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POVZETEK 

 

Temeljni namen pričujoče magistrske naloge je, raziskati, katere posameznikove psihološke 

potrebe zadovoljujemo z uporabo spletnih socialnih omrežij, primer Facebooka. V ta namen 

sem povabila k sodelovanju dve po starosti različni skupini in izvedla raziskavo s pomočjo 

metode fokusne skupine. Odločitev za fokusno skupino se mi je zdela prava zaradi tega, ker 

so do sedaj podobna raziskovalna vprašanja obdelovali z metodo anketiranja in to predvsem 

za namene oglaševanja. V vsaki skupini je sodelovalo sedem uporabnikov spletnega 

socialnega omrežja Facebook. Za dve po starosni različni skupini sem se odločila zaradi 

primerljivosti in domneve, da se glede na starost pomen potreb spreminja. Zanimalo me je, 

katere so psihološke potrebe, ki jih uporabnik ima, in ali jih zadovoljimo z uporabo 

Facebooka. Po predhodnih raziskavah s podobno tematiko je najbolj obiskano svetovno 

spletno omrežje prav Facebook. V nizu vprašanj, ki sem jih zastavila v obeh skupinah, sem si 

zastavila aplikativen cilj in sicer prepoznati psihološke potrebe, ki jih morda v realnem svetu 

ne moremo tako hitro in enostavno zadovoljiti kot v virtualnem. Koncept svetovnega spleta 

lahko razumemo tudi kot sistem za ustvarjanje, razvrščanje in povezovanje dokumentov, po 

katerih je zlahka brskati po internetu. A za spletna socialna omrežja velja, da ponujajo nekaj 

več in da so predvsem plod povezovanja posameznikov, ki na ta način zadovoljujejo določene 

potrebe. Rezultati obeh fokusnih skupin so bili zelo podobni, a vendar so se v nekaterih 

segmentih razlikovali. Na koncu sem rezultate ene in druge skupine primerjala ter zaključila z 

ugotovitvijo, da so psihološke potrebe obeh v večini enake. S pomočjo analize pridobljenih 

podatkov sem na primeru uporabe Facebooka potrdila tudi Katzevo teorijo zadovoljevanja 

potreb, ki temelji na petih predpostavkah. V sklepnem delu sem podala še svoje razmišljanje o 

morebitnem dolgoročnem vplivu na mlajše generacije, ki najbolj množično uporabljajo to 

spletno socialno omrežje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POJMI 

 

Potrebe: da bi ljudje dosegli želene cilje, vsak posameznik vlaga napore v aktivnosti, ki 

pripeljejo do uresničitve teh ciljev in posledično zadovoljitve potreb. V posamezniku 

nezadovoljene potrebe vzbujajo željo po njihovih zadovoljitvah in prav na teh in podobnih 

ugotovitvah temeljijo vsebinske motivacijske teorije. 

 

Zadovoljevanje potreb: teorija zadovoljevanja potreb se osredotoča na pojme 

zadovoljevanje oziroma zadovoljitve potreb in uporabo medijev ali medijskih vsebin. 

 

Množični mediji so sredstva, ki omogočajo kvantitativno povečanje obsega produkcije 

sporočil in tako sočasno razširijo krog komunicirajočih s premagovanjem prostorskih in 

časovnih ovir med ljudmi (Splichal, 1981). 

 

Internet, splet ali medmrežje lahko v širšem smislu razumemo kot omrežje omrežij, saj gre v 

tem primeru za nekakšno veliko zbirko računalniških omrežij oziroma računalniških sistemov, 

ki tvorijo celoto oziroma enotno omrežje, imenovano internet. V okviru tega poteka prenos 

podatkov ter sporočil med različnimi lokacijami po celem svetu (Slater, 2002, 6). 

 

Splet 2.0: v razvoju informatike se nove različice programske opreme poimenujejo s številko, 

če je ta pred piko, pomeni večjo spremembo in novo funkcionalnost, če pa se spremeni 

številka za piko, pa manjše. Izraz se ne nanaša na posodobitev tehničnih specifikacij, temveč 

na spremembe načina kako razvijalci programske opreme in končni uporabniki uporabljajo 

splet (Suhadolc, 2007, 22). 

 

Spletna skupnost je skupina ljudi, ki se na spletu združijo z nekim namenom in se pri tem 

podredijo določenim normam in pravilom Souza in Preece (2004, 580). 

 

Spletno socialno omrežje spletna storitev s poudarkom na širjenju človekovega socialnega 

kapitala kot ena izmed vrst spletnih skupnosti tako v zasebnem kot poslovnem življenju 

(Huber 2007). 

 

Facebook: socialno spletno omrežje, ki uporabnikom omogoča, da se s pomočjo platforme 

povežejo s sodelavci, prijatelji ali neznanci in z njimi komunicirajo. 



 

SUMMARY 

 

The basic purpose of this thesis is to explore which psychological needs of an individual are 

satisfied with the use of on-line social networks, like Facebook. With that intention I invited 

two groups (different by age) to cooperate and conducted a research with the focus group 

method. The decision to use the focus group seemed appropriate as similar research questions 

have so far been processed mainly only through questionnaire methods and mostly for the 

purpose of advertising. Each group involved consisted of seven users of Facebook. Groups 

are can be differentiated by age due to comparability and the assumption that the importance 

of needs changes with age. I was interested in which the psychological needs of an individual 

are, and whether they are satisfied with the use of Facebook. According to preliminary 

research, Facebook is the most frequently visited social network on-line. In the series of 

questions raised in both groups I have set an applicative goal – to recognise the psychological 

needs that might not be satisfied in the real world as fast and as simple as in the virtual one. 

The concept of the worldwide web can also be understood as a system for creating, sorting 

and linking of documents which can then be easily browsed through on-line. But the on-line 

social networks offer more than that and are mostly the result of individuals connecting to 

each other through which they satisfy certain needs. The results of both focus groups were 

very similar, yet there were significant differences in some of the segments. In the end, I 

compared the results of both groups and concluded that psychological needs in both of them 

are mostly the same. With the analysis of the acquired data on the example of the use of 

Facebook I also confirmed Katz’s theory of satisfying needs based on five assumptions. In the 

conclusions I also offer my reflections on potential long-term effects on younger generations 

who are the most common users of this on-line social network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTS 

 

Needs: To achieve the desired goals, each individual puts effort into activities which bring to 

the realisation of those goals in consequential satisfaction of needs. Unsatisfied needs of an 

individual bring out the desire to satisfy them – content motivation theories are based on such 

and similar conclusions. 

 

Satisfaction of needs: Theory of the satisfaction of needs focuses on concepts satisfaction, 

i.e. satisfaction of needs and the use of media or media contents. 

 

Mass media are means which enable quantitative enlargement of the production of messages 

which at the same time expands the circle of individuals in communication through 

overcoming the space and time barriers between them (Splichal, 1981). 

 

Internet, or the worldwide web, can be understood as the network of networks in its broadest 

sense as it is sort of a big collection of computer networks or computer systems which form a 

whole or unified network called the internet. Within it the transmission of data and messages 

between different locations all over the world takes place (Slater, 2002, 6). 

 

Web 2.0: In the development of information sciences, the new versions of software are 

marked with a number – the number before the full stop signifies a bigger change and a new 

functionality, while the number after the dot signifies a smaller one. The term does not refer 

to update of technical specifications, but to the changes of the way the software developers 

and end-users use the internet (Suhadolc, 2007, 22). 

 

Web community is a group of people who get together on-line for a particular purpose and 

by doing so, subject themselves to certain norms and rules (Souza and Preece, 2004, 580). 

 

On-line social network is a web service with emphasis on spreading the individual’s social 

capital as one of the types of web community in personal as well as in business life (Huber 

2007). 

 

Facebook is an on-line social network which enables its users to connect with co-workers, 

friends or strangers and to communicate with them on a common platform. 
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1 UVOD 

 

 

 

Za razvoj interneta in z njim povezane oblike delovanja družbe v njem (Castells 1996) 

predstavljajo spletne skupnosti izjemno pomemben vidik. Tovrstne skupnosti so nastale še 

pred komercializacijo spleta in še predno je Tim Berners-Lee v 80. letih prejšnjega stoletja 

uresničil idejo hiperteksa, na katerem sedaj sloni svetovni splet (World Wide Web). Med 

računalniškimi in internetnimi navdušenci so hitro postale nepogrešljive klepetalnice in 

elektronski seznami, s čimer je fenomen spletnih skupnosti postal zanimiv tudi za humaniste 

in družboslovce (Gibson 2004). V času spleta 2.0 pa so spletne skupnosti doživele porast in 

kot subkultura iz virtualno kibernetskega prostora dokončno prodrle v množično obliko 

povezovanja ljudi na svetovnem spletu. 

V pričujoči magistrski nalogi sem želela odgovoriti na vprašanja o zadovoljevanju 

posameznikovih psiholoških potreb z uporabo socialnih spletnih omrežij. V Sloveniji jih po 

podatkih različnih raziskav uporablja večina aktivnega prebivalstva, najbolj množična pa je 

uporaba Facebooka. 

 

 

1.1 Namen in cilji analize s temeljno hipotezo 

 

Temeljni namen te naloge je, na podlagi kvalitativne raziskave preveriti koncept teorije 

zadovoljevanja potreb z uporabo spletnih socialnih omrežij na primeru Facebooka. V 

konkretnem primeru je bil namen raziskati, katere psihološke potrebe zadovoljimo z uporabo 

spletnega socialnega omrežja Facebook. 

 

Temeljna hipoteza je, da nove spletne tehnologije omogočajo učinkovitejšo in neomejeno 

komunikacijo med člani spletne skupnosti, ki s tem zadovoljujejo predvsem svoje psihološke 

potrebe. 

 

Cilj magistrske naloge je, teoretično povezati pristope in ugotovitve o zadovoljevanju potreb 

med člani spletnih skupnosti in vplivu Facebooka kot najbolj obiskanega socialnega omrežja 

na to. 
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1.2 Opredelitev zasnove magistrske naloge 

 

Magistrska naloga je razdeljena na šest osnovnih delov. V prvem teoretično opredelim 

zadovoljevanje potreb s poudarkom na Katzevi teoriji, ki jo je kot eden prvih formalno tudi 

zasnoval. V drugem delu predstavim delovanje sodobne družbe in delovanje medijev v njej, 

nadaljujem pa s tretjim delom, kjer opredelim množične medije. Nadalje se v četrtem delu 

posvetim internetu in spletu 2.0 kot dvema pomembnejšima dejavnikoma v današnji družbi. 

Peti del magistrske naloge predstavi spletne skupnosti in pomen spletnih socialnih omrežij, ki 

so tvorec spletnih skupnosti. Zadnji del magistrske je namenjen predstavitvi socialnega 

omrežja Facebooka in pa analitičnemu delu na osnovi raziskave z metodo fokusne skupine. 

 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

 

 

2.3 Motivacijska teorija kot osnova za razumevanje zadovoljitev potreb 

 

 

Motivacijskih teorij je veliko, a najbolj primerna za razumevanje naslednjega poglavja in kot 

uvod v bolj analitični del je Maslowa hierarhija potreb. Vse motivacijske teorije skušajo 

razložiti posameznikovo obnašanje in so zgrajene na predpostavkah o sami naravi ter o 

vplivnih faktorjih, ki omogočajo odzive na tako notranje kot zunanje vzgibe. Da bi ljudje 

dosegli želene cilje, vsak posameznik vlaga napore v aktivnosti, ki pripeljejo do uresničitve 

teh ciljev in posledično zadovoljitve potreb. V posamezniku nezadovoljene potrebe vzbujajo 

željo po njihovih zadovoljitvah in prav na teh in podobnih ugotovitvah temeljijo vsebinske 

motivacijske teorije. 

Psiholog Abraham Maslow je že leta 1943 v svojem strokovnem članku »Teorija človeške 

motivacije« prvič predstavil svoj koncept motivov za zadovoljevanje potreb. Kasneje ga je 

podrobnejše razdelal v znanstvenem delu » Motivacija in osebnost« s progresivno lestvico 

(psychology.about.com, 2011). 
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Osnova za razumevanje njegovega modela so po pomembnosti uvrščene potrebe. Osnovne 

človekove potrebe so najnižje uvrščene in jih je potrebno zadovoljiti pred ostalimi. To pa ne 

pomeni, da morajo biti zadovoljene v celoti, da lahko začnemo zadovoljevati drugo, enako po 

hierarhiji. Pogoj, da lahko zadovoljimo potrebo, ki je višja na hierarhični lestvici, pa je 

zadovoljitev v celoti nižje potrebe, kar pomeni, da človek teži najprej k zadovoljitvi primarnih 

bioloških potreb, ki omogočajo preživetje, in se šele nato usmeri k zadovoljevanju bolj 

psiholoških potreb (Musek, 1995, 91-92). 

Maslowa teorija je klasificirala pet skupin glavnih potreb (1954, 58-94): 

1. Fiziološke potrebe so osnovne potrebe za preživetje, kot so hrana, voda in 

spanec. Človeško telo naj bi delovalo na način homeostaze, kar pomeni, da 

smo,  ko zadovoljimo potrebo, zadovoljeni, dokler ne pride do pomanjkanja. 

Homeostaza pomeni tudi stanje, v katerem so vse fiziološke potrebe 

zadovoljene (npr. potreba po hrani: ko se najemo, potrebo zadovoljimo in je ni 

več).  

2. Potrebe po varnosti, kot je potreba po svobodi, urejenem življenju in redu. 

Zadovoljitev teh potreb nam npr. omogoča izogibanje slabim situacijam 

(vojna, kriminal, naravne nesreče). Deloma lahko sem uvrstimo tudi potrebo 

po religiji in filozofiji, ki osmisli posameznikov obstoj in varnost v smislu 

pripadnosti neki celoti. 

3. Socialne potrebe so potrebe, ki se kažejo v našem obnašanju do drugih članov 

v družbi. Vsak posameznik se trudi in želi biti sprejet v svojem lastnem okolju 

in tudi pripadati neki skupini (sorodnikom, podjetju itd.) 

4. Potrebe po spoštovanju so tiste potrebe, po katerih nas ostali v družbi 

spoštujejo in nam dajo moč (potrebe po dosežkih, samozavesti, statusu, slavi, 

prestižu …). 

5. Potrebe po samouresničevanju, ki se kažejo v potrebi, da postanemo nekaj 

»več«, kot smo že ali nekdo drug. Sem vključimo tudi potrebo po smislu. 
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Slika 1: Piramida hierarhije potreb po Maslowu 
 

 
 
Vir: http://164.8.132.54/Cloveski_viri/tretje.html 

 

Prve štiri skupine potreb so namenjene ohranjanju človeškega življenja in pa statusa v družbi, 

medtem ko so potrebe po samouresničevanju namenjene zgolj osebnostni rasti. Pomembnost 

prvih štirih za preživetje posameznika nam nakazuje tudi širina prostora v piramidi. Z 

zadovoljitvijo nižjih potreb se počasi lahko pomikamo proti ostalim višjim, smisel vsakega 

posameznika pa je zadovoljitev potreb na vrhu piramide. 

Kasneje je Maslow (1982, 109) dodal še štiri potrebe: potrebe po znanju in razumevanju 

(celosti življenja, neodkritem in neznanem), potrebe po estetiki in potrebe po transcendaciji 

(pomoč ostalim, da dosežejo višje potrebe). 

Maslow je menil, da so vse potrebe prirojene in univerzalne za vsakega posameznika ter točno 

določene. Po njegovi teoriji ima vsak človek iste potrebe, ki so v isti meri tudi izražene. 

 

 

2.4 Zadovoljevanje potreb 

 

 

Pristop do proučevanja zadovoljevanja potreb se je v komunikološkem raziskovanju začel 

razvijati že v začetku štiridesetih let dvajsetega stoletja, ko so raziskovalci poskušali 

odgovoriti na vprašanje, s kakšnim namenom ljudje uporabljajo različne medije (Ruggiero 

2000). Vzroke za to najdemo lahko med takratnim nezadovoljstvom raziskovalcev, saj 

merjenja kratkoročnih učinkov predvsem političnih akcij, ki so potekale v množičnih medijih, 

niso obrodile posebnih sadov (Blumer 1972). Prvi, ki je formalno osnoval teorijo 

zadovoljevanja potreb konec petdesetih let dvajsetega stoletja, je bil Katz (Katz in ostali 

1974). 
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2.2.1 Teorija 

 

Katzeva teorija je pomenila podoben, a vendar dimetralno nasproten vidik teorije učinkov 

(Blumler 1979). Teorija ni predstavljala samo nekega dramatičnega preskoka znotraj 

tradicionalnega preučevanja učinkov komunikacije v preteklosti, temveč tudi prelomnico v 

tedanjem času (Swanson 1979: 4). Vsem, ki so se ukvarjali z učinki komuniciranja, je ta 

teorija ponudila čisto novo izhodišče, ki je bilo izpeljano iz ciljev, ki ga je množično 

komuniciranje želelo doseči z razvojem. Eden ključnih vprašanj, »Kaj mediji povzročajo 

ljudem?«, se je preoblikovalo v: » Kaj posamezniki počnejo z mediji?« (Swanson 1972). 

Osrednji namen Katzeve teorije je torej pojasniti, kako posamezniki za zadovoljevanje potreb 

in doseganje lastnih ciljev uporabljajo množične medije kot enega izmed virov iz okolja (Katz 

in drugi 1974, 21). 

 

Teorija temelji na petih predpostavkah: 

1. Večji del medijske uporabe je namenski zaradi aktivnega občinstva. 

2. Pobuda za povezovanje zadovoljitev je z izbiro vrste medijev ali sporočil na strani 

občinstva. 

3. Mediji so le eden od virov za zadovoljevanje potreb. Potrebe, ki jih lahko zadovoljimo z 

uporabo množičnega komuniciranja, so le del človekovih potreb. 

4. Posamezniki so dovolj ozaveščeni, da lahko sami izražajo svoje motive oziroma jih lahko 

prepoznajo. 

5. Zadovoljitve posameznika so odvisne od njegove družbene vloge in psihološke dispozicije 

(Katz in drugi 1974, 21-22). 

 

Pri pristopu zadovoljevanja potreb se ukvarja v večini s tipologijo zadovoljitev, potreb, ki 

izhajajo iz teorije osebnosti in motivacije – z viri zadovoljitev, značilnostmi medijev ter z 

družbenimi izvori potreb in njihovo zadovoljitvijo (Katz in drugi 1974). Koncept vprašanja 

zadovoljevanja potreb pa ni vedno vključen v raziskovalne napore različnih raziskovalcev 

(Rosengren 1974). Rosengren (1974) v pregledu literature o teoriji zadovoljevanja potreb 

ugotovi, da lahko na splošno raziskovalce razdelimo v dve skupini.Prva preučuje medijske 

vsebine in uporabo medijev, druga pa zadovoljevanje potreb, izhajajočih iz uporabe medijev. 

Opozarja tudi na to, da je možno pojem uporabe kot pojem zadovoljevanje potreb ali 

zadovoljitev operacionalizirati in konceptualizirati na različne načine (Rosengren 1974). 
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Enako meni tudi Becker (1979), ki pa prepozna vsaj tri različne načine za operacionalizacijo 

zadovoljitev, in sicer:  

- pristop s pomočjo inference, kjer merimo realno stanje zadovoljitev s pomočjo 

povezanih spremenljivk, 

- neposredni odgovori respondentov, 

- laboratorijska manipulacija (Becker 1979: 55). 

 

Aktivnost občinstva je za Katza ključni pojem teorije zadovoljevanja potreb (Katz 1979). Po 

mnenju Blumerja (1979: 13) pa je to pojem, ki daje teoriji ideološko barvo, saj aktivnost kot 

pojem izvira iz liberalnih prepričanj o človekovem dostojanstvu. Levy in Windhal (v 

Ruggiero, 2000) sta pojem v osemdesetih letih ponovno poskušala teoretično bolje 

artikulirati. Izhajala sta iz tega, da se posamezniki sami odločajo, v kakšen komunikacijski 

okvir bodo stopili ob določenih družbenih pogojih, psiholoških ustrojih in komunikacijskih 

omejitvah (Levy in Windahl 1984: 51). Cilji in možnost uporabe, ki jih posameznik opredeli 

sam, spodbujajo proces odločitve. Glede na večdimenzionalnost avtorji delijo aktivnost na 

dve vrsti usmerjenosti: kvalitativno in časovno. Pri kvalitativni so lahko tri nominalne 

vrednosti in sicer selektivnost, vpletenost in uporaba. Časovna pa je sestavljena iz treh 

časovnih vrednosti: pred izpostavljenostjo, med izpostavljenostjo in po izpostavljenosti (Levy 

in Windahl 1984,53). 

 

Že od samega nastanka pa je teorija zadovoljevanja potreb deležna tudi kritik, ki izhajajo iz 

različnih pogledov teoretikov. V svojem pogledu o vlogi teorije znotraj pristopa tudi Blumler 

(1979) ugotavlja, da je toliko kritik, kot je tudi avtorjev, ki se ukvarjajo s tem. Vzroke lahko 

najdemo tudi v tem, da vsak pristopa na svoj nekoliko drugačen način, čeprav pa si vsi delijo 

nek skupen raziskovalni okvir (Blumler 1979). Nekateri teoriji očitajo, da v njej zasledimo 

»pomanjkanje koherentne teoretske strukture« (Palmgreen in Rayburn 1982,561), Massey 

(1995, 2) ji očita, da je ateoretična, da očitno izvira iz socio-psiholoških teorij, pravzaprav iz 

teorije pričakovanja vrednosti (Galloway in Meek 1981; Palmgreen in Rayburn 1982, 562; 

Lin 1996, 574). 

Veliko kritik je tudi, da teorija še vedno ni odpravila vrsto nejasnosti med osrednjim 

konceptom, kot so psihološko in družbeno okolje, motivi, potrebe, vedenje in posledice 

(Severin in Tankard 1997). Iz tega sledijo tudi neskladja v poimenovanjih, ki zadevajo 

omenjene bistvene pojme teorije. Pogosto zasledimo uporabo različnih pojmov za izjemno 

podobno definirane koncepte. Pri nekaterih pa je kljub vsemu zaslediti poskuse natančnejše 
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razmejitve in opredelitve pojmov, recimo pri Eliottu (1974), Rosengrenu (1974) in 

Mendelsohnu (1974). Vsi trije avtorji ugotavljajo, da je ena največjih težav teorije 

zadovoljevanja potreb skrita v pojmu potrebe. Pojem skuša Rosengren (1974) razmejiti 

podobno razumljenim pojmov, kot so motivacija, motivi ter iskanje zadovoljitev. Mendelsohn 

(1974, 307) meni, da je bolj realno razmišljati v smeri, kaj občinstvo želi, pričakuje, kot pa, 

kaj potrebuje.  

 

Navkljub vsem očitkom in izraženim pomislekom pa teorija zadovoljevanja potreb ostaja 

zanimiva, še posebej v času novih medijev kot je internet. Tu so se pojavili čisto novi pojmi, 

kot je interaktivnost, ki v veliki meri nadgrajuje osrednji koncept teorije zadovoljevanja 

potreb – koncept aktivnosti občinstva (Ruggiero 2000; Papacharissi in Rubin 2000). 

 

2.2.2 Ključni pojmi teorije zadovoljevanja potreb 

 

Izpostavila bom ključne značilnosti treh nizov spremenljivk in sicer zadovoljevanje potreb, 

motivov in vpletenosti, ko so pomembne znotraj same teorije zadovoljevanju potreb. 

 

2.2.2.1 Pojem zadovoljevanje potreb 

 

Teorija zadovoljevanja potreb se osredotoča na pojme zadovoljevanje oziroma zadovoljitve 

potreb in uporabo medijev ali medijskih vsebin. Po vsebini te tematike lahko opredelimo v 

dve skupini, ki se ukvarjata s to študijo, in sicer študije o uporabi medijev in študije o 

zadovoljitvah, ki izhajajo iz medijev (Rosengren 1974, 280). Funkcionalno sta oba pojma 

med seboj povezana, saj uporaba vodi do zadovoljevanja potreb in potrebo lahko zadovoljimo 

s pomočjo uporabe (Rosengren 1974: 281). V literaturi pa pojma pogosto nista ločena, saj sta 

uporabljena izmenjujoče (Levy in Windahl 1984; O´Donohoe 1994) ali pa je le pojem 

uporabe (Kim in Rubin 1997) ter le pojem zadovoljitev oziroma zadovoljevanje potreb 

(Palmgreeb in Rayburn 1982). Palmgren opredeli zadovoljitev kot zaznani rezultat vpletenosti 

v vedenju (Palmgreen in Rayburn 1982: 563). 

Rubin motive in uporabo ter načine zadovoljevanja potreb opredeli na instrumentalne, ki 

tvorijo neko korist, in ritualne, ki so posledica navade. Pri instrumentalnih gre za uporabo 

medijskih vsebin za zadovoljevanje ciljno usmerjenih potreb, kot je npr. iskanje informacij, 

pri ritualnih pa za uporabo vsebin ne glede na vsebino, npr. za zapolnjevanje časa (Kim in 

Rubin 1997:112). Raziskovalci, ki so potrdili razliko med instrumentalnim in ritualnim 
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načinom zadovoljevanja potreb, so z empiričnimi dognanji opredelili tudi različne dimenzije 

posameznega načina zadovoljevanja potreb (Rubin 1984; Kim in Rubin 1997). Kot 

instrumentalne so identificirali npr. iskanje informacij, snov za pogovor, zabavo, kot ritualne 

pa npr. pobeg iz vsakdanjosti, zapolnjevanje časa, sprostitev (Perse 1986; Rubin, Perse 1987 v 

Kim in Rubin 1997). Omenjena opredelitev je zanimiva tudi z vidika uporabe interneta. 

 

2.2.2.2 Pojem Motivi 

 

V teorijah motivacije, ki izhajajo iz psiholoških teorij osebnosti, lahko za opredelitev motivov 

v teoriji zadovoljevanja potreb poiščemo oporo. Pogonske sile vedenja so potrebe (Madsden v 

Kim in Rubin 1997, 112) ali pa gre za hipotetičen koncept, silo motivacijskega procesa, kot 

pravi Murray (1973). Potrebo največkrat definirajo kot »čutni dokaz osebnih, psiholoških ali 

družbenih motivih, ki so nastali zaradi diskrepance med dejanskim in želenim stanjem« 

(Foxall in Goldsmith 1994, 152), ali pa kot neko »notranje občutenje napetosti, ki sili k 

doseganju cilja« (Murray 1973, 26). Kot zamenljiva pojma pa se največkrat uporabljata pojma 

motivi in potrebe, kot ugotavljata Foxall in Goldsmith (1994, 152). Da motivacije ni 

enostavno opredeliti, meni tudi Konrad (1994, 296) in navede Trstenjaka, ki meni, da gre za 

»psihične strukture, ki vplivajo na stilistične značilnosti vedenja«, in da pojem zajema 

determinante, ki imajo vpliv na razlike v intenzivnosti, usmerjenosti in vztrajnosti vedenja. 

Kot splošno nagnjenje, ki ima vpliv na aktivnost, usmerjeno k zadovoljitvi potrebe ali želje, 

pa motive opredelita Papacharissi in Rubin (200, 179). V tem smislu se pogosto uporablja kot 

opredelitev »iskanje želenega cilja, ki je odraz pričakovanja o dosegu tega cilja« (Palmgreen 

in Rayburn 1982, 563); tu sta avtorja uporabila pojem iskane zadovoljitve, ki pa izhaja iz 

teorije pričakovanja vrednosti. Teorija pričakovanja vrednosti temelji na predpostavki, da 

moramo pri motivaciji razložiti, da se človek odloča med več možnimi dejanji, motivacijo pa 

lahko pri tem enačimo s subjektivno koristnostjo, ker bo posameznik motiviran za tisto 

dejanje, ki ga oceni za najkoristnejšega (Korad 1994, 298). Motive pa, kot že omenjeno, lahko 

opredelimo kot instrumentalne in ritualne (Rubin 1984). 

Problem pri merjenju motivov, ki je razviden iz predhodnih raziskav na tem področju, izhaja 

predvsem iz dejstva, da je začetna točka raziskovanja v večini zadovoljitev, ki izhaja iz 

uporabe vsebin, iskane zadovoljitve ali pa motivi, pa sta njihove izpeljanke (McGuire 

1974,167). Poskusi, ki bi se lotili problematike neposredno s pomočjo teorij človeške 

motivacije, so v literaturi redki zaradi kompleksnosti ravni potreb, ki jih navajajo s področja 
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psihologije in problema zadovoljevanja potreb s strani množičnih medijev (McGuire 1974; 

Eliott 1974; Rosengren 1974). 

 

2.2.2.3 Pojem vpletenosti 

 

Pri proučevanju medijske uporabe in medijskih učinkov je pojem vpletenost pomemben 

(Perse 1990, 18). V komunikološkem raziskovanju ima vpletenost številne pomene, a se 

največkrat opredeli kot participacija posameznika med sprejemanjem sporočil in se izraža v 

mišljenju in čustvih (Perse 1990, 18; Kim in Rubin 1997,109). Pojem vpletenosti ima po 

Levyu in Windhalu dva pomena. Prvi pomen je stopnja, do katere vsak posameznik zaznava 

povezavo med njim samim in samo vsebino sporočila, drugi pomen pa je stopnja, do katere je 

posameznik vpleten v medij oziroma sporočilo na psihološki ravni (Perse 1990, 18). Prav 

drugi pomen vpletenosti pa Levy in Windahl (1984, 63) konceptualizirata kot »stopnjo, do 

katere je posameznik vpleten v situacijo sporočanja ali v predelavo informacij v času 

predvajanja sporočila«. Menita tudi, da pri vpletenosti merimo verjetnost, s katero 

posamezniki spremljajo določeno vsebino (Levy in Windahl 1984, 67). 

 

 

2.5 Sodobna družba in mediji 

 

 

Pri iskanju novega termina, ki bi kar najbolje opisal družbo, ki je nastala po industrijski dobi, 

so teoretiki prišli do različnih poimenovanj, vsa pa opisujejo isto stvar. 

Za opis družbe, ki je nastala po industrijski dobi, je Daniel Bell (v Webster 2002, 30) v 

petdesetih letih prejšnjega stoletja skoval poimenovanje postindustrijska družba, a je kasneje 

v osemdesetih letih za iste namene začel uporabljati dva med seboj izmenljiva termina, 

informacijska družba (angl. »information society«) in družba znanja (angl. »knowledge 

society«). Informacija je zanj »predelava podatkov v najširšem pomenu« in znanje 

»organiziran niz dejstev in idej, [...] ki so v določeni sistematični obliki posredovane drugim s 

pomočjo komunikacijskih medijev« (Bell v Webster 2002, 30). Da družbo v novem obdobju 

določa predvsem vsesplošna povezanost niza dejstev in idej, [...] ki so v določeni sistematični 

obliki posredovane drugim s pomočjo komunikacijskih medijev, pa je prepričan Manuel 

Castells (Bell v Webster 2002, 30). Novo ali postfordistično družbo (angl. »post-Fordist 

society«) v povezavi z ustvarjanjem rasti v podjetjih brez dodatnega zaposlovanja, zgolj s 
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pomočjo večjih naporov zaposlenih in/ali z uporabo novih tehnologij, pa omenja Webster 

(2002, 76). Da družbo v novem obdobju določa predvsem vsesplošna povezanost posameznih 

enot (posameznikov, skupin itd.) v različna omrežja, je prepričan Manuel Castells (1996). 

Govori o mrežni družbi ali pa za isti fenomen uporablja izraz interaktivna družba (angl. 

»interactive society«). Steven Jones (1998) je termin zgradil na podlagi Gibsonovega1 izraza 

kiber prostor in družbo na novo poimenoval kibernetska družba (angl. »cybersociety«). 

 

V današnji dobi, kjer sta razvoj in izpopolnjevanje novih medijev izjemno hitra, se mediji 

med seboj razlikujejo na več načinov. Primerjamo jih lahko po dimenziji časa, gibljivosti 

medija v času in prostoru, dinamičnosti medija vpletenosti, možnosti interakcije, stopnji 

potrebnega znanja za uporabo in tako naprej (Jones, 1999, 269-271). 

Nova tehnologija nam omogoča lažje in boljše dostopanje do informacij in tudi lažje socialno 

povezovanje ter razširja možnost komuniciranja (Kucuk, Krishnamurthy, 2007, 47). Tudi do 

nedavnega tradicionalni mnžični mediji so našli svoj prostor na spletu, ki med drugim 

omogoča uporabniku tudi interaktivnost. 

