
  

 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 

NOVI GORICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRSKA  NALOGA 

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DRUGE 

STOPNJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJAŠA PERŠIČ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 

NOVI GORICI 

 

 

  

 

 

 

 

MAGISTRSKA  NALOGA 

VPLIV SPLETNIH SOCIALNIH 

OMREŽIJ NA SAMOPODOBO MLADIH 

– SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA IN 

VSE BOLJ NARCISISTIČNO VEDENJE 

»NET GENERACIJE«  

Mentor: doc. dr. Nevenka Podgornik 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, september 2015                 Avtor: Tjaša Peršič                             

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU  

 

Študentka Tjaša Peršič izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela z naslovom Vpliv 

spletnih socialnih omrežij na samopodobo mladih – spletna socialna omrežja in vse bolj 

narcisistično vedenje »Net generacije«, ki sem ga napisala pod mentorstvom doc. dr. Nevenke 

Podgornik, in da dovoljujem objavo magistrskega dela na spletnih straneh fakultete.  

 

 

 

 

 

Nova Gorica, ___________________                              Podpis: __________________ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

Zaključuje se pomembno obdobje v mojem življenju in pripravljena sem pisati novo stran v 

svoji knjigi življenja. Pri tem bi se rada zahvalila mentorici doc. dr. Nevenki Podgornik, ki me 

je skozi celotno pisanje spodbujala in mi bila stalno na voljo z jasnimi napotki ter strokovnimi 

nasveti, s katerimi sem svojo magistrsko nalogo lahko izboljšala. Zahvalila bi se rada tudi 

asistentu Alemu Maksuti za njegovo pripravljenost in veliko pomoč. Hvala prijateljem in 

fantu, ki so me spodbujali in stali ob strani skozi celotni študij in tudi vsem ostalim, ki so mi 

bili v pomoč pri pisanju tega zaključnega dela. Velika zahvala pa gre očetu, ki mi je omogočil 

razvijati svoja zanimanja in ker verjame vame.  

HVALA! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

POVZETEK 

 

Področje raziskovanja, ki se ga v magistrski nalogi lotevamo, so spletna socialna omrežja, pri 

katerih nas je zanimal njihov vpliv na samopodobo mladih ter možnost razvijanja 

narcisističnega vedenja pri t. i. Net generaciji. Za izbrano temo smo se odločili, ker menimo, 

da si to področje zasluži dodatna raziskovanja, saj danes, v vse bolj virtualnem svetu, igrajo 

spletna socialna omrežja pomembno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju posameznikove 

samopodobe, zlasti pri mladih, ki so jih popolnoma »osvojila«.  

Naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen teoretičnim izhodiščem, kjer so 

predstavljeni ključni pojmi, s katerimi smo nalogo teoretično podprli. Na začetku smo 

predstavili spletna socialna omrežja, kjer smo večji poudarek namenili najbolj priljubljenemu 

spletnemu socialnemu omrežju Facebook, nadaljujemo s predstavitvijo samopodobe, na 

koncu pa se lotevamo še pojma narcisizma. Vse pojme smo definirali s pomočjo različnih 

avtorjev, ki se ukvarjajo s to tematiko, pri tem pa smo bili kar se da objektivni. Za boljše 

razumevanje smo vključili še nekatere opravljene raziskave na to temo, s čimer smo nalogo 

dodatno obogatili.    

V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati in ključne ugotovitve opravljene 

kvantitativne in kvalitativne raziskave. Ugotovili smo, da kljub temu da na naš izbrani vzorec 

spletna socialna omrežja ne pomagajo pri vzdrževanju posameznikove pozitivne samopodobe, 

lahko vseeno govorimo o nekem vplivu, ki jih ta imajo na posameznike in na njihovo 

osebnost. Ali vplivajo na njihovo samopodobo pozitivno ali negativno, je odvisno od vsakega 

posameznika in od njegove uporabe. Kar se tiče razvijanja narcisističnega vedenja na spletnih 

socialnih omrežjih, rezultati potrjujejo, da zlasti pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij 

lahko pri posamezniku vodi do bolj narcisističnega vedenja, kar je v skladu s prebrano 

literaturo.  

 

Ključne besede: spletna socialna omrežja, Facebook, Net generacija, samopodoba, 

narcisizem 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT  

 

The research field, which the thesis tackles, is online social networks, where we were 

interested in their impact on self-esteem of young people and the possibility of developing 

narcissistic behaviour in the so-called Net generation. This theme was chosen because we 

believe that this field deserves further research, as today, in an increasingly virtual world, 

online social networks play an important role in shaping and maintaining an individual's self-

esteem, especially among young people, who are completely ‘won over’ by them. 

 

The thesis consists of two parts. The first part is devoted to the theoretical frameworks, where 

we present key concepts which support the thesis theoretically. At the beginning, we 

introduce online social networks, where we put greater emphasis on the most popular online 

social network Facebook, we continue with the presentation of self-esteem, and in the end we 

tackle the concept of narcissism. All terms are defined by of a number of authors that work on 

the subject, while we try to be as objective as possible. For a better understanding, we 

included some studies performed on this topic, thus further enriching the thesis. 

 

In the empirical part of the thesis the results and key findings of our quantitative and 

qualitative research are presented. We established that despite the fact that online social 

networks do not help our selected sample to maintain a positive self-esteem, we can still talk 

about an impact that these have on individuals and their personalities. Whether they positively 

or negatively affect people’s self-esteem, it depends on each individual and their use of the 

online social networks. As for the development of narcissistic behaviour in online social 

networks, the results confirm that, especially the excessive use of social networking sites by 

individuals can lead to more narcissistic behaviour, which is consistent with the literature. 

 

Keywords: online social networks, Facebook, Net generation, self-esteem, narcissism 
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1. UVOD 

 

 

Ljudje si danes ne znamo predstavljati življenja brez sodobne tehnologije, kaj šele brez 

interneta. To velja zlasti za današnje mlade, ki so rojeni ravno v času, ko se je tehnologija 

začela vse bolj širiti. Včasih se je tipičen dan začel z dobrim zajtrkom za mizo, kjer se je 

zbrala celotna družina, nadaljeval pa se je zunaj v krogu bližnjih in prijateljev vse do večera, 

ko smo zopet sedli za mizo in razpravljali o tem, kako smo preživeli dan. Kaj pa danes? 

Današnji tipičen dan je videti nekako takole, še preden se dobro zbudimo, že imamo v rokah 

pametne telefone, s katerimi se takoj priključimo na brezžično tehnologijo in smo tako 

»zbujeni«.  

Znano je, da nas ima sodobna tehnologija »v rokah«. Ravno mladi odrasli, kot lahko 

razberemo v nadaljevanju naloge, t. i. Net generacija, preživijo največ svojega časa na 

spletnih socialnih omrežjih. Tako se offline svet pomeša z online svetom, kjer gre včasih celo 

tako daleč, da lahko virtualni nadomesti resničnega, kar lahko kaže že na resno zasvojenost. V 

vse bolj tehnološkem svetu mladi uporabljajo celo več tehnologij hkrati, da so stalno online, 

da so povezani z drugimi (npr. pametni telefoni, tablični računalniki itd.) (Graaf, 2011).  

 

Zlasti v zadnjem času lahko zasledimo veliko raziskav na temo vpliva spletnih socialnih 

omrežij na posameznika, ki kažejo, da naj bi spletna socialna omrežja posamezniku ponujala 

možnost komuniciranja, preganjanja dolgčasa, zabave, nekatera nudijo celo socialno oporo, ki 

je na primer v resničnem svetu nimajo, in jih lahko vodijo k psihosocialni rasti. Do sedaj je 

bilo izvedeno bolj malo študij v zvezi z vplivom omenjenih omrežij na posameznikovo 

samopodobo, saj je preučevanje vpliva spletnih socialnih omrežij na samopodobo 

posameznika sporna tema (Graaf, 2011). Slednje je tudi eden izmed razlogov za izbiro te 

teme, saj lahko uporaba spletnih socialnih omrežjih ter seveda tudi drugih sodobnih medijev 

prispeva h krepitvi posameznikove samopodobe oziroma k vzdrževanju pozitivne (stabilnejše) 

samopodobe.  

Seveda po drugi strani lahko pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij vodi pri 

posamezniku k razvijanju narcisističnega vedenja. Takšni posamezniki dejansko hrepenijo po 

pozornosti s stalnim objavljanjem fotografij, misli in pretirano aktivnostjo na spletnih 

socialnih omrežjih. Tako ravnanje ne vpliva dobro na samospoštovanje in na samopodobo 

posameznika, saj lahko kaže, da ima tak posameznik precej nizko oziroma slabo samopodobo 

in se s tem narcisističnim vedenjem v narekovajih brani pred tem. 
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Magistrska naloga preučuje, kako omenjena omrežja vplivajo na samopodobo mladih odraslih 

oziroma »Net generacije« in ali se lahko zaradi uporabe spletnega socialnega omrežja pri 

posamezniku razvije narcisistično vedenje. Ta problem smo si izbrali ravno zaradi tega, ker se 

mladostnikov virtualni in realni svet čedalje bolj mešata in meja med njima postaja vedno bolj 

zabrisana. Ravno zaradi tega je pomembno in potrebno, da se pri preučevanju današnje mlade 

generacije vključi tudi njihov virtualni svet, ki služi za njihova osebnostna in razvojna 

vprašanja.  

Naloga opisuje pojme, definicije in teorije, ki so ključne za razumevanje tega problema. V 

kritičnem pregledu literature zasledimo v večini pozitivne učinke, ki naj bi jih imela spletna 

socialna omrežja pri razvijanju oziroma ohranjanju samopodobe mladostnika, vendar najdemo 

lahko tudi negativne učinke uporabe spletnih socialnih omrežij na posameznikovo 

samopodobo. Pozitivna stran uporabe spletnih socialnih omrežij je na primer ta, da lahko 

posameznikom, ki uporabljajo ta omrežja, pomagajo pri dodatni krepitvi njihove samopodobe 

oziroma jim pomagajo pri pozitivni samopodobi in hkrati s tem krepijo tudi identiteto ter 

njihove socialne oziroma medosebne odnose. Po drugi strani pa lahko povzročajo socialno 

izolacijo, krepijo negativno samopodobo in lahko razvijajo narcisistično vedenje.   

Ob koncu naloge smo teorijo povezali z opravljeno raziskavo, s katero smo preučevali  

samopodobo mladih odraslih uporabnikov spletnega socialnega omrežja Facebook, pri čemer 

smo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika raziskovali njihov odnos z omenjenim 

spletnim socialnim omrežjem. Spraševali smo jih, kako so jim lahko spletna socialna omrežja 

v pomoč pri graditvi oziroma vzdrževanju njihove pozitivne samopodobe in ali lahko 

omenjena omrežja razvijajo pri posamezniku narcisistično vedenje. Dejstvo, da sta narcisizem 

in spletna socialna omrežja povezana, se v zadnjem času vedno bolj kaže oziroma je o tem 

vedno več govora. 

 

Ravno na podlagi te slike je nastala ideja o magistrskem delu, katerega glavni cilj je prispevati 

k teoretični in empirični razpravi o razvoju oziroma vzdrževanju pozitivne samopodobe pri 

mladih odraslih posameznikih v digitalni dobi in ugotoviti, kako spletna socialna omrežja 

vplivajo na samopodobo Net generacije ter na nekatera posamezna področja samopodobe, kot 

sta na primer sprejetost in zadovoljstvo s seboj, ter ali so slednja lahko videna kot novo orodje 

za razvijanje narcisističnega vedenja. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Teoretični del magistrske naloge se osredotoča na samopodobo mladih odraslih, t. i.  Net 

generacije, v času spletnih socialnih omrežjih. S teoretičnim delom želimo osvetliti pomen 

spletnih socialnih omrežjih pri dojemanju posameznikove samopodobe in samovrednotenju 

ter povezavo med spletnimi socialnimi omrežji in narcisizmom. 

V nadaljevanju so po posameznih poglavjih in podpoglavjih predstavljena naša temeljna 

izhodišča, s katerimi smo nalogo teoretsko podprli.  

 

 

2.1 Spletna socialna omrežja  

 

V slovenskem jeziku za angleški izraz »Social Networks Sites« (SNS) nimamo pravega izraza, 

lahko pa zasledimo številne različice, kot so na primer: spletna socialna omrežja, spletne 

mreže, socialne spletne skupnosti, družabna omrežja, družbena omrežja, družbene spletne 

stani itd. (Peršič, 2012). Odločili smo se, da bomo uporabili izraz spletna socialna omrežja, 

kot je razvidno tudi v nadaljevanju, saj menimo, da ravno ta izraz najbolje opiše ta omrežja, ki 

uporabnikom, ki so po naravi socialna bitja, omogočajo graditi in utrjevati njihove socialne 

odnose in samopodobo preko spleta.  

 

Izraz spletna socialna omrežja se prvič pojavi leta 1997, vendar pravi »boom« doživi šele v 

letu 2000 (Livsey, 2013). Izraz socialno omrežje lahko uporabljamo na dva načina. In sicer, 

prvič ga lahko uporabljamo v »tradicionalnem« smislu, kjer je socialno omrežje predstavljeno 

kot nabor posameznikov, ki so povezani z neko vrsto odnosa in si delijo skupne interese (npr: 

prijateljstvo, družina, delovno razmerje itd.). V zadnjem času pa osebni stik ni več tako 

pomemben, saj ohranjamo odnose in svoje socialno omrežje s pomočjo spletnih socialnih 

omrežij, torej je izraz socialno omrežje veliki vzpon doživel s pojavom nove tehnologije. 

Tako se danes izraz socialno omrežje uporablja za označevanje spletnih strani, ki omogočajo 

oblikovanje virtualnih socialnih mrež (Peršič, 2012). 

 

Spletna socialna omrežja, kot na primer Facebook, Twitter, MySpace, Instagram in druga, so 

do danes privabila že na milijone uporabnikov, ki jih vsakodnevno uporabljajo. Vsa omenjena 

ter ostala spletna socialna omrežja so si med seboj zelo podobna, vendar se vsako posebej 
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osredotoča na določen spekter interesov, ki jih posamezniki izberejo. Večina spletnih 

socialnih omrežij nudi svojim uporabnikom možnost socializacije z drugimi oziroma 

podpirajo že obstoječe socialne mreže, spet drugi pomagajo, da se lahko povežemo tudi z 

neznanci na podlagi skupnih interesov, kot so na primer podobna politična stališča, versko 

prepričanje, glasba, druge dejavnosti in interesi. Razlikujejo se tudi po tem, da nekatera celo 

omogočajo mobilno povezljivost, ki je v današnjem času zelo razširjena s pomočjo pametnih 

telefonov, brez katerih si mladi ne znajo predstavljati več življenja (Boyd in Ellison, 2007).  

 

Spletna socialna omrežja so namenjena predvsem predstavitvi posameznikov, ki si na omrežju 

oblikujejo svoje profile, ohranjajo stare stike in vzpostavljajo nove. Uporabnikom omogočajo 

računalniško posredovano komuniciranje, izmenjavo informacij, mnenj, komentiranje objav, 

objavljanje fotografij, videoposnetkov in druge aktivnosti (Peršič, 2012). Omenjene 

aktivnosti, ki jih nudijo spletna socialna omrežja svojim uporabnikom, lahko pripomorejo tudi 

k vzpostavljanju oziroma ohranjanju posameznikove samopodobe v resničnem svetu.   

 

Če se na tem mestu osredotočimo k sami definiciji spletnih socialnih omrežij, lahko podamo 

Boydovo in Ellisonovo definicijo. Boyd in Ellison (2007) definirata spletna socialna omrežja 

kot spletne storitve, ki posameznikom omogočajo tri poglavitne stvari: 

 Vzpostavitev javnega ali pol-javnega profila, ki ga lahko vgradijo v sistem; 

 oblikovanje seznama drugih uporabnikov spletnih socialnih omrežij, tj. ljudi, s katerimi 

želijo biti v stiku;  

 vpogled v lasten seznam stikov v spletnem socialnem omrežju. 

 

Omenjene spletne storitve in druge (npr. izmenjava mnenj, komentiranje, objavljanje 

fotografij itd.), ki jih omogočajo spletna socialna omrežja, uporabnikom pomagajo pri krepitvi 

obstoječih prijateljstev, razširitvi mreže stikov (Peršič, 2012) in tudi pri oblikovanju 

samopodobe.   

 

Spletna socialna omrežja so v večini zasnovana tako, da je njihova uporaba zelo preprosta. Na 

začetku si mora uporabnik ustvariti lasten profil, kjer razkrije osnovne podatke o sebi, vse pa 

je odvisno od tega, koliko in kaj vse želi razkriti drugim (Peršič, 2012). Profil posameznika je 

v večini sestavljen iz njegovega imena, ki je v večini pravo lastno ime, nekateri pa si izberejo 

raje vzdevek (ang. nick name) zaradi anonimnosti ali iz preprostega razloga, ker se nočejo 

preveč izpostavljati. Profil vsebuje tudi demografski opis, kjer lahko posamezniki izberejo, 
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kaj vse bodo razkrili drugim uporabnikom: starost, spol, naslov ali mesto prebivališča in razne 

druge interese. Vse to lahko najdemo na primer, če se ozremo na Facebook pri razdelku »o 

meni«, kjer lahko posamezniki napišejo vse, kar želijo, da se najboljše predstavijo. Večina 

spletnih socialnih omrežij pa uporabnikom nudi možnost objave profilne slike, s katero so 

prepoznavni drugim in si lahko okrepijo svojo priljubljenost na spletu. Bistvena razlika 

spletnih socialnih omrežij pa je ravno v načinu, kako posameznikom omogočajo 

prepoznavnost in dostopnost do njihovih osebnih informacij, na primer spletno socialno 

omrežje MySpace nudi uporabnikom možnost, da si izberejo, ali želijo, da je njihov profil 

javen in s tem viden ali ne, medtem ko ima na drugi strani na primer Facebook drugačen 

pristop, saj si lahko sami izbirajo, komu vse bodo vidni, ali samo njihovim spletnim 

prijateljem, ali vsej javnosti, ali le določenim (Boyd in Ellison, 2007).  

 

Tako spletna socialna omrežja nudijo posameznikom uporabnikom, da si ustvarijo 

individualno spletno stran, kjer objavljajo osebne informacije in kjer se lahko povežejo z 

drugimi člani omrežja (npr. s prijatelji, znanci, sorodniki ali celo sklepajo nova poznanstva), 

kar omogoča interakcijo z ostalimi uporabniki spletnega socialnega omrežja (Buffardi in 

Campbell, 2008). 

Vendar kljub poimenovanju spletna socialna omrežja je veliko aktivnosti na omenjenih 

omrežjih samo-usmerjenih (usmerjenih v uporabnika), kjer lahko uporabniki objavljajo 

fotografije, spreminjajo oziroma dopolnjujejo svoj osebni spletni profil, se pridružijo 

določenim interesnim skupinam, objavljajo posodobitve stanja, komentirajo druge 

posodobitve idr. Tako so torej spletna socialna omrežja pomemben pokazatelj uporabnikove 

osebnosti in njegove samopodobe, saj mu lahko pomagajo izraziti sebe (Gentile in drugi, 

2012).  

 

2.1.1 Facebook 

 

Danes najbolj razširjeno in uporabljeno spletno socialno omrežje Facebook je bilo sprva 

namenjeno izključno harvardskim študentom, ki so ga razširili še na druge univerze, srednje 

šole, nazadnje pa se je razširil tako daleč, da zdaj do njega tako rekoč dostopajo vsi, ki 

potrdijo, da so stari vsaj 13 let (Vrtačič, 2009b) in imajo veljaven elektronski naslov (Stern in 

Taylor, 2007). 
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Prvotno zgolj za harvardske študente zasnovano spletno socialno omrežje Facebook je danes 

po podatkih druga najbolj obiskana spletna stran za Googlom, z več kot 800 milijoni aktivnih 

uporabnikov. Facebook ponuja svojim uporabnikom edinstveno platformo, da lahko delijo 

informacije o sebi preko osebne spletne strani, kjer njegovim uporabnikom omogoča tudi 

interakcijo z drugimi uporabniki (Gentile in drugi, 2012). 

Ustanovitelj tega priljubljenega spletnega socialnega omrežja je harvardski študent Mark 

Zuckerberg, ki je februarja leta 2004 ustvaril spletno omrežje »The Facebook«, kot je bilo 

prvotno poimenovano, in je v enem dnevu privabil 1.200 harvardskih študentov, po enem 

mesecu delovanja pa je bilo na omenjenem omrežju že več kot polovica študentov. Tako se je 

mreža počasi širila še na druge ameriške univerze in leta 2006 se je razširila tudi čez lužo 

(Phillips, 2007). 

Tako danes spletno socialno omrežje Facebook uporablja več kot 10 milijonov ljudi po vsem 

svetu in je s tem postal vodilni v socialnem mreženju. Sprva zasnovan kot spletna stran za 

študente Univerze Harvard, kjer je bil poglavitni motiv ta, da se študentje med seboj spoznajo 

in povežejo, torej se seznanijo še z drugimi študenti, je danes postal javno dostopen. 

Facebook je postal novo komunikacijsko orodje, saj posameznikom ponuja preprost način za 

izgradnjo njihove socialne mreže, omogoča samo-predstavitev, spoznavanje novih ljudi in 

ohranjanje medosebnih odnosov s starimi prijatelji in znanci (Stern in Taylor, 2007).  

Spletno socialno omrežje Facebook je v enajstih letih svojega delovanja tako postalo največje 

in najbolj uporabljeno spletno socialno omrežje na svetu. Danes je na njem je že več kot 1,23 

milijarde aktivnih uporabnikov, kar predstavlja skoraj šestino svetovnega prebivalstva (STA, 

2014). 

Abram (2013) v svojem priročniku opiše Facebook zelo preprosto. Facebook vidi kot spletno 

stran, ki je namenjena izvršitvi določenih nalog in ki svojim uporabnikom omogoča, da: 

 preverjajo, kaj so počeli njihovi prijatelji; 

 obveščajo svoje prijatelji o svojih dosežkih, uspehih; 

 pokažejo svoje fotografije; 

 vzpostavljajo stare stike s prijatelji, ki jih morda niso videli veliko časa v resničnem 

svetu; 

 vzpostavljajo nove stike; 

 načrtujejo dogodke; 

 dobijo ideje za ogled filma, za dobro knjigo, restavracijo, izlet itd.; 

 jih obvešča o rojstnih dnevih prijateljev itd.  
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Spletno socialno omrežje Facebook vsebuje t. i. »steno«, kjer lahko uporabnik ter tudi drugi 

njegovi spletni prijatelji objavljajo razne komentarje, misli, občutke, fotografije, video 

vsebine itd. To je prostor, ki je namenjen tako samo-predstavitvi uporabnika kot tudi 

komunikaciji. Poleg profilne fotografije je tudi facebookova stena oziroma zid pomemben 

dejavnik za priljubljenost uporabnika. Ta mora biti tako zanimiva in lepa, da bo drugim, ki jo 

obiščejo, zanimiva (Lewis, 2010).  

Facebook omogoča uporabnikom dva načina uporabe. Lahko ga uporabljamo kot osebno 

spletno stran, na kateri se posameznik samo-predstavi drugim in kjer zbira prijatelje ali pa se 

lahko uporablja tudi kot poslovno spletno stran, kjer se lahko podjetja, samostojni podjetniki, 

trgovine itd. predstavijo in tako zbirajo privržence (Lewis, 2010), s čimer si delajo reklamo za 

poslovanje, kar predstavlja novo poslovno priložnost. Vendar je za namene naše naloge 

zanimivo zgolj prvo področje uporabe, torej uporaba Facebooka kot osebne spletne strani, s 

pomočjo katere lahko posamezniki upravljajo s svojo (samo)podobo.  

 

Za Facebook torej lahko rečemo, da gre za spletno socialno omrežje, ki se posamezniku 

uporabniku pomaga predstaviti ostalim uporabnikom, ki so lahko resnični prijatelji iz 

njegovega vsakdanjega offline sveta ali pa novi, virtualni oziroma online prijatelji. Facebook 

ponuja svojim uporabnikom nadzor. Nadzor v tem smislu, da uporabnik lahko na omrežju deli 

le tisto, kar si želi, komunicira z ljudmi, s katerimi želi biti v stiku (Abram, 2013), ter tako 

tudi sebe predstavlja lahko le v določeni luči, kar lahko pripomore tudi k ohranjanju svoje 

pozitivne samopodobe.  

 

2.1.2 Spletna socialna omrežja in Net generacija 

 

Kot smo lahko torej že ugotovili, ima sodobna tehnologija, v mislih imamo predvsem spletna 

socialna omrežja, močan vpliv na današnjo generacijo mladih. Brez sodobne tehnologije 

danes praktično mladi ne bi znali živeti, saj kot pravi tudi Uletova, postaja oziroma lahko 

rečemo, da je že postala pomemben del življenja. Današnje mlade lahko imenujemo kar »nova 

medijska generacija«, kot pravi Uletova (2008, str. 197), ali pa kar »Net generacija«, kot smo 

jo poimenovali sami.  

 

Net generacijo avtor Rosen (2012) definira kot mlade odrasle (ang. young adults). V to 

starostno skupino sodijo vsi tisti, ki so rojeni med letoma 1980 do 1989. To je tista mladina, 

ki je ne zasledimo več na ulicah ali na igriščih, ampak večino svojega časa preživi za zasloni 
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računalnikov ali že danes vse bolj priljubljenimi pametnimi telefoni, v virtualnem svetu, kjer 

pozabljajo, da zunaj obstaja resnični svet. Danes mladi sklepajo prijateljstva kar online, brez 

da bi dejansko kdaj to osebo, ki mu pravijo »prijatelj«, srečali v resničnem svetu, mu zrli v 

oči. To novo medijsko in informacijsko-komunikacijsko okolje današnje mladine pa je 

vsekakor drugačno od tistega, v katerem so odraščali njihovi stari straši ali straši. Ta svet je 

dostopnejši, saj poteka kar iz domače sobe, brez da bi bilo treba kamorkoli hoditi. To okolje 

predstavlja tudi nov socializacijski prostor in to velja za vse generacije, čeprav se tu 

izpostavlja, da ima večji vpliv na mladostnike oziroma na mlade odrasle, saj so ravno oni tista 

skupina ljudi, ki veliko svojega časa preživi na njih, v iskanju informacij, klepetanju, 

virtualnem druženju, igranju iger itd. (Ule, 2008).  

 

Uletova (2008, str. 198) pravi, da imajo internet in mediji »velik vpliv na odraščanje, 

predvsem v družbah, kjer obstaja medijska svoboda in svoboda govora«. Ravno v takšnih 

družbah lahko najdemo številne različne medije in sodobne tehnologije, ki današnji mladini 

ponujajo velik razpon različnih modelov, ki imajo vpliv na posameznikova prepričanja, 

vrednote, interesne dejavnosti, na telesne ideale ter tudi na samopodobo. Starši pa pri tem 

nimajo nobene avtoritete oziroma so ravno oni tisti, ki z nakupom novega prenosnega 

računalnika, nove video konzole ali novega pametnega telefona ravno to spodbujajo oziroma 

jih pri tem početju ne omejujejo (Ule, 2008). Ampak prvotno »navdušenje staršev in odraslih 

nasploh nad novimi znanji in izkušnjami« (Ule 2008, str. 198), ki jih prinaša sodobna 

tehnologija, se je po nekaj letih obrnilo ravno v nasprotno smer, saj danes lahko zasledimo 

pogoste pritožbe nad tem, da naj bi ravno sodobna tehnologija mlade »pasivizirala« oziroma 

jih polenila, s tem, ko jim skorajda že vsiljuje umetne potrošniške želje in napačne lepotne 

ideale, saj mediji, kot tudi spletna socialna omrežja, z raznimi oglasi prikazujejo popolno telo 

kot vitko, skorajda že shirano in tako med mlade pošiljajo sporočilo, da je samo to lepo in 

pravilno (Ule, 2008).  

Danes se je uporaba in raba tehnologije tako spremila, da skoraj, da vsi uporabljamo internet, 

vsi smo »omreženi«, kot pravi Uletova (2008, str. 203). Spletna socialna omrežja nam danes 

omogočajo, da smo stalno povezani z drugimi. Kot nadaljuje Uletova, se je sodobna 

tehnologija tako zasidrala v vsakdanje življenje vseh nas, predvsem pa ima v mislih mladino, 

ki sploh ne zna več razločevati svojega realnega življenja v resničnem svetu (offline) od 

virtualnega (online) življenja na spletu (Ule, 2008). 

Leta 2010 je v Sloveniji spletna socialna omrežja uporabljalo 74 odstotkov mladih od osmega 

do devetnajstega leta starosti, kjer jih je od tega vsak dan uporabljalo kar 42 odstotkov 
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(Petkovič, 2010). Na tem mestu se lahko vprašamo, kako je to leta 2015, saj vemo, da se svet 

stalno spreminja in številke so se tudi v tem primeru najverjetneje povečale.  

 

Tabela 2.1: Odstotek (delež) ljudi, ki preverjajo njihovo napravo/tehnologijo ves čas 

Tehnologija iGeneracija Net Generacija Generacija X Baby Boomers 

Besedila sporočila 49 56 34 17 

Mobilni telefonski 

klici 

27 36 31 18 

Facebook/druga 

spletna socialna 

omrežja 

27 32 16 8 

Osebna 

elektronska pošta 

14 25 20 11 

Službena 

elektronska pošta 

10 20 20 12 

Glasovna 

elektronska pošta  

9 17 14 15 

Vir: Rosen 2012, str. 57 

 

Graf 2.1: Preverjanje spletnega socialnega omrežja – po generacijah 

Delež ljudi, ki preverjajo svoje spletno socialno omrežje ves 

čas

33%

38%

19%

10%

iGeneracija

Net generacija

Generacija X

Baby Boomers

 

Vir: Rosen (2012, str. 57). 
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Zgornja tabela in graf prikazujeta jasno sliko o tem, kako pomembna so spletna socialna 

omrežja za različne starostne skupine oziroma generacije. Vidimo lahko, da najstniki 

(iGeneracija) niso tako kompulzivni pri preverjanju svoje tehnologije, kot je njihova starejša, 

Net generacija. To so mladi odrasli, ki so tako rekoč skorajda obsedeni s tehnologijo, posebno 

s preverjanjem sporočil na mobilnih telefonih in s Facebookom. Generacija X pa predstavlja 

ljudi v tridesetih oziroma štiridesetih letih, ki je po zgornjih podatkih manj obsedena s 

tehnologijo in s stalnim preverjanjem le-te, vendar kot lahko vidimo iz tabele, jih je še vedno 

polovica takih, ki stalno preverjajo svoja sporočila. Najmanj obsedena s tehnologijo pa je 

Baby boom generacija, to so ljudje starejši od 65 let. Rosen (2012) zaključuje, da so ravno 

najstniki in mlajše odrasle osebe tiste, ki ob onemogočeni stalni povezanosti in dostopu do 

tehnologije postanejo nestrpni, medtem ko naj bi starejše generacije bile bolj strpne. Trend 

torej kaže, da so mlade odrasle osebe tiste, ki morajo biti vedno »online«, stalno morajo 

vedeti, kdo kaj objavi, da vejo, kaj se dogaja. 

 

Na spletni strani Raba interneta v Sloveniji (RIS) lahko zasledimo raziskavo iz leta 2013, ki jo 

je opravil portal SocialBakers, o rabi spletnega socialnega omrežja Facebook v Sloveniji. 

Njihovi rezultati kažejo na to, da je v Sloveniji 748.200 uporabnikov (kar predstavlja dobrih 

37 % slovenske populacije (37,3 %) in 52,7 % slovenskih uporabnikov interneta), ki imajo 

ustvarjen Facebook profil, kar Slovenijo, kot majhno državo, uvršča na 91. mesto med 212 

opazovanimi državami. Po podatkih omenjene raziskave naj bi med slovenskimi uporabniki 

spletnega socialnega omrežja Facebook prevladovali mladi, stari od 25 do 34 let (ti 

predstavljajo 30 % vseh uporabnikov Facebooka), sledi jim starostna skupina mladih od 18 do 

24 let (Ris.org, 2013). 
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Graf 2.2: Starostna sestava uporabnikov spletnega socialnega omrežja Facebook v Sloveniji 

(februar, 2013)  

Starostna sestava uporabnikov spletnega socialnega 

omrežja Facebook v Sloveniji
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Vir: Ris.org (2013).  

 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, med uporabniki spletnih socialnih omrežij prevladujejo 

ravno mladi odrasli, zato smo se tudi osredotočili na to starostno skupino oziroma na t. i. Net 

generacijo, ki je tudi po našem mnenju najbolj dovzetna za uporabo spletnih socialnih 

omrežij.  

Svet, ki ga omogočajo spletna socialna omrežja, je ravno mladim zanimiv oziroma 

fascinanten, saj predstavlja »njihov« svet, dostopen in viden njihovim vrstniškim skupinam. 

Mladim je svet spletnih socialnih omrežjih vznemirljiv, saj ga dojemajo kot razmeroma 

varnega, za izpeljavo zahtevnih nalog mladostne dobe, kjer lahko konstruirajo svojo 

samopodobo, raziskujejo, (samo)predstavljajo »t. i. reflektirani projekt o sebi znotraj danega 

družbenega konteksta« (Peršič 2012, str. 8). 

 

Čas mladostništva je čas prehoda v odraslost, ko se posameznik sooča z vrsto težav, in ta 

prehod v odraslost obsega tako fizično kot tudi kognitivno čustvene spremembe. Vse to 

prinaša kritične misli o sebi, o drugih, ki obkrožajo posameznika, s čimer si tako potem 

posameznik izoblikuje identiteto in samopodobo. Danes si mladi ne predstavljajo življenja 

brez spletnih socialnih omrežij in ostale sodobne tehnologije. Vse te so že udomačene v 

vsakdanu posameznika in so jim stalno na voljo (Courtois in drugi, 2009). 
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2.2 Motivi uporabe spletnih socialnih omrežij  

 

Do sedaj smo lahko ugotovili, da veliko število ljudi uporablja spletna socialna omrežja. 

Vendar se na tem mestu lahko vprašamo, kakšni so razlogi oziroma motivi uporabe teh vse 

bolj razširjenih socialnih omrežij. Kljub velikemu številu študij in raziskav na to temo se razni 

analitiki in strokovnjaki tega področja še vedno sprašujejo, kaj je tisti glavni razlog za 

uporabo in takšno priljubljenost omenjenih omrežij, zakaj ljudje uporabljamo spletna socialna 

omrežja.  

