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POVZETEK  

Jezik je glavno komunikacijsko sredstvo. Je nosilec sporočil in oblikovalec le-teh. Kot tak je 

bistvo diplomacije in pravzaprav vsega komuniciranja, ne glede na nivo diskurza. Z napredkom 

tehnologije je visok nivo diskurza prešel iz nečesa, do česar imajo dostop le redki in najbolj 

izobraženi, do nečesa, do česar ima dostop vsak z internetnim dostopom. Širjenje dostopa do 

takšnega diskurza zagotovo ima neke posledice. V diplomski nalogi se posvečam problematiki 

kakovosti političnega diskurza na internetu, še posebej preko socialnih omrežij (Facebook, 

Twitter, Reddit, YouTube), kjer so uporabniki vedno do neke mere podvrženi anonimnosti. V 

teoretičnem delu se posvetim razlaganju osnovnih pojmov in temu, kaj določena socialna 

omrežja sploh so, kako delujejo, itd. Med osnovnimi pojmi velja še posebej omeniti 

anonimnost, ki je vedno zelo deljiva tema, ko govorimo o internetu in svobodi govora. Posebno 

se posvetim Lacanovi teoriji štirih diskurzov, saj na njeni podlagi nato v empiričnem delu 

analiziram izbrane primere diskurza na socialnih omrežjih, sam začetek teoretičnega dela pa je 

namenjen pregledu od začetkov interneta do njegovega trenutnega stanja in dostopnosti. 

Empirični del je sestavljen iz primerov, vzetih iz omenjenih socialnih omrežij, ter analiz 

intervjujev. S pomočjo obeh delov analiziram vpliv, ki ga imajo socialna omrežja na kakovost 

političnega diskurza. 

Ključne besede: <politični diskurz>, <socialna omrežja>, <anonimnost>, <kvaliteta diskurza>, 

<anonimnost> 

Language is a basic means of comunication. It is a carrier and developer of messages. As such, 

it is the basis of diplomatic and actually all communication, regardless of the level of doscourse. 

With technology advances, the high level of discourse transformed from something that was 

only available to very few very educated people to something that anyone with an internet 

access can use and participate in. Expanding access to such discourse definitely comes with 

consequences. In this thesis I am analysing the quality of political discourse on the Internet, 

especially through social networks (Facebook, Twitter, Reddit, YouTube) where users are 

anonymous at least to a certain degree. In the theoretical part I explain the basic terminology, 

like what social networks even are, how do they work, etc. Among the basic terminology there 

is a special mention of anonymity, which is always a divisive part of a discussion about freedom 

of speech and the internet in general. I put an emphasis on Lacan's theory of four discourses, as 

the analysis of chosen examples in the empirical part is based mainly on its applications. The 



 

 

beginning of the theoretical part is dedicated to a quick overview of the journey internet made 

since its beginnings. Empirical part consists of some practical examples from the mentioned 

social networks and interview analysis. Through these, I analyse the influence that social 

networks have on political discourse. 

Keywords: <political discourse>, <social networks>, <anonymity>, <discourse quality>, 

<anonymity>  
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1 UVOD 

1.1 Opis področja in opredelitev problema 

Kot izkušen uporabnik socialnih omrežij na internetu sem začel opažati, da je kvaliteta diskurza 

na splošno zelo slaba. Še posebej se mi to zdi očitno, ko se diskurz začne pomikati v politično 

smer. Ko se to zgodi, se navadno oblikujeta dva diametralno nasprotna tabora, ki, če se izrazim 

poetično, ne vidita mimo svojega nosu, torej, skrajni opciji diskurza. Kdorkoli se takšnemu 

diskurzu pridruži, mora trdno zavzeti eno pozicijo. V trenutku, ko oseba zavzame vmesno 

pozicijo, je opaziti, da namesto, da bi ta oseba služila kot mediator in obema skupinama 

pokazala neko srednjo možnost, ki vsebuje ideje obeh strani, se to osebo z obeh strani napade. 

Na kratko, politični diskurz na internetu je izredno črno-bel. Z višjimi stopnjami anonimnosti 

se to samo stopnjuje. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalno vprašanje 

Namen tega dela je v prvi vrsti videti, na kakšnem nivoju se trenutno nahaja politični diskurz. 

Naslednja stvar, na katero je treba biti pozoren, je, če se ta razlikuje od enega socialnega 

omrežja do drugega, in če se, v kolikšni meri. 

Cilj naloge je raziskati ta zaenkrat še ne dovolj raziskan medijski prostor in kako na njem 

pravzaprav komunicirati. V pomoč pri tem mi je naslednje raziskovalno vprašanje: 

Koliko anonimnost ali njeno pomanjkanje prispeva k kvaliteti političnega diskurza na 

internetu? 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pojav in razvoj socialnih omrežij 

Idejo socialnih omrežij sta razvila Emile Durkheim in Ferdinand Tönnies ob koncu 

devetnajstega stoletja, ko sta v svojih teorijah in raziskavah družbenih skupin začela razmišljati 

o mreženju posameznikov. Tönnies je trdil, da družbene skupine obstajajo kot osebne in 

neposredne družbene vezi ki bodisi združujejo posameznike, ki jih družijo enake vrednote ali 

vera (takšno vez je poimenoval Gemeinschaft, sl. skupnost), bodisi združuje neosebne, 

formalne in instrumentalne družbene vezi (ki jih je poimenoval Gesellschaft, sl. družba). 

(Tönnies 1887, prevod Loomis 1957) 
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Durkheim pa je ponudil neindividualistično razlago družbenih dejstev in trdil, da se družbeni 

fenomeni pokažejo, ko vključeni posamezniki predstavljajo realnost, ki ne more biti obračunana 

glede na lastnosti posameznih akterjev. (Durkheim 1893, prevod Coser 1964) 

Velik napredek v ideji socialnih omrežij se kaže v 30ih letih, in sicer v različnih skupinah, 

bodisi psiholoških, antropoloških ali matematičnih, ki so delovale neodvisno ena od druge. V 

psihologiji je bil med pionirji Jacob L. Moreno, ki je začel sistematično opazovati in analizirati 

socialne interakcije v majhnih skupinah ljudi. Poudarek je dal na skupine v učilnicah in delovne 

skupine. To raziskovanje je poimenoval sociometrija. (Carrington in Scott 2011) 

Sociometrija je kvantitativna metoda merjenja družbenih razmerij, njeno ime pa izvira iz 

latinskega socius ali družabnik in metrum ali mera. Sam Moreno je sociometrijo definiral kot 

poizvedovanje po evoluciji in organizaciji skupin ter pozicij posameznikov znotraj njih. »Kot 

znanost skupinske organizacije se s problemom spopade ne preko zunanje strukture skupine ali 

njenega površja, ampak preko notranje strukture. /…/ Sociometrične raziskave razkrivajo skrite 

strukture, ki skupino oblikujejo: zavezništva, podskupine, skrita verovanja, prepovedane 

agende, ideološka strinjanja, ''zvezde'' dogajanja.« (Carrington in Scott 2011) 

V antropologiji je temelj teorije socialnih omrežij teoretsko in etnografsko delo Bronislawa 

Malinowskega, Alfreda Radcliffe-Browna in Clauda Lévi-Straussa, med prvimi, ki so opravljali 

terensko delo na področju te teorije, pa so Max Gluckman in njegova Manchestrska šola, ki 

vključuje Johna A. Barnesa, J. Clyde Mitchella in Elizabeth Bott Spillius, ki so raziskovali 

omrežja skupnosti v južni Afriki, Indiji in Združenem kraljestvu. (Scott 2000) 

Zgodovina spletnih socialnih omrežij se začne v 70ih letih prejšnjega stoletja. Predhodnih 

današnjega interneta, ARPANET, ki je začel delovati 1967, je do konca 70ih razvil bogato 

kulturo izmenjave nevladnih in poslovnih idej ter komunikacijo o teh idejah. 1973 se je razvil 

predhodnik sistema elektronske oglasne deske (bulletin board system, BBS), imenovan 

Skupinski spomin (Community Memory), preko katerega se je določene vsebine lahko poslalo 

drugim uporabnikom. (Riese 2016) 

Na začetku je ARPANET bil projekt, financiran s strani Agencije za napredne raziskovalne 

projekte (Advanced Research Projects Agency – ARPA) ameriškega ministrstva za obrambo. 

Leta 1969 je med UCLA (Univerza v Kaliforniji, Los Angeles) in SRI (Stanfordski raziskovalni 

inštitut) bilo poslano prvo sporočilo, ''LO''. Namen je bil poslati besedo ''LOGIN'', a sistem se 
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je podrl, preden je sporočilo bilo v celoti poslano. (Riese 2016)  Za lažje predstavljanje poti, ki 

jo je to prvo sporočilo prepotovalo, prilagam sliko 2.1. 

Slika 2.1: zemljevid interneta v 1969 

 

Vir: Riese (2016) 

V naslednjih letih se je ARPANET širil in izboljševal. Že leta 1970 so na ''zemljevid interneta'' 

bila povezana mesta z obeh obal ZDA, do konca 1970ih pa je bilo skupaj povezanih že 213 

strežnikov, novi pa so se povezovali približno vsakih 20 dni. (Sutton 2004) 

Leta 1973 sta Norveška in Združeno kraljestvo postali prvi državi izven ZDA, ki sta se povezali 

na ta predhodnik interneta, 1975 pa je bilo naznanjeno, da se sistem ''pripravljen'' in Agencija 

za obrambne informacijske sisteme (DISA) ameriškega ministrstva za obrambo je prevzela 

nadzor, saj je, kot prej omenjeno, projekt bil namenjen raziskovalnim projektom ministrstva za 

obrambo. (Sutton 2004) 

Ko je v 80ih razvoj modemov začel dovoljevati, da je bilo lahko hkrati priključenih več 

uporabnikov, se je ARPANET, ki je imel zelo omejen dostop, začelo opuščati v prid Internetu. 

Takrat so se začele pojavljati tudi spletne klepetalnice, ki so tudi specifična struktura socialnih 

omrežij (povezovali so modeme različnih računalnikov v okolici). Ko se je internet sredi 90ih 

začel zelo širiti, so se ti forumi spremenili v internetne forume, ki so imeli neprimerno več 

sposobnosti gostiti množice ljudi naenkrat. (Edwards 2016) 
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Novejša generacija socialnih omrežij je začela cveteti s pojavom strani SixDegrees.com, ki je 

nastala 1997, naslednje leto ji je sledil Open Diary, še kasneje Mixi (1999), Makeoutclub 

(2000), Hub Culture (2002) in Friendster (2002). Takrat so socialna omrežja začela ''vdirati'' v 

naše vsakdanje življenje. Cyworld, korejska stran, ki je leta 1999 začela kot blogerska stran, je 

leta 2001 dodala funkcije socialnega mreženja in zaradi razširjenosti postala ena prvih 

internetnih storitev, ki je od prodaje virtualnih dobrin začela služiti. Leta 2003 sta se pojavili 

strani MySpace in LinkedIn. Leta 2005 je bilo objavljeno, da je MySpace prejel več ogledov 

kot Google. Le leto po pojavu MySpaca se je svetu predstavila prva različica Facebooka, ki je 

leta 2009 postal največje socialno omrežje na svetu in ta naslov še vedno drži. (Edwards 2016) 

2.1.1 Družbeni vpliv socialnih omrežij 

Spletne storitve socialnih omrežij so ljudem omogočile, da so se povezali v skupine z enakimi 

ali podobnimi interesi in aktivnostmi, ne glede na politične, ekonomske ali geografske meje. 

Spletne skupnosti se tvorijo preko elektronske pošte in instantnega sporočanja. V teh skupnostih 

se teži k uporabi recipročnega altruizma in t.i. ''ekonomiji dajanja''. Stimulacija takšnemu 

obnašanju je kooperacija. Informacija je prilagojena ekonomiji dajanja, ker je nekonkurenčna 

(konzumiranje informacij s strani ene osebe ne preprečuje konzumacijo teh istih informacij 

drugim osebam) in je lahko podarjena praktično brezplačno. (Heylighen 2007) 

Družbe uporabljajo socialna omrežja kot način učenja o osebnostih in obnašanju potencialnih 

novih zaposlenih. Vedno več je primerov, ko je kandidat za zaposlitev zavrnjen zaradi žaljivih 

ali drugače neprimernih fotografij in komentarjev na socialnih omrežjih. (Edwards 2016) 

Socialna omrežja so vedno bolj predmet raziskav. Učenjaki na veliko področjih raziskujejo 

vpliv socialnih omrežij na probleme identitete, zasebnosti, družbenega kapitala, mladinske 

kulture in izobraževanja. Raziskave so pokazale, da posamezniki na Facebook dodajo svoje 

znance iz ''resničnega življenja'', da bi ostali bolj v kontaktu, kar velikokrat zamegli mejo med 

življenjem doma in življenjem na delu. Druga raziskava kaže, da kar 63 odstotkov uporabnikov 

Facebooka ali Twitterja v ZDA omenjeni socialni omrežji uporablja kot glavni vir novic (slika 

2.2). Pokazala pa je tudi, da je v času najnovejših novic uporabnik Twitterja bolj nagnjen k 

sledenju razvoja dogajanja. Ko pride do političnih novic, pa so uporabniki Facebooka bolj 

nagnjeni k deljenju in komentiranju ter ''všečkanju'' novice, medtem ko so uporabniki Twitterja 

nagnjeni predvsem k sledenju medija, ki je zgodbo delil, in deljenju novice naprej brez 

komentiranja. (Barthell et al 2015) 
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Slika 2.2: porast uporabnikov, ki so jim socialna omrežja glavni vir novic 

 

Vir: Barthell et al (2015) 

Po raziskavi iz leta 2015, ki jo je v svojem članku opisal Milind Mody, ustanovitelj podjetja 

eBrandz, ki se ukvarja s spletnim trženjem, je bilo ugotovljeno, da 85 odstotkov ljudi med 18. 

in 34. letom starosti socialna omrežja uporabljajo kot pomoč pri odločitvi za nakup nečesa, 65 

odstotkov ljudi, starejših od 55, pa se pri nakupu zanaša na ''dober glas''. Kot je razvidno iz slik 

2.3 do 2.7, je raziskava uporabnike interneta razdelila v tri skupine (18-34, 35-54, 55+). Mlajših 

od 18 ni upoštevala, saj mladoletne osebe ne morejo kupovati preko interneta. (Mody 2015) 

Ta raziskava je pokazala, da je v primerjavi z letom 2014 število potrošnikov, ki se pri nakupu 

pri lokalnih podjetjih odločajo na podlagi spletnih ocen, naraslo iz 85 na kar 90 odstotkov. 

Približno 40 odstotkov teh je povedalo, da pred odločitvijo preberejo več kot dve oceni, medtem 

ko se je leta 2014 tako izrazilo kar 71 odstotkov. (Mody 2015) 
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Slika 2.3: uporaba interneta za iskanje podjetij glede na starost 

 

Vir: Mody (2015) 

Slika 2.4: branje spletnih ocen glede na starost 

 

Vir: Mody (2015) 
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Slika 2.5: zaupanje spletnim ocenam in osebnim priporočilom glede na starost 

 

Vir: Mody (2015) 

Slika 2.6: število prebranih ocen glede na starost 

 

Vir: Mody (2015) 
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Slika 2.7: priporočila ljudem glede na starost 

 

Vir: Mody (2015) 

Članek iz leta 2016 je ugotovil, da je Facebook začel problem socialne primerjave. Uporabniki 

lahko izbirajo, katere slike in besedila objavijo, kar jim omogoča, da prikazujejo svoje življenje 

na najlepši možen način. Takšne objave lahko ustvarijo občutek nezadostnega lastnega življenja 

v primerjavi s tisto osebo. Uporabniki se največkrat primerjajo z ljudmi, s katerimi jih družijo 

podobni interesi in življenjski slogi. Motivi za takšne primerjave so povezani z načrti in cilji 

samoizboljšave s pomočjo osebe, ki je uporabniku za vzor, še posebej, če gre za podoben in 

dosegljiv življenjski slog. (Cramer et al 2016) 

Možna je seveda tudi primerjava v obratni smeri, torej, da se uporabnik začne bolje počutiti o 

sebi preko spremljanja profilov oseb, ki se uporabniku zdijo kot na nek način manjvredna. 