 

 

2.6 Množični mediji 

 

 

V večini so mediji definirani kot sredstva, ki omogočajo kvantitativno povečanje obsega 

produkcije sporočil in tako sočasno razširijo krog komunicirajočih s premagovanjem 

prostorskih in časovnih ovir med ljudmi (Splichal, 1981). 

 

Bistvena sestavina družboslovnih teorij so normativna načela, ko so pogosto samo tiho 

predpostavljena, niso pa natančno zapisana. Eden izmed takšnih primerov je tudi družbena 

funkcija množičnih medijev, ki so v središču že od samega začetka preučevanja teorij. Harold 

D Lasswell ( v Splichal 2001) je leta 1948 zapisal v svoji razpravi, da v družbi obstajajo tri 

univerzalene funkcije komuniciranja: 

1. nadzorovanje okolja, 

2. povezovanje delov družbe 

3. in prenos kulturne dediščine. 

Med prvimi, ki so spoznali, da funkcije medijev niso le del naravnega obstoja, ampak da 

izhajajo iz določenih teoretskih predpostavk, so bili Peterson, Jensen in Rivers (1965 v 
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Splichal, 2001). Šest družbenih funkcij tiska so opredelili v okviru libertalne teorije: 

razsvetljevanje javnosti, storitve za politični sistem, varovanje civilnih svoboščin, ustvarjanje 

dobička, storitve za gospodarski sistem in zagotavljanje razvedrila. Nasprotno pa teorija 

družbene odgovornosti pripisuje množičnim medijem funkcije, ki izhajajo iz njihove ustavno 

zagotovljene svobode (Splichal, 2011, 30). 

Sama ideja funkcije zadeva odnos med delom in celoto, predvideva obstoj sistema, ki je do 

neke mere sam subjektivno določen z vidika namenov, ciljev in vrednot (Searle, 2995 v 

Splichal 2001).  

V svet človekovih norm in načel se komuniciranje umešča z idejo funkcije in sicer skladno s 

funkcionalnimi sistemi. Vsak človek ima načela, po katerih deluje tako v komuniciranju kot 

vladanju. Temelj za zgodovinski premik od libertarne k družbenoodgovornostni teoriji 

medijev je preobrat v vodilnih načelih in ciljih delovanja medijev. Avtonomija kot ideja v 

odnosu do netržnih posegov kot temelj svobode medijev, ki ustvarja moč medijev, skladno z 

načeli blagovne proizvodnje, se je soočila z idejo odgovornosti. Za razumevanje odgovornosti 

medijev so tri ključne kategorije subjektov, ki jih mora medij upoštevati in jim biti 

odgovoren: vir informacij, subjekt medijskega diskurza in javnosti. V zgodovinskem razvoju 

ima načelo publicitete dva na pogled nezdružljiva pomena. Prvi se nanaša na posameznikovo 

svobodo oblikovanja, izražanja in objavo mnenj, drugi pa na njegov cilj, izpostaviti 

eksternemu nadzoru tista delovanja, ki imajo morda lahko pomembne posledice za 

posameznika in skupine, ki neposredno ne sodelujejo v njih (Splichal, 2011, 31). 

 

2.4.1 Vloga medijev v današnjem medijskem času 

 

Moderni čas, ki ga živimo sedaj, lahko z lahkoto poimenujemo tudi medijski čas, saj imajo 

množični mediji v sodobni družbi pomembno vlogo. Z njimi lahko javno komuniciramo in 

mediji tudi vplivajo na oblikovanje vrednot in družbenih norm. Lahko bi rekli, da so vsaj 

posredno viri moči in nadzora družbe. Mnogi komunikološki raziskovalci so bili mnenja, da 

so mediji v sodobni družbi eden pomembnejših dejavnikov. 

McQuail meni, da je temu tako, ker mediji: 

- predstavljajo vir moči – sredstvo vpliva, nadzora in inovacij v družbi; so lahko 

primarno sredstvo za prenos in istočasno vir informacij, potrebnih za delovanje večine 

družbenih institucij; 

- prostor, kjer se odvijajo številne afere iz javnega življenja na nacionalni in svetovni 

ravni; 
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- pot do slave in statusa slavne osebe in omogočanje učinkovitega nastopa v javnem 

prostoru (McQuail, 1994). 

 

V zadnjem stoletju sta se politika in ekonomija ne samo spremenili, ampak se je tudi meja 

med njima že skoraj zabrisala, funkcija množičnih medijev pa je v vsem tem času ostala 

nespremenjena. Množični mediji delujejo namreč v obeh omenjenih sferah ter ju hkrati 

povezujejo. Ker »množični mediji po definiciji povezujejo dve različni, celo nasprotni sferi 

ekonomije in politike in imajo tako politične kot ekonomske funkcije, jih je nerazumno 

prisiljevati v podrejenost zakonom ene izmed obeh sfer« (Splichal 1997, 354).  

Zato lahko mediji delujejo po lastnem načelu, ki izhaja iz komunikacijskih pravic in 

svoboščin. A zaradi vzgiba po večanju moči in vpliva, ki se skriva pod potrebo po regulaciji 

medijske sfere, poskušajo medije podrediti interesom oblasti (politike). Drugi pol pa oblikuje 

želja po večanju dobičkov iz delovanja medijev kot ekonomskih subjektov in ta zagovarja 

deregulacijo trga kot edinega garanta za uveljavljanje komunikacijskih pravic posameznikov, 

a v resnici deluje pretežno v interesu lastnikov medijev (kapitala). Zastopanje interesov 

civilne družbe nasproti političnim in ekonomskim interesom elit daje množičnim medijem 

tisto mesto v družbi, ki izhaja iz njihove narave in komunikacijske moči. Zavedati se moramo, 

da je človekova generična sposobnost in potreba komuniciranje, ne pa morda politika ali 

blagovni promet (Splichal 1997, 354). 

Po pojavu družbenih medijev komunikatorji ne moremo več imeti nadzora, če smo ga 

pravzaprav sploh kdaj imeli. Vedno smo npr. govorili o podjetju in blagovnih znamkah, kar se 

ni spremenilo z uporabo novih medijev, so  pa zato nova orodja omogočila, da se precej 

hitreje in lažje posreduje sporočilo. V časih, ko so se pošiljala faksirana sporočila urednikom 

medijev, je bilo komunikatorjem lažje, saj se tako imenovane adreme novinarjev niso 

osveževale vsak dan. Danes pa je to postalo težje, saj komunikator ne komunicira samo z 

novinarji, temveč s širšo javnostjo – uporabniki interneta. Vsak, ki danes piše blog, je že tako 

rekoč medij, kar povzame tudi izjava Stuarta Bruca, britanskega komunikatorja za časopis 

The Guardian (v Suhadolc, 2007): » Piarovec, ki ne upošteva blogov, je še večji norec kot 

tisti, ki meni, da blogi vse spreminjajo.« V današnjem času si komunikacije brez spletnih 

medijev ne znamo več predstavljati (Suhadolc, 2007, 24-26). 
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2.7 Internet 

 

 

Pri pojavu novega medija kot je internet prejšnji množični mediji, kot so tisk, radio in 

televizija, niso izginili. Enako kot velikokrat prej internet ni nadomestil ne tiska, radia ali 

televizije, temveč je le odprl nove, drugačne možnosti komuniciranja. Uporabnik danes na 

internetu nadzoruje sporočila, komunicira z ostalimi »sebi enakimi (navadnimi ljudmi)«, pa 

čeprav se osebno ne poznajo in o drug drugem vedo toliko, kolikor pač preberejo morda na 

forumih ali v kakšnih drugih oblikah družbenih medijev. Posamezniku na internetu daje 

tehnologija moč, da sam poišče informacije in da se o njih tudi prepriča (Suhadolc, 2007, 19-

20). 

 

2.5.1 Internet včeraj in danes 

 

Internet, splet ali medmrežje lahko v širšem smislu razumemo kot omrežje omrežij, saj gre v 

tem primeru za nekakšno veliko zbirko računalniških omrežij oziroma računalniških sistemov, 

ki tvorijo celoto oziroma enotno omrežje, imenovano internet. V okviru tega poteka prenos 

podatkov ter sporočil med različnimi lokacijami po celem svetu (Slater, 2002, 6). Beseda 

internet se v ožjem pomenu običajno nanaša predvsem na svetovni splet (angl. Word Wide 

Web), elektronsko pošto (angl. e-mail) in neposredni klepet (angl. Chat) (Internet, 20011). 

Internet je nastal kot stranski produkt hladne vojne, njegovi začetki pa segajo že v leto 1968, 

ko je ameriška vlada finančno podprla oddelek ameriškega obrambnega ministrstva ARP 

(Advance Research Projects Administration). Omrežje ARPANET je bilo namenjeno 

posredovanju informacij med posameznimi univerzami in drugimi raziskovalnimi ustanovami 

v ZDA. Ključna zahteva, ki jo je Pentagon imel glede delovanja tega omrežja, je bila, da mora 

omrežje delovati ne glede na morebitno nedelovanje posameznega računalnika, ki je sestavni 

del omrežja. Mnenje univerz, ki so sodelovale pri tem projektu, pa je bilo nasprotno in je 

zagovarjalo predvsem prost dostop za univerzitetne in raziskovalne uporabnike ter prosto 

medsebojno komuniciranje vseh udeležencev. Ne glede na različna stališča o dostopnosti pa je 

imelo to omrežje ključno lastnost in prednost, saj si lahko v mrežo vstopal kjerkoli, 

informacije pa so se izmenjavale porazdeljeno na podatkovne enote. Informacije je oddajnik 

razbil na kodirane dele, sprejemnik pa jih je zopet sestavil, ko so dosegle želeni cilj. Kmalu 

zatem so se začela pojavljati tudi druga bolj izpopolnjena omrežja (Brigs in Burke, 2005: 

303). 
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2.5.2 Internet kot medij 

 

Internet danes združuje ogromno količino znanja, ki je zbrano v enem omrežju (Herbig in 

Hale 1997, 99). Ponuja tudi nove možnosti komuniciranja, ki pri ostalih množičnih medijih 

niso mogoče (Suhadolc 2007, 19). V večji meri kot v drugih medijih je omogočena tudi 

interakcija med pošiljateljem in prejemnikom (Peters 1998, 23). 

 

Na internetu so možni naslednji komunikacijski modeli: 

- eden z enim - klasična medosebna komunikacija , poteka med dvema (elektronska 

pošta ali z aplikacijami, ki omogočajo takojšnje sporočanje), 

- eden z mnogimi – je najpogosteje uporabljen model pri tradicionalnih medijih, kjer 

posameznik (lahko tudi medij ali podjetje) sporoča večji množici (spletna mesta za 

spletno oglaševanje); 

- mnogi s posameznikom -  je komunikacijski primer, ko se množica odzove in 

posreduje določene podatke in informacije posamezniku (npr. spletni obrazci itd.); 

- množica z množico -  kjer je lahko vsakdo pošiljatelj in prejemnik (forumi, blogi, 

socialna omrežja na spletu, komentiranje novic) (Hoffman in drugi 1995; Pitta in 

Fowler 2005, 267). 

 

Internet kot medij vključuje različne možnosti za podajanje informacij, saj so vanj vključeni 

tekst, slika, video in avdio vsebine. Zaradi tega sta ga Jensen in Jepsen (2006) poimenovala 

multimedij, pri katerem gre za mnogo več kot za kombinacijo tradicionalnih medijev. Od 

drugih množičnih medijev ga razlikujejo lastnosti, kot so neodvisnost od prostorskih in 

časovnih omejitev, interaktivnost, komunikacija z množico, hipertekstualnost in možnost 

personalizacije (Jensen in Jepsen, 2006, 140). 

Internetno komuniciranje se zelo razlikuje od ostalih bolj tradicionalnih medijev, saj je zaradi 

digitalne narave v primeru interneta omogočena povratna informacija v realnem času 

(O´Raily, 2005). Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je internet interaktivni medij, saj 

omogoča resničen dialog med vsemi udeleženci. Vsega tega pa tiskani mediji, radio in 

televizija ne zmorejo tako dobro zagotoviti (Bilban, 2005). 
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2.8 Splet 2.0 

 

 

V razvoju informatike se nove različice programske opreme poimenujejo s številko, če je ta 

pred piko, pomeni večjo spremembo in novo funkcionalnost, če pa se spremeni številka za 

piko, pa manjše. Izraz se ne nanaša na posodobitev tehničnih specifikacij, temveč na 

spremembe načina, kako razvijalci programske opreme in končni uporabniki uporabljajo splet 

(Suhadolc, 2007, 22). 

 

2.6.1 Razvoj in značilnosti spleta 2.0 

 

Splet 2.0 (angl. Web 2.0) se je razvil iz preteklega Spleta 1.0 (angl. Web 1.0), a natančnega 

časa za ta prehod ne moremo določiti. 

Zelo pogosto uporabljeno primerjavo med spetloma 1.0 in 2.0 je podal O´Reilly, ki jo 

podajam v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Primerjava med spletom 1.0 in 2.0 

 
Splet (web)1.0  Splet (Web) 2.0 
DoubleClick  ---˃ Google AdSense 
Ofoto ---˃ Flickr 
Akamai ---˃ BitTorrent 
Mp3.com ---˃ Napster 
Britanica Online ---˃ Wikipedia 
Osebne spletne strani ---˃ Spletni dnevnik 
Evite ---˃ Upcoming.org in EVDB 
Ugibanja imena domene ---˃ Optimizacija za spletne brskalnike 
Ogledi strani ---˃ Stroški na klik 
Screen scraping ---˃ Spletne storitve 
Objavljanje ---˃ Sodelovanje 
Sistemi za upravljanje vsebin ---˃ Vikiji 
Imeniki (»taxonomija«) ---˃ Dodajanje etiket (»folksonomija«) 
Lepljivost ---˃ Ponujanje vsebine 

 

Vir:  O´Reilly, 2005. 

 

Sam izraz Splet 2.0 se je začel pogosteje uporabljati šele pred nekaj leti kot naslov niza 

seminarjev družbe O´Reilly Media. 

 

Glavne lastnosti koncepta spleta 2.0 sta definirala Tim O´Reilly in John Batelle (Web 2.0 

conference, 2005): 
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- splet je kot platforma, ki omogoča njegovim uporabnikom uporabo aplikacij samo 

preko spletnega brskalnika; 

- glavna gonilna sila napredka so podatki; 

- posledica arhitekture je mrežni efekt, ki omogoča sodelovanje;  

- neodvisne razvijalce združujejo sistemske inovacije;  

- vsebinsko in storitveno združevanje omogočajo poslovni modeli; 

- na spletu se nikoli do konca izdelana programska oprema vedno dopolnjuje;  

- programska oprema ni odvisna od ene same naprave,  

- najnovejše tehnologije lahko prvi kupci z lahkoto prevzamejo. 

 

Orodja, ki ga tvorijo, pa segajo že v leto 1994. Za splet 1.0 lahko rečemo, da je bilo zanj 

značilno majhno število piscev, ki so ustvarjali posamezne spletne strani (podobne tiskanim 

brošuram) za večje število uporabnikov, vajenih iskati informacije neposredno na spletnem 

mestu podjetja ali organizacije (Mavsar 2005). Popolno nasprotje pa je danes Splet 2.0, ki 

temelji na uporabi kolektivne inteligence (O Reilly, 2009). Vsak uporabnik doda del skupne 

vrednosti in sicer bolj ko ljudje sodelujejo, večji sta vrednosti in razvitosti aplikacije. Kot 

ugotavlja O Reilly (2005), je fraza splet 2.0 večkrat definirana kot marketinška fraza brez 

posebnega pomena. Chaffey in drugi (2006, 30-33) menijo, da splet 2.0 ni nek nov standard 

ali pa nova paradigma, temveč označuje spremembo pristopa v komuniciranju. 

S tem terminom spleta 2.0 zajamemo izjemno širok spekter spletnih dejavnosti in spletnih 

orodij nove generacije, katerih glavna značilnost je sodelovanje uporabnikov. Sem lahko 

štejemo bloge, podcaste, wikije, spletne skupnosti in podobno (Suhadolc, 2007, 22). 

 

Značilna lastnost za Splet 2.0 je predvsem prispevek uporabnikov, saj lahko na splet dodajajo 

razmeroma enostavno, hitro in samostojno katerekoli vsebine, kot so besedila, avdio-vizualni 

elementi itd. Za Splet 2.0 je značilna tudi odprtokodnost, kar uporabnikom omogoča poljubno 

preoblikovanje, prilagajanje in nadgradnjo ter razvoj tovrstnega spleta. Vsem tem lastnostim 

pa lahko dodamo še z njim povezane oblikovne in tehnične standarde, decentralizacijo spleta, 

ker se vsebine nahajajo na različnih sistemih po celem svetu. Ne smemo pa pozabiti tudi na 

izredno modularnost Spleta 2.0, ki se kaže v povezovanju sorodnih in komplementarnih 

vsebin, integraciji ter prilagodljivost le-teh profilu vsakega posameznega uporabnika na spletu 

(Dawson, 2007, 1-3). 
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Splet 2.0 je v okviru internetnega komuniciranja res prinesel dodatno svežino in internetu kot 

mediju dodal interaktivnost, prilagodljivost in mobilnost in za razliko od prejšnjega spleta se 

danes zelo malo uporabljajo statične spletne strani. To pa dokazujejo tudi številni spletni 

portali, blogi, forumi ter ostala spletna mesta, kjer obiskovalci te vsebine ne le prebirajo, 

temveč jim tudi dodajajo nove. Na ta način se izpostavi komunikacija, ki je mnogo bolj 

prijazna in enostavna, odziv uporabnikov pa je veliko boljši (Miller, 2008, 387-401). 

 

Sama tehnologija spleta 2.0 je omogočila, da je internet postal izjemno odprta in prilagodljiva 

platforma za izražanje, ter tako povzročila tudi spremembo v samem sodelovanju 

uporabnikov. Množice uporabnikov se zbirajo in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj, 

sodelujejo in si pomagajo z informacijami. Poleg klasičnih medijev so nastali tako tudi 

družbeni mediji (angl. Social media) (Suhadolc, 2007, 22 ). 

Prevladujoče tehnologije na spletu 2.0 so naslednje aplikacije: 

- Wiki -  tehnologija; ki omogoča enostavno objavljanje, popravljanje in povezovanje 

prispevkov brez posebne programske opreme za izdelavo spletnih strani, najbolj znana je 

Wikipedija (wikipedia.org), 

- spletni dnevniki - znani tudi kot blogi, ki omogočajo preprosto objavljanje prispevkov na 

spletu; 

- RSS  - protokol za vzpostavljanje okolja za objavo in distribucijo spletnih vsebin v formatu 

XML – (Slovar informatike, 2007); 

- AJAX (angl. Asynchronous Java Script in XML) - je skupek tehnik za razvoj interaktivne 

spletne programske opreme (Garret, 2005). 

 

V raziskavi, ki jo je organizacija Pew Internet Project izvedla leta 2006 ( v Suhadolc 2007) 

ugotavljajo, da glavne značilnosti spleta 2.0, kot je uporaba kolektivne inteligence ter 

omogočanje strežniških interaktivnih storitev, kjer uporabnik nadzoruje svoje podatke, ne 

veljajo za čisto vse aplikacije spleta 2.0 in zato se je nemogoče oprijemati definicije. Če na 

primer pogledamo aplikacijo Google, ta uporabniku ne omogoča nadzora nad njihovimi 

podatki. Prav zaradi takšnih primerov je potrebno definicijo spleta razumeti bolj splošno in 

ohlapno (Suhadolc, 2007, 23). 

 

Vendar pa je kljub vsem dobrim lastnostim Spleta 2.0 potrebno opozoriti tudi na določene 

probleme, predvsem glede varnosti in zasebnosti uporabnikov, ki so prisotni na tovrstnem 

omrežju. Splet 2.0 na eni strani ponuja veliko večje možnosti objave informacij in svobodne 
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udeležbe na spletu, a se na vsakega posameznega uporabnika prelaga tudi presoja, katere 

osebne podatke bo objavil na spletu oziroma katerih ne bo. Dandanes se premalo zavedamo, 

da lahko kljub dobrim varnostnim sistemom osebni podatki, za katere menimo, da niso javni, 

postanejo javni, dostopni vsakomur na spletu. Noben varnostni sistem ne more zagotoviti 

popolne varnosti in zato velja premisliti, katere podatke bomo »obesili« na splet (Tufekci, 

2008, 20-36). 

 

 

2.9 Spletne skupnosti 

 

 

Virtualni prostor na internetu pogosto opredelimo kot nekaj brezmejnega, nekaj kar nam 

omogoča tudi večjo socialno mobilnost. Pojmujemo ga lahko tudi nov javni, družbeni prostor 

(Jones v Praprotnik, 2003, 14). Pragmatični zagovorniki virtualnega prostora pa poudarjajo, 

da virtualne skupnosti predstavljajo fleksibilne in praktične prilagoditve realnim okoliščinam, 

v katerem živijo posamezniki, ki iščejo skupnost. Te skupnosti naj bi bile del inovativnih 

rešitev, ki vodijo k preživetju (Robins v Praprotnik, 2003, 14). 

 

2.7.1 Teoretična opredelitev spletnih skupnosti 

 

Z vidika nekaterih dilem oziroma vprašanj, ki se pojavljajo ob virtualnih skupnostih, 

ugotavljamo, da internet ne ponuja ničesar posebej revolucionarnega. Skok v virtualni prostor 

ne predstavlja prehoda v popolnoma avtonomno subjektivnost in virtualno osvoboditev. V 

pretežni meri to ne predstavlja neke alternative dosedanjega »fizičnega« prostora, ampak je 

morda neke vrste bolj udobna ekstenzija že uveljavljenih vzorcev naše moderne kulture. 

Različni rezultati raziskav kažejo na to, da temu prostoru ne smemo dajati prevelike teže in ga 

na nek način mitologizirati. Vendar pa kažejo te raziskave tudi to, da značaj interneta kot 

nekakšnega igrišča, na katerem se posamezniki igrajo s svojo identiteto ter osebnostjo, 

deloma vpliva in spreminja odnos do identitete ter subjektivnosti (Praprotnik, 2003, 15). 

Podobne probleme zasledimo tudi pri skupnostih. Po ugotovitvah Howarda Rheingolda (v 

Praprotnik, 2003, 15) začnemo ljudje z dostopnostjo tehnologije, ki omogoča računalniško 

posredovano komunikacijo, praviloma takoj graditi virtualne skupnosti. Njegovo razlago 

lahko jemljemo kot eno izmed bolj pragmatičnih. Rheingold v knjigi Virtual Community (v 

Praprotnik, 2003) predpostavlja, da je ena izmed razlag tega sistemskega fenomena tako 
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imenovana »lakota po skupnosti«, ki privlači veliko ljudi, saj jim ta vrsta komunikacije 

omogoča, da počnejo stvari na čisto nove načine. Sprašuje se tudi, ali so torej s tem 

ustanovljene nove skupnosti kot take ali se zgolj vzpostavlja nov način zamišljanja skupnosti 

za nove preživetvene strategije realne skupnosti. Rheingoldova interpretacija je po 

Praprotnikovem mnenju kljub futurističnim pretenzijam bolj konservativna in nostalgična. 

Označi jo za teorijo razširjanja varnih in majhnih že obstoječih skupnosti (Praprotnik, 2003, 

16). 

Souza in Preece (2004, 580) definirata spletno skupnost kot skupino ljudi, ki se na spletu 

združijo z nekim namenom in se pri tem podredijo določenim normam in pravilom. 

Armstrong in Hagel (1996, 135) pa razvrstita spletne skupnosti v štiri skupine. 

1. Spletna skupnost trgovanja, ki temelji na prodaji, nakupih ter informacijah o izdelkih 

(angl. Communities of Transaction). 

2. Spletna skupnost, ki uporabnike pritegne predvsem s pomočjo določenih interesnih 

vsebin (angl. Communities of Interest). 

3. Fantazijska spletna skupnost (angl. Communiteies of Fantasy), kjer je poudarek 

predvsem v namišljenem virtualnem svetu. 

4. Socialna spletna skupnost (angl. Communities of Relationships), kjer uporabniki skozi 

življenjske izkušnje navežejo čustvene povezave. 

 

Spletne skupnosti pa lahko ločimo po drugi razvrstitvi še na: 

- namenske skupnosti (angl. Communities of Purpose), kjer se povezujejo ljudje s 

sorodnimi cilji zaradi njihovega lažjega doseganja, 

- interesne skupnosti (angl. Communities of Interest), ki temeljijo na združitvi ljudi s 

podobnimi interesi ali hobiji, 

- poklicne skupnosti (angl. Communities of Practice), v okviru katerih se družijo 

predvsem na podlagi skupnega poklica ali področja dela, 

- slučajne skupnosti (angl. Communities of Circumstance), kjer uporabnike druži neka 

skupna okoliščina (Isakovič, 2008). 

 

Najlažje je razširjanje spletnih skupnosti opisati z naraščanjem števila uporabnikov interneta, 

a na razmah spletnih skupnosti lahko gledamo tudi z drugih vidikov. Med njimi najbolj 

izstopa tehnološki vidik, ki se osredotoča na velik nabor novih spletnih storitev in aplikacij. 

Te uporabnikom ne omogočajo samo ustvarjanja, dodajanja in objavljanja vsebin, temveč tudi 

računalniško posredovano komuniciranje in druženje uporabnikov ne glede na njihovo 
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lokacijo in čas. Kompleksnost uporabniških praks je sledila naraščanju števila uporabnikov, ki 

pa je za seboj potegnila tudi nekatere družbene posledice. Posledice, ki so nastale v dobrih 

treh desetletjih pa je mogoče opaziti na različnih družbenih ravneh, ki segajo v politične, 

ekonomske in tudi kulturne družbene vidike današnje družbe (Vehovar in drugi, 2010). 

 

Zaradi tehnološke raznovrstnosti komunikacijskih oblik ni mogoče poiskati enotne definicije, 

ki bi povezala vse strukturne vidike spletnih skupnosti. Med vsemi pojmovanji je verjetno eno 

najbolj znanih Rheingoldovo pojmovanje virtualne skupnosti kot »družbenega agregata, ki 

vznikne na internetu takrat, ko zadostno število uporabnikov nadaljuje s svojimi javnimi 

razpravami dovolj dolgo in s pravšnjim človeškim občutkom, z namenom, da v kibernetskem 

prostoru oblikujemo mreže osebnih odnosov« (Rheingold v Oblak 2000, 1063). Iz te razlage 

je izšlo vrsto konceptualnih nadgradenj definicije spletne skupnosti. 

Multidisciplinaren pristop Whittakerja in drugih (1997, 137) izpostavlja kot ključne elemente 

naslednjih pet dejavnikov spletne skupnosti: 

1. člani imajo skupne cilje, želje, interese ali aktivnosti, ki predstavljajo primarni razlog 

za pripadnost skupini; 

2.  člani so neprestano aktivno vključeni, kar se izraža v vzpostavitvi močnih čustvenih 

vezi ter skupnih aktivnostih udeležencev; 

3. člani imajo dostop do skupnih virov, do katerih način dostopanja določa upravljalska 

politika; 

4. med člani je visoko cenjena vzajemna izmenjava informacijske opore in storitev; 

5. v spletni skupnosti obstaja skupen kontekst družbenih konvencij, jezika in ostalih 

družbenih protokolov. 

 

Sčasoma se je opredelitev Whittakarjeva in ostalih izkazala za nepopolno, ker izključuje 

nekatere računalniške sisteme ter njihove arhitekturne lastnosti aplikacij in storitev, preko 

katerega se uporabniki povezujejo. V svoji študiji je Preecova (v Vehovar in drugi, 2010, 17) 

podala alternativni pristop, kjer pravi, da je spletne skupnosti potrebno razumeti in analizirati 

kot družbeno-tehnične sisteme, sestavljene iz: 

- ljudi, ki z namenom uresničevanja osebnih in skupnih ciljev vstopajo v družbene 

interakcije, pri čemer prevzemajo različne družbene vloge (npr. pasivnih 

moderatorjev, uporabnikov, administratorjev); 

- skupnih ciljev, ki vključujejo skupne potrebe, interese, informacijske storitve ali 

izmenjave ter predstavljajo osnovno povezovanje njihovih članov; 
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- upravljavskih politik v obliki običajev, privzetih predpostavk, pravil, protokolov in 

zakonov, ki usmerjajo interakcije med člani spletne skupnosti; 

- računalniških sistemov, ki so podporna tehnologija in posredujejo družbeno 

interakcijo in s tem dajejo občutek povezanosti med člani spletne skupnosti. 

 

Z analizo teh petih dejavnikov lahko razumemo zgodovino vsake posamezne skupnosti kot 

tudi spletne skupnosti na ravni družbenega fenomena. Tu gre za pristop, ki družbeno realnost 

spletnih skupnosti razume kot rezultat edinstvenih oblik povezovanja teh posameznih 

strukturnih dejavnikov ter njihovih lastnosti (Vehovar in drugi, 2010, 17). 

 

2.7.2 Značilnosti in vloga posameznika v spletnih skupnostih 

 

Spletne skupnosti že od nekdaj veljajo za prostor na spletu, katerega vsebine so odvisne 

predvsem od aktivnosti uporabnikov. Spletni forumi postanejo repozitorji znanja, informacij 

in socialna opora v hipu, ko se med članstvom vzpostavi ustrezna socialna interakcija, ki je 

običajno normativno regulirana in dlje trajajoča. Brez interakcije in komuniciranja 

uporabnikov to ne bi bilo mogoče, saj bi bili forumi prazen prostor brez kakršnekoli vsebine, 

ki posameznim članom ne bi omogočala dostopanja do informacij, znanj in izkušenj (Petrič in 

Petrovčič, 2008). 

 

Posamezniki se na internet »svobodno« povežejo in si prostovoljno izberejo tudi določeno 

skupnost, s katero komunicirajo. V teh skupnostih najdemo zelo različne posameznike, ki jih 

vendarle nekaj tudi druži in se drugače ne bi spoznali. Internet označuje neka vrsta 

nefunkcionalne povezanosti. Posamezniki se znajdejo skupaj, ne da bi iskali drug drugega, a 

se vendar povežejo. Seveda pa vsi »pridejo« na internet z nekim namenom in torej tudi nekaj 

iščejo. Včasih jih dejstvo, da so spoznali prav »tega človeka«, lahko navduši in fascinira. 

Brezmejnost takšnega virtualnega prostora povečuje takšne fascinacije nad dejstvi, da smo ga 

spoznali, a vzgibi ostajajo enaki. Biti v družbi in spoznavati ljudi je enako tudi v vsakdanjem 

življenju. V virtualni prostor vstopajo ljudje z izkušnjami in željami iz vsakdanjega življenja, 

kar pove, da njihovi vzgibi in način zamišljanja skupnosti tu niso bistveno drugačni kot sicer. 

Skupnost vzpostavimo na podlagi našega prepričanja, da obstaja, in ko se ji pridružimo, 

zaživi. Ljudje si sami izbirajo skupnosti in te niso vnaprej »dodeljene«, vse to pa vpliva na 

občutek neprisiljene povezanosti, ki je zagotovo prednost spletnih skupnosti (Praprotnik, 

2003, 34). 
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Kot ugotavlja Jones (1999) je internet – svetovni splet - tržno usmerjen družbeni prostor. 

Svetovni splet naj bi v ekonomskem smislu predstavljal primer sinergijskih učinkov med 

klasičnimi poslovnimi modeli in šele nastajajočo spletno ekonomijo. Tudi v tem pogledu 

spletne skupnosti niso izjema, saj zelo pogosto predstavljajo podporno tehnologijo centralni 

poslovni dejavnosti ekonomskega subjekta, ki jo uporabljajo za ohranjanje stika z obstoječimi 

ali pa za navezovanje stikov s potencialnimi potrošniki. Na takšen način podjetja skrbijo tudi 

za ugled svojih blagovnih znamk ter istočasno zbirajo pobude in odzive na obstoječe, nove ali 

potencialne izdelke in storitve (Tapscott in Williams, 2008). 

Z ekonomskega vidika razvoj spletnih skupnosti jasno nakazuje, da izginja ločnica med realno 

stvarnostjo in tistim, kar Rheingold (1991) prepozna kot sintagmo virtualne realnosti. Z 

vstopom tržne ekonomske ureditve na svetovni splet se je utopija o življenju »na mreži« 

(Oblak 2000), ki jo lahko povežemo tudi z romantično podobo virtualnih skupnosti 

Rheingolda (1993), čisto razblinila.  

Ena izmed prvih skupin raziskovalcev, strokovnjakov in pisateljev, v kateri najdemo tudi 

Rheingolda (1993), pravi, da so spletne skupnosti priložnost za zaustavitev razpada 

kohezivnih vzvodov na lokalni in globalni ravni. Prepričani so, da to vodi k razvoju boljše 

demokratične, strpne in bolj povezane družbe, ki je povezana z vzponom novih tehnologij. 

