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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava zasvojenost s seksualnostjo oziroma natančneje, zasvojenost z 

internetnim seksom (kiberseks). Tematike se loteva v povezavi z Bowlbyevo teorijo 

navezanosti. Naloga raziskuje povezavo med problematičnim seksualnim vedenjem na 

internetu in stilom navezanosti v odraslosti. Raziskava se osredotoča na vprašanje, ali sta 

problematično seksualno vedenje na internetu in stil navezanosti v odraslosti v medsebojni 

povezanosti. Ugotavljamo, da je stil navezanosti v otroštvu in kasneje v odrasli dobi 

pomemben prediktor napovedovanja problematičnega seksualnega vedenja na internetu. 

Posamezniki, ki izkazujejo problematično seksualno vedenje na internetu, so pogosto nevarno 

navezani in manj motivirani za vzpostavljanje intimnega partnerskega odnosa, v katerem bi se 

globlje emocionalno povezali. 

 

Med pisanjem naloge smo spoznali, da je zelo pomembno najti poti in načine pri ozaveščanju 

o pasteh, ki jih internetna pornografija ponuja. S širšega kulturnega in družbenega vidika je 

treba širiti zavest, da zasvojenost s seksualnostjo obstaja in je vse bolj prisotna tudi v našem 

prostoru. Menimo, da ponuja poznavanje teorije navezanosti odlično teoretično in praktično 

izhodišče pri razumevanju in zdravljenju seksualne zasvojenosti, ki je v svojem bistvu motnja 

na področju odnosov oziroma motnja bližine. 

 

Ključne besede: zasvojenost, zasvojenost s seksualnostjo, kiberseks, teorija navezanosti, stil 

navezanosti, intimnost 

 

ABSTRACT 

Master's thesis deals with sex addiction , more specifically, internet sex addiction (cybersex). 

It deals with themes from the perspective of Bowlby's attachment theory. It focuses on the 

task of exploring the link between problematic sexual behavior on the Internet and attachment 

style in adulthood. The research focuses on the question whether the problematic sexual 

behavior on the Internet and attachment style in adulthood, are in interconnectivity. We note 

that the attachment style in childhood and later in adulthood is an important predictor of 

problematic sexual behavior on the internet. Individuals who exhibit problematic sexual 

behavior on the internet are often non-securely attached and less motivated to establish 

intimate relationship, which includes connecting on a deep emotional level. 



 

When writing tasks, we realize that it is very important to find ways and means to raise 

awareness of the hazards that pornography on the internet offers. With the wider cultural and 

social point of view it is necessary to spread awareness that addiction to sexuality exists and it 

is increasingly present in our region. We believe that knowledge of attachment theory offers 

an excellent theoretical and practical starting point for understanding and treatment of sexual 

addiction, which is essentially a relation disorder or specifically, proximity disorder. 

 

Key words: addiction, sex addiction, cybersex, attachment theory, attachment style, intimacy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It’s easy to take off your clothes and have sex. People do it all the time. But opening up your 

soul to someone, letting them into your spirit, thoughts, fears, future, hopes, dreams … that is 

being naked.”  

(Rob Bell) 
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1. UVOD 

Spoznanje, da so zaupni in varni medčloveški odnosi temelj duševnega zdravja, najmočnejši 

vir osebnega zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in osebnostne rasti ter najučinkovitejša 

zaščita pred stresom, se v zadnjem času vse močneje uveljavlja. Človeka najgloblje 

zaznamujejo prav odnosi v primarni družini. Temelj družinskega sistema je pripadnost in 

povezanost. Najrazličnejše patologije v odrasli dobi pogosto izvirajo iz ranjene pripadnosti v 

primarni družini, katere posledica je pogosto nizek občutek lastne vrednosti in navidezna 

samozadostnost, kar je lahko podlaga za razvoj najrazličnejših zasvojenosti.  

 

O zasvojenosti s seksualnostjo ali internetnim seksom se pri nas zelo malo piše, vendar vstopa 

v našo družbo na zelo subtilen način. Carnes in drugi (2010) opozarjajo, da se bo v prihodnjih 

letih vpliv internetnega seksa samo še okrepil. Družba na področju spolnosti doživlja velike 

spremembe in seksualna revolucija v prejšnjem stoletju je pripomogla k zmanjšanju 

seksualnega sramu. Želja po svobodnejši seksualnosti se je sprevrgla v svoje nasprotje in 

danes na področju spolnosti skoraj ni več omejitev. Živimo v kulturi, ki je vse bolj obsedena s 

seksom in industrija spolne zabave izkorišča seksualna vzburjenja v najrazličnejše tržne 

namene, kjer ima internet vlogo interaktivnega medija in tržnega pripomočka brez omejitev. 

Ustvarja nove načine povezovanja z drugimi in vpliva na postavljanje meja glede seksualnih 

aktivnosti na način, da so te postale zelo ohlapne.  

 

Tudi javno mnenje glede seksualnosti je postalo zelo sproščeno. Odsotnost duhovnih vrednot, 

v katerih se lahko izrazita iskren odnos in ljubezen, v današnji družbi pogosto nadomeščata 

ugodje in zabava; ljudje iščejo na vseh področjih, tudi v odnosih, lahke rešitve in bližnjice. 

Zato lahko upravičeno trdimo, da zasvojenost s seksualnim vedenjem na internetu ni zgolj in 

samo problem posameznika in njegove psihe ali problem njegovega partnerja in družine, 

temveč postaja z vidika odgovornosti vse bolj sociološki problem družbe. Klinične prakse 

strokovnjakov, ki se s tovrstno obliko zasvojenosti ukvarjajo, pričajo, da je zasvojenost z 

internetnim seksom vse bolj v porastu in s svojo naraščajočo prisotnostjo v družbenem 

prostoru vpliva na kakovost duševnega zdravja.  

 

Naša morala, vrednotenje, miselni sistem in tudi naš odnos do seksualnosti so pogosto na 

preizkušnji. Posledično vnaša tako stanje zmedo v postavljanju naših lastnih meja in 

odločitev. Zavedanja, da vsak od nas lahko najde obliko, ki ga bo pripeljala bližje sebi, kar ga 
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bo varovalo pred stanjem izgube kontrole, ki ga prinaša zasvojensko vedenje, prepojeno z 

bolečino, bridkostjo in tudi samouničenjem, se učimo v družinskem sistemu. Razvoj otroka v 

družini je pogojen in odvisen od odnosov, ki vladajo v družini. V družini zgradimo svoj 

miselni sistem, v katerem se odražajo naša prepričanja, vrednote, dostojanstvo in občutek 

lastne vrednosti. Topli in varni odnosi v družini so temelj varne navezanosti v otroštvu, ki je 

podlaga za oblikovanje stila navezanosti v odrasli dobi. Pomanjkanje varnosti v odnosu s 

starši vodi v razvoj negotove samozavesti, nezaupanje v svet in dvome o lastni vrednosti, kar 

so temeljna prepričanja v miselnem svetu zasvojenega. Teorija navezanosti zagovarja stališče, 

da je formacija stila navezanosti v otroštvu najpomembnejša glede sposobnosti vzpostavljanja 

zdravih odnosov v odrasli dobi. Pridobljena izkušnja vpliva na našo sposobnost 

osredotočanja, na zavedanje naših čustev in zmožnost samopomiritve (Erzar in Kompan 

Erzar, 2011).  

 

Kompan Erzarjeva (2003, str. 84) trdi, da se »nesigurna navezanost najmočneje pokaže na 

področju telesa, spolnosti, spolne vloge in temeljne spolne identitete«. V luči teorije 

navezanosti je zasvojenost razumljena kot iskanje nadomestkov za neuresničene odnose, ki jih 

v otroštvu ni bilo, kasneje pa jih ta oseba zaradi svoje psihične ranjenosti ni zmožna 

vzpostaviti. Zato je primorana zateči se k izbiri vedenja, s katerim se izogiba bližini in 

intimnosti. Internetni seks je lahko vedenje, ki zagotavlja občutek varnosti, ki ga v intimnem 

odnosu ta oseba ni zmožna vzpostaviti, ne zavedajoč se, da pomeni izbira takega vedenja 

vzpostavitev kompleksnega obrambnega mehanizma, ki mu botruje neustrezna afektivna 

regulacija (Gostečnik, 2010; 2012).  

 

Teoretična zasnova teorije navezanosti nam v našem raziskovanju predstavlja iztočnico, v 

kateri zasledujemo predpostavko, da ne-varna navezanost predstavlja enega izmed vzrokov za 

razvoj zasvojenosti z internetnim seksom.  

 

Z magistrsko nalogo želimo preveriti tezo, da sta stil navezanosti v odraslosti in seksualno 

vedenje na internetu povezana. Zanima nas, ali obstajajo pomembne razlike v seksualnem 

vedenju na internetu med posamezniki z različnimi stili navezanosti v odraslosti. 

Pričakujemo, da bo naša raziskava na osnovi teorije in rezultatov nekaterih podobnih tujih 

raziskav pokazala, da bodo ne-varno navezani posamezniki izkazovali bolj problematično 

seksualno vedenje na internetu oziroma, da bodo dovzetnejši za razvoj zasvojenosti z 

internetnim seksom za razliko od tistih, ki so varno navezani. 
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Vsebinski načrt raziskave v pričujoči magistrski nalogi je razdeljen na dva sklopa, in sicer na 

teoretični in praktični oz. empirični del. Za prvi sklop smo najprej zbrali in pregledali 

literaturo z obravnavanega področja, torej področja zasvojenosti z internetno pornografijo in 

Bowlbyeve teorije navezanosti. Pregledali smo predhodne raziskave na izbrano temo, zbirali 

in prevajali članke, povezane z omenjeno temo, saj so nekateri izmed njih zapisani v tujem 

jeziku. Prvi sklop oziroma teoretični del je v grobem razdeljen na dva dela. Prvi del pojasnjuje 

teoretične osnove zasvojenosti oziroma vedenjske zasvojenosti, natančneje pa pojasni 

zasvojenost z internetnim seksom. Drugi del predstavi osnovne koncepte Bowlbyeve teorije 

navezanosti. Teoretičnemu spoznanju problematike sledi empirični del, ki vključuje opis 

izvedene kvantitativne raziskave, prikaz in razlago rezultatov raziskave. Empirični del 

zaključuje interpretacija v raziskavi pridobljenih rezultatov. 

 

 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. Zasvojenost  

V današnji družbi sta se razumevanje in obravnavanje področja zasvojenosti razširili in 

presegli zgolj uporabo alkohola, tobaka in prepovedanih drog ter posledično zasvojenosti z 

omenjenimi substancami. V zadnjem desetletju se kemičnim zasvojenostim pridružuje čedalje 

več različnih oblik zasvojenosti, na katere je v Sloveniji že v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja prva začela opozarjati in jih opisovati slovenska strokovnjakinja, dr. Sanja Rozman. 

»Pri tovrstnih oblikah omamljanja ne gre za zlorabo kemične droge, pač pa omamo povzroči 

zloraba na videz povsem nedolžnih postopkov kot na primer hranjenje, spolnost, telesna 

aktivnost, tveganje ali sanjarjenje« (Rozman 1998, str. 19). Te oblike zasvojenosti postopoma 

pridobivajo svoj pomen na področju skrbi za duševno zdravje; imenujemo jih vedenjske ali 

nekemične zasvojenosti. Raziskujejo jih, se z njimi ukvarjajo, zdravijo in jih priznavajo tudi 

številni strokovnjaki po celem svetu.  

 

Predstava, da je nekdo zasvojen, je znana približno od druge polovice 19. stoletja naprej, v 

splošno rabo pa je izraz prišel šele pozneje (Giddens, 2000). Na področju terminologije smo 

ob pregledovanju literature ugotovili, da vlada precejšnja zmeda. Izraza »zasvojenost« (angl. 

addiction) in »odvisnost« (angl. dependence) ter besedne zveze (npr. »zasvojenci«, 

»odvisniki« …), ki iz teh dveh pojmov izhajajo, se v besedilih uporabljajo simultano, kot 



4 

sopomenke, čeprav to niso. V pričujoči nalogi bomo uporabljali terminologijo »zasvojenost«. 

Menimo, da je izraz ustreznejši kot termin »odvisnost«, saj smo odvisni lahko tudi od zraka, 

vode, hrane … kar pa ni »zasvojenost«. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira zasvojenost kot stanje zasvojenega 

človeka, ki se vedno znova vrača k uživanju zasvojene snovi zaradi spomina na ugoden 

občutek in zaradi telesne zasvojenosti, ki jo spremljajo abstinenčne težave. 

 

Strokovnjaki so si v razlagah zasvojenosti enotni, da zasvojenost vpliva na zmožnost 

posameznikovega zaznavanja in čutenja. Tako Gostečnik (2000) obravnava zasvojenost kot 

katerokoli aktivnost, ki lahko odločilno vpliva in preobrne posameznikovo osebno 

doživljanje. Mnogokrat zasvojeni skuša opustiti škodljivo vedenje, vendar vedno znova 

popusti psihičnim pritiskom in se ponovno omami. Rozmanova (v Carnes 2006, str. 13) opiše 

zasvojenost »kot bolezen, za katero je značilno ponavljajoče se škodljivo vedenje – 

omamljanje. Zasvojeni se zaveda škode, ki nastaja zaradi bolezni na duševnem, telesnem, 

socialnem in duhovnem področju njegovega življenja, vendar je izgubil nadzor nad svojim 

vedenjem in z omamljanjem ne more prenehati, ne da bi doživel abstinenčno reakcijo«. 

Giddens (2000) ugotavlja, da zasvojenemu posamezniku primanjkuje lastna avtonomija in z 

zasvojenostjo kaže, da želi na določen način nadzirati svoje življenje in tudi sebe, zasvojenost 

pa je njegov obrambni odziv in beg. Sklepamo lahko torej, da je zasvojenost bolezen volje, ki 

se kaže kot nezmožnost vzpostavitve dolgotrajnega nadzora nad škodljivim vedenjem. 

Novejša znanstvena dognanja pa dokazujejo, da zasvojenost ni zgolj patološki izraz težav s 

samodisciplino. V njih so odkrili, da zmorejo možgani sami proizvajati kemična sredstva, ki 

služijo kot močna mamila, kar je usmerilo razmišljanja strokovnjakov, da pri zasvojenosti ne 

gre zgolj za vedenjsko težavo. Ugotovitve so služile kot temelj novemu razumevanju 

zasvojenosti. Leta 2011 je strokovna institucija ASAM (American Association of Addiction 

Medicine) sprejela definicijo zasvojenosti, ki pravi: 

Zasvojenost je primarna kronična bolezen možganskih sistemov za nagrajevanje, 

motivacijo in spomin ter z njimi povezanih nevronskih povezav. Okvara v delovanju teh 

sklopov vodi do značilnih bioloških, psiholoških, družbenih in duhovnih manifestacij. 

Oseba začne patološko iskati olajšanje ali ugodje ob uživanju snovi in izbiri določenih 

vedenj. Za zasvojenost so značilni: nesposobnost trajne abstinence, oslabljena 

sposobnost nadzora nad vedenji, hlepenje po omami, zmanjšana zmožnost prepoznavanja 

resnih težav tako v vedenju posameznika kot v medosebnih odnosih ter disfunkcionalno 
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čustveno odzivanje. Kot druge kronične bolezni tudi zasvojenost pogosto vključuje cikle 

ponovitve oziroma recidive bolezni in remisije oziroma faze abstinence. Če se zasvojena 

oseba ne zdravi ali vključi v proces okrevanja, postane zasvojenost progresivna in lahko 

povzroči trajne posledice ali prezgodnjo smrt (Rozman 2013, str. 23). 

 

Novo postavljena definicija bistveno vpliva na razumevanje zasvojenosti, saj jo definira kot 

bolezen, kar predstavlja nov pogled, razumevanje in tudi nov izziv pri zdravljenju tovrstnega 

škodljivega vedenja. 

