. V teoretičnem delu naloge smo navedli raziskavo uporabe na javnih mestih, kjer 

so ugotavljali razlike v posameznih mestih Evrope, za katera se je izkazalo, da se uporaba 

mobilnih telefonov razlikuje tudi glede na kulturo prebivalcev. Menimo, da je prav tako lahko 

tudi v istem mestu, vendar na različnih predelih, predvsem odvisno od tega, kakšni ljudje se v 

okolici opazovanega mesta zadržujejo. Definitivno bi zaznali različno obnašanje, na primer v 

bližini šol, kjer se nahaja več mlajših uporabnikov. Glede na to, da smo opazovanje izvajali na 

dveh različnih lokacijah, lahko trdimo, da se je že v tem primeru poznalo, da gre za drugačno 

populacijo opazovanih.  

 

Od vseh opazovanih na dveh različnih lokacijah ob različnih časovnih okvirih je bilo 15,37 % 

takšnih posameznikov, ki so v prvi minuti od prihoda na avtobusno postajališče v roke vzeli 

svoj mobilni telefon. Zastavljeno hipotezo moramo v tem primeru zavreči. 

 

Zadnjo hipotezo, ki smo jo zastavili, smo prav tako postavili na javno mesto, in sicer v gostinski 

lokal. Kot smo že navedli, je izbira gostinskega lokala pri opazovanju velikega pomena. 

Osredotočili smo se na gostinski lokal, kjer se večinoma zbirajo odrasli posamezniki z 

namenom druženja. Predvsem pa smo se osredotočili na posameznike, ki so v lokal prihajali v 

družbi drugega odraslega. Predpostavljali smo, da bo v družbi dveh odraslih oseb v večini 

primerov vsaj eden v paru v roku 5 minut od prihoda svoj mobilni telefon odložil na vidno 

mesto. Osredotočili smo se na odrasle v starostni skupini od 20 do 45 let. Prav tako smo si 

izbrali gostinski lokal, kjer čas druženju namenja večinoma srednja generacija. V več obiskih 

in skupaj 6 urah opazovanja smo zabeležili 19,65 % posameznikov, ki so v gostinski lokal prišli 



Blatnik, Maja. 2017. Raziskava vpliva uporabe mobilnih telefonov na neposredno 

komuniciranje in medosebne odnose, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

67 

 

v družbi in so v roku 5 minut od prihoda v gostinski lokal svoj mobilni telefon odložili na vidno 

mesto. V tem primeru moramo tudi to hipotezo zavreči.  
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7 ZAKLJUČEK 

7.1 Predlagana raziskovalna področja v prihodnosti 

Že ob prebiranju literature smo pri mnogih raziskovalcih zaznali skrb in dvom o vzgledu, ki ga 

starši s svojimi dejanji ob uporabi mobilnih telefonov dajejo svojim otrokom. Tudi ob izvajanju 

opazovanja v čakalnici zdravstvenih domov smo največjo skrb zaznali ravno pri ravnanju 

odraslih oseb, ki so v družbi otrok v mnogih primerih ravnali ravno nasprotno kot bi za dober 

vzgled svojim otrokom morali. Odrasli se premalokrat zavedamo, da smo mi sami otrokom 

največji vzgled in da bodo naše navade, ki jih opazujejo, v veliki meri prevzeli tudi sami. Glede 

na navedena dejstva bi bilo to problematiko primerno podrobneje raziskati. Predvsem bi bilo 

smiselno, da bi na večjem vzorcu staršev in njihovih otrok opravili raziskavo glede uporabe 

mobilnih naprav in medsebojne komunikacije ter na istem vzorcu raziskavo čez leta ponovili.  