Vsekakor se motivi od posameznika do posameznika razlikujejo, torej je odvisno od vsakega 

posameznika posebej, vendar vsekakor lahko rečemo, da gre za zadovoljevanje 

posameznikovih potreb in za izpolnjevanje njihovih želja (Urista in drugi, 2008). Tako v 

nadaljevanju predstavljamo ključne motive oziroma dejavnike priljubljenosti in razširjenosti 

spletnih socialnih omrežij. 

 

Spletna socialna omrežja predstavljajo vse bolj priročen in enostaven medij za komuniciranje, 

tako s prijatelji, družino, znanci kot tudi z novimi ljudmi, s čimer tako zadovoljijo potrebo po 

komunikaciji. V preteklosti so ljudje uporabljali komunikacijo iz oči v oči (ang. face-to-face) 

za zadovoljitev te potrebe ali pa druge medije, kot sta radio in telefon. Danes pa vse to 

zamenjujejo spletna socialna omrežja, ki uporabnikom omogočajo takojšnjo komunikacijo, ki 

je posredovana preko računalniškega ali katerega drugega zaslona (Urista in drugi, 2008). 

Omenjena omrežja so torej priljubljena predvsem zaradi tega, ker omogočajo neprestano 

povezanost ter omogočajo, da lahko vzdržujemo različne družbene vezi, ki jih na primer 

zaradi oddaljenosti ne bi mogli vzdrževati, pa tudi tiste, ki jih imamo v vsakdanjem življenju. 

Facebook ter tudi druga spleta socialna omrežja omogočajo posameznikom z uporabo 

različnih orodij, da se lahko predstavijo »svetu«, pokažejo njihovo pripadnost, njihov okus, 

kaj jim je všeč in kaj ne, katerim skupinam pripadajo itd. (Mendelson in Papacharissi, 2011). 

 

Avtor Rosen (2012) izpostavi pet ključnih motivov, ki naj bi bili vzrok, za takšno 

priljubljenost spletnih socialnih omrežij:  

 so preprosta in enostavna za uporabo; 

 izkoristijo naše čute, da nas pritegnejo do svojih privlačnih in očarljivih vsebin; 

 omogočajo anonimnost, saj nas nihče ne more videti – »na internetu nihče ne ve, da si pes« 

(ang. On the Internet nobody knows you are a dog); 
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 izkoriščajo dejstvo, da je vsaka komunikacija brez fizičnih pokazateljev, kar nam 

omogoča, da se počutimo manj obremenjeni in da smo ravnodušni do drugega, ki prejme 

naše sporočilo; 

 vedno so nam na voljo preko številnih naprav (npr. pametni telefoni, tablični računalnik 

itd.). 

 

Ray je leta 2007 raziskoval motive za uporabo spletnih socialnih omrežij. Tudi on je v svoji 

študiji prišel do sklepa, da naj bi spletna socialna omrežja zadovoljila pri posamezniku 

različne potrebe. Tako spletna socialna omrežja ljudem omogočajo socialno vključenost, 

povezanost, povečujejo socialni kapital in prispevajo k ohranjanju medosebnih odnosov na 

zelo preprost način (Urista in drugi, 2008).  

V nadaljevanju so predstavljeni glavni oziroma ključni motivi za uporabo spletnih socialnih 

omrežjih, kjer smo si za boljše razumevanje pomagali s teorijo zadovoljevanja potreb.  

 

2.2.1 Teorija zadovoljevanja potreb (ang. Uses and Gratification theory)   

 

Da bi bolje razumeli glavne motive, ki mlade ženejo k uporabi spletnih socialnih omrežij, 

bomo na tem mestu predstavili teorijo zadovoljevanja potreb (ang. Uses and gratfication 

theory), ki je za razlago glavnih motivov uporabe spletnih socialnih omrežij pomembna.  

 

Teorija zadovoljevanja potreb je ena izmed najbolj uporabljenih medijskih teorij, ki 

uporabnikom omogoča, da lahko izpolnijo vse svoje potrebe, pri čemer je posameznik aktiven 

prejemnik medijske in internetne vsebine. Osredotoča se na to, kako posamezniki uporabljajo 

določen medij, v našem primeru spletna socialna omrežja za zadovoljitev njihovih potreb. Na 

začetku so raziskovalci teorijo zadovoljevanja potreb uporabljali za preučevanje motivacije 

ljudi za uporabo tradicionalnih medijev, časopisov, televizije, telefona in radia. Glede na to, 

da živimo v vse bolj virtualnem času, pa so začeli preučevati tudi motivacijo in zadovoljstvo 

tistih posameznikov, ki uporabljajo internet (Muhtaseb in Frey, 2008). 

Teorija pooseblja že 40 let funkcionalne raziskave medijev, kjer predstavlja aktivne 

uporabnike oziroma aktivno občinstvo, ki se zaveda svojih potreb, pri čemer izbirajo točno 

določen medij za zadovoljitev le-teh. Tako so mediji v nenehnem tekmovanju med sabo, da bi 

si pridobili več občinstva. Vendar v zadnjem času to uspeva najbolj spletnim socialnim 

omrežjem, ki privabljajo na milijone ljudi, saj z njihovo pomočjo zadovoljujejo nekatere 

potrebe, ki jih na primer v resničnem, offline svetu ne morejo, ali se jih bojijo uresničiti. Na 
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tem mestu pa je potrebno izpostaviti, da je bila omenjena teorija za preučevanje motivov 

uporabe določenega medija pogosto tudi tarča številnih negativnih kritik, zaradi svoje 

nejasnosti in samega konceptualnega okvira, nenatančnosti pri ključnih konceptih itd. Vendar 

ponuja teorija kljub vsem tem pomanjkljivostim dokaj trden pristop za zanesljiv okvir za 

preučevanje množične uporabe medijev (Courtois in drugi, 2009) in je lahko zelo primerna 

tudi za preučevanje motivov uporabe spletnih socialnih omrežij, saj pojasnjuje, kako 

posamezniki uporabljajo določene medije za različne namene za dosego cilja, kjer vse vodi k 

temu, da z njimi zadovoljijo tako psihološke kot socialne potrebe. Ljudje s pomočjo spletnih 

socialnih omrežij bežijo pred težavami in se tako čustveno sproščajo, vidijo jih lahko kot 

nadomestek za druženje, z njimi prihajajo do informacij ter jim pomagajo pri njihovi identiteti 

in samopodobi (Sheldon, 2008).  

 

Avtorja Muhtaseb in Frey (2008), ki opisujeta teorijo zadovoljevanja potreb, pravita, da naj bi 

bili ti novi mediji v primerjavi s starimi boljši, saj naj bi omogočali posamezniku več prostora 

za izražanje samega sebe oziroma za samoizražanje. Tako mladi odrasli uporabljajo spletna 

socialna omrežja, ravno zaradi tega, ker jim omogočajo samoizražanje, kar predstavlja enega 

izmed glavnih motivov uporabe. Avtorja članka, ki sta sicer preučevala motive arabskih 

Američanov za uporabo interneta kot funkcionalnega, alternativnega oziroma nadomestnega 

medija, sta zapisala, da pojav interneta ljudi vodi do več možnosti za različne informacije in 

mnenja o določeni temi, ter tudi, da so bolje zastopani. S čimer se tudi sami strinjamo, saj se 

na spletnih socialnih omrežjih lahko povežemo s podobno mislečimi in se tako počutimo 

sprejete in pomembnejše.  

Prednost, ki jo vidimo pri spletnih socialnih omrežjih, je tudi ta, da poleg tega, da omogočajo 

svobodno izražanje preko zaslonov, zadovoljujejo tudi eno izmed ključnih človekovih potreb: 

potrebo po sprejetosti in pripadnosti (Muhtaseb in Frey, 2008). Potreba po pripadnosti, 

sprejetosti in ljubezni sodi v znano hierarhijo potreb, ki jo je izoblikoval Maslow, kjer je v 

svoji hierarhiji izpostavil najosnovnejše oziroma temeljne potrebe posameznika. Od 

fizioloških potreb, ki so najmočnejše, do potrebe po varnosti, sledijo potreba po pripadnosti in 

ljubezni, potreba po spoštovanju, tako samospoštovanju kot tudi spoštovanju s strani drugih, 

na vrhu vseh potreb najdemo potrebo po samouresničevanju, ki se nanaša na uresničevanje 

človekovih sposobnosti in potencialov.  

Na pomen zadovoljevanja človeških psihičnih potreb je opozoril tudi ameriški psihiater in 

psihoterapevt Glasser (1998), ki je razvil teorijo izbire, kjer pravi, da človeka žene pet 

genetskih potreb, te so: potreba po preživetju, potreba po ljubezni in pripadnosti, po moči, 
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svobodi in zabavi. Vse te pa morajo biti zadovoljene, da človek lahko »normalno« deluje. 

Teorija izbire opisuje človeško vedenje in obnašanje in temelji na predpostavki, da si vsak 

posameznik sam izbira vse, kar počne. Torej vsako naše vedenje je namensko usmerjeno. To 

pomeni tudi, da se posamezniki sami odločijo, ali bodo uporabljali spletna socialna omrežja 

ali ne. Tako se sami odločijo, da bodo postali uporabniki določenega spletnega socialnega 

omrežja, največkrat z namenom zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb. Te potrebe pa 

so naša motivacija za vse, kar počnemo. S pomočjo spletnih socialnih omrežij lahko 

posamezniki potešijo te osnovne, psihične potrebe, ravno preko aktivnosti, ki jih izvajajo na 

omenjenih omrežjih, tako zadovoljijo lahko potrebo po pripadnosti, ker se s tem, ko se 

povežejo v določeno socialno omrežje, dejansko čutijo, da pripadajo določeni skupini (npr. 

uporabnikom Facebooka), kar posamezniku pomaga, da se čuti sprejetega, ljubljenega. 

Seveda pa ni nujno, da je potreba vedno pozitivno zadovoljena oziroma so posamezniki lahko 

tudi razočarani, ko ne zadovoljijo te potrebe, saj se lahko zgodi, da se nekdo počuti 

»izločenega« iz omrežja, zlasti v primeru spletnega nadlegovanja, zmerjanja, spletnega 

ustrahovanja (ang. cyberbullying), ali neaktivnosti s strani drugih uporabnikov.  

 

Če se vrnemo k potrebi po pripadnosti, lahko rečemo, da v današnjem času in v današnji 

družbi je ta potreba zelo slabo zadovoljena, kot je tudi že sam avtor v tistem času izpostavil, 

da naj bi že sam pojav industrije uničil oziroma pretrgal tradicionalno vez med ljudmi, ki se 

tako vse bolj počutijo osamljeni, izolirani, brez občutka pripadnosti neki skupini (Lamovec, 

1986), kar se v današnjem času vse bolj kaže.  

Vsakdo izmed nas si želi biti sprejet v družbi, med prijatelji in vrstniki. Pripadnost je 

pomembna potreba vsakega posameznika. Pri tem »doživljanju sprejemanja ali pa odklanjanja 

izoblikujemo svojo sodbo o lastni sprejetosti« (Žibert 2011, str. 18). Pri tem pa igra ključno 

vlogo samopodoba, ki v kolikor je močna oziroma zdrava, posameznikom pomaga pri tem, da 

lažje in brez primerjana sprejemajo druge. Medtem ko velja za posameznike s slabšo oziroma 

nižjo samopodobo, da so nekako ob strani in v strahu zaradi morebitne zavrnitve, v 

pričakovanju, da bo kdo stopil do njih in jih tako opazil. Pri oblikovanju samopodobe pa sta 

ključni sestavini ravno občutek vključenosti in pripadnosti (Žibert, 2011). 

Kot pravi tudi Cerarjeva (2007) so spletna socialna omrežja za mlade izjemno pomembna, saj 

nekaterim dajejo tisti občutek pripadnosti in sprejetosti, ki ga na primer v resničnem, offline 

svetu nimajo. Ta občutek sprejetosti in pripadnosti je zelo pomemben za nadaljnji psihološki 

in psihosocialni osebnostni razvoj posameznika. Spletna socialna omrežja tako predstavljajo 

nekakšno novo socialno okolje, ki posamezniku nudi občutek, da je sprejet in da pripada 
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določeni skupini. S tem pa zadovoljujejo posameznikovo potrebo po pripadnosti nekemu 

krogu ljudi, kar posamezniku daje občutek vrednosti in varnosti. Za zadovoljevanje omenjene 

potrebe so socialna omrežja idealna, saj to nalogo opravijo preprosto in hitro. 

 

Strnemo lahko, da današnji mladi uporabljajo spletna socialna omrežja tudi kot sredstvo za 

izražanje samega sebe in ne samo kot preprost način komunikacije in ohranjanja stikov. Od 

njihove uvedbe spletna socialna omrežja privlačijo na milijone uporabnikov po vsem svetu in 

so se tako popolnoma integrirala v naše vsakdanje življenje (Graaf, 2011).  

 

2.3 Samopodoba 

 

Vsak posameznik ima svojo lastno podobo o tem, kakšen je, kakšne so njegove predstave, 

zaznave, misli o tem, kaj je. To je posameznikova osebnost, ki je objektivna. Vsak pa si tudi 

oblikuje podobo o tem, kakšen je in kdo je, kar se imenuje samopodoba oziroma samo-

pojmovanje (ang. self-concept), ki je za razliko od osebnosti subjektivna (Musek, 2005).  

Če torej poenostavimo, lahko rečemo, da je »osebnost to, kar smo, samopodoba pa to, kar 

mislimo, da smo« (Musek 2005, str. 129). Samopodoba in osebnost sta povezana pojma, saj 

se oba nanašata na posameznikovo osebnost (Musek, 2005). Kot pravi Perko (2006, str. 102), 

je samopodoba »eno temeljnih področij osebnosti«.  

Na tem mestu moramo opozoriti na to, da ne gre enačiti pojma samopodobe s pojmi, kot so 

jaz, sebstvo in identiteta. »Samopodoba je del jaza ali sebstva in se nanaša na zaznave 

pojmovanja, predstave in čustva v zvezi s samim seboj« (Musek 2005, str. 130). Vendar s 

psihološkega stališča pojem samopodobe zajema več kot le-to, kar si mislimo, da smo. Pojem 

samopodobe zajema vse od naših zaznav, predstav, pojmovanj, prepričanj, čustev, misli o 

sebi, vključno s samo-vrednotenjem oziroma vrednotenjem samega sebe. Torej je 

samopodoba zelo kompleksen pojav, ki se nanaša na osebnost in je hkrati pomemben del 

osebnosti (Musek, 2005).  

 

Pojem samopodobe je težko opredeljiv. Številni avtorji in psihologi označujejo samopodobo 

na več različnih načinov. Eni temu psihičnemu konstruktu pravijo sebstvo, spet drugi govorijo 

o identiteti, tretji o socialnem jazu itd. (Perko, 2006). V našem delu bomo uporabili pojem 

samopodoba, kot je razvidno v nadaljevanju. Kljub temu da različni avtorji različno 

opredeljujejo oziroma poimenujejo samopodobo, pa so si enotni v tem, da gre pri samopodobi 
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za množico odnosov, ki jih posameznik razvija vse od otroštva ter vanje postopoma vstopa s 

pomočjo občutkov vrednotenj in predstav o sebi (Kobal, 2000). 

 

Samopodoba pa nam ni dana že v otroštvu, ampak se razvija postopoma in se lahko tudi 

spreminja. Na njeno izgradnjo zlasti močno vplivajo razvojni dejavniki, naše izkušnje s seboj 

in z okoljem, predvsem pa lastna ocena o tem, kako nas drugi vidijo ter vrednotijo. V 

življenju posameznika je zelo pomembna, saj se na podlagi samopodobe ravna oziroma se 

usmerja tudi v drugih odnosih, čustvih ter usmerja njegovo razmišljanje o sebi (Tacol, 2011).  

Masterson, ki ga avtorica Matjan–Štuhec (2009, str. 53) citira v svojem članku Razvojno 

analitični pogled na narcisizem, pravi, da samopodoba deluje tako na zavedni kot na 

nezavedni ravni ter je lahko realistična ali v popačeni podobi. Nadaljuje, da je samopodoba 

»podoba, ki jo ima posameznik o sebi v določenem času in v specifični situaciji«, ki jo 

sestavljajo tako mentalne podobe oziroma predstave posameznika o svojem psihičnem stanju 

kot tudi same telesne podobe posameznika.  

Ameriški psiholog Epstein pri pojmovanju samopodobe izhaja iz začetne Jamesove teorije 

sebstva, kjer James vidi samopodobo kot ekvivalent duši, medtem ko jo Epstein vidi kot 

ekvivalent teoriji o sebi, kjer tako samopodobo razlaga iz kognitivnega (miselnega) vidika. Za 

Epsteina je »samopodoba celota lastnosti, potez, stališč, prepričanj, mnenj in drugih psihičnih 

vsebin, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi, a se jih pri tem ne zaveda« (Kobal–Grum in 

Ucman 2003, str. 25). Posameznik si tako svojo samopodobo nevede oblikuje vse življenje in 

se je tako neposredno ne zaveda (Kobal–Grum in Ucman, 2003). Epsteinovo pojmovanje 

samopodobe je v navzkrižju z Mastersonovo, ki poudarja, da naj bi samopodoba delovala tako 

na zavedni kot tudi nezavedni ravni. Sami se tudi bolj nagibamo k temu, da deluje na obeh 

ravneh, tako da se z Epsteinovo definicijo samopodobe oziroma z njegovim pojmovanjem ne 

moremo v celoti strinjati.   

 

Danes samopodobo razumemo kot kopico posameznikovih odnosov, ki jih vzpostavlja do 

sebe na zavedni kot tudi na nezavedni ravni. Tako samopodoba vključuje razne lastnosti 

posameznika, od njegovih potez, občutij, stališč, podob, sposobnosti in drugih psihičnih 

vsebin, za katere je značilno, da (Kobal in drugi, 2004):  

 jih posameznik v različnih situacijah in različnih stopnjah njegovega razvoja pripisuje 

samemu sebi; 

 tvorijo nekakšen referenčni okvir, s katerim posameznik lahko usmerja in uravnava 

svoje ravnanje; 
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 so v tesni povezavi z že obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom širšega in ožjega družbenega okolja; 

 so pod stalnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, na nezavedni in zavedni 

ravni ter omogočajo prehod le tistim delom vsebine, ki so za posameznikov jaz sprejemljive 

(Kobal in drugi 2004, str. 49).  

 

V delu Principles of psychology avtor James opisuje pojem sebstva, kjer pravi, da pojem 

zajema vse, kar lahko posameznik imenuje kot svoje ter tako pojem samopodobe razdeli na 

dva dela; na čisti, dejaven ego, kjer je sebstvo videno kot subjekt (ang. I), ter na empirični, 

nedejaven ego, kjer je sebstvo videno kot objekt (ang. me) (Kobal in drugi, 2004).  

Empirični ego oziroma sebstvo je James nadalje razdelil še na posamezna podsebstva in jih 

tako uredil v nekakšno hierarhično strukturo, kjer na samem vrhu najdemo duhovno sebstvo 

(duhovni jaz), ki predstavlja zavestno stanje posameznika ter njegova doživljanja in 

pojmovanja sposobnosti in lastnosti. Nadalje sledi socialno sebstvo (socialni jaz), ki ga tvorijo 

posameznikova doživljanja in pojmovanja o tem, kakšen je ter kakšen naj bo v očeh drugih. In 

ravno socialno sebstvo je za našo nalogo pomembno, saj nas ravno ta doživljanja zanimajo pri 

mladih posameznikih, kako sebe vidijo, kakšni so in kako so videti v očeh drugih, tako v 

resničnem (offline) kot virtualnem (online) svetu. In ravno socialno sebstvo naj bi tudi v 

največji meri vplivalo oziroma prispevalo k izgradnji posameznikove samopodobe (Kobal in 

drugi, 2004).  

Socialnemu sebstvu sledi materialno sebstvo (materialni jaz), ki vključuje predstave, 

pojmovanja in občutja posameznika o njegovem premoženju. Na samem koncu hierarhije 

najdemo telesno sebstvo (telesni jaz), ki mu James posveča zelo malo pozornosti, saj meni, da 

naj bi posameznikove predstave, doživljanja in pojmovanja o lastnem telesu prispevali zelo 

majhen delež k njegovi samopodobi. Tukaj pa se ne moremo povsem strinjati z avtorjem, saj 

je zlasti v današnjem času telesno sebstvo oziroma telesni videz zelo pomemben in 

promoviran preko medijev in spletnih socialnih omrežij. Kljub temu da je to sebstvo na dnu e 

hierarhije, je zelo pomembno, kar so tudi kasnejše raziskave o tej temi to potrdile in tako 

ovrgle Jamesove trditve (Perko, 2006). 

 

Iz vseh teh definicij lahko zaključimo, da je samopodoba sestavljena iz številnih zelo 

spremenljivih struktur, vse od posameznikovega prepričanja, pojmovanja, sodb, vlog, ocen, 

predstav itd. o samem sebi, s katerimi usmerja svoje ravnanje (Kobal–Grum in Musek, 2009). 
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Za samopodobo torej lahko rečemo, da gre za zelo kompleksen pojav, če ne za enega izmed 

najkompleksnejših, kar jih človeštvo pozna, saj je del osebnosti, ki je ravno tako izjemno 

kompleksen pojav (Musek, 2010).  

 

2.3.1 Samospoštovanje kot vrednostni vidik samopodobe  

 

Psiholog Branden, začetnik sodobnega pojmovanja samopodobe, samopodobo opredeli »kot 

seštevek samoučinkovitosti in samospoštovanja« (Tacol 2011, str. 10). Kjer samoučinkovitost 

pomeni, da zaupamo vase, v svoje sposobnosti, v svoja odločanja, način razmišljanja in 

prevzemanja odgovornosti, saj človek, ki ima vse te omenjene lastnosti, čuti, da se lahko 

zanese nase in ima s tem nadzor nad svojim življenjem. Medtem ko samospoštovanje 

predstavlja vrednostni vidik samopodobe, pomeni zaupanje v lastne vrednote, kjer pozitivno 

samospoštovanje posamezniku omogoča, da se ceni, se sprejema takšen, kakršen je, ter 

verjame, da ima pravico do prijateljstva, ljubezni in sreče v življenju (Tacol, 2011). 

Samospoštovanje je posameznikova ocena sebe, ki je povezano z njegovo pozitivno ali pa 

negativno samopodobo (Perko, 2006). Oba vidika sta pomembna temelja zdrave samopodobe. 

Vsak posameznik stremi k oblikovanju in vzdrževanju zdrave samopodobe, saj le tako lahko 

uživa svoje življenje, ter s pomočjo zdrave samopodobe se lahko tudi boljše samouresničuje 

in stremi k uresničevanju svojih potencialov (Žibert, 2011). 

 

Na tem mestu lahko izpostavimo pojem samospoštovanja, ki je pomemben element 

samopodobe. Nekateri ta dva pojma med seboj mešajo, ravno zaradi njune povezanosti, saj ju 

je težko obravnavati ločeno, enega od drugega. Sama struktura posameznikovega 

samospoštovanja je podobna samemu modelu samopodobe, le da gre pri samospoštovanju za 

splošno, akademsko in neakademsko samospoštovanje, ki se delita na posamezna 

podpodročja samospoštovanja, ki so enaka kot podpodročja pri modelu mladostnikove 

samopodobe, ki sta ga strukturirala Shavelson in Bolus (Perko, 2006), ki je predstavljen v 

nadaljevanju.    

 

Za samospoštovanje lahko rečemo, da gre za »vsesplošno vrednotenje samega sebe« (Perko 

2006, str. 131), kot pravijo nekateri avtorji (npr. Rosenberg, Malhi in Reasoner), tako 

pozitivno kot tudi negativno. Ko je posameznik zadovoljen s seboj, ko se sprejema takšnega, 

kot je, lahko rečemo, da gre za pozitivno oziroma visoko samospoštovanje. Ko pa posameznik 
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ni zadovoljen sam s seboj, se ne ceni, se ne sprejema, pa govorimo o negativnem oziroma 

nizkem samospoštovanju (Perko, 2006).  

 

Pozitivno samospoštovanje oziroma ustrezno samovrednotenje posameznika je zelo 

pomembno, da se posameznik usposobi za življenje z drugimi. Pomembno je tudi pri samih 

medosebnih odnosih. Saj mladi odrasli, ki se pozitivno samovrednotijo in imajo tako 

vzpostavljeno pozitivno samospoštovanje, lahko razvijajo dobre in stabilne medosebne 

odnose. Pozitivno samovrednotenje in samospoštovanje pa je pri mladih tesno povezano s 

samo priljubljenostjo pri prijateljih oziroma vrstnikih. Ravno prijatelji oziroma vrstniki so pri 

mladem posamezniku pomembni, saj so eden izmed najpomembnejših dejavnikov njegovega 

socialnega okolja in so tako rekoč povezani z njegovim samospoštovanjem in z njegovo 

samopodobo. Kako bo posameznik gledal nase in na svet okoli sebe, pa je v veliki meri 

odvisno ravno od  njegovih odnosov. Če se v svojih odnosih posameznik počuti sprejetega in 

varnega, bo to pozitivno vplivalo na njegov pogled nase, saj bo zaupal sebi in drugim; če se  

počuti zavrnjenega oziroma nesprejetega, pa je možno, da bo razvil občutek neustreznosti in 

dvoma o sebi, kar kaže tudi na nestabilno oziroma slabo samopodobo posameznika (Cerar, 

2007). 

 

2.3.2 Idealizirana samopodoba  

 

»Težnja, da vidimo samega sebe v pozitivni luči, ustvarja eno najbolj splošno veljavnih 

psihičnih iluzij« (Musek 2005, str. 161). To, da samega sebe želimo videti v pozitivni luči,  

vodi k pristranosti pri vrednotenju in ocenjevanju samega sebe. Vsak posameznik gleda nase 

pozitivneje kot na druge. Musek (2005) temu pravi iluzija pristranosti in je mnenja, da ne 

moremo biti boljši od drugih. Tukaj gre za iluzijo (pozitivne) samopodobe oziroma, kot pravi 

Musek, za pozitivno samoiluzijo posameznika.  

 

Na tem mestu lahko predstavimo Horneyevo teorijo o idealizirani samopodobi. Horney vidi 

glavni problem samopodobe, kako najti tisto pravo razmerje med realno samopodobo in tisto, 

ki si jo posameznik zamišlja oziroma idealizirano samopodobo. Idealni jaz posameznika, tj. 

podoba, ki si jo posameznik idealno zamišlja in ki naj bi jo od njega pričakovalo okolje, je 

lahko v zelo velikem neskladju s stališči, vrednotami in mnenjem, ki jih ima posameznik o 

sebi. Tako Horney predpostavlja tri vidike idealizirane samopodobe (Kobal–Grum in Musek, 

2009), ki so na kratko predstavljeni v nadaljevanju.  
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Prvi vidik je nevrotično iskanje slave oziroma časti (ang. neurotic search for glory), ki je 

sestavljen iz treh prvin, in sicer nevrotične ambicioznosti, potrebe po perfekcionizmu in gona 

po maščevalnosti. Pri tem vidiku idealizirane samopodobe si posameznik želi, da je vse, kar 

naredi, popolno in da so tudi osebe, s katerimi se druži, popolne, tako v telesnem kot tudi 

duševnem pomenu. Posameznik išče zgolj tiste dejavnosti, pri katerih bo najbolj uspešen 

(Kobal–Grum in Musek, 2009). Če se tukaj navežemo na spletna socialna omrežja, lahko 

mlad posameznik uporabnik svoje aktivnosti usmerja v to, da je najbolj priljubljen na 

omenjenih omrežjih, da postane najbolj komentiran in »všečkan« uporabnik spletnega 

omrežja.  

Iskanje slave pa je povezano tudi z maščevalnostjo, saj je gon po maščevalnosti po Horneyu 

najbolj uničevalna sestavina nevrotičnega iskanja slave. Gon po maščevalnosti motivira 

posameznika k dosežkom in uspehu, kjer je posameznikov glavni cilj uspeti, pri tem se ne 

ozira na druge, saj za dosego uspeha lahko druge tudi ponižuje, osmeši ali osramoti. Takšen 

posameznik se pred seboj potrjuje le skozi stisko drugih in tako vzdržuje svojo neresnično, 

nerealno oziroma idealizirano samopodobo, ki sebe postavlja nad vse (Kobal–Grum in 

Musek, 2009). 

Drugi vidik idealizirane samopodobe so nevrotične zahteve (ang. neurotic claims), kjer si 

posameznik izoblikuje fantazijski svet, ki je v neskladju s tistim v resničnem življenju. Tako 

posameznik verjame, da je s svetom in z drugimi nekaj narobe. Trdno je prepričan, da je 

poseben, da je nad vsemi in zaradi te njegove prepričanosti od drugih pričakuje, da se mu 

bodo klanjali, da se bodo obnašali v skladu z njegovo veličino, ne dojema pa, da so njegove 

visoke zahteve in posebni privilegiji, ki jih pričakuje od drugih, nerazumski in neupravičeni 

(Kobal–Grum in Musek, 2009). Tu bi lahko rekli, da mladim posameznikom lahko spletna 

socialna omrežja predstavljajo ta t. i. »fantazijski svet«, kjer se posamezniki zapirajo vanj, in 

ki je v neskladju z njihovim offline, resničnim svetom. Tako posameznik na spletnem 

socialnem omrežju pričakuje, da ga bodo vsi poveličevali, z »všečki«. 

Tretji vidik idealizirane samopodobe posameznika je nevrotični ponos (ang. neurotic pride), 

ki je popolnoma drugačen od realnega, zdravega samospoštovanja, saj temelji na idealizirani 

samopodobi ter teži k zaščiti in podpori t. i. »glorificiranega«, poveličevanega pogleda nase. 

Tukaj se posameznik dojema kot popolnega, čudovitega in častivrednega. Njegov ponos je 

ranjen, ko ga drugi ne poveličujejo oziroma, ko ga ne dojemajo kot popolnega, brez napak. 

Zaradi želje po popolnosti se tak posameznik na veliko izogiba ljudi, ki ga ne poveličujejo, ter 

se skuša uveljavljati na prestižnih, uglednih področjih. Posameznik tako na svoji zavestni 

ravni s tem vzdržuje pozitivno samospoštovanje oziroma pozitivno samopodobo, njegova 
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nezavedna raven pa je polna sovraštva do samega sebe (Kobal–Grum in Musek, 2009). Lahko 

bi rekli, da na spletnih socialnih omrežjih takšni posamezniki iščejo »oboževalce«, 

privržence, ki ga bodo poveličevali z »všečki«, s pozitivnimi komentarji, kar jim po eni strani 

viša samopodobo in jih poveličuje.  

 

2.3.3 Struktura samopodobe v mladostništvu – Shavelsonov in Bolusov model 

samopodobe 

 

Samopodoba se razvija skozi več faz in skozi čas ter se lahko spreminja na podlagi prejetih 

povratnih informacij, ki jih posameznik dobi iz njegovega socialnega okolja. Mladostnikova 

samopodoba pa je zaradi svoje dinamičnosti še posebej zanimiva, saj se mladi »bojujejo« v 

iskanju prave, pozitivne in stabilne samopodobe. Ravno stabilna, pozitivna samopodoba je 

eden izmed glavnih ciljev razvoja mladine (Livsey, 2013). Mladostniki se skozi odraščanje 

soočajo z različnimi psiho-socialnimi nalogami, vse od iskanja lastne identitete in 

samopodobe, odnosa do lastnega telesa in oblikovanja spolne vloge, odnosov z vrstniki, 

prijatelji, starši in z drugimi, odnosa do prihodnosti, zlasti do šolanja oziroma študija, poklica, 

dela in družine, in do tega kako se znajti v okolju, v katerem živijo (Kobal, 2000).   

 

Coleman je že leta 1978 izvedel obsežno študijo na temo oblikovanja mladostnikove 

identitete oziroma samopodobe, pri kateri je ugotovil, da so za razvoj mladostnikove 

samopodobe pomembna štiri temeljna področja oziroma razvojne naloge, ki si sledijo v 

določenem zaporedju (Kobal, 2000): 

 Telesni razvoj, ki se izoblikuje že v otroštvu in omogoča velike spremembe v samem 

telesnem razvoju ter pomembno vpliva tudi na mladostnikovo telesno samopodobo. 

Oblikuje se na podlagi mladostnikovih doživljanj telesnih sprememb in zaznav ter tudi 

na osnovi bolj ali manj stereotipnih odzivov, ki jih imajo drugi glede mladostnikovega 

spreminjajočega se zunanjega videza. 

 Kognitivni razvoj je druga razvojna naloga oblikovanja mladostnikove samopodobe. V 

tej razvojni nalogi je mladostnik osredotočen na samega sebe. Mladostnik je torej v tej 

nalogi precej egocentrično usmerjen, sposoben je konvencionalnega in deloma tudi post-

konvencionalnega presojanja, formalno-logičnega mišljenja, vse bolj čustvenega 

doživljanja itd.  

 Socialni razvoj, je tretja razvojna naloga v oblikovanju mladostnikove samopodobe in je 

povezana s predhodno razvojno nalogo. Mladostnik mora skladno s kognitivnim 
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razvojem razreševati tudi spremembe v socializaciji, kar pomeni prehajanje k 

odgovornejšim socialnim vlogam. 

 Oblikovanje identitete je zadnja razvojna naloga, ki je značilna za obdobje adolescence, 

torej nekje med 14. in 15. letom starosti. Nekateri avtorji pravijo, da gre tukaj za 

oblikovanje (stabilne) samopodobe in je tako najpomembnejša razvojna naloga v 

mladostništvu.  

Vse te razvojne naloge pa so med seboj tesno povezane in so prav vse štiri pomembne pri 

oblikovanju mladostnikove samopodobe (Kobal, 2000). 

 

Posameznikova samopodoba je strukturirana in sestavljena iz večjih delov oziroma področij 

(npr. družina, socialno področje, delovno, akademsko, individualno idr.), ki si sledijo v 

nekakšni hierarhiji (Tacol, 2011). Za namene magistrske naloge pa bomo uporabili model  

samopodobe, ki sta ga razvila oziroma izoblikovala avtorja Shavelson in Bolus leta 1982 in je 

tudi eden izmed najbolj uporabljenih modelov samopodobe v psihologiji.  