Drugi pogled na spletne skupnosti in delovanje posameznikov v njem pa nam predstavi teza 

Turkleove (1995), ki v spletnih uporabnikih vidi egocentrike, strateško orientirane 

posameznike, ki na svetovnem spletu v anonimnosti iščejo svojo drugo identiteto in potešitev 

svojih individualnih vzgibov, ki so posledica sebičnosti. Avtorica sicer verjame, da se v 

spletnih skupnostih ljudje povezujejo in srečujejo, a meni, da njihovi cilji niso oblikovanje 

trajnih vezi, ki temeljijo na iskrenosti, zaupanju, vzajemnosti in solidarnosti. Njihov cilj je 

predvsem zadovoljitev individualnih želja in potreb. 

 

2.7.3 Pomen izmenjave in pridobivanje informacij v spletni skupnosti 

 

Za razvoj socialne spletne skupnosti je najpomembnejše, da člani pridobivajo in si med seboj 

izmenjujejo informacije. Hesbergerjeva (2007, 136-144) je s sodelavci za potrebe 

raziskovanja izmenjave informacij med člani socialnih spletnih skupnosti predstavila kot 

dinamično tipologijo, ki na holističen način zavzema komunikacijske procese v spletni 

skupnosti. 
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Grafično je tipologija predstavljena kot štiristopenjska piramida, v kateri je vsaka stopnja bolj 

specifična od prejšnje in sicer od poudarka skupnosti do poudarka posameznika (glej sliko 2) 

 

Slika 2 : Logični okvir raziskovanja spletnih skupnosti 

 
 

Vir: Hersberger in ostali, Examing inforamtion exchange and virtual communities: An 

emergent framework (2006, 137). 

 

Na podlagi tradicionalne teze, da skupnost definirata dve spremenljivki, je definiran osnovni 

in temeljni gradnik: spletna skupnost je prostorsko omejena in temelji na človeških odnosih. 

Temelječe na odnosih so tiste skupnosti, ki so osredotočene na skupen namen, cilj oziroma 

kakšen drugačen napor, ki temelji na povezovanju (Hersberger in drugi, 2007, 137). 

Osnovni gradnik sestavljajo naslednji deli:  

- članstvo, ki predstavlja kritično komponento spletne skupnosti in se meri z velikostjo 

investiranega časa posameznika, namenjenega specifični skupnosti; 

- vpliv, ki ima učinek dvosmernosti, saj vsak član skupnosti vpliva na skupnost in 

obratno, člani čutijo večjo pripadnost skupnosti, če imajo vpliv, najpomembnejši vpliv 

pa ima moderator, ki je največkrat oseba, ki je ustanovila in oblikovala skupnost, ali 

pa je to lahko najbolj aktivni član, ki lahko sčasoma postane tudi mnenjski vodja; 

Socialna in informacijska omrežja 

Izmenjava informacij 

Pridobivanje in deljenje informacij 

članstvo 
vpliv 

integracija in zadovoljitev potreb 
deljenje emocionalne povezave 
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-  integracija in zadovoljitev potreb, sta odvisni od moči skupine, ko posamezni član 

svoje potrebe integrira s potrebami ostalih in s tem postane njihov član; 

- deljene čustvene povezave temeljijo na posameznikovi poistovetenosti s spletno 

skupnostjo in preteklostjo; v spletnih skupnostih, ki temeljijo na močnem skupinskem 

namenu, se posamezni člani močneje identificirajo s skupnimi vrednotami in 

emocijami. 

Naslednji, drugi gradnik tega analitičnega konceptualnega logičnega okvira je socialno 

omrežje v vlogi informacijskega omrežja. Drugi gradnik je možno analizirati z metodami 

analize socialnega omrežja, ki omogoča razumevanje povezav in strukturnih podatkov, kot so 

kontakti, motivi, povezave posameznikov itd. 

Na teorijah in modelih, ki pojasnjujejo potrebo po informaciji in njihovem iskanju, pa temelji 

tretji gradnik analitičnega okvira. Na razvoj odnosov, ki so dinamični in nenehno 

spreminjajoči, pa vplivajo skupni interesi. Dejavnik bližine ne vpliva na deljenje informacij 

med člani, a hkrati v odsotnosti neverbalne komunikacije poteka komunikacija s pomočjo 

čustvenih in razpoloženjskih simbolov ( npr. ☺ �), ki pomagajo pri razvoju 

komunikacijskega procesa.  

Deljenje informacij kot zadnji, četrti gradnik temelji na posameznikovih procesih in vedenju, 

pri katerih poteka zbiranje, hranjenje in priklic informacijskih potreb ostalih ter povezava z 

drugimi člani skupnosti. 

Predstavljeni raziskovalni okvir omogoča učinkovito analizo posameznih spletnih skupnosti 

ter komunikacijskih procesov, ki se oblikujejo znotraj omrežja (Hersberger in drugi, 2007). 

 

2.7.4 Motivacija in vedenje članov spletnih skupnosti 

 

Posamezniki imajo različne razloge za pridružitev k spletni skupnosti in njihovo nadaljnje 

vedenje v skupnosti je odvisno od osnovne motivacije. Ugotovili smo že, da kdor se poveže 

na spletu, ima potrebe, ki jih želi s sodelovanjem v spletnih skupnostih zadovoljiti. 

Najpogostejši motivator, ki posameznike spodbudi k pridružitvi v spletno skupnost, je iskanje 

informacij. Na posameznikovo odločitev pa poleg te informacijske potrebe vplivajo še: 

- tehnološke omejitve, ki jih predstavljata zapletena uporaba programske opreme ter 

dosegljivost omrežnih povezav; 

- psihološki dejavniki, motivacija kot najpomembnejši dejavnik, na podlagi katere 

posameznik pretehta, ali več pridobi ali izgubi s pridružitvijo skupnosti, 

konzervativnost in strah pred spremembo ima na to motivacijo negativni učinek; 
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- odnos posameznika do interneta kot medija za socialno interakcijo odloča o tem, ali je 

internet zadovoljiv medij, ki omogoča prenos medosebnih sporočil; 

- uporabnost komunikacijske strukture za ustaljene procese -  ali je virtualna 

komunikacija dovolj dobro nadomestilo za neposredno socialno komunikacijo, ki 

poteka v socialnih skupinah (Flavian, Guinaliu, 2005, 408). 

 

V spletnih skupnostih temelji večina komunikacije na izmenjavi tekstovnih sporočil. Delujejo 

kot socialno okolje, kjer posameznik najde socialno in emocionalno podporo in kjer poteka 

učinkovita izmenjava informacij (Burnett, 2000). 

Po raziskavi ELIS (Burnett, 2000) vsak spletni obiskovalec pridobiva informacije na dva 

načina in sicer: 

- s praktičnim iskanjem, kjer si zastavi specifično nalogo, ki jo namerava z brskanjem 

po spletu rešiti; 

- z orientacijskim iskanjem, kjer posameznik namena točno ne določi, ampak samo 

brska po spletu in reagira,če se pojavi kakšna zanimiva vsebina. 

 

Na podlagi ugotovitev več avtorjev, ki so se ukvarjali s to problematiko, lahko povzamemo, 

da informacije niso edino, kar se na spletu izmenjuje, so pa v večini primerov razlog, da se 

posameznik pridruži neki spletni skupnosti. Vendar vsaka skupnost oblikuje svoj način 

vedenja, norme in pričakovanja (Burnett 2000). 

Burnett (2000) je podal tipologijo, v kateri opredeli različne načine izmenjave informacij in 

značilnosti vedenja posameznikov v spletni skupnosti. Vedenje razdeli na neiteraktivno 

vedenje, kjer posamezniki le pregledujejo in prebirajo prispevke v skupnosti, in interaktivno 

vedenje, kjer posamezniki aktivno sodelujejo v njej. 

1. Neinteraktivno vedenje 

V spletni skupnosti posamezni člani delujejo kot bralci prispevkov, ki so jih ustvarili ostali. Ti 

»bralci« predstavljajo večino v skupnosti in dajejo preko statistike obiskov s takšnim 

vedenjem posamezni spletni skupnosti večji obseg in tudi moč (Smith 1992). Analiza spletnih 

skupnosti WELL (www.well.com) ugotavlja, da 50 % prispevkov prispeva le 1 % vseh članov 

spletne skupnosti. Neinteraktivno vedenje neposredno ne prispeva k ustvarjanju vsebine, a 

posredno vpliv obiskov in ogledov vsebine vpliva na dinamiko spletne skupnosti. Preko 

tehnologije, ki beleži obiske, se lahko določena spletna skupnost uvrsti tudi na lestvico 

priljubljenosti. 
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2. Interaktivno vedenje 

Za obstoj spletne skupnosti pa je pomembno tudi aktivno sodelovanje in spreminjanje lastnih 

prispevkov, prebiranje in komentiranje prispevkov drugih. Med takšnim vedenjem pa lahko 

prepoznamo tako sovražne kot tudi sodelovalne aktivnosti (Burnett, 2000). 

Sovražne aktivnosti 

Vsebinsko se lahko pojavijo kot verbalno nasilje, izraženo z neprimernimi komentarji, 

nemoralnimi argumenti, ki se dotikajo majhnega dela spletne skupnosti. Med prvimi 

raziskavami spletne interakcije so ugotovili, da odsotnost govorice telesa, tona glasu in 

občinstva lahko vpliva na pogosto sovražno izražanje bolj kot v osebni socialni komunikaciji 

(Burnett 2000). 

Kot najpogostejše oblike sovražnih aktivnosti se pojavlja: 

- podžiganje, ki je definirano kot ad-hominem spletno argumentiranje in ni usmerjeno v 

logično pojasnjevanje, temveč gre za žalitev;.podžigalska vojna pa je skrajna oblika 

podžiganja, do katere lahko pride na povsem spontan način zaradi slabega 

razumevanja ali pa ko se dva člana ne strinjata drug z drugim in ju zanese v skrajnost; 

- trolanje je velikokrat vzrok za začetek podžigalskih vojn; Do njega pride, ko 

posameznik namerno objavi sporočilo, s katerim doseže negativni odziv posameznika 

ali skupine; 

- smetenje nima za razliko od podžiganja in trolanja nikakršnih informacijskih vrednosti 

in ga največkrat primerjajo z nezaželenimi elektronskimi sporočili, smetenje 

udeleženci zaznajo kot neželeno, sama vsebina pa daje signal, na katerega bi se 

posamezniki ali skupina odzvali;smetenje udeleženci najpogosteje ignorirajo ali pa ga 

označijo kot nepomembnega in ga zavržejo; 

- spletno posilstvo je mejno najbolj sovražno vedenje, usmerjeno v točne določene 

osebe; v osnovi je sestavljeno iz množice nezaželenih sporočil, ki so po vsebini žaljiva 

in prekoračujejo vse norme, ki jih je postavila spletna skupnost;včasih presežejo tudi 

čisto splošne človeške norme (Burnett, 2000). 

3. Sodelovalno interaktivno vedenje 

Vsebina sodelovalnih, interaktivnih aktivnostih je večinoma del socialne interakcije, ki je 

zelo povezana tudi z izmenjavo informacij;ločimo lahko tiste aktivnosti, ki so usmerjene v 

iskanje informacij, in aktivnosti, ki niso usmerjene v iskanje in posredovanje informacij 

ostalim članom (Wellman, Gulia 1998, 5). 

- Vedenje, ki neposredno ni usmerjeno k iskanju informacij, prepoznamo kot trajajoče 

javne diskusije na določene teme, ki člane skupnosti združujejo. Te diskusije so lahko 
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osredotočene na točno določeno temo in sredi debate lahko zaidejo na čisto drugo 

področje in s temo na začetku niso prav nič povezane. V takšnih debatah člani aktivno 

sodelujejo, a tu iskanje informacij ni osnovni namen, gre le za socialno interakcijo 

posameznika z ostalimi člani. Člani pa vsaj del časa porabijo za čisto nevtralno 

vedenje, kot sta prijaznost in klepet. Spletne skupnosti lahko na tak način služijo tudi 

kot nekakšni forumi za izmenjavo novičk, tračev, čenč in informacij o sami skupnosti. 

Naslednja vrste vedenj, ki niso usmerjena v iskanje informacij, pa so humorna vedenja 

(igre z besedami in podobno). V vsebinski interakciji lahko člani humor uporabljajo 

kot mehanizem za izražanje čustev tako v besedni konverzaciji kot tudi v simbolni 

npr. s ☺. Posameznikom pa lahko spletna skupnost nudi tudi čustveno oporo. Tu 

mislimo na spletne skupnosti, ki npr. združujejo člane z zdravstvenimi težavami, 

člane, ki so izgubili svojce, starše z otroci s posebnimi potrebami itd. 

- Vedenje, ki je usmerjeno k iskanju informacij. Iskanje informacij je za vsakega člana 

osnovna motivacija za vstop v spletno skupnost. Skoraj vsak novi član spletne 

skupnosti je iskalec informacij, njegovo vedenje pa se v ostale oblike razvije preko 

interakcije. Tipično informacijsko orientirano vedenje vključuje obvestila, vprašanja 

ali povpraševanja po informacijah, pojavi pa se lahko tudi v obliki skupinsko 

usmerjenih projektov. Za skupinsko sporočanje članom so spletne skupnosti idealno 

mesto. Neposredno postavljanje vprašanj je najosnovnejši način iskanja informacij, 

kar pomeni, da lahko vsak član postavi vprašanje, drugi pa nanj lahko odgovarjajo. 

Nobena spletna skupnost ni izolirana in člani lahko pridobivajo informacije tudi izven 

nje (Wellman, Gulia 1998, 5). 

 

 

2.10 Spletna socialna omrežja  

 

 

Pomembno za razumevanje spletne skupnosti in socialnega omrežja je, da ta dva izraza nista 

sinonimna. Huber (2007) socialno omrežje (angl. Social network sites) opredeli kot spletno 

storitev s poudarkom na širjenju človekovega socialnega kapitala, kot eno izmed vrst spletnih 

skupnosti tako v zasebnem kot poslovnem življenju. 

  

V Sloveniji se pojavljajo različni prevodi angleške besede »social network sites«, a 

pomembni so predvsem naslednje trije, ki jih najpogosteje zasledimo v strokovnih člankih, 
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medijih in publicistiki: spletna družbena omrežja, spletna omrežja in spletni servisi za grajenje 

socialnih omrežij. Po zadetkih na spletnem iskalniku Google se v slovenskem jeziku 

najpogosteje uporablja prevod spletna socialna omrežja (Vehovar in drugi, 2010, 14). 

 

2.8.1 Kratka zgodovina socialnih omrežij 

 

Težko je določiti točen čas nastanka spletnih socialnih omrežij. Prve preproste spletne 

skupnosti, ki so začele delovati v smeri povezovanja (mreženja) uporabnikov, so se formirale 

v letih 1994 in 1995 na spletnih straneh Geocities, Theglobe in Tripod. Te tri spletne strani so 

že takrat poskušale združiti ter povezati ljudi tako, da so vsakemu uporabniku omogočile, da 

so na njihovi strani lahko vzpostavili svojo spletno stran in preko nje objavljali informacije in 

ideje o različnih temah. Te strani lahko označimo tudi kot predhodnike sedanjih blogov, a za 

njihovo kreiranje je bilo potrebno veliko več računalniškega znanja kot pa danes. Te strani so 

bile z vidika uporabnosti in izgleda tudi zelo preproste in statične (Social Network Service, 

2009).  

Spletna mesta, ki so povezovala na podlagi elektronskih naslovov oziroma elektronske pošte, 

pa so bila druga vrsta spletnih strani, namenjena povezovanju uporabnikov (Social Network 

Service, 2011). Takšna stran, ki je že leta 1995 temeljila na iskanju, navezovanju in 

ohranjanju stikov bivših sošolcev in fakultetnih kolegov, je bila stran Classmates (Skrt, 2007). 

Spletna stran iz leta 1997 SixDegrees pa je že omogočala oblikovanje osebnega profila 

uporabnika, ustvarjanje seznama prijateljev. Stran je dala izjemen poudarek na tako 

imenovane posredne vezi, saj je posameznik lahko že pregledoval, kateri ostali uporabniki 

imajo podobne interese kot on in je na podlagi teh informacij lahko navezal stike (Social 

Network Service, 2011). 

Prelom pa je leta 1999 predstavljala spletna stran Epinions, kjer so uporabniki lahko brali in 

pisali mnenja o izdelkih ter primerjali njihove cene. Stran je vse do danes ohranila primat med 

najboljšimi spletnimi nakupovalnimi vodiči. Za njo se je leta 2002 pojavila tudi spletna stran 

Friendster, njena glavna značilnost pa je bila, da je začela s povezovanjem določenih krogov  

uporabnikov in je gradila socialna omrežja kot jih razumemo danes (Skrt, 2007) V času, ko je 

bila omenjena spletna stran glavna na področju mreženja uporabnikov interneta, se je 

priljubljenost tovrstnih spletnih mest izjemno povečala. Posledično so se začele razvijati tudi 

druge strani, kot sta na primer Myspace in Bebo. Po letu 2005 je boj po številu članov z 

Myspacom izgubil Friendster, a kaj kmalu je tudi tega prehitel Facebook (Črnič Oblak, 2008), 
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ki je bil na samem začetku namenjen predvsem študentom na Harvardu, a je kaj hitro prerasel 

svoje okvirje. Fenomen Facebooka bom obdelala v posebnem poglavju. 

 

Barnes (1972) je bil eden prvih, ki je pojasnil socialno mrežo oziroma omrežje. Menil je, da 

gre za nekakšno združenje ljudi na podlagi službenih, družinskih ali pa interesnih vezi. Na 

osnovi te razlage se lahko socialno spletno stran, skupnost ali omrežja definira tudi kot 

ponudnike spletnih storitev, ki omogočajo posamezniku postavitev javnih ali na pol javnih 

profilov znotraj omenjenih sistemov, oblikujejo lahko seznam uporabnikov, »prijateljev«, s 

katerimi se povezujejo in izmenjujejo določene informacije tako znotraj kot tudi izven sistema 

(Boyd in Elilison, 2007, 210-230). V okviru socialnih spletnih omrežij gre za spletne storitve, 

ki so osredotočene na sestavo spletnih skupnosti. Sestavljene so iz množice ljudi, ki si delijo 

oziroma imajo skupne interese in aktivnosti ali pa so lahko le usmerjeni v raziskovanje 

interesov drugih (Social Network Service, 2011). Vsak avtor si spletno socialno omrežje 

razloži malce po svoje, a vse definicije so si precej podobne in poudarjajo pridobivanje in 

širjenje posameznikovega socialnega kapitala tako v privatnem kot tudi v poslovnem svetu 

(Huber 2007). 

 

2.8.2 Spletna socialna omrežja kot orodje spleta 

 

Spletna socialna omrežja so orodja, ki so pripomogla k veliki dinamiki in interaktivnosti 

spleta, zato postaja njihova vloga v današnjem času tako v zasebnem kot poslovnem življenju 

izjemno pomembna. Uporabniki imajo na spletnem socialnem omrežju izjemno veliko vlogo, 

saj brez njih takšna omrežja ne bi obstajala. 

Socialna omrežja se med seboj razlikujejo in glede na tip aktivnosti jih lahko razdelimo na tri 

skupine: 

1. komunikacija med uporabniki – npr. Facebook in Twiter; 

2. distribucija vsebin – npr. Flickr in Digg, 

3. organizacija podatkov – npr. Netvibes in aNobii (Collegedegree 2008). 

 

Vsebine, ki so uporabniško naravnane v okviru neke spletne skupnosti, ne zajemajo le samih 

podatkov in informacij, ampak so tudi vir inovativnih tehničnih rešitev. Servisi za grajenje 

socialnih omrežij (Facebook in Twiter), Blogger in Wordpress so pravzaprav rezultat potreb 

in znanj, ki so se razvila s pomočjo inovativnežev s podobnimi željami in cilji. Pravzaprav gre 

tu za sisteme in storitve, odprtokodna programska orodja, ki jih samoiniciativno razvijajo 



41 

sami uporabniki spleta z namenom, da bi sebi in drugim s povezavo in združevanjem različnih 

sistemov in storitev olajšali delovanje v družbenem okolju. V zadnjem času je opazna na prvi 

pogled paradoksalna situacija, kjer na eni strani prihaja do stapljanja različnih aplikacij v eno 

storitev, na drugi strani pa prihaja do diverzifikacije v času, ko na svetovnem spletu nastaja 

vedno več skupnosti, so vedno bolj heterogene, a so istočasno zaradi skupne digitalne 

platforme po tehnološki plati med seboj vedno bolj neločljivo povezane. Gre za tehnološko 

konvergenco, ki ni značilna le za spletna socialna omrežja, temveč tudi za druge nove medije, 

kot sta televizija in radio (Jenkins 2006). 

Pri spletnih omrežjih ne smemo pozabiti na vprašanje uporabnikove zasebnosti, ki se danes 

razume bolj kot javna zasebnost, kjer govorimo predvsem o relativni javnosti informacij 

zasebne narave (Mavsar, 2008). Spletna socialna omrežja dojemamo kot resen ter zaupanja 

vreden prostor, kjer se svobodno izražamo, družimo in objavljamo različne vsebine, ta prostor  

nam omogoča tudi vpogled v omrežja naših prijateljev. Vse to pa deluje kot kakšen magnet, ki 

nas z občutkom varnosti prepriča, da objavljamo še bolj zasebne vsebine. Čeprav snovalci 

nenehno zatrjujejo, da je varnost maksimalno zagotovljena in se dejansko tudi za to trudijo, pa 

se moramo sami zavedati, da so to nenazadnje mesta javnega značaja (Črnič Oblak, 2008). 

Barnes (1972) je bil eden prvih, ki je pojasnil socialno mrežo oziroma omrežje. Menil je, da 

gre za nekakšno združenje ljudi na podlagi službenih, družinskih ali pa interesnih vezi. Na 

osnovi te razlage se lahko socialno spletno stran, skupnost ali omrežja definira tudi kot 

ponudnike spletnih storitev, ki omogočajo posamezniku postavitev javnih ali na pol javnih 

profilov znotraj omenjenih sistemov, oblikujejo lahko seznam uporabnikov, »prijateljev«, s 

katerimi se povezujejo in izmenjujejo določene informacije tako znotraj kot tudi izven sistema 

(Boyd in Elilison, 2007, 210-230). V okviru socialnih spletnih omrežij gre za spletne storitve, 

ki so osredotočene na sestavo spletnih skupnosti, sestavljenih iz množice ljudi, ki si delijo 

oziroma imajo skupne interese in aktivnosti ali pa so lahko le usmerjeni v raziskovanje 

interesov drugih (Social Network Service, 2011). Vsak avtor si definicijo spletnega socialnega 

omrežja razloži malce po svoje, a vse so si precej podobne in imajo poudarek na pridobivanju 

in širjenju posameznikovega socialnega kapitala tako v privatnem kot tudi v poslovnem svetu 

(Huber 2007). Vse, kar smo tu napisali, komentirali, dodali vsebine itd., je še vedno nekomu 

vidno, pa čeprav mi sami na teh omrežjih lahko določimo vse možne nastavitve tako, da je 

naš profil viden omejenemu številu prijateljev. Enaka previdnost velja tudi za sklepanje novih 

prijateljstev (Mavsar, 2008). Pri spletnih omrežjih gre za vprašanje zasebnosti predvsem z 

vidika, ki se tiče nadzora nad tem, kdo kaj ve o nas samih (Črnič Oblak, 2008).  
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2.11 Spletno socialno omrežje Facebook  

 

 

Spletna omrežja uporabnikom socialna omogočajo, da se s pomočjo platforme povežejo s 

sodelavci, prijatelji ali neznanci in komunicirajo z njimi. Takšna platforma je  tudi Facebook. 

 

Slika 3 : Primer profila na Facebooku 
 

 
 

Vir: www.facebook.com 

 

Socialno omrežje Facebook je leta 2004 ustanovil Mark Zuckerberg, študent harvardske 

univerze v univerzitetnem mestu Cambridge. V tistih časih se mu najverjetneje ni niti sanjalo, 

da se bo članstvo, ki je na začetku obsegalo samo študente omenjene univerze, razmahnilo po 

vsem svetu. Leleto kasneje je podjetje The Facebook odkupilo domeno facebook.com in se 

tako preimenovalo v Facebook.com. V spletno mesto je bilo konec leta 2005 vključenih že 

več kot 2.000 fakultet in približno 25.000 srednjih šol iz sedmih različnih držav. Facebook je 

po 11. septembru 2006 postal dostopen za vse uporabnike po svetu z veljavnim elektronskim 

poštnim naslovom (Webhostingreport 2010). 
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Storitve Facebooka so nastale prav z namenom medsebojnega povezovanja uporabnikov in z 

namenom ohranjanja stikov. Uporabnik, ki ima svojo stran, lahko ne glede na vrsto znanstva 

drugega označi s prijateljem in ga uvrsti na svoj seznam. Prijatelji imajo možnost ogleda vseh 

vsebin ali pa samo določenih, komentiranja, dodajanja vsebin – skratka, aktivno sodelujejo v 

vseh aktivnostih prijatelja. Stran je primerna tudi za razne marketinške akcije. Facebook 

omogoča kreiranja skupin, ki so namenjene predvsem združevanju uporabnikov glede na 

interese in prepričanje. »Upravljalec« skupine svojim članom pošilja npr. vabila in pa določa 

različne protokole skupne uporabe. Novejša storitev Facebooka pa so skupnosti, ki naj bi po 

predvidevanjih postale izjemne zbirke znanja in informacij, ki jih prispevajo člani sami.  

 

Slika 4 : Vstopna stran Facebook 
 

  
 

Vir: www.facebook.com 

 

Vstopna točka v spletno skupnost Facebook je domača spletna stran, v katero vstopamo s 

svojim geslom. 

Facebookovi uporabniki lahko sami izberejo, v katero omrežje ali omrežja se bodo prijavili 

(regijo, spletno skupnost, šolo itd.). Omenjena omrežja uporabnikom pomagajo, da se lažje 

povežejo z ostalimi člani spletnega omrežja. Na svoj profil lahko uporabniki poljubno 

dodajajo ali pa odvzemajo svoje prijatelje in s tem dostopajo tudi do njihovih profilov. 
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Uporaba spletne strani je brezplačna in se financira z oglaševanjem. Uporabniki si ustvarijo 

profile, ki vsebujejo tako fotografije kot tudi seznam interesov, medsebojno si prijatelji 

izmenjujejo osebna ali javna sporočila in se vključujejo k skupnim prijateljem. Podrobni 

ogled profila je omogočen le uporabnikom znotraj istega socialnega omrežja ali pa potrjenim 

prijateljem. 

Oglaševanje je na Facebooku možno le z Microsoftovimi orodji, kar je bilo seveda 

medsebojno dogovorjeno. Glede na raznovrstnost podatkov, ki so zbrani na tem omrežju, je 

oglaševanje izjemno ciljno usmerjeno. 

Že od samega začetka je Facebook vključeval različne vsebine, kot so npr. »zid«, kamor lahko 

vsak objavi želeni tekst, »drežljaj«, s katerim prijatelja dregnemo in ga opozorimo nase ali na 

dogodek s fotografijo in tekstom, albumi s fotografijami, objavimo lahko celo svoj trenutni 

status (kje se nahajamo, kaj počnemo tisti hip). 

Facebookov »zid« omogoča uporabnikom pošiljanje sporočila na profil prijateljev. 

Uporabnikov zid je lahko viden vsem, če je tako nastavljena »zasebnost«, ki je neke vrste 

protokol dostopanja prijateljev do informacij o posameznemu uporabniku Facebooka. Od leta 

2007 je uporabnikom omogočeno na zid pripenjati tudi priponke, medtem ko je bilo prej 

mogoče pošiljati le tekste. 

Facebook je sčasoma dodal tudi nove vsebine, kot je obveščanje o spremembah profilov 

tvojih prijateljev, rojstnih dnevih, napovedi dogodkov in podobno. Na začetku so se mnogi 

uporabniki pritoževali čez tovrstne storitve, saj so menili, da dobivajo preveč nezaželene 

pošte na svoje elektronske naslove, nekatere pa je skrbelo, da prehitro vidijo, kaj drugi 

počnejo. Kmalu zatem se je ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg uporabnikom opravičil 

in posledično so dodali funkcijo, s katero uporabniki sami določijo in nadzorujejo, katere tipe 

informacij želijo posredovati svojim prijateljem. 

Najbolj priljubljena in najpogosteje uporabljena je aplikacija »slike«, v kateri uporabnik 

dodaja svoje fotografije ali pa albume fotografij. Prostor je tako rekoč po številu albumov 

neomejen, omejena je le količina objavljenih fotografij v posameznem albumu (60 fotografij). 

Tudi tu lahko vsak nastavi dostopnost posameznih fotografij in albumov svojim prijateljem. V 

aplikaciji »slike« lahko posameznike označimo in jih poimenujemo, pri čemer pa je vsak, ki 

smo ga označili in ima svoj profil na Facebooku, o tem tudi obveščen. 
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Facebook je šel v virtualnem svetu tako daleč, da je že leta 2007 dodal aplikacijo »darila«, kar 

omogoča uporabnikom pošiljanje virtualnih daril, kar pa ni brezplačno. Že leta 2004 pa je bila 

dodana tudi aplikacija »marketplace«, ki omogoča brezplačno oglaševanje na spletni strani in 

je vidna le uporabnikovim prijateljem. 

Facebook je leta 2007 oblikoval tudi platformo, ki določa okvir za razvijalce programske 

opreme za namene ustvarjanja aplikacij na Facebooku, kot so npr. družabni igri šah in 

Scrabble (Wikipedija, julij 2011). 

 

2.9.1 Facebook v Sloveniji in po svetu 

 

Slika 5: Naraščanje števila slovenskih uporabnikov Facebooka  
  
 

 

Vir: Facebakers 2010 

 

Po podatkih portala Facebakers (2010) v okviru raziskave o spletnih skupnostih 2010, RIS- 

Raba interneta v Sloveniji (Vehovar in drugi, 125), ki temelji na tehničnih podatkih Facebook 

Statistics Advertising, je bilo v Sloveniji maja 2010 skoraj 583.000 uporabnikov Facebooka. 

Število uporabnikov Facebooka po svetu je v mesecu juliju 2010 preseglo pol milijarde. 

Portal Social Bakers pa je predvideval, da bo število uporabnikov v mesecu marcu 2011 

doseglo 650 milijonov. 
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Slika 6: Število uporabnikov Facebooka po svetu 

 

 

Vir: Facebakers 2010 

 

V letu 2010 se je število uporabnikov Facebooka po celem svetu povečalo kar za 248 milijona 

uporabnikov in lahko rečemo, da se na Facebooku v povprečju vsako sekundo registrira osem 

novih uporabnikov. Po številu obiskovalcev je leta 2008 Facebook prehitelo spletno družabno 

omrežje MySpace in tako postalo največje družabno omrežje na svetu vse do danes (Vehovar 

in ostali, 2011).  

Facebakersovi podatki kažejo še, da v Sloveniji na Facebooku prevladuje starostna skupina od 

25 do 31 let (31%), sledijo od 18 do 24 let (29 %), od 35 do 44 let in od 13 do 15 let (11 %). 

V zadnjih treh mesecih merjenja podatkov je največjo rast dosegala skupina uporabnikov v 

starosti med 55 in 64 let, sledijo pa jim posamezniki nad 65 let, ki so pri nas v Sloveniji na 

Facebooku najmanj zastopani (Vehovar in ostali, 2011) 

Primerljive študije iz leta 2010 iz ZDA kažejo, da na Facebooku pri njih prevladujejo 

starostne skupine med 18 in 24 let in med 25 in 34 let (obe 25 %). Najmanj številčni so 

posamezniki med 54 letom. Ta skupina pa je beležila največjo rast med drugimi segmenti 

glede na leto 2007 in to kar za dobrih 900 %. Povprečna starost Facbookovega uporabnika v 

ZDA je 38 let (Vehovar in ostali, 2010). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

 

3.12 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

 

Problem, ki sem ga v svoji raziskavi izpostavila, je ugotovitev, katere psihološke potrebe 

zadovolji posameznik z uporabo spletnega socialnega omrežja Facebook. Z analizo sem želela 

predvsem preveriti koncept Katzeve teorije o zadovoljevanju uporabnikovih potreb, ki temelji 

na podlagi petih predpostavk. Namen naloge je, na podlagi analize dveh različnih starostnih 

skupin ponuditi širši javnosti analizo problema in pa izsledke raziskave. S pomočjo analize 

bom predstavila tudi razlike med mlajšimi in starejšimi uporabniki spletnega socialnega 

omrežja in tudi dokazala, da so nekatere psihološke potrebe pri obeh skupinah enake. 