 

Glede na trende in razvoj mobilne telefonije ter tako imenovani kapitalizem, ki nam na vsakem 

koraku ponuja nove modele, ki so že iz tedna v teden zmogljivejši, bi bilo dobro tako spletno 

anketo kot tudi opazovanje z udeležbo ponoviti čez določen čas. Postaviti bi morali enake 

hipoteze, ki smo jih zastavili, ter jih medsebojno primerjati v različnih časovnih obdobjih.  

 

Glede na to, da ne vemo, kaj vse nam še prinaša razvoj mobilne telefonije in kakšne posledice 

uporabe nas še čakajo, menimo, da lahko v prihodnosti pričakujemo še veliko opravljenih 

raziskav, ki se bodo na različne načine dotikale uporabe mobilnih telefonov. 

7.2 Zaključek 

V raziskovalni nalogi smo se osredotočili na vpliv uporabe mobilnih telefonov na komunikacijo 

in posledično na medosebne odnose. Poleg številne prebrane literature, kjer so predstavljeni 

tako pozitivni učinki kot tudi malo manj pozitivni, smo prek lastne raziskave s pomočjo spletne 

ankete in izvedenega opazovanja dobili veliko jasnejšo sliko naše družbe.  
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Jasno je, da glede na hitrost razvoja mobilnih telefonov lahko v prihodnjih letih pričakujemo, 

da bo uporaba le-teh še dodatno narasla, in to pri vseh generacijah. Vsi trendi težijo k temu, da 

postaja prenos podatkov ena ključnih uporabnih vsebin, ki krojijo našo uporabo mobilnih 

telefonov. Čeprav je bil mobilni telefon prvotno namenjen klicanju,  pa skozi leta to postaja le 

ena izmed funkcij, ki pa sčasoma ne bo imela primarne vloge pri uporabi mobilnih telefonov. 

 

Omeniti pa želimo tudi cenovno politiko pri ponudnikih storitev mobilne telefonije, ki se je v 

zadnjih letih v Sloveniji zelo spremenila. V Sloveniji so bile ob lansiranju prvih mobilnih 

telefonov cene klicev in pošiljanja SMS-sporočil v primerjavi s cenami danes enormne. S 

prihodom kar nekaj konkurenčnih podjetij pa se je cenovna politika močno spremenila. Danes 

večina ponudnikov mobilnih storitev v Sloveniji teži k neomejenim količinam vseh storitev za 

cene, ki so sprejemljive tudi socialno šibkim. V zadnjih letih so na slovenskem trgu naročniški 

paketi pri ponudnikih mobilnih storitev zasnovani na način že zakupljenih enot za klice, SMS-

sporočila in prenos podatkov v mesečno naročnino. 

 

Da uporaba mobilnega telefona zmoti in predvsem prekine interakcijo med neposrednim 

komuniciranjem, je jasno. Jasno je tudi, da je vedno več posameznikov, ki namesto neposredne 

komunikacije posredno komunicirajo prek mobilnih telefonov, kljub temu da se na eni strani 

zavedajo, da je neposredna komunikacija učinkovitejša, vendar je na drugi strani komuniciranje 

prek mobilnih telefonov preprostejše in za mnoge bolj privlačno. Pred leti smo bili priča tovrstni 

komunikaciji zgolj pri mlajših generacijah, skozi leta pa je ta v porastu tudi med starejšimi. Na 

podlagi raziskav lahko pričakujemo, da se bo komunikacija prek mobilnih telefonov tudi v 

prihodnje povečevala.  

 

Glede na našo raziskavo pa lahko trdimo, da gre na eni strani tudi za tako imenovano ritualno 

komunikacijo, ki posameznikom iz leta v leto pomeni več. Mnogo posameznikov namreč z 

nenehnim preverjanjem telefona, kljub temu da se zavedajo, da se ni zgodila nobena interakcija, 

tako preživlja svoj prosti čas. Glede na tempo življenja, ki ga živimo, je včasih stik z mobilnim 

telefonov nek ritual, ki nas na nek način spremlja ob vseh obveznostih, ki jih imamo.  
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Pri vseh hipotezah, ki smo jih postavili za spletno anketo, se je izkazalo, da ne držijo, zgolj dve 

sta bili delno potrjeni. Iz tega lahko sklepamo, da stanje v naši družbi še ni tako problematično, 

kot smo si predstavljali. Kot smo pričakovali že v začetku raziskovanja, se večina 

posameznikov negativnih posledic niti ne zaveda. Predvsem gre tukaj tudi za hiter tempo 

sodobnega življenja.  