 

Tako je samopodoba večdimenzionalna in hierarhična. Kjer večdimenzionalnost samopodobe 

pomeni, da je posameznikova samopodoba sestavljena iz večjih različnih konstruktov 

samopodobe, npr. iz socialne, telesne, akademske samopodobe itd. Hierarhičnost pa pomeni, 

da je model samopodobe sestavljen hierarhično in poteka od manj specifičnih faktorjev 

oziroma dejavnikov, ki so na samem vrhu strukture, do vse bolj specifičnih, ki so na dnu 

modela samopodobe (Kobal–Grum in Ucman, 2003). Tako Shavelson in Bolus 

predpostavljata, da: 

 »je samopodoba strukturirana, torej je sestavljena iz večjega števila področij; 

 je samopodoba hierarhično urejena; 

 postajajo področja posameznikove samopodobe z odraščanjem vse bolj številna« (Kobal 

in drugi 2004, str. 50).  

 

Spodnja slika predstavlja opisani model, ki sta ga avtorja zasnovala. 
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Slika 2.1: Struktura samopodobe v mladostništvu – Shavelsonov in Bolusov model 

samopodobe 

 

Vir: Kobal in drugi (2004, str. 50).  

 

Na samem vrhu strukture najdemo splošno samopodobo, ki se deli na dva dela, in sicer na 

akademsko in na neakademsko samopodobo. Za namene naše naloge je zlasti zanimiva 

neakademska samopodoba, ki zajema socialno, emocionalno oziroma čustveno in telesno 

samopodobo mladostnika, ki se naprej deli na ustrezna podpodročja: na vrstnike, druge osebe, 

s katerimi je mladostnik v stiku, na posamezna čustvena stanja ter na telesne sposobnosti in 

zunanji videz. Vsa ta področja oziroma podpodročja vplivajo na izgradnjo oziroma na že 

vzpostavljeno samopodobo mladostnika (Kobal, 2004).  

 

Posvetimo se torej samo neakademski samopodobi, ki je sestavljena iz (Tacol, 2011):  

 socialne samopodobe, kjer uvrstimo pojmovanja in predstave o tem, kakšna je kakovost 

posameznikovih odnosov z drugimi. Pri mladih je tukaj pomembno, kako so priljubljeni 

in kako so sposobni sklepati nova prijateljstva; 

 emocionalne oziroma čustvene samopodobe, kjer so v ospredju zaznave in prepričanja o 

obvladovanju in izražanju posameznikovih čustev; 

 telesne samopodobe, tukaj pa so izpostavljena mnenja in prepričanja o lastni telesni 

privlačnosti. Mladostniki se v veliki meri ukvarjajo ravno s telesnim videzom in sebe 

primerjajo z drugimi ter se vrednotijo na podlagi telesnih lastnosti. Pri dekletih je 
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pomembnejši videz, medtem ko so pri fantih pomembnejše telesne sposobnosti, 

spretnosti in moč.  

 

Ravno telesna samopodoba je kot pravi Žibertova (2011, str. 10), »najpomembnejši temelj 

samospoštovanja« posameznika. Na telesno samopodobo, kjer gre za posameznikovo oceno 

lastnega telesa, njegove oblike, lepote, privlačnosti, vitkosti, vplivajo tako družbeni kot tudi 

kulturni dejavniki oziroma kulturno omejene in konsenzualno veljavne definicije zaželenosti 

in privlačnosti. Vsak posameznik sam zaznava te kulturne standarde, kjer tudi presoja, koliko 

se dejansko ujema s standardi. Telesna samopodoba je prožna oziroma elastična in dovzetna 

za spremembe, ki so posledica novih informacij in socialnih izkušenj. Tako lahko tudi spletna 

socialna omrežja izvajajo družbeno-kulturni pritisk na posameznikovo telesno samopodobo 

(Kuhar, 2002). Predstava o lastni telesni ustreznosti pa temelji na informacijah, ki jih 

prejmemo iz okolja (Žibert, 2011) in v današnjem, vse bolj virtualnem svetu, tudi iz 

informacij, ki jih prejmemo iz svojih spletnih socialnih omrežij. 

 

Nezadovoljstvo z zunanjostjo je zelo pomemben problem, zlasti za mladostnike, saj ima v tem 

obdobju zunanjost, kot pravi Cerarjeva (2007), pomembno vlogo pri samem navezovanju 

stikov. Tako so lahko mladi, ki imajo kakšne telesne hibe oziroma težave, zaznamovani že na 

začetku kot neprivlačni, kar posledično vpliva na njihovo priljubljenost oziroma 

nepriljubljenost in nesprejetost in nezaželenost od drugih. Vse te negativne izkušnje in 

negativna samopodoba, ki jo posameznik ima o sebi, otežijo njegovo nadaljnje vključevanje v 

družbo. Na tem mestu lahko izpostavimo danes vse bolj prisotno telesno motnjo, ki vpliva na 

duševno zdravje posameznika in ki ji Rosen (2012) pravi, ang. Body Dysmorphic Disorder – 

BDD (Telesna dismorfična motnja). Ta motnja prizadene tako ženske kot tudi moške, kjer 

ženske običajno menijo, da bi morale izgubiti kakšen kilogram, medtem ko moški pogosteje 

mislijo, da so premajhni ali da imajo kakšen drug fizični primanjkljaj. Za ljudi z BDD motnjo 

na splošno velja, da pretirano preverjajo svoj videz in da jih ves čas skrbi, da niso videti 

dovolj dobri. Posameznike, ki trpijo za tovrstno motnjo, stalno skrbi kako so videti, kako jih 

vidijo drugi. Ljudje, ki imajo telesno dismorfično motnjo, presojajo svojo lastno telesno 

podobo negativno.  

Negativna telesna samopodoba ima lahko številne negativne posledice za mlade, tudi če se ne 

razvije v motnjo hranjenja, saj nizka telesna samopodoba vodi do slabega, negativnega 

mnenja o sebi, do nizke samozavesti, do negotovosti v medosebnih odnosih (Kuhar, 2002), 

kar posledično vpliva na nizko samopodobo. 
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2.3.4 Vzdrževanje pozitivne samopodobe  

  

Vsak posameznik teži k vzdrževanju pozitivne samopodobe in visokemu samovrednotenju 

(Musek, 2005). S tem, ko ima posameznik pozitivno podobo o sebi, ima tudi srečnejše in 

zadovoljnejše življenje (Tacol, 2011), v kar smo nedvomno prepričani. 

Posameznik od okolja prejema razne informacije o sebi, o svojem obnašanju, ki jih nezavedno 

primerja s standardi samopodobe. Vsak si želi ohranjati pozitivno samopodobo, vsak si želi, 

da te povratne informacije ustrezajo ali celo presegajo standarde. Od izida primerjave pa je 

odvisno, ali bo posameznik spremenil interpretacije informacij, njegovo obnašanje ali pa same 

standarde. Glede na te izide si potem posameznik skuša razložiti prejete informacije tako, da 

jih vidi v pozitivni luči. Musek (2005) pravi, da si posameznik, v kolikor dobi negativne 

informacije o sebi, to skuša spremeniti v to, kar je bolj sprejemljivo oziroma, kar določajo 

standardi. Če pa to ne more doseči, lahko posameznik zniža standarde in si s tem zniža 

samopodobo, saj se vidi v negativni luči in tako razvrednoti samega sebe. 

 

Raziskave kažejo na to, da je težnja po pozitivni samopodobi oziroma po pozitivnem 

samoocenjavnju povezana tudi s kulturnim kontekstom posameznika. Tako je močnejša v 

zahodnih kulturah kot vzhodnih. Torej je pozitivna samopodoba močnejša v individualističnih 

kulturah kot v kolektivističnih, saj so kolektivistične kulture bolj samokritične do sebe. Za 

zahodno kulturo velja, da se ljudje v večini pozitivno ocenjujejo in so zadovoljni s svojim 

življenjem v večji meri kot drugi. Tako za nas velja, da skušamo svojo samopodobo stalno 

potrjevati pozitivno in druge ocenjujemo slabše kot sebe oziroma manj pozitivno. Tu se 

ponovno kaže »zveličanje« samega sebe oziroma postavljanje sebe nad vse. Dejstvo je, da se 

ljudje ocenjujemo nad povprečjem, v povprečju bolj pozitivno, kot ocenjujemo druge in se 

tako postavljamo nekoliko nad povprečjem glede kompetentnosti, sposobnosti, uspešnosti, 

moralnosti itd., kar pomeni, da se radi vidimo boljše od drugih. To je razvidno tudi na spletnih 

socialnih omrežjih, saj večina ljudi pri objavljanju na spletnih socialnih omrežjih daje 

prednost svojim pozitivnim lastnostim, kjer svoje prednosti in pozitivne lastnosti skušajo čim 

bolj poudariti in so pri tem zelo selektivni oziroma izbirčni. S selektivnim zbiranjem aktivno 

iščejo tiste informacije, ki ohranjajo in vzdržujejo pozitivno samopodobo. Ljudje smo 

naravnani tako, da kar je pozitivnega (uspehe) pripisujemo sebi, kar pa je negativnega 

(neuspehe) pa pripisujemo drugim (Musek, 2005).  
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Vzpostavljanje pozitivne samopodobe omogoča posamezniku normalno delovanje (Tacol, 

2011). Zato se ljudje skušamo vedno predstaviti v pozitivni luči, tako da poudarjamo svoje 

dobre lastnosti in prednosti, s čimer vzdržujemo oziroma ohranjamo svojo pozitivno 

samopodobo. Nekateri raziskovalci menijo, da je pozitivno gledanje nase povezano tudi s 

psihičnim stanjem posameznika. Vendar po drugi strani najdemo tudi drugačna mnenja, ki 

pravijo, da to pozitivno gledanje nase lahko negativno vpliva na psihično zdravje 

posameznika (Musek, 2010).  

 

Zaključimo lahko, da je treba razvijati pozitivno samopodobo, ki posamezniku omogoča, da 

se čuti sprejetega in ki pozitivno vpliva na posameznika, saj je s pozitivno samopodobo 

pripravljen na sodelovanje, pripravljen je svoja občutja deliti z drugimi, sposoben je 

sprejemati nasvete, zadovoljen je s sabo in si želi biti uspešen. Medtem ko mu negativna 

samopodoba onemogoča primerno delovanje, saj je za posameznika z negativno samopodobo 

značilno, da se vede negativno, se samopodcenjuje, pretirano kritizira in je stalno zaskrbljen, 

kaj si o njem mislijo drugi (Žibert, 2011). 

 

2.4 Narcisizem  

 

Samo besedo narcisizem najdemo že v starih mitih, kjer beseda narcis dobi svoje mesto. Tu 

najdemo dva protagonista, Narcisa in Echo. Prvi je veličasten, aroganten, neusmiljeno brani 

svojo pozitivno samopodobo, medtem ko Echo vidi druge le kot sredstvo za urejanje svoje 

krhke samozavesti. Tako si lahko razlagamo, da predstavljata Narcis in Echo dva tipa 

osebnosti, ki sta na prvi pogled različna, vendar sta v resnici le dve plati istega kovanca, saj 

neuspeh ljubiti samega sebe vodi do nezmožnosti ljubiti druge (Kubarych in drugi, 2004).  

Izraz narcisizem v strokovni literaturi srečamo leta 1899, ko ga je Näcke izbral za opis 

posameznikovega obnašanja, ko posameznik svoje lastno telo dojema podobno kot telo 

seksualnega objekta, si ga ogleduje, boža, ljubkuje, dokler ni zadovoljen. Tako sam izraz 

narcisizem izhaja iz kliničnega opisa, kjer omenjena definicija narcizma dobi nekakšen 

perverzni pomen (Freud, 2012). V klinični literaturi je narcisizem opredeljen kot psihična 

tvorba, »pri kateri se zavrnjena ljubezen obrne nazaj proti jazu kot sovraštvo« (Lasch 2012, 

str. 57). 

 

Sama beseda narcisizem kot taka nam pričara neko negativno konotacijo. Verjetno zaradi 

same zgodbe oziroma grškega mita o Narcisu, ki je bil aroganten, domišljav in vzvišen. 
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Vendar kljub temu negativnemu prizvoku, ki ga dobimo, ko slišimo besedo »narcisizem«, je 

treba omeniti, da je to pravzaprav v določeni meri prisotno pri vsakem posamezniku, saj ne 

vključuje samo teh negativnih pridevnikov, ampak vključuje tudi ljubezen do samega sebe, 

samospoštovanje in samozavest, kar kaže na posameznikovo duševno zdravje (Bele, 2014).  

 

Za razumevanje motenj v samopodobi in samovrednotenju je zelo pomembno dobro 

razumevanje koncepta narcisizma. Na tem mestu lahko izpostavimo dve nasprotni klasični 

teoretični opredelitvi pojma, ki sta ju podala avtorja Kernberg in Kohut. Kernberg narcisizem 

oziroma narcisistično osebnostno motnjo vidi kot konflikt, kjer posameznik za obrambo 

uporablja razne varovalne mehanizme, vključno z agresijo. Kohut pa narcisizem definira kot 

nekakšen primanjkljaj v razvoju posameznika, kjer je primarni primanjkljaj v sami strukturi 

selfa, ne pa v kliničnih manifestacijah ekshibicionizma ali vzvišenosti posameznika (Matjan–

Štuhec, 2009). 

 

Sam pojem narcisizem, kot ga poznamo danes, pa je uvedel Freud, ker je želel nakazati 

»patološko čutenje veličine kot rezultat nasprotujočih si procesov osebnosti« (Flere in Musil v 

Lavrič in drugi 2011, str. 427). Freud je sicer govoril o primarnem narcisizmu, ki se kaže kot 

ljubezen do samega sebe in predstavlja zdravo razvojno stopnjo vsakega posameznika (Bele, 

2014). Tako je izbral nekakšen prilagojen izraz narcisizma, ki izvira iz grške mitologije, kjer 

se Narcis zaljubi v svoj odsev v vodi. V diagnostičnem statističnem priročniku (DSM) pa 

izraz narcis označuje skupek lastnosti, ki vodijo do osebnostne motnje in psihologi za to 

nimajo posebnega zdravila, nekateri pa celo gledajo na to motnjo kot na nekaj, kar imamo vsi 

ljudje, v večji ali manjši meri (Rosen, 2012). Tako da so znaki narcisizma prisotni pri vsakem 

posamezniku, če se sam sebe spoštuje in ljubi. To opozarjajo tudi drugi avtorji, med katerimi 

je najbolj znan Lasch, ki pravijo, da je določena stopnja narcisizma v sodobnih družbenih 

razmerah prisotna pri vsakem posamezniku. Lasch posameznika z narcisistično motnjo vidi 

kot sebičnega, čustveno plitkega, polnega samega sebe, ki se boji staranja in tako hrepeni po 

večni mladosti (Flere in Musil v Lavrič in drugi, 2011).  

Avtor Bečaj (v Srpak, 2005) pravi, da je narcisizem za socialni prostor posameznika zelo 

ogrožajoč, saj naj bi po njegovem mnenju v ta prostor vnašal tekmovalnost in rivalstvo v želji 

po potrjevanju pred drugimi.  

Zanimiva je tudi misel, ki jo je Lasch (2012, str. 53) prevzel od Sennetta, ki pravi, da »naj bi 

imel narcisizem več skupnega s sovraštvom do samega sebe kot pa z občudovanjem samega 

sebe«. Ta trditev je, kot lahko vidimo, nasprotna od tega, kar naj bi veljalo za narcisizem. 



 29  

 

Mogoče bi se lahko delno strinjali s Sennettom, saj menimo, da se narcisistične osebe 

povzdigujejo nad vsemi in so tako rekoč zaljubljeni vase, kar lahko izhaja ravno iz te 

sovražnosti do sebe, ki jo na takšen način želijo prikriti. Fromm pa označuje narcisizem kot 

sopomenko za socialni individualizem, ki naj bi bil v nasprotju s sodelovanjem in z bratsko 

ljubeznijo ter stremi k višjim ciljem (Lasch, 2012). Tako narcisizem lahko poimenujemo, tudi 

kot nekakšno »skrajno obliko individualizma« (Bečaj v Srpak 2005, str. 99).   

 

Pri narcisizmu lahko ločimo dva tipa, normalni oziroma subklinični narcisizem in patološki 

oziroma klinični narcisizem. Subklinični narcisizem je prisoten pri vsakem posamezniku, saj 

kot pravi avtor Rosen (2012), če se ozremo na ljudi, ki nas obkrožajo, in tudi na sebe, lahko 

pri večini opazimo vsaj pet znakov izmed devetih (ki so v nadaljevanju tudi na kratko 

opisani), ki so tipične lastnosti narcisistične osebe. S tem se strinja tudi avtor Bečaj (v Srpak 

2005), ki ravno tako pravi, da lahko vsaj nekatere značilnosti, ki so značilne za narcisistične 

osebe, zasledimo tudi pri običajnem človeku. Saj težnja, da sebe dojemamo nad povprečjem, 

kot uspešnejše, pomembnejše, pametnejše, lepše, močnejše od drugih je normalna. V vsakem 

posamezniku tako najdemo znake narcisizma, vendar tu ne gre za klinično motnjo. S tem pa 

ko posameznik sebe postavlja nad povprečje, ščiti svojo samopodobo.  

Oziroma, kot pravi avtorica Bele (2014, str. 11), ločimo med zdravim narcisizmom, »ki se 

kaže v dobrem samovrednotenju« in manj zdravim oziroma patološkim narcisizmom, ki se 

kaže s posameznikovim »grandioznim mišljenjem o sebi in prikriva občutek lastne 

(manj)vrednosti«. Tako je potrebno ločevati med navadnim, zdravim in patološkim 

narcisizmom, ki je veliko bolj redek kot navadni, zdravi narcisizem, ki ni v tolikšni meri 

povezan s kliničnimi težavami (Bele, 2014).   

Narcisistična osebnostna motnja (NPD) je sporna tema med psihologi (Rosen, 2012). 

Definirana je »kot vztrajen vzorec grandioznosti, potrebe po občudovanju in pomanjkanju 

empatije« (Bele 2014, str. 12). Posameznik, ki trpi za tovrstno motnjo, sebe dojema kot 

pomembnejšega od drugih, stalno poudarja svoje dosežke in precenjuje svoje sposobnosti, 

sanja o uspehu, slavi, moči, lepoti in idealni ljubezni. Prepričan je o svoji superiornosti, 

unikatnosti, posebnosti in želi, da ga tudi drugi vidijo v takšni luči. Druge izkorišča, saj je 

mnenja, da so njegove potrebe več vredne od drugih. Tak posameznik ima nizko samozavest 

in je ranljiv za kritike, ravno zaradi tega stalno potrebuje občudovanje s strani drugih (Bele, 

2014). 
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Psihoterapevtka Ilin, dr. medicine pravi, da je v ozadju narcističnega vedenja vedno tisti 

občutek manjvrednosti. Pravi, da se narcisistična motnja razvije pri tistih posameznikih, ki 

jim ne uspe razviti občutka vrednosti, ki se ne počutijo ljubljene, vredne in sprejete v okolju, 

v katerem odraščajo in živijo. Nadaljuje s tem, ko pravi, da je narcisizem vse pogostejši v 

današnji potrošniški družbi, saj ga sama družba proizvaja in ga za uspešen obstoj tudi 

potrebuje. V potrošniški družbi ni več pravih vrednot, saj so temeljne vrednote popačene. 

Danes se posameznika vrednoti in ocenjuje le preko njegove zunanjosti, socialnega in 

ekonomskega položaja, uspešnosti, kariere itd., zanemarja pa se vse ostalo, od prijaznosti, 

zanesljivosti, spoštljivosti itd. Sodobna potrošniška družba je individualistično naravnana, saj 

ne podpira kolektivizma, kot je to veljalo za prejšnje družbe (Ilin, 2015). V današnjem času in 

v današnji družbi narcistična osebnost torej zastopa precejšen del vse bolj potrošniške družbe 

(Vrtačič, 2009a).   

 

Iz socialno psihološkega vidika lahko torej narcisizem razumemo kot nekakšno težjo, ki je 

dokaj normalna in jo lahko v večji ali manjši meri zasledimo pri vsakem posamezniku. Saj je 

težnja, da sebe dojemamo nad povprečjem, kot uspešnejše, pomembnejše, pametnejše, lepše, 

močnejše od drugih, normalna. V vsakem posamezniku tako najdemo znake narcisizma, 

vendar tu ne gre za klinično motnjo. S tem ko posameznik sebe postavlja nad povprečje, ščiti 

svojo samopodobo (Bečaj v Srpak, 2005). 

 

2.4.1 Lastnosti narcisizma 

 

Narcisizem je osebnostna lastnost posameznika, povezana s samopodobo, pri čemer ima 

posameznik povišan občutek jaza in izraža občutek veličastnosti. Narcisistični posamezniki 

imajo nerealno pozitivno samopodobo, zlasti glede svojega statusa, fizičnega videza in 

priljubljenosti. Takšni posamezniki znajo dobiti pozornost od drugih, vendar jim primanjkuje 

empatije in njihovi medosebni odnosi so krhki, saj jih izkoriščajo za lastno izboljšanje in 

dobro počutje, kar pa jih s časoma oddalji od drugih. Z visoko stopnjo narcisizma je povezana 

tudi samopodoba posameznika, saj naj bi veljalo, da so posamezniki z visoko samopodobo 

tudi bolj narcisistični. Posamezniki z visoko samopodobo po navadi ocenjujejo sami sebe kot 

boljše od drugih, kar je torej povezano z narcisistično osebnostjo, ki se ima za superiorno 

osebo. Vendar je treba tu poudariti, da to ni ista stvar, saj velja tudi, da visoka samopodoba 

pozitivno vpliva na posameznika, saj posamezniki z visoko samopodobo v primerjavi z 

narcisističnimi posamezniki imajo svoje medosebne odnose bolj urejene, tako na primer gleda 
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posameznik z visoko samopodobo nase pozitivno, vendar še vedno skrbi za druge, kar za 

narcisistično osebo to ne velja, saj takšni posamezniki kažejo nizko zavezanost v svojih 

odnosih, ki jih izkoriščajo za lastne dobičke (Gentile in drugi, 2012). 

 

Oseba z narcisistično osebnostno motnjo (NPD) kaže vsaj pet ali več od spodaj naštetih 

lastnosti (Rosen, 2012): 

 ima veličasten občutek lastne pomembnosti (npr. pretirava z dosežki, pričakuje, da se ji 

prizna superiornost);  

 sooča se s fantazijo o neomejenem uspehu, moči, briljantnosti, lepoti ali idealni ljubezni; 

 meni, da je posebna in edinstvena in jo je mogoče povezati le z drugimi posebnimi in 

pomembnimi ljudmi ali z visokim statusom (ali institucijo); 

 zahteva prekomerno občudovanje; 

 ima občutek upravičenosti; 

 je izkoriščevalska (npr. izkorišča druge za dosego svojih lastnih ciljev); 

 ni zmožna empatije – ne želi oziroma ne zna se vživeti v potrebe in občutja drugih, ni 

sposoben sočustvovanja (Žižek, 1987); 

 pogosto zavida drugim ali pa meni, da vsi ostali zavidajo njemu/njej;  

 je arogantna, ponosna oseba. 

 

Zgoraj smo na kratko opisali ključne lastnosti narcisa. Poleg tega, da potrebuje stalno 

priznavanje s strani drugih, pa so glavne značilnosti tako patološkega kot tudi zdravega 

narcisa (pri katerem so te lastnosti nekoliko manj izrazite) še (Žižek, 1987): 

 Neizprosen preračunljiv um, dokler ima patološki narcis od soljudi neki dobiček, bo 

do njih prijazen, pred njimi bo blestel v vsej svoji »lepoti«, ko pa ne potrebuje več ljudi 

oziroma, ko postanejo nezanimivi, postane do njih popolnoma ravnodušen. Ljudi torej 

uporablja le zaradi tega, da z njimi zadovolji svojo potrebo.  

 Odvisen je od drugih, narcis je odvisen od tega, da je v očeh prijateljev, vrstnikov 

uspešen, odvisen je od njihovega priznanja, spoštovanja.  

 Do ljudi je nezaupljiv, težko se v odnosih odpre ali nanje naveže, saj noče biti odvisen 

od drugih, tako so njegovi medosebni odnosi kratkotrajni in hladni in ga tako čustveno ne 

obremenjujejo preveč.  

 Strah pred neuspehom, strah ga je vsakršnega neuspeha, tu je v ospredju zlasti strah 

pred smrtjo, starostjo in boleznijo. Ta strah skuša brzdati na ta način, da daje velik poudarek 

svoji zunanjosti, skrbi za svoje telo, saj hoče ostati večno mlad. Stalno mora biti v središču 
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pozornosti, za kar je pripravljen storiti vse, da ga drugi ne bi »spregledali«, saj sledi načelu, 

da obstajata samo dve vrsti ljudi, uspešni in drugi. 

 Nezmožen žalovanja, z izgubo se ne zna spoprijeti, saj je ni zmožen ponotranjiti. 

 Nezmožen uživanja, uživanje je pri patološkem narcisu odtujeno. Uživa le v ugledu in 

priznavanju s strani drugih (prijateljev, vrstnikov). 

 

V magistrski nalogi je izraz narcisizem uporabljen v povezavi s subkliničnim narcisizmom, ki 

je osebnostna lastnost posameznika in ki obstaja na različnih ravneh v vsakem posamezniku. 

Tak tip narcisizma se manifestira v prepričanju posameznika, da je nad vsemi, v njegovem 

superiornem vedenju, stališčih itd., ki so podobne patološkemu narcisizmu, vendar v blažji 

obliki oziroma v manjšem obsegu in intenzivnosti. Subklinični narcis tako verjame, da je 

superioren, poseben in edinstven, kar kaže s svojim vedenjem in prepričanjem. Vse to se 

sklada s splošno dvignjeno samozavestjo in samopodobo. Taka oseba ima nestabilne in krhke 

medosebne odnose, saj mu drugi predstavljajo le sredstvo za njegovo poveličevanje 

(Davenport in drugi, 2014). Tako za posameznike, ki trpijo za subkliničnim narcisizmom, 

velja, da so veličastni, imajo napihnjeno samopodobo, se samo-spodbujajo, uporabljajo svoj 

(spletni) socialni svet, da se prikažejo v najboljši možni luči, da pokažejo svoj ugled, svoj 

status, želijo si biti priljubljeni in občudovanja vredni, prepričani so, da so pametnejši od 

drugih, da dobro izgledajo in potrebujejo stalno afirmacijo glede svoje lepote in uspeha. 

Lahko so ekshibicionisti in skrbijo, da so vedno modni. Poleg teh omenjenih lastnosti so 

obsedeni tudi s tem, kaj si o njih mislijo drugi in so stalno z mislimi pri tem, da se vedno 

predstavijo pozitivno. V odnosih niso ravno najboljši, saj njihovi medosebni odnosi ponavadi 

niso trdnejše narave, ampak so kratkoročne narave, iščejo takšne odnose, ki jim lahko 

omogočajo kakršno koli korist pri izboljšanju svojega statusa in položaja (Rosen, 2012).   

Za patološkega narcisa (PN) velja, da lahko v okolju, v katerem prebiva, zelo uspešno deluje 

tudi v odnosih z drugimi, vendar kaj kmalu pokaže svoj pravi obraz. Patološki narcis izkorišča 

ljudi, jih prezira, saj v njih vidi le sredstvo za svojo potrditev, po drugi strani pa jih potrebuje, 

saj je odvisen od njihovih pohval, njihovega priznanja in občudovanja. V družbi patološki 

narcis blesti pred drugimi, dá se v vlogo močnega, duhovitega, ciničnega itd. in ga lahko 

kritika oziroma nepriznavanje s strani drugih porine v nekakšno depresijo, saj je odvisen od 

priznavanja drugih (Žižek, 1987). Tak posameznik nima sidra identitete, pred realnostjo beži s 

pomočjo alkohola, drog, potrošnjo in v zadnjem času tudi s pomočjo spletnih socialnih 

omrežij, s katerimi poskuša zapolniti občutek praznine in osamljenosti (Vrtačič, 2009a). 
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Tako so glavne značilnosti narcisizma poudarjanje uspešnosti, veličine, pomembnosti, 

aroganca, vzvišenost ipd. Vse te značilnosti govorijo o položaju posameznika, ki ga ima v 

socialnem prostoru in v odnosu med njim ter med drugimi ljudmi. Vzroke, ki do tega vedenja 

pripeljejo, lahko iščemo predvsem pri posamezniku samem ter v njegovem mikro-socialnem 

okolju, vendar jih je možno najti tudi v posameznikovem makro-socialnem okolju oziroma v 

širšem socialnem okolju (Bečaj v Srpak, 2005). 

 

2.5 Vpliv spletnih socialnih omrežij na samopodobo Net generacije  

 

Trdimo lahko, da so spletna socialna omrežja postala pomemben del našega življenja. 

»Zasvojenost« s spletnimi socialnimi omrežji postaja čedalje bolj pogost vzorec v šolah, 

univerzah in celo na delovnem mestu. Pretirana uporaba le-teh pa lahko pri posamezniku 

povzroči razne psihološke in socialne težave, kot so na primer anksioznost, osamljenost, 

pomanjkanje samozavesti, slabo socialno interakcijo in nizko samopodobo (Malik in Khan, 

2015).  

Ker priljubljenost spletnih socialnih omrežij, kot na primer Facebooka, neizmerno raste, v 

povezavi s tem raste tudi zaskrbljenost glede vpliva teh omrežij na posameznike, na njihovo 

osebnost, samopodobo, zlasti pri mladini in mladih odraslih (Strano, 2008).  

 

V literaturi lahko najdemo mnogo spornih vprašanj glede tega, kakšne učinke imajo spletna 

socialna omrežja na mlade, na njihov razvoj, njihovo vedenje. Zaradi tega so začeli zasnovati 

teorijo učinkov, ki jih imajo spletna socialna omrežja na uporabnike. Raziskovalci tega 

področja se osredotočajo na preučevanje rezultatov, ki nastanejo pri ljudeh, ki uporabljajo 

novo tehnologijo. Večina raziskav na tem področju se posveča vplivu spletnih socialnih 

omrežij na določen vidik, na primer: »Ali spletna socialna omrežja vplivajo na učenje?«, »Ali 

vplivajo na psihično počutje?« itd. Vendar so odgovori na ta vprašanja dokaj kompleksni, saj 

redko pokažejo neposredno vzročno povezavo. To, da naj bi spletna socialna omrežja vplivala 

na samopodobo posameznika ali na kakršen koli drugi spekter, npr. na učenje, na delo, na 

psihično počutje, pa je seveda odvisno od vedenjskih praks posameznika, se pravi, kako on 

uporablja omenjena omrežja (Ahn, 2011).  

 

Cerarjeva meni (2007, str. 301), da naj bi spletna socialna omrežja oziroma virtualni prostor 

predstavljal »novo socialno okolje s specifičnimi lastnostmi«, ki naj bi posameznikom 

pomagala pri odkrivanju novih vidikov samopodobe. S čimer se strinjata tudi avtorici 
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Subrahmanyam in Greenfield, saj pravita, da so spletna socialna omrežja v današnjem času 

zelo pomembna, zlasti za mlade, saj povezujejo njihov virtualni in resnični svet, kjer virtualni 

(online) svet služi kot igrišče za razvojna vprašanja iz njihovega fizičnega, realnega (offline) 

sveta, kot je izgradnja stabilne samopodobe (Graaf, 2011).  

Danes nam mediji ves čas govorijo o tem, kdo smo oziroma kakšni naj bi bili, da bi ustrezali  

sedanjim medijskim podobam. Današnjo družbo usmerjajo mediji in nove tehnologije. Preko 

njih nam vsiljujejo modele, kaj je prav in kaj ni prav, usmerjajo naša življenja, na novo 

postavljajo vrednote, navade itd. Mediji, kamor lahko štejemo tudi spletna socialna omrežja, 

danes prevzemajo vlogo družine, prijateljev, cerkve, šole. Iz tega sledi, da so danes množični 

mediji, internet in spletna socialna omrežja tisti, ki konstruirajo oziroma izoblikujejo našo 

samopodobo in so zanjo ključni (Košir, 2001).  

 

2.5.1 Pozitivni vs. negativni učinki spletnih socialnih omrežij na samopodobo Net 

generacije 

 

Še pred nekaj leti je veljalo, da naj bi uporaba spletnih socialnih omrežij spodbujala negativne 

psiho-socialne občutke pri posamezniku, vključno z depresijo. Vendar so ravno te negativne 

ugotovitve spodbudile mnoge raziskovalcev na tem področju, da preučijo tudi drugo plat 

uporabe spletnih socialnih omrežij. Tako so začeli iskati povezavo med spletnimi socialnimi 

omrežji in njihovim (pozitivnim) vplivom na psiho-socialno zdravje in tudi na samopodobo 

posameznika. Avtorja Gonzales in Hancock (2010) omenjata eno izmed nedavnih opravljenih 

študij na tem področju, ki naj bi pokazala, da naj bi spletna socialna omrežja, kjer je 

izpostavljeno ravno spletno socialno omrežje Facebook, okrepila posameznikovo socialno 

samopodobo, merjeno kot dojemanje lastnega videza, posebno, ko uporabniki spletnega 

socialnega omrežja prejmejo pozitivne povratne informacije o sebi od drugih uporabnikov. 

Tako pravijo, da lahko tudi posameznik z nizko samopodobo oziroma samozavestjo vidi v 

spletnih socialnih omrežjih pozitivne koristi, ki jih te ponujajo.  

 

Kot pravijo uporabniki spletnih socialnih omrežij, jim je računalniško posredovana 

komunikacija boljša kot komunikacija iz oči v oči. Prednost računalniško posredovane 

komunikacije vidijo v tem, da ni fizičnega stika med uporabniki in tako lažje komunicirajo, 

počutijo se sprejete, ker ne občutijo estetskega in socialnega pritiska, ki bi ga lahko občutili v 

resničnem, offline svetu oziroma ga občutijo. Tako se na primer »dekleta opišejo drugače, kot 

so videti v resnici, tudi zato, da bi si zagotovile večjo socialno moč ter da bi odstranile 
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prepreke, ki jih ovirajo v komunikaciji v realnem življenju«, iz oči v oči, pravi Praprotnik 

(2003, str. 84). Že samo to, da se jih večina na spletnih socialnih omrežjih opiše »lepše« 

oziroma drugačne kot so v realnem življenju, kaže na pomembnost fizičnega videza v 

resničnem svetu. To pa lahko preko spletnega socialnega omrežja popravijo in tako se tudi 

njihova samopodoba izboljša. Pri tem lahko naletimo na negativni vpliv omenjenih omrežij na 

posameznike, saj kljub temu da se lahko drugače predstavijo drugim uporabnikom, je pri njih 

še vedno prisoten pritisk lepote oziroma mišljenje, da je biti lep edino pravilno (Praprotnik, 

2003). Čeprav bi tukaj lahko razpravljali, kaj sploh je lepo oziroma kaj se šteje pod pojem 

lepota. 