Takšna negativna primerjava lahko seveda pripelje do slabšega mentalnega zdravja, saj se 

vedno bolj dogaja, da se ljudem duševno zdravje zaradi uporabe Facebooka ali drugih socialnih 

omrežij poslabša. Takšna poslabšanja so pripeljala do tega, da v zadnjem času nekateri 

uporabniki začasno ali celo za vedno opustijo svoje profile. V zadnjih letih se je takšnemu 

obnašanju začelo praviti ''Facebook utrujenost''. (Cramer et al 2016) 
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2.2 Definicija socialnega omrežja 

Obar in Wildman sta leta 2015 v njunem delu identificirala 4 splošne lastnosti, ki so skupne 

takratnim ponudnikom socialnih omrežij: 

- Socialna omrežja so aplikacije, ki bazirajo na internetnem protokolu Web 2.0 

- Vsebine, ustvarjene s strani njihovih uporabnikov so najpomembnejši del organizma 

socialnega omrežja 

- Uporabniki ustvarjajo specifične profile za spletno stran oziroma aplikacijo, ki jo 

vzdržuje organizacija ponudnika storitve socialnega omrežja 

- Aplikacije služijo ustvarjanju družabnih mrež skozi povezavo uporabnikovega profila z 

drugimi posamezniki oziroma skupinami (Obar, Wildman 2015) 

2.2.1 Izziv definicije 

Raznolikost in razvoj samostojnih in vgrajenih storitev socialnih omrežij v spletnem prostoru 

izzoveta prej opisano definicijo. Ideja, da so te storitve definirane s svojo sposobnostjo 

združevanja ljudi, predstavlja preširoko definicijo. Takšna definicija bi pomenila, da sta telegraf 

in telefon prav tako storitvi socialnih omrežij, in ne zgolj internetne tehnologije, ki jih 

opisovalca opisujeta. Prav tako je nejasna terminologija, saj nekateri storitve socialnih omrežij 

imenujejo kar socialni mediji. (Obar, Wildman 2015) 

2.2.2 Poskus definicije 

Obar in Wildman sta tako nadaljevala z razvojem definicije in prišla do naslednje definicije, ki 

se nekoliko razlikuje od prejšnje: 

- Socialna omrežja so internetne aplikacije, ki bazirajo na internetnem protokolu Web 2.0 

- Vsebine, ustvarjene s strani njihovih uporabnikov, kot na primer fotografije, naložene s 

strani uporabnikov, tekstovne objave, označevanje (ljudi na sliki, ljudi, povezanih z 

objavo), internetni komentarji in dnevniški zapisi (blogi), so najpomembnejši del 

organizma socialnega omrežja 

- Uporabniki ustvarjajo storitvi specifične profile za spletno stran oziroma aplikacijo, ki 

jo vzdržuje organizacija ponudnika storitve socialnega omrežja 

- Aplikacije služijo ustvarjanju družabnih mrež na spletu skozi povezavo uporabnikovega 

profila z drugimi posamezniki oziroma skupinami (Obar, Wildman 2015) 
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2.3 Anonimnost 

Anonimnost izhaja iz grške besede anonymia, kar pomeni ''brez imena'' oziroma 

''brezimenskost''. V splošni uporabi opisuje situacijo, kjer je ime akterja neznano. 

Najpomembnejša ideja anonimnosti je, da se osebe ne da identificirati, doseči, ali izslediti, če 

ta tega sama noče. (Wallace 1999). 

Včasih je zaželeno, da oseba lahko razvije dolgotrajno razmerje (na primer ugled) z neko 

entiteto, ne da bi z njo delila informacije o osebni identifikaciji. V takšnih primerih je za to 

osebo najboljši način uporaba unikatnega identifikatorja, ki mu rečemo psevdonim. Psevdonim 

je lahko vzdevek, številka bančne kartice, študentska številka, in tako naprej. Osebo s takšnim 

psevdonimom torej pozna samo zelo omejena skupina ljudi, za katere je oseba dovolj 

pomembna. Takšnemu stanju striktno gledano ne moremo reči anonimnost, saj nekatere osebe 

še vedno točno vedo, za koga gre. Takšnemu stanju torej rečemo psevdonimnost. Ta je pri 

socialnih omrežjih in drugih oblikah virtualne komunikacije zelo pogosta. (Wallace 1999). 

2.3.1 Psihološki učinki anonimnosti 

Anonimnost lahko zmanjša občutek odgovornosti za svoje napake. Poleg tega tudi umakne 

vpliv, ki bi ga te napake lahko imele za ugled neke osebe. To ima zelo močne učinke, tako 

dobre kot slabe glede na osebe, vključene v situacijo. Anonimnost je torej tudi psihološka 

taktika, ki vključuje dviganje podpore, podporo domnevam ali diskreditacijo neke aktivnosti.  

(Wallace 1999). 

Anonimnost v pogovornem okolju osebam lahko dovoli razkriti osebno zgodovino in občutke 

brez strahu, da bi to bilo uporabljeno proti njeni resnični personi. Elektronski pogovori poleg 

anonimnosti zagotavljajo tudi fizično izolacijo med sogovorniki, kar preprečuje fizično 

maščevanje, poleg tega pa tudi zmanjša vpliv, ki bi ga javno debatiranje o negativnih ali celo 

tabu temah imelo na ugled posameznika. Ko pogovor teče o zelo osebnih zadevah, razkritje 

katerih bi posameznika postavilo v fizično, finančno ali pravno nevarnost (na primer ukvarjanje 

z ilegalnimi posli ali nedovoljenimi političnimi stališči), je to za uporabnika blagodejen vpliv 

anonimnosti. (Wallace 1999). 

Ker ima anonimnost zelo malo opaznih negativnih posledic, so anonimne ali pol anonimne 

skupine velikokrat t.i. ''soapbox'' (v preteklosti so javni govorniki, ki so govor začeli iznenada, 

velikokrat stali na prevrnjenem zaboju mila, ime se je v anglosferi obdržalo do danes) 

disruptivnega komuniciranja. V spletni terminologiji se za osebe, katerih namen ni sodelovanje 

v diskusiji, ampak predvsem iztirjenje obstoječe diskusije, velikokrat uporablja termin ''trol''. 
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Posamezniki v velikih skupinah velikokrat uživajo relativno anonimnost, tudi ko gre za javno 

nastopanje. Ta fenomen je pomemben faktor v psihologiji množic, ki se uporablja v primerih, 

ko se situacije prelevijo iz mirnega protesta v nasilnega. Ta relativna anonimnost je lahko 

ogrožena z moderno tehnologijo, kot je na primer fotografija. Kot vzpostavljen učinek 

internetne anonimnosti štejemo tudi pojem ''hive mind'' ali neumorno ponavljanje nečesa, kar 

je nekdo izjavil, ne da bi o informaciji karkoli razmišljali. (Tsikerdekis 2013). 

Javnost anonimnosti ne podpira vedno. Anonimnost včasih tudi neposredno nasprotuje politiki 

in procesom vlad in zasebnih organizacij (primer volitev, kjer se je treba identificirati, da lahko 

glasujemo, a so naše volilne izbire varovane s sistemom skrivnega glasovanja). 

2.3.2 Anonimnost na internetu 

Večina komentiranja na internetu je opravljena anonimno z uporabo psevdonimov. Ta 

uporabniška imena lahko dobijo oziroma ustvarijo svojo lastno identiteto, a največkrat so 

ločena od dejanskega lastnika tega psevdonima. Na Univerzi v Stockholmu trdijo, da to ustvarja 

večjo svobodo izražanja, a zmanjšuje odgovornost. (Palme in Berglund 2002). 

Toda internet ni bil narejen za anonimnost. IP naslovi so virtualni poštni naslovi, kar pomeni, 

da je vsako mesto, do katerega na internetu dostopamo, dostopno iz točno določenega IP 

naslova, ki je povezan z določenim ponudnikom internetnih storitev, ta pa lahko deli 

informacije o strankah, katerim je bil tisti IP naslov dodeljen. To sicer ne nujno pomeni 

povezave s specifično osebo (saj bi povezavo lahko koristile tudi druge osebe, še posebej, če je 

stranka javna ustanova, kot na primer knjižnica), pove pa nam regionalne informacije, kar je 

lahko zelo močan posredni dokaz. Zaradi tega so nastale storitve, ki omogočajo anonimizacijo 

IPja. Te storitve delujejo na podlagi prostovoljcev, ki se medsebojno povežejo v omrežje in 

tako omogočajo mrežo deljenja podatkov, kjer podatki potujejo po veliko ovinkih od enega 

sprejemnika do drugega, preden pridejo na zahtevano lokacijo, pri vsem tem pa noben 

sprejemnik ''ne ve'', od kje je podatek prišel ne kam je namenjen. (Ohm 2009) 

Relativna anonimnost na internetu je citirana kot eden glavnih razlogov za spletno nasilje, ker 

lahko nasilneži maskirajo svoje identitete in tako preprečijo, da bi jih razkrili. Spletno nasilje 

je prav zaradi tega zelo brutalno in vedno pogostejša so poročila o samomorih zaradi spletnega 

nasilja. A. Michael Froomkin je že leta 1999 rekel, da bo v prihodnosti regulacija anonimne in 

psevdonimne komunikacije ena najpomembnejših in najbolj razdvajajočih tem diskurza o 

problemih, povezanih z internetom. (Froomkin 1999). 



Lovišček, Tine. 2018. »Vpliv socialnih omrežij na politični diskurz.« Diplomsko delo. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

12 

 

2.3.3 Pravna urejenost anonimnosti v EU 

Pravica do internetne anonimnosti je pokrita v Listini EU o temeljnih pravicah, in sicer v 

drugem naslovu (svoboščine), osmem členu (varstvo osebnih podatkov): »Osebni podatki se 

morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na 

drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do podatkov, zbranih 

o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo.« (Listina Evropske Unije o temeljnih 

pravicah 2012)  

2.4 Facebook, Twitter, Reddit, YouTube 

2.4.1 Facebook 

Facebook je trenutno največje in najbolj znano socialno omrežje na svetu. Delovati je začel 

februarja 2004 kot način povezovanja študentov univerze Harvard. V naslednjih letih se je 

članstvo razširilo na vse univerze v okolici Bostona, univerzo Stanford in šole, včlanjene v klub 

Ivy League, nato na ostale univerze in višje šole v ZDA, konec leta 2005 pa že na srednje šole. 

Od leta 2006 se lahko Facebooku pridruži vsaka oseba, ki ima dopolnjenih vsaj 13 let, obstajajo 

pa izjeme glede na lokalne zakone, ki veljajo na območju, kjer se oseba nahaja. Januarja 2018 

je bilo izmerjeno, da ga mesečno aktivno uporablja 2.2 milijarde ljudi po vsem svetu. (Facebook 

2018) 

Vsak registriran uporabnik  Facebooka vzdržuje svoj lasten profil, ki prikazuje njihove zapise 

in drugo vsebino. Na domači strani Facebooka se preko posebnih algoritmov uporabniku kažejo 

zgodbe, ki so jih objavili njegovi prijatelji oziroma strani, ki jim uporabnik sledi. Na tej isti 

strani nam Facebook prikaže tudi rojstne dneve prijateljev, ki so se to informacijo odločili deliti.  

Na samem začetku je ta domača stran med uporabniki požela precejšnje neodobravanje. 

Nekateri so se pritoževali nad tem, da jim prikazuje neželene informacije, preveč informacij, 

drugim se je zdelo, da preveč olajša sledenje neki osebi, kar je vzbujalo strah pred 

zalezovanjem. Mark Zuckerberg, ustanovitelj strani, se je v odgovor na izražene skrbi opravičil 

in dodal možnost filtriranja novic na domači strani ter možnost dovoljevanja lastnih objav na 

domačo stran. Od takrat so se te možnosti še razširile in tako lahko danes uporabniki natančno 

označijo, kateri od njihovih prijateljev lahko vidijo katere objave. (Arrington 2006) 

Nekateri deli Facebookove domače strani so leta 2010 prejeli patent. Na ta način je Facebook 

zavaroval svoje algoritme pred neželeno uporabo in jim obenem dal tudi možnost zakonskega 

pregona drugih socialnih omrežij, ki na kakršen koli način uporabljajo enak ali podoben 

algoritem. (McCarthy 2010) 
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Leta 2011 je bil izgled osebnih profilov spremenjen v ''časovnico'', ki kronološko prikazuje 

uporabnikove zgodbe, kar vključuje posodobitve statusa, fotografije, interakcije z aplikacijami 

in dogodki. Ta izgled uporabnikom tudi omogoča ''naslovnico'', kar je velika slika na vrhu 

osebne strani. Skupaj s časovnico je Facebook uporabnikom dal na voljo več možnosti za 

varovanje zasebnosti in prikazovanja objav na časovnici. (Panzarino 2011) 

Februarja 2014 je Facebook dodal možnost izbire spola, ki ni vseboval zgolj dveh možnosti in 

uporabnikom dovoljuje izbiro med različnimi spolnimi identitetami, izbirajo pa lahko tudi, 

katere osebne zaimke bi radi, da ljudje uporabljajo, ko govorijo o njih. (Oreskovic 2014) 

Uporabnikom omogoča, da se prijavijo s svojim lastnim imenom, toda nikoli ne zahtevajo 

osebnega dokumenta, ime pa se da spremeniti vsake pol leta. Načeloma torej na Facebooku 

uporabniki niso anonimni. 

2.4.2 Twitter 

Twitter je družabno omrežje, ki je začelo delovati leta 2006. Uporabniki med sabo komunicirajo 

skozi kratka sporočila, imenovana ''čivki'' (tweet, lit. ''čivk''). Ta sporočila so do novembra 2017 

bila omejena na 140 znakov, od takrat naprej pa so to omejitev podvojili za vse jezike razen 

japonščine, kitajščine in korejščine. Registrirani uporabniki lahko uporabljajo vse možnosti 

strani, neregistrirani lahko čivke samo berejo. Poleg klasičnih elementov socialnih omrežij je 

Twitter lahko tudi zelo dober vir novic, saj za razliko od Facebooka Twitter zahteva, da se javne 

osebnosti (npr. različni politiki) registrirajo na poseben način, ki jim ob imenu da oznako 

''preverjeno''. To pomeni, da imajo javne osebnosti uradne profile in so tako verodostojen vir 

novic, za razliko od Facebooka, kjer zelo dolgo časa te politike ni bilo, kar je seveda rezultiralo 

v lažnih profilih, kar se je lahko uporabljalo v različne, dobre ali slabe, namene. Kar se tiče 

števila uporabnikov, je precej manjši kot Facebook, julija 2018 so namreč izmerili 335 

milijonov aktivnih uporabnikov. (Twitter 2018) 

Čivki so po privzetih nastavitvah javni, a uporabniki lahko omejijo vidljivost, tako da jih vidijo 

samo njihovi sledilci. Vsak uporabnik se lahko naroči na čivke neke osebe (temu rečemo 

sledenje, osebam pa sledilci), označi, da mu je nek specifičen čivk všeč, in jih celo objavi na 

lastni strani (to imenujemo retweet, lit. ''ponovni čivk''). Kot je leta 2009 napisal Steven 

Johnson: ''Kot socialno omrežje Twitter bazira na principu sledenja. Ko se odločite slediti 

nekemu drugemu uporabniku Twitterja, bodo čivki tega uporabnika prikazani na vaši domači 

strani v obratnem časovnem obdobju. Če sledite 20 ljudem, boste videli zelo različne objave: 
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slike zajtrka, zanimive povezave, glasbena priporočila in celo razmišljanja o prihodnosti 

izobraževanja.'' (Johnson 2009) 

Uporabniki lahko iščejo skupine podobnih čivkov s pomočjo ''hashtagov'' ali ključnih besed, ki 

jih označuje znak # (npr. #MeToo, #NotMyPresident, #KoncnoDiploma, …). Za odgovarjanje 

specifičnim uporabnikom se uporablja znak @, ki mu sledi uporabniško ime osebe, ki ji 

odgovarjamo. (Johnson 2009) 

Politika anonimnosti: vsak uporabnik si ob prijavi izbere naziv (format: @uporabniškoime) in 

prikazno ime. Uporabniku ni treba uporabljati lastnega imena, če tega noče. Rezultat tega je 

večja anonimnost zaradi razširjenosti izmišljenih vzdevkov. Vzdevki morajo seveda slediti 

mejam okusa in pravilom strani. Javne osebnosti, kot prej omenjeno, se morajo prijaviti na 

poseben način in pridobiti ''preverjeno'' oznako. 

2.4.3 Reddit 

Striktno gledano ni socialno omrežje, ampak skupek skupnosti, ki olajša diskusijo oboževalcem 

enakih oziroma podobnih vsebin. Vsaka skupnost (stran skupnosti imenuje ''subreddit'') ima 

svoj del spletišča, kjer lahko vsak registriran uporabnik začne diskusijo, skupnosti pa so zelo 

raznolike, od politike do računalniških iger in še veliko več. Stran je začela delovati leta 2005, 

februarja 2018 pa je izmerila 542 milijonov mesečnih obiskov in 234 milijonov uporabnikov. 

Diskusija na Redditu poteka skozi komplicirane algoritme, ki naj bi zagotavljali uporabniku, da 

je najbolj izpostavljen najboljšim prispevkom od zadnjega obiska. To se določa skozi preprost 

sistem glasovanja za prispevke (uporabnik ni prisiljen glasovati za prispevek ali komentar, ima 

pa možnost dveh gumbov, ''+'' in ''-'', glede na uporabnost prispevka/komentarja). V praksi to 

seveda pomeni dovzetnost t.i. ''glasovalnim brigadam'', ki lahko dosežejo izpostavitev 

''neuporabnih'' prispevkov, a razvijalci delajo v smeri stalne izboljšave algoritmov za 

prepoznavanje prirejanja ocen. (Reddit 2018) 

Stran je poznana po odprtosti in zelo raznolikih skupostih, ki tvorijo vsebine. Zaradi 

demografske strukture uporabnikov je možno imeti velike skupnosti (t.i. ''glavni'' subredditi) z 

več manjšimi (''sestrski'' ali ''hčerinski'' subredditi), ki vsaka služi neki niši glavnega subreddita. 