 

Na podlagi prebrane literature smo glede privlačnosti, ki jo prinaša uporaba mobilnih telefonov, 

prišli tudi do naslednjih dognanj. Človeški možgani so naravnani na iskanje dražljajev, ki nudijo 

prijetna občutja, saj si jih vsak posameznik želi. Uporaba aplikacij, spletnega brskanja, 

predvsem pa virtualna socialna omrežja pa nam ta občutja lahko ponudijo. V množici 

informacij, ki jih lahko zasledimo na virtualnih socialnih omrežij, lahko na primer dobimo 

pozitivne komplimente, recimo ob objavi fotografije, širjenju misli in podobno. Na ta način 

lahko, kljub temu da za kratek čas, možgani najdejo tista prijetna občutja, ki bi jih lahko 

posameznik dobil tudi na drugačen način. Sprašujemo pa se, ali ne bi morda ta ista občutja za 

dlje časa pridobili ravno s pristno komunikacijo z osebo v svoji okolici.  

 

Kot smo že omenili, je treba tudi poudariti, da živimo hiter tempo življenja, pri katerem moramo 

biti ves čas prisotni, in mnogo je posameznikov, ki iz ene obveznosti hitijo v drugo. Tudi način 

življenja se je skozi leta močno spremenil. Ne trdimo, da so za spremenjen komunikacijski 

proces krivi mobilni telefoni. Gre predvsem za skupek več dejavnikov, ljudje pa smo postali 

žrtve, vendar se tega še ne zavedamo. Predvsem pa je pomembno, da pri vsaki stvari uporabimo 

neko mejo in ne pustimo, da nam mobilni telefoni, kljub temu da gre za izvrstno napravo, ne 

krojijo življenj.  
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Priloge  

  

VPRAŠALNIK 
Sem študentka FUDŠ-a in pripravljam magistrsko nalogo na temo uporabe mobilnih telefonov. 

Z vašo pomočjo in izpolnjenim anketnim vprašalnikom bi lažje raziskala to področje. Anketa 

je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali manj kot 5 minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani zaupno in analizirani na splošno. Uporabljeni bodo izključno za pripravo tega 

magistrskega dela.  

 

I. Socio-demografska vprašanja 

 

1. Spol  

 M    Ž 

 

2. Starost 

  let 

 

3. Izobrazba (končana):  

 osnovnošolska 

 srednješolska 

 visokošolska/višješolska 

 univerzitetna 

 doktorat 

 

II. Sklop vprašanj o komuniciranju posredno in neposredno 

 

4. Koliko časa v zasebne namene na dan osebno (v živo) komunicirate z drugimi? 

 0 minut 

 do 15 minut 

 do 30 minut 

 do 60 minut (eno uro) 

 do 120 minut (dve uri) 

 do 150 minut (dve uri in pol) 

 do 180 minut (tri ure) 

 do 300 minut (šest ur) 

 

5. Koliko časa v zasebne namene na dan uporabljate svoj mobilni telefon za komuniciranje 

(klici, SMS-sporočila, e-pošta, aplikacije za komuniciranje, kot so Viber, Whatsapp ipd.)? 

 0 minut 

 do 15 minut 

 do 30 minut 

 do 60 minut (eno uro) 

 do 120 minut (dve uri) 

 do 150 minut (dve uri in pol) 

 do 180 minut (tri ure) 

 do 300 minut (šest ur) 

 



 

 

 

 

6. Koliko časa dnevno namenite na svojem mobilnem telefonu za druge namene (brskanje po 

spletu, pregled družbenih omrežij, preverjanje e-pošte, uporaba aplikacij in podobno)? 