  

Spletna socialna omrežja imajo poleg ohranjanja in vzpostavljanja stikov tudi globlji pomen, 

in sicer z njimi lahko posameznik izpolni potrebo po pripadnosti in pozornosti. To je zlasti v 

današnjem času zelo pomemben motiv, ki žene vse več ljudi k uporabi teh omrežij, saj je 

današnji človek kljub vsemu zelo osamljen in v iskanju nenehne pozornosti. Vsi si želimo biti 

priljubljeni, iskani, pomembni in prepoznani. Posameznik pa si svojo samopodobo, kot je bilo 

že povedano, ustvarja ravno na podlagi sodb, ocen in mnenj drugih ljudi, ki so v stiku z njim. 

Ljudje smo odvisni od mnenj drugih, sebe dojemamo na podlagi povratnih informacij, ki jih 

dobimo od drugih. Danes, ko imamo lahko s pomočjo spletnih socialnih omrežij stike s 

stotimi ali tisočimi ljudmi, je vpliv drugih na našo samopodobo še povečan. Dejstvo je, da se 

ljudje pogosto primerjamo z drugimi, da bi ugotovili, kakšne so naše prednosti pred drugimi, 

naše lastnosti, misli, čustva, kar je v psihologiji znano kot socialna primerjava. Spletna 

socialna omrežja nam omogočajo boljšo predstavitev svoje samopodobe, saj lahko s pomočjo 

spletna socialnega profila nadziramo svojo podobo in se predstavimo tako, kot nam najbolje 

ustreza oziroma tako, da bomo všeč drugim (Bračevac). 

Na spletnih socialnih omrežjih smo dejansko lahko to, kar si želimo biti. Najbolj osnovne 

značilnosti posameznika, kot so spol, starost in videz so drugim nevidne. Ravno ta 

anonimnost igra močno vlogo, saj vpliva na obnašanje posameznika. Mladi odrasli pa tudi 

drugi uporabniki spletnih socialnih omrežij se na njih v večini obnašajo bistveno drugače, kot 

se obnašajo v resničnem, offline svetu, saj lahko izrazijo tudi skrite vidike svoje osebnosti. Na 

spletnih socialnih omrežjih lahko postanejo točno to, kar si želijo biti oziroma, kar drugi 

mislijo, da so (Praprotnik, 2005). 

Torej lahko rečemo, da so spletna socialna omrežja za mlade odrasle pomembno sredstvo, da 

sebe predstavijo v najboljši luči, da se s tem, ko se prijavijo v določeno omrežje, se čutijo  

sprejete, da pripadajo določeni skupini, kar krepi njihovo samopodobo (Livsey, 2013). 
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Tako lahko najdemo tudi nekatere zagovornike spletnih socialnih omrežij za razvijanje 

posameznikove samopodobe, saj naj bi po njihovem mnenju ta omrežja, ob nepretirani 

uporabi, pomagala posameznikom pri gradnji samega sebe. Ti trdijo, da mladi lahko s 

pomočjo spletnih socialnih omrežjih, lahko celo razvijajo neko bolj trdno samopodobo. 

Spletna socialna omrežja posamezniku predstavljajo dokaj varno igrišče, kjer lahko 

eksperimentira s svojo identiteto in  samopodobo. To pa je še posebno primerno za tiste 

posameznike, ki so še v redefiniranju in iskanju svoje samopodobe (Graaf, 2011).  

 

Po drugi strani se je potrebno zavedati, da imajo omenjena omrežja lahko tudi negativno plat, 

ki lahko destruktivno vpliva na posameznikovo samopodobo. S tem, ko postane nekdo 

uporabnik spletnih socialnih omrežij, je stalno pod »drobnogledom« s strani ostalega 

»občinstva« oziroma drugih uporabnikov. Tu se najde priložnost za stalno primerjavo z 

drugimi, kar lahko vpliva na nižanje samopodobe oziroma na nižjo samopodobo pri 

posamezniku, saj se lahko na primer primerja z vitkimi, bogatimi, uspešnimi itd. posamezniki. 

Tako so mladi pod nenehnim pritiskom zlasti estetskega ideala, ki posameznikom niža 

samopodobo (Livsey, 2013).  

Poleg tega lahko uporaba spletnih socialnih omrežij privede pri posamezniku do povečanja 

narcističnega vedenja. Tako lahko na primer spletno socialno omrežje Facebook spodbudi 

narcisistično vedenje, zlasti pri prikaznih oziroma profilnih fotografijah in stenskih objavah 

ter posodobitvah stanja. Tisti uporabniki, ki naj bi to pogosteje oziroma stalno počeli, naj bi 

bili bolj podvrženi k narcisizmu. Poleg tega spletna socialna omrežja zagotavljajo 

narcisističnemu posamezniku stalne »privržence«, ki mu sledijo. Tako je narcisistični osebi 

pomembno, da ima na njegovem spletnem socialnem omrežju čim več ljudi oziroma čim več 

virtualnih prijateljev, ki ga lahko »poveličujejo«. Nekatere raziskave so pokazale, da naj bi 

imele narcisistične osebe več virtualnih kot resničnih prijateljev, kar spet kaže na to, da 

vzpostavljajo take osebe šibke vezi (Gentile in drugi, 2012), ki ne trajajo dolgo in so 

vzpostavljene samo zaradi doseganja določenega cilja.  

 

Uporaba spletnih socialnih omrežij ima lahko na mlade odrasle, na njihovo pojmovanje sebe, 

torej tako pozitivne kot tudi negativne učinke. Pozitivni učinki vključujejo krepitev skupinske 

identitete, prednosti v samoizražanju in sposobnost za okrepitev socialnih medosebnih 

odnosov. Medtem ko vključujejo negativni učinki uporabe spletnih socialnih omrežij 

neskladje med napačno samo-predstavitvijo in slabšo samopodobo (Livsey, 2013). 
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2.5.2 Samopredstavitev na spletnih socialnih omrežjih – Management vtisa  

 

Samoreprezentacija oziroma pojem samopredstavitve (ang. Self presentation) je leta 1959 prvi 

uporabil Goffman, priznani ameriški sociolog in teoretik simboličnega interakcionizma, v 

svoji teoriji identitete. Goffmanova teza je, da je samopredstavitev otipljiva sestavina 

posameznikove identitete. Socialni akterji oziroma posamezniki sodelujejo v zapletenih 

pogajanjih, kjer preslikajo želeni vtis, ki se ohranja skozi njihovo vedenje (Schau in Gilly, 

2003). Posamezniki upravljajo z vtisom, ker želijo pustiti na drugih vtis. Vendar preden to 

storijo, morajo najprej ugotoviti, kakšen vtis želijo pustiti oziroma kakšen je njihov želeni 

vtis, ki ga želijo pustiti. Torej je oblikovanje želenega vtisa posameznikov primarni cilj 

(Rosenberg in Egbert, 2011).  

V vsakdanjem resničnem kot tudi virtualnem življenju se ljudje zavestno in podzavestno 

skušajo v čim boljši luči predstaviti drugim, z željo, da pri drugih vzbudijo pozitivne vtise o 

sebi. Posledica tega truda je, da ljudje poudarjajo samo določene svoje značilnosti, skozi 

obleko, pričesko, obnašanjem, govorom, medtem ko na drugi strani skrivajo druge 

značilnosti, za katere menijo, da so negativne oziroma, da bi utegnile kvariti njihov ugled 

(Mendelson in Papacharissi, 2011). 

 

Ko srečamo nekoga, naredimo nanj vtis, ki temelji na tem, kako smo oblečeni, kako deluje 

naša govorica telesa, besede, ki jih izrečemo, naš ton glasu in drugi pomembni pokazatelji. 

Komunikacija na spletu pa je omejena glede besed, kar pomeni, da ni ista kot je iz oči v oči, 

torej je potrebno izbrati tiste dejavnike, ki lahko naredijo vtis na druge. Tako se samo-

predstavitev v virtualnem svetu razlikuje od tega, kako se posamezniki predstavljajo v 

realnem, resničnem svetu. Glede na to, da preko spletnih socialnih omrežij posameznik 

komunicira z ljudmi, ki jih pogosto ne vidi in srečuje, je pomembno, da mu uspe narediti vtis 

preko svojih spletnih objav, fotografij in drugih spletnih dejavnosti. Rosen v drugem poglavju 

svoje knjige govori o narcisizmu in o stilu pisanja narcisistične osebe, ki jo lahko prepoznamo 

po tem, da ima v svojih objavah na spletnih socialnih omrežjih pogosto napisano besedo jaz 

(ang. I) oziroma mene (ang. Me), kot tudi iz izbire fotografij, na katerih je tak posameznik 

sam, kar daje vtis drugim, da je zelo prepričan vase (Rosen, 2012).  

 

Spletna socialna omrežja posamezniku omogočajo, da se lahko drugim predstavi na različne 

načine. Ljudje pri tem skrbno pazijo, kako se bodo predstavili drugim. Tako da na spletnih 

socialnih omrežjih v večini predstavijo zelo selektivno različico sebe, kot pravita avtorja Boyd 
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in Ellison (2007). Posamezniki si na spletnih socialnih omrežjih kot tudi v resničnem življenju 

stalno prizadevajo, da se predstavijo drugim v pozitivni luči. Na spletnih socialnih omrežjih 

pa to storijo na primer tako, da v svoje spletne profile vložijo veliko truda, s skrbno 

načrtovanim izborom informaciji, fotografij itd. Veljalo naj bi tudi, da posamezniki s 

pozitivno samopodobo na spletnem socialnem omrežju pri samo-predstavitvi uporabljajo več 

besed kot uporabniki z nižjo oziroma negativno samopodobo (Kramer in Winter, 2008). 

 

Samoreprezentacija je nova oblika konstituiranja samopodobe. Posamezniki v vsakdanjem 

življenju kot tudi vse bolj v virtualnem svetu stalno iščejo in ponovno opredeljujejo svojo 

samopodobo. Vendar posamezniki na spletnih socialnih omrežjih lahko s tem okoljem 

manipulirajo, lahko vzpostavijo popolnoma drugačno samopodobo, kot je njihova prava, v 

resničnem offline svetu. Tako predstavljajo spletna socialna omrežja nov socialni prostor, kjer 

se lahko posamezniki na novo izoblikujejo, drugim uporabnikom predstavijo svoj pogled, 

svoje ideje, mnenja (Praprotnik, 2003), lahko bi rekli, da vzpostavijo nekakšen novi jaz.   

 

Kot pravi Lasch (2012, str. 69), živimo v »družbi spektakla«. Sodobne naprave, ko so 

fotoaparati, kamere in pametni telefoni ne le zapisujejo doživetja, ampak jih tudi spremenijo. 

Rezultat tega je, da se življenje posameznika prikazuje kot zbirka fotografij, video posnetkov, 

elektronskih signalov in ne več kot resnično podobo. V današnjem času in kulturi 

posamezniki hodijo okrog vedno z nasmeškom na obrazu, da jih ne dobijo nepripravljene in 

to izkoristijo sebi v prid, da iz tega potegnejo največjo korist zase. To stalno snemanje in 

fotografiranje naših podob vse bolj kvari realnost, saj je postala naša realna podoba tista, ki jo 

imamo na posnetkih in fotografijah (Lasch, 2012). 

Tako fotografije, ki jih posamezniki uporabljajo na spletnih socialnih omrežjih, igrajo 

pomembno vlogo pri njihovem samo-predstavljanju ter pri poznavanju posameznikove 

identitete in samopodobe.  

Profilna slika na spletnih socialnih omrežjih kot tudi ostale fotografije so eden izmed 

najpomembnejših načinov samo-predstavitve, s pomočjo katere lahko uporabniki predstavijo 

pozitivno podobo o sebi drugim uporabnikom. Uporabniki navadno izbirajo med takimi 

fotografijami, na katerih so videti popolni, kjer predstavijo svoj »idealni jaz«, takšne kot si 

želijo, da jih drugi vidijo. Goffman temu selektivnemu izboru pravi strateško upravljanje 

identitete (Strano in Wattai, 2010). Osebne fotografije, ki jih posamezniki objavljajo na 

spletnih socialnih omrežjih, objavljajo in izbirajo tako, da izberejo tiste, ki jih v najboljši luči 
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predstavijo in ki kažejo, kako se določen posameznik želi prikazati drugim (Mendelson in 

Papacharissi, 2011). 

Ena od razlik med samopodobo posameznika v resničnem življenju in njegovo samopodobo 

na spletu je sposobnost spreminjanja videza in prikritja identitete. Upravljanje z vtisom je 

psihološki pojem, ki se nanaša na idejo, da ljudje poskušajo vplivati na to, kako jih bodo 

videli drugi. Če so posamezniki videni na primeren način, iz okolja dobivajo priznanja ter 

zadovoljijo svojo potrebo po pozornosti, ki je eden od najpomembnejših razlogov za 

popularnost socialnih omrežij. Gumb »Všeč mi je« (ang. Like), ki ga je populariziralo omrežje 

Facebook, je eden od najpomembnejših načinov za izkazovanje priznavanja, naklonjenosti 

drugemu uporabniku, kar pomembno prispeva k razvijanju pozitivne samopodobe (Bračevac). 

 

Spletna socialna omrežja posameznikom dejansko nudijo številna orodja, s katerimi se lahko 

predstavljajo in naredijo vtis na druge. V nekaterih primerih gre tudi tako daleč, da nekateri 

posamezniki ustvarijo celo več različic »sebe«, kjer imajo eno različico za svoje vrstnike in 

prijatelje, drugo imajo vzpostavljeno za starše itd. (Mendelson in Papacharissi, 2011). 

Pri vsakem posamezniku, zlasti to velja za mlade generacije, je vtis, ki ga pustijo na drugih 

zelo pomemben dejavnik, saj oblikuje njihovo samopodobo na podlagi povratnih informacij, 

ki jih ti prejmejo od drugih. Podobno kot posameznik filtrira informacije o sebi, ki jih dobi s 

strani drugih, tudi selektivno prikazuje samega sebe in v ospredje seveda postavlja pozitivne 

informacije. Posameznik si želi odobravanja s strani drugih in hrepeni po tem, da sebe drugim 

predstavlja le v najboljši luči, kar postane njegov primarni motiv (Musek, 2005), pa ne samo 

na spletnih socialnih omrežjih, ampak tudi v resničnem, offline svetu. 

  

2.5.3 Razvijanje narcisističnega vedenja na spletnih socialnih omrežjih  

 

Spletna socialna omrežja se v zadnjem času opisuje kot nekakšno igrišče za narcise. Vendar 

ali je res temu tako, da se na spletnih socialnih omrežjih »rojevajo« narcisistične osebe? 

V zadnjem času je v medijih veliko govora o narcisizmu na spletnih socialnih omrežij. 

Zaskrbljujoče je, da ta spletna mesta ponujajo uporabnikom prehod za samopromocijo preko 

osebnih opisov, nečimrnosti preko fotografij in veliko število plitkih medosebnih odnosov 

(Buffardi in Campbell, 2008). 

 

Torej lahko govorimo o tem, da lahko spodbujajo narcisistično vedenje, saj si na njih 

posameznik zgradi tako podobo in tako socialno okolje, ki mu v danem trenutku najbolj 
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ustreza. Posameznik na spletnih socialnih omrežjih lahko na podlagi njegovih želj oziroma 

potreb svojo podobo spreminja v skladu s tem, kot si želi, da ga drugi vidijo (Pišek, 2009). 

Spletna socialna omrežja so pravo okolje za razvijanje narcisistične osebnosti, saj so 

posamezniki popolnoma odrezani od svojega resničnega (offline) sveta in telesa, kjer na spletu 

(online) začnejo konstruirati nadomesten svet in nadomestno telo. Včasih gre to tako daleč, da 

se virtualno in realno popolnoma zamegli in tako nekateri ne znajo več ločiti med tema dvema 

svetovoma (Vrtačič, 2009a). 

Narcisizem na spletnih socialnih omrežjih deluje preko socialne povezave, kjer se 

narcisistično vedenje kaže v plitkih medosebnih odnosih, v nasprotju s čustveno globokimi 

odnosi, ki jih imamo navadno vzpostavljene v resničnem, offline življenju. Torej so spletna 

socialna omrežja zgrajena na osnovi površinskih medosebnih odnosov. Res je, da so 

namenjena prav ohranjanju odnosov, vendar imajo nekateri uporabniki na stotine oziroma 

celo na tisoče »prijateljev«, kar kaže na to površinskost odnosov (Buffardi in Campbell, 

2008). 

Narcisizem pa deluje tudi preko nadzora, ki ga spletna socialna omrežja omogočajo 

uporabnikom. Uporabniki imajo popolno oblast nad tem, kaj objavljajo, imajo popolno oblast 

nad svojo samo-predstavitvijo. Lahko torej izberejo tisto fotografijo, na kateri so videti 

privlačni, lepi, suhi itd., lahko se opišejo, kot želijo, da pritegnejo druge uporabnike. Vse to pa 

krepi tudi posameznikovo samopodobo, vendar v nekaterih primerih to lahko vodi tudi v 

(patološko) narcisistično vedenje posameznika (Buffardi in Campbell, 2008).  

Najpomembnejši vidik spletnih socialnih omrežij, ki je zlasti za (patološke) narcise zelo 

pomemben, je ta, da omogočajo posamezniku svobodo pri spreminjanju njegove 

(samo)podobe. V resničnem, offline življenju so posamezniki omejeni s svojim telesom in 

videzom, medtem ko na spletnih socialnih omrežjih lahko stalno spreminjajo svojo podobo. 

Poleg tega vidika narcisistična oseba vidi spletna socialna omrežja kot nekakšno sredstvo za 

umik oziroma pozabo, kjer si lahko zgradi identiteto in samopodobo. V spletnih socialnih 

omrežjih ima posameznik neskončno možnosti raziskovanja in spogledovanja, kjer lahko igra 

hkrati različne vloge. Kadar pa posameznik ni zadovoljen s svojo samopodobo, jo lahko na 

spletnih socialnih omrežjih hitro spremeni oziroma jo na novo vzpostavi (izbriše svoj profil in 

naredi novega ali objavi novo fotografijo, novo ime itd.), v želji po večjem ugledu in večji 

priljubljenosti (Vrtačič, 2009a).  

 

Pred kratkim je avtor Rosen (2012) predaval o narcisizmu na spletnih socialnih omrežjih na 

eni izmed nacionalnih psiholoških konvencij, kjer mu je nekdo iz občinstva predlagal, naj 
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obišče spletni dnevnik njegovega prijatelja Williama. Tako so v nadaljevanju predstavljene 

Williamove spletne objave, ki jih spreminja od deset do dvajsetkrat na dan:  

Sinoči sem gledal prvo epizodo Telo kot dokaz (ang. Body of Proof). Čudovit nastop 

igralcev. Serijo sem takoj vzljubil!. Mislim, da je Dana Delany božanska! 

(preko Foursquare) William se je pravkar prijavil pri Stracbucksu (Orange, CA). 

Danes zjutraj sem šel v fitnes in je bilo tako super. Nameravam hoditi vsaj 4 krat na teden 

(Rosen 2012, str. 26–27). 

 

Iz zgornjih Williamovih objav lahko opazimo, da v vseh treh spletnih objavah uporablja samo 

osebne zaimke prve osebe ednine. Kot pa je bilo že povedano, čezmerna uporaba teh osebnih 

zaimkov nakazuje na znake narcisistične osebe. Tudi študija, ki sta jo opravila Raskin, 

profesor na kalifornijski univerzi Berkley, in profesor Shaw z Univerze Yale, na 

posameznikih, ugotavlja, da tisti posamezniki, ki so bili bolj narcisistični v svojem pogovoru, 

pogosteje uporabljajo zaimek »jaz«, medtem ko manj pogosteje uporabljajo zaimka »mi« ali 

»vi«. Druga študija pa je pokazala, da imajo narcisi, ki na svojem Facebook profilu 

uporabljajo bolj osebne zaimke, tudi več samo-promocije in bolj privlačno profilno 

fotografijo ter v svojih objavah uporabljajo bolj agresivne besede in tudi več kletvic. Vse to 

kaže na ljudi, ki so polni samih sebe, tako da nismo presenečeni, da spletna socialna omrežja, 

kot je na primer Facebook, spodbujajo rast narcističnih osebnosti (Rosen, 2012).                      

 

Zanimiva je tudi raziskava Narcisizem in spletna socialna omrežja (ang. Narcissism and 

Social Networking Web Sites), ki sta jo izvedla Buffardi in Campbell (2008), kjer sta 

preučevala vlogo narcisizma na spletnih socialnih omrežjih na 156 dodiplomskih študentih, 

starih od 18 do 23 let, uporabnikih Facebooka, saj po njihovem mnenju ravno Facebook 

najbolje pomaga posameznikom pri samo-predstavitvi. V tej raziskavi so narcisistično 

vedenje na spletnih socialnih omrežjih ocenjevali z NPI vprašalnikom, ki meri narcisizem kot 

osebnostno lastnost posameznika in temelji na štiridesetih izbirah osebnega vprašalnika in 

kjer višji rezultati na NPI lestvici pomenijo, da je oseba bolj narcisistična. Sam vprašalnik 

smo tudi mi vključili v spletni anketni vprašalnik (glej Priloga 1). Njihova študija je pokazala, 

da mladostniki, ki kažejo več znakov narcisističnega vedenja, objavljajo na svojih spletnih 

profilih fotografije, kjer je njihov obraz popolnoma in jasno viden. Tako osebe, ki so bolj 

narcisistične, stalno iščejo pozornost s pomočjo objavljanja slik. 
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Davenport in drugi (2014) so opravili tudi zanimivo raziskavo v zvezi s spletnimi socialnimi 

omrežji in narcisizmom. Njihova študija temelji na preučitvi razlik razmerja med stopnjo 

narcisizma, med dvema najbolj priljubljenima, ampak drugačnima spletnima socialnima 

omrežjema, Facebookom in Twitterjem. Iz opravljene raziskave so ugotovili, da naj bi spletno 

socialno omrežje Twitter imelo več možnosti za razvijanje narcisističnega vedenja v 

primerjavi s Facebookom. V njihovi študiji so predpostavljali, da naj bi obe spletni socialni 

omrežji omogočali svojim uporabnikom enostaven način za narcisistično vedenje, kjer se 

lahko razkazujejo, iščejo pozornost in se samo-promovirajo, kar jim pomaga ohranjati njihovo 

napihnjeno samopodobo. Čeprav je tukaj bolj izpostavljeno spletno socialno omrežje Twitter, 

ki naj bi po njihovem imelo večjo moč za razvijanje narcisističnega vedenja, ki temelji na 

iskanju in ohranjanju »privržencev« (ang. followers).  

 

Tudi v eksperimentalni raziskavi, ki so jo opravili Gentile in drugi (2012) o spletnih socialnih 

omrežij in narcisizmu, ugotovimo, da naj bi spletno socialno omrežje Facebook bilo bolj 

»prizanesljivo« do uporabnikov in naj bi imelo manjšo možnost za razvijanje narcisističnega 

vedenja pri uporabnikih. Tudi njihova raziskava je namreč pokazala, da naj bi Facebook imel 

manj možnosti za razvijanje narcisistične osebnosti pri uporabnikih, kot na primer spletno 

socialno omrežje MySpace, ki so ga vključili v raziskavo, saj je Facebook namenjen za 

vzpostavljanje in ohranjanje prijateljstev, medtem ko naj bi MySpace ponujal večjo možnost 

za razvijanje narcisistične osebnosti, saj uporabniki na tem omrežju »zbirajo privržence« in ne 

prijateljev.  

 

Torej kljub temu da naj bi bila druga spletna socialna omrežja v primerjavi s Facebookom bolj 

naklonjena razvijanju narcisističnega vedenja, smo se v nalogi odločili preučevati ravno 

Facebook kot najbolj priljubljeno in obiskano spletno socialno omrežje mladih odraslih, saj 

menimo, da ravno tako lahko pretirana oziroma »nepravilna« uporaba tega omrežja vodi k 

razvijanju narcisističnega vedenja.  

Cilj spletnih socialnih omrežij je, da so socialna. Ponujajo namreč mnogo izbir, izmed katerih 

je mnogo takšnih, ki spodbujajo nekakšno obliko narcisizma. Na primer: Kakšno sliko naj 

uporabim za svoj profil, da bom videti na njej lepši, pametnejši, zanimivejši? (Rosen, 2012). 

Uporabnikom omogočajo, da na njih objavijo svoje uspehe, dosežke, s čimer si želijo, da jih 

drugi uporabniki poveličujejo (Toma, 2015).  
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Tako ima tudi Facebook stran oziroma zavihek, ki je namenjen izključno nam (»O meni«), 

kjer lahko tako objavimo o sebi vse, kar želimo. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da se 

moramo poveličevati in napihovati. Zato je potrebno paziti, kako se predstavimo drugim, da 

ne izpademo preveč narcisistični. Vendar ni samo računalnik tisto tehnološko področje, kjer 

lahko zasledimo narcisistično vedenje. V poštev pridejo tudi vse bolj prisotni mobilni oziroma 

pametni telefoni, ki so v zadnjem času postali vse bolj priljubljeni. Stalno jih imamo pri sebi, 

še med obroki in v kinu jih ne izključimo, saj želimo biti stalno na tekočem. Priznati pa je 

potrebno, da so pametni telefoni čudovita iznajdba sodobne tehnologije, saj nam omogočajo, 

da smo lahko povezani preko spletnih socialnih mrež in da lahko preverjamo svojo 

elektronsko pošto kjerkoli, vendar so tudi krivi za vse bolj narcisistično vedenje ljudi, saj si 

vedno želimo ostati v »stiku« s svetom in se pred njim kazati v najboljši luči. Obstaja veliko 

več načinov za ljudi, ki si delijo nekatere od teh narcisističnih teženj, da jih izrazijo prek 

svojih tehnoloških interakcij. Človek, ki pošlje veliko elektronske pošte, kjer se baha s 

svojimi dosežki; ženska, ki ovira vrsto v trgovini, ko po telefonu glasno razlaga o svojih 

težavah; najstnik, ki se odzove na novico, da se je njegov prijatelj razšel z dekletom na ta 

način, da mu pripoveduje, kako lepo popoldne je on preživel s svojim dekletom, vsekakor 

kaže na pomanjkanje empatije. Vsa ta dejanja kažejo na prve znake narcisističnega vedenja. 

Tako nam vsaka sodobna tehnologija omogoča, da delujemo v ozadju, iz svojih zaslonov, kjer 

nas ljudje ne morejo videti, ta pa predstavlja tudi številne priložnosti, da začnemo razvijati 

značilnosti narcisistične osebe (prej opisanih devet značilnosti NPD) (Rosen, 2012). 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL  

 

 

V empiričnem delu magistrske naloge želimo s pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode 

preučiti in prikazati, ali spletna socialna omrežja vplivajo in kako vplivajo na posameznikovo 

samopodobo ter v kolikšni meri se dojemanje samega sebe spreminja v spletnih socialnih 

omrežjih, ali bi lahko rekli, da gre za vse bolj narcisistično vedenje današnjih mladih odraslih, 

ki sebe postavljajo nad vse. 
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3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Glede na že obstoječe raziskave in pregledano literaturo smo si na začetku pisanja naloge 

postavili raziskovalni problem, ki nas je usmerjal skozi celotno pisanje naloge in na katerem 

smo nalogo gradili (Lamut in Macur, 2012); in sicer preučiti, ali lahko spletna socialna 

omrežja vplivajo na posameznikovo samopodobo ter ali slednja lahko pri mladem odraslem 

posamezniku izoblikujejo narcisistično vedenje.  

Tako želimo problem spletnih socialnih omrežjih in njihovega vpliva na samopodobo ter na 

možnost razvijanja narcisističnega vedenja, ki je v zadnjem času vse bolj in zanimiv, pojasniti 

oziroma preveriti na vzorcu slovenskih mladih odraslih in tako prispevati k večjemu 

zavedanju te problematike ter k doprinosu novih spoznanj na to temo (Lamut in Macur, 

2012).   

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

 

Spletna socialna omrežja so postala v zadnjem času zelo zanimiv ter zelo razširjen fenomen, 

zlasti med mladimi, ki so jih tako rekoč »zasužnjila«. Prav zaradi tega nas je zanimalo, v 

kolikšni meri so spletna socialna omrežja pomembna in v kolikšni meri vplivajo na mlade 

odrasle. Tako je osnovni namen in cilj naše magistrske naloge ugotoviti, ali lahko ter kako 

spletna socialna omrežja vplivajo na nekatera posamezna področja posameznikove 

samopodobe, kot so sprejetost, zadovoljstvo s seboj, ter ali slednja lahko pri mlademu 

odraslemu  uporabniku izoblikujejo narcisistično vedenje. 

 

Poleg glavnega cilja bomo s pomočjo opravljene raziskave zasledovali še naslednje cilje:   

 kakšni so glavni motivi mladih odraslih za uporabo spletnih socialnih omrežij;  

 kako komentarji in »všečki« vplivajo na samopodobo mladih odraslih; 

 ali obstajajo razlike med spoloma; 

 kakšna je samopodoba mladih odraslih; 

 kako se kaže narcisizem na spletnih socialnih omrežjih. 

 

Opravljena raziskava nam bo v pomoč pri potrjevanju oziroma ovržbi postavljenih hipotez. 
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3.3 Metodologija  

 

Raziskovalna vprašanja in hipoteze nam narekujejo drugačno izbiro raziskovalne metode 

(Šauperl v Šauperl, 2005), pri čemer nam postavljanje hipotez narekuje izbiro kvantitativnih 

metod, medtem ko postavitev raziskovalnega vprašanja zahteva izbiro kvalitativnih metod 

raziskovanja. V našem delu smo uporabili obe metodi, tako kvantitativno kot kvalitativno. 

Kvantitativno metodo smo opravili s pomočjo spletne ankete. Razlog za izbor spletne ankete 

je dejstvo, da živimo v digitalni dobi, ki nam omogoča večjo interaktivnost in hitrejše ter 

cenejše zbiranje podatkov.  

Anketna metoda je posebna metoda za zbiranje podatkov o mišljenjih, stališčih respondentov 

oziroma anketirancev. Pri anketni metodi ne gre zgolj za postavljanje vprašanj in zbiranje 

odgovorov nanj, ampak gre za postavljanje prav določenih, specifičnih vprašanj določeni 

skupini ljudi, na točno določen način, z namenom pridobiti resnične odgovore (Ambrožič v 

Šauperl, 2005). Z opravljeno anketo bomo lahko potrdili ali zavrnili izbrane hipoteze, saj je 

anketna metoda dobra tehnika verifikacije, s katero lahko preverjamo, kako se določena 

mnenja oziroma stališča gibljejo v neki populaciji (Knežević, 2010). 

Ker smo želeli dobiti tudi globlje, subjektivne podatke na vprašaja, smo izvedli tudi 

kvalitativno analizo, pri kateri smo opravili dva strukturirana, računalniško posredovana 

intervjuja, kjer smo tako preučevani problem strokovno dodatno podkrepili. Tukaj smo se 

obrnili na dva psihologa, ki sta nam bila sposobna dati strokovne, subjektivne in poglobljene 

odgovore na postavljena vprašanja (Ambrožič v Šauperl, 2005).  

 

V našem delu se obe metodi med seboj lepo dopolnjujeta ter dograjujeta, s čimer smo 

problem vpliva spletnih socialnih omrežij na samopodobo mladih ter na možnost razvijanja 

narcisističnega vedenja empirično podkrepili (Ambrož in Colarič–Jakše, 2015), kar je v 

nadaljevanju podrobneje predstavljeno. 

 

3.4 Raziskovalna vprašanja in hipoteze kvantitativne paradigme raziskovanja 

 

Vsako strokovno oziroma znanstveno delo se začne s postavitvijo vprašanj, ki raziskovalca 

oziroma raziskovalce zanimajo. Tako temelji tudi naše delo na predhodno postavljenih 

vprašanjih na neodgovorjeni problem, iz katerih smo izpeljali hipoteze oziroma domneve, iz 

katerih zopet lahko razberemo namen oziroma cilje raziskovalnega dela (Šauperl v Šauperl, 

2005).  
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Naša raziskovalna vprašanja so: 

V1: Ali lahko spletna socialna omrežja mladim odraslim pomagajo pri oblikovanju 

samopodobe? 

V2: Ali lahko mladi z uporabo spletnih socialnih omrežij razvijajo bolj narcisistično vedenje? 

 

Hipoteze, ki jih bomo s pomočjo statističnih analiz potrdili ali ovrgli in ki se navezujejo na 

raziskovalna vprašanja, so:  

H1: Mladi odrasli v večji meri uporabljajo spletna socialna omrežja za preganjanje dolgčasa 

kot zaradi občutka pripadnosti in sprejetosti.  

H2: Pozitivni komentarji na spletnem socialnem omrežju mladim odraslim pomagajo pri 

vzdrževanju pozitivne samopodobe. 

H3: Ženske lažje ohranjajo svojo samopodobo na spletnih socialnih omrežjih v primerjavi z 

moškimi. 

H4: Pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij lahko vodi v narcisistično vedenje. 

H5: Tisti uporabniki spletnih socialnih omrežij, ki pogosteje spreminjajo svojo profilno 

fotografijo, so bolj narcisistični od tistih uporabnikov, ki to manjkrat počnejo. 

H6: Tisti uporabniki spletnih socialnih omrežij, ki imajo veliko virtualnih prijateljev, so v 

osnovi bolj narcisistični v primerjavi s tistimi uporabniki, ki imajo manj virtualnih prijateljev. 

H7: Mladi odrasli se spoštujejo, zaupajo in se cenijo, kar vpliva na to, da so zadovoljni s 

seboj. 

H8: Spletna socialna omrežja današnjim mladim odraslim pomagajo pri oblikovanju 

samopodobe. 

 

S pomočjo postavljenih hipotez smo usmerjali naše raziskovalno delo in tako prispevali k 

sami konkretizaciji našega raziskovalnega problema (Flere, 2000).  

 

3.4.1 Predstavitev baze podatkov in opis vzorca 

 

Spletni anketni vprašalnik smo objavili na spletni strani 1.ka.si. Spletna anketa je bila aktivna 

od 16. junija 2015 do 13. avgusta 2015. Vsebuje 29 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Pri 

sestavljanju vprašanj smo poskušali biti objektivni, saj nismo želeli vsiljevati svojih idej. 

Vprašanja, ki so bila vključena v spletno anketo, najdemo pod Priloga 1.  