 

 

3.13 Raziskovalno vprašanje 

 

 

Predmet raziskovanja so bile človekove potrebe pri uporabi spletnega socialnega omrežja 

Facebook. Moje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere psihološke potrebe 

posameznik zadovolji z uporabo spletnega socialnega omrežja Facebook?« Preverila sem 

tudi, ali Katzev koncept teorije zadovoljevanja potreb deluje na konkretnem primeru 

Facebooka. 

 

 

3.14 Opis vzorca 

 

 

Obravnavano tematiko sem v pričujoči magistrski nalogi natančno analizirala z raziskovalno 

metodo fokusne skupine, v kateri sta sodelovali dve po starosti različni skupini (18-24 let, 35- 

44 let), vsaka pa je štela 7 članov. Za takšen vzorec sem se odločila na podlagi 
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Facebakersovih podatkov, pridobljenih s kvantitativno metodo, ki kažejo, da v Sloveniji na 

Facebooku prevladuje starostna skupina od 25 do 31 let (31 %), sledijo od 18 do 24 let (29 

%), od 35 do 44 let in od 13 do 15 let (11 %). Odločitev za fokusno skupino se mi je zdela 

prava tudi zaradi tega, ker so do sedaj podobna raziskovalna vprašanja obdelovali z metodo 

anketiranja in to predvsem za namene oglaševanja. 

 

 

3.15 Metoda raziskovanja 

 

 

3.4.1 Opredelitev pojma fokusna skupina 

Metoda fokusnih skupin je kvalitativna metoda raziskovanja in je ena od meetod za zbiranje, 

analiziranje in interpretacijo podatkov. Pri metodi fokusnih skupin se uporabljajo 

nestandardizirane in napol strukturirane tehnike tehnike anketiranja ali opazovanja. Pri 

tovrstni metodi se iščejo kvalitativni podatki za oblikovanje vtisa in ne številčno merljive 

dfinicije določene skupine oziroma trga. Ime metode fokusne skupine izvira iz angleščine 

(fokus group), ki kot taka predstavlja skupinski pogovor ljudi, ki pa se od navadnega 

pogovora razlikuje po tem, da je osredotočen na vnaprej znano temo in da poteka po točno 

določenem načrtu (Klemenčič, Hlebec 2007: 8). 

3.4.2 Namen fokusne skupine kot načina kvalitativne raziskave 

 
Za izvajanje fokusne skupine kot kvalitativne metode raziskovanja sem se odločila, ker z njo 

odkrivamo različna mnenja, stališča, s katerimi lahko primerjamo različne utemeljitve in 

različne poglede na določene pojave. Med drugim se fokusne skupine uporabljajo za 

spoznavanje problemov ali določenih skupin ljudi, o katerih želimo kaj posebnega proučevati.  

Moj namen pa je bil preučiti zadovoljevanje potreb z uporabo socialnega omrežja Facebook. 

Tako naj bi fokusna skupina kot metoda, namenjena kvalitativnemu raziskovanju, temeljila 

predvsem na: 

� odkrivanju tem ter poglobljenim presojanjem z raziskovanjem in analiziranjem 

pridobljenih informacij, 

� odkrivanju okoliščin in nekaterih pojavov in stališč, 

� interpretaciji pojavov in pridobljenih stališč (Klemenčič,Hlebec 2007: 7,8). 
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Namen uporabe metode fokusne skupine sem lahko uporabila že pri sami identifikaciji 

problema, ker sem z njo pridobila pomembne informacije o naravi in vsebini problema tudi, 

ko samega problema še nisem natančno identificirala. Pri realizaciji sem lahko iz vsebine 

izvedene fokusne skupine optimizirala samo delo. Prav tako je bila ta metoda primerna za 

vrednotenje, ker je fokusna skupina poznala obravnavano temo, ki je bil predmet raziskave. 

 

3.4.3 Postopek izvedbe fokusne skupine 

 
Za izvedbo fokusne skupine sem upoštevala nekaj korakov, ki jih je potrebno dobro premisliti 

pred samo izvedbo. Tu mislim na naslednje sklope aktivnosti: 

� načrtovanje in določanje vsebinskega sklopa (z vnaprej določenimi okvirnimi 

vprašanji), 

� pridobivanje potrebnih udeležencev, ki so kompetentni sogovorniki glede predmeta 

raziskave (za potrebe oblikovanja dveh po starosti različnih skupin), 

� realizacija srečanja fokusne skupine (terminsko in prostorsko usklajevanje), 

� analiza in poročanje glede na ugotovitve raziskave (Klemenčič, Hlebec, 2007: 9). 

Sama izvedba kvalitativne metode raziskovanja je bila najbolj primerna, saj sem že na začetku 

predvidevala razlike med posamezniki v skupini pri istovrstnem raziskovalnem problemu. 

Primerna pa se mi je zdela tudi zaradi kompleksnosti tematike in vprašanja motivacije.  

 

3.4.4 Opis poteka raziskav 

 

Raziskava z metodo fokusne skupine je bila izvedena na mojem domu v mesecu avgustu 

2011. Pred samo izvedbo je bilo posredovano vabilo (v prilogi) vsem potencialnim 

udeležencem raziskave. 

Skupini sta se sestali posamezno z razmikom enega tedna. Seznanitev prisotnih s temo 

predvidene raziskave in njenim namenom za študijske potrebe je bila predstavljena že v 

samem vabilu, tako da ni bilo potrebno obširneje pojasnjevati namena in same vsebine. Ob 

začetni sproščenosti je bil predstavljen potek izvedbe fokusne skupine in predvideni čas za 

izvedbo, o čemer so sicer bili udeleženci seznanjeni že v samem vabilu. Predvideni načrt o 

vsebini za izvedbo fokusne skupine je bil pripravljen glede na cilj raziskave. Sama vsebina se 

je zelo prepletala in ponavljala skozi pogovor z udeleženci, bistvena zaznava ob izvedbi pa so 

bila predvsem dokaj poenotena stališča glede bistvenih vprašanj raziskave. Udeleženci so se 
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odzivali s pozitivnim pristopom do obravnavane tematike in proaktivnim delovanjem. 

Fokusna skupina je potekala brez zapletov. Udeležencem je bila na koncu izražena zahvala za 

sodelovanje pri raziskavi. 

 

 

3.16 Analiza pridobljenih informacij raziskave 

 

 

3.5.1 Motiv za kreiranje Facebook profila 

 

Na vprašanje, kdo jih je prepričal, da so kreirali Facebook profil, so člani mlajše fokusne 

skupine med 18 in 24 leti odgovorili v večini, da so bili to prijatelji in pa partnerji. Skoraj vsi 

so imeli po njihovem mnenju profil ustvarjen čisto na začetku popularizacije tega socialnega 

spletnega portala. Pridružili pa so se izključno zaradi prigovarjanja in prepričevanja 

prijateljev, ki so že imeli ustvarjen profil. 

Udeleženci starejše fokusne skupine med 35 in 44 let so se za kreiranje profila na socialnem 

omrežju Facebook odločili po njihovem prepričanju dokaj pozno. To pa so utemeljili s tem, 

da jim enostavno ni bilo do tega, da delijo svojo zasebnost z večjim številom ljudi, kot so jo 

do nedavnega. V nasprotno so jih prepričali prijatelji, ki so že imeli svoj profil na socialnem 

omrežju, in če so želeli dostopati do njihovih informacij, so morali kreirati tudi svoj profil. 

Nekatere so prepričali tudi otroci, ki so že uporabljali Facebook, in želja po nadzoru otrok je 

bila večja kot pa prepričanje o odvečnosti spletne socialne vrednosti. S pomočjo profila lahko 

v vsakem trenutku preveriš, s kom se vsaj virtualno druži tvoj otrok. Motiv za kreiranje 

profila so nekateri videli tudi kot dodatno pomoč pri študiju, saj so z njim komunicirali brez 

večjih stroškov s svojimi študijskimi kolegi. Nekateri so na Facebooku ponovno začeli 

komunicirati tudi s svojimi oddaljenimi sorodniki. 

 

3.5.2 Poglavitni razlog za uporabo spletnega socialnega omrežja Facebook 

 

Pri vprašanju »Kateri je bil poglavitni razlog, da so se člani mlajše fokusne skupine odločili 

za uporabo Facebooka«, so v primerjavi z ostalimi podobnimi portali navedli socialno 

vrednost in veliko prednost zaradi bolj uporabnih aplikacij. Najpoglavitnejša razloga pa 

sta seveda ta, da so ga uporabljali že njihovi prijatelji in da se preprosto brez njega ne da 

slediti socialnemu življenju prijateljev. Sledi tudi razlog, da je preko Facebooka možno 
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ponovno vzpostaviti stik tudi s tistimi prijatelji, ki so jih med leti izgubili, oziroma so tako 

oddaljeni, da je praktično nemogoče drugače ostati z njimi v socialni povezavi. Večina je bila 

tudi mnenja, da brez tovrstnega povezovanja ne bi ostali v stiku z večino svojih prijateljev. Na 

enako vprašanje so udeleženci starejše fokusne skupine navedli predvsem spremljanje 

komunikacije o njih samih in ohranjanje stika s sorodniki in prijatelji. Nekateri so preko 

tega spletnega socialnega omrežja ponovno vzpostavili stik s sorodniki ali prijatelji. 

Prepoznali pa so ga tudi kot razlog za uporabo »čredni nagon«, saj  po prepričanju večine v 

skupini ne obstajaš, če nimaš profila na Facebooku. Uporaba le tega pa jim omogoča 

dostopanje do fotografij prijateljev, kar pomeni lahko tudi potovanje v preteklost, čemur dajo 

velik pomen. Pogovarjanje o vsebinah na profilu daje občutek, da si del posameznikovega 

življenja in da nisi izločen. Velik del pa je pri kreiranju profila pripomogla tudi sama 

radovednost o novem socialnem portalu. 

 

3.5.3 Koliko časa že uporabljate Facebook? 

 

Člani mlajše fokusne skupine so se v večini pridružili Facebooku pred 3. leti. Zanimivo pa je, 

da so skoraj vsi že pri prvem vprašanju trdili, da so med prvimi uporabniki tega profila. To 

pa so sklepali na podlagi podatkov, da so veliko prijateljev sami nagovorili k kreiranju 

Facebook profila in se ti za Facebook niso odločili  na podlagi dejanskega začetka širjenja 

tega socialnega omrežja po celem svetu. Zaključili so, da so zagotovo med prvimi uporabniki 

v Sloveniji. 

 

Na to vprašanje so člani starejše skupine odgovorili različno in sicer so sodili, da so se 

socialnemu omrežju pridružili dokaj pozno. V povprečju bi lahko rekli, da ga uporabljajo 

tri leta. Eden izmed članov fokusne skupine pa ga uporablja že skoraj šest let. Njihova 

interpretacija poznega vključevanja v to socialno omrežje  je nastala na podlagi tega, da so jih 

h kreiranju povabili prijatelji, ki so že imeli veliko drugih prijateljev vključenih v svoj profil. 

Torej nikakor niso bili med prvimi, niti v Sloveniji.  

 

3.5.4 Število prijateljev na Facebooku 

 

Pri vprašanju, koliko prijateljev imate na svojem Facebook profilu, so člani mlajše fokusne 

skupine odgovorili številčno različno. Število prijateljev se je gibalo med 200 in 640. Skupno 

vsem vprašanim pa je bilo to, da vse svoje prijatelje poznajo tudi osebno. Na podvprašanje, 



52 

kaj pomeni »osebno«, sem dobila odgovore, da so jih srečali vsaj enkrat do sedaj na kakšni 

zabavi in da so se z njimi tudi pogovarjali. Trdili so, da je to dovolj dober razlog, da jih dodaš 

na svojem profilu za prijatelje. Pri tistih, ki so imeli manjše število prijateljev, je bilo zaslediti 

večkratno osebno komunikacijo »v živo«  pred tem, ko so jih dodali ali potrdili kot prijatelje.  

Udeleženci starejše fokusne skupine so pri istem vprašanju tudi odgovorili številčno 

različno. Število prijateljev se giblje med 130 in 600. Na podvprašanje, ali Facebook 

prijatelje poznajo osebno, je večina z nižjim številom prijateljev odgovorila pritrdilno, ostali 

pa so odgovorili, da jih ne poznajo osebno dovolj dobro, da bi lahko to trdili. Eden izmed 

udeležencev je v utemeljitvi, zakaj vseh ne pozna osebno, navedel, da z več kot polovico 

sodeluje tudi poslovno in da jih ne more označiti kot dejanske prijatelje v privatnem 

življenju. Vsi so dodali svoje prijatelje na podlagi po njihovem mnenju preverjenih podatkov. 

 

3.5.5 Časovna uporaba portala Facebook 

 

Na vprašanje, kdaj največkrat vprašani dostopajo in uporabljajo Facebook, so člani mlajše 

skupine odgovorili v večini, da skozi cel dan. Na portal dostopajo tudi preko mobilnih 

telefonov, kar omogoča, da so na njem prisotni tudi 24 ur. Aktivnost na svojem profilu 

spremljajo tako med poukom kot tudi med službenim časom, a najbolj aktivni so v večernih 

urah. Komuniciranje preko Facebooka s prijatelji je intenzivnejše tudi pred družabnimi 

dogodki, ki jih seveda prej najavijo na portalu. Nekateri komuniciranje na portalu enačijo s 

tem, da si vzamejo čas samo zase. Ob tem vprašanju so posamezniki izrazili zaskrbljenost o 

tem, ali so že zasvojeni z uporabo Facebooka, saj brez njega ne zdržijo dolgo. Ena oseba je 

izrecno navedla, da je razlog za to, da  nanj ne dostopa preko svojega mobilnega telefona, 

prav strah pred zasvojenostjo. 

Pri tem vprašanju pa so člani starejše fokusne skupine odgovorili, da zvečer. Nekateri ga 

imajo aktivnega tudi med delovnim časom, predvsem tisti, ki imajo med svoje prijatelje 

vključene tudi svoje poslovne partnerje. Dostikrat jim ta komunikacija nadomesti telefonsko 

komuniciranje. Zanimivo je tudi to, da se večina tudi sprošča ob svojem prostem času s 

klepetom preko tega portala. Polovica članov svojo uporabo enači že z zasvojenostjo na 

podlagi tega, da morajo vsaj v večernih urah pogledati na portal, če tega ne utegnejo že prej. 

Manj kot polovica ima dostop urejen tudi preko mobilnih telefonov. 

 

3.5.6 Motivacija za uporabo profila Facebook 
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Pri vprašanju, kaj vas motivira, da uporabljate Facebook, je za vprašane mlajše fokusne 

skupine bil poglaviten motivacijski razlog spremljanje prijateljev. Eden izmed udeležencev 

je uporabo Facebooka označil za moderno obliko zalezovanja v pozitivnem smislu. Tu 

lahko sledijo vsem aktualnim dogajanjem in hipno lahko tudi komentirajo vse, kar se dogaja v 

socialni mreži, katere del je posameznik. Velika motivacija za uporabljanje Facebooka je tudi 

aplikacija Slike, kjer dostopajo do fotografij prijateljev, kar jim daje posledično tudi večji 

občutek vizualne povezanosti z njimi. Nekateri izmed njih so motivacijo za uporabo 

prepoznali tudi v preganjanju dolgočasja z orodjem, ki omogoča klepet. 

Člani starejše fokusne skupine so na vprašanje, kaj vas motivira, da uporabljate Facebook, v 

večini navedli sledenje dogajanjem in hitro širjenje informacij. Kot utemeljitev so podali 

virtualno druženje s prijatelji, ki ti nenehno sporočajo, kaj se dogaja z njimi in okoli njih. 

Toliko kot lahko naenkrat slediš na tem socialnem omrežju, v resničnem življenju ne 

moreš. Tu spoznavajo tako nove prijatelje kot ohranjajo stare stike s prijatelji. Z nekaterimi bi 

se zaradi njihove oddaljenosti bivanja težko srečali in izmenjali toliko informacij. Prenos 

podatkov preko elektronske pošte je zaradi prezasedenosti vseh včasih skoraj nemogoče. 

Motivacijo pa jim daje tudi navidezno osebno komuniciranje s prijatelji in znanci. Eden izmed 

članov skupine je zopet poudaril tudi poslovno vrednost Facebooka, saj na njem izve 

marsikaj o svojih poslovnih partnerjih, česar drugače verjetno ne bi. 

 

3.5.7 Všečnost portala Facebook 

 

Udeleženci mlajše fokusne skupine so pri vprašanju, kaj jim je najbolj všeč pri uporabi 

Facebooka, izpostavili hitro podajanje in sprejemanje informacij. Čeprav fizično niso 

prisotni, jim prisotnost na socialnem portalu Facebook omogoča, da so skoraj nenehno v 

stiku s svojimi prijatelji. Najbolj všeč jim je klepet in pa fotografije, ki jih delijo s svojimi 

prijatelji. Tu si lahko dovolijo tudi to, da prijatelje enostavno ignorirajo, kar ne pušča nobenih 

socialnih posledic v njihovem resničnem življenju. Ko imajo komunikacije dovolj, enostavno 

ugasnejo računalnik in s tem prekinejo komunikacijo, ki jo lahko kasneje kadarkoli 

nadaljujejo brez kakršnihkoli zamer. Na portalu lahko izrazijo svoje čustveno stanje, ki ga 

prijatelji takoj komentirajo in delijo nasvete. Včasih gre tudi za nekakšno skupinsko 

terapijo vseh udeležencev v socialni mreži. 

Pri enakem vprašanju so udeleženci starejše fokusne skupine izpostavili hitrost širjenja 

komunikacij velikemu številu ljudi. Všeč jim je tudi to, da takoj dobijo povratno 

informacijo in da lahko zelo hitro reagirajo na objave svojih prijateljev. Na tem portalu lahko 
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izrazijo tudi svoje nestrinjanje in zaradi tega ne prekinejo svojih stikov. Z lahkoto se 

pridružijo kakšni debati ali pa ostajajo samo opazovalec, ne da bi to kdo opazil. Na podlagi 

objav spremljajo tudi dogodke. 

 

3.5.8 Privlačnost Facebooka 

 

Na vprašanje, s katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je tisto, kar vas pri uporabi 

Facebooka privlači, so člani mlajše fokusne skupine izpostavili zbliževanje z osebami, ki 

jih drugače v normalnem vsakodnevnem življenju ne bi spoznali. Razloge za to vidijo v 

oddaljenosti krajev bivanja in pa v izgubi stikov. Privlačnost Facebooka je tudi v tem, da vse 

izveš v pravem trenutku in da si ves čas na tekočem z informacijami o tvojih prijateljih in 

dogajanjih v tvojem socialnem krogu. Lažje se tudi izražajo preko elektronskega portala kot 

v medosebni komunikaciji »v živo«. Tu lahko izvedo tudi tisto, kar jim drugače prijatelji ne bi 

zaupali oziroma pokazali s fotografijami. 

Na enako vprašanje so udeleženci starejše fokusne skupine skoraj soglasno izjavili, da je to 

bliskovito in brezmejno širjenje informacij. Čisto sami si izberejo, v kakšni meri bodo 

aktivni na portalu in kaj bodo objavili. Privlači pa jih tudi navidezno ohranjanje stikov s 

prijatelji in znanci, pa čeprav že dolgo niso niti klepetali z njimi po portalu. Z uporabo 

Facebooka zadovoljijo tudi čisto osnovno človeško radovednost, ki se pokaže najbolj pri 

gledanju slik. Sami si tudi določajo, kdaj se bodo udeležili kakšne debate in koga bodo 

sprejeli med svoje prijatelje. 

 

3.5.9 Funkcionalna vrednost Facebooka 

 

Za najpomembnejšo funkcije, ki jo člani mlajše fokusne skupine uporabljajo na Facebook 

profilu, so skoraj vsi prepoznali klepet. Klepet je tista funkcija, ki jim pomeni v socialnem 

smislu največ. Ta funkcija jim nadomesti tudi telefonsko komuniciranje. Takoj za klepetom 

sledi funkcija za dodajanje fotografij in stanje na posameznikovem profilu. Z nekoliko 

manjšim navdušenjem prepoznavajo funkcionalno vrednost aplikacijo chech-in, kjer sledijo 

gibanju svojih prijateljev.  

Pri enakem vprašanju o najpomembnejši funkciji na Facebooku od članov starejše fokusne 

skupine nisem dobila enotnega odgovora. V večini pa so bili mnenja, da je »deli z drugimi« 

tista funkcija, ki jo prepoznajo kot največkrat uporabljeno in jo imajo posledično za 

najpomembnejšo. Tako lahko na podlagi reagiranja prijateljev ob njihovi misli hitro izvejo, 
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kaj si drugi »mislijo« o tem. Takoj za tem je klepet in pa multimedijske operacije (slike, 

video). Za enega od udeležencev je operacija »like« tista, ki je najbolj učinkovita in postaja 

sinonim za vse, kar ti je všeč. 

 

3.5.10 Nevarnosti Facebooka 

 

Pri vprašanju, katero lastnost prepoznate kot najbolj nevarno pri Facebooku, so v mlajši 

fokusni skupini najbolj izpostavili krajo identitete. Skrbi jih namreč lahkomiselnost 

potrjevanja prijateljev, za katere nisi čisto prepričan, da so to, za kar se izdajajo. Zavedajo se 

tudi prevelikega deljenja informacij o svojem življenju, ki jih lahko tvoji prijatelji 

posredujejo naprej ter jih zlorabijo. Velikokrat pa so prepričani, da je posledica takšnega 

vdora v zasebnost tudi nepoznavanje nastavitev zasebnosti, ki jih profil na portalu 

Facebook omogoča. V zadnjem času pa je po mnenju članov fokusne skupine zaslediti tudi 

več ciljnega oglaševanja na njihovem profilu, kar prepoznajo kot posredovanje podatkov 

oglaševalcem s strani Facebooka brez njihovega soglasja. Razmeroma nova aplikacija chech-

in predstavlja, kljub pogosti uporabi vprašanih, zelo veliko tveganje za zlorabo podatkov. 

Pri tej aplikaciji vemo natančno, kje se v tistem določenem trenutku nahajamo. 

 

Udeleženci starejše fokusne skupine so pri tem vprašanju kot negativno najbolj izpostavili 

moč informacij. Utemeljili so s tem, da je hitrost širjenja napačnih ali pa nepreverjenih 

informacij grozljiva in da lahko naredi veliko škode. V zadnjem času pa opažajo tudi 

veliko sovražnega govora, ki po njihovem mnenju negativno vpliva na strpnost predvsem 

mlajše generacije. Izrazili so tudi nevarnost zlorabljanja osebnih podatkov, ki jih včasih 

preveč lahkomiselno objavljamo na svojem portalu, in nekateri, ki so naši prijatelji, to izrabijo 

za lastno promocijo in dobičkonosnost. Nova aplikacija chech-in pa vzbuja tudi strah nad 

prevelikim nadzorom in tudi možnost fizičnega napada. Vdor v zasebnost pa prepoznajo, 

kadar prijatelji zlorabijo informacije in jih posredujejo naprej tretjim osebam. Nepoznavanje 

možnosti nastavitev zasebnosti pa lahko kaj hitro pripelje tudi do posredovanje podatkov 

osebam, ki jih ne poznamo in ki to lahko tudi zlorabijo.   
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3.17 Interpretacija pridobljenih informacij 

 

 

Motiv za kreiranje Facebook profila je bil pri obeh skupinah enak in sicer je bila to želja po 

izmenjavi informacij in komunikaciji s prijatelji, partnerji ali pa sklepanje novih poznanstev. 

Vsi vprašani so kreirali svoje profile na podlagi izkušenj drugih, ki so že imeli svoj profil na 

tem spletnem omrežju. Mlajši udeleženci so se izjemno hitro in skoraj brez zadržkov 

pridružili spletnemu portalu, starejši pa so imeli pomisleke predvsem pri vprašanju 

zasebnosti. 

Poglavitni razlog, da so se vsi člani obeh fokusnih skupin pridružili Facebooku, je bila v 

primerjavi z ostalimi socialnimi omrežji velika socialna vrednost in prednost pri aplikativnih 

rešitvah tega portala. Ugotovili so tudi, da se brez njega preprosto ne da komunicirati in pa 

slediti svojim prijateljem ter kvalitetno ter hitro posredovati informacij. V bistvu gre za to, da 

če te ni na Facebooku, te ni tudi v realnem življenju. Obema skupinama daje tovrstna 

komunikacija občutek, da si del posameznikovega življenja in da nisi izločen. Z njim pa 

potešijo tudi čisto osnovno človeško radovednost. 

Pri časovni opredelitvi uporabe Facebooka sem zasledila različno percepcijo pri obeh 

skupinah, kljub temu, da so v povprečju vsi približno tri leta aktivni uporabniki. Mlajši so 

trdili, da so eni izmed prvih uporabnikov, starejši pa da so med bolj zadnjimi. Prva trditev je 

bila podana na podlagi števila prijateljev, ki so jih sami nagovorili k uporabi Facebooka, 

druga pa na podlagi števila prijateljev, ki so že imeli kreiran profil in so njih same nagovorili 

h kreiranju. 

Število prijateljev je pri obeh fokusnih skupinah približno enako, manjše odstopanje je morda 

pri mlajših, ki imajo več prijateljev. Razlog za to je predvsem hitrejše sklepanje prijateljstev 

pri mlajših kot pa starejših. Mlajši sklenejo prijateljstvo že na podlagi po mnenju starejših 

bežnega znanstva, medtem ko so starejši udeleženci pri sklepanju bolj previdni. Na svoj profil 

dodajajo prijatelje na podlagi osebnega poznanstva ali pa poslovnega sodelovanja. Pri mlajših 

je dovolj to, da so se enkrat srečali ali pa vedo, da je oseba prijateljev prijatelj, pri starejših pa 

mora priti v večini primerov res do neke osebne komunikacije. 

Vsi vprašani veliko časa preživijo na svojih profilih. Celodnevno spremljanje jim omogočajo 

tudi mobilni telefoni, na katerih imajo predvsem mlajši urejen dostop na Facebook. Pri obeh 

skupinah gre po njihovem mnenju tudi za neko vrsto zasvojenosti, ki pa jo dojemajo različno. 

Mlajši jo vidijo kot to, da so štiriindvajset ur na dan povezani preko mobilnih telefonov s 
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portalom, starejši pa zasvojenost vidijo že v tem, da morajo pogledati na Facebook vsaj enkrat 

na dan. 

Motivacija za uporabo tega spletnega socialnega portala je pri obeh skupinah spremljanje 

dogajanja v življenju prijateljev in pa hitro širjenje informacij. Vsi so bili mnenja, da v 

resničnem življenju nikakor ne moreš tako hitro in podrobno slediti vsem spremembam v 

svojem okolju. Starejši pa uporabljajo Facebook tudi kot poslovno okolje. Na podlagi 

prijateljstev sprejemajo tudi poslovne  odločitve. 

Na Facebooku si sami izberejo, koliko in kdaj bodo aktivni, kaj jim je najbolj všeč. V 

primerjavi z resničnim življenjem ima ta navidezna in virtualna resničnost prednost tudi v 

tem, da ohranjajo nek navidezni stik z vsemi svojimi prijatelji. V virtualnem okolju so 

prijatelji z vsemi in nikogar ne izključujejo, pa čeprav niso dejansko komunicirali z njimi. 

Najpogosteje uporabljene aplikacije na tem portalu so klepet in pa slike. Tako mlajši kot 

starejši veliko časa klepetajo s prijatelji in pregledujejo njihove in dodajajo svoje fotografije. 

Velikokrat uporabljajo tudi aplikacijo »deli z drugimi«. Predvsem ta omogoča množičen 

odziv vseh prijateljev in tu resnično nikoli nisi spregledan, saj se vedno najde kdo, ki tvoje 

stanje komentira. 

Pri vprašanju varnosti oziroma nevarnosti Facebooka se je pri odgovorih pokazalo to, da 

imajo starejši drugačne vrednote kot pa mlajši. Pri mlajših gre predvsem za strah pred krajo 

identitete ter pred prevelikim deljenjem osebnih ali intimnih podatkov. Moti jih tudi to, da 

lastnik spletnega portala njihove podatke posreduje naprej za potrebe ciljnega oglaševanja. 

Mlajši tudi več uporabljajo aplikacijo »chch-in«, ki omogoča sledenje gibanja posameznika. 

Te aplikacije v večini ne prepoznajo kot nevarno. Pri starejših pa ta aplikacija vzbuja strah 

pred prevelikim nadzorom in možnostjo fizičnega napada. Starejši prepoznajo nevarnosti 

širjenja sovražnega govora preko tega omrežja in pa predvsem negativnega vpliva na mlajše 

generacije. Mlajše ne skrbi toliko širjenje nepreverjenih informacij kot starejše. Oboji pa so si 

enotni, da je velika nevarnost pri nepoznavanju nastavitev zasebnosti profila.  

 

Raziskava je pokazala, da posamezniki v obeh skupinah - tako v skupini, v kateri so bili 

udeleženci stari med osemnajst in štiriindvajset let kot v skupini starih  med petintrideset in 

štiriinštirideset let - zadovoljujejo naslednje psihološke potrebe: 

- potreba po prijateljstvu, 

- potreba po informiranosti, 

- potreba po pripadnosti neki skupini, 

- potreba po medosebni komunikaciji. 
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Z raziskavo pa sem tudi dokazala, da lahko Katzevo teorijo potrdimo tudi s kvalitativno 

raziskovalno metodo fokusne skupine. Na podlagi analize podatkov fokusnih skupin lahko 

potrdimo: 

- da je uporaba Facebooka namenska zaradi aktivnih uporabnikov; 

- da je pobuda za povezovanje zadovoljitev z izbiro Facebooka kot vrste medija na 

strani uporabnikov; 

- da je Facebook le eden od virov za zadovoljevanje potreb in da z njegovo uporabo 

zadovoljimo del človekovih potreb; 

- da so uporabniki Facebooka dovolj ozaveščeni in da lahko sami izražajo svoje motive 

za uporabo in jih tudi izražajo 

- in da so zadovoljitve potreb uporabnikov Facebooka odvisne tudi od vloge v tem 

socialnem omrežju ter njihove psihološke dispozicije. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

 

Nove spletne tehnologije so olajšale povezovanje ljudi in ustvarjanje novih ali vzdrževanje 

obstoječih socialnih povezav. Vsak, ki se pridruži skupini na spletu, se pridruži tudi 

skupinskim normam, končno zadoščenje pa je odvisno od vsakega posameznika, ki v 

sodelovanju vidi določene koristi. Poglavitni motiv za priključitev spletni skupnosti, je 

pričakovanje koristi ali vrednosti (Dhokhala in ostali, 2004, 259). 

Računalniško posredovana komunikacija posameznikom omogoča pridobivanje informacij in 

interaktivni doprinos v ta prostor, Morda to še ni čisto prava »skupnost«, a virtualne skupnosti 

so dejansko realne in zato vredne enake obravnave kot običajne skupnosti. Virtualne 

skupnosti so podobne že znanim skupnostim, a posameznika lahko vodijo pri vstopanju vanje 

tudi drugačni vzgibi, ki jih v vsakdanjem življenju morda težje realizirajo (Praprotnik, 2003, 

38). 

Raziskava skupine Telekom Austria Group (2010, avgust) o »Vzorcih uporabe informacij, 

spletu 2.0 in vplivu na družbo« se je osredotočila na aktualno in perečo razpravo o družbenih 

spremembah, ki izhajajo iz aplikacij spleta 2.0. Vključevala je pogovore s 500 uporabniki 

interneta iz vsake države. 

Informacijska in komunikacijska tehnologija imata na naše življenje, predvsem pa na 

digitalno generacijo - mlade, rojene po letu 1980, velik vpliv. Raziskava, ki je potekala na 

območju Avstrije, Slovenije in Hrvaške v letu 2010, je potrdila, da uporabniki interneta dajejo 

velik pomen širokopasovnemu dostopu. Kar 65 % vprašanih se je brez dostopnosti do 

interneta počutilo neprijetno in odrezane od zunanjega sveta ter komunikacijsko omejene. Kot 

kredibilen in zanesljiv vir uporabniki, vključeni v raziskavo, dojemajo aplikacije spleta 2.0. 