 

Značilnosti zasvojenosti se kažejo kot: 

 škodljivo vedenje, omamljanje,  

 ponavljanje in povečevanje potrebnega odmerka, 

 hlepenje po mamilih oziroma izkušnjah, povezanih z ugodjem, 

 kompulzivnost – kljub temu, da se zasvojeni zaveda posledic, škodljivega vedenja ne 

more opustiti, 

 skrajni vzponi in padci razpoloženja, 

 abstinenčna reakcija, 

 zmanjšana sposobnost prepoznavanja resnih težav v svojem vedenju in medosebnih 

odnosih ter 

 disfunkcionalno čustveno odzivanje (Rozman, 2006; 2013). 

 

Pri razumevanju bistva zasvojenosti se moramo zavedati, da zasvojenosti ne povzročajo zgolj 

kemične substance. Le te so zgolj sredstvo, s katerim se zasvojeni lahko omamijo. Podlaga za 

zasvojenost je lahko vsaka snov in tudi vsak postopek oziroma vedenje. Omamimo se lahko 

tudi brez vnosa kemične snovi v svoje telo.  

 

Prav ugotovitev, da gre pri zasvojenosti za posameznikovo notranje čustveno nihanje, je 

preusmerila pozornost s snovi na človeka, saj se je izkazalo, da se zasvojensko čustveno 

nihanje lahko požene že samo z mislijo in da za to ni potreben nikakršen vnos kemikalij. 

(Gostečnik, 2000; Topić v Carnes 2006, str. 10; Rozman, 1998; 2006; 2013). Te ugotovitve 

predstavljajo izhodišče pri raziskovanju in utemeljevanju pogosto spregledanih vedenjskih 

zasvojenosti, za katere menimo, da pomembno vplivajo na kakovost duševnega zdravja širše 

populacije. 
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2.1.1. Vedenjske – nekemične zasvojenosti 

Temu, da so vedenjske zasvojenosti v naši družbi še vedno prepogosto spregledane, botruje 

tudi dejstvo, da so mnenja o tem, kaj je vedenjska zasvojenost, še vedno tako v strokovni kot 

laični javnosti različna. Kljub temu, da najnovejša definicija zasvojenosti patološko iskanje 

ugodja ob izbiri določenih vedenj postavlja ob bok kemičnim zasvojenostim, in kljub 

prizadevanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vedenjskimi zasvojenostmi, vse vedenjske 

zasvojenosti še vedno niso umeščene v najnovejši DSM V
1
 priročnik (2014). V medicinskih 

modelih zdravljenja najpogosteje najdemo simptome vedenjskih zasvojenosti pod oznako 

Motnje navad in (kontrole) impulzov. Zasledili smo tudi misel, da so vedenjske zasvojenosti 

(omenjena je zasvojenost z internetno pornografijo) lahko zgolj izmišljotina psihoterapevtov, 

da na ta način pridejo do dodatnega zaslužka v svoji psihoterapevtski praksi (Gerdina in drugi, 

2013).  

 

Pri nekemičnih zasvojenostih gre za bolezen, pri kateri se za doseganje omamnega stanja 

ali za olajšanje psihičnih bolečin kompulzivno zlorablja neko vedenje, na primer poskusi 

nadzora zakonca ali partnerja, razna seksualna dejanja, igranje na srečo za denar, 

zloraba manevrov pri uživanju/odrekanju hrane, sanjarjenje in kompulzivno 

zadolževanje, nerazumno tveganje, igrice na računalniku, obiskovanje družabnih spletnih 

strani in podobno, pri čemer je diagnostični kriterij izguba nadzora. Zasvojeni se zaveda 

škode, ki nastaja kot posledica in s svojim ravnanjem ne more prenehati (Rozman 2013, 

str. 39).  

 

Na pojav vedenjskih zasvojenosti pri nas aktivno opozarja »Preventivna platforma«, mreža 

nevladnih organizacij na področju zdravja, ki želi v novi zakonodaji enakopravno vključitev 

zasvojenosti, povezanih s tveganim vedenjem. V skupni pobudi predloga za sprejetje novega 

krovnega zakona o preprečevanju vseh oblik zasvojenosti, ki naj bi nadomestil obstoječi 

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog (ZPUPD) opozori na problemsko ozadje današnje družbe (negotovost, tesnoba, 

osamljenost, nizka samozavest, bolečina, pomanjkanje ljubezni), katere posledica je izbira 

različnih tveganih vedenj. V pobudi našteje in opozori na mnoge oblike nekemičnih oziroma 

                                                 
1 Duševne motnje diagnosticira zdravnik – psihiater po dveh uveljavljenih klasifikacijskih sistemih. V 

Evropi je to Mednarodna klasifikacij bolezni (skrajšano ICD-10), v ZDA pa Diagnostični in statistični 

priročnik duševnih motenj (DSM-V) 
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vedenjskih zasvojenosti, ki jih težko prepoznamo, pri čemer izpostavi tudi zasvojenost s 

spletno spolnostjo (npr. pornografijo)
2
 (ZPZ-1, 2014). 

 

2.2. Seksualna zasvojenost  

Pojav zasvojenosti s seksualnostjo opiše že v tretjem stoletju Sveti Avguštin (Hall, 2013). V 

uradni psihiatriji se je pojem prvič pojavil leta 1897, ko je Freud masturbacijo opisal kot 

»izvirno ali primarno zasvojenost« (Topić v Carnes 2011, str. 12). V Sloveniji je o 

zasvojenosti s seksualnostjo prva začela pisati zdravnica Sanja Rozman v svoji knjigi 

Peklenska gugalnica (1998). Osem let kasneje je izšla v slovenskem prevodu knjiga 

ameriškega avtorja Patricka Carnesa Ne recite temu ljubezen, ki opisuje seksualno 

zasvojenost. Za seksualno zasvojenost zasledimo različno uporabljeno terminologijo: 

odvisnost od spolnosti, zasvojenost s spolnostjo, odvisnost od seksa, zasvojenost s seksom, 

seksualnostjo
3
.  

 

Tako tuji (Leeds, 1999; Carnes, 2006, 2010; Cantelmi in Lambiase, 2007; Hall, 2013; Ressler, 

2013) kot slovenski strokovnjaki (Rozman, 1998, 2003, 2006; Carnes, 2006; Carnes in drugi, 

2010; Topić, 2011; Sotlar, 2012), ki se ukvarjajo s seksualno zasvojenostjo, največkrat na 

podlagi svoje klinične prakse ugotavljajo, da pojav narašča. Kljub temu, da smo v naši družbi 

pogosto izpostavljeni znakom, da seksualna zasvojenost obstaja, jo pogosto še vedno 

zanikamo oziroma je ne priznamo. Giddensova (2000) trditev, da zasvojeni ali drugi ljudje 

težje prepoznajo tiste zasvojenosti, ki niso družbeno sprejemljive, dokler ne nastanejo krizne 

okoliščine, kar velja tudi za spolnost, je lahko eden izmed možnih vzrokov zanikanja. 

Zanikanje tovrstne zasvojenosti verjetno izhaja tudi iz prepričanja, da je spolnost pri vseh 

ljudeh stvar izbire in samoobvladovanja.  

 

Spolnost je pomembna človeška izkušnja, za katero Košiček (1982) pravi, da daje človeku 

duševni mir, notranjo uravnovešenost in ga osrečuje. Frankl (v Lukas 1993, str. 17) pravi, da 

je spolnost izraz ljubezenskega odnosa. Ziherl (Tomori in Ziherl 1999, str. 267) spolnost 

                                                 
2
 Termin uporabljen v pobudi zakona 

3
 V nalogi bomo uporabljali terminologijo seksualna zasvojenost ali zasvojenost s seksom, 

seksualnostjo, saj menimo, da ustreza definiciji zasvojenosti z določenim vedenjem, v tem primeru 

seksualnostjo, seksom, poleg tega pa se strinjamo tudi s Topićem (v Carnes in drugi 2010, str. 14), ki 

se v primeru zasvojenosti izogiba besedi »spolnost«, saj meni, da je primerno, da se beseda spolnost 

uporabi za normalno človekovo spolno vedenje, izraz seksualnost pa za odtujeno spolno vedenje, ki je 

osnova za zasvojenost. 
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opredeljuje kot »zapleteno človekovo dejavnost, ki ima svojo biološko osnovo, ta pa določa 

njen duševni, vedenjski, odnosni in družbeni del«. Človek je v samem jedru bitje odnosov 

(Brajša, 1982; Frankl, 1994a; Lukas, 1993; Gostečnik, 2008c), zato spolnost ni zgolj osnovna 

biološka potreba, pač pa se v njej odigravajo medčloveški odnosi. V spolnosti posameznik 

pokaže, kdo zares je, kako doživlja in kakšnega dialoga je zmožen s sabo in drugimi 

(Gostečnik, 2008c). Težko si zato predstavljamo, da si človek s spolnostjo lahko uniči 

življenje ali izgubi nadzor. Rozmanova (2013) iz svojih izkušenj pove, da se ljudje ob tem, ko 

za seksualno zasvojenost slišijo, najpogosteje šalijo, da bi še najraje bili zasvojeni s seksom, 

ne zavedajoč se, kako uničujoče posledice za posameznika in tiste, ki z njim živijo, ima lahko 

tovrstna zasvojenost. Vendar se lahko tudi najbolj običajne in povsem zdrave oblike 

človeškega spolnega izražanja sprevržejo v zasvojensko vedenje in nekaj, kar je predstavljalo 

vir ugodja, postane vir omame (Rozman, 2013).  

 

Napačno bi razmišljali, če bi seksualno zasvojenost izenačevali z motnjo, ki jo poimenujemo 

hiperseksualnost. Eden največjih zgrešenih mitov o zasvojenosti s seksualnostjo je prav 

mišljenje, da je najmočnejši znak tovrstne zasvojenosti pretirano spolno poželenje, ki ga 

posameznik ne zmore nadzorovati. Mnogi si pod pojmom »seksualna zasvojenost« 

predstavljajo osebe, ki se posvečajo perverznim oblikam spolnosti. Ali gre za seksualno 

zasvojenost, ne moremo soditi izključno na podlagi seksualnega vedenja. Problem 

zasvojenosti s seksualnostjo nista seks in neodgovorno vedenje, pač pa je treba razumeti, kaj 

to vedenje posamezniku pomeni. Tovrstna pojava je treba ločevati, saj obstaja v nasprotnem 

primeru možnost, da zgrešimo bistvo zasvojenosti s seksualnostjo. Pomemben je torej vzorec 

in ne količina. Če upoštevamo dejstvo, da je zasvojenost doseganje stanja omame in je 

spolnost aktivnost, ki nosi v sebi možnost omame, lahko sklepamo, da spolnost v primeru 

zasvojenosti posameznik uporabi za to, da otopi v sebi bolečino in praznino svojega življenja, 

tako kot se nekateri v ta namen napijejo (Rozman, 1998, 2013; Carnes, 2006; Hall, 2013).  

 

Seksualna zasvojenost je prisotna, kadar se ugotovi, da je oseba izgubila kontrolo nad svojim 

vedenjem in da to počne kljub škodi zase. Posebej nevarna postane zaradi tega, ker seksualno 

zasvojeni lahko uide v stanje omame že tako, da se zasanja. (Veliko lažje je na primer 

nadzirati vnos substance pri kemičnih odvisnostih.) 

 

Hallova (2013) meni, da postane posameznik, ki je zasvojen s seksualnostjo, suženj lastne 

kompleksne in skrivnostne sile, spolnosti, ki lahko uničujoče vpliva na njegovo življenje in 
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medosebne odnose. Tudi Carnes (2006) zasvojenost s seksualnostjo opiše kot kompulzivno 

vedenje, ki destruktivno vpliva na odnose in stike z ljudmi, ki so nam blizu. 

 

Avtor relacijske družinske terapije, Gostečnik (2008, 2010), išče vzroke zasvojenosti s 

seksualnostjo z napetostjo v razbolelem telesu, ki hrepeni po ljubezni, spoštovanju, sprejetosti 

in pripadnosti. Z izbiro takega vedenja posameznik nezavedno kliče po odnosu in na ta način 

zmanjša napetost, ki jo čuti in je ni zmožen izraziti v intimnem medosebnem odnosu. Tudi 

Rozmanova opiše zasvojenost s seksualnostjo kot obliko škodljivega vedenja, ki se kaže kot 

neobvladljiv vedenjski vzorec in tvegano vedenje z vztrajno željo in prizadevanjem za 

omejitev le-tega. Spremljajo ga velika čustvena nihanja, izogibanje tesnejšim odnosom s 

pomembnimi drugimi in posledično škoda v osebnem in poslovnem življenju.  

 

Za zasvojenost s seksualnostjo gre takrat, ko za osebo seksualnost postane osnovni način, 

s katerim uravnava svoje čustveno življenje. Zasvojenost s seksualnostjo lahko nastane 

takrat, ko ranljiv človek pogosto zlorablja spolnost za doseganje omamnega stanja. 

Zasvojenost lahko potrdimo šele, če oseba neko seksualno aktivnost želi prekiniti, a tega 

ne zmore, saj zaradi bolezenskih procesov v možganih svojih dejanj ne uspe več 

nadzirati, po dejanju pa zaradi neobvladljivega vedenjskega vzorca nastopi sram 

(Rozman 2013, str. 155). 

 

Za zasvojene s seksualnostjo postane seks prioriteta, ki je pomembnejša od družine, 

prijateljev in dela. V njihovem življenju se vse vrti le še okrog seksa. Rozmanova (1998, str. 

144) tudi meni, da je seksualna zasvojenost ena od najtrdovratnejših in za zdravljenje ena 

izmed najtežjih odvisnosti, »saj nosi seksualno zasvojeni svojo drogo – fantazijo vedno in 

povsod s sabo«.  

 

Med oblike seksualnega vedenja, značilne za zasvojenost s seksom, spada pogost seks s 

prostitutkami, seks, ko človek ne vzpostavi odnosa s seksualnim partnerjem, obiskovanje 

krajev, kjer se trguje s seksualno vzburjenostjo, čezmerno masturbacijo, ki jo spremljajo 

mentalne podobe ali misli o seksu, masturbiranje med gledanjem seksualno nabitih podob na 

televiziji, računalniškem zaslonu ali listanjem pornografskih publikacij (Rozman, 1998). 

Uporaba interneta postaja prav na tem področju intenzivna in nepredvidljiva aktivnost, ki 

lahko vodi v vse bolj pogosto obliko seksualne zasvojenosti, zasvojenost z internetnim 

seksom.  
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2.3. Zasvojenost z internetnim seksom
4
 

2.3.1. Fenomen interneta 

Svet, v katerem živimo, si težko predstavljamo brez interneta, saj je ob pravilni rabi zelo 

uporaben pripomoček. Zaradi hitrosti, s katero je internet vstopil v naša življenja, se mnogi 

premalo zavedajo, kako korenito in močno je spremenil številne vidike našega načina 

življenja. Telefon, televizija, računalnik, včasih ločeni tehnološki pripomočki, se vse bolj 

dopolnjujejo in povezujejo. Šola, služba in naše socialno življenje postajajo vse bolj 

osredotočeni na računalniku. Nov tehnološki razvoj ustvarja spremembe v človekovem 

razmišljanju in spreminja naš način komuniciranja s svetom. Internetna ponudba je na 

področju seksualnega vedenja mamljiva in raznovrstna. Seks preko interneta je široko 

dostopen in internet je idealen medij za razpečavanje vseh vrst pornografije. Največkrat 

posreduje intenzivne seksualne podobe brez odgovornosti in odnosa. Do seksualnih vsebin na 

internetu lahko dostopamo zastonj, v zasebnosti svojega doma, anonimno. Nemogoče je, da bi 

se okužili s spolno prenosljivimi boleznimi in omogoča, da sledi svojega početja lahko 

izbrišemo. Nekaterih stvari ljudje v realnem svetu ne bi počeli, na internetu pa izgubijo svojo 

moč. 