Anketirance smo pridobili s pomočjo samoizbirnega vzorca, tako da smo povezavo do spletne 

ankete objavili na domačem Facebook profilu ter za pomoč prosili tudi Fakulteto preko 
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elektronske pošte, kjer se je odzvalo skupaj 281 anketirancev, od tega jih je pravilno izpolnilo 

vprašalnik 167. Do odstopanja je prišlo, ker nekateri niso ustrezali izbrani starostni kategoriji, 

tj. Net generaciji, bili so mlajši od 25 let oziroma starejši od 35, le malo jih ni imelo Facebook 

profila, nekateri pa niso izpolnili ankete do konca.  

 

Demografski podatki o anketiranih:  

 

Graf 3.1: Struktura anketirancev po spolu 

 
Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

V raziskavi je sodelovalo več žensk kot moških, teh je bilo 134, kar predstavlja 80 % vseh 

anketirancev, medtem ko je bilo moških 33, kar je 20 %.  

 

V našem delu smo se tako osredotočili na mlade, rojene po letu 1980 in ki jim lahko tudi 

pravimo »Net generacija«, to so mladi, ki so stari od 25 do 35 let. To starostno skupino smo si 

izbrali tudi zaradi boljših odgovorov, ki bodo tako prispevali k zanesljivejšim podatkom, kot 

če bi na primer izbrali najstnike oziroma mlajšo generacijo, za katero menimo, da bi dobili 

»skope« odgovore.                        
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Graf 3.2: Starostna sestava anketirancev  

 
Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

V raziskavi je sodelovalo več mlajših, starih od 25 do 29 let, teh je 66 %, medtem ko je 

starejših, od 30 do 35 let, 34 %. 

 

Naši mladi odrasli zajeti v vzorec, prihajajo iz skoraj celotne Slovenije, največ anketirancev je 

iz Goriške regije (41,98 %), sledi Osrednjeslovenska (24,69 %). Nobenega anketiranca ni bilo 

iz Pomurske, Koroške ter Zasavske regije. En anketiranec pa ni želel razkriti kraja 

prebivališča. V večini je šlo za zaposlene osebe, 58,68 %, študentov je 26,95 %, brezposelnih 

pa 14,37 %. Po stopnji izobrazbe prevladujejo tisti z dokončano visokošolsko izobrazbo 

(53,01 %).  

 

3.4.2 Opis spremenljivk 

 

Na začetku spletnega anketnega vprašalnika smo postavili dve izločitveni in obvezni 

vprašanji, tako da smo zajeli samo uporabnike spletnega omrežja Facebook, ki sodijo v Net 

generacijo: 

 V1 – Facebook profil: anketiranci so izbirali med dvema odgovoroma, da (vrednost 1) in 

ne (vrednost 2). Tisti, ki so izbrali vrednost 2, so bili izločeni.  

 STAR – Starostna skupina: tukaj so bila na voljo štiri starostna obdobja: 18–24 let 

(vrednost 1), 25–29 let (vrednost 2), 30–35 let (vrednost 3) in več kot 35 let (vrednost 4). 

Tisti, ki so izbrali vrednost 1 in 4 so bili izločeni in niso nadaljevali z izpolnjevanjem 

vprašalnika.  
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V nadaljevanju pa smo uporabili še 17 spremenljivk: 

 Spol: moški (vrednost 1) in ženski (vrednost 2). Spremenljivka je nominalna. 

 V4 – Najpogostejši razlog uporabe spletnih socialnih omrežij: tukaj so morali anketiranci 

izbrati en odgovor od devetih možnih. Spremenljivka je numerična.  

 V5 – Število prijateljev na Facebooku: anketiranci so izbirali med petimi podanimi 

možnostmi; 100–300, 300–500, 500–700, 700–1.000 in več kot 1.000. Spremenljivka je 

numerična. 

 V8 – Profilna fotografija: anketiranci so izbirali med dvema možnima odgovoroma, da 

(vrednost 1) in ne (vrednost 2). Spremenljivka je nominalna.  

 V9 – Kdo oziroma kaj je na profilni fotografiji: na to vprašanje so odgovarjali tisti 

anketiranci, ki so izbrali pri spremenljivki V8 vrednost 1. Spremenljivka je nominalna.  

 V10 – Razlog za izbor te fotografije: tukaj so anketiranci izbirali med šestimi možnimi 

odgovori. Spremenljivka je nominalna. 

 V11 – Osebe, ki vidijo to fotografijo, bi me opisale kot…: tukaj so morali anketiranci 

dokončati stavek. Spremenljivka je nominalna.  

 V12 – Sprememba profilne fotografije v zadnjem letu: tukaj so anketiranci izbirali med 

petimi možnimi odgovori, od vrednosti 1 (nikoli) do vrednosti 5 (več kot 10 krat ). 

Spremenljivka je ordinalna. 

 V19a – Se spoštujem, zaupam in cenim: anketiranci so izbirali med petimi možnimi 

odgovori, in sicer: od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne velja, 2 ne velja, 3 niti niti, 4 velja in 

5 povsem velja. Spremenljivka je numerična. 

 V20 – Pozitivni komentarji in všečki pripomorejo k pozitivni samopodobi: tukaj so 

anketiranci izbirali med tremi možnimi odgovori: da (vrednost 1), ne (vrednost 2) in ne 

vem (vrednost 99). Spremenljivka je nominalna.  

 V22b – Lažje ohranjam svojo samopodobo na spletnih socialnih omrežjih, kot v živo: 

anketiranci so izbirali med petimi možnimi odgovori strinjanja, in sicer: od 1 do 5, kjer 1 

pomeni, da se z omenjeno trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo, 3, da se niti ne 

strinjajo, niti se strinjajo, 4, pomeni, da se strinjajo in 5, da se povsem strinjajo. 

Spremenljivka je numerična. 

 V22c – Pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij, lahko vodi v narcisitično vedenje: 

tudi tukaj so anketiranci izbirali med petimi možnimi odgovori strinjanja. Spremenljivka 

je numerična. 

 V22d – Zadovoljen/a sem sam/a s seboj, takšnim/takšno kot sem: anketiranci so zopet 

izbirali med petimi možnimi odgovori strinjanja. Spremenljivka je numerična. 
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 V22e – Nagnjen/a sem k razvrednotenju same/ga sebe: anketiranci so izbirali med petimi 

možnimi odgovori strinjanja, in sicer; od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se z omenjeno trditvijo 

sploh ne strinjajo, 5 pa, da se povsem strinjajo. Spremenljivka je numerična. 

 V23: Spletna socialna omrežja …: tukaj so morali anketiranci izbirati med tremi možnimi 

trditvami; lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe (vrednost 1), ne morejo 

pomagati pri vzdrževanju pozitivne samopodobe (vrednost 2) in razvijajo vse bolj 

narcisistične posameznike (vrednost 3). Spremenljivka je ordinalna.  

 V24 – Spletna socialna omrežja pomagajo pri vzdrževanju samopodobe: anketiranci so 

izbirali med tremi možnostmi; da (vrednost 1), ne (vrednost 2) in ne vem (vrednost 99). 

Spremenljivka je nominalna.  

 NPI – Indeks narcisistične stopnje: Za merjenje narcisizma smo izbrali vprašalnik 

narcisizma NPI (ang. Narcissistic Personality Inventory), ki je najbolj pogosto uporabljen 

vprašalnik narcisizma, ki sta ga razvila avtorja Raskin in Hall leta 1979 za merjenje 

narcisizma kot osebnostne lastnosti posameznika v neklinični populaciji (Zager–Kocjan in 

Avsec, 2013). Vprašalnik je bil prvotno sestavljen iz 54 nasprotnih postavk oziroma 

trditev, sedaj pa ga sestavlja 40 nasprotnih trditev, kjer imamo v vsakem paru izjav eno 

narcisistično izjavo, medtem ko druga ni, kjer je potrebno izbrati v vsaki vrstici po eno 

trditev, ki je posamezniku bližja. Npr.  

A – Ni mi všeč, da sem v središču pozornosti 

B – Všeč mi je, če sem v središču pozornosti  

Kjer se v tem primeru izbira trditve B, šteje za narcisistično izbiro (Kubarych in drugi, 

2004). Vsak odgovor, ki je označen za narcisistično izbiro, ima po eno točko, kjer se na 

koncu vprašalnika vse narcisistične izbire seštejejo in kjer višji rezultat pomeni, da je oseba 

bolj narcisisitična oziroma ima bolj izražen narcisizem kot njegovo osebnostno lastnost 

(Zorjan in Košir, 2012). Anketiranci so tako med podanimi pari trditev morali izbrati eno, 

kjer gre za metodo prisilne izbire. Tukaj smo sešteli narcisistično obarvane odgovore 

spremenljivk od V21_1 do V21_40  in tako dobili NPI indeks, kjer 1–11 točk pomeni, da 

oseba ni zelo narcisistična (vrednost 1), 12–15 točk srednje (vrednost 2), 16–20 točk 

(vrednost 3) je značilno za slavne osebe, 20–30 točk (vrednost 4) že gre za narcisistično 

vedenje in 31–40 (vrednost 5) pomeni, da je oseba zelo narcisistična. Spremenljivka je 

numerična.  
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3.4.3 Predstavitev uporabljenih metod raziskovanja za dokazovanje hipotez 

 

Kvantitativno analizo smo opravili s pomočjo statističnega programa PSPP, kjer smo na  

izbranih spremenljivkah izvedli naslednje statistične metode. 

 

Pri univariatni statistični analizi smo uporabili:  

 Aritmetično sredino: ali povprečje, ki je zanesljiva (v kolikor so podatki normalno 

porazdeljeni) in najpogosteje uporabljena mera srednjih vrednosti. Dobimo jo tako, da 

seštejemo vse vrednosti in jo delimo s številom teh vrednosti (Ambrož in Colarič–Jakše, 

2015).  

 Standardni odklon: »je kvadratni koren variance« (Ambrož in Colarič–Jakše 2015, str. 

176), ki nam pove, kako so podatki razpršeni oziroma kaže variabilnost podatkov. 

Standardni odklon računamo samo takrat, ko imamo izračunano aritmetično sredino 

(Ambrož in Colarič–Jakše, 2015).  

 Koeficient asimetričnosti in sploščenosti: ko se pridobljeni podatki ne porazdeljujejo 

normalno, takrat govorimo o asimetrični oziroma o sploščeni porazdelitvi. Koeficient 

asimetričnosti merimo z mero asimetrije, koeficient sploščenosti pa z mero sploščenosti. 

Ko sta koeficienta asimetrije in sploščenosti enaka 0, takrat lahko govorimo o normalni 

porazdelitvi. Omenjena koeficienta nam povesta, za koliko se dejanska porazdelitev 

pridobljenih podatkov razlikuje od normalne porazdelitve (Ambrož in Colarič–Jakše, 

2015).  

 T-test za en vzorec: kjer primerjamo aritmetično sredino vzorca, z določeno vrednostjo iz 

populacije (Manoilov, 2010). 

 

Za bivariatno analizo smo uporabili:  

 T-test za neodvisna vzorca: kjer smo primerjali aritmetično sredino numerične 

spremenljivke za vsakega izmed dveh odgovorov kategorične spremenljivke (za dve 

neodvisni skupini) (Manoilov, 2010). 

 Enosmerno analizo variance (ang. One Way ANOVA): pri kateri »gre za primerjavo 

aritmetične sredine numerične spremenljivke za vsakega izmed odgovorov kategorične 

spremenljivke« (Manoilov 2010, str. 60), kjer ima izbrana kategorična spremenljivka več 

kot dva možna odgovora (Manoilov, 2010). 
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Za multivariatno analizo, pa smo uporabili: 

 Multiplo linearno regresijo: kjer gre za analizo večjih numeričnih spremenljivk. V našem 

primeru smo preučevali tri numerične spremenljivke, in sicer odvisno in dve neodvisni 

spremenljivki, kjer smo ugotavljali, katera izmed izbranih neodvisnih spremenljivk v 

največji meri vpliva na izbrano odvisno spremenljivko (Manoilov, 2010).  

 

3.4.4 Postopek zbiranja podatkov, morebitne omejitve in etična vprašanja 

 

Pred samo aktivacijo spletne ankete smo v programu 1.ka opravili testni vnos, kar nam je 

omogočilo, da smo preverili možnost napak, kjer se je izkazalo, da je vprašalnik postavljen 

ustrezno. Poleg tega smo se odločili opraviti še pilotno raziskavo na vzorcu treh ljudi, če bi 

morebiti odkrili nejasnosti glede samih vprašanj ter, da smo se prepričali, da je vprašalnik 

smiseln in razumljiv. 

Vprašalnik smo torej pred samo aktivazicijo dobro pregledali in preverili, ali je pravilno ter 

dobro oblikovan. Ko smo spletni vprašalnik pošiljali preko elektronske pošte oziroma, ko smo 

ga objavili na osebni Facebook strani, smo mu preložili kratko spremno pismo, kjer smo 

razložili namen raziskave ter kratka navodila za izpolnjevanje (Easterby–Smith in drugi, 

2007).  

Podatki, ki so služili za analizo, so bili tako zbrani s pomočjo spletnega anketnega 

vprašalnika, kjer so anketiranci odgovarjali na 28 vprašanj zaprtega tipa in na eno vprašanje 

odprtega tipa.  

Vprašanja smo zaradi lažje preglednosti razdelili v tri bloke. Blok 1 je sestavljen iz dveh 

izločitvenih obveznih vprašanj, ki sta ločili tiste mlade odrasle uporabnike spletnega 

socialnega omrežja Facebook od neuporabnikov, ki za našo raziskavo niso bili relevantni. 

Blok 2 vsebuje vprašanja, ki se navezujejo tako na uporabo spletnega socialnega omrežja 

Facebook, na samopodobo in na narcisizem. Zadnji, blok 3 pa vsebuje demografska 

vprašanja.   

 

Omenili bi še epistemološke težave, ki izhajajo iz pridobljenih intervjujev, saj se je potrebno 

zavedati, da so odgovori zgolj osebni pogled intervjuvanca na problematiko, tako da so 

odgovori na vprašanja subjektivni, saj intervjuvanec odgovarja na podlagi svojega znanja in 

izkušenj (Flere, 2000).  

Največja omejitev v kvalitativnem delu naloge je predstavljala oddaljenost oziroma 

nezmožnosti priti v fizični kontakt z izbranima intervjuvancema, saj smo morali opraviti 



 53  

 

intervjuja preko računalniško posredovane komunikacije, preko elektronske pošte. To je 

največji minus v sami raziskavi, saj je posredovana komunikacija slabša od osebnega 

spraševanja, kjer lahko takoj zastavimo dodatna vprašanja oziroma podvprašanja. Vendar 

kljub temu sta nam bila intervjuvanca v primeru, da ne bi bili zadovoljni z odgovori, vedno na 

razpolago.  

Pri naši raziskavi smo delovali v skladu z etičnimi načeli v raziskovanju. Pri spletnem 

anketiranju smo upoštevali načelo anonimnosti in zaupnosti in tako vsem anketirancem 

omogočili anonimnost. Naše ravnanje je bilo v skladu z etiko, saj smo vsakemu morebitnemu 

anketirancu omogočili, da se prostovoljno odloči sodelovati v raziskavi in tako izpolniti 

spletno anketo (Ambrož in Colarič–Jakše, 2015).  

 

Pridobljeni podatki so bili obdelani v statističnem programu PSPP ter v programu Microsoft 

Office Excel 2003, s katerim smo podatke grafično prikazali.  

 

3.5 Kvalitativna metoda 

 

Za kvalitativno raziskavo velja, da raziskovalci izbirajo med manjšim številom primerov ali 

celo med enim samim primerom, odvisno od namena raziskave. Tukaj ne moremo govoriti o 

reprezentativnem vzorčenju in tako niti ne moremo dobljenih podatkov oziroma ugotovitev 

posploševati na celotno populacijo. V našem primeru smo opravili dva elektronsko 

posredovana strukturirana intervjuja z dvema psihologoma, ker smo želeli izbrane 

kvantitativne podatke še dodatno obogatiti. Obema intervjuvancema smo preko elektronske 

pošte posredovali izdelan vprašalnik, s katerim smo obema zastavili ista vprašanja na enak 

način. Ta način intervjuja nam je omogočal primerljivost odgovorov (Mesec, 1998).  

Kljub temu da omogoča lažjo obdelavo in analizo podatkov, je slabost te metode raziskovanja 

v tem, da ne omogoča proste komunikacije. 

 

Dobljeno empirično gradivo oziroma odgovore smo uredili tako, da smo jih ponovno prepisali 

in jih uredili (glej Prilogo 3 in Prilogo 4). Odgovore smo uredili v tabelo, kjer smo na desni 

strani pustili najprej prazen prostor, kasneje pa smo v ta prostor vpisovali pojme oziroma 

kode (odprto kodiranje), kjer je vsak pojem označen z drugo barvo, da se jih hitreje loči in 

najde (glej Prilogo 5). Nadaljevali smo z oblikovanjem abstraktnejših pojmov oziroma s 

kodiranjem, kjer smo dobljena besedila razčlenili na sestavne dele, da smo tako dobili 

smiselne enote kodiranja, ki so lahko stavek, fraza, misel, odstavek, poglavje, dogodek itd. 
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Kljub temu da smo nekatere dele besedila izpustili, jih pri sami analizi nismo povsem 

ignorirali, saj so nam bila ravno tako v pomoč pri ugotovitvah. Dobljene pojme oziroma kode 

smo nato med seboj primerjali in tiste, ki so si bili podobni, smo združili v širše kategorije, na 

koncu pa smo dobljene pojme oziroma kode združili po ravneh abstraktnosti (glej Prilogo 6), 

kjer smo zadevo skrčili in tako prišli do relevantnih ugotovitev.  

 

Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave se glasi: Ali lahko in kako spletna socialna 

omrežja vplivajo na samopodobo mladih odraslih ter pripomorejo k razvijanju vse bolj 

narcisističnega vedenja?  

 

3.5.1 Predstavitev intervjuvancev  

 

Za izvedbo kvalitativne raziskave smo se obrnili na dva psihologa, ki jima je svet spletnih 

socialnih omrežij blizu ter sta tako na področju obravnavane tematike kompetentna.  

 

Prva intervjuvanka je psihologinja dr. Jana Krivec. Je predstojnica šole za psihoterapijo, 

predavateljica in koordinatorka prakse na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici, šahovska velemojstrica in večkratna državna članska prvakinja v šahu ter članica 

slovenske ženske šahovske reprezentance. Deluje na področju kognitivne psihologije, umetne 

inteligence in demografije. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih in raznih psiholoških 

predmetih fakultete, kot raziskovalka na področju umetne inteligence je delala tudi na 

Institutu Jožefa Štefana med letoma 2005 do 2011. Sodelovala je tudi na večjih mednarodnih 

konferencah, kot (so)avtor je sodelovala pri objavi več znanstvenih revijskih prispevkov. V 

svoji karieri je imela možnost sodelovati tudi pri organizaciji mednarodne multikonference 

Informacijska družba, kjer je imela glavno vlogo (Fuds.si).  

Drugi intervjuvanec je psiholog doc. dr. Bojan Musil, predavatelj na Filozofski fakulteti v 

Mariboru ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru 

(Sicris.izum.si). Musil se ukvarja z medkulturnimi študijami vrednot, vrednotnih usmeritev in 

pojmovanj osebnosti, sodeloval je tudi v raziskavi Mladina 2010 (Vizjak–Pavšič, 2011).  

 

Oba intervjuja smo zaradi nezmožnosti vzpostavitve osebnega stika zaradi same narave dela 

intervjuvancev opravili posredovano, preko elektronske pošte. Na ta način smo pred samo 

izvedbo intervjujev preko elektronske pošte tudi prišli v stik z intervjuvancema, tako smo ju 

prosili za sodelovanje in oba sta privolila v sodelovanje v naši raziskavi. Preden smo jima 
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vprašanja posredovali, smo ju obvestili o namenu naše raziskave. Dr. Krivčevi smo vprašanja 

posredovali 1. 7. 2015, dr. Musliju pa so bila vprašanja posredovana 22. 7. 2015.   

Intervjuvanca sta nam bila v veliko pomoč pri boljšemu razumevanja prebrane literature ter z 

njunimi odgovori smo prišli tako do bogatejšega in celovitejšega razumevanja preučevanega 

problema (Mesec, 1998), s katerim smo dodatno obogatili dobljene kvantitativne podatke.  

 

3.5.2 Analiza kvalitativnega dela 

 

V tabeli 6.7 (glej Prilogo 6) so predstavljene ključne ugotovitve iz analize intervjujev. Tabela 

je razdeljena na tri ravni. 1. raven predstavlja podatke, ki smo jim pripisali isti pojem iz obeh 

intervjujev. 2. raven predstavlja enote kodiranja, ki smo jih uporabili pri intervjujih. 3. raven 

predstavlja sklope, na katere je intervju razdeljen; in sicer uporaba spletnih socialnih omrežij,  

spletna socialna omrežja in samopodoba, spletna socialna omrežja in narcisizem, vpliv 

spletnih socialnih omrežij na samopodobo in narcisizem pri mladih odraslih.  

Pri tem so odgovori psihologije Krivec označeni z rdečo barvo, odgovori psihologa Musilja 

pa z modro barvo. S pomočjo izdelane tabele smo prišli do končnih ugotovitev, ki smo jih 

pridobili iz intervjujev. 

 

3.6 Rezultati in interpretacija kvantitativne metode  

 

Tukaj so predstavljeni ključni rezultati, do katerih smo prišli s pomočjo opravljene spletne 

ankete, ki smo jih obdelali oziroma analizirali v statističnem programu PSPP ter v Wordovem 

Excelu. S pomočjo teh smo tako lahko potem prišli do ključnih ugotovitev, ki so predstavljene 

v nadaljevanju.  

 

3.6.1 Univariatna statistična analiza 

 

Univariatna statistična analiza oziroma deskriptivna analiza je analiza ene spremenljivke. 

Tukaj smo računali frekvence ter deleže posamezne spremenljivke, pri številskih 

spremenljivkam pa tudi mero srednje vrednosti (Manoilov, 2010). Za boljšo preglednost smo 

se odločili v tem primeru podatke raje grafično prikazati. 
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Graf 3.3: Najpogostejši razlogi uporabe spletnih socialnih omrežij  

 
Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

Kot najpogostejši razlog za uporabo spletnih socialnih omrežij so anketiranci označili, da jih 

uporabljajo predvsem za preganjanje dolgčasa (60 anketirancev, kar predstavlja 35,93 %), 

sledi vzrok uporabe za ohranjanje stikov (53 anketirancev, kar je 31,74 %), na tretjem mestu 

pa je kot najpogostejši razlog zabava (35 anketirancev oziroma 20,96 %). Medtem ko drugi 

razlogi, da bi mladi odrasli uporabljali spletna socialna omrežja na primer za stabilnejšo 

samopodobo, niso velikokrat izbrani, tako je na primer razlog, da uporabljajo spletna socialna 

omrežja za samopromocijo, je izbralo le 10 anketirancev (5,99), zaradi občutka sprejetosti in 

pripadnosti le trije (1,80 %) in za lažje samoizražanje samo en anketiranec (0,60 %).  

 

Graf 3.4: Profilna fotografija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 
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Profilna fotografija se prikaže v zgornjem levem kotu spletnega omrežja in deluje kot 

primarni označevalec uporabnikove identitete in je najboljši poskus posameznikove samo-

predstavitve drugim uporabnikom (Strano, 2008).  

Kot lahko vidimo, ima večina anketirancev na spletnem socialnem omrežju svojo lastno 

fotografijo, tj. 89,22 %, medtem ko le 10,78 % anketirancev nima svoje lastne fotografije 

(imajo fotografijo svojih otrok, živali, narave, simbolne slike) (glej Priloga 2, Graf 6.1). Pri 

izbiri profilne fotografije pa mladi odrasli selektivno izbirajo tiste fotografije, na katerih so 

videti lepi, privlačni (glej Priloga 2, Tabela 6.1), saj to zvišuje njihovo samopodobo. To, da 

dajejo velik poudarek na svojo zunanjost, je lahko tudi pomemben pokazatelj narcisističnega 

vedenja, saj to lahko povežemo s tem, da je takšnega posameznika lahko strah pred 

neuspehom. 

 

Graf 3.5: Pozitivni komentarji pripomorejo k pozitivni samopodobi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

Kot je razvidno, naj bi pozitivni komentarji, ki jih mladi odrasli prejmejo na svojem profilu, 

vplivali pozitivno na njihovo samopodobo (57, 49 %) in 20,96 % jih meni, da ne pripomorejo 

k njihovi pozitivni samopodobi. Ta rezultat je popolnoma v skladu s teorijo, ter z drugimi 

ugotovitvami raziskave, ki jo omenja Ahn (2011), ki je predstavljena kasneje.  
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Graf 3.6: Spletna socialna omrežja pomagajo pri vzdrževanju samopodobe 

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

Kot lahko vidimo iz zgornjega grafa, spletna socialna omrežja našim anketirancem ne 

pomagajo pri oblikovanju njihove samopodobe, saj je takih, ki pravijo, da jim ne pomagajo 

kar 57,89 %, medtem ko jih le 23,35 % pravi, da jim pomagajo, 19,16 % anketirancev pa se 

ne zna opredeliti. Tukaj je ena manjkajoča vrednost. Po drugi strani pa lahko iz tabele 6.5 

(glej Prilogo 2) lahko vidimo, da se več anketirancev strinja s trditvijo (33,53 %), da spletna 

socialna omrežja lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe, kot ne morejo 

pomagati (23,35 %).  

Priznati moramo, da nas je rezultat malce presenetil, saj smo bili menja, da bodo številke 

nekoliko drugačne oziroma, da bo delež tistih, ki pravijo, da pomagajo, višji. Čeprav nam je 

po drugi strani všeč, saj smo menja, da to kaže na to, da mladi odrasli znajo ločevati med 

resničnim in virtualnim svetom.  
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Graf 3.7: Stopnja narcisizma Net generacije  
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Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 

Iz zgornjega grafa lahko vidimo, da je stopnja narcisizma naših anketirancev visoka. Tukaj 

smo NPI vprašalnik sešteli, kjer ima narcisistični odgovor eno točko, ne narcisistični odgovor 

pa je brez točke. Na koncu smo naredili novo spremenljivko (NPI) in sešteli vse točke, zbrane 

na NPI vprašalniku. Če ima anketiranec od 1 do 11 točk, gre za nizko stopnjo narcisizma, od 

12 do 15 točk gre za srednjo stopnjo, če je zbral od 16 do 20 točk, je podoben slavnim 

osebam, od 20 do 30 točk, kjer jih je tudi v našem primeru največ (31,74 % oziroma 53 

anketirancev) pa pomeni, da so te osebe narcisistične, če so zbrali od 31 do 40 točk, velja za te 

osebe, da so zelo narcisistične, v našem primeru je takih le 5 takih anketirancev oziroma slabe 

3 %.  

 

Graf 3.8: Pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij lahko vodi v narcisistično vedenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015).  
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Pri našem vzorcu smo preverili tudi, ali menijo, da naj bi pretirana aktivnost oziroma uporaba 

spletnih socialnih omrežij, povzročala pri posamezniku bolj narcisistično vedenje. Kot lahko 

vidimo, nam rezultati kažejo, da se anketirani mladi odrasli strinjajo s tem, teh, ki se strinjajo, 

je 48,48 %, tistih, ki se povsem strinjajo, je 26,67 %. Tako, da lahko rečemo, da se z 

omenjeno trditvijo strinja kar 75,15 % anketiranih mladih odraslih. Tudi aritmetična sredina 

(glej Prilogo 2, Tabela 6.3) je visoka, saj znaša 3,90, kar je na petstopenjski lestvici strinjanja 

visoko.  

 

3.6.2 Bivariatna statistična analiza 

 

V tem primeru smo analizirali dve spremenljivki med seboj, s čimer smo želeli preveriti, ali 

obstajajo kakšne statistično značilne povezave ali razlike med izbranima spremenljivkama 

(Manoilov, 2010).  

 

Tabela 3.1: T-test za neodvisna vzorca (V22b * SPOL) 

 Spol N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon  

Standardna 

napaka  

Lažje ohranjam svojo 

samopodobo na spletnih 

socialnih omrežjih, kot v živo 

moški 32 2,44 1,13 0,20 

ženski 134 2,16 1,08 0,09 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Iz rezultatov, prikazanih v zgornji tabeli lahko vidimo, da so v povprečju anketirani moški 

tisti, ki lažje ohranjajo svojo samopodobo na spletnih socialnih omrežjih, v primerjavi z 

ženskami, saj znaša aritmetična sredina pri moških 2,44, pri ženskah pa 2,16. Ta ugotovitev 

velja le za izbrani vzorec, ker je signifikanca (Sig. 0,61) večja od 0,05, tako da podatkov ni 

možno posplošiti na populacijo. Kljub temu, da so se pokazale razlike glede na spol, 

ugotovitev ni statistično pomembna.  
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Tabela 3.2: Enosmerna analiza variance (V5 * NPI) 

  N Aritmetičn

a sredina 

Standardn

i odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja srednje 

vrednosti 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Seštevek 

NPI 

vprašalnika 

100 – 300 56 2,23 1,16 0,15 1,92 2,54 

 300 – 500 51 2,75 1,21 0,17 2,40 3,09 

 500 – 700 24 3,00 1,22 0,25 2,49 3,51 

 700 –

1.000 

22 3,00 1,23 0,26 2,45 3,55 

 več kot 

1.000 

14 3,29 0,99 0,27 2,71 3,86 

 Skupaj 16

7 

2,69 1,22 0,09 2,50 2,88 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela 3.3: ANOVA 

  Vsota 

kvadratov 

prost. St. Srednja 

vrednost 

F Statistična 

značilnost 

Seštevek 

NPI 

vprašalnika 

Med 

skupinami 

21,28 4 5,32 3,81 0,01 

 Znotraj 

skupin 

226,53 162 1,40   

 Skupaj 247,81 166    

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Iz zgornje analize variance lahko vidimo, da tisti anketirani mladi odrasli, ki imajo veliko 

prijateljev oziroma več kot 1.000, so v povprečju bolj narcisistični kot tisti, ki imajo manj 

prijateljev, saj znaša aritmetična sredina NPI vprašalnika tistih, ki imajo več kot 1.000 

prijateljev na spletnem socialnem omrežju Facebook, 3,29. To ugotovitev lahko posplošimo 

na celotno populacijo, saj znaša statistična značilnost 0,01, kar je manj kot 0,05.  
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Tabela 3.4: Enosmerna analiza variance (V12 * NPI) 

  N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja srednje 

vrednosti 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Seštevek 

NPI 

vprašalnika 

Nikoli 47 2,66 1,27 0,19 2,29 3,03 

 1 – 2 72 2,65 1,26 0,15 2,36 2,95 

 3 – 5 38 2,74 1,03 0,17 2,40 3,08 

 6 – 8 4 2,25 1,26 0,63 0,25 4,25 

 več kot 

10 

6 3,33 1,63 0,67 1,62 5,05 

 Skupaj 167 2,69 1,22 0,09 2,50 2,88 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela 3.5: ANOVA 

  Vsota 

kvadratov 

prost. St. Srednja 

vrednost 

F Statistična 

značilnost 

Seštevek 

NPI 

vprašalnika 

Med 

skupinami 

3,48 4 0,87 0,58 0,68 

 Znotraj 

skupin 

244,32 162 1,51   

 Skupaj 247,81 166    

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Iz opravljene enosmerne analize variance je razvidno, da tisti mladi odrasli uporabniki 

spletnega socialnega omrežja Facebook, ki pogosteje menjujejo svojo profilno fotografijo, so 

v povprečju bolj narcisistični. Anketiranci, ki so zamenjali v zadnjem letu svojo profilno 

fotografijo na spletnem socialnem omrežju Facebook več kot desetkrat, imajo aritmetično 

sredino NPI vprašalnika 3,40. Vendar ta ugotovitev velja le za izbrani vzorec, ker naša 

statistična značilnost znaša 0,68 (kar je večje od 0,05), zato tega ne moremo z gotovostjo 

posplošiti na celotno populacijo. 

 

3.6.3 Multivariatna analiza 

 

V tem primeru smo izbrali multiplo linearno regresijo, ker lahko z njo analiziramo več kot 

dve numerični oziroma številski spremenljivki hkrati. Z multiplo regresijo bomo tako lahko 
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ugotovili, ali izbrane neodvisne spremenljivke vplivajo na našo odvisno spremenljivko 

(Manoilov, 2010).  

 

Tabela 3.6: Multipla linearna regresija (V22d  V19a, V22e) 

 R-kvadrat Prilagojeni 

R-kvadrat  

Std. 

Napaka 

ocene 

0,46 0,21 0,21 0,68 

Koeficienti 

 B Std. napaka Beta t Statistična 

značilnost 

(Konstanta) 3,20 0,39 0,00 8,15 0,00 

Se spoštujem, 

zaupam in 

cenim 

0,29 0,08 0,29 3,83 0,00 

Nagnjen/a sem 

k 

razvrednotenju 

same/ga sebe 

-0,21 0,06 - 0,27 - 3,58 0,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Odvisna spremenljivka je v tem primeru spremenljivka V22d–Zadovoljen/a sem sam/a s 

seboj, takšnim/takšno kot sem, ki temelji na petstopenjski lestvici strinjanja, neodvisni 

spremenljivki, za kateri predpostavljamo, da imata vpliv na odvisno spremenljivko, pa sta V 

19a–Se spoštujem, zaupam in cenim, ki temelji na pet stopenjski lestvici veljave, ter V22e–

Nagnjen/a sem k razvrednotenju same/ga sebe, ki ravno tako temelji na petstopenjski lestvici 

strinjanja.  

Pojasnjena varianca (glej Prilagojeni R-kvadrat, ang. Adjusted R Square) je v našem primeru 

0,21, kar predstavlja 21 %. Iz tega lahko sklenemo, da naši izbrani neodvisni spremenljivki 

pojasnita 21 % variabilnosti oziroma vseh vrednosti odvisne spremenljivke. 79 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke (100 % - 21 % = 79 %) pa je možno pojasniti z drugimi 

dejavniki, ki niso bili vključeni v regresijo.  
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Izbrani neodvisni spremenljivki ne pojasnita velikega dela odvisne spremenljivke, vendar ima 

neodvisna spremenljivka V19a večji vpliv na odvisno, ker kot lahko vidimo iz zgornje tabele, 

je regresijski koeficient B večji pri spremenljivki V19a (0,29) kot pri V22e (- 0,21), tako 

lahko zaključimo, da ima to, da se posameznik spoštuje, si zaupa in se ceni, večji vpliv na 

zadovoljstvo s sabo. To ugotovitev lahko posplošimo tudi na celotno populacijo, saj je v obeh 

primer statistična značilnost manjša od 0,05 (v obeh primerih je 0,00), tako da lahko trdimo, 

da tudi na nivoju populacije naše neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno. 