Glavni primer tega je recimo University of Reddit, ki je subreddit, namenjen spletnemu učenju 

in ima več podrejenih skupnosti, ki uporabnike učijo računalništva, glasbe, umetnostne teorije 

in tako naprej. (University of Reddit 2018) 
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Prepoznavnost strani je uporabnikom dala veliko prednosti, ki pritičejo velikim skupinam ljudi. 

Sistem sortiranja in glasovanja sili v ospredje metodo, ki je zelo uporabna za doseganje ciljev 

gledanosti ali preprosto iskanja odgovorov na različna vprašanja iz katerekoli teme. Uporabniki 

sami pravijo, da je na Redditu širina in globina razprav precej globlja kot drugje na internetu. 

Všeč pa jim je tudi, da je izredno lahko najti nove in zanimive teme, debate, hobije in tako 

naprej. Nekateri uporabniki pa izpostavljajo tudi, da je Reddit zelo nagnjen k temu, da določena 

skupnost brez razmišljanja ponavlja neko stališče in nikakor ne sprejema nians v razmišljanju 

(prej omenjeni ''hive mind''). (Herkewitz 2013) 

Reddit je sociopolitično aktivna stran, ki gradi na crowdsourcingu (množica ljudi sodeluje z 

namenom reševanja širšega problema, (zaenkrat še) nima slovenskega prevoda), uporabniško 

ustvarjenih vsebin, deljenju, altruizmu, igrifikaciji (ang. gamification,uporaba načinov 

razmišljanja v igri in mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu z namenom aktivnega 

sodelovanja igralca v reševanju določenega problema), javnem ugledu, svobodi govora, 

odprtosti, samoupravljanja, novih oblik interakcije (primer skupnosti AMA – Ask Me 

Anything, kjer različni strokovnjaki ali znane osebnosti prirejajo javne intervjuje) in kolektivni 

inteligenci. (Richterich in Goldman 2013) 

Stran se je uporabljala tudi za predsedniške kampanje Baracka Obame in Donalda Trumpa.  

Veliko uporabnikov Reddita je zelo angažiranih za obrambo internetne zasebnosti, internetne 

nevtralnosti in internetne anonimnosti. Ko se na obzorju pokaže možnost, da bi neka vlada 

ostreje pritisnila na nevtralnost interneta, uporabniki začnejo skupnosti, ki organizirajo proteste 

proti takšnim posegom, ustvarjajo vsebine, povezane s temo, kontaktirajo oblasti in jih 

informirajo o problemih, ki jih imajo s predlagano zakonodajo in tako naprej. Leta 2012 je 

Redditov ustanovitelj Alexis Ohanian s pomočjo skupine Fight fort he Future ustanovil Internet 

Defense league, nadskupnosti, ki organizira spletne proteste proti protipiratski zakonodaji. 

(Internet Defense League 2018) 

Kar se anonimnosti tiče, je Reddit zelo podoben Twitterju. Javne osebnosti (ali posamezne 

pomembne osebe za določeno skupnost, npr. glavni razvijalec določene računalniške igre) se 

preverijo, toda to se zgodi preko moderatorstva vsake skupnosti posebej (npr. razvijalca iger ne 

bodo preverjali moderatorji skupnosti veganov), ''navadni'' uporabniki pa se lahko registrirajo 

pod katerimkoli vzdevkom, seveda v mejah okusa in pravil strani. 
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2.4.4 YouTube 

YouTube je socialna platforma, ki deluje na principu deljenja video vsebin, ki je bila 

ustanovljena leta 2005. Že naslednje leto je stran kupil Google in vse od takrat je YouTube 

Googlovo hčerinsko podjetje. Uporabnikom dovoljuje nalaganje, ogled, ocenjevanje, deljenje, 

shranjevanje, prijavljanje in komentiranje videoposnetkov ter naročanje na videoposnetke 

drugih uporabnikov. Nudi nam veliko različnih tipov videoposnetkov, tako lastnih kot 

korporativnih. Med različne tipe videoposnetkov sodijo: 

- Glasbeni videospoti 

- Deli TV nanizank 

- Kratki in dokumentarni filmi 

- Avdio posnetki 

- Filmski napovedniki 

- Pretakanje v živo 

- Video blogi 

- Izobraževalni videoposnetki (YouTube 2018) 

Večina vsebin na YouTubu je naloženih s strani posameznikov, toda v zadnjih letih so tudi 

nekatere velike korporacije (CBS, BBC, Vevo, Hulu, …) začele deliti dele svojega materiala 

kot posledica partnerstva z YouTubom. (YouTube 2018) 

Neregistrirani uporabniki lahko objavljene videoposnetke samo gledajo, medtem ko registrirani 

uporabniki lahko naložijo lastne posnetke in komentirajo že objavljene. Potencialno žaljivi ali 

kako drugače neprimerni posnetki so na voljo samo uporabnikom, ki potrjujejo, da so starejši 

od 18 let. (YouTube 2018) 

Analitični podatki nam kažejo, da je na YouTube vsako minuto naloženih za več kot 400 ur 

posnetkov, sama stran pa je svetovno gledano druga najpopularnejša (takoj za samim 

Googlom). (Alexa Internet 2018) 

YouTube uporabnikom omogoča, da se posnetki, objavljeni na strani, gledajo tudi na drugih 

straneh s pomočjo HTML vdelave, ki dovoljuje deljenje na katerikoli strani na spletu. To se 

zelo pogosto uporablja za deljenje YouTube posnetkov na druga socialna omrežja in bloge. Ta 

funkcija je nekaj, kar lahko nalagalec onemogoči, če tako želi. (YouTube 2018) 
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Navadno YouTube posnetkov ni mogoče shraniti na svoj račualnik, obstajajo pa različne strani 

tretjih oseb, ki to dovoljujejo, kar YouTubu ni pogodu in to kažejo z različnimi zahtevami po 

prenehanju delovanja teh strani. (EnigmaX blog, 19. 6. 2012) 

Uporabniki obdržijo avtorske pravice za lastno delo, a imajo možnost prenosa nekaterih pravic 

uporabe preko katerekoli javne licence avtorskih pravic. Od leta 2012 je kot privzeta licenca 

nastavljena licenca Creative Commons, ki dovoljuje drugim, da material uporabijo in priredijo 

za lastne potrebe. (Casserly 2012) 

Za rast števila strank in občinstev YouTube uporabljajo tako posamezniki kot velike družbe. 

Neodvisni tvorci vsebin lahko najdejo tisoče sledilcev veliko lažje in ceneje kot preko 

radijskih/televizijskih oglasov. YouTubov menedžment je med drugim k sebi vabil tudi ''stare'' 

medijske zvezde, ker so verjeli, da se lahko število gledalcev dvigne nad televizijsko gledanost. 

(Tufnell 2013) 

YouTube ima program deljenja dobička s svojimi partnerji. Vsak uporabnik lahko zaprosi za 

partnerstvo z YouTubom, ki mu ob sprejetju plača neko določeno vsoto denarja za vsak ogled 

videa. Leta 2015 je 500 največjih oziroma najbolj gledanih uporabnikov služilo po več kot 100 

tisoč ameriških dolarjev na leto, najbolj gledanih 10 pa celo med dvema milijonoma in pol do 

12 milijonov ameriških dolarjev. (Berg 2015) 

YouTube je ljudem omogočil bolj direktno sodelovanje z vladami, kot primer tega se lahko 

izpostavi YouTubovo predsedniško debato leta 2007 v sodelovanju s CNN, v kateri so 

uporabniki YouTuba ameriškim predsedniškim kandidatom pošiljali vprašanja preko YouTube 

posnetkov (Seelye 2007) 

Kot zanimivo ''sodelovanje'' treh predstavljenih socialnih omrežij lahko omenimo tudi opis 

arabske pomladi, ki ga je uporabil en od aktivistov, ki ga je intervjuval sociolog Philip N. 

Howard: »Facebook uporabljamo za organiziranje protestov, Twitter za koordinacijo, YouTube 

pa zato, da o protestih povemo svetu.« (Howard 2011) 

Kot podružnica Googla je YouTube bil član Googlovega lastnega socialnega omrežja Google+, 

ki je od uporabnikov zahteval, da se prijavijo z resničnim imenom. Iz tega razloga je veliko 

YouTube uporabnikov še vedno prijavljenih pod pravim imenom, čeprav je Google+ oznanil, 

da bo avgusta 2019 prenehal delovati. Uporabniki YouTuba, ki so bili registrirani pred 2011, 

ko je Google+ začel delovati, so lahko obdržali svoje psevdonime. 
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2.5 Diskurz 

Diskurz ali debata je element pogovarjanja. Omogoča nam deljenje mnenj o stvareh, o katerih 

razmišljamo med pogovorom. V vljudni družbi se tema pogovora spremeni, preden debata 

postane kontroverzna ali konfliktna. Na primer: če se debatira o teologiji, nihče ne trdi, da je 

nek pogled na temo treba sprejeti kot edinega pravega. (Conklin 2011) 

Pogovori se lahko delijo v štiri kategorije glede na njihovo glavno temo: 

- Subjektivne ideje – največkrat služijo širitvi razumevanja in ozaveščenosti 

- Objektivna dejstva – služijo utrditvi široko sprejetega pogleda na svet 

- Drugi ljudje (navadno odsotni) – so kritični, tekmovalni ali podporni, vključuje 

klevetanje 

- Govorec – večkrat prikazuje obnašanje, ki išče neko pozornost ali da poslušalcem in 

drugim sodelujočim neke informacije o govorcu (Conklin 2011) 

V praksi zelo malo pogovorov pade direktno v eno od omenjenih kategorij, toda proporcionalna 

distribucija teh kategorij v kateremkoli pogovoru nam nudi psihološki vpogled v razmišljanje 

sodelujočih. Zaradi tega je veliko pogovorov težko kategorizirati. (Conklin 2011) 

Večina pogovorov se lahko klasificira preko cilja. Konci pogovorov pa se skozi te lahko 

spreminjajo. Obstajata dva glavna cilja: 

- Funkcionalen pogovor – služi deljenju informacij z namenom dosege nekega 

individualnega ali skupinskega cilja 

- ''Čvek'' (ang. small talk) – tip pogovora, kjer je tema pogovora manj pomembna kot 

namen zbliževanja ali druženja sogovornikov (primer: ''Danes imamo pa res lepo 

vreme.'' – nobenega praktičnega pomena) (Conklin 2011) 

2.5.1 Razlike med moškimi in ženskami 

Matthias Mehl iz univerze v Arizoni je leta 2007 ugotovil, da v nasprotju s pričakovanim, moški 

in ženske v pogovorih uporabljajo približno enako besed. Oba spola v povprečju uporabita okoli 

15 tisoč besed na dan. (Mehl et al 2007) 

2.5.2 Med neznanci 

V nekaterih situacijah, največkrat opaznih med potovanjem, si neznanci lahko delijo, kar bi se 

drugače imelo za intimni socialni prostor, kot recimo na avtobusu ali letalu. V takšnih situacijah 

si neznanci večkrat povejo intimne informacije, ki jih v podobnem socialnem kontekstu 
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navadno ne bi. Poseben primer je, ko je en od neznancev profesionalen psiholog in druga oseba 

od njega nekako pričakuje brezplačno pomoč ali nasvet. (Galst 2010) 

2.5.3 Narcisizem 

Pogovorni narcisizem je termin, ki ga sociolog Charles Derber uporablja v svoji knjigi The 

Pursuit of Attention: Power and Ego in Everyday Life. V njej ugotavlja, da je ameriški sistem 

družbene podpore relativno šibek, kar ljudi sili v močno tekmovanje za pozornost. V družbenih 

situacijah ljudje stremijo k obračanju pogovora v njihovo smer in proč od drugih ljudi. 

»Pogovorni narcisizem je ključna manifestacija dominantne psihologije pridobivanja 

pozornosti v ZDA. /…/ Pojavlja se v neformalnih pogovorih med prijatelji, družino in 

sodelavci. Razširjenost popularne literature o poslušanju in etiki vodenja tistih, ki stalno 

govorijo o sebi, kaže na njegovo razširjenost v vsakodnevnem življenju.« (Derber 2000) 

Kar Derber opisuje kot ''pogovorni narcisizem'', se pogosto kaže na subtilen in ne odprt način, 

saj je potrebna previdnost teh oseb, da jih drugi ne bi ocenjevali in sodili kot egoiste. 

2.5.4 Politični diskurz 

Politični diskurz nastane, ko se posamezniki zberejo skupaj z namenom svobodne izmenjave 

mnenj, identifikacije družbenih problemov in vplivati na politiko skozi diskusijo, ki sledi. 

Takšna diskusija je definirana kot izmenjava mnenj in pogledov na javne probleme, pogosto, a 

ne vedno, s strani dveh nasprotnih strani. Rečemo ji tudi javna debata. Javna debata se večinoma 

odvija skozi množične medije, a tudi sestanke in socialna omrežja, akademske publikacije in 

vladne dokumente. (Overland 2018) 

Termin javna debata ali politični diskurz je prvi uporabljal Jürgen Habermas, ki je definiral 

»javno sfero kot virtualno ali imaginarno skupnost, ki ne nujno obstaja v realnem prostoru«. 

Javna sfera je po njegovem »družba v kritični javni debati«. (Habermas 1989) 

Čeprav je Habermasova knjiga eno najbolj vplivnih del sodobne nemške filozofije in politične 

znanosti, je pred angleškim prevodom minilo 27 let. Temu je botrovalo veliko kritik na 

Habermasove ''institucionalne kriterije'': 

- Hegemonska dominanca in izključitev: Nancy Fraser ponuja feministično revizijo 

Habermasove zgodovinske razlage javne sfere in jo postavi ob bok ''nedavne 

revizionistične historiografije''. Naslanja se na druge znanstvenike, kot recimo Joan 

Landes, Mary P. Ryan in Geoffa Eleya, in trdi, da je buržoazna javna sfera temeljila na 

veliko pomembnih izključitvah. Trdi, da je buržoazna javna sfera diskriminirala ženske 
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in druge zgodovinsko marginalizirane skupine. »… to omrežje klubov in zvez – 

filantropske, državljanske, profesionalne in kulturne – je bilo večini ljudi zelo 

nedostopno. Nasprotno, bilo je arena, vadbišče in sčasoma baza moči za sloj buržujskih 

moških, ki so se videli kot ''univerzalni razred'' in se pripravljali na prikaz svoje 

sposobnosti vladanja.« (Fraser 1990) 

- Kadrovanje neenakosti: Fraserjeva nas opomni, da »buržujsko pojmovanje javne sfere 

zahteva kadriranje neenakosti. /…/ Javna sfera je bila mišljena kot arena, v kateri bi 

sogovorniki dali vstran karakteristike, kot so razlike v rojstvu in bogastvu in med seboj 

govorili kot da so si socialno in ekonomsko enaki.« Po njenem takšno kadrovanje 

navadno deluje v dobro dominantnih skupin in v škodo podrejenim. (Fraser 1990) 

- Problematična definicija ''skupne skrbi'': Fraserjeva izpostavi, da med zadevami, ki so 

videne kot javne, in tistimi, ki jih vidimo kot zasebne, ni nekih naravnih meja. Kot 

primer navaja premik v splošnem pojmovanju nasilja v družini od primarno zasebne 

zadeve do sedaj, ko je načeloma sprejeto kot javna zadeva. (Fraser 1990) 

Seyla Benhabib opaža, da je v Habermasovi ideji javne sfere razlika med javnimi in zasebnimi 

zadevami ločena od zadev, ki navadno pritičejo ženskam (reprodukcija, nega za mlade, bolne 

in ostarele). Trdi, da če bi javna sfera bila odprta za katerokoli debato, ki vpliva na populacijo, 

ne more biti razlik med tem, kaj je in kaj ni predmet debate. (Benhabib 1992) 

Koncept heteronormative opisuje, kako naj bi tisti, ki se ne istovetijo s klasično dihotomijo 

spolov in so spolno usmerjeni drugače kot heteroseksualno, ne mogli ustvarjati svoje identitete, 

kar loči povezavo med njihovimi javnimi in zasebnimi osebnostmi. Michael Warner pa opaža, 

da je ideja inkluzivne javne sfere predpostavlja, da smo si vsi enaki in da sogovornikov ne 

sodimo na katerikoli način. Trdi, da moramo doseči neko stopnjo raztelešenja, da bi lahko 

sodelovali v univerzalnem javnem diskurzu brez obsojanja. Ta opazka leti na takratno javno 

nasprotovanje homoseksualnosti in trdi, da morajo homoseksualci za sodelovanje v političnem 

diskurzu ostati prikriti. (Warner 1992) 

Gerard Hauser je predstavil neko drugo usmeritev javne sfere. V ospredje postavlja retorično 

naravo javne sfere in trdi, da se javna sfera formira okoli stalnega dialoga o javnih zadevah in 

ne identiteti skupine, vključene v diskurz. (Hauser 1999) 

Raje kot pritiskanje za obstoj ene, vseinkluzivne javne sfere ali analize trenj med različnimi 

javnimi sferami, Hauser trdi, da se javnosti (publics) oblikujejo zaradi aktivnih članov družbe 

okoli nekega problema. Te javnosti so skupine posameznikov, ki sodelujejo v diskurzu o nekem 
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specifičnem problemu. »Javnosti so lahko zatirane, izkrivljene ali odgovorne, toda vsakršno 

ocenjevanje njihovega stanja zahteva, da raziščemo retorično okolje, iz katerega so se razvile, 

saj so to tisti pogoji, ki sestavljajo njihove individualne značaje.« (Hauser 1999) 

Ti ljudje so izoblikovali retorične javne sfere, ki bazirajo na diskurzu, ne nujno urejenem, 

ampak skozi interakcije, v katerih zainteresirana javnost sodeluje med sabo. Te interakcije 

lahko prevzamejo obliko institucionalnih akterjev in tudi ''ulično retoriko'', ki odpre dialog med 

nasprotnimi si javnostmi. Sam diskurz se širi po celotnem spektru zainteresiranih javnosti, 

čeprav večina udeležencev osebno pozna zelo malo drugih udeležencev in je le poredko v 

neposredni interakciji z njimi. Tem diskurzom se ljudje pridružijo zgolj zato, ker se govori o 

stvareh, ki jih zanimajo. Da bi z javno sfero komunicirali, morajo sodelujoči predstaviti 

reference o tem, da so sposobni ozaveščanja in ustvarjanja zanimanj in javnih mnenj. (Hauser 

1999) 

Retorična javna sfera ima tri primarne značilnosti: 

- Bazira na diskurzu, ne na razredu 

- Kritične norme so izpeljane iz debatnih praks, argumente se sodi po tem, kako vplivajo 

na populacijo, ki o zadevi razpravlja 

- Vmesno kadrovanje debatnih izmenjav – namesto pogovora, ki poteka preko celotne 

populacije, je javna sfera sestavljena iz vmesnih dialogov, ki se kasneje združijo (Hauser 

1999) 

Retorična javna sfera ima pet retoričnih norm, s pomočjo katerih se jo ocenjuje in kritizira. 