 

Seksualno vedenje na internetu je lahko zgolj posledica radovednosti in iskanja informacij, s 

katerimi želi posameznik izboljšati svoje spolno življenje in svobodno obliko izražanja 

seksualnosti, ki se je osvobodila tradicionalnih omejitev, lahko pa se sprevrže v svojo skrajno 

obliko, zasvojenost. Že leta 1996 je ameriška raziskovalka internetne dejavnosti, Youngova, 

opozorila, da lahko postanemo odvisni od številnih aktivnosti na internetu, pri čemer je 

izpostavila tudi zasvojenost z internetno pornografijo
5
. Prevladuje mnenje, da je tovrstna 

ponudba predvsem moška domena. Tudi Giddens (2000) piše, da je pornografski material 

namenjen večinoma moškim, ki se osredotočajo na plitka čustva in intenzivno spolnost. V 

tovrstnih prizorih opiše ženske kot objekt poželenja in ne ljubezni, z zgolj enim motivom, 

spolnim užitkom. Vendar Topić deset let kasneje meni, da »mit, da je ogledovanje 

pornografije izključno moški problem, ne drži več«(v Carnes 2010, str. 21). 

                                                 
4
 Avtorji, ki pišejo o zasvojenosti z internetom in uvrščajo med tovrstno zasvojenost tudi to obliko 

patologije vedenja na internetu, le-to največkrat poimenujejo odvisnost od spolnosti in odnosov (Soul 

in drugi v Rendi in drugi, 2007; Young, 1996), medtem ko jo ameriški strokovnjak na tem področju, 

Patrick Carnes, uvršča med zasvojenost s seksualnostjo. 
5
 Pornografija – spisi, slike, filmi in podobno, ki prikazujejo spolnost samo zaradi erotičnega draženja. 

(Veliki splošni leksikon v osmih knjigah, 1998) 
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2.3.2. Kaj je internetni seks 

Internetni seks je različno seksualno vedenje, pri katerem ljudje uporabljajo računalnik ali 

sodobne tehnološke naprave (mobilne telefone, iPode ipd.) in ga lahko razdelimo v več 

kategorij: 

 dostopanje do spletne pornografije v avdio, video ali tekstovni obliki in masturbiranje 

med gledanjem seksualno nabitih podob na računalniku, 

 komunikacija s fantazijskim partnerjem v »realnem času« (klepetalnice, virtualne 

klepetalnice, uporaba na daljavo vodenih seksualnih pripomočkov), 

 ostale oblike internetnega seksa, ki vključujejo spletne socialne mreže (MySpace), 

strani za organiziranje zmenkov in različne mobilne naprave, uporaba multimedijskih 

erotičnih filmov na zgoščenkah, ki omogočajo programsko opremo drugačne avdio in 

video kakovosti kot internet (Carnes in drugi, 2010). 

 

V kontekstu obravnave zasvojenosti z internetnim seksom predstavljamo na tem mestu 

zgodbo zasvojenega z internetnim seksom, ki jo iz svoje klinične prakse opiše Carnes (2010, 

str. 35–37): 

 

Kevin je poročen, star 37 let, na pomembnem položaju, oče dveh otrok. Svojo ujetost v 

internetni seks opiše: 

Ura je 3.30 ponoči in še vedno sem na internetu. Pornografske slike žensk mi švigajo čez 

zaslon. Potem, ko sem spravil otroke v posteljo, sem z ženo pogledal večerna poročila, 

nakar je žena šla zgodaj spat, ker je bila utrujena. Rekel sem ji, da še nisem zaspan in da 

bom ostal še malo pokonci ter še malo bral. Ko sem bil prepričan, da žena spi, sem 

prižgal računalnik. Obljubil sem si, da bom na internetu zgolj eno uro, saj si ne morem 

privoščiti, da zopet prebedim pol noči. Danes sem se namreč v službi zalotil, da sem med 

pomembnim sestankom zakinkal. Monitor sem obrnil tako, da bi imel, če bi se žena 

zbudila in vstopila v sobo, dovolj časa, da preklopim na službeni dokument. Pred nekaj 

meseci me je namreč presenetila in videla, da sem gledal sliko gole ženske. Izvlekel sem 

se z izgovorom, da mi je povezavo poslal sodelavec in sem si jo ogledal zgolj iz 

radovednosti. Takrat sem se zaklel, da bom nehal z obiskovanjem pornografskih strani in 

izbrisal sem zaznamke v računalniku. Spoznal sem, da ljubim ženo in otroke ter da ne 

želim zaradi nekaj golih fotografij postaviti na kocko vseh teh odnosov. Obljubo sem 
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prelomil v manj kot enem tednu. Po napornem delu v službi sem si rekel, da si zaslužim 

nagrado in si vzel trideset minut za masturbiranje, potem pa v posteljo k ženi. Nekaj 

večerov sem se držal tega trideset minutnega rituala in zaradi kontrole nad svojo 

uporabo interneta postal bolj samozavesten. Po nekaj tednih sem ugotovil, da čas 

podaljšujem, ne da bi se tega zavedel. Iskal sem ravno pravšnjo žensko, ravno pravšnji 

pogled za masturbiranje pred spanjem. Na trenutke se mi je zdelo, da mi ta internetna reč 

uhaja izpod kontrole. Med iskanjem novih strani je moje vznemirjenje naraščalo. Vendar 

sem se po masturbiranju počutil obupno. Bil sem jezen, ker sem porabil toliko časa, 

počutil sem se osramočenega in krivega, ker sem spet to naredil. In najhujše od vsega, 

počutil sem se nemočnega in brezupnega, ker sem spoznal, da ne vem, kako in kdaj se 

bom lahko ustavil. Izčrpan in poražen sem se tiho splazil v posteljo.  

 

Večino stvari, ki jih iščejo zasvojeni, ponuja internetna pornografija na enem mestu: izolacijo, 

tajnost, raznovrstnost brez meja, fantazijsko gradivo, stalno in hipno dostopnost z malo ali nič 

stroški. Zasvojeni so pripravljeni žrtvovati tudi tisto, kar jim največ pomeni v zameno za 

omamo, ki jim jo ponuja kiberseks. Za zasvojenost s kiberseksom veljajo enake značilnosti 

kot za druge oblike zasvojenosti: kompulzivnost, nadaljevanje kljub posledicam in 

obsedenost. Oseba se kompulzivnega vedenja sramuje in v tem primeru je izolacija, ki jo 

internetna pornografija ponuja, dobrodošla. Raznovrstnost in pestrost seksualnih podob in 

vedenja na internetu negativno vpliva na odnose v resničnosti. Fantazijsko gradivo, s katerim 

se zasvojeni omamlja, je dostopno takoj, povsod in ob vsakem času. Tehnologija pametnih 

telefonov in sistem barkodiranja omogočata dostop do internetne pornografije praktično samo 

z enim klikom, torej hipno in poceni omamo, ki se ji zasvojeni težko upira. Ponavljajoče se 

škodljivo vedenje, ki ga posameznik ni zmožen (več) obvladovati, lahko vodi v zasvojenost in 

se kaže v ciklusu, ki ga zasvojeni težko prekine. 

 

2.3.3. Zasvojenski ciklus 

Zasvojenski ciklus z vsako ponovitvijo postaja močnejši in intenzivnejši, njegove faze pa si 

sledijo v naslednjem zaporedju: 

 preokupacija – trans, prevzetost s seksualnimi mislimi in obsedeno iskanje seksualnih 

dražljajev. Nekatera dejanja se sama po sebi ne zdijo seksualni sprožilci, lahko pa v 

posebnih okoliščinah to postanejo. Za nekoga, ki recimo uporablja internetni seks, je 

lahko že dotik tipkovnice seksualni sprožilec, ki ima erotični pomen, posledica 
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erotičnega naboja pa je stanje, podobno transu, 

 ritualizacija – za vsakega posameznika specifične vsebine, ki vodijo v seksualno 

vedenje, stopnjujejo vznemirjenost in krepijo preokupacijo, 

 kompulzivno vedenje – dejansko seksualno vedenje, ki ga oseba ni zmožna 

kontrolirati ali ustaviti, 

 neobvladljivost in obup – občutja skrajne obupanosti in nemoči, ki jih seksualno 

vedenje povzroči (Carnes in drugi, 2010). 

 

Slika 2.1: Zasvojenski sistem 

 

Vir: Rozman (2013, str. 37). 

 

Zasvojenski ciklus deluje tako, da zasvojenemu ob izživljanju popusti notranja nakopičena 

napetost in začuti olajšanje (acting out). Že naslednji hip začuti sram in bolečo stisko, ki je po 

svoje ponovitev vsega, pred čimer želi zasvojeni pobegniti, zato sklene, da bo svojo aktivnost 

nadzoroval (acting in). Možganski sistemi za nagrajevanje, ki so okvarjeni, pa v tem primeru 

sprožijo zasvojensko hlepenje in temu občutku zasvojeni prej ali slej popusti in se spet 

omami. Tako je zasvojenski ciklus sklenjen, oseba se ne more več svobodno odločiti o tem, 

ali bo zlorabila svoje vedenje, ker se namesto nje avtomatsko odloči zasvojenski sistem. 

Rozmanova ta sistem poimenuje peklenska gugalnica zasvojenosti in opiše razcepljeno 

osebnost zasvojene osebe kot osebnost iz dveh, ločenih delov, ki zanikata obstoj drug 

drugega. Zasvojeni del je prevarant in lažnivec, želi doseči vzneseno stanje, takojšnjo 
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zadovoljitev svojih potreb in želja in imeti nadzor. V drugem delu osebnosti zasvojenega pa 

obstaja iskrena želja, da bi se nehal škodljivo vesti in prepričanje, da bo to storil. Tako 

zasvojenega, tisti trenutek, ko užitek izzveni, prevzamejo hudi občutki krivde, sramu, ki jih 

velikokrat utiša tako, da se ponovno omami, in krog je sklenjen. Gonilo vedenja zasvojenega 

je sram (Rozman, 1998, 2013; Carnes, 2006; Rozman v Carnes, 2006; Carnes in drugi, 2010). 

 

2.3.4. Problematično seksualno vedenja na internetu in vzorci vzburjenja 

Ponovno je treba poudariti, da vsako dostopanje do seksualnih vsebin na internetu ni nujno 

tudi problematično, obstaja pa nevarnost hitrega napredovanja patološkega vedenja. Nova 

seksualna vzburjenja vodijo k porabi vse večje količine časa za seksualno dejavnost, k čedalje 

skrajnejšemu vedenju in posledično večjemu tveganju. Zasvojenost z internetnim seksom se 

razvije veliko hitreje kot druge zasvojenosti in to tudi pri ljudeh, ki nikoli niso kazali 

potencialnih znakov, da bi lahko razvili zasvojenost. Zakaj? Privlačnost in mogočnost se 

kažeta v kombinaciji šestih komponent
6
, ki pri uporabniku interneta sprožijo stanje 

omamljenosti, podobno transu. Te komponente so: 

 vključenost (internet postaja neizogibni del našega življenja, omogoča enostaven in 

obsežen dostop do seksa vseh vrst),  

 pomembnost (uporaba interneta postaja nujnost sama po sebi, količina vsebin pa 

deluje kot z različnimi jedmi obložena miza, ki se jim ne moreš upreti, čeprav veš, da 

ti bo kasneje slabo),  

 izoliranost (omamimo se na hiter in zaseben način), interaktivnost (občutek kontrole 

nad vsebinami in občutek, da smo del skupnosti),  

 omamnost (vznemirjenje že ob pripravljanju, takojšnji dostop in zadovoljitev potreb) 

in poceni dostop (cenovno dostopno sredstvo za doseganje seksualne omame) 

(Delmonico in drugi, 2001). 

 

Strokovnjaki (Leeds, 1999; Carnes, 2001; Cantelmi in drugi, 2004; Zapf in drugi, 2008; 

Carnes in drugi, 2010; Hall, 2013; Ressler, 2013), ki se ukvarjajo s seksualno zasvojenostjo, v 

svojih teoretičnih in praktičnih dognanjih ter izkušnjah iz svoje klinične prakse opozarjajo, da 

narašča število ljudi, katerih seksualno vedenje na internetu postaja problematično. 

 

                                                 
6
 Model, imenovan CyberHex, ki so ga razvili Delmonico D., Griffin E. in Moritary J.  
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Glede na našteto so skrb vzbujajoči tudi podatki, da je dostopanje do seksualnih vsebin na 

internetu v porastu. Pornografske strani beležijo mesečno 72 milijonov ogledov, 40 milijonov 

ameriških odraslih ljudi jih obiskuje redno, več kot 12 odstotkov spletnih strani je strani s 

pornografsko vsebino, skoraj 50 odstotkov vseh internetnih uporabnikov išče pornografske 

vsebine, vsako sekundo si več kot 28 tisoč ljudi ogleduje pornografijo in 35 odstotkov vseh 

»downloadov« je s pornografsko vsebino. Vse več je strani, ki ponujajo otroško pornografijo 

(okoli 100 000), čeprav vemo, da je kazniva. Pornografska industrija je eden izmed 

najdonosnejših poslov. Povprečna starost, ob kateri se mladostniki srečajo z internetno 

pornografijo, je 11 let ( Internet World Stats). 

 

Na problematično seksualno vedenje na internetu pri mladostnikih opozarja raziskava iz 

Velike Britanije (CovenantEyes, 2013). Rezultati kažejo na to, da se uporabniki ne zavedajo 

možnosti škodljivih posledic dostopanja do seksualnih vsebin na internetu. 24 % od 1521 

lastnikov pametnih telefonov, starih več kot 18 let, je priznalo, da imajo na svojih mobilnih 

telefonih shranjen pornografski material. Od tega je 84 % tistih, ki so bili v intimnem 

partnerskem odnosu, priznalo, da partner za vsebine ni vedel.  

 

V Sloveniji nimamo zanesljivega podatka oziroma raziskave, ki bi prikazala, koliko ljudi trpi 

in kako pogosta je zasvojenost s seksualnostjo pri nas. Topić (v Carnes 2010, str. 5–8) navaja, 

da po najbolj konzervativnih ocenah trpi za seksualno zasvojenostjo od 1–3 % splošne 

populacije, druge kažejo 10 %. Rozmanova (2013) navaja razmerja, ki jih je postavil Carnes 

in izkazujejo, da za seksualno zasvojenostjo trpi 10 % moških in 3 % vseh žensk. Rozmanova 

(prav tam) meni, da glede na to, da smo v Sloveniji pod vplivom istih ali podobnih filmskih, 

medijskih in drugih vsebin in glede na pričevanja iz klinične prakse, lahko Carnesove številke 

prenesemo v naše razmere, kar bi pomenilo 125 000 ljudi, katerih seksualni užitek se je 

sprevrgel v prisilno vedenje. Od tega ima približno 70 % seksualno zasvojenih težave z 

internetno pornografijo.  

 

Osebe, ki dostopajo do internetnega seksa, umeščamo v naslednje skupine:  

 Občasni uporabniki, ki nimajo težav s kompulzivnim, zasvojenskim vedenjem na 

internetu. Internetni seks uporabljajo kot sredstvo za izboljšanje seksualnega 

doživljanja v pozitivnem smislu. Predstavljajo največjo skupino (80 %). 

 Tisti, ki seksualno nadlegujejo in uporabljajo seksualne vsebine na vsiljiv ali 

izkoriščevalski način, tako da jih razpošiljajo ali kažejo drugim osebam (sodelavcem, 
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prijateljem, družinskim članom), največkrat zaradi zabave. Vzburjajo jih seksualne 

vsebine, ki jih širijo, in občutek moči, da spravijo ljudi v zadrego. 

 

Dalje Carnes (2010) našteva skupine, katerih vedenje lahko postane problematično oziroma 

tako kompulzivno, da je njegova kontrola nemogoča:  

 Skupina radovednih, ki predhodno niso imeli težav z internetnim seksom in 

seksualnost na spletu najprej samo raziskujejo, postopoma pa jih internetno 

udejstvovanje tako prevzame, da svojega vedenja ne zmorejo več kontrolirati. 

 Skupina nagnjenih k zasvojenosti, to so tisti, ki so sanjarili, vendar se niso nikoli 

seksualno nekontrolirano vedli. Internet jim s svojo dostopnostjo seksualnih vsebin 

omogoči, da v seksualnem vedenju anonimno prestopijo svoje meje in se posledično 

vse težje kontrolirajo v svojih seksualnih fantazijah. 