 

3.7 Ključne ugotovitve empiričnega dela – interpretacija rezultatov 

 

Na začetku metodologije smo si postavili raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki se nanje 

navezujejo, na katere lahko sedaj s pomočjo teoretičnega dela in opravljene kvantitativne in 

kvalitativne analize tudi odgovorimo: 

 

Iz naše predhodne raziskave (Peršič, 2012), ki je obravnavala ravno tako spletna socialna 

omrežja, smo sklepali, da mladi odrasli uporabljajo ta omrežja predvsem za preganjanje 

dolgčasa. Kot se je izkazalo, je bila naša domneva pravilna, saj so kot najpogostejši motiv za 

uporabo spletnih socialnih omrežij anketiranci izpostavili ravno to, da jih uporabljajo v večini 

za preganjanje dolgčasa (35,93 %). Kot drugi glavni motiv za uporabo je ohranjanje stikov 

(31,74 %) in tudi v predhodni raziskavi je bil ta vzrok na drugem mestu. Tako hipotezo 

»mladi odrasli v večji meri uporabljajo spletna socialna omrežja za preganjanje dolgčasa kot 

zaradi občutka pripadnosti in sprejetosti« lahko potrdimo, saj le 1,80 % anketirancev 

uporablja spletna socialna omrežja zaradi tega, ker jim nudijo občutek sprejetosti in 

pripadnosti.   

Dobljeni rezultat je v skladu tem, kar pravi teorija zadovoljevanja potreb (Sheldon, 2008), ki 

je predstavljena v teoretičnem delu in pravi, da posamezniki z uporabo spletnih socialnih 

omrežij uidejo vsakdanjim težavam, preganjajo dolgčas. Vendar je potrebno poudariti, da 

nekaterim lahko tudi pomagajo pri izpolnjevanju osnovne človekove potrebe po sprejetosti in 

pripadnosti, zlasti tistim, ki se na primer v resničnem, offline svetu ne počutijo sprejete ali ne 

pripadajo določeni skupini in lahko s pomočjo spletnih socialnih omrežij ta občutek dobijo, na 

primer, da pripadajo »skupini Facebook«, da pripadajo Net generaciji, kar posledično pomaga 

pri njihovi samopodobi.  

Po drugi strani naša ugotovitev nasprotuje ugotovitvi Muhtaseba in Freya (2008), ki kot 

glavni motiv uporabe spletnih socialnih omrežjih vidita to, da posamezniku omogočajo 
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samoizražanje, tako da lahko dejansko izrazi samega sebe na želeni način, kot si želi, da ga 

vidijo drugi. V našem vzorcu je ta motiv na zadnjem mestu, saj je ta razlog izbral le en 

anketiranec, kar predstavlja 0,60 % vseh anketirancev. 

 

Po podatkih, ki smo jih pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom, »pozitivni komentarji na 

spletnem socialnem omrežju mladim odraslim pomagajo pri vzdrževanju pozitivne 

samopodobe«, saj 57,49 % anketirancev meni, da jim pozitivni komentarji in »všečki«, ki jih 

prejmejo na njihov Facebook profil, pomagajo pri vzdrževanju njihove pozitivne 

samopodobe, tako da lahko potrdimo tudi drugo hipotezo. To je povsem logično in se ujema s 

prebrano literaturo, saj ljudje hrepenimo po tem, da nas drugi pozitivno obravnavajo in vidijo. 

To, da od drugih prejmemo pohvalo, pozitiven komentar ali da prejme naša fotografija veliko 

»všečkov«, posledično seveda vpliva na to, da nase gledamo v boljši luči oziroma s tem 

krepimo našo samopodobo. Tako kot pravi Musil, pozitivni komentarji ali »všečki« nudijo 

uporabnikom občutek sprejetosti in pripadnosti, zvišujejo tudi njihovo samospoštovanje in 

samopodobo, v nasprotnem primeru, pravi Krivec, se lahko zniža posameznikova 

samopodoba, samospoštovanje.  

Ta rezultat se sklada tudi z ugotovitvami raziskave iz leta 2006, ki so jo opravili Valkenburg 

in drugi na vzorcu več kot 800 nizozemskih mladostnikov, kjer so ravno tako ugotovili, da 

pozitivni komentarji in veliko število »všečkov« na posameznikovem spletnem profilu vpliva 

na večjo samozavest in posledično višjo samopodobo, kar pomembno vpliva na večje 

zadovoljstvo v življenju (Ahn, 2011). Vsak uporabnik spletnega socialnega omrežja si tako 

želi, da njegova objava ali fotografija dobi čim več pozitivnih komentarjev, »všečkov«, 

oziroma t. i. ang. like na Facebooku. To je prisotno pri vseh posameznikih, saj si vsak želi biti 

sprejet, priljubljen, hrepeni po pozornosti, pripadnosti in ljubezni, kot je bilo izpostavljeno že 

v poglavju o teorijah potreb. In ravno ta »like« v nekaterih pogledih izpolnjuje te potrebe, 

čeprav v nekoliko bolj popačeni obliki (Bergland, 2013). Kar lahko navežemo spet na to, da 

spletna socialna omrežja nudijo posameznikom tudi občutek sprejetosti in pripadnosti, kot 

izpostavlja Musil, ki pravi, da spletna socialna omrežja lahko zadovoljijo pri posamezniku 

potrebo po sprejetosti in pripadnosti tako, da mu omogočajo določene konkretne 

komunikacijske oblike (npr. komentiranje objav, »všečkanje« objav oziroma fotografij), ki 

pospešujejo posameznikovo sprejetost v neko skupino in s tem tudi povečajo občutek 

pripadnosti, vendar poudarja, da velja tudi obratno, ko na primer želimo nekoga izključiti iz 

skupine (tukaj lahko spet govorimo o spletnem ustrahovanju, ang. cyberbullyngu). 
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Tudi Krivec se s tem strinja in pravi, da kljub vsemu spletna socialna omrežja lahko dajejo 

posamezniku občutek, da ni sam, saj s tem, ko se povežemo v določeno spletno socialno 

omrežje, »pridemo v neko skupino, kar poveča občutek pripadnosti, tako potrebnem za 

samopodobo«. Tu je treba biti previden, saj pravi, da je to lahko nevarno, »saj lahko balonček 

poči, ko pridemo nazaj v realni svet«.  

 

Kot zanimivost smo preverili še povezanost demografske spremenljivke spol v povezavi z 

ohranjanjem samopodobe na spletnih socialnih omrežjih, kjer smo na podlagi lastnih izkušenj 

domnevali, da »ženske lažje ohranjajo svojo samopodobo na spletnih socialnih omrežjih v 

primerjavi z moškimi«, saj naj bi veljajo, da imajo ženske večje socialne mreže, več časa kot 

moški naj bi preživele na spletnih socialnih omrežjih, ampak smo se pri tem motili, saj je iz 

opravljene analize razvidno, da je to ravno nasprotno, torej, da so moški tisti, ki lažje 

ohranjajo svojo samopodobo na spletnih socialnih omrežjih, in ne ženske. Tako ugotavljamo, 

da v našem vzorcu obstajajo razlike med spoloma glede na vpliv, ki ga imajo spletna socialna 

omrežja na njihovo samopodobo. Torej lahko rečemo, da obstajajo razlike med spoloma in da 

spol vpliva na ohranjanje samopodobe s pomočjo spletnih socialnih omrežij. Vendar to 

ugotovitev ne moremo z gotovostjo posplošiti na celotno populacijo in tako trditi, da to velja 

tudi na nivoju populacije, saj je statistična značilnost večja od 0,05 (Sig. 0,61). 

 

Ker nas je zanimalo tudi, kako mladi odrasli mislijo, da jih drugi uporabniki vidijo, smo jim 

postavili vprašanje, ki se navezuje na njihovo profilno sliko na spletnem socialnem omrežju 

Facebook, kjer so morali dopolniti stavek: »Mislim, da bi me ljudje, ki vidijo to fotografijo, 

opisali kot osebo, ki je ...«. Iz odgovorov (glej Priloga 2, Tabela 6.1) se je izkazalo, da je 

večina respondentov izbrala pozitivne pridevnike (kot so npr. lep/a, nasmejan/a, prijazen/na, 

simpatičen/na itd.). S tem, ko izbirajo pozitivne lastnosti, lahko rečemo, da nekako ščitijo 

sebe oziroma svojo samopodobo, s čimer se strinjata tudi naša intervjuvanca. Krivec pravi, da 

pozitivne lastnosti pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe, ščitijo posameznika pred 

anksioznostjo, depresivnostjo in ga tako motivirajo k boljšim dosežkom, vendar pa v 

nekaterih primerih lahko tudi »maličijo realnost in točnost sodb  ter spodbujajo predsodke«. 

 

Za merjenje narcisizma smo si pomagali z vprašalnikom narcisizma – NPI (ang. Narcissitic 

Personality Inventory), kjer so anketiranci morali med podanimi pari trditev izbrati tisto, ki 

jim je bližja, kjer je bila narcisistično obarvana trditev točkovana z eno točko (Zorjan in 

Košir, 2012). Iz rezultatov lahko zaključimo, da so mladi odrasli zajeti v vzorec precej 
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narcisistični, saj je 31,74 % anketirancev zbralo pri NPI vprašalniku več kot 20 točk, kar se 

šteje kot narcisistično vedenje (Narcissistic Personality Quiz). Najmanjše število točk, ki ga je 

en anketiranec dosegel, je 4, kar kaže na njegovo zelo nizko stopnjo narcisizma, največje pa je 

izbral en anketiranec, kjer je od skupnih 40 točk, dosegel 35 točk, kar je že zelo zaskrbljujoče 

in kaže na to, da je pri tem posamezniku narcisizem zelo izražena osebnostna lastnost. Tako 

da lahko potrdimo tudi to hipotezo. Ta rezultat se sklada z raziskavo Mladina 2010, kjer so 

ravno tako prišli do ugotovitve, da naj bi se pri slovenski mladini pojavljal narcisizem. Tako 

naj bi veljalo, da je slovenska mladina v osnovi precej narcisistična, saj naj bi uživala v tem, 

da jih drugi opazijo, da so priljubljeni, pomembno jim je narediti in pustiti vtis na drugih. Vse 

to pa ni toliko problematično, lahko je celo odraz zdravega odnosa do sebe, kljub napihnjeni 

samopodobi, saj slednja lahko posamezniku pomaga pri doseganju boljših rezultatov in 

pozitivnih dosežkov (Flere in Musil v Lavrič in drugi, 2011). 

 

Iz opravljenega kritičnega pregleda literature ugotavljamo, da naj bi večja aktivnost 

uporabnikov na omenjenih omrežjih kazala večje znake narcisističnega vedenja. Tako smo 

domnevali, da so »tisti uporabniki spletnih socialnih omrežij, ki pogosteje spreminjajo svojo 

profilno fotografijo, bolj narcisistični od tistih uporabnikov, ki to manjkrat počnejo«, kjer je 

tudi v tem primeru šlo za pravilno domnevo in s tem lahko hipotezo potrdimo, saj rezultati 

opravljene enosmerne analize variance kažejo, da tisti anketiranci, ki so svojo profilno sliko 

na spletnem socialnem omrežju Facebook zamenjali v zadnjem letu večkrat (več kot 

desetkrat), so pri NPI testu dosegli večjo vrednost. 

Prav tako lahko tudi hipotezo, da so »tisti uporabniki spletnih socialnih omrežij, ki imajo 

veliko virtualnih prijateljev, v osnovi bolj narcisistični v primerjavi s tistimi uporabniki, ki 

imajo manj virtualnih prijateljev«, lahko iz opravljene kvantitativne analize potrdimo, saj 

rezultati kažejo, da so tisti anketirani mladi odrasli, ki imajo na spletnem socialnem omrežju 

Facebook več kot 1.000 prijateljev, kar je zelo veliko število, veliko bolj narcisistični v 

primerjavi s tistimi, ki imajo manj virtualnih prijateljev.  

Spletna socialna omrežja torej v nekaterih primerih še dodatno potencirajo narcisistično 

vedenje pri posamezniku. Kot pravita tudi naša dva intervjuvanca, naj bi bolj aktivni 

uporabniki spletnih socialnih omrežij (tisti, ki na spletnih socialnih omrežjih preživijo veliko 

časa, stalno objavljajo komentarje, fotografije, imajo veliko spletnih prijateljev itd.) kazali več 

znakov narcisističnega vedenja. To je spet v skladu z našimi kvantitativnimi ugotovitvami, saj 

smo ugotovili, da je aktivna uporaba spletnega socialnega omrežja Facebook (veliko 

virtualnih prijateljev in menjevanje fotografij) povezana z višjo stopnjo narcisizma.  
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Kot izpostavlja Krivčeva, je samopodoba današnjih mladih odraslih precej drugačna, oziroma 

»bolj valovita, kot je bila nekoč«. Današnja mladina naj bi se preveč ozirala na mnenja drugih 

in na zunanje dejavnike, vendar samopodobe ni dobro graditi na takšnih dejavnikih, ki se 

lahko hitro spreminjajo. Potrebno jo je »graditi na notranjih vrednotah, ki so stalne in ne 

povzročajo nihanja samopodobe«, kar prispeva k pozitivni samopodobi.   

Iz opravljene kvantitativne analize smo lahko ugotovili, da imajo naši anketirani mladi odrasli 

pozitivno samopodobo, saj s tem ko se spoštujejo, se cenijo, kaže na njihovo pozitivno 

samopodobo in na samospoštovanje. Na podlagi vzorčnih podatkov lahko hipotezo »mladi 

odrasli se spoštujejo, zaupajo in se cenijo, kar vpliva na to, da so zadovoljni s seboj«, 

potrdimo. Tako pri 5 % stopnji tveganja lahko trdimo, da samospoštovanje statistično 

značilno vpliva na zadovoljstvo posameznika, kar se kaže v višji samozavesti, ki vpliva na 

boljšo uspešnost v šoli, na delu, v boljših medosebnih odnosih ter v boljši samopodobi. Torej 

je pomembno, da ima posameznik vzpostavljeno pozitivno samopodobo, ki tako pozitivno 

vpliva na njegovo življenje, odnose, delo itd. Kot pravita intervjuvanca, je posameznik z 

nizko samopodobo v življenju manj aktiven, sebe podcenjuje, v delo, ki ga opravlja, ne vloži 

veliko truda, do drugih vzpostavlja negativen odnos in se iz odnosov raje umika, saj težko 

sodeluje z drugimi, je zadržan, težko sprejema nasvete drugih, ne sprejema odgovornosti za 

svoje vedenje in ravnanje, preveč je samokritičen in preobremenjen s seboj itd. Zato je zelo 

pomembno, da ima posameznik vzpostavljeno zdravo, pozitivno samopodobo, saj kot je 

razvidno, nizka samopodoba  vpliva na posameznika negativno. 

Pred leti je veljalo, da naj bi uporaba interneta pri posamezniku spodbujala negativne občutke 

oziroma naj bi negativno vplivala na psiho-socialno zdravje, vključno z depresijo. Danes 

raziskovalci na tem področju iščejo nasprotne dokaze, da naj bi uporaba interneta, kamor 

lahko seveda štejemo tudi spletna socialna omrežja, posamezniku lahko celo pomagala pri 

njegovem psiho-socialnem zdravju. Izpostavljena je študija, kjer so analizirali spletno 

socialno omrežje Facebook, ki je pokazala, da naj bi ta celo okrepilo posameznikovo 

samopodobo, zlasti, ko uporabniki prejmejo pozitivne povratne informacije na njihov 

Facebook zid (npr. pozitivne komentarje, veliko »všečkov« itd.). Tako tudi osebe z nizko 

samozavestjo, lahko na spletnih socialnih omrežjih vidijo pozitivne koristi in priložnost si 

povečati samozavest (Gonzales in drugi, 2011), kar je dodaten razlog za uporabo teh omrežij. 

 

Na naše raziskovalno vprašanje »Ali lahko spletna socialna omrežja mladim odraslim 

pomagajo pri oblikovanju samopodobe« lahko iz opravljene kvantitativne analize 

odgovorimo, da spletna socialna omrežja mladim odraslim, zajetim v vzorec, ne pomagajo pri 
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oblikovanju oziroma vzdrževanju njihove (pozitivne) samopodobe, saj je iz rezultatov 

razvidno, da več kot polovica anketiranih (56,89 %) ni tega menja. Ta rezultat je nekoliko v 

navzkrižju s prebrano literaturo, ki pravi, da naj bi spletna socialna omrežja pomagala pri 

vzpostavljanju in ohranjanju posameznikove samopodobe. Po drugi strani je takšen odgovor 

pozitiven oziroma spodbuden, saj kaže na to, da se današnji mladi odrasli še vedno zavedajo, 

da so spletna socialna omrežja le »sredstvo« za zabavo, preganjanje dolgčasa in da si morajo 

svojo samopodobo ustvarjati in graditi v offline svetu. 

Dobljeni rezultat je tudi v nasprotju z raziskavo, ki so jo opravili raziskovalci socialnih 

medijev na Cornellju, kjer so ugotovili, da naj bi imel Facebook pozitiven vpliv na 

samopodobo študentov, saj naj bi povečeval njihovo samopodobo. Razlog temu je verjetno v 

tem, kot pravi Hancock, izredni profesor za komunikacije in soavtor članka Mirror, Mirror on 

my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem (Gonzales in drugi, 

2011), da Facebook uporabnikom omogoča, da se predstavijo v najboljši luči. Tako lahko 

uporabniki sami izbirajo, kaj vse bodo razkrili drugim o sebi in česa ne. Tako s selektivnim 

izbiranjem vplivajo na to, da bi bila njihova samopodoba slaba oziroma nizka (Shackford, 

2011). Naš rezultat je tako bližje teoriji OSA (ena izmed prvih eksperimentalno preizkušenih 

psiholoških teorij jaza oziroma teorija o samozavedanju, ki pravi, da ljudje doživljamo sebe 

kot predmet), ki predpostavlja, da naj bi spletna socialna omrežja v primerjavi s 

tradicionalnim samozavedanjem nižala posameznikovo samopodobo (Silvia in Duval, 2001).  

Tudi pri opravljeni kvalitativni analizi naletimo na nejasen odgovor oziroma na spoznanje, da 

je to dejansko odvisno v prvi vrsti od samega posameznika in od situacije. Ali kot pravi 

Krivčeva, da čeprav na trenutke oziroma kratkoročno lahko zakrijejo slabo samopodobo, 

dolgoročno ne pripomorejo k boljši samopodobi. Musil pa pravi, da pozitivno vplivajo s tem, 

ko posamezniku dajo občutek pripadnosti, ki ga na primer v resničnem svetu nimajo, in tako 

nadomeščajo ta primanjkljaj in mu s tem tudi »ojačujejo samospoštovanje«.  

Določeno povezavo med spletnimi socialnimi omrežji in narcisizmom je čutiti tako iz 

prebrane literature kot iz naše opravljene raziskave, kjer je iz rezultatov razvidno, da 

»pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij lahko vodi v narcisistično vedenje« (75,15 % 

anketirancev se strinja oziroma popolnoma strinja), kar potrjuje četrto hipotezo, saj opravljen 

t-test za en vzorec (glej Priloga 2, Tabela 6.3) kaže, da so naši anketiranci bližje polu 

strinjanja s trditvijo kot nestrinjanja. Ta rezultat lahko s 5 % tveganjem posplošimo na celotno 

populacijo, torej, da se z omenjeno trditvijo strinja. Tako se tudi ta ugotovitev popolnoma 

sklada s teorijo, kjer je bilo že omenjeno, da spletna socialna omrežja lahko spodbujajo 
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narcisistično vedenje, ker si na njih lahko posamezniki izoblikujejo popolnoma novo, 

»popolno« podobo. 

Na drugo raziskovalno vprašanje »Ali lahko mladi z uporabo spletnih socialnih omrežij 

razvijajo bolj narcisistično vedenje« lahko odgovorimo, da spletna socialna omrežja 

povzročajo pri posamezniku narcisistično vedenje. Kjer je spet v prvi vrsti odvisno od 

posameznika in njegove uporabe, kot dodaja naprej Musil, da je lahko zadeva tudi obratna, saj 

pravi, da lahko že v sami osnovi tisti posamezniki, ki so bolj narcisistični, izbirajo načine in 

takšne medije, da to njihovo narcisoidnost bolj izkazujejo.  

Na koncu oba intervjuvanca svetujeta, da je potrebno biti previden pri uporabi spletnih 

socialnih omrežij.  

»Uporaba socialnih omrežij z zavedanjem kaj to je in ne uporabo le-teh iz vzgibov, da nam 

akcije na omrežjih nadomestijo konstrukte, ki bi se morali razvijati v resničnem svetu. Jaz 

bi svetovala, da obiskujemo socialna omrežja z namenom, da jih izkoristimo kot 

pripomoček dejavnosti v resničnem svetu (predstavitev naših del). Skratka, ne živimo za to, 

da bomo življenje objavili na Facebook« (Krivec).  

 

 

4. SKLEPNE MISLI  

 

 

Ne moremo reči, da spletna socialna omrežja samo pozitivno ali samo negativno vplivajo na 

posameznikovo samopodobo. Kar pa lahko z gotovostjo trdimo, je to, da je vsekakor 

povezano, saj je čutiti nekakšen vpliv. V današnjem vse bolj tehnološkem in virtualno 

razvitem svetu ravno spletna socialna omrežja ponujajo posameznikom možnost samo-

predstavitve, kjer so tako postala pomemben prostor oblikovanja posameznikove 

samopodobe. 

Vedno obstajata dva pola, tisti, ki vidijo v spletnih socialnih omrežjih pozitivne učinke, in 

tisti, ki nanj gledajo z negativne perspektive. Spletna socialna omrežja lahko torej 

posameznikom nudijo večjo svobodo pri samoizražanju oziroma pri izražanju njihove 

samopodobe. Ob »pravilni« oziroma nepretirani uporabi, ki lahko privede do narcisističnega 

vedenja, pa menimo, da lahko kažejo pozitivno različico sebe, kar dodatno pripomore k boljši 

samopodobi. Nič ni torej narobe s tem, da mladi ljubijo sami sebe, ker je določena mera 

»zdravega« narcisizma prisotna v vseh nas, kar lahko tudi pozitivno vpliva na vzdrževanje 

pozitivne samopodobe. Vendar je potrebno paziti, da ne prerase v resnejšo, bolezensko obliko 
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oziroma v narcisizem kot osebnostno motnjo, ko postane taka oseba popolnoma obsedena s 

seboj. Če nekaterim posameznikom spletna socialna omrežja pomagajo pri vzdrževanju 

oziroma pri vzpostavljanju pozitivne samopodobe, ne vidimo v tem nobene težave, nasprotno, 

lahko je orodje, s katerim jo razvijajo, seveda ne smemo pozabiti, da gre tu za neki drugi, 

virtualni svet in da je potrebno delati na svoji samopodobi v resničnem svetu. 

 

Na koncu bi radi poudarili, da se zavedamo, da je bil naš vzorec vsekakor premajhen, da bi 

lahko vse rezultate posplošili na celotno populacijo. Prepričani pa smo, da lahko iz naše 

opravljene raziskave in pridobljenih ugotovitev, izluščimo neko sliko, ki je vsaj približek 

realnemu stanju. Menimo, da je lahko naše delo dobro izhodišče za razvijanje te teme oziroma 

dober povod za nadaljnja raziskovanja.  

Glede nadaljnjega raziskovanja in v kolikor bi čas dopuščal, bi bilo smiselno opraviti analizo 

spletnih profilov uporabnikov, tako da bi vsak dan več mesecev spremljali, kako se 

posamezniki dejansko obnašajo na spletnem socialnem omrežju; kakšen je njihov stil pisanja, 

uporaba osebnih zaimkov, število objav, pogostost objavljanja fotografij, spreminjanja 

profilne fotografije, kaj vse komentirajo itd. Tako bi dejansko dobili resničen vpogled v 

uporabnikov virtualni svet.  

Zanimivo bi bilo tudi opraviti primerjalno raziskavo, s katero bi v analizo vključili tudi druge 

generacije (npr. generacijo X, iGeneracijo in Baby boom generacijo), z namenom ugotavljati, 

na katero generacijo najbolj vplivajo spletna socialna omrežja, katera generacija je bolj 

narcisistično »usmerjena«. Tako bi lahko pojasnjevali podobnosti oziroma raznolikosti 

izbranih generacij.  

V našem vzorcu obstajajo razlike glede na spol, vendar ne dovolj velike, da bi lahko z 

gotovostjo trdili, da prihaja do razlik med spoloma tudi na ravni populacije. Tako bi bilo v 

nadaljna raziskovanja smiselno vključiti večji vzorec, kjer bi s primerno statistično analizo 

lahko sklepali iz vzorca na populacijo. Tukaj bi lahko preučevali tudi druge razlike med 

spoloma, na primer, kateri spol je največji uporabnik spletnih socialnih omrežij, kateri je v 

osnovi bolj narcisističen itd. Zdi se nam prav, da se o tej tematiki govori, da se izvede dodatne 

analize, bolj obsežne raziskave oziroma študije, saj menimo, da so spletna socialna omrežja v 

tem času eden izmed resnih pokazateljev posameznikove osebnosti, v katero štejemo tudi 

samopodobo. Spletna socialna omrežja so zanimivo področje za raziskovanje, saj 

predstavljajo sestavni del življenja mnogih posameznikov. Tako vsekakor predlagamo, da se 

to področje raziskuje in o njem piše, saj je zlasti v zadnjem vse bolj tehnološkem oziroma 

virtualnem času zanimivo področje družboslovnega raziskovanja. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Spletni anketni vprašalnik 

 

Vpliv spletnih socialnih omrežij na samopodobo mladih – Spletna socialna omrežja in vse 

bolj narcistično vedenje »Net generacije« 

 

Pozdravljeni!  

 

Sem absolventka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer Medkulturni 

menedžment. Pišem magistrsko nalogo o vplivu spletnih socialnih omrežij na samopodobo 

mladih in na narcisistično vedenje, ki ga ta lahko povzročajo, pri čemer bi mi bilo v veliko 

pomoč, če bi odgovorili na spodnji vprašalnik čim bolj iskreno.  

Zagotavljam Vam, da je vprašalnik anonimen in da bo uporabljen izključno v namen 

magistrske naloge! 

 

Za pomoč in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav  

 

Tjaša Peršič  

 

Navodila: Vprašanja so sestavljena tako, da je potrebno obkrožiti eno pravilno trditev. Kjer je 

možnih več odgovorov je posebej označeno! Izpolnjujejo samo uporabniki spletnega 

socialnega omrežja Facebook, stari 25–35 let (Net generacija).  

 

1. Ali imate ustvarjen Facebook profil? 

a) da 

b) ne 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

a) 18 – 24 let 

b) 25 – 29 let 



   

 

c) 30 – 35 let 

d) več kot 35 let 

  

3. Kako dolgo imate ustvarjen »račun« na spletnem socialnem omrežju Facebook? 

a) manj kot 1 leto 

b) 1 leto 

c) 2 leti 

d) 3 leta 

e) več kot 3 leta 

 

4. Koliko časa na dan povprečno uporabljate spletna socialna omrežja? 

a) 0 – 30 minut 

b) od 30 minut – 1 ure 

c) od 1 ure – 2 ure 

d) od 2 ure – 3 ure 

e) več kot 3 ure 

 

5. Zakaj najpogosteje uporabljate spletna socialna omrežja? (možen je en odgovor) 

a) za preganjanje dolgčasa  

b) za zabavo  

c) zaradi občutka sprejetosti in pripadnosti  

d) za samopromocijo  

e) za lažje samoizražanje   

f) za pridobivanje pozornosti  

g) za ohranjanje stikov   

h) za spoznavanje novih ljudi  

i) za boljšo samopodobo   

 

6. Koliko »prijateljev« imate na spletnem socialnem omrežju? 

a) 100 – 300 

b) 300 – 500 

c) 500 – 700 

d) 700 – 1.000 

e) več kot 1.000  



   

 

7. Kako pogosto preverjate vaš Facebook profil? 

a) redko 

b) občasno 

c) pogosto 

d) stalno/vedno 

 

8. Kaj vse je razkrito na vašem Facebook profilu?  

a) rojstni datum 

b) kraj bivanja 

c) telefonska številka 

d) e-mail 

e) družinski člani  

f) drugo: ______________________________ 

 

9. Ste na vaši profilni fotografiji vi? 

a) da 

b) ne 

 

10. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z NE, kdo je na vaši profilni fotografiji? 

a) prijatelj (oziroma skupaj s prijatelji) 

b) znana oseba 

c) hišni ljubljenček 

d) drugo: ______________________________ 

 

11. Zakaj ste izbrali to fotografijo?  

a) ker se zdim na njej privlačen/na 

b) ker je edina, ki jo imam 

c) ker sem na njen videti lep/a 

d) zato, ker na njej nisem sam/a 

e) ker je to moj »idol« oziroma moja najljubša žival 

f) drugo: ______________________________ 

 



   

 

12. Prosimo, izpolnite ta stavek: »Mislim, da bi me ljudje, ki vidijo to fotografijo, opisali 

kot osebo, ki je 

__________________________________________________________________________.« 

 

13. Kolikokrat ste v zadnjem letu spremenili svojo profilno fotografijo?  

a) nikoli 

b) 1 – 2 krat  

c) 3 – 5 krat  

d) 6 – 8 krat  

e) več kot 10 krat  

 

14. Kakšen je razlog, da spremenite svojo profilno fotografijo?            

a) sprememba 

b) ker na prejšnji fotografiji si nisem več všeč  

c) ker je fotografija stara  

d) ker vsi to počnejo  

e) da se drugim predstavim v boljši luči   

f) drugo: ______________________________ 

 

15. Kakšne fotografije najpogosteje objavljate na vaš Facebook profil/zid? 

a) fotografije na katerih ste samo vi (celotno telo) 

b) fotografije na katerih ste samo vi (samo obraz) 

c) fotografije na katerih ste skupaj s prijatelji 

d) ne objavljam fotografij  

 

16. Ali imate nastavljene nastavitve za oznake fotografij? 

a) da 

b) ne 

 

17. Ste že kdaj odstranili "tag" (oznako) na fotografiji, ki jo je objavil drug Facebook 

uporabnik?  

a) da 

b) ne 

 



   

 

18. Če je bil prejšnji odgovor DA, zakaj ste odstranili oznako? 

a) ker si nisem bil/a všeč 

b) ker je bila fotografija sporna 

c) ker na fotografiji nisem bil/a jaz 

d) drugo: ______________________________ 

 

19. Kolikokrat tedensko objavljate objave (komentarje, pesmi, misli itd.) na vašem 

Facebook profilu? 

a) nikoli 

b) enkrat tedensko 

c) dvakrat tedensko 

d) vsak dan 

 

20. Imate pozitivno, dobro podobo o sebi?  

 Sploh ne 

velja 

Ne velja Niti niti Velja Povsem 

velja 

Se spoštujem, zaupam in 

cenim. 

     

Si postavljam cilje in se 

jih trudim doseči.  

     

Rad/a sodelujem z 

drugimi in sprejemam 

njihova mnenja. 

     

Imam veliko prijateljev.       

Počutim se 

samostojnega/samostojno, 

da ne potrebujem (vedno) 

odobravanje drugih. 

     

Za svoje vedenje in 

ravnanje prevzemam 

odgovornost. 

     

Večinoma sem dobre 

volje.  

     



   

 

21. Imate občutek, da ko dobite na vašem Facebook profilu pozitiven komentar ali 

veliko všečkov, to pripomore k vaši pozitivni samopodobi? 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

22. V vsaki vrstici izberite eno trditev. 

 A B  

Imam naravni talent 

za vplivanje na ljudi. 

  Nimam talenta za 

vplivanje na ljudi. 

Nisem skromna 

oseba. 

  Sem skromna oseba. 

Skoraj vse si upam.   Sem dokaj previdna 

oseba. 

Ko dobim 

kompliment, mi 

postane nerodno.  

  Vem, da sem videti 

dobro, saj mi vsi to 

rečejo.  

Misel na to, da bi 

moral/a vladati sveti, 

mi ni prijetna.  

  Če bi vladal/a svetu, 

bi bil boljši. 

Težko sprejemam 

posledice svojega 

vedenja.  

  Trudim se sprejeti 

posledice svojega 

vedenja. 

Raje se zlijem z 

množico.  

  Všeč mi je, da sem v 

središču pozornosti.  

Vem, da mi bo 

uspelo.  

  Glede uspeha me ne 

preveč skrbi.  

Nisem nič boljši/a ali 

slabši/a od večine. 

  Mislim, da sem 

posebna oseba. 

Nisem rojen vodja.   Sem rojen vodja. 

Sem 

samozavesten/na. 

  Želim si, da bi bil/a 

bolj 

samozavesten/na. 



   

 

Všeč mi je, da imam 

oblast nad drugimi. 

  Ne moti me, da mi 

drugi ukazujejo.  

Z ljudmi enostavno 

manipuliram. 

  Ni mi všeč 

manipulirati z ljudmi. 

Vztrajam pri 

pridobivanju 

spoštovanja. 

  Zaslužim si 

spoštovanje.  

Ni mi posebej všeč 

kazati svojega telesa. 

  Všeč mi je kazati 

svoje telo. 

Ljudi preberem kot 

knjige. 

  Včasih težko 

razumem ljudi. 

Ko se čutim, sem 

pripravljen/a prevzeti 

odgovornost za svoje 

odločitve. 

  Pripravljen/a sem 

nositi odgovornost za 

svoje odločitve.  

Hočem biti 

srečen/na. 

  V očeh drugih bi 

rad/a bil/a 

poseben/na. 

Moje telo ni nič 

posebnega. 

  Všeč mi je pogled na 

svoje telo.  

Poskušam se ne 

kazati. 

  Če dobim priložnost, 

se rad/a pokažem. 

Vedno vem, kaj 

počnem. 

  Včasih nisem 

prepričan/na v to, kar 

počnem. 

Včasih sem 

odvisen/na od drugih. 

  Redko sem 

odvisen/na od drugih. 

Včasih povem dobro 

zgodbo. 

  Ljudje radi poslušajo 

moje zgodbe.  

Od drugih 

pričakujem veliko. 

  Všeč mi je delati 

stvari za druge.  

Nikoli ne bom 

zadovoljen/na, dokler 

  Tudi, če ne dobim 

vsega sem 



   

 

ne dobim vsega, kar 

si zaslužim. 

zadovoljen/na.  