Wikipedija na primer postaja nova »televizija« in »časopis«, kar se odraža tudi v vrednostih, 

ki so jih pripisali tem platformam glede kredibilnosti. Nepogrešljivo za uporabnike, mlajše od 

19 let, je mreženje s pomočjo platform družbenih medijev in preverjanje spletnih strani je 

postalo nepogrešljivo. Facebook uporablja v Sloveniji kar 90 %,v Avstriji 85 % in na 

Hrvaškem 100 % vseh vprašanih. Raziskava je tudi pokazala, da so uporabniki platform, kot 

je Facebook, velikokrat tudi zelo nepazljivi glede svoje zasebnosti in pogosto brezpogojno 

dovolijo dostop do zelo zaupnih podatkov. Po mnenju vključenih v raziskavo platforme spleta 

2.0 omogočajo aktivacijo ljudi za ali proti določenim vprašanjem in zato lahko pripeljejo tudi 

do političnih sprememb, čemur smo bili priča v začetku leta 2011 v nekaterih afriških 
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državah. Ljudje do pomembnih novic vedno bolj dostopajo preko spletnih medijev, ki so 

splošno usmerjeni k širjenju informacij, televizija in radio pa postaja predvsem vir zabave. 

Platforme družabnih omrežij naj bi  v veliki meri imele tudi pozitivne učinke na osebne 

odnose, predvsem v krogu prijateljev, omogočala naj bi tudi poklicno mreženje. Raziskava je 

tudi pokazala, da sta internet in mobilni telefon tesno prepletena, saj spadata med 

najpomembnejše komunikacijske poti (Kliping, julij 2011). 

Po podatkih, pridobljenih z raziskavo Socialna omrežja 2010 (Vehovar in drugi, 2011), v 

kateri je anketni vprašalnik izpolnilo 1.143 oseb, ima 60  % anketirancev oblikovan profil na 

vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežjih. Največ jih ima svoj osebni profil na 

Facebooku (93 %), sledi Netlog (38,8 %), MySpace (20 %) , Twitter (17,6 %), LinkedIn (13 

%) in Hi5 (13 %). Med njimi prevladujejo mlajši, stari med 16 in 25 let (75 %), ženske (63 % 

žensk v primerjavi s 57 % moških), prebivalci v naseljih z več kot 2000 prebivalci in srednje 

izobraženi (72 %). Najmanj spletna socialna omrežja uporabljajo kmetovalci, pomagajoči 

družinski člani in nezmožni za delo (zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ipd.). Uporabniki 

spletnih socialnih omrežij najpogosteje objavijo svoje ime in priimek ter prikazno sliko in 

spol. Kot razlog za objavo podatkov uporabniki navedejo vzroka, da jih prijatelji najdejo v 

spletnih skupnostih in da je to potrebno za kreiranje profila. Zlorabe objavljenih informacij 

bolj skrbi moške kot ženske. Zlorabo zaupanja ob primeru objave informacij, za katere niso 

želeli, da bi bile objavljene, pa so najpogosteje občutili mlajši od 25 let (petina vprašanih). Na 

vprašanja otrokom in staršem o postavljanju pravil glede izdajanja osebnih informacij, 

omejitev pri objavi fotografij in pravil glede srečevanju v živo z osebami, ki so jih spoznali 

preko spleta, so rezultati nasprotujoči. Otroci so trdili, da jim starši posebnih omejitev ne 

postavljajo, pri odgovorih staršev pa je ravno obratno, saj menijo, da postavljajo pravila bolj 

pogosto, kot menijo otroci. Da ni postavila nobenih pravil, trdi le dobra tretjina vseh 

vprašanih staršev. Za razlog neuporabe socialnih omrežij anketiranci za razloge navajajo, da 

se nočejo dati na ogled vsem, da se s svojimi prijatelji raje družijo in srečujejo v živo, da jih 

ne zanima socialno spletno omrežje in da jih skrbi zaradi posredovanja osebnih podatkov 

napačnim osebam.  

Vse, kar so dokazali s prej omenjenimi raziskavami, s pričujočo raziskavo potrdila. 

Ugotavljam tudi, da razlik med zadovoljevanjem psiholoških potreb mlajših in starejših 

uporabnikov socialnega omrežja Facebook ni. So pa razlike med vrednotami in pa v 

dojemanju varnosti. Med samo raziskavo sem opazila tudi, da se mlajša generacija 

uporabnikov spletnih socialnih omrežij manj sproščeno in pa bolj redkobesedno izraža brez 

računalniške povezave. Generacijsko starejšim uporabnikom se pozna tudi boljša splošna 
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jezikovna izobrazba, saj se znajo izražati bolj bogato v smislu daljših in preglednejših 

stavkov. Strinjam se s tem, da nove tehnologije prinašajo prednosti, a vendar bi želela v tej 

nalogi opozoriti tudi na to, da prinaša kar nekaj slabosti, ki jih vidim predvsem v medosebni 

komunikaciji. Mlajša generacija se brez interneta v resničnem življenju skoraj ne znajde več 

in tudi medosebni stiki v večini potekajo samo še preko spleta. Škoda je, da bodo verjetno v 

prihodnosti mlajše generacije pozabile na prednosti, ki jih nudi osebna komunikacija in 

resničen svet »v živo«. Prednost pa vidim predvsem v tem, da je pretok znanja in informacij 

veliko lažji preko interneta. V dobi interneta je življenje lahko veliko lažje a tudi težje, saj 

nepoznavanje računalniških veščin lahko posledično pripelje do izoliranost in družbene 

izločitve posameznika, ki pa brez zadovoljitve višjih potreb zelo težko preživi v resničnem 

svetu. Če te ni na Facebooku te ni nikjer. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Vabilo  

Petra Ložar 

Bizjakova 1b 

1000 Ljubljana 

Ljubljana, 22. avgusta 2011 

 

Vabilo za sodelovanje v fokusni skupini 

Spoštovani! 

Na vas se obračam kot absolventka Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice, smer 

Menedžment. Vabim vas k sodelovanju v fokusni skupini za potrebe raziskave pri izdelavi 

magistrske naloge z naslovom Socialna spletna omrežja kot sredstvo zadovoljevanja 

posameznikovih potreb  

Kot uporabnike socialnega spletnega omrežja Facebook,vas ocenjujem kot dobre poznavalce 

spletnih omrežij. Zato lahko vaše izkušnje pripomorejo pri razjasnitvi ključnih dejavnikov za 

zadovoljevanje posameznih potreb.  

V kolikor ste  pripravljeni sodelovati pri izvedbi raziskave z vašimi cenjenimi mnenji in 

stališči v fokusni skupini, ki bo potekala : 

v sredo, 31. avgusta2011 ob 17. uri, 

 

na mojem domu Bizjakovi 1b, 1000 Ljubljana 

Prosim vas, če me obvestite o vaši pripravljenosti za sodelovanje, in sicer:   

do 25. avgusta 2011, 

na e-mail naslov: petra.lozar@gmail.com ali GSM 041 779 637 

Glede na obravnavano tematiko predvidevam, da bo za izvedbo skupinskega intervjuja 

potrebno nameniti približno eno uro in pol vašega časa. Vaša mnenja bodo uporabljena 

izključno za potrebe izvedbe navedene raziskave in ne bodo posredovana tretjim osebam brez 

vašega soglasja.  

V upanju na vašo pripravljenost za sodelovanje, vas lepo pozdravljam, 

        

 

                                                                                                               Petra Ložar  



 

Priloga 2: Usmeritvena vprašanja 

Petra Ložar 

FUDŠ- Medkulturni menedžment 

Nova Gorica 

Vpisna številka: 86080153 

 

 

Usmeritvena vprašanja za izvedbo fokusne skupine 

Naslov: Socialna spletna omrežja kot sredstvo zadovoljevanja 

posameznikovih potreb 

 

 

 

1. Kdo vas je prepričal, da ste kreirali FB profil? 

2. S kakšnim namenom ste odločili za FB? 

3. Koliko časa že uporabljate FB? 

4. Koliko prijateljev imate? 

5. Kdaj največkrat uporabljate FB? 

6. Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 

7. Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 

8. S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali kaj je tisto kar vas pri 

uporabi FB privlači? 

9. Katera »operacija« na FB je za vas najpomembnejša? 

10.  Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB? 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3- TRANSKRIPT 1. SKUPINA (18-24) 

1. Kdo vas je prepričal, da ste kreirali FB profil? 

 

A. Nisem bil med zadnjimi uporabnimi, sem eden izmed prvih. Zanimalo me je kot novo 

spletni portal.  

B. Sem bil med prvimi, ki so si ustvarili FB, . V navalu, ko sem se pridruževal vsem 

socialnim omrežjem. Družba sama me je prepričala, da sem bil na FB skupaj z njimi. 

Ja prou prjatli so bli tisti, ki so me »prisilili v to«. 

C. Tudi jaz sem bil enako med prvimi, čisto zaradi firbca. Tudi  

2008 sem  se zarad prjatlov odloču.. ne vem tko čist k so še drugi imel. 

D. Facebook sem si ustvaril med prvimi, leta 2008, v to me je prepricala punca. Nekako 

si nisem mogel predstavljati, da ne bi bil v nenehnem stiku z njo. Zaljubljenost pač-  

E. Ena prjatlca, ki je imela fb in je skoz govorila da je full dobr in da morm bit gor, ker če 

te ni gor te ni. In potem sem si ga ustvarla. Nisem pogost uporabnik. 

F. V ustvaritev facebook profila me je po dolgem prigovarjanju prepričala dobra 

prijateljica s katero se ne vidim pogosto in ki je na facebooku ze od samega začetka 

G.  Prepričal me je moj dober prijatelj 

H.  Prepričali so me prijatelji, ki so imeli facebook pred mano 

 

2. S kakšnim namenom ste odločili za FB? 

A. Na FB je bilo veliko prjatlov, ki jih poznam. In zdelo se mi je uporabno veliko bolj, 

kot ostalo. Bolj kot nadgradnja msnja in zdej tja sploh ne grem več.  

B. Zato, ker ima fb ima največ funkcij in največjo socialno vrednost. Z drugimi ne moreš 

toliko operirati (foto, glasba itd). Pa velik prjatlov je gor.  

C. Takrat ni blo nič kej podobnega, zdej pa ima veliko prednost in vrednost zaradi 

združljivost z večimi aplikacijami, ko so danes nepogrešljive. Dostopam tudi preko 

telefona .  

D. Ustvaril sem si ga najprej zaradi punce potem pa zaradi obujanja starih vezi s frendi in 

ustvarjanja novih.  

E. Ker ga ima največ ljudi, ker je preprost za uporabo v primerjavi z ostalimi, vizualno 

mi je všeč in povezuje tudi mednarodno.  

F. Kot že rečeno, zaradi prijateljice predvsem zato da sem lahko v kontaktu z njo četudi 

ne živiva v istem kraju. 



 

G. Zato, da bi se bolj povezala s svojimi prijatelji in bi ostala dlje v stiku.  

H. Da ohranjam stike s prijatelji ki jih drugace ne bi srecala 

 

3. Koliko časa že uporabljate FB? 

A. 3. Leta 

B. 3,5 let 

C. 3 leta 

D. Uporabljam ga 3 leta 

E. 3 leta, uporabljam ga zadnje leto bolj pogosto. 

F. FB uporabljam od sredine leta 2009, 2,5 leti 

G. Uporabljam ga 1. leto 

H. 2. leti 

 

4. Koliko prijateljev imate? 

A. 640, v večini jih ne poznam osebno al pa še nisem govoril mimo računalnika. 

B. 400 tud ne poznam »osebno«  

C. 402 v veliki večini jih ne poznam zelo osebno, le manjši del. 

D. Okoli 280 in vse poznam osebno. 

E. 280, več ali manj jih poznam osebno (na isto šolo hodimo, gremo na kavo, se družmo 

tudi drugače). 

F. Imam okoli 200 prijateljev, in vse poznam osebno, saj se mi zdi nesmiselno deliti moje  

osebne stvari z neznanci.  

G. Imam 250 prijateljev in ne sprejemam vseh, ki me dodajo, saj mi gre to na živce če jih 

ne poznam osebno. 

H. Okoli 200 in vse poznam. 

 

5. Kdaj največkrat uporabljate FB? 

A. Čez cel dan, tudi med poukom preko telefona.. bolj pogosto pa zvečer. 

B. Največkrat uporabljam proti večeru, odvisno od svojega socialnega življenja.. pa tudi 

takrat pogledam s telefonom. 

C. Čez cel dan, ker mi čez telefon javlja kdaj je kakšna sprememba.  Če nisi na fb si 

socialno prikrajšan. 

D. Največkrat  proti večeru in pa med delom.  



 

E. Popoldne največkrat za 5-10 minut. Med poukom nikol, ravno s tem namenom ga 

nimam na telefonu, ker postaneš po mojem odvisen. 

F. Največkrat ga uporabljam proti večeru ko si vzamem nekaj časa zase in se odklopim 

od dela. 

G. Ko pridem iz službe in zvečer, hitro preverim kaj je novega in se odjavim. 

H. Ko mi je dolgčas, preverim kaj se dogaja da ostanem na tekočem. 

  

6. Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 

A. Spremljanje, komentiranje mojih »prijateljev« da si v vsem na tekočem.  

B. Ker lahko sledim dogajanju prijateljev, lahko komentiram. Tudi s tistimi, ki mi niso 

blizu lahko komentiram. V bistvu je to neka moderna oblika »zalezovanja«. 

C. Sledim raznim dogodkom, spoznavam nove ljudi, slike.. večino so pomembnejše 

punce in da lahko komentiram gluposti drugih ljudi. 

D. Motivira me dolgcas in preganjanje casa. Dostikrat na tv ni nič dobrega, igrice so bz... 

Na FB se pa skoz neki dogaja. 

E. Da vidiš kaj se s kom dogaja, predvsem s tistimi k se ne družim veliko.. sledim kaj 

počnejo, pa ne v smislu zalezovanja. Objava družabnih dogodkov je tud fajn. 

F. Motivira me neka navidezna povezanost z ljudmi preko enostavnega vmesnika za 

uporabo ki je dostopen od kjerkoli.  

G. Motivirajo me edino slike saj lahko tako preverim kje so prijatelji bili in kaj so počeli. 

H. Motivira me spremljanje dogajanja prijateljev in komentiranje. 

 

7. Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 

A. Informacije širim hitro in jih tudi sprejemam, da sem v nenehnem stiku s svojimi 

kolegi, pa čeprav nisem skupaj z njimi. 

B. Sledim in sem preskrbljen z vsem informacijami. 

C. Klepet in sledenje dogodkom mi je the best. 

D. Najbolj mi je vseč da lahko kadarkoli klepetam s prijatelji. Pa sploh ni treba, da so 

zraven mene.. pa izključim jih lahko tud kadar hočem. Kadar jih mam dost 

ugasnem računalnik, al pa jih ignoriram. 

E. Sledenju vsemu kar se dogaja v mojem »socialnem krogu« (kdo je s kom, kje se 

kaj dogaja).  

F. Vseč so mi funkcije kot so »instant« klepet, nalaganje slik in navidezno druženje s 

prijatelji in znanci. 



 

G. To da lahko gledam slike prijateljev vse drugo mi gre na živce. 

H. Vseč so mi dogodki saj takoj vem kje in kaj se dogaja. 

 

8. S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali kaj je tisto kar vas pri uporabi 

FB privlači? 

A. Zbliževanje z osebami, ki jih drugače sploh ne bi spoznal oziroma »srečal«. 

B. Iz krajev, kamor občasno zahajam spremljam »frende« 

C. Doseg informacij in stik s svetom. 

D. Zaradi ohranjanja stikov ter obcutka da sem na tekocem. Najbolj je to, da vem kaj se 

dogaja s frendi.  

E. Bolj zaradi tega ker ga imajo vsi, dandanes večina ljudi je odvisnih od FB in za večino 

zveš tudi tisto kar ne bi drugač zvedel. Si outsider, če ga nimaš in se ne moreš 

pogovarjati o tem z drugimi. 

F. Povezanost napram oddaljenosti. 

G. Slikovna knjižnica na internetu. 

H. Možnosti izražanja mojega mnenja preko gumba "like". 

 

9. Katera »operacija« na FB je za vas najpomembnejša? 

A. FB klepet, ker je hitra in enostavna za uporabo. 

B. Up load slike in chech-inn (aplikacija s katero slediš pirjatelju kje se nahajaš). 

C. FB klepet. 

D. FB klepet ker se lahko kjerkoli in kadarkoli pogovarjam z znanci. Ker delam nimam 

časa, da bi telefoniral in pa da bi se dobival čez dan. 

E. Stanje. 

F. FB klepet in sporočila ki skoraj nadomestijo e-pošto. 

G. »Upload« slik in komentiranje le teh. 

H. FB klepet saj ostajam v stiku kjerkoli in kadarkoli. 

 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB? 

A. Da ti bo kdo vdru na FB in zlorabu podatke.. kraja identitete.  

B. Če preveš deliš svoje privatno življenje in če imaš ljudi na fb, ki jih ne poznaš to lahko 

zlorabijo..  

C. Nevaren je že to, da si ne znaš nastaviti zasebnosti in lahko čisto vsi vidijo vse... 



 

D. Podajanje mojih osebnih podatkov podjetjem za oglasevanje s strani facebooka. Na 

živce mi gre, da kar naprej kaj utripa in se mi zdi, da prbližno že vejo kaj me zanima.  

E. Na netlogu se mi je zgodilo »teženje« starejših, strah pred zalezovanjem tistih, ki ti 

niso ok. Kraje identitete in vdor v zasebnost.  

F. Deljenje osebnih podatkov in slabo varovanje le teh s strani FB. 

G. Objavljanje svojih osebnih podatkov in kje se nahajaš (check in) saj to lahko kdo 

zlorabi. 

H. Objavljanje podatkov v medmrežju saj se mi zdi da niso zadostno varovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 4 - TRANSKRIPT 2. SKUPINA (35- 44 let) 

 

1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da stekreirali FB profil? 

 

A. Osebno nisem bila med prvimi, ki so se pridružili FBju. Tega sem sepravzaprav zelo dolgo 

branila, saj mi ni bilo do tega, da bi svojo zasebnost delila z drugimi. Razlog, da sem se za FB 

vseeno odločila, je bilo dejstvo, das o moji prijatelji na FBju objavili fotografije in komentarje 

z mojega osebnega dogodka. Preverila sem jih lahko le, če sem se temu spletnemu omrežju 

pridružila. Posredno so me torej k temu 'prisilili' prijatelji. 

B. FBja sem se dolgo otepala, saj so me prej kot mnenja o njegovi uporabnosti prepričala 

mnenja komunikologov in nasprotnikov razširjanja zasebnih informacij preko socialnih 

omrežij. Konec koncev je bilo toliko debat na temo varovanja zasebnosti in omenjanja pravice 

do zasebnosti, ki jo mimogrede opredeljuje slovenska ustava, da se mi je razsipavanje s 

podatki zdelo nesmiselno. Konec koncev koga pa briga kaj počnem v prostem času. Vendar 

pa so se s časom začeli "pritiski" s strani prijateljev, v smislu zakaj ti še nisi na FB, tebe je pa 

treba vedno ekstra obveščati o dogodkih, ipd. Jeziček na tehtnici je premaknilo dejstvo, da so 

FB uporabljali moji sorodniki iz ZDA. Ohranjanje stikov z njimi tako rekoč v realnem času je 

bil zame nekaj izjemnega. Tako sem si kakšni dve leti nazaj ustrvarila profil na FB. 

C. Razlog, da sem se za FB odločil so bili moji otroci, da sem lahko spremljal njihove 

pogovore, komentarje in objave slike.  

D.  FB sem začela uporabljati na nagovor 14. letne hčerke, in sicer: pred tremi leti. Do takrat 

nisem imela nobenih predsodkov glede FB. Ravno nasprotno, precej sem poznala prednosti 

spletnih aktivnosti. Končala sem visokošolski študij v virtualnem okolju in mi je to okolje 

bilo zelo prijazno, zaradi svojih prednosti (dostopnost, hitrost). Prav tako že precej časa 

uporabljam spletno bančništvo.  

E. U bistvu ga nisem kreirala sama ampak mi ga je prijateljica, katera redno objavlja 

fotografije z vseh dogodkov, ki se jih udeleži in če sem želela pogledat fotografije sem morala 

odpreti svoj profil in postati njena prijateljica.  

F. Uporabnik Fbja sem že od skoraj samega začetka popularizacije te socialne mreže. 

Pritegnili pa so me kolegi iz različnih medijskih agencij po svetu, ker oni pač morajo biti na 

tekočem in moram biti tudi jaz. Vsekakor pa je bilo zanimivo da so mi že takrat prijateljice iz 

Dubaja razlagala da bo to absolutni hit in da moram iti tja čeprav je bl full smešen občutek 

imeti samo tri prijatelje. 

G. Prijatelji, ki so že prej uporabljali FB, sam sem naredil svoj profil dokaj pozno… 



 

 

2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili zaFB? 

 

A. Kot rečeno – spremljanje debate o mojem življenju. Ugotovila sem, da'če te ni zraven, 

sploh nisi'. Bolj pomembno kot to, ali FB dejansko potrebuješ kot medij, je torej postalo to, da 

si ne moreš privoščiti socialne izločenosti. 

B. Kot rečeno, ohranjanje stika s sorodniki in kolegi, s katerimi nas je v preteklosti družil isti 

šport. Obudila sem nekaj starih prijateljstev, kar je bilo zame izjemno. Poleg tega pa dnevno 

komuniciranje s prijatelji. Klasičen "čredni nagon", pač.  

 C. Odločil sem se zaradi komunikacije, ker lahko poklepetaš z starim prijateljem in zaradi 

zanimanja, kako samo spletno omrežje deluje. 

D. V mladostniških letih sem se preselila v Slovenijo in sem tako zgubila stike z nekaterimi 

sošolci, prijatelji in sorodniki. Prek FB sem videla možnost, da ponovno obnovim te stike in 

jih redno vzdržujem. Tako sem odkrila eno zelo aplikativno vrednost FB: z izkušnjami 

zrelega življenjskega obdobja, mi daje posebno noto druženja s prijatelji in znanci iz 

mladostniških let, tako kot potovanje v preteklost.  

E. Z namenom ogleda fotografij in ponovno navezati stike s prijatelji in znanci iz otroštva. 

F. V glavnem iz same radovednosti in da sem lahko spremljala kaj se dogaja s prijatelji po 

svetu. To je bil tudi glaven razlog kajti pošiljanje slik po mejlu je sčasoma postalo naporno pa 

tudi preleni smo postali da bi si pošiljali mejle. Kratka sporočila o statusu pa so vedno prav 

prišla. 

G. To, da se je večina znancev in prijateljev pogovarjala o vsebinah, objavljenih na FB, sam 

pa se razpravam nisem mogel pridružiti. 

 

3.    Koliko časa že uporabljate FB? 

A. 3 leta. 

B. Morda malo več kot 2 leti. 

C. 2 leti. 

D. FB uporabljam dobra tri leta. 

E. Uporabljam ga približno tri leta in pol, vendar nisem redni uporabnik. Včasih ga tudi po 

ves teden ne odprem. 

F. Mislim da je vsega skupaj ze 5 ali mogoce celo ze 6 let. Po pravici se ne spomnim vec. 

G. Od 9. septembra 2008 (tako natančno vem zato, ker je bila takrat objavljena moja prva 

profilna fotografija). 



 

 

4.    Koliko prijateljev imate? 

A. Okrog 130. 

B. 265 - 267. 

C. Imam okoli 220 prijateljev. 

D. 245 

E. Imam 221prijateljev in večino poznam tudi osebno. 

F. Preko 600 

G. 279 

 

5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 

A. Zvečer, a sem zelo redka obiskovalka FBja. Včasih je obdobje, ko ga obiščem npr. 3x na 

teden, včasih pa tudi tedne ne. Redkokdaj, če je res pomembna debata ali tema, ki me 

kakorkoli zadeva, skočim na FB tudi med delovnim časom. Včasih je za to razlog tudi 'pavza'. 

Med enim in drugim projektom pač greš na FB, da se nekoliko razvedriš, prevetriš glavo. A 

kot rečeno, najpogosteje grem na FB zvečer. 

B. Boljše vprašanje bi bilo, kdaj ga ne, hehe. FB preverjam nekajkrat na dan, podobno kot 

osebno elektronsko pošto. Skratka pogosto, morda prepogosto. 

C. Zvečer, a sem zelo redek obiskovalec FB-ja. 

D. Zvečer in to redno, vsak dan. FB je zame kot socialni Žurnal. Na hitrico pogledam 

najnovejše dogodke (kdo ima rojstni dan, kdo je kam odpotoval, se vrnil s potovanj in 

»obesil« zanimive slikice različnih krajev, praznoval različne obletnice, pogledam dosežke 

svojih FB prijateljev (različna tekmovanja, uspehi …) in njihova stanja, poslušam predloge 

glasbe, ki so jih poslali, predloge modrih misli … Običajno se prijavim da sem dosegljiva in 

še poklepetam s kom od svojih prijateljev v obliki chata. Zato ne potrebujem skype in ostalih 

socialnih omrežij. FB mi zagotavlja socialne potrebe v virtualnem okolju. 

E. Zvečer, ko se vse umiri in se tako odklopim od dnevnih stresnih situacij. 

F. Glede na to da sem online 24/7 zaradi svoje sluzbe preverjam FB pogosto čez cel dan. Prav 

tako moram biti na tekočem kaj konkurenca počne na Fbju tako da mi Facebook sluzi tudi kot 

orodje pri delu. V vsakem primeru pa največ zjutraj in pozno popoldan. 

G. Zjutraj, doma pred odhodom v službo in popoldan ter v službi, po končanem delu. Ob 

nedeljah načelno ne prižigam računalnika, zato ga takrat ne uporabljam. 

 



 

6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 

A. Sledim dogajanju ljudi, razširim lahko informacijo, ki jo z njimi želim deliti, če želim, se 

lahko vključim v debato ali pa to le spremljam.  

B. Vsakodnevno virtualno druženje s prijatelji. Dan ima premalo ur, da bi se pogovoril z 

vsemi, ki jih v denem dnevu "srečaš" na FB. Gre za brezplačen dostop do ljudi na vseh koncih 

Slovenije in sveta, že to je zadostna motivacija za uporabo. Poleg tega imam "polajkanih" 

nekaj medijev, npr. Dnevnik, Val 202, za najnovejše informacije izvem praktično takoj in to 

kar iz domače strani FB. Spomnim se, da je pred kratkim Dnevnik objavil novico o smrti 

politika Bajuka. Ravno takrat sem se po gmailu pogovarjala s kolegico, ki je zaposlena v 

državnem zboru, ki sploh ni vedela kaj se je zgodilo. Hočem samo prikazati primer motivacije 

za uporabo FB, vse info, na enem mestu, takoj. 

C. Motivira me zgolj zanimanje do svojim prijateljev, da lahko spremljaš različne informacije 

in dogajanje. 

 D. V socialnem krogu druženj vedno spoznavam stare/nove ljudi i z njimi o marsičem lahko 

komuniciram. Spekter možnosti je izjemno širok, saj razdalja in čas nista problem. Igric nikoli 

ne igram in to jasno zapišem na svojem FB profilu. Nimam časa in mi niso zanimive. Veliko 

me bolj pritegnejo različni pogovori in razmišljanja z FB prijatelji. 

E. Klepetanje oziroma virtualno druženje s prijatelji in znanci. To, da navidezno ostajam v 

stiku s prijatelji in znanci – tudi če se ne pogovarjam z njimi direktno, lahko izvem, kaj 

počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim dogaja v življenju … 

F. Poleg poslovnih razlogov je vsekakor sledenje in biti na tekočem kaj se dogaja s prijatelji. 

Veliko potujem in facebook mi pove kdaj imajo prijatelji rojstne dneva, kdaj so se rodili 

njihovi otroci, kdaj je potrebno koga poklicati, v glavne m biti na tekočem. 

G. Novice iz medijskih hiš (BBC, New York Times, CNN,...), na katere sem prijavljen in pa 

vsebine, ki jih objavljajo prijatelji. 

 

7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 

A. V relativno kratkem času in enostavno lahko želeno informacijo razširiš na velik krog 

ljudi. Včasih je to lahko tudi vprašanje, prošnja za pomoč itd. Ljudje odgovarjajo po svoji 

presoji, v času, ki si ga vsak sam izbere itd. S FB nisi vsiljiv, kot bi bil npr. z istim 

vprašanjem po telefonu. 

B. Hm... kaj mi je všeč? Morda kreiranje info na zidovih, pa kot omenjeno ustvarjanje lastnih 

zanimanj, oz dodajanje medijev, podjetij, katerih dejavnost me zanima. Hitrost širjenja info. 

 



 

 C. Všeč mi je sama komunikacija in aktivnost ljudi. Želene informacije lahko v zelo kratkem 

času razširiš na velik krog ljudi 

D. Da misel tako hitro potuje in da tako hitro dobim povratno informacijo. Včasih v nekaj 

sekundah. Ni potrebno telefonskih klicev, sestankov, lahko se v hipu zmenimo za sestanek in 

se pogovorimo o marsičem. Prav tako na FB lahko razrešimo marsikateri nesporazum, 

odpravimo dileme … 

E. Odprtost, možnost komunikacije in širjenja informacij v zelo kratkem času na velik krog 

ljudi. Ohranjanje stika s prijatelji, ki živijo v tujini.  

F. Možnost interaktivnih vsebin, kratkih sporočil, slik, filmov čustev, najbolj pa mi je 

vsekakor všeč gumb like☺ sem reden uporabnik drugih socialnih omrežij ampak gumb like 

mi manjka povsod drugje. 

G. Dokaj preprosta uporaba in spremljanje vsebin 'v živo' – kot nekakšen dnevni zapis 

dogodkov, ki je podprt še s slikami, videi, povezavami na ostale strani na internetu... 

 

8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je tisto, kar vas pri uporabi FB 

privlači? 

A. Privlači me ravno to širjenje informacij, torej obseg, ki ga to e-plemeni. Npr.: zdaj 

prodajamo avto in oglas za to sem enostavno dala na FB. Morda bo iz tega kaj, morda ne. Ni 

mi bilo treba poklicat vseh 130 ljudi, niti mi ni bilo treba na to temo pisati mejlov. Daš na FB 

in novica se bliskovito razširi. Všeč mi je torej ta enostavna in direktna uporabniška izkušnja. 

Obenem pa tudi dejstvo, da si lahko sam izbereš,  v kakšni meri si aktiven na FB. Lahko npr. 

za mesece »odmanjkaš«, če si to izbereš,ali pa dnevno sodeluješ. 

B. Torej doseg informacij in količine prejemnikov informacij.  

C. Privlači me ravno to širjenje informacije med ljudmi, ki jih doživljajo, razne objave slik s 

potovanj, izletov, skupine… To, da navidezno ostajam v stiku s prijatelji in znanci – tudi če se 

ne pogovarjam z njimi direktno, lahko izvem, kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim 

dogaja v življenju … 

D. Nastavitev dostopa do lastnih informacij – stopnja zaupnosti kot tudi možnost, da lahko v 

hipu ugotovimo, kdo je od naših prijateljev je dosegljiv in se lahko pogovarjamo z njimi. Če 

jih ni, imamo možnost, da jim pošljemo e-mail in počakamo na njihov odgovor. Vse to lahko 

naredimo iz udobnega naslonjača, kjerkoli na svetu. 

 



 

E. Privlači me komunikacija in hitro posredovanje informacij. Tudi način oglaševanja in 

spremljanja dogodkov mi je zelo blizu. Predvsem pa da imam z vsem skupaj občutek, da 

maksimalno izkoristim čas, glede na prejete informacije. 

F. Preglednost, lahkotnost, možnost se pridružiti debati ali pa samo ostati opazovalec. 

G. Čista človeška radovednost - kaj razmišljajo, počnejo, poslušajo, kje so... moji prijatelji, 

predvsem tisti, s katerimi se že dolgo nismo videli v živo, pa vseeno vem, kaj se dogaja z 

njimi. 

 

9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj pomembnejša? 

A. Enostavno širjenje informacije v poljubni obliki – zgolj tekst, lahko pa tudi multimedia. 

B. Dodajanje informacij na zid, slikovnih, tekstovnih... skratka vseh. Tudi klepet. 

C. Najbolj zanimiva operacija je v aplikaciji – slike, ki je enostavno za širjenje informacij o 

potovanjih, izletih in dogodkih 

D.  Enostavne, aplikativne funkcije: »deli  z drugimi«, objava fotografij, razmišljanj … 

E. Najnovejše novice, ki vsebujejo zadnje objave prijateljev: kaj počnejo, fotografije, ki so jih 

objavili, glasbo, ki so si naložili, s kom so sklenili prijateljstvo… 

F. Like, ki je po mojem mnenju postala nov sinonim za nekaj kar ti je vsec. A si ze lajkal?:) 

G. News feed 

 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB?  