 Skupina tistih, ki so se na seksualnem področju vedli kompulzivno vse življenje. Ti 

posamezniki so kompulzivno masturbirali, uporabljali pornografijo, prakticirali 

voajerizem ali pogosto obiskovali striptiz klube ali prostitutke in se nov način 

internetnega seksualnega udejstvovanja dobro vključuje v obstoječe vzorce 

problematičnega vedenja. 

 

2.3.4.1. Vzorci vzburjenja 

Naše seksualno vzburjenje temelji na vzorcih vzburjenja, ki se oblikujejo skozi življenje.  

 

V odrasli dobi razširimo seksualne izkušnje in vzorce vzburjenja, kar pomeni, da lahko 

spremembe v vedenju spreminjajo tudi naše vzorce vzburjenja. Tudi ljudje, ki niso kazali 

znakov problematičnega seksualnega vedenja, lahko razvijejo zasvojenost z internetnim 

seksom, kajti sprememba v vedenju, kar je pogosto eksperimentiranje na seksualnih 

področjih, lahko povzroči, da postanemo z njim obsedeni. Novo vedenje postane zelo hitro 

nov vzorec našega vzburjenja. Internet nam ponuja neskončno možnost raziskovanja vzorcev 

vzburjenja. Virtualna izkušnja vpliva na naša čustva, povzroči telesne posledice. Do močnih 

čustev lahko pridemo na enostaven in hiter način, oseba pa lahko na ta način nezavedno krepi 

neželeno vedenje in utrjuje nezdrave vzorce vzburjenja. Na ta način se vzorci vzburjenja 

začnejo spreminjati in to, kar je posameznika vzburjalo v preteklosti, ga sedaj ne vzburja več. 

Seksualni vedenjski vzorec in orgazem postaneta takoj in neposredno povezana, zato ima 

internetni seks močan vpliv na nekatere ljudi v zelo kratkem času. Nova seksualna vzburjenja 
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pa lahko vodijo k vse skrajnejšemu in bolj tveganemu vedenju (Carnes in drugi, 2010).  

Razumemo lahko torej, da je kiberseks droga, ki intenzivno stimulira naše možgane, saj 

omogoča, da pridemo do močnih čustev na hiter in enostaven način in izkrivlja realnost. 

Odraščajoči mladostniki pogosto mislijo in verjamejo, da je to, kar virtualna izkušnja ponuja, 

pravilo tudi v realnem življenju. Pri japonskih mladostnikih, ki so pretiravali s pornografijo, 

so ugotovili celo impotenco pa tudi nezanimanje za realne odnose (Rozman, 2013). Vse večje 

nezadovoljstvo v realnih odnosih in vse bolj kompulzivno zatekanje v seksualno virtualno 

izkušnjo pa se zaradi intenzivne stimulacije možganov lahko zelo hitro razvije v zasvojenost. 

Seveda ne moremo trditi, da je vsak posameznik, ki odstopa od povprečja, tudi zasvojen z 

internetno pornografijo. Da bi lažje prepoznali, kdaj naše seksualno vedenje na internetu vodi 

v problematično in lahko postane zasvojenost z internetnim seksom, naštevamo v naslednjem 

poglavju kriterije za ocenjevanje problematičnosti vedenja v povezavi s seksualnim vedenjem 

na internetu. 

 

2.3.5. Kriteriji za določevanje problematičnega seksualnega vedenja na internetu 

Če se posameznik prepozna v treh ali več kriterijih, je dobro, da odkrito razmisli o svojem 

seksualnem vedenju na internetu. 

 Pretirano ukvarjanje s seksom na internetu 

Pomeni nezmožnost »ne misliti« na internetni seks. Internetni seks postane del našega 

razmišljanja na zavednem in nezavednem nivoju. Oseba se pogosto zaloti, da 

razmišlja, kako bi si organizirala življenje, da bi imela čas še za »skok na internet«. 

 Sodelovanje v seksu na internetu pogosteje ali za daljši čas, kot smo načrtovali 

Posameznik lahko začne v začetni fazi sodelovati v internetnem seksu zgolj nekajkrat 

na teden in stopnjuje svoje udejstvovanje do stopnje, ko je udeležen vsak dan, lahko 

tudi večkrat dnevno, kar pomeni, da razvija toleranco, ki je značilna za zasvojensko 

vedenje. Prvotna količina »droge« kmalu ne zadošča več za doseganje stanja omame, 

zato je treba odmerek povečevati.  

 Ponavljajoči se neuspešni poskusi nadzora, zmanjšanja obsega ali prekinitve 

internetnega seksa 

Uporabnik se svojega ravnanja zave in skuša dostop do internetnega seksa omejiti, 

vendar se tega, kar sklene, ne drži in se prej ali slej vrne na internet in seksualno 

dejanje ponovi. 

 Nemir in razdražljivost med poskusi omejevanja obsega ali prekinitve 
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internetnega seksa 

Uporabnik postane živčen in razdražljiv, ko poskuša svoje seksualne aktivnosti na 

internetu omejiti ali ustaviti. Najpogosteje spremembe opazijo bližnji, s katerimi 

posameznik živi, še predno se jih sam zave.  

 Uporaba internetnega seksa kot način bežanja pred problemi ali blaženja 

občutkov nemoči, krivde, tesnobe ali depresije 

Ko se posameznik sooča z občutki nemoči, žalosti, jeze, zaskrbljenosti … je njegova 

strategija, kako se jih lotiti ali obvladovati prav dostopanje in uporaba internetnega 

seksa doma ali v službi. 

 Vračanje k internetnemu seksu dan za dnem v iskanju vedno bolj intenzivnih in 

tveganih seksualnih izkušenj 

Pričakovanja, ki jih na začetku pričakujemo od interneta, naraščajo. Od nedolžnega 

klepeta lahko preidemo na dopisovanje preko e-pošte, s tem pa razburjenje in 

pričakovanje naraščata. Intenzivnost se stopnjuje, vedenje je vse manj pod nadzorom, 

vse več časa porabimo za te aktivnosti, ki se lahko stopnjujejo do te mere, da tvegano 

vedenje vodi tudi izven meja interneta. 

 Laganje družinskim članom in drugim z namenom prikrivanja vpletenosti v 

internetni seks 

O seksualnem življenju v družbi ne govorimo veliko, pa naj gre za običajno ali 

problematično obliko. Pogost izgovor »zgolj iz radovednosti«, »bilo je enkrat in 

edinkrat« je odgovor, s katerim se v internetni seks vpleteni posameznik najpogosteje 

zagovarja, ko ga odkrijejo.  

 Nelegalna seksualna dejanja na internetu (na primer pošiljanje ali shranjevanje 

otroške pornografije ali nelegalno spletno napeljevanje na seks) 

Ko ljudje uporabljajo internet za seksualne namene in povečujejo količino časa 

porabljenega v te namene, se nekateri začnejo približevati prepovedanemu vedenju. 

Sanjarjenja, da bi počeli nekaj, kar je z zakonom prepovedano, lahko na ta način 

dobijo prosto pot. 

 Izguba ali tveganje izgube pomembnega odnosa, službe, izobrazbene ali karierne 

priložnosti zaradi seksualnega vedenja na internetu 

S svojim vedenjem na internetu posameznik lahko postavi na kocko pomemben odnos, 

službo, kariero, zdravje ali položaj. 

 Resne finančne posledice zaradi zapletanja v seksualno vedenje na internetu 
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Vse bolj tvegano vedenje in obsedenost vodita uporabnika od brezplačnega dostopa k 

mnogim spletnim seksualnim stranem, ki zahtevajo mesečno plačilo. Zaradi lastnih 

spletnih dejanj posameznik lahko čuti finančne posledice (Carnes in drugi, 2010). 

 

Ena od značilnosti zasvojenosti s seksualnostjo je prav njena progresivnost, patološko vedenje 

napreduje v bolj pogosto, skrajno obliko in vse bolj tvegano vedenje, ki ga vpleteni pogosto 

zanika, kar je njegov obrambni mehanizem. Kaže se v naslednjih izgovorih: 

 prepričanje, da ima pravico: Trdo delam, zato se včasih lahko nagradim tudi na ta 

način. 

 opravičevanje: V kolikor bi imel/a zadovoljujoče spolno življenje, tega ne bi počel/a. 

 minimaliziranje: To ni nič kaj takega, podobno je vedenju, ki ga lahko vidimo po 

televiziji ali v časopisih. 

 kompenzacija: Živim sam/a, zato je moje početje normalno, saj nimam partnerja. 

Bolje, kot da bi obiskoval/a različne seks klube. 

 racionalizacija: S svojim početjem nikomur ne škodujem in nikogar ne ranim. Afera 

na internetu ne pomeni dejanske nezvestobe, ker je to le virtualna izkušnja (Schneider 

in Weiss, 2001). 

 

V nadaljevanju naloge proučujemo, kateri dejavniki vplivajo na razvoj zasvojenosti z 

internetnim seksom. 

 

2.3.6. Dejavniki razvoja zasvojenosti z internetnim seksom 

2.3.6.1. Biološka osnova zasvojenosti – delovanje možganov 

Možgani so zbirka celic, ki druga z drugo komunicirajo s pomočjo kemikalij, imenovanih 

nevrotransmiterji. Za zasvojenost je značilno, da misleči del možganov (prefrontalni korteks) 

ne zmore nadzorovati impulzov čutečega dela možganov (limbični sistem), kar ima za 

posledico, da nismo več gospodarji svojih dejanj. Sprememba se kaže v količini kemikalij, ki 

so nujne za prenašanje impulzov. Posledično se povezave med nevronskimi krogi in drugimi 

deli možganov ter njihovo medsebojno vplivanje spremenijo. Funkcija čutečega dela 

možganov (limbičnega sistema) je, da nas instinktivno opozori na težavne ali pa izjemno 

ugodne situacije. To naredi s sproščanjem dopamina (nevrotransmiter, ki je večtisočkrat 

močnejši od heroina), kar čutimo kot užitek. »Doza dopamina« nas pripravi do tega, da se 
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nam zdi to vedenje izredno dobro in privlačno. Zasvojenost pomeni, da smo okvarili in 

zlorabili sistem nagrajevanja, saj zasvojeni potrebuje svojo dozo dopamina pogosto in tudi, 

kadar okoliščine niso izjemno težavne, kar lahko primerjamo s tem, kot če bi si za vsako malo 

neprijetno počutje vbrizgnili dozo heroina. Začetni, pozitivni občutek, ki je posledica dviga 

nevrotransmiterja dopamina ob ponavljanju aktivnosti ne proizvede več tako zadovoljujočega 

učinka, zgodi se, da ob pomanjkanju aktivnost teh snovi pade pod osnovno, kar čutimo kot 

neprijetno in vznemirljivo čustveno reakcijo, ki povzroči tesnobo. Past zasvojenosti je prav v 

tem, da se telo navadi in prijetnega učinka ne zaznava več, medtem ko se na negativni del 

izkušnje telo ne navadi in prej ali slej ta del prevlada, kar se kaže kot odtegnitvena reakcija, ki 

jo zasvojeni teši tako, da kompulzivno ponavlja svojo škodljivo aktivnost, kar se kaže kot 

preokupacija in obsedeno razmišljanje, ki ima za posledico izgubo nadzora. Tako postaja 

čuteči del možganov vse manj pod nadzorom mislečega dela (prefrontalnega korteksa) in 

začnemo se vesti drugače. Želeno hočemo takoj, na ustreznejši trenutek ne zmoremo počakati 

ali pa presoditi, da dejanje ni primerno, kar se kaže kot zasvojensko hlepenje. Naše telo pa se 

pred pretiravanjem brani tako, da zvišuje prag, pri katerem začutimo prijetne učinke 

dopamina. V tako zlorabljenem sistemu nagrajevanja ista doza ne deluje več, za isti učinek 

potrebujemo več kemikalije, naš možganski sistem za nagrajevanje se torej upre in prestavi 

prag za čutenje ugodja na višjo raven. Tako zasvojenec potrebuje vse bolj stimulativne 

dražljaje (snovi ali vedenja), da lahko sploh kaj začuti in se v mirnem in normalnem okolju 

počuti, kot da mu nekaj manjka, kar lahko imenujemo zvišan prag tolerance (Topić v Carnes 

in drugi, 2010; Gostečnik, 2012; Rozman, 2013; Siegel, 2014). 

 

Zasvojeni z internetnim seksom se omamljajo z gledanjem pornografskih vsebin, ki zaradi 

narave medija zelo močno in intenzivno stimulira možgane, zaradi česar tvegajo hitro 

napredovanje zasvojenosti. Skupni imenovalec razvoja zasvojenskega vedenja je dopamin, 

substanca v naših možganih, ki igra centralno vlogo pri naših nagonih, instinktih in njihovem 

nagrajevanju, povzroča občutja zadovoljstva in se sproža pri hranjenju, pitju in tudi pri 

spolnosti (Rotschild, Schore, Siegel v Gostečnik 2012, str. 229; Robbinson in Everitt v Hall 

2013, str. 36). Stres in vznemirjenje, ki ju posameznik doživlja ob ogledovanju pornografskih 

strani, sta pogosto tako intenzivna, da otopita vse druge neprijetnosti, povezane z vsakdanjim 

življenjem in preteklostjo (Topić v Carnes 2010, str. 21–25; Hall, 2013). Raziskovalec 

fenomena kiberseksa, Cooper, meni, da je »seksualno vedenje na internetu enako močno kot 

najmočnejša kemična droga« (v Rozman 2013, str. 220). Da gledanje pornografije vključuje 

čustvene, kemične in fizične stimulacije, ki lahko prestrukturirajo možgane na način, da 
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postanejo normalne in zdrave spolne prakse nezadovoljujoče in neizpolnjujoče, opozarja tudi 

Rozmanova (1998). Dalje trdi (prav tam), da je nevrološko gledano pornografija veliko bolj 

aktivna droga kot ostale oblike zasvojenosti, saj seksualno zasvojeni nosi svojo drogo – 

fantazijo vedno s sabo in s psihičnim manevrom doseže, da proizvajajo možgani kemijsko 

substanco, s pomočjo katere doseže omamno stanje zavesti.  

 

Naši možgani so zapletena skrivnost, katere delovanje znova in znova izziva znanstvenike z 

novimi dognanji in spoznanji o njihovem delovanju tudi na področju nevrokemije seksualne 

zasvojenosti. Najnovejša znanstvena raziskava o vplivu internetnega seksa na delovanje 

možganov, objavljena julija 2014, v kateri so opazovali in z magnetno resonanco slikali odziv 

možganov pri prikazovanju pornografskega materiala med posamezniki, ki so zasvojeni z 

internetnim seksom (dokazano s testiranjem z ISST testom, merskim instrumentom, ki ga 

bomo uporabili v empiričnem delu naše naloge), in tistimi posamezniki, ki zasvojenosti ne 

izkazujejo, kaže, da se možgani zasvojenih z internetnom seksom odzivajo z večjo stimulacijo 

na področjih, ki so odgovorni za nagrajevanje, motiviranje in hrepenenje, kot možgani tistih 

posameznikov, ki niso zasvojeni s seksualnostjo. Ugotovili in dokazali so tudi, da se možgani 

zasvojenih z internetnim seksom odzivajo pri prikazovanju pornografije na natanko istih 

območjih in v enakem obsegu kot možgani kokainskih odvisnikov (Voon in drugi, 2014). 

 

Dokazi, ki jih raziskava navaja, so pomembni, saj nazorno potrjujejo, da zasvojenost z 

internetnim seksom ni zgolj motnja na ravni vedenja, pač pa tudi nevrobiološka in čustvena 

motnja, ki ima ozadje delovanja v našem sistemu delovanja možganov.  

 

2.3.6.2. Družba zasvojenosti 

Svet zasvojenosti je svet iskanje ugodja in zabave, lahkih rešitev in bližnjic in skrb vzbujajoče 

je dejstvo, da kultura, v kateri živimo, spodbuja in podpira način življenja, kjer je 

vznemirjenje znak dobrega bivanja. Ko gre za spolnost, je vpliv družbe več kot očiten. 