Kako in koliko se javna sfera teh norm drži, določi efektivnost javne sfere v retoričnem modelu. 

Te norme so: 

- Prepustne meje: čeprav imajo javne sfere lahko specifična članstva, lahko v debati 

sodelujejo tudi ljudje izven nje 

- Aktivnost: javnosti niso pasivne. Samo poslušanje o problemu jih ne prepriča, javnosti 

aktivno sodelujejo v problemu in javnostih, ki obkrožajo ta problem 

- Kontekstualiziran jezik: zahteva se, da se sodelujoči držijo retorične norme 

kontekstualiziranega jezika, da lahko svoje izkušnje delijo z drugimi tako, da jih vsi 

razumejo enako 

- Verjeten videz: javna sfera mora medsebojno in zunanji javnosti izgledati verjetna 
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- Toleranca: da debata lahko ostane živahna, morajo biti dovoljena tudi mnenja drugih. 

(Hauser 1999) 

»Javna sfera je prostor pogovora, kjer neznanci debatirajo o problemih, ki jih zaznavajo kot 

pomembne zanje in njihove skupine. Retorične izmenjave so izhodišča za deljeno ozaveščenost 

o skupnih problemih, deljenih interesih, težnjah po obsegu in moči razlikovanja in strinjanja ter 

samoupravljanja kot javnost, katere mnenja imajo vpliv na organizacijo družbe.« (Hauser 1999) 

2.5.5 Godwinov zakon 

Godwinov zakon ali Godwinovo pravilo analogij o Hitlerju je internetni rek, ki trdi: »Z dolžino 

internetnega diskurza se verjetnost primerjave s Hitlerjem približuje 1.«, kar pomeni, da če 

debata o neki stvari (ne glede na obseg ali temo) traja  dovolj dolgo, se bo neizogibno pojavil 

nekdo, ki bo naredil primerjavo s Hitlerjem in njegovimi deli. Na tej točki se debata navadno 

zaključi, ker je popolnoma iztirjena, kdorkoli pa je primerjavo naredil, je debato ''izgubil''. Na 

splošno pa ta ''zakon'' ne nujno govori samo o primerjavah z nacističnim režimom, ampak o 

hiperboličnih argumentih, ki velikokrat nimajo nikakršne povezave s temo debate, ki se odvija. 

Termin je Mike Godwin, ameriški odvetnik in pisatelj, začel uporabljati leta 1990, prvotno je 

bil uporabljen zgolj za diskusije na novičarskih straneh Useneta, predhodnika interneta. Kasneje 

se je razširil na celoten internet. (Godwin 1994) 

Sam zakon se lahko izkrivlja kot diverzija in celo cenzura, ki zmotno predstavi nasprotnikov 

argument kot hiperboličen, čeprav je primerjava na pravem mestu. Zaradi tega je ta rek Glenn 

Greenwald, ameriški odvetnik, novinar in pisatelj, zelo kritiziral, saj je mišljenja, da rek 

prepoveduje kakršnokoli analogijo na nacistične zločine, tudi tam, kjer bi bile takšne analogije 

sprejemljive, kar naj bi bilo v popolnem nasprotju z Nürnberškimi procesi, na katerih so 

zavezniki sklenili, da je treba grozovite zločine predstaviti ljudem, da se lahko postavi nova 

splošna pravila o bojevanju v prihodnosti. (Greenwald 2010) 

Godwin sam trdi, da ne artikulira zmotnega diskurza, ampak da je ''zakon'' ustvaril kot orodje 

za zmanjševanje neprimernih hiperboličnih analogij. »Čeprav je namenoma okvirjen kot zakon 

narave ali matematike, je bil njegov namen vedno zgolj retoričen in pedagoški. Hotel sem, da 

ljudje, ki brez problema nekoga primerjajo s Hitlerjem, malo bolj razmislijo o tem, kaj je 

holokavst predstavljal.« (Godwin 2008)  

Decembra 2015 je Godwin komentiral nacistične in fašisitčne opazke, ki so v člankih letele na 

republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa: »Če ste o tem premislili in 
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pokažete neko resnično ozaveščenost o zgodovini, lahko brez problema o Trumpu ali katerem 

koli drugem politiku govorite kot o Hitlerju.« (Godwin 2015) 

Leta 2012 je Godwinov zakon postal geslo v tretji izdaji slovarja Oxford English Dictionary. 

2.6 Lacanovi štirje diskurzi 

Štirje diskurzi so koncept, ki ga je razvil francoski psihoanalitik Jacques Lacan. Trdil je, da 

obstajajo štirje fundamentalni tipi diskurza, ki jih je poimenoval Gospodar, Univerza, Histerik 

in Analitik. Ti tipi diskurza naj bi bili v dinamičnem razmerju, njihove lastnosti pa so: 

- Diskurz gospodarja: boj za prevlado, dominacijo, penetracijo. Bazira na Heglovi 

dialektiki med gospodarjem in sužnjem 

- Diskurz univerze: čaščenje ''objektivnega'' znanja, navadno v nepriznani storitvi nekega 

zunanjega diskurza gospodarja 

- Diskurz histerika: simptomi, ki utelešujejo in razkrivajo upornost prevladujočemu 

diskurzu gospodarja 

- Diskurz analitika: namenska subverzija diskurza gospodarja (Lacan 1988) 

Opredelitev posameznega diskurza bi bila kot sledi: diskurz gospodarja vzpostavlja družbene 

vezi, diskurz univerze je prefinjen in modernejši diskurz gospodarja, diskurz histerika 

predstavlja opozicijo, diskurz analitika pa mesto vrednosti. Družbe, ki diskurza gospodarja ne 

poznajo, ne poznajo nobenega diskurza. (Balažic 1995) 

Prvotno je to teorijo Lacan razvil leta 1969, morda kot odgovor na dogodke družbenih nemirov 

v Franciji maja 1968, a tudi preko odkritja (po njegovem mnenju) napak v tradicionalnem 

razumevanju ojdipovega kompleksa. Teorija štirih diskurzov je predstavljena v njegovem 

seminarju L'envers de la psychanalyse in knjigi Radiophonie, kjer začne uporabljati termin 

diskurz kot družbeno povezavo, ustvarjeno skozi intersubjektivnost (psihološka razmerja med 

ljudmi, nasprotje solipsizma). Termin diskurz tudi poudari, da je jezik nad posameznikom, ker 

vedno implicira neko drugo temo. (Milner 2005) 

Pred razvojem štirih diskurzov se je za klinično psihoanalizo primarno uporabljalo Freudov 

ojdipov kompleks. Lacan se s Freudovo psihoanalizo ni strinjal in je trdil, da je ojdipovski oče, 

ki ga je Freud prikazal, v trenutku intervencije že kastriran (simbolično, ne fizično). Da bi 

zaustavil tendenco analitikov, ki so v psihoanalizo projicirali njihova lastna, izmišljena 

razbiranja in nevrotične fantazije, je Lacan formaliziral teorijo psihoanalize z matematičnimi 

funkcijami, ki so obnovile fokus na Saussurovo semiologijo. Po njegovem naj bi to poskrbelo 
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za to, da bi se pri komunikaciji izgubilo čim manj znanja ter zagotavljalo, da bi konceptualna 

arhitektura omejila asociacije analitika. (Milner 2005) 

2.6.1 Struktura štirih diskurzov 

Diskurz primarno kaže na točko, v kateri se govor in jezik križata. Štirje diskurzi predstavljajo 

4 možne formulacije simbolnega omrežja, ki jih družbene vezi lahko prevzamejo in so lahko 

izražene kot permutacije štiristopenjske konfiguracije, ki prikazuje relativne pozicije (dejavnik, 

drugi, produkcija in resnica) štirih členov (razcepljeni subjekt, označevalec gospodar, pozitivna 

vrednost in objekt želje). Groba razlaga teh terminov je: 

- S1 – označevalec gospodar, daje smisel vsemu, sam pa nima smisla, ima nekaj 

bebavega, označevalec brez označenca 

- S2 – pozitivna vrednost, ki jo osmisli S1 

- $ – razcepljeni subjekt, mi sami, ker nas omejuje jezik, ki ga govorimo (poskrbi, da 

povemo preveč, premalo ali nekaj drugega kot mišljeno) 

- a – objekt želje, ti objekti nas poganjajo, so različni, a jih nikoli ne moremo zadovoljiti, 

ker so v sebi nič 

- Dejavnik – pozicija levo zgoraj, govorec v diskurzu 

- Drugi – pozicija zgoraj desno, njim je diskurz namenjen 

- Produkcija – pozicija spodaj desno, diskurz jo ustvari 

- Resnica – pozicija spodaj desno, nekaj, kar je diskurz hotel prikazati, povedati (Lacan 

1988) 

Struktura vsakega od štirih diskurzov pa je sestavljena takole (slika 2.8, matrice ustrezajo 

vrstnemu redu opisov struktur): 

- Diskurz gospodarja: osnovni diskurz, iz katerega izhajajo drugi trije. Dominantno 

pozicijo ima S1, ki predstavlja subjekt $ vsem drugim označevalcem S2. V tej operaciji 

imamo odvečni element, in sicer objekt želje a. Vsakršni poskusi totalizacije so vnaprej 

obsojeni na propad. Ta diskurz maskira razcepljenost subjekta in prikazuje strukturo 

dialektike med gospodarjem in sužnjem. Gospodar, S1, je dejavnik, ki sužnja, S2, prisili 

k delu. Rezultat je odvečnost objekta želje, ki si ga gospodar skuša prilastiti. 

- Diskurz histerika: ustvari ga premik za četrt kroga v smeri urinega kazalca od diskurza 

gospodarja. Ne pomeni zgolj ''nečesa, kar histerik izreče'', ampak tudi tip artikulacije, v 

kateri je lahko zapisan kakršenkoli subjekt. Razcepljeni subjekt $ drži dominantno 

pozicijo. Takšen diskurz pelje k pozitivni vrednosti. 
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- Diskurz analitika: ustvari ga premik za četrt kroga v smeri urinega kazalca od diskurza 

histerika. Pozicijo dejavnika, ki je v tem diskurzu analitik, zavzema objekt želje. 

Analitik postane vzrok želje analiziranega. Ta diskurz je nasproten diskurzu gospodarja 

in na nek način prikaže psihoanalizo kot subverzivno prakso, ki razbija poskuse 

nadvlade in dominacije. 

- Diskurz univerze: ustvari ga premik za četrt kroga v nasprotni smeri urinega kazalca od 

diskurza gospodarja. Dominantno pozicijo ima pozitivna vrednost S2. Poskus prevlade 

se skriva za poskusi deljenja nevtralnega znanja, dominacija nad naslovnikom pozitivne 

vrednosti. Takšno hegemonijo lahko v današnjem času opazujemo v znanosti. (Balažic 

2007) 

 

 

Slika 2.8: matrice štirih diskurzov 

 

Vir: prirejeno po Balažic (2007) 

Lacanovo teorijo je v svojem delu iz leta 1983, Gospostvo, vzgoja, analiza uporabil Slavoj 

Žižek, za pomoč razlage različnih kulturnih del, primarno oper kot so denimo Parsifal in Don 

Giovanni. 
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Tabela 2.1: Žižkova razlaga literarnih likov po Lacanovi metodi 

Tip diskurza Parsifal Don Giovanni Karakteristike 

Gospodar Amfortas Don Ottavio Neavtentičen, nekonsistenten 

Univerza Klingsor Leporello Neavtentičen, konsistenten 

Histerik Kundry Donna Elvira Avtentičen, nekonsistenten 

Analitik Parsifal Donna Anna Avtentičen, konsistenten 

Vir: prirejeno po Žižek (1983) 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Metodologija 

V diplomski nalogi sem pregledal, analiziral in interpretiral primarne, sekundarne in internetne 

vire. Metoda zbiranja podatkov je bila kvalitativna, in sicer je šlo za opazovanje z udeležbo, 

opazovanje brez udeležbe in polstrukturiran intervju. Te metode so mi omogočile pridobitev 

velikega števila informacij za raziskovanje. Ko sem zbral dovolj podatkov, sem začel z analizo, 

ki je vsebovala urejanje gradiv, kodiranje in končno analizo. 

Kvalitativno raziskovanje pomeni »skupni pojem za zelo različne teoretične, metodološke in 

metodične pristope k družbeni resničnosti«. Dojemamo jo na različne načine: lahko je 

samostojni dodatek ali nasprotje, oznaka in poudarek v raziskovanju družbe. (Kardorff 1994 v 

Mesec 1998) 

»Osrednji del kvalitativne analize vsebine je proces kodiranja, znotraj katerega raziskovalec 

interpretira oziroma določa pomen (s pripisovanjem pojmov in kategorij) posameznim 

segmentom besedila.« (Lamut in Macur 2012) 

Mesec v svojem delu postopek analize deli na šest faz, povzetih po Glaserju in Straussu, ki sta 

jih zapisala leta 1967: 

- Urejanje gradiva 

- Določitev enot kodiranja 

- Odprto kodiranje 

- Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij 
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- Odnosno kodiranje 

- Oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 1998) 

Na predstavljenih socialnih omrežjih sem poskušal najti nekaj primerov, ki bi pokazali različne 

ekstreme, do katerih pridemo, ko poskušamo voditi neko resno debato, in te ekstreme primerjati 

z nekim idealiziranim potekom resne debate. V nekaj primerih sem naletel tudi na resne in 

zanimive, spoštljive debate med nasprotujočimi si stališči. Podatke sem shranil s pomočjo 

posnetka strani. 

Ko sem dobil dovolj gradiva, sem ga začel urejati. To pomeni, da sem posnetke strani uredil 

tako, da so bolj pregledni, da se lažje vidi, kateremu komentarju so namenjeni (kar v primeru 

Facebooka in Twitterja ni problem, je pa zelo velik problem na Redditu, saj so komentarji 

vdelani en v drugega kot nit in odgovarjajo točno določenemu komentarju). Ko sem opravil to, 

sem se lotil analiz in interpretacij le-teh, in sicer po Lacanovem modelu štirih diskurzov. 

Ko je bila analiza končana, sem sestavil vprašalnik za polstrukturiran intervju, ki sem ga nato 

elektronsko poslal štirim osebam moje starosti, ki se ukvarjajo s političnim diskurzom ali v 

njem radi sodelujejo. Drugače ni šlo, saj razen enega ne živijo v moji  bližini.  

Vsi intervjuvanci so se mojemu povabilu odzvali in aktivno sodelovali v pogovoru. Vsem štirim 

sem za pomoč, ki so mi jo s tem nudili, zelo hvaležen. 

3.2 Primeri iz predstavljenih socialnih omrežij 

3.2.1 Facebook 

Facebook primer 1 

Tema primera je neudeležba na referendumu. Objava je stara skoraj tri leta in sega v čas drugega 

referenduma o družinskem zakoniku. Kot vsi vemo, je bila udeležba  na tem referendumu zelo 

slaba, uporabnik, ki je to objavil, nam pove, da je bila nižja od 36 odstotkov. 

Če pogledamo na začetno objavo skozi Lacanove oči, vidimo poskus diskurza univerze, kjer 

govornik hoče razcepljenemu subjektu (svojim prijateljem na Facebooku) prikazati neko 

nevtralno znanje (politična apatija je problem). 

Prvi odgovor je od uporabnika, ki se s predstavljenim nevtralnim znanjem ne strinja, a je vseeno 

spoštljiv in debata bi tekla naprej, a po odgovoru uporabnika, ki je temo načel, se sogovornik 

ne vrne s protiargumentom in debata zamre. 
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Vsi naslednji odgovori se z začetnim uporabnikom strinjajo in debata se zaradi tega ne razvije 

v neko sosledje nasprotujočih si mnenj, podajanih z razumevanjem in mirnostjo. 