A. Ravno to, kar sem ocenila kot največjo prednost – torej zmožnost FBja, da na relativno 

enostaven in hiter način informiraš, glede na željo, interes pa tudi aktiviraš enormno velik 

krog ljudi. Moč informacije oziroma moč medija, ki tako bliskovito doseže svojega 

naslovnika, ima namreč tudi svojo temno stran. To se je na žalost potrdilo tudi z zadnjo 

zgodbo na Norveškem. 

B. Širjenje sovražnega govora - spomnim se primera z Damjanom Murkom, ali nastrojenosti 

proti politikom. Menim, da nekontrolirana uporaba lahko negativno vpliva na strpnost 

predvsem mlajše populacije uporabnikov. Ne podpiram tovrstnih pobud. Na splošno se mi 

zdi, da je premalo cenzure. Tako kot smo včasih rekli "papir prenese vse" lahko danes rečemo 

"FB prenese vse", tudi sovražni govor, diskriminacijo, žal. 

C. Najbolj nevarna je zloraba profila, ko lahko na zid napišeš posamezniku kar si ti zaželi, oz. 

"nalagaš" fotke po svoji izbiri brez odobritve tistega, ki je na sliki. 

 



 

D. Da nekdo dostopa do naših podatkov, ki jih ne želimo posredovati nepoklicanim in da to 

sploh ne vemo, kot tudi da zbirajo naše podatke v negativne namene. Ne maram pa tudi ljudi, 

ki FB izkoriščajo za lastno promocijo in dobičkonosno početje. 

E. Najbolj nevarna se mi zdi zloraba. Slišala sem že kar nekaj zgodb na temo zlorabe 

podatkov in "pobiranja fotografij. Prevzem identitete in direkten nadzor! vprašljivo se mi zdi 

tudi objavljanje fotografij otrok. 

F. Zloraba osebnih podatkov, relativna naivnost povprečnega uporabnika pri pridobivanju 

prijateljev kar lahko pripelje do sledenja in potencialnih možnosti napada (fizično ali 

virtualno), kraja profilov, vdor v zasebnost. 

Najbolj nevarno se mi zdi vdor v zasebnost, transparentnost tudi, ko imaš zasebnost dokaj 

urejeno. In nabiranje 'fake' prijateljev. 

G. Ljudje se premalo ukvarjajo z nastavitvami, ki zagotavljajo zasebnost uporabnikom FB in 

imajo zato na svojih profilih objavljenih preveč osebnih informacij, ki so dostopne vsem na 

spletu. 



 

Priloga 5 - Pojmi 1. SKUPINA (18-24) 

Pojmi 1. SKUPINA (18-24)  
1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da stekreirali FB 
profil? 

I. Nisem bil med zadnjimi uporabniki, sem eden izmed prvih. 
Zanimalo me je kot novo spletni portal. Prepričal me ni nihče, kar sam 
sem se odločil na podlagi informacij, ki so mi jih dali prijatelji. 
J. Sem bil med prvimi, ki so si ustvarili FB. V navalu, ko sem se 

pridruževal vsem socialnim omrežjem. Družba sama me je 
prepričala, da sem bil na FB skupaj z njimi. Ja prou prjatli so bli 
tisti, ki so me »prisilili v to«. 

K. Tudi jaz sem bil enako med prvimi, čisto zaradi firbca. Tudi  
2008 sem  se zarad prjatlov odloču.. ne vem tko čist k so še drugi imel. 
L. Facebook sem si ustvaril med prvimi, leta 2008, v to me je 

prepričala punca. Nekako si nisem mogel predstavljati, da ne bi bil 
v nenehnem stiku z njo. Zaljubljenost pač. 

M. Ena prjatlca, ki je imela FB in je skoz govorila da je full dobr in da 
morm bit gor, ker če te ni gor te ni. In potem sem si ga ustvarla. 
Nisem pogost uporabnik. 

N. V ustvaritev facebook profila me je po dolgem prigovarjanju 
prepričala dobra prijateljica s katero se ne vidim pogosto in ki je na 
facebooku že od samega začetka 

O.  Prepričal me je moj dober prijatelj 
P.  Prepričali so me prijatelji, ki so imeli facebook pred mano. 

eden izmed 
prvih 
sam sem se 
odločil na 
podlagi 
informacij, ki 
so mi jih dali 
prijatelji 
Sem bil med 
prvimi 
Družba sama 
prjatli 
zarad prjatlov 
med prvimi 
prepričala 
punca 
Zaljubljenost  
ker če te ni gor 
te ni 
Nisem pogost 
uporabnik 
dobra 
prijateljica 
dober prijatelj 
prijatelji 

2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili zaFB? 
I. Na FB je bilo veliko prjatlov, ki jih poznam. In zdelo se mi je 

uporabno veliko bolj, kot ostalo. Bolj kot nadgradnja msnja in zdej 
tja sploh ne grem več.  

J. Zato, ker ima fb ima največ funkcij in največjo socialno vrednost. Z 
drugimi ne moreš toliko operirati (foto, glasba itd). Pa velik prjatlov 
je gor.  

K. Takrat ni blo nič kej podobnega, zdej pa ima veliko prednost in 
vrednost zaradi združljivost z večimi aplikacijami, ko so danes 
nepogrešljive. Dostopam tudi preko telefona .  

L. Ustvaril sem si ga najprej zaradi punce potem pa zaradi obujanja 
starih vezi s frendi in ustvarjanja novih.  

M. Ker ga ima največ ljudi, ker je preprost za uporabo v primerjavi z 
ostalimi, vizualno mi je všeč in povezuje tudi mednarodno.  

N. Kot že rečeno, zaradi prijateljice predvsem zato da sem lahko v 
kontaktu z njo četudi ne živiva v istem kraju. 

O. Zato, da bi se bolj povezala s svojimi prijatelji in bi ostala dlje v 
stiku.  

P. Da ohranjam stike s prijatelji ki jih drugače ne bi srečala. 

veliko prjatlov, 
ki jih poznam 
uporabno 
ima največ 
funkcij 
največjo 
socialno 
vrednost 
velik prjatlov 
veliko prednos 
vrednost zaradi 
združljivost z 
večimi 
aplikacijami 
Dostopam tudi 
preko telefona 
zaradi punce 
obujanja starih 
vezi s frendi in 
ustvarjanja 
novih 
Ker ga ima 
največ ljudi 



 

preprost za 
uporabo 
vizualno mi je 
všeč 
povezuje tudi 
mednarodno 
prijateljice 
ne živiva v 
istem kraju 
povezala s 
svojimi 
prijatelji 
ostala dlje v 
stiku 
ohranjam stike 
drugače ne bi 
srečala 

3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
I. 3. Leta 
J. 3,5 let 
K. 3 leta 
L. Uporabljam ga 3 leta 
M. 3 leta, uporabljam ga zadnje leto bolj pogosto. 
N. FB uporabljam od sredine leta 2009, 2,5 leti 
O. Uporabljam ga 1. leto 
P. 2. leti 

3 leta 
3,5 let 
3 leta 
3 leta 
3 leta 
2,5 leti 
1. leto  

4.    Koliko prijateljev imate? 
I. 640, v večini jih ne poznam osebno al pa še nisem govoril mimo 

računalnika. 
J. 400 tud ne poznam »osebno«  
K. 402 v veliki večini jih ne poznam zelo osebno, le manjši del. 
L. Okoli 280 in vse poznam osebno. 
M. 280, več ali manj jih poznam osebno (na isto šolo hodimo, gremo 

na kavo, se družmo tudi drugače). 
N. Imam okoli 200 prijateljev, in vse poznam osebno, saj se mi zdi 

nesmiselno deliti moje  osebne stvari z neznanci.  
O. Imam 250 prijateljev in ne sprejemam vseh, ki me dodajo, saj mi 

gre to na živce če jih ne poznam osebno. 
P. Okoli 200 in vse poznam. 

640 
v večini jih ne 
poznam osebno 
400 
ne poznam 
»osebno 
402 
v veliki večini 
jih ne poznam 
zelo osebno 
280 
vse poznam 
osebno 
280 
več ali manj jih 
poznam osebno 
200 
vse poznam 
osebno 
250 
ne sprejemam 
vseh 
200 
vse poznam 



 

5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
I. Čez cel dan, tudi med poukom preko telefona.. bolj pogosto pa 

zvečer. 
J. Največkrat uporabljam proti večeru, odvisno od svojega socialnega 

življenja.. pa tudi takrat pogledam s telefonom. 
K. Čez cel dan, ker mi čez telefon javlja kdaj je kakšna sprememba.  
Če nisi na fb si socialno prikrajšan. 

L. Največkrat  proti večeru in pa med delom.  
M. Popoldne največkrat za 5-10 minut. Med poukom nikol, ravno s tem 

namenom ga nimam na telefonu, ker postaneš po mojem odvisen. 
N. Največkrat ga uporabljam proti večeru ko si vzamem nekaj časa 

zase in se odklopim od dela. 
O. Ko pridem iz službe in zvečer, hitro preverim kaj je novega in se 

odjavim. 
P. Ko mi je dolgčas, preverim kaj se dogaja da ostanem na tekočem. 

Čez cel dan 
med poukom 
preko telefona 
zvečer 
proti večeru 
s telefonom 
cel dan 
telefon javlja 
Če nisi na fb si 
socialno 
prikrajšan 
proti večeru 
med delom 
Popoldne 
za 5-10 minut 
Med poukom 
nikol 
ga nimam na 
telefonu 
postaneš po 
mojem odvisen 
proti večeru 
ko si vzamem 
nekaj časa zase 
Ko pridem iz 
službe 
Zvečer 
Ko mi je 
dolgčas 
da ostanem na 
tekočem 

6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
I. Spremljanje, komentiranje mojih »prijateljev« da si v vsem na 

tekočem.  
J. Ker lahko sledim dogajanju prijateljev, lahko komentiram. Tudi s 

tistimi, ki mi niso blizu lahko komentiram. V bistvu je to neka 
moderna oblika »zalezovanja«. 

K. Sledim raznim dogodkom, spoznavam nove ljudi, slike.. večino so 
pomembnejše punce in da lahko komentiram gluposti drugih ljudi. 

L. Motivira me dolgčas in preganjanje časa. Dostikrat na tv ni nič 
dobrega, igrice so bz... Na FB se pa skoz neki dogaja. 

M. Da vidiš kaj se s kom dogaja, predvsem s tistimi k se ne družim 
veliko.. sledim kaj počnejo, pa ne v smislu zalezovanja. Objava 
družabnih dogodkov je tud fajn. 

N. Motivira me neka navidezna povezanost z ljudmi preko 
enostavnega vmesnika za uporabo ki je dostopen od kjerkoli.  

O. Motivirajo me edino slike saj lahko tako preverim kje so prijatelji 
bili in kaj so počeli. 

P. Motivira me spremljanje dogajanja prijateljev in komentiranje. 

Spremljanje, 
komentiranje 
v vsem na 
tekočem 
 lahko sledim 
dogajanju 
komentiram 
Tudi s tistimi, 
ki mi niso blizu 
lahko 
komentiram. 
moderna oblika 
»zalezovanja« 
Sledim raznim 
dogodkom 
spoznavam 
nove ljudi 
lahko 
komentiram 



 

gluposti 
dolgčas 
preganjanje 
časa 
igrice so bz 
skoz neki 
dogaja 
vidiš kaj se s 
kom dogaja 
sledim kaj 
počnejo 
Objava 
družabnih 
dogodkov 
navidezna 
povezanost 
dostopen od 
kjerkoli 
Motivirajo me 
edino slike 
preverim kje so 
prijatelji bili in 
kaj so počeli. 
spremljanje 
dogajanja 
komentiranje 

7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
I. Informacije širim hitro in jih tudi sprejemam, da sem v 

nenehnem stiku s svojimi kolegi, pa čeprav nisem skupaj z 
njimi. 

J. Sledim in sem preskrbljen z vsem informacijami. 
K. Klepet in sledenje dogodkom mi je »the best«. 
L. Najbolj mi je všeč da lahko kadarkoli klepetam s prijatelji. Pa 

sploh ni treba, da so zraven mene.. pa izključim jih lahko tud 
kadar hočem. Kadar jih mam dost ugasnem računalnik, al pa jih 
ignoriram. 

M. Sledenju vsemu kar se dogaja v mojem »socialnem krogu« (kdo 
je s kom, kje se kaj dogaja).  

N. Všeč so mi funkcije kot so »instant« klepet, nalaganje slik in 
navidezno druženje s prijatelji in znanci. 

O. To da lahko gledam slike prijateljev vse drugo mi gre na živce. 
P. Všeč so mi dogodki saj takoj vem kje in kaj se dogaja. 

Informacije 
širim hitro in 
jih tudi 
sprejemam 
sem v 
nenehnem 
stiku s svojimi 
kolegi 
nisem skupaj z 
njimi 
Sledim 
sem 
preskrbljen z 
vsem 
informacijami 
Klepet in 
sledenje 
dogodkom 
klepetam s 
prijatelji 
izključim jih 
lahko tud kadar 
hočem 
Kadar jih mam 



 

dost ugasnem 
računalnik, al 
pa jih 
ignoriram. 
Sledenju 
vsemu kar se 
dogaja 
»instant« 
klepet  
nalaganje slik 
navidezno 
druženje 
lahko gledam 
slike prijateljev 
drugo mi gre 
na živce 
Všeč so mi 
dogodki 

8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je tisto, kar 
vas pri uporabi FB privlači? 

I. Zbliževanje z osebami, ki jih drugače sploh ne bi spoznal oziroma 
»srečal«. 

J. Iz krajev, kamor občasno zahajam spremljam »frende« 
K. Doseg informacij in stik s svetom. 
L. Zaradi ohranjanja stikov ter občutka da sem na tekočem. Najbolj je 

to, da vem kaj se dogaja s frendi.  
M. Bolj zaradi tega ker ga imajo vsi, dandanes večina ljudi je odvisnih 

od FB in za večino zveš tudi tisto kar ne bi drugač zvedel. Si 
outsider, če ga nimaš in se ne moreš pogovarjati o tem z drugimi. 

N. Povezanost napram oddaljenosti. 
O. Slikovna knjižnica na internetu. 
P. Možnosti izražanja mojega mnenja preko gumba "like". 

Zbliževanje z 
osebami, ki jih 
drugače sploh 
ne bi spoznal 
Iz krajev, 
kamor občasno 
zahajam 
spremljam 
»frende« 
Doseg 
informacij in 
stik s svetom 
ohranjanja 
stikov ter 
občutka da sem 
na tekočem 
vem kaj se 
dogaja s frendi 
ker ga imajo 
vsi 
večina ljudi je 
odvisnih od FB 
zveš tudi tisto 
kar ne bi 
drugač zvedel 
Si outsider, če 
ga nimaš  
se ne moreš 
pogovarjati o 
tem z drugimi 
Povezanost 
napram 



 

oddaljenosti. 
Slikovna 
knjižnica na 
internetu 
Možnosti 
izražanja 
mojega mnenja 
"like". 

9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj pomembnejša? 
I. FB klepet, ker je hitra in enostavna za uporabo. 
J. Up load slike in chech-inn (aplikacija s katero slediš pirjatelju kje 

se nahajaš). 
K. FB klepet. 
L. FB klepet ker se lahko kjerkoli in kadarkoli pogovarjam z znanci. 

Ker delam nimam časa, da bi telefoniral in pa da bi se dobival čez 
dan. 

M. Stanje. 
N. FB klepet in sporočila ki skoraj nadomestijo e-pošto. 
O. »Upload« slik in komentiranje le teh. 
P. FB klepet saj ostajam v stiku kjerkoli in kadarkoli. 

Klepet 
Up load slike 
in chech-inn 
Klepet 
Klepet 
Stanje 
klepet 
sporočila 
Upload« slik in 
komentiranje le 
teh. 
klepet 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB?  
I. Da ti bo kdo vdru na FB in zlorabu podatke.. kraja identitete.  
J. Če preveč deliš svoje privatno življenje in če imaš ljudi na fb, ki jih 

ne poznaš to lahko zlorabijo..  
K. Nevaren je že to, da si ne znaš nastaviti zasebnosti in lahko čisto vsi 

vidijo vse... 
L. Podajanje mojih osebnih podatkov podjetjem za oglaševanje s strani 

Facebooka. Na živce mi gre, da kar naprej kaj utripa in se mi zdi, da 
prbližno že vejo kaj me zanima.  

M. Na netlogu se mi je zgodilo »teženje« starejših, strah pred 
zalezovanjem tistih, ki ti niso ok. Kraje identitete in vdor v 
zasebnost.  

N. Deljenje osebnih podatkov in slabo varovanje le teh s strani FB. 
O. Objavljanje svojih osebnih podatkov in kje se nahajaš (check in) saj 

to lahko kdo zlorabi. 
P. Objavljanje podatkov v medmrežju saj se mi zdi da niso zadostno 

varovani. 

Da ti bo kdo 
vdru na FB in 
zlorabu 
podatke 
kraja identitete 
Če preveč deliš 
svoje privatno 
življenje 
če imaš ljudi 
na fb, ki jih ne 
poznaš 
da si ne znaš 
nastaviti 
zasebnosti 
lahko čisto vsi 
vidijo vse 
Podajanje 
mojih osebnih 
podatkov 
podjetjem za 
oglaševanje s 
strani 
Facebooka. 
strah pred 
zalezovanjem 
Kraje identitete 
in vdor v 
zasebnost 
Deljenje 
osebnih 



 

podatkov in 
slabo 
varovanje le 
teh s strani FB 
Objavljanje 
svojih osebnih 
podatkov in kje 
se nahajaš 
check in 
Objavljanje 
podatkov v 
medmrežju saj 
se mi zdi da 
niso zadostno 
varovani. 

 



 

Priloga 6 - Pojmi 2. SKUPINA (35- 44 let) 

Pojmi 2. SKUPINA 35- 44 let  
1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da ste 
kreirali FB profil? 
 
A. Osebno nisem bila med prvimi, ki so se pridružili FBju. Tega 
sem se pravzaprav zelo dolgo branila, saj mi ni bilo do tega, da 
bi svojo zasebnost delila z drugimi. Razlog, da sem se za FB 
vseeno odločila, je bilo dejstvo, da so moji prijatelji na FBju 
objavili fotografije in komentarje z mojega osebnega dogodka. 
Preverila sem jih lahko le, če sem se temu spletnemu omrežju 
pridružila. Posredno so me torej k temu 'prisilili' prijatelji. 
 
B. FBja sem se dolgo otepala, saj so me prej kot mnenja o 
njegovi uporabnosti prepričala mnenja komunikologov in 
nasprotnikov razširjanja zasebnih informacij preko socialnih 
omrežij. Konec koncev je bilo toliko debat na temo varovanja 
zasebnosti in omenjanja pravice do zasebnosti, ki jo mimogrede 
opredeljuje slovenska ustava, da se mi je razsipavanje s podatki 
zdelo nesmiselno. Konec koncev koga pa briga kaj počnem v 
prostem času. Vendar pa so se s časom začeli "pritiski" s strani 
prijateljev, v smislu zakaj ti še nisi na FB, tebe je pa treba 
vedno ekstra obveščati o dogodkih, ipd. Jeziček na tehtnici je 
premaknilo dejstvo, da so FB uporabljali moji sorodniki iz 
ZDA. Ohranjanje stikov z njimi tako rekoč v realnem času je bil 
zame nekaj izjemnega. Tako sem si kakšni dve leti nazaj 
ustvarila profil na FB. 
 
C. Razlog, da sem se za FB odločil so bili moji otroci, da sem 
lahko spremljal njihove pogovore, komentarje in objave slike.  
 
D.  FB sem začela uporabljati na nagovor 14. letne hčerke, in 
sicer: pred tremi leti. Do takrat nisem imela nobenih 
predsodkov glede FB. Ravno nasprotno, precej sem poznala 
prednosti spletnih aktivnosti. Končala sem visokošolski študij v 
virtualnem okolju in mi je to okolje bilo zelo prijazno, zaradi 
svojih prednosti (dostopnost, hitrost). Prav tako že precej časa 
uporabljam spletno bančništvo.  
 
E. U bistvu ga nisem kreirala sama ampak mi ga je prijateljica, 
katera redno objavlja fotografije z vseh dogodkov, ki se jih 
udeleži in če sem želela pogledat fotografije sem morala odpreti 
svoj profil in postati njena prijateljica.  
 
F. Uporabnik Fbja sem že od skoraj samega začetka 
popularizacije te socialne mreže. Pritegnili pa so me kolegi iz 
različnih medijskih agencij po svetu, ker oni pač morajo biti na 
tekočem in moram biti tudi jaz. Vsekakor pa je bilo zanimivo da 
so mi že takrat kolegi iz Dubaja razlagala da bo to absolutni hit 
in da moram iti tja čeprav je bl ful smešen občutek imeti samo 
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tri prijatelje. 
 
G. Prijatelji, ki so že prej uporabljali FB, sam sem naredil svoj 
profil dokaj pozno... 
2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili zaFB? 
 
A. Kot rečeno – spremljanje debate o mojem življenju. 
Ugotovila sem, da'če te ni zraven, sploh nisi'. Bolj pomembno 
kot to, ali FB dejansko potrebuješ kot medij, je torej postalo to, 
da si ne moreš privoščiti socialne izločenosti. 
 
B. Kot rečeno, ohranjanje stika s sorodniki in kolegi, s katerimi 
nas je v preteklosti družil isti šport. Obudila sem nekaj starih 
prijateljstev, kar je bilo zame izjemno. Poleg tega pa dnevno 
komuniciranje s prijatelji. Klasičen "čredni nagon", pač.  
 
 C. Odločil sem se zaradi komunikacije, ker lahko poklepetaš s 
starim prijateljem in zaradi zanimanja, kako samo spletno 
omrežje deluje. 
 
D. V mladostniških letih sem se preselila v Slovenijo in sem 
tako zgubila stike z nekaterimi sošolci, prijatelji in sorodniki. 
Prek FB sem videla možnost, da ponovno obnovim te stike in 
jih redno vzdržujem. Tako sem odkrila eno zelo aplikativno 
vrednost FB: z izkušnjami zrelega življenjskega obdobja, mi 
daje posebno noto druženja s prijatelji in znanci iz 
mladostniških let, tako kot potovanje v preteklost.  
 
E. Z namenom ogleda fotografij in ponovno navezati stike s 
prijatelji in znanci iz otroštva. 
 
F. V glavnem iz same radovednosti in da sem lahko spremljala 
kaj se dogaja s prijatelji po svetu. To je bil tudi glaven razlog 
kajti pošiljanje slik po mejlu je sčasoma postalo naporno pa tudi 
preleni smo postali da bi si pošiljali mejle. Kratka sporočila o 
statusu pa so vedno prav prišla. 
 
G. To, da se je večina znancev in prijateljev pogovarjala o 
vsebinah, objavljenih na FB, sam pa se razpravam nisem mogel 
pridružiti. 
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3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
 
A. 3 leta. 
B. Morda malo več kot 2 leti. 
C. 2 leti. 
D. FB uporabljam dobra 3. leta. 
E. Uporabljam ga približno 3. leta in pol, vendar nisem redni 
uporabnik. Včasih ga tudi po ves teden ne odprem. 
F. Mislim da je vsega skupaj že 5. ali mogoče celo že 6. let. Po 
pravici se ne spomnim več. 
G. Od 9. septembra 2008 (tako natančno vem zato, ker je bila 
takrat objavljena moja prva profilna fotografija), 3. leta. 
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4.    Koliko prijateljev imate? 
A. Okrog 130. 
B. 265 - 267. 
C. Imam okoli 220 prijateljev. 
D. 245 
E. Imam 221 prijateljev in večino poznam tudi osebno. 
F. Preko 600 
G. 279 

130 
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5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
 
A. Zvečer, a sem zelo redka obiskovalka FBja. Včasih je 
obdobje, ko ga obiščem npr. 3 krat na teden, včasih pa tudi 
tedne ne. Redkokdaj, če je res pomembna debata ali tema, ki me 
kakorkoli zadeva, skočim na FB tudi med delovnim časom. 
Včasih je za to razlog tudi 'pavza'. Med enim in drugim 
projektom pač greš na FB, da se nekoliko razvedriš, prevetriš 
glavo. A kot rečeno, najpogosteje grem na FB zvečer. 
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B. Boljše vprašanje bi bilo, kdaj ga ne, hehe. FB preverjam 
nekajkrat na dan, podobno kot osebno elektronsko pošto. 
Skratka pogosto, morda prepogosto. 
 
C. Zvečer, a sem zelo redek obiskovalec FB-ja. 
 
D. Zvečer in to redno, vsak dan. FB je zame kot socialni Žurnal. 
Na hitrico pogledam najnovejše dogodke (kdo ima rojstni dan, 
kdo je kam odpotoval, se vrnil s potovanj in »obesil« zanimive 
slikice različnih krajev, praznoval različne obletnice, pogledam 
dosežke svojih FB prijateljev (različna tekmovanja, uspehi …) 
in njihova stanja, poslušam predloge glasbe, ki so jih poslali, 
predloge modrih misli … Običajno se prijavim da sem 
dosegljiva in še poklepetam s kom od svojih prijateljev v obliki 
chata. Zato ne potrebujem skype in ostalih socialnih omrežij. 
FB mi zagotavlja socialne potrebe v virtualnem okolju. 
 
E. Zvečer, ko se vse umiri in se tako odklopim od dnevnih 
stresnih situacij. 
 
F. Glede na to da sem online 24/7 zaradi svoje službe preverjam 
FB pogosto čez cel dan. Prav tako moram biti na tekočem kaj 
konkurenca počne na Fbju tako da mi Facebook služi tudi kot 
orodje pri delu. V vsakem primeru pa največ zjutraj in pozno 
popoldan. 
 
G. Zjutraj, doma pred odhodom v službo in popoldan ter v 
službi, po končanem delu. Ob nedeljah načelno ne prižigam 
računalnika, zato ga takrat ne uporabljam. 
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6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
 
A. Sledim dogajanju ljudi, razširim lahko informacijo, ki jo z 
njimi želim deliti, če želim, se lahko vključim v debato ali pa to 
le spremljam.  
 
B. Vsakodnevno virtualno druženje s prijatelji. Dan ima 
premalo ur, da bi se pogovoril z vsemi, ki jih v enem dnevu 
"srečaš" na FB. Gre za brezplačen dostop do ljudi na vseh 
koncih Slovenije in sveta, že to je zadostna motivacija za 
uporabo. Poleg tega imam "polajkanih" nekaj medijev, npr. 
Dnevnik, Val 202, za najnovejše informacije izvem praktično 
takoj in to kar iz domače strani FB. Spomnim se, da je pred 
kratkim Dnevnik objavil novico o smrti politika Bajuka. Ravno 
takrat sem se po gmailu pogovarjala s kolegico, ki je zaposlena 
v državnem zboru, ki sploh ni vedela kaj se je zgodilo. Hočem 
samo prikazati primer motivacije za uporabo FB, vse info, na 
enem mestu, takoj. 
 
C. Motivira me zgolj zanimanje do svojih prijateljev, da lahko 
spremljaš različne informacije in dogajanje. 
 
 D. V socialnem krogu druženj vedno spoznavam stare/nove 
ljudi in z njimi o marsičem lahko komuniciram. Spekter 
možnosti je izjemno širok, saj razdalja in čas nista problem. 
Igric nikoli ne igram in to jasno zapišem na svojem FB profilu. 
Nimam časa in mi niso zanimive. Veliko me bolj pritegnejo 
različni pogovori in razmišljanja z FB prijatelji. 
 
E. Klepetanje oziroma virtualno druženje s prijatelji in znanci. 
To, da navidezno ostajam v stiku s prijatelji in znanci – tudi če 
se ne pogovarjam z njimi direktno, lahko izvem kaj počnejo, kje 
so bili na dopustu, kaj se jim dogaja v življenju … 
 
F. Poleg poslovnih razlogov je vsekakor sledenje in biti na 
tekočem kaj se dogaja s prijatelji. Veliko potujem in FB mi 
pove kdaj imajo prijatelji rojstne dneva, kdaj so se rodili njihovi 
otroci, kdaj je potrebno koga poklicati, v glavnem biti na 
tekočem. 
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G. Novice iz medijskih hiš (BBC, New York Times, CNN,...), 
na katere sem prijavljen in pa vsebine, ki jih objavljajo 
prijatelji. 
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7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
 
A. V relativno kratkem času in enostavno lahko želeno 
informacijo razširiš na velik krog ljudi. Včasih je to lahko tudi 
vprašanje, prošnja za pomoč itd. Ljudje odgovarjajo po svoji 
presoji, v času, ki si ga vsak sam izbere itd. S FB nisi vsiljiv, 
kot bi bil npr. z istim vprašanjem po telefonu. 
 
B. Hm... kaj mi je všeč? Morda kreiranje info na zidovih, pa kot 
omenjeno ustvarjanje lastnih zanimanj, oz dodajanje medijev, 
podjetij, katerih dejavnost me zanima. Hitrost širjenja info. 
 
 C. Všeč mi je sama komunikacija in aktivnost ljudi. Želene 
informacije lahko v zelo kratkem času razširiš na velik krog 
ljudi 
 
D. Da misel tako hitro potuje in da tako hitro dobim povratno 
informacijo. Včasih v nekaj sekundah. Ni potrebno telefonskih 
klicev, sestankov, lahko se v hipu zmenimo za sestanek in se 
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pogovorimo o marsičem. Prav tako na FB lahko razrešimo 
marsikateri nesporazum, odpravimo dileme … 
 
E. Odprtost, možnost komunikacije in širjenja informacij v zelo 
kratkem času na velik krog ljudi. Ohranjanje stika s prijatelji, ki 
živijo v tujini.  
 
F. Možnost interaktivnih vsebin, kratkih sporočil, slik, filmov 
čustev, najbolj pa mi je vsekakor všeč gumb like☺ sem reden 
uporabnik drugih socialnih omrežij ampak gumb like mi manjka 
povsod drugje. 
 
G. Dokaj preprosta uporaba in spremljanje vsebin 'v živo' – kot 
nekakšen dnevni zapis dogodkov, ki je podprt še s slikami, 
videi, povezavami na ostale strani na internetu... 
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8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je 
tisto, kar vas pri uporabi FB privlači? 
 
A. Privlači me ravno to širjenje informacij, torej obseg, ki ga to 
e-plemeni. Npr.: zdaj prodajamo avto in oglas za to sem 
enostavno dala na FB. Morda bo iz tega kaj, morda ne. Ni mi 
bilo treba poklicat vseh 130 ljudi, niti mi ni bilo treba na to 
temo pisati mejlov. Daš na FB in novica se bliskovito razširi. 
Všeč mi je torej ta enostavna in direktna uporabniška izkušnja. 
Obenem pa tudi dejstvo, da si lahko sam izbereš,  v kakšni meri 
si aktiven na FB. Lahko npr. za mesece »odmanjkaš«, če si to 
izbereš,ali pa dnevno sodeluješ. 
 
B. Torej doseg informacij in količine prejemnikov informacij.  
 
C. Privlači me ravno to širjenje informacije med ljudmi, ki jih 
doživljajo, razne objave slik s potovanj, izletov, skupine… To, 
da navidezno ostajam v stiku s prijatelji in znanci – tudi če se ne 
pogovarjam z njimi direktno, lahko izvem, kaj počnejo, kje so 
bili na dopustu, kaj se jim dogaja v življenju … 
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D. Nastavitev dostopa do lastnih informacij – stopnja zaupnosti 
kot tudi možnost, da lahko v hipu ugotovimo, kdo je od naših 
prijateljev je dosegljiv in se lahko pogovarjamo z njimi. Če jih 
ni, imamo možnost, da jim pošljemo e-mail in počakamo na 
njihov odgovor. Vse to lahko naredimo iz udobnega naslonjača, 
kjerkoli na svetu. 
 
E. Privlači me komunikacija in hitro posredovanje informacij. 
Tudi način oglaševanja in spremljanja dogodkov mi je zelo 
blizu. Predvsem pa da imam z vsem skupaj občutek, da 
maksimalno izkoristim čas, glede na prejete informacije. 
 
F. Preglednost, lahkotnost, možnost se pridružiti debati ali pa 
samo ostati opazovalec. 
 
G. Čista človeška radovednost - kaj razmišljajo, počnejo, 
poslušajo, kje so... moji prijatelji, predvsem tisti, s katerimi se 
že dolgo nismo videli v živo, pa vseeno vem, kaj se dogaja z 
njimi. 
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9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj 
pomembnejša? 
 