Seksualna revolucija je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prinesla nov pogled na 

človekovo seksualnost. Danes se tako rekoč vse, kar se prodaja, prodaja z namigovanjem na 

seks, oglasna sporočila z zapeljivimi in pornografskimi podobami žensk izkoriščajo seksualno 

vzburjenje za povečanje prodaje. Stanje nas prepričuje, da živimo v družbi svobodne 

seksualnosti brez predsodkov, kjer je spolnost pretirano povzdigovana in pogosto 

promovirana kot pravo sredstvo omame. Javno mnenje glede seksualnosti je postalo zelo 
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sproščeno in meje glede seksualnih aktivnosti, ki jih je včasih postavljala družba, so se močno 

zabrisale. Postavljeni smo pred dejstvo, da izbiramo v izobilju možnosti (Carnes, 2006, 2010).  

 

Frankl poimenuje navedeno stanje »spolna inflacija«. Opozarja, da moramo znati razločevati 

v spolnosti (»ki je toliko človeška, kolikor izraža ljubezenski odnos«), če se ne želimo utopiti 

v promiskuiteti (Frankl v Lukas 1993, str. 17). Podobno kot Carnes (2010), ki opozarja, da si 

moramo znati v poplavi seksualnih vsebin postavljati meje, tudi Frankl trdi, da se »premalo 

zavedamo, da človekova svoboda ni vsemogočnost in samovolja in da razločevanje temelji na 

odgovornosti, to se pravi na odločanju pod vodstvom lastne vesti« (Frankl 1994a, str. 61). V 

družini, najbolj intimni celici družbe, se bohoti odtujenost, občutek zapuščenosti pa je bistvo 

zasvojenskega hlepenja po omami, torej predstavlja opisano stanje za mnoge podlago, da 

razvijejo različna tvegana vedenja ali navade, ki se lahko razvijejo v zasvojenosti različnih 

vrst (Carnes, 2006; Rozman, 2013).  

 

Tabela 2.1: Družbene značilnosti in ustrezne primerjave v svetu zasvojenosti 

Odnosi med družbo in zasvojenimi 

Družba Zasvojeni 

Ugodje Hitra omama  

Zaupanje v tehnologijo Lahke rešitve 

Zabava pomembnejša od smisla Pomanjkanje smisla 

Nenehne spremembe v družbi Zmeda in pomankanje vrednot 

Razbito družinsko okolje Zapuščenost  

Izguba skupnosti Osamljenost  

Visoka stopnja stresa Tesnoba  

Izkoriščanje Nezaupanje  

Zanikanje omejitev Nobenih omejitev 

Zasvojeni v družbi Pravila zasvojenosti 

Vir: Carnes (2006, str. 110) 

 

Viktor Frankl, utemeljitelj logoterapije
7
, je že pred več kot petindvajsetimi leti v svojem 

                                                 
7
 Logoterapija (grško logos = smisel) je psihoterapevtska metoda, ki jo je v 30-ih letih 20. stoletja 

utemeljil Viktor Emil Frankl (1905–1997). Osredotoča se na smisel človeškega bivanja in na 

posameznikovo iskanje tega smisla. Volja do smisla je eno temeljnih človeških gonil, ki motivira 

delovanja v kontekstu človekove duhovne razsežnosti, saj se razlikuje od primarne motivacije potreb 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Psihoterapija
http://sl.wikipedia.org/wiki/1930.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Emil_Frankl
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Smisel&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Motivacija
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predavanju na 12. Mednarodnem kongresu o družini opozoril na študijo, pri kateri se sklicuje 

na »zelo znanega psihiatra iz New Yorka«, ki izkazuje, da 100 % mladih, od droge odvisnih 

ljudi v New Yorku, trpi zaradi občutka brezsmiselnosti, v tej bivanjski praznoti pa se bohoti 

spolni nagon (Frankl v Lukas 1993, str. 5–14). Frankl (prav tam) pravi, da ni dolžnost 

človeka, da najprej uresniči svoje možnosti, ampak je njegova dolžnost, da se usmeri v svet. 

Socialna naravnanost in altruistično obnašanje sta najboljša pot do samouresničenja, do 

samouresničenja in užitka pa ne pridemo direktno, temveč tako, da delamo, kar je dobro in 

prav. Bližnjica do užitka, kamor bi lahko uvrstili tudi seksualno vedenje na internetu, se 

izkaže za slepo ulico. Družina je tista, ki daje možnost, da človek živi samopresežnost svojega 

bivanja, smiselno življenje in doživljanje ljubezni kot najvišje duhovne vrednote, kjer človek 

prezre samega sebe in biva za nekoga. 

 

2.3.6.3. Zgodnje izkušnje v primarni družini 

Avtor relacijske družinske terapije, Gostečnik (2008, 2010), išče vzroke zasvojenosti s 

seksualnostjo v napetosti v razbolelem telesu, ki hrepeni po ljubezni, spoštovanju, sprejetosti 

in pripadnosti. Z izbiro takega vedenja posameznik nezavedno kliče po odnosu in na ta način 

zmanjša napetost, ki jo čuti in je ni zmožen izraziti v intimnem medosebnem odnosu. Družina 

deluje kot sistem, v katerih dejanja enega člana vplivajo na drugega in obratno. Temelj 

družinskega sistema je pripadnost ali povezanost. Starši so odgovorni za ovrednotenje 

pripadnosti. Odnos med staršem in dojenčkom vpliva na rast nevronov v dojenčkovih 

možganih, ki se šele razvijajo. Siegel (1999, 2014) pojasnjuje, da je občutek pripadnosti in 

regulacija otrokovih čutenj s strani staršev tako pomembna, ker na ta način nezreli možgani 

otroka uporabijo zrele funkcije možganov staršev za reguliranje svojih procesov. Zdrava 

pripadnost pusti v otroku občutek, da je sprejet od staršev vedno. Strokovnjaki (Repič, 2008; 

Gostečnik, 2008b; Cvetek, 2009; Adams, 2013) opozarjajo, da je za otroka ena najhujših 

travmatičnih izkušenj ranjena pripadnost, zapuščenost, ki je posledica zlorabe otroka. 

Poudarjajo, da je najhujša oblika zlorabe otroka spolna zloraba, ki jo navajajo kot pogost 

dejavnik zasvojenosti. Prav tako navajajo, da sta tudi telesna in čustvena zloraba otroka 

dejavnika zasvojenosti, pri čemer Adams (2013) še posebej izpostavi prikrit incest, ko 

                                                                                                                                                         
ali nagonov. Logoterapija se ukvarja predvsem z nevrotičnimi motnjami, ki so posledica bivanjske 

praznote (oz. zavrtosti, prikrajšanosti – t.j. pomanjkanje občutka, da je življenje smiselno) in skuša 

pacientu najti življenjski smisel (Vikipedija, 2014). 

Nekateri ameriški avtorji ji na podlagi statističnih raziskav pripisujejo zaslugo, da je človekovo 

usmerjenost k smislu treba vrednotiti kot merilo duševnega zdravja (Frankl 1994b, str. 86). 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevroza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bivanje&action=edit&redlink=1
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nepotešene potrebe staršev po bližini zadovoljujejo otroci in igrajo vlogo nadomestnega 

partnerja enemu od staršev. Pogost odziv na travmatično izkušnjo v otroštvu so potlačena 

čustva. Travmatična izkušnja lahko zaradi disociacije ostane nepredelana v implicitnem delu 

spomina (amigdali) in podzavestno vpliva na posameznikovo doživljanje v odrasli dobi kot 

čustvena izkušnja brez razumske vednosti o travmi, ki vpliva na posameznikov fizični, 

psihični, čustveni in duhovni svet (Gostečnik, 2008b; Repič 2008; Cvetek, 2009) in močno 

poveča verjetnost za razvoj zasvojenosti v odraslosti (Carnes, 2001, 2006; Cantelmi in drugi, 

2004; Butler in Zitzman, 2005; Repič, 2008; Cvetek, 2009; Steffens in Means, 2009; 

Gostečnik, 2012; Adams, 2013).  

 

Raziskave, ki jih omenja Carnes (2006) podkrepijo navedene ugotovitve, saj izkazujejo, da je 

bilo 87 % zasvojenih s seksualnostjo čustveno zlorabljenih, 81 % spolno zlorabljenih, 72 % 

pa telesno zlorabljenih. Otrok doživlja zlorabo kot neodobravanje svojega vedenja, pri čemer 

občuti čustveno neuglašenost s staršem, stres, ki ga ni zmožen sam regulirati, in sram. 

 

2.3.6.4. Sram 

Poznavanje dinamike sramu je pomembno pri razumevanju zasvojenosti, saj je sram gonilna 

sila zasvojenskega ciklusa. Sram je čustvo, ki se začne razvijati v drugem letu starosti. 

Prispeva k razvoju samokontrole in otrokovega vedenja pri postavljanju mej v otrokovem 

procesu socializacije. Če so starši senzitivni in odzivni, pomagajo otroku regulirati nastalo 

čustvo sramu in na ta način sporočijo otroku, da se da negativna čustva vzdržati in premagati. 

Posredno gradi tako otrok občutek pozitivne samopodobe. Interakcije, kjer prihaja pri otroku 

do intenzivnega čustva sramu in niso ustrezno regulirane s strani starša, doživlja otrok kot 

čustveno neuglašenost s staršem. Le ta povzroči pri otroku občutke zapuščenosti in ponižanja, 

kar sproži v otroku travmatsko stresno reakcijo. Psihološko ločenost od starša mu lahko 

pomaga zmanjševati tudi domišljija, in sicer tako, da otrok prevzame delno starševsko vlogo 

in se neguje sam. Zgodnje travmatske izkušnje predstavljajo pomembno tveganje za kasnejši 

razvoj psihiatričnih motenj (Schore v Žvelc 2011, str. 133) in so podlaga za otrokov stil 

navezanosti, pri čemer je »funkcija navezanosti prav moderacija negativnih stresnih situacij in 

emocij, in sicer tako v zgodnji otroški dobi, kakor tudi pozneje v življenju« (Gostečnik 2008, 

str. 30).  
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Struktura osebnosti zasvojenega, njegova bazična prepričanja temeljijo na občutku sramu, ki 

ga Rozmanova (2013, str. 49) poimenuje »travmatski sram«. Zasvojeni se globoko v sebi 

počutijo kot izjemno slabe in nevredne osebe. Pri postavljanju osebnih mej imajo težave, 

njihova samopodoba je nizka. »Zasvojeni se ne dojemajo kot človeška bitja, vredna ljubezni, 

in ne verjamejo, da jih bodo drugi ljubili in skrbeli zanje« (Carnes in drugi 2011, str. 79). Prav 

to ponotranjeno stališče o sebi je vir stalne notranje bolečine in sramu, ki je hkrati vzrok in 

posledica v vedenju osebe, zasvojene s seksualnostjo. Posledično se ta prepričanja kažejo v 

medosebnih odnosih (še posebej v tistih, za katere je značilna ljubezen in navezanost), kjer se 

kažejo kot izogibanje tesnejšim stikom in nezaupanje Tako lahko seks postane vir nadzora, s 

katerim zasvojeni želijo zapolniti praznino osamljenosti, ki pa se sčasoma sprevrže v 

najpomembnejšo potrebo, ki jo zasvojeni zamenja za bližino in resnično povezavo z drugim 

človeškim bitjem (Cantelmi in drugi, 2004; Carnes in drugi, 2011; Žvelc, 2011; Rozman, 

2013). 

 

Vsi ljudje niso enako dovzetni za nastanek zasvojenosti. Posebno občutljivi so tisti, ki imajo 

posebno kombinacijo osebnostnih lastnosti in so odraščali v neugodnih razmerah, tako da so 

“ranljivi” za nastanek zasvojenosti. Da je razvoj seksualne zasvojenosti lahko povezan s 

travmatično izkušnjo zlorabe v otroštvu in relacijsko travmo, pri čemer se izkušnje 

zapuščenosti iz otroštva pogosto prenesejo v odraslo dobo, kjer posameznik posledično ne zna 

vstopiti v pristen odnos z drugimi, dokazujejo tudi študije Hillisa Anda, Ferlittija in 

Marchbanksa (v Zapf in drugi 2008, str. 159) in izkušnje različnih strokovnjakov iz svoje 

klinične prakse (Leeds, 1999; Carnes, 2001, 2006, 2010; Cantelmi in drugi, 2004, 2007; 

Steffens in Means, 2009; Hall, 2013; Ressler, 2013).   

 

Z gotovostjo lahko torej trdimo, da ima etiologija seksualne zasvojenosti svoje korenine v 

deficitu medosebnih odnosov. Zato nam teorija navezanosti, ki preučuje človeški odnos od 

zgodnjih otroških let dalje, ponuja, kot trdita Ressler (2013) in Rozman (2013), najbolj 

konsistentno epistemologijo razumevanja zasvojenosti s seksualnostjo. 

 

2.4. Teorija navezanosti 

Teorijo navezanosti je razvil angleški otroški psihiater in psihoanalitik John Bowlby  

(1907–1990) s sodelavko, psihologinjo Mary Ainsworth (1913–1999). Na podlagi svojega 

dela z otroki brez staršev je oblikoval teorijo o tem, da je za otroka in njegov normalni razvoj 
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nujna prisotnost osebe, na katero se lahko naveže. Tako je v šestdesetih in sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja postavil na glavo tedanje Freudovo pojmovanje osrednje motivacije 

otrokovega razvoja, katere poglavitna trditev je bila, da njegovo vedenje in raziskovanje 

motivira iskanje hrane ali zadovoljevanje neposrednih fizioloških potreb. Teorija navezanosti 

predstavlja novo gonsko teorijo, ki jo Bowlby uvršča med biološko osnovane motivacijske 

sisteme posameznika. Podatke je zbiral z opazovanjem otrok v realni življenjski situaciji in 

dognal, da ima pri otroku že kratka ločitev od skrbnika
8
 daljši učinek, ki se kaže kot strah pred 

zapuščenostjo, iskanje fizičnega stika in tolažbe. Stanje, ko otrok zazna, da je ohranjanje 

bližine s skrbnikom, največkrat materjo, ogroženo, povzroči anksioznost, ta pa aktivira 

sistem, ki ga je poimenoval navezanost (angl. attachment), ki jo definira kot del evolucijsko 

prilagoditvenega vedenja človeške vrste (Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011; Siegel, 

2014).  

 

2.4.1. Definicija navezanosti 

Navezanost je vrojen sistem v možganih in se oblikuje v odnosu s pomembnimi drugimi 

osebami v otrokovem zgodnjem razvoju. V osnovi ločimo dve vrsti navezanosti, varno in ne-

varno. Vsaka vključuje različne oblike vedenja, ki so odvisne od tega, kako otrok prepoznava 

nevarnost. Na tej podlagi se razvijejo tudi mnogi drugi možganski procesi (Kompan Erzar, 

2006).  

 

V zvezi s pojmom navezanosti moramo opozoriti, da je treba ločevati med povezanostjo (ki jo 

poljudno večkrat pojmujemo kot navezanost) in navezanostjo. Pojem navezanosti označuje 

otrokovo doživljanje staršev in njegovo občutje varnosti. Otrok se lahko kljub navidezni 

povezanosti, torej čustveni vezi, ki se gradi od rojstva naprej, ob starših počuti negotovo in se 

nanje ne more opreti, zato navezanost in povezanost, ki jo lahko otrok doživlja v stiku s starši 

kot bolj ali manj tesno, ni isto (Cugmas, 1998).  

 

Avtorji, ki se ukvarjajo s preučevanjem teorije navezanosti (Cugmas, 1998; Erzar in Kompan 

Erzar, 2003, 2011; Poljanec in Šomen, 2006; Žvelc, 2011; Siegel, 2014) navajajo različne 

definicije navezanosti, vsi pa v bistvu opisujejo navezanost kot proces vzajemnega 

komuniciranja in vplivanja med otrokom in njegovimi skrbniki. Tako Kompan Erzarjeva 

                                                 
8
 V nalogi bomo uporabljali za skrbnika tudi terminologijo starši (ali mati), saj so le-ti najpogosteje 

otrokovi skrbniki. V literaturi zasledimo tudi besedno zvezo »pomembni drugi«. 
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(2003, str. 230) pravi, da »navezanost pomeni izjemno zahtevno in intenzivno čustveno 

vedenje oziroma reagiranje, ki otroku omogoča stik s starši ter mu zagotavlja, da bodo starši 

vedno poskrbeli zanj«. Tudi Praper (v Cugmas 1998, str. 13) poudari pomen otrokovega stika 

z materjo. Pravi, da je mati tista, ki daje otroku občutek, da je varen in zaščiten, zato 

poimenuje navezanost »trajajoč intimen emocionalni odnos«.  