Opazimo pa vdor diskurza histerika, ki kritizira vse povprek in pade celo v rahlo žaljenje in 

osebne napade, v katerega se na koncu zaplete tudi začetni uporabnik sam, čeprav v drugem 

kontekstu. 

Načeloma pa skozi celotno objavo vidimo nek spoštljiv odnos in skupno odlaganje jeze in/ali 

razočaranja nad rezultatom referenduma, ki očitno ni bil po volji tvorcu besedila. Treba je 

omeniti, da gre pri tej objavi za uporabnikov osebni profil, zato anonimnost ni tako široko 

razprta kot bomo videli v drugih primerih ter da je tudi to najverjetneje razlog za relativno 

civilen odnos med sogovorniki. 

Facebook primer 2 

Tema primera je enačenje različnih skupin z nacističnimi. Objava je sicer izvorno bila 

objavljena na Twitterju, a jo je uporabnik Facebooka s pomočjo posnetka zaslona spremenil v 

sliko in jo objavil na svojem Facebook profilu. Tu vidimo diskurz gospodarja, kjer ta ''gospodar'' 

svojemu ''sužnju'' (Twitter sledilcem kot izvorna objava, Facebook sledilcem kot prirejena 

slika) nalaga ''delo'' (»Ustavite to skupino, preden bo prepozno!«) 

Tukaj se zanimiv diskurz šele začne. Objava sama je nekaj povsem drugega kot komentarji. 

Seveda objavljeni komentarji niso vsi, ki so se pojavili pod objavo, saj bi  takšen transkript 

oziroma posnetek zaslona vzel veliko preveč prostora, ampak preostali komentarji niso nič manj 

sočni ali sovražni, v katerokoli smer že. 

Prvi komentator poskuša utelesiti Lacanovega analitika, vendar mu v zadnjem stavku z precej 

slamnatim argumentom ta poskus spodleti in se sprevrže v diskurz gospodarja. V odgovor dobi 

zelo tipičen primer diskurza histerika, ki sicer poskuša prikazati argument v drugačnem 

diskurzu, in sicer diskurzu univerze, vendar ga jezik izda. Mogoče je misliti, da je uporabnik 

starejši od povprečnega uporabnika Facebooka, saj ti navadno ne razumejo pomena velikih 

tiskanih črk, ki na spletu pomenijo jezo. 

Temu komentarju sledi klasično prelaganje krivde iz ene strani na drugo, čemur neizogibno 

sledi tudi žaljenje druge strani, kar je prav del tega, kar mi je dalo misliti o težnjah internetnega 

diskurza k popolni predanosti eni strani brez razmišljanja. Prelaganju krivde sledi tudi 
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posploševanje, kot je razvidno iz odgovora (»Vsi liberalci (sic) so za znanega pevca uporabili 

žaljivo besedo za Afroameričana«). 

Na splošno so komentarji pod to objavo utelešenje Lacanovega histerika in občasno gospodarja 

(»Vse je treba zaklati«), čeprav uporabniki sami o sebi najverjetneje mislijo kot o Lacanovem 

analitiku ali vsaj univerzi. 

Vpliv anonimnosti je tu precej večji kot pri prvem primeru, saj je objava na profilu z več tisoč 

sledilci z vseh koncev Severne Amerike, ki se medsebojno ne poznajo. En od vplivov tega je, 

da so uporabniki kljub uporabi svojega pravega imena brez strahu, da bi jih zaradi tega lahko 

kdo v življenju zunaj interneta lahko napadel ali izločil. 

Facebook primer 3 

Tema primera je pravica žensk do splava. Baza objave je modificirana slika iz znanega stripa 

za otroke. Prirejena je tako, da deklica pravi, da ženske potrebujejo (pravico do) splava, ker se 

dogajajo nesreče, na kar jo deček vpraša, kako lahko spolno občuješ po nesreči. Tema je že 

sama po sebi sporna in navadno se ognem razpravam o takšnih temah, toda pri tem primeru 

sem predvsem hotel opozoriti na to, da še vedno obstajajo ljudje, ki krivdo za posilstvo 

pripisujejo žrtvi in ne napadalcu. 

Kot pri prejšnjem primeru (in pri vseh preostalih) tudi tu nisem mogel objaviti vseh 

komentarjev, saj bi zavzeli preveč prostora. Prvi komentar, ki zbode v oči, je oranžni komentar. 

Predstavlja primer diskurza gospodarja, in to na precej jasen način. Odgovor temu komentarju 

pa je prvi, ki ga lahko kličemo kot zelo lep primer diskurza analitika, ki diskurzu gospodarja 

direktno nasprotuje in za to celo uporabi dober protiargument. 

Naslednji zanimiv komentar sprašuje, kako je lahko prav, da se umori otroka, ki ni ničesar kriv, 

ne pa tudi umoriti človeka, ki je storil tako strašen zločin. Tu spet pridemo do diskurza histerika, 

kar se drži skozi ta celoten del, ki se nadaljuje še dlje, a, kot prej omenjeno, bi zavzelo preveč 

prostora. 

Podobno kot pri prejšnjem primeru je debata na nižjem nivoju in je sestavljena predvsem iz 

blatenja nasprotnih si strani. Anonimnost podobno ni ovira, saj gre ponovno za objavo na 

srednje velikem profilu, ki združuje ljudi iz različnih koncev. 
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3.2.2 Twitter 

Twitter primer 1 

Tema primera so različni pogledi na priseljevanje v ZDA. Nanašajo se na novico, da se je 

ameriški predsednik Donald Trump odločil, da je bilo groženj dovolj in da bo ukinil pomoč 

državam, ki ne zmorejo zadržati svojih ljudi pred poskusi prebega v ZDA. Novica je bila deljena 

na profilu relativno popularnega blogerskega dueta. Ti so že po svoji naravi usmerjeni predvsem 

v diskurz gospodarja, saj je večina blogov namenjena deljenju življenjskih slogov in 

razmišljanj, kar neizogibno povleče diskurz v smeri ''siljenja'' bralcev v posnemanje in/ali 

uboganje. 

Za razliko od Facebook primerov je opaziti, da imena večinoma niso več polna imena kot na 

Facebooku, ampak da se veča uporaba nadimkov oziroma psevdonimov. 

Podobno kot na Facebook primerih tudi tu vidimo veliko prelaganja krivde na nasprotno stran, 

a za razliko od Facebooka v tem primeru pravzaprav ne vidimo nasprotujočih si mnenj. Iz tega 

lahko sledi, da uporabniki Twitterja resnično ne preverjajo objav političnih nasprotnikov, vsaj 

ne v taki meri, kot na Facebooku, kjer je problem tudi samo število uporabnikov, ki so si med 

seboj zelo drugačni. 

V celotni objavi prevladuje predvsem diskurz gospodarja, kar pravzaprav ni nepričakovano. 

Kot omenjeno, je novica bila objavljena s strani bloga, blogi pa so že po naravi takšni, da jih 

ljudje ne bodo brali, če se ne strinjajo s stališči pisca, saj gre pri njih predvsem za ljudi, ki delijo 

svoje razmišljanje s svetom in se (načeloma) ne menijo preveč za mnenja nasprotnikov. 

Vloga anonimnosti je tu precej nepomembna. 

Twitter primer 2 

Tema primera sta dva napada na predstavnika nasprotnih si političnih polov v ZDA. Novici je 

objavil demokratski senator zvezne države New York, Chuck Schumer in jima pripisal, da gre 

v obeh primerih, čeprav sta žrtvi napadov iz nasprotnih političnih polov, za zločin, ki se ga ne 

bi smelo tolerirati. Objava je podobno kot prejšnja postavljena v zelo močnem tonu diskurza 

gospodarja, čeprav je zaslediti tudi diskurz univerze. 

V komentarjih je predvsem čutiti nasprotovanje temu, da senator navidezno enači poskus 

atentata z vandalizmom, se pravi, da komentatorji (namensko ali ne) ignorirajo dejstvo, da je 

(oziroma bi moral biti) napad na osebo zaradi njegovega dela nekaj nesprejemljivega ne glede 
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na okoliščine. Takšna čustva zasledimo v prvih dveh verigah komentarjev. Tu gre za poskus 

spreobrnitve diskurza gospodarja, kar je, kot že omenjeno, tipična lastnost diskurza analitika.  

Tretja veriga komentarjev nam prikaže zelo drugačna čustva, in sicer željo po popolni podpori 

zgolj svoji strani (»Ne počnite tega. Potrebujemo vodje, ki bodo voljni stati v vrsti, ko je treba 

prevzeti odgovornost. Zmešnjava ''obeh strani'' nas je pripeljala do tu, kjer smo.«). Tipičen 

primer diskurza histerika, ki da zelo pomemben vpogled v razmišljanje množic in potrjuje 

mišljenje, ki sem ga imel pred začetkom pisanja tega dela, da je diskurz na tako nizki točki, da 

za večino resnično obstajajo samo še skrajnosti in da vmesnih poti ni več. 

Odgovor na ta komentar je prav tako diskurz histerika, a v nasprotni smeri (»Ne, v tej zmešnjavi 

smo prav zaradi pretiranega deljenja na dva pola«.). Tretja oseba nato odgovori, da je potrebno 

biti trdno na eni strani, ker ima ''nasprotna stran'' svojega človeka, ki trdno stoji samo na tisti 

strani in ne gleda proti drugi. Takšna izmenjava diskurza histerije se nadaljuje še precej dolgo 

pod tem, kar sem objavil. 

Psevdonimov pod objavo je manj, kot sem pričakoval, toda videti je, da so najostrejši 

komentarji pisani pod psevdonimom in ne resničnim imenom. 

Twitter primer 3 

Tema primera je videoposnetek, ki ga je na svojem profilu objavil predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor ob obisku v Etiopiji. V objavi pohvali spoštovanje, ki ga je etiopska 

vlada namenila njegovemu državniškemu obisku. Pahor tu uporabi diskurz univerze, subjektu 

(nam) pokaže pozitivno vrednost (izobešanje slovenskih zastav v čast obiska). 

Komentarji predsednikovih sledilcev so vse prej kot pozitivni in kažejo preobremenjenost 

Slovencev z zgodovino, ki naj bi jo ob osamosvojitvi pustili z sabo. 

Prva veriga komentarjev jasno kaže na zaničevanje tega obiska predvsem zato, ker je Etiopija 

ena najrevnejših držav sveta in medsebojno sodelovanje Sloveniji na kratek rok ne bi prineslo 

nič dobrega. Tu gre za dialog gospodarja (»Naslednji obiski pa v Maliju, Nigru in Liberiji 

(sic)!«), ki ''sužnju'' ukazuje, kaj naj naredi. 

Naslednja veriga komentarjev (sicer sestavljena samo iz dveh) je z objavo zadovoljna, a hitro 

pozornost preusmeri na pomanjkanje slovenskih zastav pri nas doma. Odgovor poda še opazko, 

da pri nas na splošno primanjkuje državljanske zavesti. Kasneje se v drugem komentarju tem 

opazkam pridruži še en takšen komentar. 
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Preostali komentarji so po vzoru prve verige precej negativni in se v večini nanašajo na 

polpreteklo zgodovino (»Borci bodo protestirali /…/, ker niso visele tudi njihove zastave.«, »… 

koliko bo Etiopija (sic) vlagala v razvoj slovenskega (sic) komunizma«, »… pa ne da se vračajo 

časi neuvrščenosti?«), ki v Sloveniji na žalost še vedno zaseda (pre)velik prostor. Je pa to 

ponovno lep primer diskurza histerika, v katerem subjekti izkazujejo upornost, čeprav v tem 

primeru namišljenemu, diskurzu gospodarja. 

Anonimnost na surovost komentarjev na videz ne vpliva preveč. 

3.2.3 Reddit 

Reddit primer 1 

Tema primera je fotografija iz spominske slovesnosti za padle borce v narodnoosvobodilnem 

boju med drugo svetovno vojno, na kateri je bil med govorniki tudi Luka Mesec, sicer poslanec 

stranke Levica. Skupnost, ki je fotografijo objavila, je r/Slovenia, skupnost približno 5800 

uporabnikov Reddita. Fotografija je objavljena z namenom sejanja neodobravanja bodisi 

političnega programa stranke Levica bodisi zaradi ''čaščenja'' polpretekle, za nekatere 

popolnoma kriminalne, zgodovine, kot je bilo opaziti že v zadnjem Twitter primeru. Namen 

objave fotografije spada pod diskurz gospodarja, ki na nek način vsiljuje čustva, ki bi jih ob 

ogledu slike ''morali'' čutiti. 

Prva veriga komentarjev je odličen primer diskurza analitika, ki poskuša popolnoma spreobrniti 

idejo ''gospodarja'' s tem, da opozori na običajnost spomina na žrtve drugod po Evropi. Seveda 

mu na to uporabnik, ki je fotografijo objavil, odgovori z vprašanjem, ki ni v nobeni povezavi z 

ničemer in kasneje uporabnika še popolnoma po nepotrebnem užali. S tem je sogovornik 

dokončno in neizpodbitno ''izgubil'' debato. In prav tukaj vidimo, zakaj je po mnenju 

uporabnikov interneta Reddit odlično socialno omrežje za diskusije. Za vsako objavo poleg 

uporabniškega imena vidimo, koliko točk je objava prejela. To je pomemben del spodbujanja 

kvalitetnega diskurza, saj se objave, ki prejmejo veliko pozitivnih glasov, premikajo proti vrhu 

strani s komentarji, objave, ki prejmejo veliko negativnih glasov, pa proti dnu strani s 

komentarji. Tako Reddit zagotavlja kvaliteto diskurza. V treh odgovorih primarni objavi 

vidimo, da so razvrščene po točkah (najvišja ima 8, srednja 1, tretja pa kar -13). V velikih 

skupnostih, kjer je pod vsako novico ogromno komentarjev, se je treba za dosego negativno 

ocenjenih objav podati kar globoko v komentarje. 
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Naslednja veriga komentarjev pa prikaže na nek način že prav bolestno nagnjenje nekaterih 

Slovencev, ki vedno vse primerjajo z nacizmom. Ponovno gre za diskurz histerika, ki kar traja 

in traja. 

Ker je Reddit popolnoma anonimen in ker vidimo, da so nekateri komentarji precej nesramni, 

lahko zaključimo, da ima anonimnost (vsaj med Slovenci) na Redditu velik vpliv na mentalne 

zavore pri komentiranju. 

Reddit primer 2 

Tema primera je izjava Chrisa Hedgesa, dobitnika Pulitzerjeve nagrade za novinarstvo, da je 

Donald Trump posledica falirane demokracije. Citat s povezavo do novice je bil objavljen v 

skupnosti r/Politics, ki ima preko 4 milijone naročnikov in se ukvarja z ameriško politiko, 

čeprav bi po imenu lahko sklepali, da gre za skupnost o svetovni politiki. 

Objava je zelo v slogu diskurza gospodarja, prva veriga komentarjev v tem slogu tudi nadaljuje. 

Uporabnik se vpraša, kdaj demokracija izgubi legitimnost, in na to vprašanje dobi izčrpen 

odgovor v slogu diskurza univerze, zaključi pa z mislijo, da ZDA niso več funkcionalno 

demokratična država in da je oblast nelegitimna. Temu sledi nekaj objav strinjanja, ki jim nato 

sledi nestrinjanje, v katerem sogovornik uporabi diskurz gospodarja. 

V naslednji verigi komentarjev najdemo uporabnika, ki je presenečen, da se v skupnosti 

pozitivno govori o Chrisu Hedgesu, saj je novinar, ki ne kritizira zgolj republikancev, ampak 

tudi demokrate, česar naj slednji ne sprejemali dobro. Uporabnik piše v slogu diskurza analitika 

in nam prikazuje prevladujočo politično klimo v ZDA, in sicer veliko razdvojenost in 

nezmožnost razumevanja strinjanja z neko sredinsko miselnostjo. Nekdo drug mu odgovori, da 

večino demokratov zanima neopredeljeno novinarstvo in tako uporabi diskurz analitika kot 

diskreditacijo prejšnjega diskurza analitika, ki je drugemu uporabniku videti kot diskurz 

gospodarja. 

Ponovno se vrnejo posploševanja (»Večino osebnih napadov boš našel od desnih novinarjev.«, 

»Večina ljudi ne sprejema kritik popularnih demokratskih politikov, ne glede na njihovo 

ustreznost.«), a debata je v zelo veliki, če ne celotni meri, zelo civilna in brez hudega obkladanja 

z različnimi žaljivkami. 

Opazimo tudi, da za razliko od prejšnjega primera, poleg uporabniških imen ne vidimo točk. 

Le-te so na skupnosti r/Politics skrite osem ur po objavi. Ljudje še vedno lahko glasujejo zanje 
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in stran bo ocene upoštevala, toda njihova vrednost se razkrije šele po določenem času. To je 

ukrep, ki naj bi zmanjšal vplive ''glasovalnih brigad'', omenjenih v teoretičnem delu naloge. 