Pohvale me spravijo 

v zadrego. 

  Všeč mi je, ko me 

pohvalijo.  

Moč, kot taka me 

zanima. 

  Moč, kot taka me ne 

zanima.  

Nove navade in 

moda me ne 

zanimajo.  

  Všeč so mi nove 

navade in moda.  

Rad/a se gledam v 

ogledalu. 

  Svojega odseva v 

ogledalu ne rad/a 

gledam. 

Res mi je všeč, da 

sem v središču 

pozornosti.  

  Neprijetno mi je biti 

v središču 

pozornosti. 

Svoje življenje 

živim, tako kot si 

želim. 

  Ljudje ne moremo 

živeti svojega 

življenja vedno tako 

kot si ga želimo.  

Biti avtoriteta mi ne 

pomeni veliko.  

  Ljudje vedno 

priznavajo mojo 

avtoriteto. 

Želim biti vodja.   Biti vodja mi ne 

pomeni veliko. 

Trudim se biti 

čudovita oseba. 

  Upam, da bom 

uspešen/na. 

Ljudje včasih 

verjamejo, kar jim 

povem. 

  Ljudje verjamejo v 

to, kar povem. 

Sem rojen voditelj.   Voditeljstvo je 

kvaliteta, da pa se 

razvije traja dolgo.  

Želim si, da bi nekoč   Ne maram, da se 



   

 

napisal/a svojo 

avtobiografijo. 

ljudje vtikajo v moje 

življenje. 

Ko nisem opažen/a, 

se počutim slabo.  

  Zlivanje z množico 

me ne moti. 

Sem bolj 

sposoben/na od 

drugih.  

  Veliko stvari se 

lahko naučim od 

drugih.  

Sem tak/a kot vsi 

ostali. 

  Sem izredna 

osebnost. 

Vir: Narcissistic Personality Quiz 

 

23. V kolikšni meri veljajo za vas naslednje trditve? 

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Spletna socialna omrežja 

so postala del mojega 

življenja. 

     

Lažje ohranjam svojo 

samopodobo na spletnih 

socialnih omrežjih, kot v 

živo. 

     

Pretirana uporaba 

spletnih socialnih 

omrežij, lahko vodi v 

narcisistično vedenje. 

     

Zadovoljen/a sem sam/a 

s seboj, takšnim/takšno 

kot sem. 

     

Nagnjen/a sem k 

razvrednotenju same/ga 

sebe. 

     

 

 

 



   

 

24. Označite, s čim se strinjate (možen en odgovor): 

Spletna socialna omrežja:   

a) lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe  

b) ne morejo pomagati pri vzdrževanju (pozitivne) samopodobe 

c) razvijajo pri vse bolj narcistične posameznike (vase zagledane) 

 

25. Ali vam spletna socialna omrežja pomagajo pri oblikovanju oziroma vzdrževanju 

pozitivne samopodobe?  

a) da 

b) ne 

c) ne vem  

 

26. Spol: 

a) moški 

b) ženski  

 

27. Kakšen je vaš trenutni status? 

a) študent/ka  

b) zaposlen/a  

c) brezposleni/a  

 

28. Kakšna je vaša dokončana izobrazba? 

a) nedokončana osnovna šola  

b) osnovna šola  

c) nižja poklicna izobrazba (2 leti)  

d) poklicna izobrazba (3 leta)  

e) srednješolska izobrazba (4 leta ali 3 + 2)  

f) višješolska izobrazba  

g) visokošolska izobrazba (strokovna ali univerzitetna)  

h) magisterij ali doktorat  

 

29. V kateri statistični regiji prebivate? 

a) Pomurska  

b) Podravska  



   

 

c) Koroška  

d) Savinjska  

e) Zasavska  

f) Spodnjeposavska  

g) Jugovzhodna Slovenija  

h) Osrednjeslovenska  

i) Gorenjska  

j) Primorsko-notranjska  

k) Goriška  

l) Obalno-kraška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Priloga 2: Ostale ugotovitve kvantitativne analize 

 

Graf 6.1: Kdo oziroma kaj je na profilni fotografiji  

 
Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Tukaj je ena manjkajoča vrednost, en anketiranec pa sploh nima izbrane profilne fotografije. 

Štirje anketiranci pravijo, da je na njihovi profilni fotografiji njihov hišni ljubljenček oziroma 

žival, ravno tako imajo štirje anketiranci za profilno fotografijo njihove otroke.   

 

Graf 6.2: Razlog za izbor profilne fotografije 

 
Vir: Peršič, lastna raziskava (2015). 

 



   

 

Zgornji podatki kažejo, da anketirani mladi odrasli izbirajo v povprečju tiste fotografije na 

katerih so si všeč oziroma so videti lepi (takih je 45,18 %). To pa je popolnoma razumljivo in 

v skladu s teoretičnimi izsledki.  

 

Tabela 6.1: Mislim, da bi me ljudje, ki vidijo to fotografijo, opisali kot osebo, ki je ... 

Oznaka 

vrednosti 

Vrednost  Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži  

Seštevek 

deležev   

Zelo sexy, 

zapeljiva, 

privlačna, hot 

1 4 2,40 2,65 2,65 

Srečna 2 7 4,19 4,64 7,29 

Pozitivna 3 4 2,40 2,65 9,94 

Na mestu, ve 

kdo je in kaj 

želi 

4 1 0,60 0,66 10,60 

Lepa 5 7 4,19 4,64 15,24 

Zanimiva 6 6 3,59 3,97 19,21 

Prijetna 7 7 4,19 4,64 23,85 

Družinski 

človek, 

materinska, 

srečna 

mamica 

8 3 1,80 1,99 25,84 

Nasmejana, 

vesela, dobre 

volje, 

radosten 

9 14 8,38 9,27 35,11 

Zabavna, 

smešna 

10 5 2,99 3,31 38,42 

Nežna 11 1 0,60 0,66 39,08 

Prijazna 12 5 2,99 3,31 42,39 

Zaljubljena 13 2 1,20 1,32 43,71 

Optimistična 14 2 1,20 1,32 45,03 

Čudna 15 1 0,60 0,66 45,69 

Preprosta 16 1 0,60 0,66 46,35 

Nič 

posebnega 

17 1 0,60 0,66 47,01 

Pomembna 18 1 0,60 0,66 47,67 

Simpatična 19 15 8,98 9,93 57,60 

Umetnica, 

ustvarjalna 

20 3 1,80 1,99 59,59 

Taka kot v 

živo 

21 1 0,60 0,66 60,25 

Razigrana 22 1 0,60 0,66 60,91 

Fotogenična 23 1 0,60 0,66 61,57 

Aktivna, 

dejavna 

24 2 1,20 1,32 62,89 



   

 

Iskrena 25 1 0,60 0,66 63,55 

Ok, cool, fajn 26 6 3,59 3,97 67,52 

Sproščena, 

umirjena 

27 1 0,60 0,66 68,18 

Posebna 28 1 0,60 0,66 68,84 

Odštekana 29 1 0,60 0,66 69,50 

Resna 30 2 1,20 1,32 70,82 

Rada ima 

naravo 

(morje) 

31 1 0,60 0,66 71,48 

Profesionalna 32 1 0,60 0,66 72,14 

Drzna 33 1 0,60 0,66 72,80 

Ne želi javne 

presoje, ne 

briga, kaj si 

ljudje mislijo 

34 2 1,20 1,32 74,12 

Normalna 35 3 1,80 1,99 76,11 

Ni nikoli 

doma, rada 

potuje in 

odkriva 

znamenitosti, 

popotnik 

36 5 2,99 3,31 79,42 

Pije pivo 37 1 0,60 0,66 80,08 

Zadržana 38 1 0,60 0,66 80,74 

Samozavestna 39 2 1,20 1,32 82,06 

Otročja, 

igriva, 

smrklja 

40 3 1,80 1,99 84,05 

Zadovoljna, 

izpopolnjena 

41 3 1,80 1,99 86,04 

Uspešna 42 1 0,60 0,66 86,70 

Delavna 43 1 0,60 0,66 87,36 

Ki ima rada 

živali 

44 2 1,20 1,32 88,68 

Urejena 45 1 0,60 0,66 89,34 

Hedonistična 

(uživač) 

46 1 0,60 0,66 90,00 

Družabna 47 1 0,60 0,66 90,66 

Prisrčna, 

pravi sonček 

48 2 1,20 1,32 91,98 

Športna 

navijačica 

49 3 1,80 1,99 93,97 

Ponosna 50 1 0,60 0,66 94,63 

Skrivnostna 51 1 0,60 0,66 95,29 

Veliko več 

kot le črno-

bela 

52 1 0,60 0,66 95,95 

Samotar 53 1 0,60 0,66 96,61 



   

 

Svobodna 54 2 1,20 1,32 97,93 

Mahnjena na 

serijo iz slike 

55 1 0,60 0,66 98,59 

Izvirna 56 1 0,60 0,66 99,25 

Polna 

presenečenj 

57 1 0,60 0,66 100,00 

Skupaj 167 100,0 100,0  

N Veljavni 151 

 Manjkajoče 

(ni odgovora, 

ne vem) 

16 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Anketirancem smo postavili zanimivo vprašanje o tem, kako mislijo, da jih drugi uporabniki 

spletnega socialnega omrežja Facebook vidijo in ocenjujejo. Vprašanje se je glasilo: »Mislim, 

da bi me ljudje, ki vidijo to fotografijo, opisali kot osebo, ki je ...«, kjer so morali tako 

dokončati stavek. Spremenljivko V11 smo združili v razrede, kjer smo dobili novo 

spremenljivko – V11_nova  in tako smo združevali podobne odgovore oziroma pridevnike 

med seboj. Iz opravljene analize se je izkazalo, da skoraj večina anketirancev uporablja 

pozitivne pridevnike za svoj opis, kot so lep, zabaven, smešen, nasmejan, pozitiven itd., in le 

malo je takih, ki se na primer vidijo kot nič posebnega, preproste.  

 

Tabela 6.2: Se spoštujem, zaupam in cenim 

Oznaka 

vrednosti 

Vrednost  Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži  

Seštevek 

deležev   

sploh ne 

velja 

1 2 1,20 1,21 1,21 

ne velja  2 3 1,82 1,82 3,03 

niti niti 3 12 7,27 7,27 10,30 

velja 4 86 52,12 52,12 62,42 

povsem 

velja 

5 62 37,58 37,58 100,00 

 9 2 1,20 Manjkajoče  

Skupaj 167 100,0 100,0  

N Veljavni 165 

 Manjkajoče 2 

Aritmetična sredina  4,23 

Standardni odklon  0,76 

Koeficient sploščenosti  3,35 

Koeficient asimetričnosti  -1,34 

Minimum  1,00 

Maksimum  5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 



   

 

Kot lahko vidimo iz zgornje tabele, se naši anketiranci v povprečju spoštujejo in cenijo (52,12 

%). Tudi aritmetična sredina, ki znaša 4,23 kaže na to, da so anketirani mladi odrasli bliže 

polu strinjanja s trditvijo, kar kaže da imajo vzpostavljeno pozitivno samopodobo.  

 

Tabela 6.3: Deskriptivna analiza spremenljivke V22c–Pretirana uporaba spletnih socialnih 

omrežij, lahko vodi v narcisistično vedenje  

Oznaka 

vrednosti 

Vrednost  Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži  

Seštevek 

deležev   

sploh se ne 

strinjam 

1 4 2,40 2,42 2,42 

se ne 

strinjam 

2 12 7,19 7,27 9,70 

niti niti 3 25 14,97 15,15 24,85 

se strinjam 4 80 47,90 48,48 73,33 

povsem se 

strinjam 

5 44 26,35 26,67 100,00 

 9 2 1,20 Manjkajoče  

Skupaj 167 100,0 100,0  

N Veljavni 165 

 Manjkajoče 2 

Aritmetična sredina  3,90 

Standardni odklon  0,96 

Koeficient sploščenosti  0,80 

Koeficient asimetričnosti  -0,96 

Minimum  1,00 

Maksimum  5,00 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Tabela nam prikazuje, da se večina anketirancev strinja s tem (48,48 %), da naj bi pretirana 

uporaba spletnih socialnih omrežij lahko pri posamezniku vodila v narcisistično vedenje. 

Povsem pa se strinja 26,67 % anketirancev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tabela 6.1: T-test za en vzorec (V22c) 

Statistike 

 N Aritmetična sredina Standardni 

odklon 

S.E. Mean 

Pretirana uporaba 

spletnih socialnih 

omrežij, lahko vodi v 

narcisistično vedenje 

165 3,90 0,96 0,07 

Test 

 Testna vrednost = 3,000000 

 t prost. st. Sig. (2-

tailed) 

Povprečna 

razlika 

95 % interval 

zaupanja za razliko 

spodnji zgornji 

Pretirana uporaba 

spletnih socialnih 

omrežij, lahko vodi v 

narcisistično vedenje 

12,00 164 0,00 0,90 0,75 1,04 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

Opravljen t-test za en vzorec, nam je izračunal aritmetično sredino spremenljivke V22c, ki 

znaša 3,90, standardni odklon pa znaša 0,96. Populacijska vrednost je v tem primer 3,0. 

Razlika med aritmetično sredino in populacijsko vrednostjo je 0,90 (3,90 – 3 = 0,90). Pri tem 

izpisu pa je najbolj pomembna statistična značilnost, s katero lahko sklepamo iz vzorca na 

populacijo, ki v našem primeru znaša 0,00, kar je manjše od 0,05, tako, da lahko v našem 

primeru sklepamo iz vzorca na populacijo, torej je tudi v populaciji aritmetična sredina 

spremenljivke V22c–Pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij, lahko vodi v narcisistično 

vedenje, večja od 3. Tako lahko z manj kot 5 % tveganjem trdimo, da tudi za populacijo velja, 

da je aritmetična sredina večja od 3,0, in je s tem bližja polu strinjanja. 

 

 

 

 

 



   

 

Tabela 6.2: Spletna socialna omrežja … 

Oznaka 

vrednosti 

Vrednost  Frekvenca Deleži Veljavni 

deleži  

Seštevek 

deležev   

Lahko 

pomagajo 

pri 

vzdrževanju 

pozitivne 

samopodobe 

1 56 33,53 33,73 33,73 

Ne morejo 

pomagati 

pri 

vzdrževanju 

pozitivne 

samopodobe 

2 39 23,35 23,49 57,23 

Razvijajo 

vse bolj 

narcisistične 

posameznike 

3 71 42,51 42,77 100,00 

 9 1 0,60 Manjkajoče  

Skupaj 167 100,0 100,0  

N Veljavni 166 

 Manjkajoče 1 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015)  

 

Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, se večina anketirancev (42,51 %) strinja s trditvijo, da 

naj bi spletna socialna omrežja razvijala vse bolj narcisistične posameznike, sledijo tisti, ki 

mislijo, da lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe (33,53 %), najmanj 

anketirancev (23,35 %) pa se strinja s tem, da ne morejo pomagati pri vzdrževanju pozitivne 

samopodobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Priloga 3: Intervju z dr. Krivec Jano 

 

1. Po vašem, kateri je najpomembnejši dejavnik za uporabo in takšno priljubljenost 

spletnih socialnih omrežjih med mladimi oziroma med Net generacijo? 

a. Dostopnost IKT.  

b. Značilnost npr. Facebooka – spodbuja prvinske človekove lastnosti, kot je radovednost, 

iskanje pozornosti (ki jo prevečkrat zamenjamo z ljubeznijo) – to so lastnosti, ki jih imamo 

vsi in so nam v evolucijskem smislu omogočile preživetje. Koristno je bilo raziskovati in 

vedeti stvari, saj so se naši predniki tako lahko bolje znašli v okolju. Pozornost (kot začetek 

ljubezni) pa omogoča reprodukcijo. 

c. Ko se nabere dovolj velika »kritična masa« sovrstnikov, ki »živijo v socialnem omrežju«, 

potem se plaz težko zaustavi. 

d. Kolektivno nezavedno (kot bi rekel Jung) se »nabira« preko generacij – današnji otroci prej 

znajo uporabljati tablični računalnik, kot podati žogo. 

  

2. Kakšni so pozitivni in negativni učinki uporabe spletnih socialnih omrežij?  

Pozitivni: 

 hiter dostop do informacij (če iščemo ustrezen nivo informacij); 

 vedno je kdo na razpolago za komunikacijo; 

 lažje povezovanje v skupino, če ima le-ta svoj smisel in namen; 

 možnost hitrega oglaševanja vsebine. 

Negativni:  

 Lažen občutek bližine/ljubezni – mešanje jabolk in hrušk. Ko ugotovimo, da je ta ljubezen 

puhla/virtualna je lahko problem. 

 Idealna priložnost za ustrahovanje (ang. bullying) – lahko se skrijemo za lažno identiteto/v 

množico, hitro se doseže ogromno število ljudi. 

 Odvisnost – (vedno večje) pričakovanje nekih dražljajev, informacij, ki pa nam ne da 

pravega zadovoljstva 

 Tipična puhlost dialogov na socialnih omrežjih ne omogoča človekovega intelektualnega 

razvoja. 

 Veliko »smeti« nerealnih in nepomembnih informacij, s katerimi si polnimo možgane. 

 Velika izguba časa. 

 Izguba koncentracije po obisku socialnega omrežja, če izvajamo določeno delo. 



   

 

 Lahko v določenem trenutku (občutku) delimo informacije (npr. slike) zaradi katerih nam 

je kasneje žal. 

 Deljenje intimnosti postane navada – nič več ni osebno, ampak je vse dostopno vsem. To 

lahko ljudje zlorabijo. 

 Dejansko lahko ljudje na socialnem omrežju vplivajo na naše počutje. Izvedena je bila 

raziskava, ko so naključnim uporabnikom Facebook na zid konstantno prikazovali bolj 

negativna sporočila. Ti uporabniki so se tudi sami odzivali bolj negativno. 

 Morebitne zamere, če ne »všečkaš« določenih vsebin/sprejmeš prijateljskih prošenj – 

sporočilo se hitro napačno razume 

 Zapostavljanje fizične aktivnosti – ni toliko zdrave odpornosti. 

 Ni stika z realnim svetom, naravo … 

Jaz vidim socialna omrežja na način, kot so danes uporabljena prej z negativne plati. Ena 

aktualna negativna plat recimo se mi zdi tudi ta, da se trenutno na Facebooku na primer non-

stop vidi objave, kako ljudje uživajo na morju oz. kjerkoli. Tisti, ki je doma se lahko počuti 

prikrajšanega, saj se ne zaveda, da bo v masi prijateljev vedno našel nekdo, ki se bo v 

določenem trenutku zabaval. Ne vidi se tistih, ki so doma. To lahko privede do depresivnih 

občutkov – vsi se zabavajo razen mene. 

 

3. Kako spletna socialna omrežja vplivajo na samopodobo posameznika oziroma na Net 

generacijo? Bi lahko rekli, da pozitivno ali negativno?  

Rekla bi, da se razlike realne podobe samo še potencirajo. Primer, nekdo z visoko 

samopodobo (npr. popularna učenka) bo objavila neko sliko na Facebook. Dobila bo veliko 

»všečkov« kar bo še povečalo njeno samopodobo. Nasprotno bo nekdo, ki ni popularen (in 

ima denimo že tako slabšo samopodobo), po objavi nečesa na Facebook, dobil malo 

»všečkov«, kar bo le »utrdilo« njegovo slabo samopodobo. V hujših primerih lahko na to 

vpliva tudi ustrahovanje drugih, ki je preko spleta toliko enostavnejše. Lahko pride do izjem, 

ki na socialnem omrežju bolj »zablestijo« kot v resici (veliko zanimivih objav, svoj slog, 

svoja »tržna niša«, ki ni uspela v realnem življenju). 

 

4. Kot pravi Cerarjeva (2007) so spletna socialna omrežja za mlade izjemno pomembna, 

saj nekaterim dajejo tisti občutek pripadnosti in sprejetosti, ki ga na primer v 

resničnem, offline svetu nimajo. Ta občutek sprejetosti in pripadnosti je zelo 

pomemben za nadaljnji psihološki in psihosocialni osebnostni razvoj posameznika. 



   

 

Kako po vašem, spletna socialna omrežja zadovoljijo pri posamezniku potrebo po 

sprejetosti in pripadnosti, ki sta ključni sestavini pri oblikovanju zdrave samopodobe? 

Sama menim, da se (z izjemami) na spletu prej še bolj pokaže pomanjkanje pripadnosti in 

sprejetosti – med mladimi je veliko samomorov zaradi ustrahovanja preko spleta in socialnih 

omrežij. Res pa je, da lahko v vsakem trenutku vstopimo v svet, kje so ljudje, kjer se nekaj 

dogaja, kar nam daje občutek, da nismo sami. Tudi to je res, da na spletu na drugi strani lažje 

pridemo v vsaj neko skupino, kar poveča občutek pripadnosti, tako potrebnem za 

samopodobo. Pa vendar menim, da je lahko to tudi nevarno, saj lahko balonček poči, ko 

pridemo nazaj v realni svet. 

 

5. Kaj bi rekli, kakšna je samopodoba današnje mladine, zlasti Net generacije? Je 

pozitivna/negativna, dobra/slaba. 

Samopodobe ni dobro graditi na dejavnikih, ki se lahko hitro spreminjajo. Današnja mladina 

se po mojem mnenju preveč naslanja na mnenja drugih, na zunanje dejavnike. To pa je zelo 

spremenljivo. Poleg tega se bo vedno našel nekdo, ki bo imel povedati čez nas – in kot vemo 

negativne informacije še posebej zaznamo oz. opazimo. Zato iz tega sledi, da je samopodoba 

sodobne mladine bolj valovita kot je bila nekoč. Samopodobo moramo graditi na notranjih 

vrednotah, ki so stalne in ne povzročajo nihanja samopodobe. 

 

6. Kakšne so lahko posledice, če ima mlada odrasla oseba nizko oziroma negativno 

samopodobo? Na kaj vse to vpliva? 

Mladostnik s slabo samopodobo, na splošno bo v življenju manj aktiven pri različnih 

dejavnostih. Sam sebe bo podcenjeval, zato tudi v delo ne bo vložil veliko truda (»tako ali 

tako mi ne bo uspelo«), do drugih bo imel bolj negativen odnos, težko jih bo spodbujal ali 

pohvalil. Težko bo sprejemal nasvete, saj v njih vidi le kritiko. Ne bo sprejemal odgovornosti 

za lastna dejanja. Na splošno bo težko sodeloval z drugimi. Hkrati pa bo imel tak mladostnik 

pretirano željo po pozornosti in odobravanjem drugih. 

Na splošno pa je s samopodobo tako: »Če mislite, da zmorete, ali če mislite, da ne zmorete – 

v obeh primerih imate prav«. Večinoma ravnamo skladno s svojo samopodobo, npr. če 

zaupamo vase, si postavimo višje cilje, če se ne cenimo dovolj, pa so naši cilji nižji. 

Samopodoba vpliva tudi na to, kako bomo procesirali informacije. Predstava, ki jo imamo o 

sebi, namreč deluje kot filter, skozi katerega »spustimo« le informacije, ki se skladajo z njo, 

druge informacije pa spregledamo, jih napačno interpretiramo ali pa v celoti zavrnemo. Na 



   

 

primer: učenec je prepričan, da se matematike ne more naučiti. Ko piše test 4, se njegovo 

prepričanje ne spremeni, temveč pravi, da je imel srečo.  

 

7. Bi lahko rekli, da so oziroma, da postajajo spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 

Twitter, Instagram ipd.) v današnjem času, vse bolj tipičen primer kulture narcisizma? 

Bi se kar strinjala ja. 

 

8. Kako se kaže narcisizem na spletnih socialnih omrežjih (npr. na Facebooku)? 

Oziroma, kako lahko na spletnih socialnih omrežjih prepoznamo osebo, ki kaže znake 

narcisisitičnega vedenja? Bi se strinjali s tem, da tisti uporabniki spletnih socialnih 

omrežjih, ki so bolj aktivni (imajo veliko spletnih prijateljev, veliko posodobitev 

stanja, stalno komentirajo in spreminjajo profilne fotografij, itd.), so ti bolj 

narcistični? Ali je to lahko znak, da je taka oseba bolj narcisisitična?  

Seveda je prevelika količina uporabe socialnih omrežij (poleg vsebine) tista, ki nakazuje ali 

gre za problematično vedenje ali ne. Povsem izogniti se socialnim omrežjem se je zelo težko, 

pa tudi menim, da neustrezno. 

Sicer pa: 

 Veličasten občutek lastne pomembnosti/ prepričanje v njegovo posebnost in edinstvenost; s 

tem, ko objavljamo še tako nepomembne stvari, nakazujemo, da je vsaka naša stvar zelo 

pomembna (da bo zanimala tudi vse ostale). 

 Soočanje s fantazijo o neomejenem uspehu, moči, briljantnosti, lepoti, idealni ljubezni; na 

socialnih omrežjih je ogromno ljudi (vrstnikov), ki bodo neko našo objavo komentirali, 

všečkali … če to ni uspeh, moč, ljubezen (no, do trenutka, ko se primerjamo s prijateljico, 

ki ima 1 všeček (like) več. 

 Zahtevo po prekomernem občudovanju in po občutku upravičenosti; ker vsi dobijo 

»všečke«, pričakujemo, da jih bomo dobili tudi mi – upravičeni smo do njih – kje v 

realnem življenju dobimo še toliko pohval kot na socialnem omrežju. Ker se v realnem 

življenju štejejo dejanja, ki jih naredimo, na socialnih omrežjih pa puhla objava zadostuje. 

 Izkoriščevanje drugih, za dosego lastnih ciljev; tipično za socialna omrežja. Svoje 

cilje/občutke dosegamo preko odziva drugih in ne preko svojih dejanj, kar dolgoročno ni 

dobro. 

 Pomanjkanju empatije; vsem objavam / vsem (relevantnim) ljudem ponudimo isto reakcijo 

– ne glede na to kaj napiše se moramo odzvati – to spodbuja plitko razmišljanje in ne 

(globlje) vživljanje v človeka in njegove dejanske občutke. 



   

 

 Zavidanju in arogantnosti; če nekdo drugi dobi več pozornosti kot mi, mu to zavidamo in 

to je na socialnih omrežjih jasno vidno in pogosto. 

 

9. Smo torej generacija narcisov? Ali je Net generacija bolj narcisisitična od drugih 

generacij? Katera generacija je po vašem bolj izpostavljena (generacija X, 

iGeneracija, Babyboomers)? 

Menim, da, kar je deloma tudi posledica v tem obdobju popularne permisivne vzgoje in 

nezavedanja negativnih vplivov socialnih omrežij. Vendar bi mejo Net generacije premaknila 

precej višje. Če govorimo o narcisizmu, generacija Y, sicer pa ima vsako obdobje svoje 

prednosti in slabosti. 

 

10. Anketirancem smo v anketnem vprašalniku postavili vprašanje, ki se navezuje na 

njihovo profilno sliko na spletnem socialnem omrežju Facebook, kjer so morali 

dopolniti stavek: »Mislim, da bi ljudje, ki vidijo to fotografijo, me opisali kot osebo, ki 

je ...« Iz rezultatov se je izkazalo, da je večina respondentov izbrala pozitivne 

pridevnike (kot so npr. lep/a, nasmejan/a, prijazen/na, itd.). Zakaj menite, da so 

izbrali pozitivne lastnosti in ne negativne? Bi lahko rekli, da s tem »ščitijo« sebe, 

oziroma njihovo samopodobo? 

Seveda. Poznamo izraz: »samoslužna pristranost« – ki pomaga pri vzdrževanju pozitivne 

samopodobe. Učinek samoslužne pristranosti je lahko pozitiven (ščiti pred anksioznostjo, 

depresivnostjo; motivira k boljšim dosežkom), v tem primeru, pa ga bolj vidim kot 

negativnega (maliči realnost in točnost naših sodb, spodbuja predsodke) 

 

11. Zakaj ljudje hrepenimo po tem, da nas drugi pozitivno ocenjujejo in vrednotijo? Kaj 

se zgodi v nasprotnem primeru?  

Se zniža naša samopodoba, samospoštovanje, torej mi kot osebnost – v svojih očeh 

postanemo manjši kot ljudje – to vpliva na nadaljnje dojemanje sveta in reagiranje v njem. 

Posledice so opisane zgoraj (kako se kaže negativna samopodoba). 

 

12. S katero od spodnjih izjav se vi strinjate in zakaj?  

Spleta socialna omrežja ... 

 lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe. 

 ne morejo pomagati pri vzdrževanju pozitivne samopodobe. S tem zagotovo. 



   

 

 razvijajo vse bolj narcisistične posameznike (vase zagledane). Blago in pogojno 

pa bi se strinjala tudi s tem. 

Menim, da ne pripomorejo k boljši samopodobi. Lahko na trenutke površinsko in kratkoročno 

zakrijejo slabo samopodobo z navidezno popularnostjo in »virtualno ljubeznijo«, ki pa 

mislim, da se prej ali slej razkrinka. Na Facebooku recimo lahko izbiramo kaj bomo objavili 

oziroma pokazali drugim. Verjetno izberemo svojo boljšo različico. Vendar skrivati stvari ne 

pomeni tudi, da jih ni. 

 

13. Kaj bi vi svetovali, kakšna je »pravilna« uporaba spletnih socialnih omrežjih, ki lahko 

posamezniku pomaga pri vzdrževanju pozitivne samopodobe in ne k razvijanju 

narcisističnega vedenja? 

Uporaba socialnih omrežij z zavedanjem kaj to je in ne uporabo le-teh iz vzgibov, da nam 

akcije na omrežjih nadomestijo konstrukte, ki bi se morali razvijati v resničnem svetu.  

Jaz bi svetovala, da obiskujemo socialna omrežja z namenom, da jih izkoristimo kot 

pripomoček dejavnosti v resničnem svetu (predstavitev naših del). Skratka, ne živimo za to, 

da bomo življenje objavili na Facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Priloga 4: Intervju z doc. dr. Musil Bojanom 

 

1. Po vašem, kateri je najpomembnejši dejavnik za uporabo in takšno priljubljenost spletnih 

socialnih omrežjih med mladimi oziroma med Net generacijo? 

Gre za generacijo, ki je rasla z novo tehnologijo, kjer je pravzaprav IKT že predstavljal nujno 

sestavino oz. dejavnik življenja v družbi. Korak od tega pa do spletnih omrežij je tako 

neznaten. Navsezadnje spletna omrežja nudijo nadgrajen vidik dvosmerne komunikacije 

nekaterih predhodnih IKT oblik (elektronska pošta, chat rooms, IRC ...).   

 

2. Kakšni so pozitivni in negativni učinki uporabe spletnih socialnih omrežij?  

Pozitivni: Da enostavneje navezuješ oddaljene stike oz. vzdržuješ določene odnose s 

posamezniki, ki so ti po katerem koli vidiku življenjskega stila blizu. Dodatno tudi s 

posamezniki, s katerimi si imel v preteklosti konkretnejši odnos (npr. bivši sošolci, znanci). V 

tem oziru npr. Facebook ohranja in potencialno spodbuja (tudi fizične) stike. Nikakor ni 

zanemarljiv tudi vidik samopredstavitve – če gre za predstavitev dejavnosti posameznika, je v 

tem možna tudi poslovna priložnost. 

Negativni: Predvsem preokupiranost s stiki na spletu, ki lahko v skrajni obliki posameznika 

virtualno povsem posvoji. Dodatno je pomemben tudi vidik samorazgaljanja – koliko in 

katere osebne informacije posamezniki na kakšen način prikazujejo drugim. 

 

3. Kako spletna socialna omrežja vplivajo na samopodobo posameznika oziroma na Net 

generacijo? Bi lahko rekli da pozitivno ali negativno?  

Zelo odvisno. In verjetno je bolje uporabljati izraz samospoštovanje, tj. kako posameznik 

vrednoti informacije o sebi. Spletna omrežja mu lahko dajo občutek pripadnosti oz. 

nadomeščajo potencialni manko tega v posameznikovem dejanskem okolju. V tem pogledu 

lahko ojačujejo samospoštovanje. Vendar je potrebno opozoriti na spremenljivost takšnega 

početja. Vse je torej povezano z vprašanjem osebne vpletenosti posameznika v spletno okolje 

(tj. koliko psihološko investira v dejavnosti na spletu). 

 

4. Kot pravi Cerarjeva (2007) so spletna socialna omrežja za mlade izjemno pomembna, saj 

nekaterim dajejo tisti občutek pripadnosti in sprejetosti, ki ga na primer v resničnem, offline 

svetu nimajo. Ta občutek sprejetosti in pripadnosti je zelo pomemben za nadaljnji psihološki 

in psihosocialni osebnostni razvoj posameznika. Kako po vašem, spletna socialna omrežja 



   

 

zadovoljijo pri posamezniku potrebo po sprejetosti in pripadnosti, ki sta ključni sestavini pri 

oblikovanju zdrave samopodobe? 

Spletna omrežja imajo za razliko od offline sveta določene zelo konkretne komunikacijske 

oblike (komentarji, »všečki«), ki pospešujejo sprejetost v določeno skupino in ojačujejo 

občutek pripadnosti. Vendar velja tudi, ko gre za izključevanje nekoga iz skupine (npr. 

cyberbullying).  

 

5. Kaj bi rekli, kakšna je samopodoba današnje mladine, zlasti Net generacije? Je 

pozitivna/negativna, dobra/slaba. 

Težko sodim. Verjetno ni generalne enovite slike. In tudi vprašanje je, kaj je primerjalna 

referenčna točka (predhodne generacije). 

 

6. Kakšne so lahko posledice, če ima mlada odrasla oseba nizko oziroma negativno 

samopodobo? Na kaj vse to vpliva? 

Na splošno pa lahko naštejem nekaj znakov: pretirana samokritičnost, (pre)okupiranost s 

seboj, negativne misli, velika verjetnost, da se takšni ljudje umikajo iz socialnih odnosov oz. 

so zadržani v odnosih (imajo slabše socialne veščine), nizki osebni cilji (motivacija), lahko 

pride do psihosomatike oz. povezava z njo (npr. motnje hranjenja). 

 

7. Bi lahko rekli, da so oziroma, da postajajo spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 

Twitter, Instagram ipd.) v današnjem času, vse bolj tipičen primer kulture narcisizma? 

Vsekakor so lahko povezana s porastom narcisizma, vendar niso nujno ali vzrok ali posledica, 

ampak bolj nekakšen vzporedno odraz.   