 

Siegel definira navezanost z vidika delovanja možganov in poudari, da je to vrojen sistem v 

možganih, ki se razvija tako, da vpliva in organizira sistem motivacije, emocij in spomina 

glede na starše oziroma skrbnike. Sistem navezanosti motivira otroka, da poišče bližino 

staršev (ali drugih primarnih skrbnikov) ter z njimi vzpostavi komunikacijo (Siegel, 1999). 

 

2.4.2. Navezanost v otroštvu 

Otrok po naravni poti pričakuje in išče pri starših varnost, tolažbo in zaščito. Od njih 

pričakuje, da ga vidijo, varujejo in tolažijo, kar pomeni, da zaznavajo njegovo notranje 

psihično vedenje in potrebe, zato je navezanost biološka potreba otroka. Hkrati pa 

predstavljajo starši otroku tudi varno bazo (secure base), izhodišče, od koder se poda na 

raziskovanje okolice oziroma sveta. Če ima otrok izkušnjo, da je njegova varna baza (skrbnik) 

neodzivna ali nezanesljiva, potem to negativno vpliva na njegovo raziskovanje in tudi na 

njegove sposobnosti, kako prepoznava ali izraža svoje potrebe (Erzar in Kompan Erzar, 

2011). 

 

Slika 2.2: Krog otrokove varnosti, v katerem nastopa skrbnik kot varno izhodišče in varno 

zatočišče  

 

Vir: Erzar in Kompan Erzar (2011, str. 14). 
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Zaupanje v starše (skrbnike), najpogosteje mater, se razvije v prvem letu otrokovega življenja 

in je odvisno od tega, kako se mati ali skrbnik odziva na otrokove signale v primeru bolezni, 

bolečine, čustvenega pretresa ali ogroženosti, torej na njegovo stisko. Takrat otrok prekine 

dejavnost, ki ga je zaposlovala, in išče bližino svojih skrbnikov na različne načine (oklepanje, 

siljenje v naročje, jok, kričanje, klicanje …). S tem sporoča, da potrebuje pomoč in tolažbo. 

Starši lahko na otrokove pozive reagirajo na različne načine, čemur sledi otrokov odgovor na 

odziv staršev. Otroci, katerih starši so čustveno dostopni in se odzivajo na njihove klice, 

sprejmejo in se trudijo ublažiti njihovo stisko, so varno navezani. Ne-varno navezani otroci 

ponavadi doživljajo pri svojih starših čustveno odsotnost, ki se izraža v manjši odzivnosti na 

znake otrokove stiske in se kaže kot neprepoznavanje otrokovih potreb po tolažbi in zaščiti, 

kar privede otroka do tega, da otrok postopoma ne poišče več pomoči, izrazi svoje stiske ali se 

pri starših ne pusti potolažiti. V tem primeru si otrok varnost poišče sam, take izkušnje pa 

oblikujejo postopoma njegov pogled na svet (kako varen in predvidljiv je svet, v katerem 

živi). Navezanost deluje torej kot vzajemno komuniciranje, kot obojestranska čustvena vez in 

vplivanje med starši (ali skrbniki) in otrokom. Pri otroku je ključni del procesa navezanosti, 

kako sporoča, ko je v stiski, svoje potrebe staršem in kako odreagira na njihov odziv. Pri 

starših pa je ključni del procesa odziv na otrokovo stisko. Trajni model navezanosti se 

oblikuje do otrokovega drugega leta starosti (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

 

Mary Ainsworth in njeni sodelavci (v Žvelc 2011, str. 96) so bili prvi, ki so raziskovali 

različne vzorce navezanosti otroka na mater. V opazovalnem eksperimentu, imenovanem tuja 

situacija (Strange situation test), je Ainsworthova opazovala, kako enoletni otrok odreagira na 

prihode in odhode matere ter neke tuje osebe v sobo, v kateri se igra. Eksperiment je 

sestavljen iz osmih triminutnih epizod, fokus raziskave pa je odziv otroka na separacijo, torej 

stisko in na ponovno združenje.  

 

Na tem mestu navajamo opis eksperimenta:  

Mama in otrok sta v sobi z igračami, mama bere, kasneje skuša otroka zainteresirati za 

igrače, če se otrok zanje ne zanima. Vstopi tuja oseba, se pogovarja z mamo, nato pa se 

zbliža z otrokom. Mama zapusti sobo, otrok pa ostane sam s tujo osebo v neznanem 

okolju. Otrok joka, tuja oseba ga skuša potolažiti in spodbuditi k igri. Mama se čez nekaj 

časa vrne in počaka, kako jo bo otrok sprejel. Tuja oseba medtem odide. Mama ponovno 

zapusti sobo, kar pri otroku sproži še hujšo stisko. V sobo se vrne neznana oseba in skuša 

otroka potolažiti. Običajno se otrok potolaži šele, ko vstopi v sobo mama, otrok pohiti k 
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njej in poišče tolažbo (Erzar in Kompan Erzar 2011, str. 76–77). 

 

Rezultati opazovanj navedenega laboratorijskega poskusa so pokazali, da je za razlikovanje 

med varno in ne-varno navezanostjo najbolj pomembno vedenje otroka ob materini vrnitvi. 

Tako je Ainsworthova na podlagi omenjenih opazovanj odkrila tri osnovne stile navezanosti: 

varen stil navezanosti ter dva ne-varna stila navezanosti (negotov, anksiozen), ki ju je 

opredelila kot izogibajoči stil navezanosti in ambivalentni, uporniški stil navezanosti. Tem 

trem kategorijam navezanosti je kasneje Mary Main (1990), raziskovalka, ki je nadaljevala 

delo Bowlbya in Ainshworthove, dodala še četrto, dezorganizirano navezanost (Erzar in 

Kompan Erzar, 2011). 

 

Kljub temu, da v magistrski nalogi v empiričnem delu zasledujemo navezanost v odraslosti, 

se nam zdi pomembno, da opišemo vedenje različno navezanih tipov otrok, saj bodo, kot 

trdijo avtorji, ki preučujejo teorijo navezanosti (Hazan in Shaver, 1997; Gostečnik, 2006; 

Erzar in Kompan Erzar, 2011), svoje vedenje iz otroštva prenašali v odraslost in s tem vplivali 

na vedenje in čustvovanje v lastnih odraslih intimnih odnosih. 

 

2.4.2.1. Stili navezanosti v otroštvu 

 Varno navezani otroci so otroci, ki se aktivno vključujejo v igro in iščejo, ko so v 

stiski, kontakt. Po krajši separaciji se hitro potolažijo in vrnejo k igri. Njihovo vedenje 

je torej prilagoditveno, fleksibilno in neposredno. Hkrati so ti otroci radovedni in v 

igralnici raziskujejo. Sklepati je, da so mame teh otrok čustveno dostopne in 

emocionalno uglašene z otrokom, občutljive na otrokova sporočila, kar pomeni, da 

otrokove potrebe učinkovito zadovoljujejo. Posledično so otroci čustveno in 

kognitivno vključeni, saj predstavljajo starši zanj varno osnovo, iz katere lahko 

raziskujejo okolje (Poljanec in Šomen, 2006; Mikulincer in Shaver, 2007; Cvetek, 

2009; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011; Siegel, 2014). 

 

 Izogibajoče navezani otroci ne kažejo nobenih znakov, da bi opazili materino 

prisotnost, ne odreagirajo niti na njen odhod niti prihod. V prostoru so aktivni in 

samostojni in ne iščejo nobene interakcije z drugo osebo, na videz so neproblematični 

in čustveno neodzivni. Sklepati je, da so matere teh otrok čustveno nedostopne, 

zavračajo telesni stik, so hladne, neobčutljive na otrokove potrebe, kar pomeni, da 
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otrokovih potreb ne zadovoljujejo učinkovito. Tako otrok razvije lažni jaz mirne in 

rigidno odzivne osebe na pričakovanja in zahteve v okolju (Poljanec in Šomen, 2006; 

Mikulincer in Shaver, 2007; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011; Siegel, 2014). 

 

 Ambivalentno (anksiozno) navezani otroci se vključujejo v igro, a so z delom 

pozornosti ves čas pozorni na mamo oziroma njeno dosegljivost in dostopnost in se 

zato ne morejo posvetiti igranju. Na ločitev od matere se odzivajo s paničnim strahom 

in oklepanjem mame, veliko jočejo in se jih ne da potolažiti. Ob vrnitvi matere 

poiščejo stik z njo, vendar se ne zmorejo potolažiti in se tudi ne vrnejo k igri. 

Ambivalenca se kaže v hkratnem zavračanju in iskanju bližine z mamo (vidno jezen – 

vidno pasiven), otrokovi odzivi so pretirani, otrok je napet in ima težave pri 

nadzorovanju impulzov. Sklepati je, da so matere teh otrok nekonsistentne in 

nepredvidljive v nudenju skrbi in zadovoljevanju otrokovih potreb. Mama skuša sicer 

biti na razpolago, vendar ni uglašena z otrokovimi potrebami (Poljanec in Šomen, 

2006; Mikulincer in Shaver, 2007; Cvetek, 2009; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 

2011; Siegel, 2014). 

 

 Dezorganizirano navezani otroci kažejo veliko potrebo po stiku z mamo in hkratno 

zavračanje le-te. Pri ponovnem snidenju z mamo kažejo kaotično, prestrašeno vedenje, 

hkrati jočejo, tečejo stran, iščejo mamo in jo odganjajo, kar kaže na to, da so matere 

teh otrok pogosto disocirane, prestrašene, na otroka se odzivajo zmedeno in svoj strah 

prenašajo na otroka, posledica je, da otrok v takem neuravnoteženem odnosu doživlja 

strah in kaotičnost, posledično lahko povzroči umik v svojo notranjost (Poljanec in 

Šomen, 2006; Mikulincer in Shaver, 2007; Cvetek, 2009; Erzar in Kompan Erzar, 

2011; Žvelc, 2011; Siegel, 2014). 

 

Tip navezanosti, ki ga otrok razvije, predstavlja njegovo temeljno strukturo osebnosti, saj 

izkušnje, ki se ponavljajo in dajejo otroku občutek varnosti ali ne-varnosti, postanejo njegovi 

mentalni modeli, ki jih Bowlby imenuje delovni modeli in so notranje sheme o sebi in drugih, 

razvijejo pa se na podlagi otrokovih izkušenj o skrbnikovi dostopnosti. 

 

2.4.3. Delovni modeli 

Kljub temu, da Bowlby svojih idej ni apliciral na odrasle intimne odnose, je večkrat nakazal 
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preko ideje notranjih delovnih modelov (angl. internal working models), da imajo odnosi 

navezanosti dolgoročni in trajni pomen. Na njihovo oblikovanje vpliva zaupanje, da je figura 

navezanosti dosegljiva in odzivna (Kobal Možina, 2008). Če so bile pomembne osebe, s 

katerimi je bil otrok v stiku, odzivne in na razpolago, se otrok nauči, da je na druge ljudi 

mogoče računati, ko jih potrebuješ. Če je bila pomembna oseba hladna, zavračajoča, 

nepredvidljiva, neobčutljiva, se otrok nauči, da na druge ne more računati, kadar potrebuje 

podporo in tolažbo (Cugmas, 1998). »To, kar posamezniku na začetku predstavlja 

reprezentacije specifičnih interakcij s figuro navezanosti v otroštvu, postanejo v odrasli dobi 

osrednje in temeljne značilnosti njegove osebnosti, ki se kažejo v odraslih odnosih in so 

temelj njegovega navezovalnega sistema v odraslosti« (Mikulincer in Shaver 2007, str. 23). 

Zato lahko upravičeno sklepamo, da bodo ponotranjene izkušnje iz otroštva vplivale na naša 

pričakovanja, kako dostopne oziroma odzivne bodo bližnje osebe, pomembni drugi oziroma 

intimni partnerji, saj je osrednja misel teorije navezanosti ta, »da je posameznikov stil 

navezanosti v odraslosti odraz njegove zgodovine navezanosti« (Tomec 2005, str. 409). Glede 

na tematiko pričujoče magistrske naloge se nam zdi omembe vredno Leedsovo (1999) 

teoretiziranje, kako posameznikova domišljija in njegovi delovni modeli oblikujejo njegovo 

spolno poželenje, ki ga Leeds (prav tam) definira kot relacijsko ali latentno. Leeds meni, da je 

razvoj posameznika odvisen od različnih razpoložljivosti čustev v medosebni navezanosti 

(odnosnostno) in fiksirano na objekt ali idealizacijo (latentno). Čustveno razpoložljivost 

opisuje v odnosu z udobjem (varnostjo), tesnobo in izogibanjem. Leedsova teorija spolnega 

poželenja je nadalje sestavljena še iz dveh spremenljivk: udobje v povezavi z medosebnimi 

odnosi in udobje v povezavi z domišljijo. Če starš konsistentno odgovarja otroku, mu na ta 

način dovoljuje, da vzpostavlja varno osnovo. Otrok v tem primeru doživlja udobje v 

povezavi z medosebnimi odnosi, razvija in oblikuje delovne modele udobja v odnosih, ki 

služijo kot model za vso prihodnost medosebnih odnosov (Leeds, 1999). Za tiste otroke, ki ne 

vzpostavijo ugodja v medosebnih odnosih, se navezanost formira z objektivizacijo in 

idealizacijo. Leeds (1999) trdi, da se spolna objektivizacija pojavi med tretjim in petim letom 

starosti s ciljem vzpostavitve varne osnove navezanosti. V odrasli dobi te fantazije služijo kot 

nadomestna podlaga, kaj je normalno in varno v medosebnih odnosih. Menimo torej lahko, da 

so osebe, ki razvijejo zasvojenost z internetnim seksom, doživljale relacijsko deprivacijo in so 

s ciljem vzpostavljanja varne navezanosti razvile delovni model latentnega spolnega 

poželenja, pri čemer jim v odrasli dobi internetni seks zagotavlja prav to varno osnovo. Ko 

odraščamo, se naše potrebe po navezanosti ne spreminjajo. Potrebujemo povezave, ki nam 

dajejo oporo. Ob ljudeh, s katerimi smo si blizu, se moramo počutiti zaščitene, varne in 
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pomirjene ali…, kot zapiše Daniel Siegel: »Sam sem varno navezan na svojo ženo in ona 

name. Kadar sva pod vplivom stresa, iščeva uteho drug v drugem in ponotranjiva občutek, da 

bo tisti dan drugi poskrbel za občutek varnosti« (Siegel 2014, str. 37). 

 

2.4.4. Navezanost v odraslosti 

Navezanost v odraslosti sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (1987) začela povezovati in 

resno preučevati raziskovalca Hazan in Shaver. V svojih empiričnih študijah sta domnevala, 

da se navezanost vzpostavi tudi v odraslih partnerskih odnosih in da jo v veliki meri 

oblikujejo izkušnje navezanosti iz otroštva. Zanimalo ju je, kako zgodnji odnosi navezanosti 

vplivajo na zmožnost oblikovanja intimnih odnosov v odraslosti. Opazovala sta dinamiko 

romantičnih partnerskih odnosov in ugotovila, da daje pečat intimnim, čustvenim vezem 

vedenjski sistem, ki se razvije v otroštvu in zagotavlja zadovoljevanje potrebe po čustveni 

podpori in varnosti. Zaključila sta, da je romantični odnos med odraslimi oblika navezanosti, 

vendar vključuje še vedenjski sistem skrbi in spolnosti. V tem se navezanost odraslega in 

otroka razlikujeta. Vlogi navezanosti in skrbi se izmenjujeta oziroma sta dvosmerni.  