Zaradi velikega števila uporabnikov  je moderiranje tako velike skupnosti precej težko, a veliko 

število uporabnikov je tudi razlog za relativno čisto debato, zahvaljujoč Redditovemu sistemu 

glasovanja za objave. Tako anonimnosti navkljub toksični komentarji niso zelo vidni, 

prevladuje pa umirjena, kvalitetna razprava. 

Reddit primer 3 

Tema primera je objava novice, da je egiptovski predsednik Sisi aretiral ekonomista, ki ga je 

prosil za odgovore, zakaj je država revna. Objavljena je bila v skupnosti r/worldnews, ki šteje 

preko 19 milijonov uporabnikov, ki so naročeni na novice iz te skupnosti. 

V objavah pod to novico vidimo nekakšen polspopad med pripadniki dveh političnih polov: 

enega, ki zagovarja prejšnjega predsednika Mursija, ki je bil odstavljen z vojaškim udarom 

zaradi teokratskih teženj, in drugega, ki zagovarja trenutnega predsednika Sisija s tem, da je bil 

Mursi popolnoma enak, če ne še slabši zaradi prej omenjene teokratske drže. 

Bližnji vzhod in severna Afrika sta vse od arabske pomladi (pa tudi že od prej, le da od arabske 

pomladi še toliko bolj) zelo nemirna dela sveta. Kot taka, privlačita debate in sogovornike z 

vseh možnih političnih opcij in stališč, vsak od njih pa je prepričan, da ima najbolj prav in da 

je za rešitev konflikta njegova ideja najboljša in najlažje izvedljiva. 

Prva veriga komentarjev se ponovno začne z diskurzom gospodarja (»Zdaj veste, zakaj se 

vojska nikoli ne bi smela pečati s politiko.«). Ta objava ima tri odgovore, toda za enega sem 

mnenja, da ne velja, ker je očitno sarkastičen in k sami debati ne prispeva ničesar. Prvi odgovor, 

ki ima tudi največ sekundarnih odgovorov, je v slogu univerze, ki predstavlja nek drug pogled 

na vzroke za vojaški udar. Odgovori temu odgovoru pa vsi po vrsti sledijo diskurzu histerika, 

ki hočejo ovreči prejšnjo trditev. 

Drugi odgovor v tej verigi komentarjev ponuja diskurz histerika kot nasprotovanje diskurzu 

gospodarja originalne objave in trdi, da je vojaški udar v nekaterih primerih edina sprejemljiva 

možnost za strmoglavljenje tiranskega režima. Za razliko od večine komentarjev v diskurzu 

histerika pa predstavi tudi protiargumente in ne samo nasprotovanje trditvi. 

 



Lovišček, Tine. 2018. »Vpliv socialnih omrežij na politični diskurz.« Diplomsko delo. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

35 

 

3.2.4 YouTube 

YouTube primer 1 

Tema primera je videoposnetek iz dokumentarca o Laibach, slovenski glasbeni zasedbi, in 

njihovem, v Laibachovskem slogu provokativnem govoru, pred začetkom koncerta v Beogradu 

leta 1989, ko so v mešanici srbščine in nemščine bili zmešani še delčki govorov politikov, kot 

sta bila recimo Slobodan Milošević in Neville Chamberlain. 

Čeprav je od koncerta minilo že skoraj 30 let, so z govorom očitno dobro zadeli, vsaj če 

pogledamo prvo verigo komentarjev in zelo jeznega srbskega državljana, ki (ironično) v slogu 

diskurza univerze histerično razlaga o tem, kako on vidi Slovence in tako predstavlja drug 

pogled na govor, zakaj je Laibach to storil in predvsem zakaj so si to lahko upali samo v 

Beogradu, ne pa tudi v drugih jugoslovanskih mestih. 

Seveda tako eksploziven komentar privlači tudi nove provokacije, kar se skozi verigo 

komentarjev zlahka da opaziti. Celotna veriga poteka v slogu univerze, toda z razmerjem 

gospodar-histerik, v katerem odgovor direktno nasprotuje prejšnjemu. 

Komentar, ki sem ga  vključil in nima odgovorov, je primer diskurza gospodarja, a z elementi 

univerze in zelo nazorno pokaže nekakšen trezen pogled na celotno situacijo. 

Zadnja veriga komentarjev pa se ponovno dotakne ene od poant prve verige komentarjev, in 

sicer, da si je Laibach takšno predstavo lahko privoščil samo v Beogradu ter da bi od njih terjalo 

več poguma to početi v drugih mestih po državi. Ponovno je prisoten diskurz univerze, odgovori 

pa so vsak posebej v slogu diskurza histerika proti prejšnjemu. Prvi odgovor nasprotuje 

originalni objavi, drugi odgovor nasprotuje prvemu, in tako naprej. 

Kot vidimo, je anonimnost na precej nizki ravni, veliko uporabnikov uporablja svoja prava 

imena, kar je posledica integracije YouTuba in Google+, ki zahteva resnična imena 

uporabnikov, podobno kot Facebook. 

YouTube primer 2 

Tema primera je videoposnetek, v katerem Vladimir Putin v svojem vsakoletnem televizijskem 

nastopu odgovarja na vprašanje, ki mu ga zastavi novinar. Vprašanje se glasi: Je tretja svetovna 

vojna mogoča? Upam si trditi, da bi takšno vprašanje debato razvilo v zelo zanimive sfere, tudi 

če vprašanje ne bi bilo naslovljeno na Putina. Vsekakor pa je videoposnetek ustvaril zelo 

raznoliko (čeprav ne vedno spoštljivo) debato v komentarjih. 
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Prva veriga komentarjev se začne z vzklikajočim primerom diskurza gospodarja (»Tretja 

svetovna vojna bo krivda ZDA!«) in takšen ton se obdrži praktično skozi celotno verigo. Večina 

odgovorov je predvsem žaljenje drugih držav in naddržavnih tvorb, seveda pa ne moremo mimo 

prikaza antisemitizma in rasizma na splošno (»Ne pozabi na gnile Britance in Evropsko Unijo.«, 

»Kako si lahko pozabil na Savdsko Arabijo, Izrael in druge Azijske države.«, »… Muslimani 

in njihova vera bosta resnična krivca!«) 

V teh komentarjih se kaže predvsem nerazgledanost in (namerna?) ignoranca komentatorjev, ki 

ne obvladajo kritičnega razmišljanja in vsakršno nestrinjanje z njihovo agendo pomeni 

vzbuditev občutkov jeze. 

Z diskurzom analitika skuša en uporabnik nasprotovati prevladujočemu diskurzu gospodarja 

(»Tudi mir je krivda ZDA, veliko o naši usodi se odloča v ZDA.«) in pri tem omeni notranje 

razmere v ZDA kot pravzaprav nekakšne zametke državljanske vojne. Žal je ta poskus 

pokvarjen s tem, ko uporabnik jasno zasede stališče glede ene od vladajočih struj v ZDA.  

Temu sledi en najbolj odprtih primerov antisemitizma, kar sem jih kdaj videl. Žaljive besede v 

komentarju sem cenzuriral, toda še bolj pomemben del komentarja se mi zdi zaključek 

(»Najprej vrzite jedrsko bombo nanje! (sic)«). Tu gre za ponovno vzpostavitev diskurza 

gospodarja, ki ga je prejšnji uporabnik poskusil presekati, kar se potem skozi preostanek verige 

komentarjev nadaljuje v nedogled. 

Druga veriga komentarjev je ponovno primer diskurza gospodarja in zelo očitna zavedenost v 

sovraštvo do nekega ljudstva na podlagi ''zgodovine''. V odgovor dobi uporabnik odličen primer 

diskurza analitika, ki mu odprto nasprotuje in za nasprotovanje predstavi argumente, kar je, kot 

smo opazili, na YouTubu pravzaprav redkost. Toda to seveda ne pomaga, saj sta preostala dva 

komentarja zelo neokusna primera diskurza gospodarja, ki ponovno zaničujeta vse 

''abrahamovske kulte''. 

Kvaliteta diskurza je, kot vidimo, na psu, in to navkljub večini uporabnikov, ki uporabljajo 

svoja lastna imena. Vendar, upoštevati moramo tudi, da je YouTube svetovno dostopna spletna 

stran, ki jo uporabljajo ljudje iz vseh koncev sveta, podobno kot Facebook, kjer smo prišli do 

zaključka, da je masa uporabnikov tako velika, da je verjetnost, da bo uporaba resničnega imena 

pripeljala do znašanja nad uporabnikom v resničnem življenju, zelo majhna oziroma nična.  
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YouTube primer 3 

Tema primera je videoposnetek novice, da je Kitajska prodala del ameriškega zunanjega dolga 

drugim državam kot zaostritev trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Vsakokrat, ko se v istem 

stavku omenita ZDA in Kitajska, lahko pričakujemo zelo barvito debato in tudi tokrat ni šlo 

drugače. 

Za primer sem vzel samo eno verigo komentarjev, pa še to ne celo, ker je bila rahlo predolga. 

Ta se začne s precej ostrim napadom na ameriško kulturo konzumiranja in pri tem uporablja 

diskurz univerze, ki je pomešan z diskurzom gospodarja. 

Prvi odgovor je jasen primer diskurza histerika, ki se počuti napadenega in poskuša v 

sogovorniku vzbuditi občutek strahu. Naslednji odgovor je naslovljen nanj in v diskurzu 

univerze poskuša v sogovorniku vzbuditi občutek krivde, kar uporabniku, kot vidimo pozneje 

v tej verigi, ne uspe. 

Skozi celotno verigo komentarjev vidimo izmenjave predvsem diskurzov univerze, histerika in 

gospodarja, diskurza analitika pa ni zaslediti. Podobno kot v prejšnjem primeru vidimo precej 

žaljenja drugače mislečih in povzdigovanje lastnega mnenja kot edinega pravega. Tu se 

anonimnost ponovno ne izkaže kot nuja za žaljivo pisanje. 

3.3 Povzetki intervjujev 

Intervju 1 

V prvem intervjuju, ki sem ga opravil z mojim zelo dobrim prijateljem, s katerim relativno 

pogosto debatiram o politiki preko zasebnih sporočil, sem se omejil samo na Facebook, saj je 

to edino socialno omrežje, ki ga uporablja. 

Njegovo mnenje je, da je njegov Facebook precej zasičen s političnimi temami, ki jih spremlja 

močno zagovarjanje te ali one ideje, in da ga pravzaprav to celo do neke mere moti. Sam trdi, 

da v javnih objavah ne sodeluje pri debatah in da to raje počne skozi zasebna sporočila z ljudmi, 

ki jih dobro pozna. 

Anonimnost vidi kot dobro in slabo stvar obenem, glavna prednost anonimnosti je tudi njena 

glavna slabost. Všeč mu je omogočanje izmenjave mnenj, ki jo Facebook dovoljuje ljudem, a 

je mnenja, da omogoča preveč vlečenja v zgolj eno smer, posploševanje. Zunaj socialnih 

omrežij o politiki govori samo z najboljšimi prijatelji ali družino. 
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Intervju 2 

Drugi intervju je bil opravljen s prijateljem s Češke, ki ima resne ambicije na lokalni politični 

ravni. Tako kot prvi intervjuvanec tudi on uporablja samo Facebook, zato so vprašanja 

prilagojena Facebooku. 

Političnih tem na Facebooku opazi veliko, a, kot sam priznava, je to njegovo delo, saj je svoj 

Facebook profil prilagodil svojemu političnemu udejstvovanju. Sodelovanje v političnih temah 

vidi kot izpopolnjevanje debatnih sposobnosti, ki mu bodo v prihodnosti pomagale pri 

političnem udejstvovanju, čeprav to večkrat obžaluje, ko poskuša zavzeti sivo stališče v črno-

belem svetu in je napaden z vseh strani. Opaža tudi, da so veliki prepirljivci na spletu 

pravzaprav normalni ljudje izven njega in da se tudi diskurz v živo še ni spustil na nivo ''z nami 

ali proti nam''. 

Slab vpliv Facebooka na kvaliteto diskurza vidi predvsem v tem, da je dostopen čisto vsakemu, 

kar po zakonu povprečij pomeni, da je dostopen tudi ljudem, ki so zelo glasni, a brez neke 

substance. Izven Facebooka se udeležuje političnih debat, a ugotavlja, da jih na njihovem koncu 

manjka. 

Intervju 3 

Tretji intervju sem opravil z afroameriškim prijateljem, ki živi v Kaliforniji, a se je tja preselil 

iz Louisiane. Uporablja dve od treh obravnavanih socialnih omrežij, kar mi je dalo vpogled v 

primerjavo dveh ne nujno povezanih socialnih omrežij. 

Podobno kot prejšnja intervjuvanca tudi on opazi veliko politične tematike, ko obišče svoja 

socialna omrežja. Po več slabih izkušnjah pa se je odločil, da ne bo sodeloval v političnih 

debatah niti jih načenjal, razen če res nima boljšega dela 

 Ko primerja anonimnost na Facebooku z anonimnostjo na Twitterju, opaža velik porast 

kontroverznih in neokrnjenih mnenj na Twitterju, kjer je oseba navadno skrita pod namišljenim 

imenom. V tem pogledu torej vidi Facebook kot boljše socialno omrežje za politične debate. 

Trdi pa, da ima Facebook precej velik problem ustvarjanja nekakšne skupine, ki si stalno 

pritrjuje, ne da bi o tem sploh razmišljala, v trenutku, ko se nekdo s to skupino ne strinja, pa se 

to osebo izbriše iz nje, kar tudi slabo vpliva na kvaliteto diskurza. 

Povedal je tudi, da to ni izključno Facebookov problem, ampak problem socialnih omrežij na 

splošno. Izven socialnih omrežij pa zelo rad s svojimi prijatelji diskutira o političnih temah.  
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Intervju 4 

Četrti intervju je bil opravljen s predstavnico veganske skupnosti, ki od vseh socialnih omrežij 

uporablja samo najbolj prilagodljivo od njih, Reddit, je pa bivša uporabnica Facebooka. 

Povedala je, da tam v zelo veliki meri naletiš samo na stvari, ki te zanimajo in so kvalitetne, saj 

ima Reddit svojo lastno ''cenzuro'', ki spodbuja k kvalitetni debati o stvareh, ki resnično 

zanimajo člane skupnosti. V političnih debatah se sicer ne udejstvuje, ker ima kot predstavnica 

veganske skupnosti z javnimi debatami slabe izkušnje. Anonimnost vidi kot blagoslov in 

prekletstvo obenem, podobno kot vsi ostali sogovorniki. 

Podobno kot tretji sogovornik tudi ona verjame, da imajo manjša socialna omrežja enake težave 

s kvaliteto diskurza kot Facebook, le da so pač manjša. Politične debate premleva samo z ljudmi 

v živo, ker se tako počuti varneje. 

4 ZAKLJUČEK 

Iz analiziranih primerov iz socialnih omrežij je opaziti, da je nivo diskurza na spletu na precej 

nizkem nivoju, z izjemo Reddita. Pri tem veliko večjo vlogo, kot mišljeno, odigra velikost 

skupnosti in ne toliko anonimnost, čeprav lahko trdimo, da je na velikih socialnih omrežjih, kot 

je recimo Facebook ali YouTube, uporaba resničnega imena še vedno anonimnost, saj je 

verjetnost, da naletimo na nekoga, ki ga osebno poznamo, zelo nizka. 

Če se osredotočim na Facebook in YouTube (omenjam ju skupaj, ker sem mnenja, da sta si zelo 

podobna glede kvalitete in spodbujanja kvalitetnega diskurza), oba kotirata zelo nizko na 

lestvici kvalitete diskurza. Prevladujoča je mentaliteta ''z nami ali proti nam'', srednje poti 

uporabnik skorajda ne more ubrati. 

Pri Twitterju opazimo rahlo izboljšanje kvalitete diskurza, kar gre pripisati relativni majhnosti 

socialnega omrežja v primerjavi s prej omenjenima. Toda še vedno je ta mentaliteta ''z nami ali 

proti nam'' najbolj prisotna. Pri vseh treh do sedaj omenjenih omrežjih pogrešam predvsem eno 

stvar, ki je pri Redditu zelo dobro urejena, in to je moderiranje. 

Na Redditu ima vsaka skupnost svoje moderatorje. Glede na velikost in možno kontroverznost 

objav v skupnostih je skupina moderatorjev večja ali manjša. Moderatorji so navadni 

uporabniki strani, kot vsi ostali, a imajo moč ukrepanja ob zelo ostrih kršitvah Redditovih 

pogojev pisanja in objavljanja. Uporabniki, ki niso moderatorji, lahko tem sumljive vsebine 
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prijavijo, moderatorji pa se nato odločijo, če je ukrepanje potrebno in kako ukrepati. Seveda so 

tu možne zlorabe položajev, toda v večini primerov pride do upora v skupnosti proti 

moderatorju, ki je položaj zlorabil in je ta moderator prijavljen višjim moderatorjem Reddita. 

Ti pravzaprav opravljajo enako funkcijo kot moderatorji skupnosti, le da so odgovorni samo za 

delo moderatorjev. 

Druga velika prednost Reddita je sistem glasovanja in algoritem, ki izpostavlja objave, ki 

spodbujajo kvalitetno diskusijo. Očitna možna slabost je vdor nasprotnikov nekega mnenja, ki 

vse objave, s katerimi se ne strinjajo, ocenijo negativno, toda Redditovi razvijalci se trudijo 

postaviti sistem, ki bi tveganje za takšne napade zmanjšal ali celo popolnoma umaknil.  