 

8. Kako se kaže narcisizem na spletnih socialnih omrežjih (npr. na Facebooku)? Oziroma, 

kako lahko na spletnih socialnih omrežjih prepoznamo osebo, ki kaže znake narcisisitičnega 

vedenja? Bi se strinjali s tem, da tisti uporabniki spletnih socialnih omrežjih, ki so bolj aktivni 

(imajo veliko spletnih prijateljev, veliko posodobitev stanja, stalno komentirajo in spreminjajo 

profilne fotografij, itd.), so ti bolj narcistični? Ali je to lahko znak, da je taka oseba bolj 

narcisisitična?  

Če delno odgovorim, načeloma sicer raziskave kažejo, da je narcisizem povezan z več 

osebnimi slikami na Facebooku (selfiji), vendar bi vas ob tem opozoril, da narcisizem ni 

nujno psihopatološka kategorija. Lahko pa seveda v ekscesni obliki preraste v psihično 



   

 

motnjo. Še dodaten komentar – težko govorimo o jasni vzročno-posledični zvezi (da splet 

vpliva na narcisizem, kaj pa, če večji narcisi uporabljajo splet?). 

 

9. Smo torej generacija narcisov? Ali je Net generacija bolj narcisisitična od drugih 

generacij? Katera generacija je po vašem bolj izpostavljena (generacija X, iGeneracija, 

Babyboomers)? 

Verjetno so najbolj temu izpostavljene mlajše generacije, ki intenzivneje in ekstenzivneje 

uporabljajo IKT in pri katerih je (bil) IKT tudi pomemben dejavnik v socializaciji.   

 

10. Anketirancem som v anketnem vprašalniku postavili vprašanje, ki se navezuje na njihovo 

profilno sliko na spletnem socialnem omrežju Facebook, kjer so morali dopolniti stavek: 

»Mislim, da bi ljudje, ki vidijo to fotografijo, me opisali kot osebo, ki je ...« Iz rezultatov se je 

izkazalo, da je večina respondentov izbrala pozitivne pridevnike (kot so npr. lep/a, 

nasmejan/a, prijazen/na, itd.). Zakaj menite, da so izbrali pozitivne lastnosti in ne negativne? 

Bi lahko rekli, da s tem »ščitijo« sebe oziroma njihovo samopodobo? 

A ne bi bilo nekoliko čudno, da bi se ob lastnih slikah opisovali negativno? Tudi nima nujno 

povezave s spletom ... Seveda pa lahko ščitijo lastno samopodobo. 

 

11. Zakaj ljudje hrepenimo po tem, da nas drugi pozitivno ocenjujejo in vrednotijo? Kaj se 

zgodi v nasprotnem primeru?  

To je pravzaprav nekakšna splošna lastnost ljudi (če nismo na terenu psihopatologije), ki je 

neodvisna od uporabe spletnih omrežij. Nekako višje samovrednotenje sproža aspiracijski 

potencial posameznika – deluje motivacijsko. Pozitivno samovrednotenje (no, nanj vpliva 

lahko tudi feedback iz okolice, torej lahko tudi komentarji, ki zvišujejo samospoštovanje) je 

tisti, ki motivira posameznika, da je aktiven v okolju. Do neke stopnje nižje samospoštovanje 

tudi vpliva na nižjo motivacijo v okolju (namreč, če se ne počutite ok, zakaj se potem sploh 

truditi …). 

 

12. S katero od spodnjih izjav se vi strinjate in zakaj?  

Spleta socialna omrežja ... 

 lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne samopodobe. 

 ne morejo pomagati pri vzdrževanju pozitivne samopodobe.  

 razvijajo vse bolj narcisistične posameznike (vase zagledane).  



   

 

Težko vam odgovorim, ker je lahko zelo odvisno od specifične situacije in akterja, tako da je 

težko podati prevladujoč splošen odgovor. Nekaterim torej da, drugim ne morejo pomagati pri 

pozitivnejšem samovrednotenju. Glede zadnje možnosti (višanja narcisizma) pa je lahko 

zadeva tudi obrnjena (kar sem vam nakazal v drugih odgovorih). Lahko v osnovi bolj 

narcisistični posamezniki izbirajo načine in medije, da to izkazujejo (torej tudi socialna 

omrežja). Socialna omrežja torej niso nujno vzrok, ampak so lahko posledica ali zgolj 

povezan dejavnik drugim. 

 

13. Kaj bi vi svetovali, kakšna je »pravilna« uporaba spletnih socialnih omrežjih, ki lahko 

posamezniku pomaga pri vzdrževanju pozitivne samopodobe in ne k razvijanju 

narcisističnega vedenja? 

Težko na tole odgovarjam. Ne znam vam dati »receptov«. Vsekakor pa zmerna uporaba. In ne 

zgolj uporaba spletnih omrežij.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Priloga 5: Odprto kodiranje intervjujev  

 

Tabela 6.6: Odprto kodiranje  

1. Po vašem, kateri je najpomembnejši 

dejavnik za uporabo in takšno priljubljenost 

spletnih socialnih omrežjih med mladimi 

oziroma med Net generacijo? 

KRIVEC:  

a) Dostopnost IKT. 

b) Značilnost npr. Facebooka – spodbuja 

prvinske človekove lastnosti, kot je radovednost, 

iskanje pozornosti (ki jo prevečkrat zamenjamo z 

ljubeznijo) – to so lastnosti, ki jih imamo vsi in 

so nam v evolucijskem smislu omogočile 

preživetje. Koristno je bilo raziskovati in vedeti 

stvari, saj so se naši predniki tako lahko bolje 

znašli v okolju. Pozornost (kot začetek ljubezni) 

pa omogoča reprodukcijo.  

c) Ko se nabere dovolj velika »kritična masa« 

sovrstnikov, ki »živijo v socialnem omrežju«, 

potem se plaz težko zaustavi. 

d) Kolektivno nezavedno (kot bi rekel Jung) se 

»nabira« preko generacij – današnji otroci prej 

znajo uporabljati tablični računalnik, kot podati 

žogo.  

MUSIL: Gre za generacijo, ki je rasla z novo 

tehnologijo, kjer je pravzaprav IKT že 

predstavljal nujno sestavino oziroma dejavnik 

življenja v družbi. Korak od tega pa do spletnih 

omrežij je tako neznaten. Navsezadnje spletna 

omrežja nudijo nadgrajen vidik dvosmerne 

komunikacije nekaterih predhodnih IKT oblik 

(elektronska pošta, chat rooms, IRC …). 

DEJAVNIKI UPORABE IN 

PRILJUBLJENOST SPLETNIH 

SOCIALNIH OMREŽIJ MED 

MLADIMI ODRASLIMI (Net 

generacija) 



   

 

2. Kakšni so za vas pozitivni učinki uporabe 

spletnih socialnih omrežij ter po drugi strani, 

kakšni so negativni učinki? 

KRIVEC: 

 Pozitivni: 

 hiter dostop do informacij (če iščemo 

ustrezen nivo informacij); 

 vedno je kdo na razpolago za komunikacijo; 

 lažje povezovanje v skupino, če ima le–ta 

svoj smisel in namen; 

 možnost hitrega oglaševanja vsebine.  

Negativni: 

 Lažen občutek bližine/ljubezni – mešanje 

jabolk in hrušk. Ko ugotovimo, da je ta 

ljubezen puhla/virtualna je lahko problem. 

 Idealna priložnost za ustrahovanje (ang. 

bullying) – lahko se skrijemo za lažno 

identiteto/ v množico, hitro se doseže 

ogromno število ljudi.  

 Odvisnost – (vedno večje) pričakovanje 

nekih dražljajev, informacij, ki pa nam ne da 

pravega zadovoljstva. 

 Tipična puhlost dialogov na socialnih 

omrežjih ne omogoča človekovega 

intelektualnega razvoja.  

 Veliko »smeti« nerealnih in nepomembnih 

informacij, s katerimi si polnimo možgane. 

 Velika izguba časa. 

 Izguba koncentracije po obisku socialnega 

omrežja, če izvajamo določeno delo. 

 Lahko v določenem trenutku (občutku) 

delimo informacije (npr. slike) zaradi katerih 

nam je kasneje žal.  

UČINKI UPORABE SPLETNIH 

SOCIALNIH OMREŽIJ 



   

 

 Deljenje intimnosti postane navada – nič več 

ni osebno, ampak je vse dostopno vsem. To 

lahko ljudje zlorabijo.  

 Dejansko lahko ljudje na socialnem omrežju 

vplivajo na naše počutje. Izvedena je bila 

raziskava, ko so naključnim uporabnikov 

Facebooka, na zid konstantno prikazovali 

bolj negativna sporočila. Ti uporabniki so se 

tudi sami odzvali bolj negativno. 

 Morebitne zamere, če ne »všečkaš« 

določenih vsebin/sprejmeš prijateljskih 

prošenj – sporočilo se hitro napačno razume. 

 Zapostavljanje fizične aktivnosti  ni toliko 

zdrave odprtosti. 

 Ni stika z realnim svetom, naravo …  

vidim socialna omrežja z negativne plati, 

depresivnih občutkov  

MUSIL:  

Pozitivni: Da enostavneje navezuješ oddaljene 

stike oziroma vzdržuješ določene odnose s 

posamezniki, ki so ti po katerem koli vidiku 

življenjskega stila blizu. Dodatno tudi s 

posamezniki, s katerimi si imel v preteklosti 

konkretnejši odnos (npr. bivši sošolci, znanci). V 

tem oziru npr. Facebook ohranja in potencialno 

spodbuja (tudi fizične) stike. Nikakor ni 

zanemarljiv tudi vidik samopredstavitve – če gre 

za predstavitev dejavnosti posameznika, je v tem 

možna tudi poslovna priložnost.  

Negativni: Predvsem preokupiranost s stiki na 

spletu, ki lahko v skrajni obliki posameznika 

virtualno povsem posvoji. Dodatno je 

pomemben tudi vidik samorazgaljanja – koliko 



   

 

in katere osebne informacije posamezniki na 

kakšen način prikazujejo drugim. 

3. Kako po vašem mnenju, spletna socialna 

omrežja vplivajo na samopodobo 

posameznika oziroma na Net generacijo? 

 Bi lahko rekli da pozitivno ali negativno? 

KRIVEC: Rekla bi, da se razlike realne podobe 

samo še potencirajo. Primer – nekdo z visoko 

samopodobo (npr. popularna učenka) bo 

objavila neko sliko na Facebook. Dobila bo 

veliko »všečkov« kar bo še povečalo njeno 

samopodobo. Nasprotno bo nekdo, ki ni 

popularen (in ima denimo že tako slabšo 

samopodobo), po objavi nečesa na Facebook 

dobil malo »všečkov«, kar bo le »utrdilo« 

njegovo slabo samopodobo. V hujših primerih 

lahko na to vpliva tudi ustrahovanje drugih, ki je 

preko spleta toliko enostavnejše. Lahko pride do 

izjem, ki na socialnem omrežju bolj »zablestijo« 

kot v resnici (veliko zanimivih objav, svoj slog, 

svoja »tržna niša«, ki ni uspela v realnem 

življenju).  

MUSIL: Zelo odvisno. In verjetno, je bolje 

uporabljati izraz samospoštovanje, tj. kako 

posameznik vrednoti informacije o sebi. Spletna 

omrežja mu lahko dajo občutek pripadnosti 

oziroma nadomeščajo potencialni manko tega v 

posameznikovem dejanskem okolju. V tem 

pogledu lahko ojačujejo samospoštovanje. 

Vendar je potrebno opozoriti na spremenljivost 

takšnega početja, sploh če je povezano z 

vprašanjem osebne vpletenosti posameznika v 

spletno okolje (tj. koliko psihološko investira v 

VPLIVANJE SPLETNIH 

SOCIALNIH OMREŽIJ NA 

SAMOPODOBO 



   

 

dejavnosti na spletu). 

4. Kot pravi Cerarjeva (2007) so spletna 

socialna omrežja za mlade izjemno 

pomembna, saj nekaterim dajejo tisti občutek 

pripadnosti in sprejetosti, ki ga na primer v 

resničnem, offline svetu nimajo. Ta občutek 

sprejetosti in pripadnosti je zelo pomemben 

za nadaljnji psihološki, psihosocialni 

osebnostni razvoj posameznika. 

Kako po vašem, spletna socialna omrežja 

zadovoljijo pri posamezniku potrebo po 

sprejetosti in pripadnosti, ki sta ključni 

sestavini pri oblikovanju zdrave samopodobe? 

KRIVEC: Sama menim, da se (z izjemami) na 

spletu prej še bolj pokaže pomanjkanje 

pripadnosti in sprejetosti – med mladimi je 

veliko samomorov zaradi ustrahovanja preko 

spleta in socialnih omrežij. Res pa je, da lahko v 

vsakem trenutku vstopimo v svet, kjer so ljudje, 

kjer se nekaj dogaja, kar nam daje občutek, da 

nismo sami. Tudi to je res, da na spletu na drugi 

strani lažje pridemo v vsaj neko skupino, kar 

poveča občutek pripadnosti, tako potrebnem za 

samopodobo. Pa vendar menim, da je lahko tudi 

nevarno, saj lahko balonček poči, ko pridemo 

nazaj v realni svet.  

MUSIL: Spletna omrežja imajo za razliko od 

offline sveta določene zelo konkretne 

komunikacijske oblike (komentarji, »všečki«), ki 

pospešujejo sprejetost v določeno skupino in 

ojačujejo občutek pripadnosti. Vendar velja tudi, 

ko gre za izključevanje nekoga iz skupine (npr. 

cyberbullying). 

ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO 

PRIPADNOSTI IN SPREJETOSTI S 

POMOČJO SPLETNIH SOCIALNIH 

OMREŽIJ  



   

 

5. Kaj bi rekli, kakšna je samopodoba 

današnje mladine, zlasti Net generacije? 

 Je pozitivna/negativna, dobra/slaba, 

prenapihnjena … 

KRIVEC: Samopodobe ni dobro graditi na 

dejavnikih, ki se lahko hitro spreminjajo. 

Današnja mladina se po mojem mnenju preveč 

naslanja na mnenja drugih, na zunanje 

dejavnike. To pa je zelo spremenljivo. Poleg 

tega se bo vedno našel nekdo, ki bo imel 

povedati čez nas – in kot vemo negativne 

informacije še posebej zaznamo oziroma 

opazimo. Zato iz tega sledi, da je samopodoba 

sodobne mladine bolj valovita kot je bila nekoč. 

Samopodobo moramo graditi na notranjih 

vrednotah, ki so stalne in ne povzročajo nihanja 

samopodobe.  

MUSIL: Težko sodim. Verjetno ni generalne 

enovite slike. In tudi vprašanje je, kaj je 

primerjalna referenčna toka (predhodne 

generacije). 

SAMOPODOBA NET GENERACIJE 

6. Kakšne so lahko posledice, če ima mlada 

odrasla oseba nizko oziroma negativno 

samopodobo? Na kaj vse to vpliva? 

KRIVEC: Mladostnik s slabo samopodobo, 

nasplošno bo v življenju manj aktiven pri 

različnih dejavnostih. Sam sebe bo podcenjeval, 

zato tudi v delo ne bo vložil veliko truda (»tako 

ali tako mi ne bo uspelo«). Do drugih bo imel 

bolj negativen odnos, težko jih bo spodbujal ali 

pohvalil. Težko bo sprejemal nasvete, saj v njih 

vidi le kritiko. Ne bo sprejemal odgovornosti za 

lastna dejanja. Na splošno bo težko sodeloval z 

POSLEDICE NIZKE OZIROMA 

NEGATIVNE SAMOPODOBE  



   

 

drugimi. Hkrati pa bo imel tak mladostnik 

pretirano željo po pozornosti in odobravanjem 

drugih.  

Na splošno pa je s samopodobo tako: »Če 

mislite, da zmorete, ali če mislite, da ne zmorete 

– v obeh primerih imate prav.« Večinoma 

ravnamo skladno s svojo samopodobo, npr. če 

zaupamo vase, si postavimo višje cilje, če se ne 

cenimo dovolj, pa so naši cilji nižji. Samopodoba 

vpliva tudi na to, kako bomo procesirali 

informacije. Predstava, ki jo imamo o sebi, 

namreč deluje kot filter skozi katerega 

»spustimo« le informacije, ki se skladajo z njo, 

druge informacije pa spregledamo, jih napačno 

interpretiramo ali pa v celoti zavrnemo. Na 

primer: učenec je prepričan, da se matematike ne 

more naučiti. Ko piše test 4, se njegovo 

prepričanje ne spremeni, temveč pravi, da je imel 

srečo.  

MUSIL: Na splošno pa lahko naštejem nekaj 

znakov: pretirana samokritičnost, 

(pre)okupiranost s seboj, negativne misli, velika 

verjetnost, da se takšni ljudje umikajo iz 

socialnih odnosov oz. so zadržani v odnosih 

(imajo slabše socialne veščine), nizki osebni cilji 

(motivacija), lahko pride do psihosomatike oz. 

povezava z njo (npr. motnje hranjenja). 

7. Bi lahko rekli, da so oziroma, da postajajo 

spletna socialna omrežja (npr. Facebook, 

Twitter, Instagram ipd.) v današnjem času, 

vse bolj tipičen primer kulture narcisizma? 

KRIVEC: Bi se kar strinjala ja.  

MUSIL: Vsekakor so povezana s porastom 

SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA – 

PRIMER KULTURE NARCISIZMA  



   

 

narcisizma, vendar niso nujno ali vzrok ali 

posledica, ampak bolj nekakšen vzporedno 

odraz. 

 8. Kako se kaže narcisizem na spletnih 

socialnih omrežjih (npr. na Facebooku)? 

Oziroma, kako lahko na spletnih socialnih 

omrežjih prepoznamo osebo, ki kaže znake 

narcisisitičnega vedenja? Bi se strinjali s 

tem, da tisti uporabniki spletnih socialnih 

omrežjih, ki so bolj aktivni (imajo veliko 

spletnih prijateljev, veliko posodobitev 

stanja, stalno komentirajo in spreminjajo 

profilne fotografij, itd.), so ti bolj 

narcistični? Ali je to lahko znak, da je taka 

oseba bolj narcisisitična? 

KRIVEC: Seveda je prevelika količina uporabe 

socialnih omrežij (poleg vsebine) tista, ki 

nakazuje, ali gre za problematično vedenje ali ne. 

Povsem izogniti se socialnim omrežjem se je 

zelo težko, pa tudi menim, da neustrezno.  

Sicer pa:  

 veličasten občutek lastne 

pomembnosti/prepričanje v njegovo 

posebnost in edinstvenost – s tem, ko 

objavimo še tako nepomembne stvari, 

nakazujemo, da je vsaka naša stvar zelo 

pomembna (da bo zanimala tudi vse ostale). 

 soočanje s fantazijo o neomejen uspehu, 

moči, briljantnosti, lepoti, idealni ljubezni – 

na socialnih omrežjih je ogromno ljudi 

(vrstnikov), ki bodo neko našo objavo 

komentirali, »všečkali« … če to ni uspeh, 

moč, ljubezen (no, do trenutka, ko se 

NARCISIZEM NA SPLETNIH 

SOCIALNIH OMREŽJIH  



   

 

primerjamo s prijateljico, ki ima 1 »všeček« 

(like) več.   

 zahtevo po prekomernem občudovanju in po 

občutku upravičenosti – ker vsi dobijo 

»všečke«, pričakujemo, da jih bomo dobili 

tudi mi – upravičeni smo do njih – kje v 

realnem življenju dobimo še toliko pohval 

kot na socialnem omrežju. Ker se v realnem 

življenju štejejo dejanja, ki jih naredimo, na 

socialnih omrežjih pa puhla objava zadostuje.  

 izkoriščevanje drugih, za dosego lastnih 

ciljev – tipično za socialna omrežja. Svoje 

cilje/občutke dosegamo preko odziva drugih 

in ne preko svojih dejanj, kar dolgoročno ni 

dobro.  

 pomanjkanje empatije – vsem objavam/vsem 

(relevantnim) ljudem ponudimo isto reakcijo 

– ne glede na, to kaj napiše, se moramo 

odzvati – to spodbuja plitko razmišljanj in ne 

(globlje) vživljanje v človeka in njegove 

dejanske občutke.  

 zavidanju in arogantnosti – če nekdo drugi 

dobi več pozornosti kot mi, mu to zavidamo 

in to je na socialnih omrežjih jasno vidno in 

pogosto.  

MUSIL: Če delno odgovorim, načeloma 

raziskave kažejo, da je narcisizem povezan z več 

osebnimi slikami na Facebook (selfiji), vendar bi 

vas ob tem opozoril, da narcisizem ni nujno 

psihopatološka kategorija. Lahko pa seveda v 

ekscesni obliki preraste v psihično motnjo. Še 

dodaten komentar – težko govorimo o jasni 

vzročno-posledični zvezi (da splet vpliva na 



   

 

narcisizem – kaj pa, če večji narcisi uporabljajo 

splet?). 

9. Smo torej generacija narcisov? 

 Ali je ravno Net generacija (rojeni po letu 

1980 do leta 1989) že v osnovi bolj 

narcisisitična od drugih generacij?  

 Katera generacija je po vašem bolj 

izpostavljena (Generacija X, Generacija Y, 

Babyboomers)? 

KRIVEC: Menim, da, kar je deloma tudi 

posledica v tem obdobju popularne permisivne 

vzgoje in nezavedanja negativnih vplivov 

socialnih omrežij. Vendar bi mejo Net 

generacije premaknila precej višje. 

Če govorimo o narcisizmu, generacija Y, sicer 

pa ima vsako obdobje svoje prednosti in 

slabosti.  

MUSIL: Verjetno so najbolj temu izpostavljene 

mlajše generacije, ki intenzivneje in 

ekstenzivneje uporabljajo IKT in pri katerih je 

(bil) IKT tudi pomemben dejavnik v 

socializaciji.   

NET GENERACIJA IN 

NARCISIZEM  

10. Anketirancem sem v anketnem 

vprašalniku postavila vprašanje, ki se 

navezuje na njihovo profilno sliko na 

spletnem socialnem omrežju Facebook, kjer 

so morali dopolniti stavek:  

»Mislim, da bi ljudje, ki vidijo to fotografijo, 

me opisali kot osebo, ki je ...« Iz (trenutnih) 

rezultatov se je izkazalo, da je večina 

respondentov izbrala pozitivne pridevnike 

(kot so npr. lep/a, nasmejan/a, prijazen/na, 

itd.). Zakaj menite, da so izbrali pozitivne 

PROFILNA SLIKA NA 

FACEBOOKU IN ŠČITENJE 

SAMOPODOBE 



   

 

lastnosti in ne negativne? Bi lahko rekli, da s 

tem »ščitijo« sebe oziroma njihovo 

samopodobo? 

KRIVEC: Seveda. Poznamo izraz: »samoslužna 

pristranost«, ki pomaga pri vzdrževanju 

pozitivne samopodobe. Učinek somoslužne 

pristranosti je lahko pozitiven (ščiti pred 

anksioznostjo, depresivnostjo; motivira k boljšim 

dosežkom), v tem primeru, pa ga bolj vidim kot 

negativnega (maliči realnost in točnost naših 

sodb, spodbuja predsodke). 

MUSIL: A ne bi bilo nekoliko čudno, da bi se 

ob lastnih slikah opisovali negativno? Tudi nima 

nujno povezave s spletom. Seveda pa lahko 

ščitijo lastno samopodobo. 

11. Zakaj ljudje hrepenimo po tem, da nas 

drugi pozitivno ocenjujejo in vrednotijo? 

 Kaj se zgodi v nasprotnem primeru?  

KRIVEC: Se zniža naša samopodoba, 

samospoštovanje, torej mi kot osebnost – v 

svojih očeh postanemo manjši kot ljudje – to 

vpliva na nadaljnje dojemanje sveta in 

reagiranje v njem. Posledice so opisane zgoraj 

(kako se kaže negativna samopodoba).  

MUSIL: To je pravzaprav nekakšna splošna 

lastnost ljudi (če nismo na terenu 

psihopatologije), ki je neodvisna od uporabe 

spletnih omrežij. Nekako višje samovrednotenje 

sproža aspiracijski potencial posameznika – 

deluje motivacijsko. Pozitivno samovrednotenje 

(no, nanj vpliva lahko tudi feedback iz okolice, 

torej lahko tudi komentarji, ki zvišujejo 

samospoštovanje) je tisti, ki motivira 

HREPENENJE PO POZITIVNI 

OCENI IN POZITIVNEM 

VREDNOTENJU 



   

 

posameznika, da je aktiven v okolju. Do neke 

stopnje nižje samospoštovanje tudi vpliva na 

nižjo motivacijo v okolju (namreč, če se ne 

počutite ok, zakaj se potem sploh truditi …). 

12. S katero od spodnjih izjav se vi strinjate in 

zakaj?  

Spleta socialna omrežja ... 

 lahko pomagajo pri vzdrževanju pozitivne 

samopodobe. 

 ne morejo pomagati pri vzdrževanju 

pozitivne samopodobe.  KRIVEC: S tem 

zagotovo. 

 razvijajo vse bolj narcisistične posameznike 

(vase zagledane). KRIVEC: Blago in 

pogojno pa bi se strinjala tudi s tem. 

Menim, da ne pripomorejo k boljši samopodobi. 

Lahko na trenutke površinsko in kratkoročno 

zakrijejo slabo samopodobo z navidezno 

popularnostjo in "virtualno ljubeznijo", ki pa 

mislim, da se prej ali slej razkrinka. Na 

Facebooku recimo lahko izbiramo kaj bomo 

objavili oziroma pokazali drugim. Verjetno 

izberemo svojo boljšo različico. Vendar skrivati 

stvari ne pomeni tudi, da jih ni. 

MUSIL: Težko vam odgovorim, ker je lahko 

zelo odvisno od specifične situacije in akterja, 

tako da je težko podati prevladujoč splošen 

odgovor. Nekaterim torej da, drugim ne morejo 

pomagati pri pozitivnejšem samovrednotenju. 

Glede zadnje možnosti (višanja narcisizma) pa 

je lahko zadeva tudi obrnjena (kar sem vam 

nakazal v drugih odgovorih), lahko v osnovi bolj 

narcisistični posamezniki izbirajo načine in 

SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA …  



   

 

medije, da to izkazujejo (torej tudi socialna 

omrežja). Socialna omrežja torej niso nujno 

vzrok, ampak so lahko posledica ali zgolj 

povezan dejavnik drugim. 

13. Kaj bi vi svetovali, kakšna je »pravilna« 

uporaba spletnih socialnih omrežjih, ki lahko 

posamezniku pomaga pri vzdrževanju 

pozitivne samopodobe in ne k razvijanju 

narcisističnega vedenja? 

KRIVEC: Uporaba socialnih omrežij z 

zavedanjem kaj to je in ne uporabo le–teh iz 

vzgibov, da nam akcije na omrežjih nadomestijo 

konstrukte, ki bi se morali razvijati v resničnem 

svetu.  

Jaz bi svetovala, da obiskujemo socialna omrežja 

z namenom, da jih izkoristimo kot pripomoček 

dejavnosti v resničnem svetu (predstavitev naših 

del). Skratka, ne živimo za to, da bomo življenje 

objavili na Facebook.  

MUSIL: Težko na tole odgovarjam. Ne znam 

vam dati »receptov«. Vsekakor pa zmerna 

uporaba in ne zgolj uporaba spletnih omrežij. 

»PRAVILNA« UPORABA SPLETNIH 

SOCIALNIH OMREŽIJ, KI 

VZDRŽUJE POZITIVNO 

SAMOPODOBO IN NE RAZVIJA 

NARCISIZMA 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Priloga 6: Ureditev pojmov po ravneh abstraktnosti 

 

Tabela 6.3: Ureditev pojmov po ravneh abstraktnosti  

1. raven 2. raven 3. raven 

 Dostopnost, spodbuja prvinske 

človekove lastnosti, radovednost, 

pozornosti; predstavljal nujno 

sestavino oziroma dejavnik življenja 

v družbi, nudijo nadgrajen vidik 

dvosmerne komunikacije 

 dejavniki uporabe in 

priljubljenost spletnih 

socialnih omrežij med 

mladimi odraslimi (Net 

generacija)  

 uporaba 

spletnih 

socialnih 

omrežij  

 Pozitivni: Hiter dostop do 

informacij, komunikacijo, 

povezovanje v skupino, hitrega 

oglaševanja Negativni: Lažen 

občutek bližine/ljubezni, 

ustrahovanje (ang. bullying), 

Odvisnost, puhlost dialogov, ne 

omogoča človekovega 

intelektualnega razvoja,   nerealnih 

in nepomembnih informacij, izguba 

časa, Izguba koncentracije, 

intimnosti zlorabijo, vplivajo na 

naše počutje, Zapostavljanje fizične 

aktivnosti  ni zdrave odprtosti, Ni 

stika z realnim svetom, naravo, 

vidim socialna omrežja z negativne 

plati, depresivnih občutkov; 

Pozitivni: navezuješ oddaljene stike, 

vzdržuješ odnose, ohranja in 

potencialno spodbuja (tudi fizične) 

stike, vidik samopredstavitve, 

poslovna priložnost. Negativni: 

preokupiranost s stiki, vidik 

 učinki uporabe spletnih 

socialnih omrežij 

 



   

 

samorazgaljanja  

 se razlike realne podobe 

potencirajo, Lahko pride do izjem, 

ki na socialnem omrežju bolj 

»zablestijo« kot v resnici; odvisno, 

dajo občutek pripadnosti, 

nadomeščajo potencialni manko, 

lahko ojačujejo samospoštovanje. 

 vplivanje spletnih 

socialnih omrežij na 

samopodobo 

 spletna socialna 

omrežja in 

samopodoba 

 na spletu prej še bolj pokaže 

pomanjkanje pripadnosti in 

sprejetosti, v vsakem trenutku 

vstopimo v svet, kjer so ljudje, kjer 

se nekaj dogaja, kar nam daje 

občutek, da nismo sami, lažje 

pridemo v neko skupino, kar poveča 

občutek pripadnosti; Spletna 

omrežja imajo določene zelo 

konkretne komunikacijske oblike 

(komentarji, »všečki«), ki 

pospešujejo sprejetost v določeno 

skupino in ojačujejo občutek 

pripadnosti 

 zadovoljevanje potrebe 

po pripadnosti in 

sprejetosti s pomočjo 

spletnih socialnih 

omrežij 

 

 bolj valovita, kot je bila nekoč; ni 

generalne enovite slike 

 samopodoba Net 

generacije 

 

 manj aktiven pri različnih 

dejavnostih, sebe bo podcenjeval, v 

delo ne bo vložil veliko truda, Do 

drugih negativen odnos, težko jih bo 

spodbujal ali pohvalil. Težko bo 

sprejemal nasvete, Ne bo sprejemal 

odgovornosti za lastna dejanja, 

težko sodeloval z drugimi, pretirano 

željo po pozornosti in 

 posledice nizke oziroma 

negativne samopodobe 

 



   

 

odobravanjem drugih; pretirana 

samokritičnost, (pre)okupiranost s 

seboj, negativne misli, umikajo iz 

socialnih odnosov oz. zadržani v 

odnosih (slabše socialne veščine), 

nizki osebni cilji, psihosomatike 

(motnje hranjenja) 

 se strinjala, ja; Vsekakor, povezana 

s porastom narcisizma, vendar niso 

nujno ali vzrok ali posledica, bolj 

nekakšen vzporedno odraz. 

 spletna socialna omrežja 

– primer kulture 

narcisizma 

 spletna socialna 

omrežja in 

narcisizem  

 Seveda prevelika količina uporabe 

socialnih omrežij nakazuje ali gre za 

problematično vedenje ali ne, ker 

vsi dobijo »všečke«, pričakujemo, 

da jih bomo dobili tudi mi, če nekdo 

dobi več pozornosti kot mi, mu  

zavidamo; narcisizem povezan z več 

osebnimi slikami na Facebook 

(selfiji), vendar ni nujno 

psihopatološka kategorija, težko 

govorimo o jasni vzročno-

posledični zvezi (da splet vpliva na 

narcisizem) 

 narcisizem na spletnih 

socialnih omrežjih  

 

 da, kar je deloma posledica 

popularne permisivne vzgoje in 

nezavedanja negativnih vplivov 

socialnih omrežij, mejo Net 

generacije premaknila precej višje, 

generacija Y; izpostavljene mlajše 

generacije 

 Net generacija in 

narcisizem 

 

 Seveda, pomaga pri vzdrževanju 

pozitivne samopodobe, ščiti pred 

 profilna slika na 

Facebooku in ščitenje 

 vpliv spletnih 

socialnih 



   

 

anksioznostjo, depresivnostjo, 

motivira k boljšim dosežkom, v tem 

primeru, pa ga bolj vidim kot 

negativnega (maliči realnost in 

točnost naših sodb, spodbuja 

predsodke); Seveda, lahko ščitijo 

samopodobe  omrežij na 

samopodobo in 

na narcisizem 

pri mladih 

odraslih  

 Se zniža naša samopodoba, 

samospoštovanje, mi kot osebnost, 

vpliva na nadaljnje dojemanje sveta 

in reagiranje v njem; sproža 

aspiracijski potencial posameznika 

– deluje motivacijsko, zvišujejo 

samospoštovanje,  motivira 

posameznika, nižje 

samospoštovanje vpliva na nižjo 

motivacijo v okolju 

 hrepenenje po pozitivni 

oceni in pozitivnem 

vrednotenju 

 

 ne morejo pomagati pri 

vzdrževanju pozitivne samopodobe 

– s tem zagotovo, razvijajo vse bolj 

narcisistične posameznike (vase 

zagledane - Blago in pogojno bi se 

strinjala, ne pripomorejo k boljši 

samopodobi, Lahko na trenutke 

površinsko in kratkoročno zakrijejo 

slabo samopodobo; Težko 

odgovorim, zelo odvisno od 

specifične situacije in akterja, težko 

podati prevladujoč splošen odgovor. 

Nekaterim, da, drugim ne morejo 

pomagati pri pozitivnejšem 

samovrednotenju, Glede višanja 

narcisizma je lahko zadeva tudi 

obrnjena  

 spletna socialna omrežja 

…  

 



   

 

 Uporaba socialnih omrežij z 

zavedanjem, kaj to je, obiskujemo 

socialna omrežja z namenom, da jih 

izkoristimo kot pripomoček 

dejavnosti v resničnem svetu, ne 

živimo za to, da bomo življenje 

objavili na Facebook; Ne znam dati 

»receptov«., zmerna uporaba  

 »pravilna« uporaba 

spletnih socialnih 

omrežij, ki vzdržuje 

pozitivno samopodobo 

in ne razvija narcisizma  

 

Vir: Peršič, lastna raziskava (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