 

Posameznik deluje včasih v odnosu kot skrbnik, drugič, ko je anksiozen, kot prejemnik skrbi, 

njegov stil navezanosti pa vpliva na kakovost čustvene vezi med partnerjema (Hazan in 

Shaver, 1987). Potrdila sta torej Bowlbyevo teorijo, da se aktivira sistem navezanosti v 

kateremkoli obdobju življenja, in sicer najbolj takrat, ko posameznik izkuša močno željo po 

iskanju pomoči in tolažbe. Čustvena varnost v odnosih izhaja iz odnosov navezanosti. Mnogo 

avtorjev je pri svojem raziskovalnem delu prišlo do podobnih ugotovitev kot Hazan in Shaver. 

Tako tudi Erzar in Kompan Erzar (2011) menita, da dajejo odrasli intimni odnosi partnerjem 

tako čustveno varnost, kot jo poznamo iz odnosov med otrokom in starši. 

 

Avtorja pritrdilno odgovarjata tudi na vprašanje, ali je način navezovanja v odraslosti 

podoben procesu navezovanja v otroštvu in navajata faze razvoja navezanosti, ki si sledijo v 

enakem zaporedju tako v otroštvu kot tudi v odraslosti: 

 Prednavezanost 

Proces navezovanja pri otroku in odraslem traja nekaj mesecev; otrok išče najprej stik s širšo 

okolico in postopoma zoži polje stika na domače osebe. Podobno gre tudi pri vzpostavitvi 

odrasle navezanosti. Faza relativne odprtosti, ko posameznik išče stik preko nasmihanja, 

spogledovanja, izžarevanja privlačnosti, ima veliko težo potez navezanosti, ki kažejo na 
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globlji potencial zveze. 

 

 Nastanek navezanosti 

Otrok okrog tretjega meseca starosti še posebej, ko je v stiski, išče stik s primarnim 

skrbnikom, največkrat materjo. V odrasli dobi ustreza temu procesu zaljubljenost, ki prinaša 

partnerjema varnost in ugodje. 

 

 Prava navezanost ali prava ljubezen 

Med drugim in tretjim letom starosti otrok raziskuje, se druži z vrstniki in ne potrebuje več 

tako močno materine fizične bližine. Podobno je v partnerskem odnosu, ko se po fazi 

zaljubljenosti pomen spolnosti zmanjša, poveča pa se pomen čustvene opore in povezanosti.  

 

»Partnerja usmerjata svojo energijo v svet, v dosežke zunaj odnosa, njun odnos postaja 

pomirjujoč prek čustvenega stika, ki vključuje tudi spolnost« (Erzar in Kompan Erzar 2011, 

str. 199). 

 

Tudi po mnenju Gostečnika (2010, str. 117) so »oblike navezav v intimnih odnosih, ki se 

odražajo v odrasli dobi, kristalna odslikava odnosov v infantilni dobi«. Longitudinalne študije 

(Bruschweiler-Stern in drugi, Clulow v Gostečnik 2010, str. 117) so pokazale in potrdile 

domnevo, da ponotranjene izkušnje iz otroštva, kjer je od odzivnosti otrokove figure 

navezanosti odvisno, kakšne odnose bo otrok gradil, vplivajo na to, kako stabilni, trajni in 

vzajemno zadovoljujoči bodo njegovi odnosi v prihodnosti. 

 

2.4.4.1. Stili navezanosti v odraslosti 

V Hazanovi in Shaverjevi študiji (1987) se je pokazalo, da se tudi odrasli tako kot otroci 

razvrstijo v tri stile navezanosti, ki se med seboj razlikujejo po izkušnji navezanosti iz 

domačih družin glede pričakovanj v zvezi z intimo in različnimi izkušnjami v intimnih 

odnosih. Tako navedeta varen, izogibajoč in ambivalenten stil navezanosti v odraslosti. 

Popravki njunega prvotnega samoocenjevalnega vprašalnika so pokazali, da bi bilo treba o 

stilih odrasle navezanosti govoriti kot o dimenzijah, ne kategorijah, kar pomeni, da odraslih ni 

mogoče preprosto umestiti v eno izmed treh kategorij, pač pa je bolj verjetno to, da ena 

kategorija vsebuje elemente tudi drugih kategorij. Ugotovila sta, da 56 % odraslih poroča o 

varni navezanosti, 25 % jih poroča o izogibajočem stilu in 19 % o tesnobno/ambivalentnem 
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stilu navezanosti, kar v odstotkih približno sovpada s sodobnimi in zelo razširjenimi 

longitudinalnimi študijami stilov odrasle navezanosti, v katere je bilo vključenih tisoče 

predstavnikov, ki so pokazale, da je 59 % ljudi varno navezanih, 11 % ljudi anksiozno-

ambivalentno navezanih, 25 % pa jih spada v kategorijo izogibajoče navezanih 

(Bruschweiler-Stern in drugi v Gostečnik 2010, str. 121).  

 

Drugi avtorji (Bartholomew in Horowitz 1991) so nadaljevali delo, ki sta ga začela Hazanova 

in Shaver in so navezanost v odraslosti definirali v dveh temeljnih dimenzijah: 

1. Model sebe, ki je lahko pozitiven (posameznik sebe dojema kot vrednega ljubezni) ali 

pa negativen (nisem vreden ljubezni). 

2. Model drugih, ki je lahko pozitiven (posameznik druge dojema kot vredne ljubezni, 

zaupanja in pozornosti) ali pa negativen (drugi ljudje so nezanesljivi ali zavračujoči). 

 

Na podlagi teh dveh modelov Bartholomew in Horowitz (1991) konceptualizirata dve 

dimenziji, odvisnost in izogibanje (slika 2), in kot rezultat kombiniranja obeh dimenzij opišeta 

štiri stile navezanosti v odraslosti, ki se razlikujejo v dimenzijah podobe o sebi in drugih. 

Anksiozno ambivalentno navezanost pojmujeta kot preokupiran stil navezanosti, dosežek 

njunega modela pa je prav razdelava in specificiranje izogibajočega stila navezanosti v 

odraslosti na dva stila navezanosti: 

a) plašljivo-izogibajoč stil (angl. fearful), za katerega je značilen strah pred navezanostjo 

b) odklonilno-izogibajoč stil (angl. dismissing), za katerega je značilno izražanje 

neodvisnosti in nepomembnosti medosebnih odnosov (Kompan Erzar, 2006; Žvelc in 

Žvelc, 2006; Torkar in Erzar, 2007). 
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Tabela 2.2: Štiridelni model odrasle navezanosti (Bartholomew in Horowitz, 1991) 

  MODEL SEBE (ODVISNOST) 

  
POZITIVEN 

(NIZKA) 

NEGATIVEN 

(VISOKA) 

MODEL 

DRUGIH 

(IZOGIBANJE) 

POZITIVEN 

(NIZKO) 

VAREN 

udobnost v intimnosti in 

avtonomiji, sproščen 

glede čustvene bližine in 

navezovanja 

PREOKUPIRAN 

pretirano odvisen, 

tesnoben in odvisen od 

odnosov, išče sprejetost 

NEGATIVEN 

(VISOKO) 

ODKLONILEN 

(IZOGIBAJOČ) 

zanikanje navezanosti, 

kontra – odvisen, 

odklanja potrebo po 

navezanosti in odvisnosti 

PLAŠLJIV 

(IZOGIBAJOČ) 

strah pred navezanostjo, 

socialno izogibajoč, 

prestrašen, želi si bližine, a 

se stikov izogiba 

Vir: Erzar in Kompan Erzar (2011, str. 205); Žvelc in Žvelc (2006, str. 55); Torkar in Erzar 

(2007, str. 99) 

 

Prikazane kategorije navezanosti v odraslosti se pri vzpostavljanju intime v odraslih odnosih 

kažejo na naslednje načine (Torkar in Erzar, 2007): 

 

VAREN: pomeni imeti občutek lastne vrednosti in biti vreden ljubezni in pričakovanje, da so 

drugi ljudje v splošnem sprejemljivi in naklonjeni. 

PREOKUPIRAN: pomeni nezaznavanje občutka lastne vrednosti v kombinaciji s pozitivno 

oceno drugih.  

 

ODKLONILEN (IZOGIBAJOČ): pomeni zaznavanje lastne vrednosti (si vreden ljubezni) v 

kombinaciji z negativnim razpoloženjem do drugih. Osebe ohranjajo v odnosih občutek 

neodvisnosti, neranljivosti in samozadostnosti.  

 

PLAŠLJIV (IZOGIBAJOČ): pomeni občutek lastne nevrednosti (nisi vreden ljubezni) v 

kombinaciji s pričakovanjem, da so tudi drugi nenaklonjeni. 
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Na podlagi navedenih opisov sta Bartolomew in Horowitz (1991) sestavila vprašalnik 

medosebnih odnosov (Relationship questionnaire), v katerem uporabita vse štiri stile 

navezanosti in ga bomo v prevedeni obliki (Žvelc in Žvelc, 2006) uporabili tudi v empiričnem 

delu za potrebe našega raziskovalnega dela.  

 

Erzar in Kompan Erzar (2011) ugotavljata, da se je v zadnjem času ta model zelo uveljavil in 

potrdil domnevo o kategorijah odrasle navezanosti, ki sta v tem primeru definirani z vidika 

doživljanja sebe in drugih.  

 

Kompan Erzarjeva (2006) na podlagi študij Shaverja in Cassidya opozarja, da se oblika 

navezanosti v odrasli dobi glede na izkušnje v odnosih lahko tudi spremeni. Kako lahko 

posameznik, delovni model, ki ga je razvil v otroštvu in predstavlja podlago za intimne 

odnose v odraslosti, spremeni? Na tem mestu Kompan Erzarjeva (prav tam) omenja ameriško 

raziskovalko navezanosti in internih delovnih modelov Mary Main, avtorico Intervjuja odrasle 

navezanosti (angl. Adult Attachment Inteview, AAI, 1985), ki na podlagi svojih raziskav trdi, 

da lahko odrasli pobegnejo iz svoje lastne zgodovine navezanosti izključno, v kolikor se 

trudijo, da bi razumeli in predelali svojo lastno izkušnjo. 

 

2.4.5. Značilnosti stilov navezanosti v odraslosti oziroma intimnem partnerskem odnosu 

2.4.5.1. Stil varne navezanosti 

Za ljudi, ki klasificirajo svoj stil navezanosti kot varen, je značilno, da se zbližajo z drugimi 

ljudmi brez čustvenih težav, poiščejo si ljudi, s katerimi sklenejo prijateljstva in partnerstva, 

razumejo, da je to lahko tudi tvegano, vendar je treba za globok intimen odnos sprejeti tudi 

določen izziv. V odnosih se počutijo varne, zanesejo se na druge in tudi drugi se zanesejo 

nanje. Z drugimi ljudmi so povezani, vendar hkrati ohranjajo svojo individualnost. Ni jih 

strah, da bi se jim ljudje preveč približali, jih zapustili ali ne sprejemali. O sebi imajo 

pozitivno predstavo in so kot osebnostno uravnoteženi. Poznajo svoje dobre in slabe plati, 

postavljajo si realistične načrte in cilje in se uspešno prilagajajo različnim življenjskim 

izkušnjam. Predvsem se varno navezani v odrasli dobi počutijo vredne ljubezni in 

spoštovanja. Do drugih so senzitivni in nimajo težav z deljenjem svojih čustev in izkušenj z 

drugimi. Njihov delovni model je fleksibilen, se z novimi informacijami akomodira, kar 

pomeni za odnos funkcionalnost (Bartholomew, 1990; Bartholomew in Horowitz, 1991; 
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Žvelc in Žvelc, 2006; Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011).  

 

Varno navezani posamezniki si želijo intimnosti, vzajemnosti in zaupajo, da bo partner ob 

njih, ko ga bodo potrebovali. Zato zmorejo vzpostaviti intimnost v odnosih hitro in s 

precejšnjo lahkoto. Bartolomew in Horowitz (1991) navajata, da je za varno navezane osebe 

značilna intimnost, bližina, spoštovanje in zaupanje. Svoje emocije konstruktivno modulirajo 

in imajo ob novih izkušnjah sposobnost fleksibilne akomodacije svojih delovnih modelov iz 

zgodnjega otroštva. Kobak in Hazan (v Žvelc 2011, str. 119) opišeta varno navezane odrasle 

posameznike kot osebe, ki v odnosu konstruktivno uravnavajo svoje emocije in imajo boljšo 

možnost prilagajanja. 

 

2.4.5.2. Anksiozno – ambivalenten (preokupiran) stil navezanosti 

Za ljudi, ki svoj stil navezanosti klasificirajo kot anksiozno-ambivalenten (po Hazan in 

Shaverju, 1997) oziroma preokupiran (po Bartholomewu in Horowitzu, 1991) je značilno, da 

težijo k stikom z drugimi ljudmi in se brez tesnih stikov ne počutijo dobro. Želijo se 

popolnoma čustveno zbližati z ljudmi, vendar ugotavljajo, da si drugi ne želijo tako tesnih 

stikov kot oni sami. Sebe vrednotijo nizko, druge pa pozitivno, kar kaže na njihovo nizko 

samopodobo. Povečano izražajo stisko in jezo. Svoje potrebe tlačijo in se prilagajajo, da bi 

bili sprejeti (Bartholomew, 1990; Bartholomew in Horowitz, 1991; Žvelc in Žvelc, 2006; 

Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011). 

 

Osebe s tem stilom navezanosti doživljajo ljubezen kot obsesijo. Odrasli s tem stilom 

navezanosti imajo zelo velika pričakovanja, kar se tiče bližine in intime, se hitro in z lahkoto 

se zaljubijo, v ljubezenskih odnosih pa doživljajo veliko čustvenih vzponov in padcev. V 

partnerskih odnosih so pogosto zaskrbljeni, če jih ima partner rad in si želijo popolnega 

čustvenega zlitja z drugo osebo. Zanje sta značilni požrtvovalna skrb za druge, odvisnost in 

posesivnost, zavedanje, da si intimnosti želijo bolj kot partner, strah jih je zavrnitve. Pogosto 

so nezadovoljni s skrbjo ali podporo, ki jo prejemajo od drugih. Ker nosijo v sebi konflikt 

med pozitivnimi in negativnimi lastnostmi osebe, na katero so navezani, pogosto teh lastnosti 

ne zmorejo integrirati, zato zapadejo v začarane kroge jeze, strahu pred izgubo, krivdo ali 

dokazovanjem ljubezni (Bartholomew, 1990; Bartholomew in Horowitz, 1991; Žvelc in 

Žvelc, 2006; Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011). 
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2.4.5.3. Izogibajoč stil navezanosti 

 

Hazan in Shaver (1987), ki sta stile navezanosti v odraslosti delila na tri kategorije, opišeta 

osebe s tem stilom navezanosti kot osebe, ki jih je strah intimnosti, zato jim je bližina z 

drugimi ljudmi neprijetna. V odnosih so distancirani, pogosto osamljeni, kažejo tudi višjo 

sovražnost do soljudi. Disfunkcionalna jeza je pogosto njihov kontrolni mehanizem za 

postavljanje emocionalne meje, ko jim bližina z drugimi predstavlja nelagodje. Njihova ego 

moč je šibka, zato izražajo pomanjkanje zaupanja v razpoložljivost drugih (Erzar in Kompan 

Erzar 2011; Žvelc 2011). V spolnosti želijo obdržati čustveno distanco (Kobak in Sceery v 

Žvelc 2011, str. 120).  

 

V pričujočem delu uporabljamo opis štirih stilov navezanosti Bartholomewa in Horowitza 

(1991), ki sta izogibajoči stil navezanosti razdelila na dva stila: plašljivo izogibajoči in 

odklonilno izogibajoči. Ugotovitev Bartholomewa (1990) da se izogibanje navezanosti v 

partnerskem odnosu lahko izkazuje kot strah pred intimnostjo ali pa kot nezmožnost 

vzpostavljanja intimnih odnosov je temeljna razlika navedenih stilov. Plašljivo izogibajoči si 

stikov in bližine z drugimi želi, a se tega boji, odklonilno izogibajoči pa ne priznava potrebe 

po globljih stikih ali bližini z drugimi in deluje samozadostno (Bartholomew in Horowitz, 

1991). 