Posledica teh dveh prednosti je, da je na Redditu večino časa kvaliteta diskurza na zelo visokem 

nivoju, trditve, ki ne ponujajo dokazov in samo obtožujejo, se redko izpostavijo kot kvaliteten 

doprinos k temi. 

Ko vse omenjeno združim v enotno oceno, moram reči, da je odločitev zelo preprosta. Reddit 

je od predstavljenih socialnih omrežij najbolj kvalitetno za spodbujanje političnega (ali 

kakršnegakoli že) diskurza. Anonimnost pri tem očitno ne igra tako pomembne vloge, kot sem 

si zamislil, čeprav, kot že omenjeno, na socialnih omrežjih, ki jih uporablja več kot milijarda 

ljudi tudi uporaba lastnega imena ne nujno pomeni, da se uporabnik izpostavlja nevarnostim, 

saj sodeluje v diskusiji z uporabniki iz vseh koncev sveta in je možnost prepoznave ali 

zalezovanja majhna. 

Torej: Anonimnost vpliva na kvaliteto objav in diskurza, le na malo drugačen način, kot je bilo 

mišljeno. 

Še na kratko o intervjujih: Pri vseh štirih sogovornikih gre opaziti, da pritrjujejo moji domnevi, 

da je spletna politična komunikacija precej slaba in da je v večini primerov bolje, da se 

političnim debatam izogibajo. Vsi štirje se tudi strinjajo, da je anonimnost dvorezen meč, ki je 

sicer potreben, a obenem v ljudeh vzbudi vse tisto, kar v javnosti ni nujno dovoljeno ali sprejeto. 

Toda, kot je en od njih povedal, to je pravica ljudi, ki jih ščiti svoboda govora. 
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Intervju 1 

Katera socialna omrežja uporabljate vsaj enkrat tedensko?  

Od socialnih omrežij uporabljam zgolj Facebook. 

Ko brskate po Facebooku, kako pogosto naletite na politične teme? 

Na politične teme žal naletim (pre)pogosto, saj imam nekatere prijatelje, ki so politično zelo 

aktivni in svoje mnenje glasno zagovarjajo in vsako temo objavijo ter ji dodajo mnenje. Na 

trenutke je slednje nekoliko moteče, saj se nekateri počutijo poklicane, da komentirajo prav 

vsako zadevo. 

Ali v političnih temah kdaj sodelujete tudi vi? Jih kdaj tudi začnete? 

V političnih temah pri javnih objavah ne sodelujem, saj svojega mnenja nočem deliti z ostalimi. 

Političnih tem na socialnih omrežjih (izjema so seveda zasebni pogovori z ljudmi, ki jih 

poznam) ne začenjam in se temu izogibam. 

Koliko, po vašem mnenju, anonimnost socialnih omrežij vpliva na kvaliteto pogovora? 

Mislim, da anonimnost močno vpliva na kvaliteto pogovora. Žal negativno, saj si ljudje zaradi 

anonimnosti upajo več in lahko pod lažnim imenom žalijo ali se norčujejo iz stvari, iz katerih 

se pod pravim imenom nikoli ne bi. Seveda ima pa anonimnost tudi pozitivne strani, saj se 

nekateri nočejo izpostaviti, saj vedo, da bi lahko izraženo mnenje negativno vplivalo na njihovo 

poklicno ali zasebno področje. Anonimnost je nekakšen dvorezen meč. 

Koliko k kvaliteti pogovora prispeva široka dostopnost Facebooka? Vemo namreč, da je 

daleč največje socialno omrežje na svetu z več kot dvema milijardama uporabniških 

računov. 

Široka dostopnost Facebooka k temu prispeva ogromno, saj lahko ljudje lažje izražajo svoja 

mnenja in sledijo priljubljenim političnim temam in politikom. Prav tako ljudje preko tega 

družabnega omrežja širijo svoja prepričanja in jih delijo s svojimi somišljeniki in prijatelji. 

Široka dostopnost družabnih omrežij (ne le Facebooka) žal pogosto negativno vpliva na 

kvaliteto pogovora prav zato, ker nekateri ljudje pač nis(m)o dovolj pametni, da bi kvalitetno 

in argumentirano komentirali različne politične in druge zadeve, kar pripelje do posploševanj 

in hitrih rešitev, ki potem botrujejo slabim in nepremišljenim političnim praksam.  
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So tu manjša socialna omrežja v prednosti? Zakaj (ne)?  

Ne vem, saj manjših družabnih omrežij ne uporabljam in z njimi nimam izkušenj. 

Se o političnih temah pogovarjate tudi zunaj socialnih omrežij? 

Redko, največkrat v družinskem krogu ali krogu najboljših prijateljev. Če se le da se političnim 

temam izogibam, seveda pa povsem mimo njih ne moreš, saj pogosto druge teme avtomatično 

privedejo do obravnave različnih političnih sistemov in praks. Politika pač kroji življenje in se 

ji je pri najrazličnejših temah težko izognemo. Govorimo lahko o športu, kmetijstvu ali 

zgodovini in vedno se da iz tega potegniti razloge za določena dejanja v politiki, ki je takrat 

vodila neko državo ali družbo. 
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Intervju 2 

Katera socialna omrežja uporabljate vsaj enkrat tedensko? 

V bistvu uporabljam samo Facebook. Tehnologija ni ravno moja močna točka, pa tudi na 

splošno ne preživljam veliko časa pred računalniškim ekranom. 

Ko brskate po Facebooku, kako pogosto naletite na politične teme? 

Zelo pogosto. Je pa tudi res, da sem si kot nekdo z ambicijami v politični sferi Facebook 

''izoblikoval'' tako, da se mi takšne vsebine pogosto kažejo, saj sem mnenja, da je treba politično 

izražanje trenirati, ker ni preprosta zadeva. Ko že govorim o tem, velikokrat je pod temi 

političnimi temami ogromno žaljenja vsevprek. Levi preklinjajo desne, desni preklinjajo leve, 

oboji preklinjajo sredino, sredina pa preklinja obe strani. Zelo otročje vse skupaj, če se lahko 

tako izrazim. 

Ali v političnih temah kdaj sodelujete tudi vi? Jih kdaj tudi začnete? 

Včasih, seveda. Kot sem že omenil, čutim, da moram trenirati politično izražanje, če hočem s 

svojimi političnimi ambicijami kaj doseči. A priznati moram, da velikokrat obžalujem 

sodelovanje, saj sem opazil, da se je treba popolnoma strinjati z eno stvarjo in vse videti zelo 

črno-belo, drugače sem napaden tako s strani zagovornikov dotične teme kot s strani 

nasprotnikov le-te. Sam teme začenjam zelo poredko, a ko jih, opažam podobne težave kot pri 

drugih. Kar me pravzaprav ne preseneča, saj gre le za iste osebe, kot sodelujejo pri ostalih 

temah, torej neke prevelike razlike pač ne gre pričakovati. 

Koliko, po vašem mnenju, relativna anonimnost uporabnikov Facebooka vpliva na 

kvaliteto pogovora? Namreč, tudi v relativno majhni državi, kot je Češka, ne poznate vsi 

vseh, kar kljub večinski uporabi resničnega imena daje neko mero neprepoznavnosti. 

Mislim, da zelo. Nekaj prepirljivcev s Facebooka sem srečal tudi v resničnem življenju in tam 

se držijo precej bolj nazaj, niso niti približno tako konfliktni. Tudi prej omenjena potreba po 

videnju vsake teme kot črno-bele, kjer je potrebno popolno zagovarjanje ene strani, je v 

resničnem življenju manj prisotna, čeprav se mi zdi, da je ta težnja vedno bolj vidna. 

Anonimnost je zelo pomembna stvar, a po mojem mnenju zelo negativno vpliva na kvaliteto 

pogovora, ker daje prevelik občutek varnosti. Se mi pa zdi, da lahko najdeš tudi kvalitetno 

debato. Je pa za to potrebno iskati kar precej globoko. 
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Koliko k kvaliteti pogovora prispeva široka dostopnost Facebooka? Vemo namreč, da je 

daleč največje socialno omrežje na svetu z več kot dvema milijardama uporabniških 

računov. 

Po mojem mnenju zelo. Dve milijardi računov pomeni, da Facebook uporablja že skoraj vsak 

tretji Zemljan, če predpostavimo, da vsak račun pripada drugemu človeku. Če si izposodim citat 

Georga Carlina: ''Pomislite, kako neumen je povprečen človek. Zdaj pa pomislite, da je polovica 

ljudi neumnejših od njega.'' Sicer precej direktna in politično nekorektna izjava, a če dobro 

pomislimo, to neizpodbitno drži, povprečje je sredina neke vrednosti, torej je polovica ljudi nad 

njo, polovica pa pod njo. Če je uporabnik Facebooka vsak tretji Zemljan, bo med njimi tudi 

neka populacija ljudi, ki ne zmore sodelovati v kvalitetni debati, a vseeno meni, da morajo biti 

slišani, kar jim konec koncev svoboda govora omogoča, bo kvaliteta pogovora seveda padla. 

So tu manjša socialna omrežja v prednosti? Zakaj (ne)?  

Mislim, da se velika ali majhna socialna omrežja ne razlikujejo preveč. Vsa imajo iste 

probleme. 

Se o političnih temah pogovarjate tudi zunaj Facebooka? 

Da. Je pa res, da je zunaj Facebooka težko dobiti sogovornika, s katerim bi lahko imel 

konstruktivno debato, ker so ljudje v resničnem življenju precej manj nagnjeni k konfliktom, 

kot na spletu. Pa tudi ko so konflikti izven spleta, so večinoma omejeni na šport ali podobne 

obstranske stvari. Za kvaliteten pogovor o politiki je treba hoditi na razne debate, teh pa v našem 

koncu žal ni prav veliko. 
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Intervju 3 

Katera socialna omrežja uporabljate vsaj enkrat tedensko? 

Facebook, Instagram in Twitter. 

Ko brskate po socialnih omrežjih, kako pogosto naletite na politične teme? 

Politične teme vidim skoraj vsakič, ko obiščem katerokoli socialno omrežje.  

Ali v političnih temah kdaj sodelujete tudi vi? Jih kdaj tudi začnete? 

Včasih sodelujem. V zadnjem času sem se temu sicer začel izogibati, ker večina političnih tem 

na socialnih omrežjih ne začne zato, da bi oseba, ki je temo načela, imela kvalitetno debato z 

različnimi pogledi na stvari. Navadno gre za objavo o tem, kako je ta oseba jezna zaradi nekega 

političnega dogodka, in pričakuje, da se bodo z njo vsi strinjali. Kdorkoli se ne strinja, nima 

prav. To je tudi razlog, zakaj sem se popolnoma ustavil načenjati debate. Če sem povabljen in 

nimam boljšega dela, se bom pridružil. 

Koliko, po vašem mnenju, anonimnost na socialnih omrežjih vpliva na kvaliteto 

pogovora?  

Na splošno je internet odlična zadeva, ker dovoljuje, da vsakdo deli svoje mnenje, ne glede na 

to, kako nagnusno je, ker nihče ne pozna njihove resnične identitete. Na Facebooku, kjer večina 

ljudi uporablja svoja prava imena, navadno ne najdeš kakšnih pretirano nenormalnih mnenj, na 

Twitterju, kjer je ogromno ljudi z izmišljenimi vzdevki, pa lahko dobiš zelo neokrnjen pogled 

v resnično razmišljanje neke osebe. Rekel bi, da je anonimnost dobra stvar, ker dovoljuje 

deljenje mnenj brez samocenzure, toda ta mnenja so lahko zelo čudaška, kot vse drugo na 

internetu. 

Koliko k kvaliteti pogovora prispeva široka dostopnost Facebooka?  

Facebook več ali manj kreira neko t.i. ''odmevno sobo'', kjer lahko s svojimi prijatelji premlevaš 

približno enaka mnenja o vsem, z občasnim nestrinjanjem s strani nekaj ljudi. Opazil sem, da 

veliko ljudi izbriše prijatelje, s katerimi se ne strinja in ki ne sprejemajo drugega mnenja, z 

namenom vrnitve v ''odmevno sobo''. Torej, če tako pogledam, se mi ne zdi, da ima Facebook 

pozitiven vpliv na kvaliteto politične diskusije. 
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Imajo tu manjša socialna omrežja prednost? Zakaj (ne)? 

V smislu, da manjša socialna omrežja niso tarča oglaševalcev, ki v ospredje potiskajo svoje 

agende, zagotovo. Toda moje mnenje je, da imajo manjša socialna omrežja še vedno problem 

''odmevne sobe''. 

Se o političnih temah pogovarjate tudi zunaj socialnih omrežij? 

Da. Trudim se politično diskutirati s svojimi prijatelji, da bi imel aktualne informacije o stanju 

v svetu in širil svoja obzorja. Občasno s sodelavci izven dela, včasih na spletu, ko igram 

računalniško igro. 
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Intervju 4 

Katera socialna omrežja uporabljate vsaj enkrat tedensko (red)? 

Rekla bi, da Reddit načeloma ne šteje, ampak to je še najbližje socialnemu omrežju od strani, 

ki jih obiskujem. Včasih sem imela Facebook, zdaj pa tudi tega ne več. 

Ko brskate po socialnih omrežjih, kako pogosto naletite na politične teme? 

Na Redditu tega načeloma ni, saj si vsak uporabnik sam izbere, katere skupnosti/novice bi rad 

videl, ko obišče spletno stran. No, prijavljena sem na skupnost, ki občasno govori o političnih 

zadevah, toda na kakšno namensko skupnost, ki bi debatirala samo o politiki, ne. 

Ali v političnih temah kdaj sodelujete tudi vi? Jih kdaj tudi začnete? 

Trudim se, da ne bi. Imam precej slabe izkušnje z njimi, ker sem načeloma zelo glasna glede 

svojih mnenj. Da sem pripadnica manjšine, ki je zaradi nekaterih drugih pripadnikov označena 

kot militantna, tudi ne pomaga. Zato se temu izogibam. Nikoli jih ne začnem. To raje prihranim 

za pogovore z ljudmi, ki jih poznam in lahko vidim v obraz. 

Koliko, po vašem mnenju, anonimnost na socialnih omrežjih vpliva na kvaliteto 

pogovora?  

Več kot je anonimnosti, več je militantnosti v izjavah. Mislim, da je anonimnost, kljub temu, 

da je na spletu skoraj oziroma popolnoma nujna, saj je splet poln nevarnih ljudi, ki samo čakajo 

na kakšno majhno napakico, tako blagoslov kot prekletstvo. Ljudje, ki nastopajo pod 

izmišljenimi vzdevki, se redko držijo nazaj, ko pride do debate. 

Koliko k kvaliteti pogovora prispeva široka dostopnost Facebooka?  

Kolikor je Facebook kot omrežje ogromen, je za vsakega uporabnika samo toliko velik, kot 

uporabnik sam želi. Sama sem ga prenehala uporabljati, ko sem podrobno prebrala pravilnik o 

zasebnosti in videla, za kaj vse se moji podatki lahko uporabljajo. Ne vem, kako je s kvaliteto 

diskurza od tedaj, toda ko sem ga prenehala uporabljati, je bila situacija precej slaba, a vseeno 

v nekih mejah normale, ker gre pač za večinoma resnična imena ljudi. 

Imajo tu manjša socialna omrežja prednost? Zakaj (ne)? 

Mislim, da ja. Je pa res, da je pri manjših omrežjih tudi težava v tem, da prav zaradi majhnosti 

začne hitro prevladati mentaliteta ''malo nas je, držati moramo skupaj za vsako ceno'', ki se hitro 
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spremeni v nekakšno, če lahko temu tako rečem, mini religijo. Torej, da začne prevladati 

politika ''samo mi imamo prav, kdor se z nami popolnoma ne strinja, ne spada sem.'' To je po 

mojem mnenju zelo napačen pristop k rasti majhnih socialnih omrežij. 

Se o političnih temah pogovarjate tudi zunaj socialnih omrežij? 