 0 minut 

 do 15 minut 

 do 30 minut 

 do 60 minut (eno uro) 

 do 120 minut (dve uri) 

 do 150 minut (dve uri in pol) 

 do 180 minut (tri ure) 

 do 300 minut (šest ur) 

 

7. Kolikokrat na uro v povprečju pogledate/preverite svoj mobilni telefon (v zasebne 

namene)?  

 nikoli 

 enkrat 

 dvakrat 

 petkrat 

 desetkrat 

 petindvajsetkrat 

 petdesetkrat 

 

8. Ali se vam zdi, da v zasebne namene več komunicirate v živo ali prek mobilnega telefona? 

 v živo 

 prek mobilnega telefona 

 

III. Trditve ob situacijah 

 

9. Ko se pogovarjam v živo, preslišim sogovornika zaradi preverjanja svojega mobilnega 

telefona.  

 nikoli 

 občasno 

 pogosto 

 zelo pogosto 

 vedno 

 

10. Ko mi telefon zazvoni/zapiska, kljub temu, da sem sredi pogovora v živo, pozornost 

preusmerim na mobilni telefon.  

 nikoli 

 občasno 

 pogosto 

 zelo pogosto 

 vedno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Spodaj je navedenih nekaj trditev, vi pa prosim označite, kako pogosto se vam to zgodi. 

 

Trditev Nikoli Občasno Pogosto Zelo pogosto Vedno 

Ko sedim v čakalnici 

zdravstvenega doma in 

čakam, kljub temu, da v 

čakalnici nisem sam in bi 

lahko navezal stik z 

drugimi čakajočimi, 

vzamem v roke mobilni 

telefon. 

     

Ko pridem v gostinski 

lokal s partnerjem ali 

prijatelji, v času druženja 

sigurno vsaj enkrat 

uporabim svoj mobilni 

telefon. 

     

Ko pridem v gostinski 

lokal z družbo/družino, 

odložim mobilni telefon 

na vidno mesto (mizo). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OPAZOVALNI LIST 

 

1. Kraj opazovanja: 

  

 

 

2. Čas in trajanje opazovanja: 

Opazovanje smo izvajali  (datum), v času od     do     ure.  

 

3. Položaj opazovalca (na kratko opiši): 

 

 

 

4.  

Uporabnik mobilnega telefona brez družbe:   

Uporabnik mobilnega telefona v družbi:   

 

5. Aktivnosti oziroma nabor vprašanj, ki služijo kot pomoč pri opazovanju: 

 

 Ali opazovani vstopi v opazovani prostor že s telefonom v roki oziroma se pogovarja 

po telefonu ali ima spravljenega? 

 Ali opazovani v prostoru odloži telefon na vidno mesto (gostinski lokal)? 

 Ali opazovani (če je sam) vzpostavi stik z okolico oziroma se na okolico odzove? 

 Koliko časa mine, preden opazovani ob čakanju prime mobilni telefon v roke? 

 Ali opazovani med pogovorom po telefonu/brskanju po telefonu zaznava okolico? Je 

to vidno iz gest, mimike ...? 

 Če je opazovani v družbi, je začetek uporabe mobilnega telefona zmotil interakcijo? 

 Kako se okolica (posamezniki), v kateri opazovani uporablja svoj mobilni telefon, 

odzove na začetek uporabe mobilnega telefona? 

 Kako se okolica odzove na uporabo mobilnega telefona, piskanje, govorjenje ...? 

 Se opazovani med uporabo mobilnega telefona posveča dogajanju v svoji okolici?  

 Koliko časa mine, preden opazovani, ki pride v prostor, kjer čaka, vzame v roke svoj 

mobilni telefon? 

 