A. Enostavno širjenje informacije v poljubni obliki – zgolj 
tekst, lahko pa tudi multimedia. 
 
B. Dodajanje informacij na zid, slikovnih, tekstovnih... skratka 
vseh. Tudi klepet. 
 
 C. Najbolj zanimiva operacija je v aplikaciji – slike, ki je 
enostavno za širjenje informacij o potovanjih, izletih in 
dogodkih 
 
D.  Enostavne, aplikativne funkcije: »deli  z drugimi«, objava 
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fotografij, razmišljanj … 
 
E. Najnovejše novice, ki vsebujejo zadnje objave prijateljev: kaj 
počnejo, fotografije, ki so jih objavili, glasbo, ki so si naložili, s 
kom so sklenili prijateljstvo… 
 
F. Like, ki je po mojem mnenju postala nov sinonim za nekaj 
kar ti je vsec. A si ze lajkal?:) 
 
G. News feed 

fotografij, 
razmišljanj 
Najnovejše 
novice 
Like 
News feed 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri 
FB?  
 
A. Ravno to, kar sem ocenila kot največjo prednost – torej 
zmožnost FBja, da na relativno enostaven in hiter način 
informiraš, glede na željo, interes pa tudi aktiviraš enormno 
velik krog ljudi. Moč informacije oziroma moč medija, ki tako 
bliskovito doseže svojega naslovnika, ima namreč tudi svojo 
temno stran. To se je na žalost potrdilo tudi z zadnjo zgodbo na 
Norveškem. 
 
B. Širjenje sovražnega govora - spomnim se primera z 
Damjanom Murkom, ali nastrojenosti proti politikom. Menim, 
da nekontrolirana uporaba lahko negativno vpliva na strpnost 
predvsem mlajše populacije uporabnikov. Ne podpiram 
tovrstnih pobud. Na splošno se mi zdi, da je premalo cenzure. 
Tako kot smo včasih rekli "papir prenese vse" lahko danes 
rečemo "FB prenese vse", tudi sovražni govor, diskriminacijo, 
žal. 
 
C. Najbolj nevarna je zloraba profila, ko lahko na zid napišeš 
posamezniku kar si ti zaželi, oz. "nalagaš" fotke po svoji izbiri 
brez odobritve tistega, ki je na sliki. 
 
D. Da nekdo dostopa do naših podatkov, ki jih ne želimo 
posredovati nepoklicanim in da to sploh ne vemo, kot tudi da 
zbirajo naše podatke v negativne namene. Ne maram pa tudi 
ljudi, ki FB izkoriščajo za lastno promocijo in dobičkonosno 
početje. 
 
E. Najbolj nevarna se mi zdi zloraba. Slišala sem že kar nekaj 
zgodb na temo zlorabe podatkov in "pobiranja fotografij. 
Prevzem identitete in direkten nadzor! vprašljivo se mi zdi tudi 
objavljanje fotografij otrok. 
 
 
F. Zloraba osebnih podatkov, relativna naivnost povprečnega 
uporabnika pri pridobivanju prijateljev kar lahko pripelje do 
sledenja in potencialnih možnosti napada (fizično ali virtualno), 
kraja profilov, vdor v zasebnost. 

Moč 
informacije 
oziroma moč 
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bliskovito 
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podatke v 
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namene 
izkoriščajo za 
lastno 
promocijo in 
dobičkonosno 
početje. 
zlorabe 
podatkov in 



 

Najbolj nevarno se mi zdi vdor v zasebnost, transparentnost 
tudi, ko imaš zasebnost dokaj urejeno. In nabiranje 'fake' 
prijateljev. 
 
G. Ljudje se premalo ukvarjajo z nastavitvami, ki zagotavljajo 
zasebnost uporabnikom FB in imajo zato na svojih profilih 
objavljenih preveč osebnih informacij, ki so dostopne vsem na 
spletu. 
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Priloga 7 - ENOTE 1. SKUPINA (18-24) 
 

1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da stekreirali FB 
profil? 

Q. Nisem bil med zadnjimi uporabnimi, sem eden izmed prvih. 
Zanimalo me je kot novo spletni portal. Prepričal me ni nihče, kar sam 
sem se odločil na podlagi informacij, ki so mi jih dali prijatelji. 
R. Sem bil med prvimi, ki so si ustvarili FB, . V navalu, ko sem se 

pridruževal vsem socialnim omrežjem. Družba sama me je 
prepričala, da sem bil na FB skupaj z njimi. Ja prou prjatli so bli 
tisti, ki so me »prisilili v to«. 

S. Tudi jaz sem bil enako med prvimi, čisto zaradi firbca. Tudi  
2008 sem  se zarad prjatlov odloču.. ne vem tko čist k so še drugi imel. 
T. Facebook sem si ustvaril med prvimi, leta 2008, v to me je 

prepricala punca. Nekako si nisem mogel predstavljati, da ne bi bil 
v nenehnem stiku z njo. Zaljubljenost pač-  

U. Ena prjatlca, ki je imela fb in je skoz govorila da je full dobr in da 
morm bit gor, ker če te ni gor te ni. In potem sem si ga ustvarla. 
Nisem pogost uporabnik. 

V. V ustvaritev facebook profila me je po dolgem prigovarjanju 
prepričala dobra prijateljica s katero se ne vidim pogosto in ki je na 
facebooku ze od samega začetka 

W.  Prepričal me je moj dober prijatelj 
X.  Prepričali so me prijatelji, ki so imeli facebook pred mano. 

Enota 1 

2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili zaFB? 
Q. Na FB je bilo veliko prjatlov, ki jih poznam. In zdelo se mi je 

uporabno veliko bolj, kot ostalo. Bolj kot nadgradnja msnja in zdej 
tja sploh ne grem več.  

R. Zato, ker ima fb ima največ funkcij in največjo socialno vrednost. Z 
drugimi ne moreš toliko operirati (foto, glasba itd). Pa velik prjatlov 
je gor.  

S. Takrat ni blo nič kej podobnega, zdej pa ima veliko prednost in 
vrednost zaradi združljivost z večimi aplikacijami, ko so danes 
nepogrešljive. Dostopam tudi preko telefona .  

T. Ustvaril sem si ga najprej zaradi punce potem pa zaradi obujanja 
starih vezi s frendi in ustvarjanja novih.  

U. Ker ga ima največ ljudi, ker je preprost za uporabo v primerjavi z 
ostalimi, vizualno mi je všeč in povezuje tudi mednarodno.  

V. Kot že rečeno, zaradi prijateljice predvsem zato da sem lahko v 
kontaktu z njo četudi ne živiva v istem kraju. 

W. Zato, da bi se bolj povezala s svojimi prijatelji in bi ostala dlje v 
stiku.  

X. Da ohranjam stike s prijatelji ki jih drugače ne bi srečala. 

Enota 2 

3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
Q. 3. Leta 
R. 3,5 let 
S. 3 leta 
T. Uporabljam ga 3 leta 
U. 3 leta, uporabljam ga zadnje leto bolj pogosto. 
V. FB uporabljam od sredine leta 2009, 2,5 leti 

Enota 3 



 

W. Uporabljam ga 1. leto 
X. 2. leti 

4.    Koliko prijateljev imate? 
Q. 640, v večini jih ne poznam osebno al pa še nisem govoril mimo 

računalnika. 
R. 400 tud ne poznam »osebno«  
S. 402 v veliki večini jih ne poznam zelo osebno, le manjši del. 
T. Okoli 280 in vse poznam osebno. 
U. 280, več ali manj jih poznam osebno (na isto šolo hodimo, gremo 

na kavo, se družmo tudi drugače). 
V. Imam okoli 200 prijateljev, in vse poznam osebno, saj se mi zdi 

nesmiselno deliti moje  osebne stvari z neznanci.  
W. Imam 250 prijateljev in ne sprejemam vseh, ki me dodajo, saj mi 

gre to na živce če jih ne poznam osebno. 
X. Okoli 200 in vse poznam. 

Enota 4 

5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
Q. Čez cel dan, tudi med poukom preko telefona.. bolj pogosto pa 

zvečer. 
R. Največkrat uporabljam proti večeru, odvisno od svojega socialnega 

življenja.. pa tudi takrat pogledam s telefonom. 
S. Čez cel dan, ker mi čez telefon javlja kdaj je kakšna sprememba.  
Če nisi na fb si socialno prikrajšan. 

T. Največkrat  proti večeru in pa med delom.  
U. Popoldne največkrat za 5-10 minut. Med poukom nikol, ravno s tem 

namenom ga nimam na telefonu, ker postaneš po mojem odvisen. 
V. Največkrat ga uporabljam proti večeru ko si vzamem nekaj časa 

zase in se odklopim od dela. 
W. Ko pridem iz službe in zvečer, hitro preverim kaj je novega in se 

odjavim. 
X. Ko mi je dolgčas, preverim kaj se dogaja da ostanem na tekočem. 

Enota 5 

6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
Q. Spremljanje, komentiranje mojih »prijateljev« da si v vsem na 

tekočem.  
R. Ker lahko sledim dogajanju prijateljev, lahko komentiram. Tudi s 

tistimi, ki mi niso blizu lahko komentiram. V bistvu je to neka 
moderna oblika »zalezovanja«. 

S. Sledim raznim dogodkom, spoznavam nove ljudi, slike.. večino so 
pomembnejše punce in da lahko komentiram gluposti drugih ljudi. 

T. Motivira me dolgcas in preganjanje casa. Dostikrat na tv ni nič 
dobrega, igrice so bz... Na FB se pa skoz neki dogaja. 

U. Da vidiš kaj se s kom dogaja, predvsem s tistimi k se ne družim 
veliko.. sledim kaj počnejo, pa ne v smislu zalezovanja. Objava 
družabnih dogodkov je tud fajn. 

V. Motivira me neka navidezna povezanost z ljudmi preko 
enostavnega vmesnika za uporabo ki je dostopen od kjerkoli.  

W. Motivirajo me edino slike saj lahko tako preverim kje so prijatelji 
bili in kaj so počeli. 

X. Motivira me spremljanje dogajanja prijateljev in komentiranje. 

Enota 6 

7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
Q. Informacije širim hitro in jih tudi sprejemam, da sem v 

Enota 7 



 

nenehnem stiku s svojimi kolegi, pa čeprav nisem skupaj z 
njimi. 

R. Sledim in sem preskrbljen z vsem informacijami. 
S. Klepet in sledenje dogodkom mi je »the best«. 
T. Najbolj mi je všeč da lahko kadarkoli klepetam s prijatelji. Pa 

sploh ni treba, da so zraven mene.. pa izključim jih lahko tud 
kadar hočem. Kadar jih mam dost ugasnem računalnik, al pa jih 
ignoriram. 

U. Sledenju vsemu kar se dogaja v mojem »socialnem krogu« (kdo 
je s kom, kje se kaj dogaja).  

V. Všeč so mi funkcije kot so »instant« klepet, nalaganje slik in 
navidezno druženje s prijatelji in znanci. 

W. To da lahko gledam slike prijateljev vse drugo mi gre na živce. 
X. Všeč so mi dogodki saj takoj vem kje in kaj se dogaja. 

8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je tisto, kar 
vas pri uporabi FB privlači? 

Q. Zbliževanje z osebami, ki jih drugače sploh ne bi spoznal oziroma 
»srečal«. 

R. Iz krajev, kamor občasno zahajam spremljam »frende« 
S. Doseg informacij in stik s svetom. 
T. Zaradi ohranjanja stikov ter obcutka da sem na tekocem. Najbolj je 

to, da vem kaj se dogaja s frendi.  
U. Bolj zaradi tega ker ga imajo vsi, dandanes večina ljudi je odvisnih 

od FB in za večino zveš tudi tisto kar ne bi drugač zvedel. Si 
outsider, če ga nimaš in se ne moreš pogovarjati o tem z drugimi. 

V. Povezanost napram oddaljenosti. 
W. Slikovna knjižnica na internetu. 
X. Možnosti izražanja mojega mnenja preko gumba "like". 

Enota 8 

9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj pomembnejša? 
Q. FB klepet, ker je hitra in enostavna za uporabo. 
R. Up load slike in chech-inn (aplikacija s katero slediš pirjatelju kje 

se nahajaš). 
S. FB klepet. 
T. FB klepet ker se lahko kjerkoli in kadarkoli pogovarjam z znanci. 

Ker delam nimam časa, da bi telefoniral in pa da bi se dobival čez 
dan. 

U. Stanje. 
V. FB klepet in sporočila ki skoraj nadomestijo e-pošto. 
W. »Upload« slik in komentiranje le teh. 
X. FB klepet saj ostajam v stiku kjerkoli in kadarkoli. 

Enota 9 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB?  
Q. Da ti bo kdo vdru na FB in zlorabu podatke.. kraja identitete.  
R. Če preveš deliš svoje privatno življenje in če imaš ljudi na fb, ki jih 

ne poznaš to lahko zlorabijo..  
S. Nevaren je že to, da si ne znaš nastaviti zasebnosti in lahko čisto vsi 

vidijo vse... 
T. Podajanje mojih osebnih podatkov podjetjem za oglasevanje s strani 

facebooka. Na živce mi gre, da kar naprej kaj utripa in se mi zdi, da 
prbližno že vejo kaj me zanima.  

U. Na netlogu se mi je zgodilo »teženje« starejših, strah pred 

Enota 10 



 

zalezovanjem tistih, ki ti niso ok. Kraje identitete in vdor v 
zasebnost.  

V. Deljenje osebnih podatkov in slabo varovanje le teh s strani FB. 
W. Objavljanje svojih osebnih podatkov in kje se nahajaš (check in) saj 

to lahko kdo zlorabi. 
X. Objavljanje podatkov v medmrežju saj se mi zdi da niso zadostno 

varovani. 
 



 

Priloga 8 - ENOTE 2. SKUPINA (35 – 44) 

1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da stekreirali FB 
profil? 
 
A. Osebno nisem bila med prvimi, ki so se pridružili FBju. Tega sem 
sepravzaprav zelo dolgo branila, saj mi ni bilo do tega, da bi svojo 
zasebnost delila z drugimi. Razlog, da sem se za FB vseeno odločila, je 
bilo dejstvo, das o moji prijatelji na FBju objavili fotografije in komentarje 
z mojega osebnega dogodka. Preverila sem jih lahko le, če sem se temu 
spletnemu omrežju pridružila. Posredno so me torej k temu 'prisilili' 
prijatelji. 
 
B. FBja sem se dolgo otepala, saj so me prej kot mnenja o njegovi 
uporabnosti prepričala mnenja komunikologov in nasprotnikov razširjanja 
zasebnih informacij preko socialnih omrežij. Konec koncev je bilo toliko 
debat na temo varovanja zasebnosti in omenjanja pravice do zasebnosti, ki 
jo mimogrede opredeljuje slovenska ustava, da se mi je razsipavanje s 
podatki zdelo nesmiselno. Konec koncev koga pa briga kaj počnem v 
prostem času. Vendar pa so se s časom začeli "pritiski" s strani prijateljev, 
v smislu zakaj ti še nisi na FB, tebe je pa treba vedno ekstra obveščati o 
dogodkih, ipd. Jeziček na tehtnici je premaknilo dejstvo, da so FB 
uporabljali moji sorodniki iz ZDA. Ohranjanje stikov z njimi tako rekoč v 
realnem času je bil zame nekaj izjemnega. Tako sem si kakšni dve leti 
nazaj ustrvarila profil na FB. 
 
C. Razlog, da sem se za FB odločil so bili moji otroci, da sem lahko 
spremljal njihove pogovore, komentarje in objave slike.  
 
D.  FB sem začela uporabljati na nagovor 14. letne hčerke, in sicer: pred 
tremi leti. Do takrat nisem imela nobenih predsodkov glede FB. Ravno 
nasprotno, precej sem poznala prednosti spletnih aktivnosti. Končala sem 
visokošolski študij v virtualnem okolju in mi je to okolje bilo zelo prijazno, 
zaradi svojih prednosti (dostopnost, hitrost). Prav tako že precej časa 
uporabljam spletno bančništvo.  
 
E. U bistvu ga nisem kreirala sama ampak mi ga je prijateljica, katera 
redno objavlja fotografije z vseh dogodkov, ki se jih udeleži in če sem 
želela pogledat fotografije sem morala odpreti svoj profil in postati njena 
prijateljica.  
 
F. Uporabnik Fbja sem že od skoraj samega začetka popularizacije te 
socialne mreže. Pritegnili pa so me kolegi iz različnih medijskih agencij po 
svetu, ker oni pač morajo biti na tekočem in moram biti tudi jaz. Vsekakor 
pa je bilo zanimivo da so mi že takrat prijateljice iz Dubaja razlagala da bo 
to absolutni hit in da moram iti tja čeprav je bl ful smešen občutek imeti 
samo tri prijatelje. 
 
G. Prijatelji, ki so že prej uporabljali FB, sam sem naredil svoj profil dokaj 
pozno... 

Enota 1 

2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili zaFB? Enota 2 



 

 
A. Kot rečeno – spremljanje debate o mojem življenju. Ugotovila sem, 
da'če te ni zraven, sploh nisi'. Bolj pomembno kot to, ali FB dejansko 
potrebuješ kot medij, je torej postalo to, da si ne moreš privoščiti socialne 
izločenosti. 
 
B. Kot rečeno, ohranjanje stika s sorodniki in kolegi, s katerimi nas je v 
preteklosti družil isti šport. Obudila sem nekaj starih prijateljstev, kar je 
bilo zame izjemno. Poleg tega pa dnevno komuniciranje s prijatelji. 
Klasičen "čredni nagon", pač.  
 
 C. Odločil sem se zaradi komunikacije, ker lahko poklepetaš z starim 
prijateljem in zaradi zanimanja, kako samo spletno omrežje deluje. 
 
D. V mladostniških letih sem se preselila v Slovenijo in sem tako zgubila 
stike z nekaterimi sošolci, prijatelji in sorodniki. Prek FB sem videla 
možnost, da ponovno obnovim te stike in jih redno vzdržujem. Tako sem 
odkrila eno zelo aplikativno vrednost FB: z izkušnjami zrelega 
življenjskega obdobja, mi daje posebno noto druženja s prijatelji in znanci 
iz mladostniških let, tako kot potovanje v preteklost.  
 
E. Z namenom ogleda fotografij in ponovno navezati stike s prijatelji in 
znanci iz otroštva. 
 
F. V glavnem iz same radovednosti in da sem lahko spremljala kaj se 
dogaja s prijatelji po svetu. To je bil tudi glaven razlog kajti pošiljanje slik 
po mejlu je sčasoma postalo naporno pa tudi preleni smo postali da bi si 
pošiljali mejle. Kratka sporočila o statusu pa so vedno prav prišla. 
 
G. To, da se je večina znancev in prijateljev pogovarjala o vsebinah, 
objavljenih na FB, sam pa se razpravam nisem mogel pridružiti. 
3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
 
A. 3 leta. 
B. Morda malo več kot 2 leti. 
C. 2 leti. 
D. FB uporabljam dobra tri leta. 
E. Uporabljam ga približno tri leta in pol, vendar nisem redni uporabnik. 
Včasih ga tudi po ves teden ne odprem. 
F. Mislim da je vsega skupaj ze 5 ali mogoce celo ze 6 let. Po pravici se ne 
spomnim vec. 
G. Od 9. septembra 2008 (tako natančno vem zato, ker je bila takrat 
objavljena moja prva profilna fotografija). 

Enota 3 

4.    Koliko prijateljev imate? 
A. Okrog 130. 
B. 265 - 267. 
C. Imam okoli 220 prijateljev. 
D. 245 
E. Imam 221prijateljev in večino poznam tudi osebno. 
F. Preko 600 

Enota 4 



 

G. 279 
5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
 
A. Zvečer, a sem zelo redka obiskovalka FBja. Včasih je obdobje, ko ga 
obiščem npr. 3x na teden, včasih pa tudi tedne ne. Redkokdaj, če je res 
pomembna debata ali tema, ki me kakorkoli zadeva, skočim na FB tudi 
med delovnim časom. Včasih je za to razlog tudi 'pavza'. Med enim in 
drugim projektom pač greš na FB, da se nekoliko razvedriš, prevetriš 
glavo. A kot rečeno, najpogosteje grem na FB zvečer. 
 
B. Boljše vprašanje bi bilo, kdaj ga ne, hehe. FB preverjam nekajkrat na 
dan, podobno kot osebno elektronsko pošto. Skratka pogosto, morda 
prepogosto. 
 
C. Zvečer, a sem zelo redek obiskovalec FB-ja. 
 
D. Zvečer in to redno, vsak dan. FB je zame kot socialni Žurnal. Na hitrico 
pogledam najnovejše dogodke (kdo ima rojstni dan, kdo je kam odpotoval, 
se vrnil s potovanj in »obesil« zanimive slikice različnih krajev, praznoval 
različne obletnice, pogledam dosežke svojih FB prijateljev (različna 
tekmovanja, uspehi …) in njihova stanja, poslušam predloge glasbe, ki so 
jih poslali, predloge modrih misli … Običajno se prijavim da sem 
dosegljiva in še poklepetam s kom od svojih prijateljev v obliki chata. Zato 
ne potrebujem skype in ostalih socialnih omrežij. FB mi zagotavlja 
socialne potrebe v virtualnem okolju. 
 
E. Zvečer, ko se vse umiri in se tako odklopim od dnevnih stresnih situacij. 
 
F. Glede na to da sem online 24/7 zaradi svoje sluzbe preverjam FB 
pogosto čez cel dan. Prav tako moram biti na tekočem kaj konkurenca 
počne na Fbju tako da mi Facebook sluzi tudi kot orodje pri delu. V 
vsakem primeru pa največ zjutraj in pozno popoldan. 
 
G. Zjutraj, doma pred odhodom v službo in popoldan ter v službi, po 
končanem delu. Ob nedeljah načelno ne prižigam računalnika, zato ga 
takrat ne uporabljam. 

Enota 5 

6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
 
A. Sledim dogajanju ljudi, razširim lahko informacijo, ki jo z njimi želim 
deliti, če želim, se lahko vključim v debato ali pa to le spremljam.  
 
B. Vsakodnevno virtualno druženje s prijatelji. Dan ima premalo ur, da bi 
se pogovoril z vsemi, ki jih v denem dnevu "srečaš" na FB. Gre za 
brezplačen dostop do ljudi na vseh koncih Slovenije in sveta, že to je 
zadostna motivacija za uporabo. Poleg tega imam "polajkanih" nekaj 
medijev, npr. Dnevnik, Val 202, za najnovejše informacije izvem praktično 
takoj in to kar iz domače strani FB. Spomnim se, da je pred kratkim 
Dnevnik objavil novico o smrti politika Bajuka. Ravno takrat sem se po 
gmailu pogovarjala s kolegico, ki je zaposlena v državnem zboru, ki sploh 
ni vedela kaj se je zgodilo. Hočem samo prikazati primer motivacije za 
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uporabo FB, vse info, na enem mestu, takoj. 
 
C. Motivira me zgolj zanimanje do svojim prijateljev, da lahko spremljaš 
različne informacije in dogajanje. 
 
 D. V socialnem krogu druženj vedno spoznavam stare/nove ljudi i z njimi 
o marsičem lahko komuniciram. Spekter možnosti je izjemno širok, saj 
razdalja in čas nista problem. Igric nikoli ne igram in to jasno zapišem na 
svojem FB profilu. Nimam časa in mi niso zanimive. Veliko me bolj 
pritegnejo različni pogovori in razmišljanja z FB prijatelji. 
 
E. Klepetanje oziroma virtualno druženje s prijatelji in znanci. To, da 
navidezno ostajam v stiku s prijatelji in znanci – tudi če se ne pogovarjam z 
njimi direktno, lahko izvem, kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim 
dogaja v življenju … 
 
F. Klepetanje oziroma virtualno druženje s prijatelji in znanci. To, da 
navidezno ostajam v stiku s prijatelji in znanci – tudi če se ne pogovarjam z 
njimi direktno, lahko izvem, kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim 
dogaja v življenju … 
 
G. Novice iz medijskih hiš (BBC, New York Times, CNN,...), na katere 
sem prijavljen in pa vsebine, ki jih objavljajo prijatelji. 
7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
 
A. V relativno kratkem času in enostavno lahko želeno informacijo razširiš 
na velik krog ljudi. Včasih je to lahko tudi vprašanje, prošnja za pomoč itd. 
Ljudje odgovarjajo po svoji presoji, v času, ki si ga vsak sam izbere itd. S 
FB nisi vsiljiv, kot bi bil npr. z istim vprašanjem po telefonu. 
 
B. Hm... kaj mi je všeč? Morda kreiranje info na zidovih, pa kot omenjeno 
ustvarjanje lastnih zanimanj, oz dodajanje medijev, podjetij, katerih 
dejavnost me zanima. Hitrost širjenja info. 
 
 C. Všeč mi je sama komunikacija in aktivnost ljudi. Želene informacije 
lahko v zelo kratkem času razširiš na velik krog ljudi 
 
D. Da misel tako hitro potuje in da tako hitro dobim povratno informacijo. 
Včasih v nekaj sekundah. Ni potrebno telefonskih klicev, sestankov, lahko 
se v hipu zmenimo za sestanek in se pogovorimo o marsičem. Prav tako na 
FB lahko razrešimo marsikateri nesporazum, odpravimo dileme … 
 
E. Odprtost, možnost komunikacije in širjenja informacij v zelo kratkem 
času na velik krog ljudi. Ohranjanje stika s prijatelji, ki živijo v tujini.  
 
F. Možnost interaktivnih vsebin, kratkih sporočil, slik, filmov čustev, 
najbolj pa mi je vsekakor všeč gumb like☺ sem reden uporabnik drugih 
socialnih omrežij ampak gumb like mi manjka povsod drugje. 
 
G. Dokaj preprosta uporaba in spremljanje vsebin 'v živo' – kot nekakšen 
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dnevni zapis dogodkov, ki je podprt še s slikami, videi, povezavami na 
ostale strani na internetu... 
8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, kaj je tisto, kar 
vas pri uporabi FB privlači? 
 
A. Privlači me ravno to širjenje informacij, torej obseg, ki ga to e-plemeni. 
Npr.: zdaj prodajamo avto in oglas za to sem enostavno dala na FB. Morda 
bo iz tega kaj, morda ne. Ni mi bilo treba poklicat vseh 130 ljudi, niti mi ni 
bilo treba na to temo pisati mejlov. Daš na FB in novica se bliskovito 
razširi. Všeč mi je torej ta enostavna in direktna uporabniška izkušnja. 
Obenem pa tudi dejstvo, da si lahko sam izbereš,  v kakšni meri si aktiven 
na FB. Lahko npr. za mesece »odmanjkaš«, če si to izbereš,ali pa dnevno 
sodeluješ. 
 
B. Torej doseg informacij in količine prejemnikov informacij.  
 
C. Privlači me ravno to širjenje informacije med ljudmi, ki jih doživljajo, 
razne objave slik s potovanj, izletov, skupine… To, da navidezno ostajam v 
stiku s prijatelji in znanci – tudi če se ne pogovarjam z njimi direktno, 
lahko izvem, kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim dogaja v 
življenju … 
 
D. Nastavitev dostopa do lastnih informacij – stopnja zaupnosti kot tudi 
možnost, da lahko v hipu ugotovimo, kdo je od naših prijateljev je 
dosegljiv in se lahko pogovarjamo z njimi. Če jih ni, imamo možnost, da 
jim pošljemo e-mail in počakamo na njihov odgovor. Vse to lahko 
naredimo iz udobnega naslonjača, kjerkoli na svetu. 
 
E. Privlači me komunikacija in hitro posredovanje informacij. Tudi način 
oglaševanja in spremljanja dogodkov mi je zelo blizu. Predvsem pa da 
imam z vsem skupaj občutek, da maksimalno izkoristim čas, glede na 
prejete informacije. 
 
F. Preglednost, lahkotnost, možnost se pridružiti debati ali pa samo ostati 
opazovalec. 
 
G. Čista človeška radovednost - kaj razmišljajo, počnejo, poslušajo, kje 
so... moji prijatelji, predvsem tisti, s katerimi se že dolgo nismo videli v 
živo, pa vseeno vem, kaj se dogaja z njimi. 

Enota 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj pomembnejša? 
 
A. Enostavno širjenje informacije v poljubni obliki – zgolj tekst, lahko pa 
tudi multimedia. 
 
B. Dodajanje informacij na zid, slikovnih, tekstovnih... skratka vseh. Tudi 
klepet. 
 
 C. Najbolj zanimiva operacija je v aplikaciji – slike, ki je enostavno za 
širjenje informacij o potovanjih, izletih in dogodkih 
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D.  Enostavne, aplikativne funkcije: »deli  z drugimi«, objava fotografij, 
razmišljanj … 
 
E. Najnovejše novice, ki vsebujejo zadnje objave prijateljev: kaj počnejo, 
fotografije, ki so jih objavili, glasbo, ki so si naložili, s kom so sklenili 
prijateljstvo… 
 
F. Like, ki je po mojem mnenju postala nov sinonim za nekaj kar ti je vsec. 
A si ze lajkal?:) 
 
G. News feed 
10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno pri FB?  
 
A. Ravno to, kar sem ocenila kot največjo prednost – torej zmožnost FBja, 
da na relativno enostaven in hiter način informiraš, glede na željo, interes 
pa tudi aktiviraš enormno velik krog ljudi. Moč informacije oziroma moč 
medija, ki tako bliskovito doseže svojega naslovnika, ima namreč tudi 
svojo temno stran. To se je na žalost potrdilo tudi z zadnjo zgodbo na 
Norveškem. 
 
B. Širjenje sovražnega govora - spomnim se primera z Damjanom 
Murkom, ali nastrojenosti proti politikom. Menim, da nekontrolirana 
uporaba lahko negativno vpliva na strpnost predvsem mlajše populacije 
uporabnikov. Ne podpiram tovrstnih pobud. Na splošno se mi zdi, da je 
premalo cenzure. Tako kot smo včasih rekli "papir prenese vse" lahko 
danes rečemo "FB prenese vse", tudi sovražni govor, diskriminacijo, žal. 
 
C. Najbolj nevarna je zloraba profila, ko lahko na zid napišeš posamezniku 
kar si ti zaželi, oz. "nalagaš" fotke po svoji izbiri brez odobritve tistega, ki 
je na sliki. 
 
D. Da nekdo dostopa do naših podatkov, ki jih ne želimo posredovati 
nepoklicanim in da to sploh ne vemo, kot tudi da zbirajo naše podatke v 
negativne namene. Ne maram pa tudi ljudi, ki FB izkoriščajo za lastno 
promocijo in dobičkonosno početje. 
 
E. Najbolj nevarna se mi zdi zloraba. Slišala sem že kar nekaj zgodb na 
temo zlorabe podatkov in "pobiranja fotografij. Prevzem identitete in 
direkten nadzor! vprašljivo se mi zdi tudi objavljanje fotografij otrok. 
 
 
F. Zloraba osebnih podatkov, relativna naivnost povprečnega uporabnika 
pri pridobivanju prijateljev kar lahko pripelje do sledenja in potencialnih 
možnosti napada (fizično ali virtualno), kraja profilov, vdor v zasebnost. 
Najbolj nevarno se mi zdi vdor v zasebnost, transparentnost tudi, ko imaš 
zasebnost dokaj urejeno. In nabiranje 'fake' prijateljev. 
 
G. Ljudje se premalo ukvarjajo z nastavitvami, ki zagotavljajo zasebnost 
uporabnikom FB in imajo zato na svojih profilih objavljenih preveč 
osebnih informacij, ki so dostopne vsem na spletu. 
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Priloga 9 – Kategorije 1. skupina ( 18 – 24) 

Kategorije 1 SKUPINA (18-24)   
1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da 
stekreirali FB profil? 

Y. Nisem bil med zadnjimi uporabniki, sem eden 
izmed prvih. Zanimalo me je kot novo spletni portal. 
Prepričal me ni nihče, kar sam sem se odločil na 
podlagi informacij, ki so mi jih dali prijatelji. 
Z. Sem bil med prvimi, ki so si ustvarili FB. V 

navalu, ko sem se pridruževal vsem socialnim 
omrežjem. Družba sama me je prepričala, da sem 
bil na FB skupaj z njimi. Ja prou prjatli so bli tisti, 
ki so me »prisilili v to«. 

AA. Tudi jaz sem bil enako med prvimi, čisto 
zaradi firbca. Tudi  

2008 sem  se zarad prjatlov odloču.. ne vem tko čist k 
so še drugi imel. 
BB. Facebook sem si ustvaril med prvimi, leta 

2008, v to me je prepričala punca. Nekako si nisem 
mogel predstavljati, da ne bi bil v nenehnem stiku 
z njo. Zaljubljenost pač. 