Zgolj in samo, kot sem že prej na hitro omenila. Ko vidim človeka iz oči v oči, imam občutek, 

da sem varna in da lahko vedno popravim manjši nesporazum. 
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Kodiranje intervjuja 1 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

KODE 

V POVEZAVI Z 

VPRAŠANJEM 

ŠTEVILKA … 

IZJAVA SODELUJOČEGA V INTERVJUJU POJEM KATEGORIJA TEMA 

1 1 »Od socialnih omrežij uporabljam zgolj 

Facebook.« 

Facebook Socialno 

omrežje 

Redni 

uporabnik 

2 2 »Na politične teme žal naletim (pre)pogosto, saj 

imam nekatere prijatelje, ki so politično zelo 

aktivni in svoje mnenje glasno zagovarjajo in vsako 

temo objavijo ter ji dodajo mnenje.« 

Aktivnost Politične teme Pogostnost 

političnih tem 

3 2 »Na trenutke je slednje nekoliko moteče, saj se 

nekateri počutijo poklicane, da komentirajo prav 

vsako zadevo.« 

Motenje Politične teme Pogostnost 

političnih tem 

4 3 »V političnih temah pri javnih objavah ne 

sodelujem, saj svojega mnenja nočem deliti z 

ostalimi.« 

Nesodelovanje Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 



Lovišček, Tine. 2018. »Vpliv socialnih omrežij na politični diskurz.« Diplomsko delo. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

 

5 3 »Političnih tem na socialnih omrežjih (izjema so 

seveda zasebni pogovori z ljudmi, ki jih poznam) 

ne začenjam in se temu izogibam.« 

Izogibanje Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

6 4 »Mislim, da anonimnost močno vpliva na kvaliteto 

pogovora. Žal negativno, saj si ljudje zaradi 

anonimnosti upajo več in lahko pod lažnim imenom 

žalijo ali se norčujejo iz stvari, iz katerih se pod 

pravim imenom nikoli ne bi.« 

Negativen 

vpliv 

Vpliv 

anonimnosti na 

kvaliteto 

diskurza 

Anonimnost 

7 4 »Seveda ima pa anonimnost tudi pozitivne strani, 

saj se nekateri nočejo izpostaviti, saj vedo, da bi 

lahko izraženo mnenje negativno vplivalo na 

njihovo poklicno ali zasebno področje.« 

Pozitivna stran 

anonimnosti 

Pozitiven vpliv 

anonimnosti 

Anonimnost  

8 4 »Anonimnost je nekakšen dvorezen meč.« Dvoreznost Vpliv 

anonimnosti na 

kvaliteto 

diskurza 

Anonimnost 

9 5 »Široka dostopnost Facebooka k temu prispeva 

ogromno, saj lahko ljudje lažje izražajo svoja 

Velik 

prispevek 

Zbliževanje in 

deljenje mnenj 

Prispevek k 

kvaliteti 
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mnenja in sledijo priljubljenim političnim temam in 

politikom. Prav tako ljudje preko tega družabnega 

omrežja širijo svoja prepričanja in jih delijo s 

svojimi somišljeniki in prijatelji.« 

diskurza 

10 5 »Široka dostopnost družabnih omrežij (ne le 

Facebooka) žal pogosto negativno vpliva na 

kvaliteto pogovora prav zato, ker nekateri ljudje 

pač nis(m)o dovolj pametni, da bi kvalitetno in 

argumentirano komentirali različne politične in 

druge zadeve, kar pripelje do posploševanj in hitrih 

rešitev, ki potem botrujejo slabim in 

nepremišljenim političnim praksam.« 

Negativen 

vpliv 

Pomanjkanje 

diskutivnih 

kapacitet 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

11 6 »Ne vem, saj manjših družabnih omrežij ne 

uporabljam in z njimi nimam izkušenj.« 

Laičnost Neuporaba več 

omrežij 

Prednosti ali 

slabosti 

manjših 

socialnih 

omrežij 
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12 7 »Redko, največkrat v družinskem krogu ali krogu 

najboljših prijateljev.« 

Redko 

udejstvovanje 

Debate s 

družino ali 

prijatelji 

Politične 

debate izven 

socialnih 

omrežij 
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Kodiranje intervjuja 2 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

KODE 

V POVEZAVI Z 

VPRAŠANJEM 

ŠTEVILKA … 

IZJAVA SODELUJOČEGA V 

INTERVJUJU 

POJEM KATEGORIJA TEMA 

1 1 »V bistvu uporabljam samo Facebook. 

Tehnologija ni ravno moja močna točka, pa tudi 

na splošno ne preživljam veliko časa pred 

računalniškim ekranom.« 

Facebook Socialno omrežje Redni 

uporabnik 

2 2 »Zelo pogosto. Je pa tudi res, da sem si kot 

nekdo z ambicijami v politični sferi Facebook 

''izoblikoval'' tako, da se mi takšne vsebine 

pogosto kažejo, saj sem mnenja, da je treba 

politično izražanje trenirati, ker ni preprosta 

zadeva.« 

Aktivnost Politične teme Pogostnost 

političnih tem 

3 2 »Ko že govorim o tem, velikokrat je pod temi 

političnimi temami ogromno žaljenja vsevprek. 

Levi preklinjajo desne, desni preklinjajo leve, 

oboji preklinjajo sredino, sredina pa preklinja 

Žaljenje Politične teme Pogostnost 

političnih tem 
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obe strani. Zelo otročje vse skupaj, če se lahko 

tako izrazim.« 

4 3 »Včasih, seveda. Kot sem že omenil, čutim, da 

moram trenirati politično izražanje, če hočem s 

svojimi političnimi ambicijami kaj doseči.« 

Sodelovanje Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

5 3 »A priznati moram, da velikokrat obžalujem 

sodelovanje, saj sem opazil, da se je treba 

popolnoma strinjati z eno stvarjo in vse videti 

zelo črno-belo, drugače sem napaden tako s 

strani zagovornikov dotične teme kot s strani 

nasprotnikov le-te.« 

Obžalovanje Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

6 3 »Sam teme začenjam zelo poredko, a ko jih, 

opažam podobne težave kot pri drugih. Kar me 

pravzaprav ne preseneča, saj gre le za iste osebe, 

kot sodelujejo pri ostalih temah, torej neke 

prevelike razlike pač ne gre pričakovati.« 

Začenjanje tem Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

7 4 »Mislim, da zelo. Nekaj prepirljivcev s 

Facebooka sem srečal tudi v resničnem življenju 

Dvoličnost Vpliv 

anonimnosti na 

Anonimnost 
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in tam se držijo precej bolj nazaj, niso niti 

približno tako konfliktni.« 

kvaliteto 

diskurza 

8 4 »Tudi prej omenjena potreba po videnju vsake 

teme kot črno-bele, kjer je potrebno popolno 

zagovarjanje ene strani, je v resničnem življenju 

manj prisotna, čeprav se mi zdi, da je ta težnja 

vedno bolj vidna.« 

Preoblikovanje 

javnega diskurza 

Vpliv 

anonimnosti na 

kvaliteto 

diskurza v 

resničnem 

življenju 

Anonimnost 

9 4 »Anonimnost je zelo pomembna stvar, a po 

mojem mnenju zelo negativno vpliva na 

kvaliteto pogovora, ker daje prevelik občutek 

varnosti.« 

Pomembnost 

anonimnosti 

Vpliv 

anonimnosti na 

kvaliteto 

diskurza 

Anonimnost 

10 5 »Po mojem mnenju zelo. Dve milijardi računov 

pomeni, da Facebook uporablja že skoraj vsak 

tretji Zemljan, če predpostavimo, da vsak račun 

pripada drugemu človeku.« 

Razširjenost 

Facebooka 

Široka 

dostopnost 

Facebooka 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

11 5 »Če si izposodim citat Georga Carlina: 

''Pomislite, kako neumen je povprečen človek. 

Povprečnost Razlaga 

povprečnosti 

Prispevek k 

kvaliteti 
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Zdaj pa pomislite, da je polovica ljudi 

neumnejših od njega.'' Sicer precej direktna in 

politično nekorektna izjava, a če dobro 

pomislimo, to neizpodbitno drži, povprečje je 

sredina neke vrednosti, torej je polovica ljudi 

nad njo, polovica pa pod njo.« 

diskurza 

12 5 »Če je uporabnik Facebooka vsak tretji Zemljan, 

bo med njimi tudi neka populacija ljudi, ki ne 

zmore sodelovati v kvalitetni debati, a vseeno 

meni, da morajo biti slišani, kar jim konec 

koncev svoboda govora omogoča, bo kvaliteta 

pogovora seveda padla.« 

Nekvalificiranost  Nekvalificiranost 

sogovornikov 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

13 6 »Mislim, da se velika ali majhna socialna 

omrežja ne razlikujejo preveč. Vsa imajo iste 

probleme.« 

Enakost 

problemov 

Podobnosti 

majhnih in 

velikih socialnih 

omrežij 

Prednosti in 

slabosti 

majhnih 

socialnih 

omrežij 

14 7 »Da. Je pa res, da je zunaj Facebooka težko 

dobiti sogovornika, s katerim bi lahko imel 

Pomanjkanje 

sogovornikov 

Težava 

organiziranja 

Politične 

debate izven 
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konstruktivno debato, ker so ljudje v resničnem 

življenju precej manj nagnjeni k konfliktom, kot 

na spletu.« 

konstruktivne 

debate 

socialnih 

omrežij 

15 7 »Pa tudi ko so konflikti izven spleta, so 

večinoma omejeni na šport ali podobne 

obstranske stvari. Za kvaliteten pogovor o 

politiki je treba hoditi na razne debate, teh pa v 

našem koncu žal ni prav veliko.« 

Nepolitični 

konflikti 

Pomanjkanje 

političnih debat v 

resničnem 

življenju 

Politične 

debate izven 

socialnih 

omrežij 
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Kodiranje intervjuja 3 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

KODE 

V POVEZAVI Z 

VPRAŠANJEM 

ŠTEVILKA … 

IZJAVA SODELUJOČEGA V INTERVJUJU POJEM KATEGORIJA TEMA 

1 1 »Facebook, Instagram in Twitter.« Facebook, 

Instagram, 

Twitter 

Socialna 

omrežja 

Redni 

uporabnik 

2 2 »Politične teme vidim skoraj vsakič, ko obiščem 

katerokoli socialno omrežje.« 

Aktivnost Politične teme Pogostnost 

političnih tem 

3 3 »Včasih sodelujem. V zadnjem času sem se temu 

sicer začel izogibati, ker večina političnih tem na 

socialnih omrežjih ne začne zato, da bi oseba, ki je 

temo načela, imela kvalitetno debato z različnimi 

pogledi na stvari. Navadno gre za objavo o tem, 

kako je ta oseba jezna zaradi nekega političnega 

dogodka, in pričakuje, da se bodo z njo vsi strinjali. 

Kdorkoli se ne strinja, nima prav.« 

Namen 

začenjanja tem 

Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 
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4 3 »To je tudi razlog, zakaj sem se popolnoma ustavil 

načenjati debate. Če sem povabljen in nimam 

boljšega dela, se bom pridružil.« 

Občasno 

sodelovanje 

Politične teme Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

5 4 »Na splošno je internet odlična zadeva, ker 

dovoljuje, da vsakdo deli svoje mnenje, ne glede na 

to, kako nagnusno je, ker nihče ne pozna njihove 

resnične identitete.« 

Prikrita 

identiteta 

Deljenje mnenj Anonimnost 

6 4 »Na Facebooku, kjer večina ljudi uporablja svoja 

prava imena, navadno ne najdeš kakšnih pretirano 

nenormalnih mnenj, na Twitterju, kjer je ogromno 

ljudi z izmišljenimi vzdevki, pa lahko dobiš zelo 

neokrnjen pogled v resnično razmišljanje neke 

osebe.« 

Razlikovanje 

med omrežji 

Vpogled v 

razmišljanje 

Anonimnost 

7 4 »Rekel bi, da je anonimnost dobra stvar, ker 

dovoljuje deljenje mnenj brez samocenzure, toda ta 

mnenja so lahko zelo čudaška, kot vse drugo na 

internetu.« 

Dobre in slabe 

strani 

anonimnosti 

Deljenje mnenj Anonimnost 
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8 5 »Facebook več ali manj kreira neko t.i. ''odmevno 

sobo'', kjer lahko s svojimi prijatelji premlevaš 

približno enaka mnenja o vsem, z občasnim 

nestrinjanjem s strani nekaj ljudi.« 

Problem 

Facebooka 

Deljenje mnenj Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

9 5 »Opazil sem, da veliko ljudi izbriše prijatelje, s 

katerimi se ne strinja in ki ne sprejemajo drugega 

mnenja, z namenom vrnitve v ''odmevno sobo''. 

Torej, če tako pogledam, se mi ne zdi, da ima 

Facebook pozitiven vpliv na kvaliteto politične 

diskusije.« 

Izbris 

nestrinjanja 

Deljenje mnenj Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

10 6 »V smislu, da manjša socialna omrežja niso tarča 

oglaševalcev, ki v ospredje potiskajo svoje agende, 

zagotovo. Toda moje mnenje je, da imajo manjša 

socialna omrežja še vedno problem ''odmevne 

sobe''.« 

Podobnost s 

Facebookom 

Prednosti in 

slabosti 

Prednosti in 

slabosti 

manjših 

socialnih 

omrežij 

11 7 »Da. Trudim se politično diskutirati s svojimi 

prijatelji, da bi imel aktualne informacije o stanju v 

svetu in širil svoja obzorja. Občasno s sodelavci 

Sodelovanje Sodelovanje v 

političnem 

diskurzu zunaj 

Politične 

debate izven 

socialnih 
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izven dela, včasih na spletu, ko igram računalniško 

igro.« 

socialnih 

omrežij 

omrežij 

 

Kodiranje intervjuja 4 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 

KODE 

V POVEZAVI Z 

VPRAŠANJEM 

ŠTEVILKA … 

IZJAVA SODELUJOČEGA V INTERVJUJU POJEM KATEGORIJA TEMA 

1 1 »Rekla bi, da Reddit načeloma ne šteje, ampak to je 

še najbližje socialnemu omrežju od strani, ki jih 

obiskujem.« 

Reddit Socialna 

omrežja 

Redni 

uporabnik 

2 1 »Včasih sem imela Facebook, zdaj pa tudi tega ne 

več.« 

Facebook Socialna 

omrežja v 

preteklosti 

Redni 

uporabnik 

3 2 »Na Redditu tega načeloma ni, saj si vsak 

uporabnik sam izbere, katere skupnosti/novice bi 

rad videl, ko obišče spletno stran. No, prijavljena 

sem na skupnost, ki občasno govori o političnih 

zadevah, toda na kakšno namensko skupnost, ki bi 

Aktivnost Politične teme Pogostnost 

političnih tem 



Lovišček, Tine. 2018. »Vpliv socialnih omrežij na politični diskurz.« Diplomsko delo. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

 

debatirala samo o politiki, ne.« 

4 3 »Trudim se, da ne bi. Imam precej slabe izkušnje z 

njimi, ker sem načeloma zelo glasna glede svojih 

mnenj.« 

Nesodelovanje Slabe izkušnje s 

sodelovanjem 

Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

5 3 »Da sem pripadnica manjšine, ki je zaradi nekaterih 

drugih pripadnikov označena kot militantna, tudi ne 

pomaga. Zato se temu izogibam.« 

Predsodkovno 

označevanje 

Slab javni imidž 

skupine 

Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

6 3 »Nikoli jih ne začnem. To raje prihranim za 

pogovore z ljudmi, ki jih poznam in lahko vidim v 

obraz.« 

Nesodelovanje Izogibanje 

debatam na 

spletu 

Sodelovanje v 

političnih 

debatah 

7 4 »Več kot je anonimnosti, več je militantnosti v 

izjavah. Mislim, da je anonimnost, kljub temu, da 

je na spletu skoraj oziroma popolnoma nujna, saj je 

splet poln nevarnih ljudi, ki samo čakajo na kakšno 

majhno napakico, tako blagoslov kot prekletstvo.« 

 

Nujnost 

anonimnosti 

Povezava 

anonimnosti z 

militantnostjo 

Anonimnost 

8 4 »Ljudje, ki nastopajo pod izmišljenimi vzdevki, se 

redko držijo nazaj, ko pride do debate.« 

Aktivnost Pomanjkanje 

zavor zaradi 

anonimnosti 

Anonimnost 
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9 5 »Kolikor je Facebook kot omrežje ogromen, je za 

vsakega uporabnika samo toliko velik, kot 

uporabnik sam želi.« 

Prilagodljivost Možnost 

prilagajanja 

socialnega 

omrežja sebi 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

10 5 »Sama sem ga prenehala uporabljati, ko sem 

podrobno prebrala pravilnik o zasebnosti in videla, 

za kaj vse se moji podatki lahko uporabljajo.« 

Nezaupanje Razlogi za izbris 

profila 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

11 5 »Ne vem, kako je s kvaliteto diskurza od tedaj, toda 

ko sem ga prenehala uporabljati, je bila situacija 

precej slaba, a vseeno v nekih mejah normale, ker 

gre pač za večinoma resnična imena ljudi.« 

Laičnost Nepoznavanje 

trenutne 

situacije 

Prispevek k 

kvaliteti 

diskurza 

12 6 »Mislim, da ja. Je pa res, da je pri manjših omrežjih 

tudi težava v tem, da prav zaradi majhnosti začne 

hitro prevladati mentaliteta ''malo nas je, držati 

moramo skupaj za vsako ceno'', ki se hitro spremeni 

v nekakšno, če lahko temu tako rečem, mini 

religijo. Torej, da začne prevladati politika ''samo 

mi imamo prav, kdor se z nami popolnoma ne 

Tvorjenje 

lastnega kulta 

Problemi 

manjših 

socialnih 

omrežij 

Prednosti in 

slabosti 

manjših 

socialnih 

omrežij 
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strinja, ne spada sem.'' To je po mojem mnenju zelo 

napačen pristop k rasti majhnih socialnih omrežij.« 

13 7 »Zgolj in samo, kot sem že prej na hitro omenila. 

Ko vidim človeka iz oči v oči, imam občutek, da 

sem varna in da lahko vedno popravim manjši 

nesporazum.« 

Varnost Občutek 

varnosti med 

pogovorom v 

živo 

Politične 

debate izven 

socialnih 

omrežij 

 