CC. Ena prjatlca, ki je imela FB in je skoz 
govorila da je full dobr in da morm bit gor, ker če 
te ni gor te ni. In potem sem si ga ustvarla. Nisem 
pogost uporabnik. 

DD. V ustvaritev facebook profila me je po 
dolgem prigovarjanju prepričala dobra prijateljica s 
katero se ne vidim pogosto in ki je na facebooku že 
od samega začetka 

EE.  Prepričal me je moj dober prijatelj 
FF.  Prepričali so me prijatelji, ki so imeli facebook 

pred mano. 

eden izmed 
prvih 
sam sem se 
odločil na 
podlagi 
informacij, ki 
so mi jih dali 
prijatelji 
Sem bil med 
prvimi 
Družba sama 
prjatli 
zarad prjatlov 
med prvimi 
prepričala 
punca 
Zaljubljenost  
ker če te ni 
gor te ni 
Nisem pogost 
uporabnik 
dobra 
prijateljica 
dober prijatelj 
prijatelji 

Sam 
Družba 
Prijatelji 
punca 
Zaljubljenost 
dobra 
prijateljica 
dober 
prijatelj 
 

2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili 
zaFB? 

Y. Na FB je bilo veliko prjatlov, ki jih poznam. In 
zdelo se mi je uporabno veliko bolj, kot ostalo. 
Bolj kot nadgradnja msnja in zdej tja sploh ne 
grem več.  

Z. Zato, ker ima fb ima največ funkcij in največjo 
socialno vrednost. Z drugimi ne moreš toliko 
operirati (foto, glasba itd). Pa velik prjatlov je gor.  

AA. Takrat ni blo nič kej podobnega, zdej pa 
ima veliko prednost in vrednost zaradi združljivost 
z večimi aplikacijami, ko so danes nepogrešljive. 
Dostopam tudi preko telefona .  

BB. Ustvaril sem si ga najprej zaradi punce 
potem pa zaradi obujanja starih vezi s frendi in 
ustvarjanja novih.  

CC. Ker ga ima največ ljudi, ker je preprost za 
uporabo v primerjavi z ostalimi, vizualno mi je 

veliko 
prjatlov, ki jih 
poznam 
uporabno 
ima največ 
funkcij 
največjo 
socialno 
vrednost 
velik prjatlov 
veliko 
prednos 
vrednost 
zaradi 
združljivost z 
večimi 
aplikacijami 
Dostopam 

veliko 
prjatlov 
uporabno 
ima največ 
funkcij 
socialno 
vrednost 
združljivost z 
večimi 
aplikacijami 
Dostopam 
tudi preko 
telefona 
obujanja 
starih vezi 
ustvarjanja 
novih 
Ker ga ima 



 

všeč in povezuje tudi mednarodno.  
DD. Kot že rečeno, zaradi prijateljice predvsem 

zato da sem lahko v kontaktu z njo četudi ne živiva 
v istem kraju. 

EE. Zato, da bi se bolj povezala s svojimi prijatelji in bi 
ostala dlje v stiku.  

FF. Da ohranjam stike s prijatelji ki jih drugače ne bi 
srečala. 

tudi preko 
telefona 
zaradi punce 
obujanja 
starih vezi s 
frendi in 
ustvarjanja 
novih 
Ker ga ima 
največ ljudi 
preprost za 
uporabo 
vizualno mi je 
všeč 
povezuje tudi 
mednarodno 
prijateljice 
ne živiva v 
istem kraju 
povezala s 
svojimi 
prijatelji 
ostala dlje v 
stiku 
ohranjam 
stike 
drugače ne bi 
srečala 

največ ljudi 
preprost za 
uporabo 
povezuje tudi 
mednarodno 
ohranjam 
stike 
 

3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
Y. 3. Leta 
Z. 3,5 let 
AA. 3 leta 
BB. Uporabljam ga 3 leta 
CC. 3 leta, uporabljam ga zadnje leto bolj 

pogosto. 
DD. FB uporabljam od sredine leta 2009, 2,5 leti 
EE. Uporabljam ga 1. leto 
FF. 2. leti 

3 leta 
3,5 let 
3 leta 
3 leta 
3 leta 
2,5 leti 
1. leto  

3 leta 
3,5 let 
2,5 leti 
1. leto 

4.    Koliko prijateljev imate? 
Y. 640, v večini jih ne poznam osebno al pa še nisem 

govoril mimo računalnika. 
Z. 400 tud ne poznam »osebno«  
AA. 402 v veliki večini jih ne poznam zelo 

osebno, le manjši del. 
BB. Okoli 280 in vse poznam osebno. 
CC. 280, več ali manj jih poznam osebno (na 

isto šolo hodimo, gremo na kavo, se družmo tudi 
drugače). 

DD. Imam okoli 200 prijateljev, in vse poznam 
osebno, saj se mi zdi nesmiselno deliti moje  

640 
v večini jih ne 
poznam 
osebno 
400 
ne poznam 
»osebno 
402 
v veliki večini 
jih ne poznam 
zelo osebno 
280 

640 
400 
402 
280 
200 
250 
 



 

osebne stvari z neznanci.  
EE. Imam 250 prijateljev in ne sprejemam vseh, ki me 

dodajo, saj mi gre to na živce če jih ne poznam 
osebno. 

FF. Okoli 200 in vse poznam. 

vse poznam 
osebno 
280 
več ali manj 
jih poznam 
osebno 
200 
vse poznam 
osebno 
250 
ne sprejemam 
vseh 
200 
vse poznam 

5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
Y. Čez cel dan, tudi med poukom preko telefona.. bolj 

pogosto pa zvečer. 
Z. Največkrat uporabljam proti večeru, odvisno od 

svojega socialnega življenja.. pa tudi takrat 
pogledam s telefonom. 

AA. Čez cel dan, ker mi čez telefon javlja kdaj 
je kakšna sprememba.  Če nisi na fb si socialno 
prikrajšan. 

BB. Največkrat  proti večeru in pa med delom.  
CC. Popoldne največkrat za 5-10 minut. Med 

poukom nikol, ravno s tem namenom ga nimam na 
telefonu, ker postaneš po mojem odvisen. 

DD. Največkrat ga uporabljam proti večeru ko si 
vzamem nekaj časa zase in se odklopim od dela. 

EE. Ko pridem iz službe in zvečer, hitro preverim kaj 
je novega in se odjavim. 

FF. Ko mi je dolgčas, preverim kaj se dogaja da 
ostanem na tekočem. 

Čez cel dan 
med poukom 
preko 
telefona 
zvečer 
proti večeru 
s telefonom 
cel dan 
telefon javlja 
Če nisi na fb 
si socialno 
prikrajšan 
proti večeru 
med delom 
Popoldne 
za 5-10 minut 
Med poukom 
nikol 
ga nimam na 
telefonu 
postaneš po 
mojem 
odvisen 
proti večeru 
ko si vzamem 
nekaj časa 
zase 
Ko pridem iz 
službe 
Zvečer 
Ko mi je 
dolgčas 
da ostanem na 
tekočem 

Čez cel dan 
zvečer 
proti večeru 
Popoldne 
 

6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
Y. Spremljanje, komentiranje mojih »prijateljev« da si 

Spremljanje, 
komentiranje 

Spremljanje, 
komentiranje 



 

v vsem na tekočem.  
Z. Ker lahko sledim dogajanju prijateljev, lahko 

komentiram. Tudi s tistimi, ki mi niso blizu lahko 
komentiram. V bistvu je to neka moderna oblika 
»zalezovanja«. 

AA. Sledim raznim dogodkom, spoznavam nove 
ljudi, slike.. večino so pomembnejše punce in da 
lahko komentiram gluposti drugih ljudi. 

BB. Motivira me dolgčas in preganjanje časa. 
Dostikrat na tv ni nič dobrega, igrice so bz... Na 
FB se pa skoz neki dogaja. 

CC. Da vidiš kaj se s kom dogaja, predvsem s 
tistimi k se ne družim veliko.. sledim kaj počnejo, 
pa ne v smislu zalezovanja. Objava družabnih 
dogodkov je tud fajn. 

DD. Motivira me neka navidezna povezanost z 
ljudmi preko enostavnega vmesnika za uporabo ki 
je dostopen od kjerkoli.  

EE. Motivirajo me edino slike saj lahko tako preverim 
kje so prijatelji bili in kaj so počeli. 

FF. Motivira me spremljanje dogajanja prijateljev in 
komentiranje. 

v vsem na 
tekočem 
 lahko sledim 
dogajanju 
komentiram 
Tudi s tistimi, 
ki mi niso 
blizu lahko 
komentiram. 
moderna 
oblika 
»zalezovanja« 
Sledim 
raznim 
dogodkom 
spoznavam 
nove ljudi 
lahko 
komentiram 
gluposti 
dolgčas 
preganjanje 
časa 
igrice so bz 
skoz neki 
dogaja 
vidiš kaj se s 
kom dogaja 
sledim kaj 
počnejo 
Objava 
družabnih 
dogodkov 
navidezna 
povezanost 
dostopen od 
kjerkoli 
Motivirajo 
me edino 
slike 
preverim kje 
so prijatelji 
bili in kaj so 
počeli. 
spremljanje 
dogajanja 
komentiranje 

v vsem na 
tekočem 
lahko sledim 
dogajanju 
komentiram 
Sledim 
raznim 
dogodkom 
spoznavam 
nove ljudi 
preganjanje 
časa 
 
 

7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
Y. Informacije širim hitro in jih tudi sprejemam, 

da sem v nenehnem stiku s svojimi kolegi, pa 

Informacije 
širim hitro in 
jih tudi 

Informacije 
širim hitro in 
jih tudi 



 

čeprav nisem skupaj z njimi. 
Z. Sledim in sem preskrbljen z vsem 

informacijami. 
AA. Klepet in sledenje dogodkom mi je »the 

best«. 
BB. Najbolj mi je všeč da lahko kadarkoli 

klepetam s prijatelji. Pa sploh ni treba, da so 
zraven mene.. pa izključim jih lahko tud kadar 
hočem. Kadar jih mam dost ugasnem 
računalnik, al pa jih ignoriram. 

CC. Sledenju vsemu kar se dogaja v mojem 
»socialnem krogu« (kdo je s kom, kje se kaj 
dogaja).  

DD. Všeč so mi funkcije kot so »instant« klepet, 
nalaganje slik in navidezno druženje s prijatelji 
in znanci. 

EE. To da lahko gledam slike prijateljev vse drugo 
mi gre na živce. 

FF. Všeč so mi dogodki saj takoj vem kje in kaj se 
dogaja. 
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8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, 
kaj je tisto, kar vas pri uporabi FB privlači? 

Y. Zbliževanje z osebami, ki jih drugače sploh ne bi 
spoznal oziroma »srečal«. 

Z. Iz krajev, kamor občasno zahajam spremljam 
»frende« 

AA. Doseg informacij in stik s svetom. 
BB. Zaradi ohranjanja stikov ter občutka da sem 
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na tekočem. Najbolj je to, da vem kaj se dogaja s 
frendi.  

CC. Bolj zaradi tega ker ga imajo vsi, dandanes 
večina ljudi je odvisnih od FB in za večino zveš 
tudi tisto kar ne bi drugač zvedel. Si outsider, če ga 
nimaš in se ne moreš pogovarjati o tem z drugimi. 

DD. Povezanost napram oddaljenosti. 
EE. Slikovna knjižnica na internetu. 
FF. Možnosti izražanja mojega mnenja preko gumba 

"like". 
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9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj 
pomembnejša? 

Y. FB klepet, ker je hitra in enostavna za uporabo. 
Z. Up load slike in chech-inn (aplikacija s katero 

slediš pirjatelju kje se nahajaš). 
AA. FB klepet. 
BB. FB klepet ker se lahko kjerkoli in kadarkoli 

pogovarjam z znanci. Ker delam nimam časa, da bi 
telefoniral in pa da bi se dobival čez dan. 

CC. Stanje. 
DD. FB klepet in sporočila ki skoraj 

nadomestijo e-pošto. 

Klepet 
Up load slike 
in chech-inn 
Klepet 
Klepet 
Stanje 
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Upload« slik 
in 
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Klepet 
Up load slike 
in chech-inn 
Stanje 
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EE. »Upload« slik in komentiranje le teh. 
FF. FB klepet saj ostajam v stiku kjerkoli in kadarkoli. 

klepet 

10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno 
pri FB?  

Y. Da ti bo kdo vdru na FB in zlorabu podatke.. kraja 
identitete.  

Z. Če preveč deliš svoje privatno življenje in če imaš 
ljudi na fb, ki jih ne poznaš to lahko zlorabijo..  

AA. Nevaren je že to, da si ne znaš nastaviti 
zasebnosti in lahko čisto vsi vidijo vse... 

BB. Podajanje mojih osebnih podatkov 
podjetjem za oglaševanje s strani Facebooka. Na 
živce mi gre, da kar naprej kaj utripa in se mi zdi, 
da prbližno že vejo kaj me zanima.  

CC. Na netlogu se mi je zgodilo »teženje« 
starejših, strah pred zalezovanjem tistih, ki ti niso 
ok. Kraje identitete in vdor v zasebnost.  

DD. Deljenje osebnih podatkov in slabo 
varovanje le teh s strani FB. 

EE. Objavljanje svojih osebnih podatkov in kje se 
nahajaš (check in) saj to lahko kdo zlorabi. 

FF. Objavljanje podatkov v medmrežju saj se mi zdi da 
niso zadostno varovani. 
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Priloga 9 – Kategorije 2. skupina (35 - 44 ) 

Kategorije 2. SKUPINA (35-44)   
1.  Ste uporabnik Facebooka.  Kdo vas je prepričal, da 
ste kreirali FB profil? 
 
A. Osebno nisem bila med prvimi, ki so se pridružili 
FBju. Tega sem se pravzaprav zelo dolgo branila, saj mi 
ni bilo do tega, da bi svojo zasebnost delila z drugimi. 
Razlog, da sem se za FB vseeno odločila, je bilo dejstvo, 
da so moji prijatelji na FBju objavili fotografije in 
komentarje z mojega osebnega dogodka. Preverila sem jih 
lahko le, če sem se temu spletnemu omrežju pridružila. 
Posredno so me torej k temu 'prisilili' prijatelji. 
 
B. FBja sem se dolgo otepala, saj so me prej kot mnenja o 
njegovi uporabnosti prepričala mnenja komunikologov in 
nasprotnikov razširjanja zasebnih informacij preko 
socialnih omrežij. Konec koncev je bilo toliko debat na 
temo varovanja zasebnosti in omenjanja pravice do 
zasebnosti, ki jo mimogrede opredeljuje slovenska ustava, 
da se mi je razsipavanje s podatki zdelo nesmiselno. 
Konec koncev koga pa briga kaj počnem v prostem času. 
Vendar pa so se s časom začeli "pritiski" s strani 
prijateljev, v smislu zakaj ti še nisi na FB, tebe je pa treba 
vedno ekstra obveščati o dogodkih, ipd. Jeziček na 
tehtnici je premaknilo dejstvo, da so FB uporabljali moji 
sorodniki iz ZDA. Ohranjanje stikov z njimi tako rekoč v 
realnem času je bil zame nekaj izjemnega. Tako sem si 
kakšni dve leti nazaj ustvarila profil na FB. 
 
C. Razlog, da sem se za FB odločil so bili moji otroci, da 
sem lahko spremljal njihove pogovore, komentarje in 
objave slike.  
 
D.  FB sem začela uporabljati na nagovor 14. letne 
hčerke, in sicer: pred tremi leti. Do takrat nisem imela 
nobenih predsodkov glede FB. Ravno nasprotno, precej 
sem poznala prednosti spletnih aktivnosti. Končala sem 
visokošolski študij v virtualnem okolju in mi je to okolje 
bilo zelo prijazno, zaradi svojih prednosti (dostopnost, 
hitrost). Prav tako že precej časa uporabljam spletno 
bančništvo.  
 
E. U bistvu ga nisem kreirala sama ampak mi ga je 
prijateljica, katera redno objavlja fotografije z vseh 
dogodkov, ki se jih udeleži in če sem želela pogledat 
fotografije sem morala odpreti svoj profil in postati njena 
prijateljica.  
 
F. Uporabnik Fbja sem že od skoraj samega začetka 
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popularizacije te socialne mreže. Pritegnili pa so me 
kolegi iz različnih medijskih agencij po svetu, ker oni pač 
morajo biti na tekočem in moram biti tudi jaz. Vsekakor 
pa je bilo zanimivo da so mi že takrat kolegi iz Dubaja 
razlagala da bo to absolutni hit in da moram iti tja čeprav 
je bl ful smešen občutek imeti samo tri prijatelje. 
 
G. Prijatelji, ki so že prej uporabljali FB, sam sem naredil 
svoj profil dokaj pozno... 
2.    Kateri je bil poglavitni razlog, da ste se odločili 
zaFB? 
 
A. Kot rečeno – spremljanje debate o mojem življenju. 
Ugotovila sem, da'če te ni zraven, sploh nisi'. Bolj 
pomembno kot to, ali FB dejansko potrebuješ kot medij, 
je torej postalo to, da si ne moreš privoščiti socialne 
izločenosti. 
 
B. Kot rečeno, ohranjanje stika s sorodniki in kolegi, s 
katerimi nas je v preteklosti družil isti šport. Obudila sem 
nekaj starih prijateljstev, kar je bilo zame izjemno. Poleg 
tega pa dnevno komuniciranje s prijatelji. Klasičen 
"čredni nagon", pač.  
 
 C. Odločil sem se zaradi komunikacije, ker lahko 
poklepetaš s starim prijateljem in zaradi zanimanja, kako 
samo spletno omrežje deluje. 
 
D. V mladostniških letih sem se preselila v Slovenijo in 
sem tako zgubila stike z nekaterimi sošolci, prijatelji in 
sorodniki. Prek FB sem videla možnost, da ponovno 
obnovim te stike in jih redno vzdržujem. Tako sem 
odkrila eno zelo aplikativno vrednost FB: z izkušnjami 
zrelega življenjskega obdobja, mi daje posebno noto 
druženja s prijatelji in znanci iz mladostniških let, tako 
kot potovanje v preteklost.  
 
E. Z namenom ogleda fotografij in ponovno navezati stike 
s prijatelji in znanci iz otroštva. 
 
F. V glavnem iz same radovednosti in da sem lahko 
spremljala kaj se dogaja s prijatelji po svetu. To je bil tudi 
glaven razlog kajti pošiljanje slik po mejlu je sčasoma 
postalo naporno pa tudi preleni smo postali da bi si 
pošiljali mejle. Kratka sporočila o statusu pa so vedno 
prav prišla. 
 
G. To, da se je večina znancev in prijateljev pogovarjala o 
vsebinah, objavljenih na FB, sam pa se razpravam nisem 
mogel pridružiti. 
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3.    Koliko časa že uporabljate FB? 
 
A. 3 leta. 
B. Morda malo več kot 2 leti. 
C. 2 leti. 
D. FB uporabljam dobra 3. leta. 
E. Uporabljam ga približno 3. leta in pol, vendar nisem 
redni uporabnik. Včasih ga tudi po ves teden ne odprem. 
F. Mislim da je vsega skupaj že 5. ali mogoče celo že 6. 
let. Po pravici se ne spomnim več. 
G. Od 9. septembra 2008 (tako natančno vem zato, ker je 
bila takrat objavljena moja prva profilna fotografija), 3. 
leta. 

3 leta 
2 leti 
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3. leta 
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3 leta 
2 leti 
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4.    Koliko prijateljev imate? 
A. Okrog 130. 
B. 265 - 267. 
C. Imam okoli 220 prijateljev. 
D. 245 
E. Imam 221 prijateljev in večino poznam tudi osebno. 
F. Preko 600 
G. 279 

130 
265 – 267 
220 
245 
221 
večino poznam 
tudi osebno 
600 
279 

130 
265 – 267 
220 
245 
221 
600 
279 
(ali od 13 do 
600)???? 

5.    Kdaj največkrat uporabljate FB? 
 
A. Zvečer, a sem zelo redka obiskovalka FBja. Včasih je 

Zvečer 
3 krat na teden 
včasih pa tudi 

Zvečer 
3 krat na 
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obdobje, ko ga obiščem npr. 3 krat na teden, včasih pa 
tudi tedne ne. Redkokdaj, če je res pomembna debata ali 
tema, ki me kakorkoli zadeva, skočim na FB tudi med 
delovnim časom. Včasih je za to razlog tudi 'pavza'. Med 
enim in drugim projektom pač greš na FB, da se nekoliko 
razvedriš, prevetriš glavo. A kot rečeno, najpogosteje 
grem na FB zvečer. 
 
B. Boljše vprašanje bi bilo, kdaj ga ne, hehe. FB 
preverjam nekajkrat na dan, podobno kot osebno 
elektronsko pošto. Skratka pogosto, morda prepogosto. 
 
C. Zvečer, a sem zelo redek obiskovalec FB-ja. 
 
D. Zvečer in to redno, vsak dan. FB je zame kot socialni 
Žurnal. Na hitrico pogledam najnovejše dogodke (kdo 
ima rojstni dan, kdo je kam odpotoval, se vrnil s potovanj 
in »obesil« zanimive slikice različnih krajev, praznoval 
različne obletnice, pogledam dosežke svojih FB 
prijateljev (različna tekmovanja, uspehi …) in njihova 
stanja, poslušam predloge glasbe, ki so jih poslali, 
predloge modrih misli … Običajno se prijavim da sem 
dosegljiva in še poklepetam s kom od svojih prijateljev v 
obliki chata. Zato ne potrebujem skype in ostalih 
socialnih omrežij. FB mi zagotavlja socialne potrebe v 
virtualnem okolju. 
 
E. Zvečer, ko se vse umiri in se tako odklopim od dnevnih 
stresnih situacij. 
 
F. Glede na to da sem online 24/7 zaradi svoje službe 
preverjam FB pogosto čez cel dan. Prav tako moram biti 
na tekočem kaj konkurenca počne na Fbju tako da mi 
Facebook sluzi tudi kot orodje pri delu. V vsakem 
primeru pa največ zjutraj in pozno popoldan. 
 
G. Zjutraj, doma pred odhodom v službo in popoldan ter 
v službi, po končanem delu. Ob nedeljah načelno ne 
prižigam računalnika, zato ga takrat ne uporabljam. 
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6.    Kaj vas motivira, da uporabljate FB? 
 
A. Sledim dogajanju ljudi, razširim lahko informacijo, ki 
jo z njimi želim deliti, če želim, se lahko vključim v 
debato ali pa to le spremljam.  
 
B. Vsakodnevno virtualno druženje s prijatelji. Dan ima 
premalo ur, da bi se pogovoril z vsemi, ki jih v enem 
dnevu "srečaš" na FB. Gre za brezplačen dostop do ljudi 
na vseh koncih Slovenije in sveta, že to je zadostna 
motivacija za uporabo. Poleg tega imam "polajkanih" 
nekaj medijev, npr. Dnevnik, Val 202, za najnovejše 
informacije izvem praktično takoj in to kar iz domače 
strani FB. Spomnim se, da je pred kratkim Dnevnik 
objavil novico o smrti politika Bajuka. Ravno takrat sem 
se po gmailu pogovarjala s kolegico, ki je zaposlena v 
državnem zboru, ki sploh ni vedela kaj se je zgodilo. 
Hočem samo prikazati primer motivacije za uporabo FB, 
vse info, na enem mestu, takoj. 
 
C. Motivira me zgolj zanimanje do svojih prijateljev, da 
lahko spremljaš različne informacije in dogajanje. 
 
 D. V socialnem krogu druženj vedno spoznavam 
stare/nove ljudi in z njimi o marsičem lahko 
komuniciram. Spekter možnosti je izjemno širok, saj 
razdalja in čas nista problem. Igric nikoli ne igram in to 
jasno zapišem na svojem FB profilu. Nimam časa in mi 
niso zanimive. Veliko me bolj pritegnejo različni 
pogovori in razmišljanja z FB prijatelji. 
 
E. Klepetanje oziroma virtualno druženje s prijatelji in 
znanci. To, da navidezno ostajam v stiku s prijatelji in 
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znanci – tudi če se ne pogovarjam z njimi direktno, lahko 
izvem kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim 
dogaja v življenju … 
 
F. Poleg poslovnih razlogov je vsekakor sledenje in biti 
na tekočem kaj se dogaja s prijatelji. Veliko potujem in 
FB mi pove kdaj imajo prijatelji rojstne dneva, kdaj so se 
rodili njihovi otroci, kdaj je potrebno koga poklicati, v 
glavnem biti na tekočem. 
 
 
G. Novice iz medijskih hiš (BBC, New York Times, 
CNN,...), na katere sem prijavljen in pa vsebine, ki jih 
objavljajo prijatelji. 
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7.    Kaj vam je najbolj všeč pri uporabi FB? 
 
A. V relativno kratkem času in enostavno lahko želeno 
informacijo razširiš na velik krog ljudi. Včasih je to lahko 
tudi vprašanje, prošnja za pomoč itd. Ljudje odgovarjajo 
po svoji presoji, v času, ki si ga vsak sam izbere itd. S FB 
nisi vsiljiv, kot bi bil npr. z istim vprašanjem po telefonu. 
 
B. Hm... kaj mi je všeč? Morda kreiranje info na zidovih, 
pa kot omenjeno ustvarjanje lastnih zanimanj, oz 
dodajanje medijev, podjetij, katerih dejavnost me zanima. 
Hitrost širjenja info. 
 
 C. Všeč mi je sama komunikacija in aktivnost ljudi. 
Želene informacije lahko v zelo kratkem času razširiš na 
velik krog ljudi 
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D. Da misel tako hitro potuje in da tako hitro dobim 
povratno informacijo. Včasih v nekaj sekundah. Ni 
potrebno telefonskih klicev, sestankov, lahko se v hipu 
zmenimo za sestanek in se pogovorimo o marsičem. Prav 
tako na FB lahko razrešimo marsikateri nesporazum, 
odpravimo dileme … 
 
E. Odprtost, možnost komunikacije in širjenja informacij 
v zelo kratkem času na velik krog ljudi. Ohranjanje stika s 
prijatelji, ki živijo v tujini.  
 
F. Možnost interaktivnih vsebin, kratkih sporočil, slik, 
filmov čustev, najbolj pa mi je vsekakor všeč gumb like☺ 
sem reden uporabnik drugih socialnih omrežij ampak 
gumb like mi manjka povsod drugje. 
 
G. Dokaj preprosta uporaba in spremljanje vsebin 'v živo' 
– kot nekakšen dnevni zapis dogodkov, ki je podprt še s 
slikami, videi, povezavami na ostale strani na internetu... 
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8.    S katerimi drugimi besedami bi še lahko opisali, 
kaj je tisto, kar vas pri uporabi FB privlači? 
 
A. Privlači me ravno to širjenje informacij, torej obseg, ki 
ga to e-plemeni. Npr.: zdaj prodajamo avto in oglas za to 
sem enostavno dala na FB. Morda bo iz tega kaj, morda 
ne. Ni mi bilo treba poklicat vseh 130 ljudi, niti mi ni bilo 
treba na to temo pisati mejlov. Daš na FB in novica se 
bliskovito razširi. Všeč mi je torej ta enostavna in 
direktna uporabniška izkušnja. Obenem pa tudi dejstvo, 
da si lahko sam izbereš,  v kakšni meri si aktiven na FB. 
Lahko npr. za mesece »odmanjkaš«, če si to izbereš,ali pa 
dnevno sodeluješ. 
 
B. Torej doseg informacij in količine prejemnikov 
informacij.  
 
C. Privlači me ravno to širjenje informacije med ljudmi, 
ki jih doživljajo, razne objave slik s potovanj, izletov, 
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skupine… To, da navidezno ostajam v stiku s prijatelji in 
znanci – tudi če se ne pogovarjam z njimi direktno, lahko 
izvem, kaj počnejo, kje so bili na dopustu, kaj se jim 
dogaja v življenju … 
 
D. Nastavitev dostopa do lastnih informacij – stopnja 
zaupnosti kot tudi možnost, da lahko v hipu ugotovimo, 
kdo je od naših prijateljev je dosegljiv in se lahko 
pogovarjamo z njimi. Če jih ni, imamo možnost, da jim 
pošljemo e-mail in počakamo na njihov odgovor. Vse to 
lahko naredimo iz udobnega naslonjača, kjerkoli na svetu. 
 
E. Privlači me komunikacija in hitro posredovanje 
informacij. Tudi način oglaševanja in spremljanja 
dogodkov mi je zelo blizu. Predvsem pa da imam z vsem 
skupaj občutek, da maksimalno izkoristim čas, glede na 
prejete informacije. 
 
F. Preglednost, lahkotnost, možnost se pridružiti debati ali 
pa samo ostati opazovalec. 
 
G. Čista človeška radovednost - kaj razmišljajo, počnejo, 
poslušajo, kje so... moji prijatelji, predvsem tisti, s 
katerimi se že dolgo nismo videli v živo, pa vseeno vem, 
kaj se dogaja z njimi. 
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9.    Katera »operacija« (funkcija) na FB je za vas naj 
pomembnejša? 
 
A. Enostavno širjenje informacije v poljubni obliki – 
zgolj tekst, lahko pa tudi multimedia. 
 
B. Dodajanje informacij na zid, slikovnih, tekstovnih... 
skratka vseh. Tudi klepet. 
 
 C. Najbolj zanimiva operacija je v aplikaciji – slike, ki je 
enostavno za širjenje informacij o potovanjih, izletih in 
dogodkih 
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D.  Enostavne, aplikativne funkcije: »deli  z drugimi«, 
objava fotografij, razmišljanj … 
 
E. Najnovejše novice, ki vsebujejo zadnje objave 
prijateljev: kaj počnejo, fotografije, ki so jih objavili, 
glasbo, ki so si naložili, s kom so sklenili prijateljstvo… 
 
F. Like, ki je po mojem mnenju postala nov sinonim za 
nekaj kar ti je vsec. A si ze lajkal?:) 
 
G. News feed 

drugimi« 
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Like 
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10. Katero lastnost prepoznavate kot  najbolj nevarno 
pri FB?  
 
A. Ravno to, kar sem ocenila kot največjo prednost – torej 
zmožnost FBja, da na relativno enostaven in hiter način 
informiraš, glede na željo, interes pa tudi aktiviraš 
enormno velik krog ljudi. Moč informacije oziroma moč 
medija, ki tako bliskovito doseže svojega naslovnika, ima 
namreč tudi svojo temno stran. To se je na žalost potrdilo 
tudi z zadnjo zgodbo na Norveškem. 
 
B. Širjenje sovražnega govora - spomnim se primera z 
Damjanom Murkom, ali nastrojenosti proti politikom. 
Menim, da nekontrolirana uporaba lahko negativno vpliva 
na strpnost predvsem mlajše populacije uporabnikov. Ne 
podpiram tovrstnih pobud. Na splošno se mi zdi, da je 
premalo cenzure. Tako kot smo včasih rekli "papir 
prenese vse" lahko danes rečemo "FB prenese vse", tudi 
sovražni govor, diskriminacijo, žal. 
 
C. Najbolj nevarna je zloraba profila, ko lahko na zid 
napišeš posamezniku kar si ti zaželi, oz. "nalagaš" fotke 
po svoji izbiri brez odobritve tistega, ki je na sliki. 
 
D. Da nekdo dostopa do naših podatkov, ki jih ne želimo 
posredovati nepoklicanim in da to sploh ne vemo, kot tudi 
da zbirajo naše podatke v negativne namene. Ne maram 
pa tudi ljudi, ki FB izkoriščajo za lastno promocijo in 
dobičkonosno početje. 
 
E. Najbolj nevarna se mi zdi zloraba. Slišala sem že kar 
nekaj zgodb na temo zlorabe podatkov in "pobiranja 
fotografij. Prevzem identitete in direkten nadzor! 
vprašljivo se mi zdi tudi objavljanje fotografij otrok. 
 
 
F. Zloraba osebnih podatkov, relativna naivnost 
povprečnega uporabnika pri pridobivanju prijateljev kar 
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lahko pripelje do sledenja in potencialnih možnosti 
napada (fizično ali virtualno), kraja profilov, vdor v 
zasebnost. 
Najbolj nevarno se mi zdi vdor v zasebnost, 
transparentnost tudi, ko imaš zasebnost dokaj urejeno. In 
nabiranje 'fake' prijateljev. 
 
G. Ljudje se premalo ukvarjajo z nastavitvami, ki 
zagotavljajo zasebnost uporabnikom FB in imajo zato na 
svojih profilih objavljenih preveč osebnih informacij, ki 
so dostopne vsem na spletu. 
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Priloga 10: Paradigmatski model 
 

 