 

 Plašljivo izogibajoč stil navezanosti 

Osebe s plašljivo izogibajočim stilom navezanosti pri navezovanju stikov z drugimi ljudmi 

niso sproščene. Drugim ljudem težko zaupajo, se težko zanesejo nanje, čeprav si z njimi želijo 

tesnih čustvenih odnosov oziroma biti odprti in ranljivi. Bartholomew in Horovitz (1991) 

poimenujeta njihovo vedenje separacijska anksioznost, saj se ljudje s tovrstno obliko 

navezanosti bojijo, da bi bili prizadeti, če bi se jim kdo približal, hkrati pa bi radi bili odprti in 

zaupljivi. Imajo nizko stopnjo samozaupanja, so zelo ranljivi in čustveno manj izrazni 

(Bartholomew in Horowitz, 1991; Žvelc in Žvelc, 2006; Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan 

Erzar, 2011; Žvelc, 2011). Težko se spustijo v partnersko razmerje, če pa se, prevzamejo 

pasivno vlogo. Negativni model sebe in drugega se kaže v doživljanju sebe kot nevrednega 

ljubezni, drugih ljudi pa kot zavračajočih in nevrednih zaupanja. Zelo pozorni in občutljivi so 

na to, kako se drugi odzivajo nanje in v kolikšni meri jih drugi sprejemajo. Počutijo se, da v 

odnosu dajejo več od partnerja. Izogibajo se bližini, kar jim omogoča, da se s tem zavarujejo 
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pred pričakovano zavrnitvijo drugih (Bartholomew in Horowitz, 1991; Žvelc, 2011).  

 

 Odklonilno izogibajoč stil navezanosti 

Za osebe, ki so odklonilno izogibajoče navezane, je značilno, da se počutijo dobro brez tesnih 

odnosov z drugimi. Zelo pomemben jim je občutek neodvisnosti in samozadostnosti. 

Odklonilni – izogibajoče navezani posamezniki vrednotijo sebe pozitivno (slika 2) in svojih 

slabih strani ne sprejemajo, vendar Mikulincer (v Žvelc in Žvelc 2006, str. 59) v svojih 

raziskavah ugotavlja, da različnih delov sebe nimajo integriranih v skladno celoto, kar kaže na 

to, da je struktura njihove samopodobe zelo šibka, slabo integrirana in nekoherentna.  

 

Bartholomejewa (v Žvelc 2011, str. 120) razloži, da je pozitivna samopodoba na bolj ali manj 

zavestni ravni, medtem ko naj bi na nezavedni ravni izogibajoče osebe čutile negativno do 

sebe. Idealizacija sebe deluje kot obrambni mehanizem pred izkušnjami zavračanja s strani 

drugih ali pa obramba pred spoznanjem svojih lastnih pomanjkljivosti. Na druge gledajo 

negativno, ne želijo se zanašati nanje in ni jim všeč, če se drugi zanašajo nanje. Uporabljajo 

strategije, ki jim omogočajo, da se izogibajo doživljanju negativnih čustev, potreb navezanosti 

in jim omogočajo, da ohranjajo občutek neodvisnosti in neranljivosti. Poudarjajo pomembnost 

dosežkov, neodvisnosti in svobode (Bartholomew in Horowitz, 1991; Žvelc in Žvelc, 2006; 

Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011). 

 

Osebe s takim stilom navezanosti se izogibajo odnosom, ki zahtevajo bližino in intimnost in 

se tako varujejo pred razočaranjem. Odnose gradijo bolj na vzajemnih aktivnostih in interesih, 

kot pa na čustveni bližini. Za partnerske odnose, ki jih vzpostavljajo, je značilno pomanjkanje 

intimnosti, bližine, majhno samorazkrivanje in čustvena izraznost. Primanjkuje jim 

introspekcije. Dogodkom, ki povzročajo boleča občutja, zmanjšujejo pomembnost. 

Samozadostni občutek sebe, za katerim se ponavadi skriva ranjena podoba, onemogoča 

takemu posamezniku, da bi s partnerjem vzpostavil globlji stik. Kadar koli se jim kdo približa 

in želi ta stik vzpostaviti, se počutijo nelagodno. Kot otrok je ta oseba v najzgodnejšem 

odnosu s starši razvila namišljeno vez, ki predstavlja del njene psihične strukture, ki vse 

življenje uravnava odnose z bližnjimi. Tako tudi v intimnem partnerskem odnosu deluje 

zaprto in umaknjeno vase in tudi tu ustvarja lažno vez. V odnosu, ki temelji na navidezni 

povezavi, si ne upa odpreti, pokazati bližine, spregovoriti o svojih čutenjih in mišljenju, 

poslušati drugega in se zateka k raznim oblikam namišljenih zadovoljitev, kot so sanjarjenje, 

omamljanje, nesmiselno delo, manipulacija in tudi spolnost. To ji ustvarja občutek 
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samozadostnosti in navidezne neodvisnosti od drugih (Bartholomew in Horowitz, 1991; 

Kompan Erzar, 2003; Žvelc in Žvelc, 2006; Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; 

Žvelc, 2011). Bruschweiler-Stern, Clolow in Solomon (v Gostečnik 2010, str. 119) so v svojih 

raziskavah ugotovili, da se »izogibajoče navezani posamezniki velikokrat zadovoljujejo s 

kratkotrajnimi zvezami ter se nagibajo k nezvestobi in spolnim odnosom brez ljubezni«. 

Izogibajoče navezane osebe intimo zamenjujejo zgolj za spolnost, le ta pa jim predstavlja 

nadomestek za intimni oziroma pristen odnos. Kmalu pa jim spolnost ne pomeni več samo 

stika z ljudmi, ampak se lahko sprevrže v zasvojenost, njihovo telo pa še vedno hrepeni po 

ljubezni, nežnosti in intimi, a se ravno tega najbolj boji (Gostečnik, 2010). 

 

Mitchell (v Gostečnik 2010, str. 120) pravi, da  »stili navezanosti ne vplivajo samo na način, 

kako se ljudje vedejo v romantičnih navezanostih, kako pridejo skupaj, v čem se privlačijo in 

v kakšnih oblikah skrbijo drug za drugega, ampak se kažejo predvsem v njihovih odnosih do 

spolnosti, saj je spolnost vedno arena, v kateri se na najbolj plastičen način pokaže, kdo 

posameznik v resnici je«.  

 

2.5. Navezanost – intima – spolnost – zasvojenost 

Primarni odnosi se oblikujejo v našem otroštvu, v družini in nas najbolj zaznamujejo, saj 

predstavljajo model za vse nadaljnje odnose, ki jih vzpostavljamo kasneje v življenju. Teorija 

navezanosti predpostavlja, da intimne odnose odraslih vodijo notranji delovni modeli, ki so 

izoblikovani na temelju zgodnjih doživetij v odnosih z drugimi in oblikujejo tudi njihova 

prepričanja, ali so vredni ljubezni in ali drugim lahko zaupajo (Gostečnik, 2010). Kompan 

Erzarjeva (2003) meni, da je oblika navezanosti ključni notranjepsihični mehanizem v 

povezavi z oblikovanjem posameznikove sposobnosti izgradnje intime, ki se v odrasli dobi 

najbolj razkriva v partnerskih odnosih. Zadovoljstvo v intimnih odnosih je pomemben vidik 

duševnega zdravja in ga uvrščajo med najpomembnejše stvari, ki dajejo življenju smisel 

(Thelen v Torkar in Erzar 2007, str. 97). »Čustvena podpora, skrb in spolna zadovoljitev so 

potrebe, ki jih ljudje običajno zadovoljujemo v intimnih odnosih« (Tomec 2005, str. 410).  

 

»Intimnost v svojem jedru pomeni zmožnost deliti ranljivost
9
. Ko oba partnerja sodelujeta v 

                                                 
9
 »Ranljivost vključuje skrite želje, strahove, upe, fantazije in sanje, ki jih ljudje po navadi ne 

pripovedujemo drugim, saj se bojimo, da se bomo s tem izpostavili in bomo bolj ranljivi, če jih 
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recipročnem deljenju ranljivosti, lahko trdimo, da je njun odnos intimen. Intimnost vključuje 

sposobnost biti v stiku sam s seboj, s svojim notranjim svetom in zaupanje, da deliti ta 

notranji svet z drugim ne bo imelo slabih posledic« (Gostečnik 2001, str. 130). Čeprav mnogi 

intimnost največkrat povezujejo s spolnostjo, ugotavljamo torej, da je bistvo intimnega 

odnosa veliko globlje in kompleksnejše kot spolnost, ki je zgolj sestavni del vsakega 

intimnega odnosa. Brajša (1982, str. 190) meni, da je »kakovost odnosov med seksualnima 

partnerjema premo sorazmerna s kakovostjo njune seksualnosti«. V zreli partnerski ljubezni 

torej ne moremo mimo spolnosti in obratno pri spolnosti ne moremo mimo ljubezni. Na 

področju spolnosti se pokaže naš odnos do ljubezni. Ljubezen in spolnost sta medsebojno 

povezana in krožno s povratno povezavo oz. t.i. ''feedbackom'' recipročno vplivata druga na 

drugo. Poudari, da človekova seksualnost ni le fiziološka, niti individualno-psihološka, ampak 

je predvsem odnosno-doživljajska kategorija. Tako razlikuje med spolnostjo, v kateri se 

srečajo ljudje, osebe, osebnosti, in spolnostjo, v kateri tega ni. Tudi Gostečnik (2008c, 2010) 

opiše spolnost kot odraz bližine, intime in oddaljenosti, kot odraz najglobljih sporočil o 

človeškem doživljanju drug drugega, odraz senzualne privlačnosti, v kateri se prek dotika, 

objema in nežnosti gradi človeška psiha in pravi: »Spolnost v vsej svoji izraznosti najmočneje 

odseva najgloblje vibracije človeške psihe in pokaže, kdo človek v resnici je. Spolnost je 

prizorišče, kjer se odvijajo najbolj značilne vloge medčloveških odnosov, ki kličejo po 

razrešitvi« (Gostečnik 2008c, str. 89). Viktor Frankl meni, da lahko človek, ki ljubi in v 

ljubezni doživlja drugega, glede na svojo večplastno osebno zgradbo razvije različne oblike 

razmerja do ljubezni. O spolnosti pravi, da je »človeška spolnost je več kot gola spolnost, saj 

je toliko človeška, kolikor izraža ljubezenski odnos« (Frankl v Lukas 1993, str. 17). Taka 

ljubezen daje človeku srečo in je izraz duhovnega doživljanja človeka (Frankl, 1994). William 

Glasser
10

 (1998, 2007) poudarja pomen zadovoljujočih odnosih s soljudmi in trdi, da večina 

težav izvira iz nezadovoljujočih medsebojnih odnosov. Pravi, da sta ljubezen in pripadnost 

osnovni psihološki potrebi (poleg potreb po uveljavljanju, uspehu, svobodi, zabavi, 

prijateljstvu, moči …), ki sta s psihološkega vidika tako pomembni, kot nagon po preživetju. 

Glasser meni, da je najboljša intimna izkušnja spolna ljubezen, to je odnos, v katerem sta 

ljubimca tudi zelo dobra prijatelja. Tudi v luči teorije navezanosti spolnost ne izhaja iz 

nagonskega sistema, ki teži k sprostitvi, pač pa imajo odrasli odnosi in spolnost drugačen 

smisel in cilj. Vključeni so v sistem navezovanja, kar pomeni, da odnosi ne služijo spolnosti, 

                                                                                                                                                         
razodenemo. Ko sta si partnerja blizu oziroma zaživita intimo, postanejo ravno te skrivnosti bistveni 

vidiki njunega odnosa« (Gostečnik 2010, str. 257). 
10

 Dr. William Glasser, psiholog in psihiater, je avtor realitetne terapije – teorije izbire (Vikipedija, 

2014). 
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pač pa obratno: spolnost služi odnosu in intimi. Odnos je prvenstveno namenjen temu, da 

partnerja drug drugemu nudita varnost in oporo, si zaupata in pripadata (Erzar in Kompan 

Erzar, 2011).  

 

Navedeni avtorji, ki pišejo o spolnosti v partnerskem odnosu, menijo in ugotavljajo torej, da 

je spolnost v odnosu izraz ljubezni, globoke naklonjenosti in zmožnosti vzpostavljanja intime. 

Topić (v Carnes 2010, str. 17) opredeljuje zdravo spolnost kot popolno nasprotje tega, kar je 

internetni seks, saj »približati se drugemu človeku na področju spolnosti pomeni tvegati 

ranljivost«, odnos na internetu pa vključuje zgolj iluzijo o bližini.  

 

V našem razmišljanju lahko upravičeno sklepamo, da je izbira promiskuitetnega vedenja 

odnosni obrambni mehanizem, ki se kaže kot izogibanje oziroma nezmožnost vzpostavitve 

polnovrednega ljubezenskega, zakonskega in tudi spolnega življenja, kar lahko imenujemo 

tudi psihoseksualna nezrelost
11

. Tudi Gostečnik (2010) ugotavlja, da mora odrasla oseba 

najprej doseči določeno emocionalno globino in zrelost, da se lahko zaljubi tako, da bo iz tega 

mogoče pričakovati tudi intimen odnos in zlasti, da zmore ta odnos tudi ohraniti. Kaže se med 

sposobnostjo ljubiti in biti ljubljen ali popolno nesposobnostjo ljubiti.  

 

O zrelosti v odnosu razmišlja tudi Feldman (2008, str. 61). Meni, da v iskrene intimne odnose 

lahko stopa le zrel posameznik (pri čemer zrelost pojmuje kot popolno osvoboditev od 

katerekoli odvisnosti), ki se ne boji bližine in je sposoben v odnosu tako sprejemati kot tudi 

dajati. Po mnenju Frankla gre v primeru pornografije, za razčlovečenje spolnosti, saj 

predstavlja pornografija razmerje do spolnosti kot do sredstva za dosego užitka, torej je 

spolnost razvrednotena zgolj v zadostitev gona in naslado. Frankl osebo, ki si pomaga z 

onanijo in potrebuje pornografijo, uvršča med ljudi, ki so v svojem spolnem razvoju in 

zorenju obstali na prvi stopnji razvoja, ki odraža najbolj primitiven odnos do ljubezni in 

spolnosti ter znak psihoseksualne zaostalosti (Frankl v Lukas 1993, str. 15–20).  

 

Gostečnik (2012) meni, da je pornografija iskanje odnosa, kjer postane spolnost močan vzgib, 

ki skoraj povsem zamegli in razvrednoti vse ostale zdrave komponente odnosa, saj gre vsaj na 

zunaj zgolj za iskanje telesne spolne zadovoljitve, pri tem pa za degradacijo zdravega odnosa, 

                                                 
11

 »Psihoseksualno zrel človek zadovoljuje svoje spolne nagone samo s človekom, s katerim je dovolj 

čustveno povezan. Tak človek partnerju popolnoma odpre svojo osebnost in brez omejitev sodeluje z 

njim na vseh področjih življenja.« (Veliki splošni leksikon, 1998) 
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človeškega dostojanstva in spolnosti kot take. Tudi Sanja Rozman (v Carnes, 2006) piše o 

zlorabi oziroma uporabi seksa iz ''napačnih'' razlogov in motivov kot nadomestilo za tisto, kar 

v resnici potrebujemo in imajo za posledico občutke naraščajočega nezadovoljstva, jeze in 

brezupa. 

 

Medtem ko je želja po spolnosti s partnerjem lahko duhovno motivirana, ker se ljubimo in 

nam je mar za drugega ter se zato želimo počutiti povezane, pa se za seks lahko 

odločimo, da bi zmanjšali občutke jeze, sovraštva, strahu, žalosti ali negotovosti. To 

lahko počnemo iz želje, da bi se počutili pomembne, ali iz potrebe, da bi se sprostila 

napetost. Lahko iz potrebe, da bi napolnili notranjo praznino (Rozman v Carnes 2006, 

str. 15).  

 

Adams (2013) tako kot mnogi drugi strokovnjaki (Kompan Erzar, 2003; Žvelc in Žvelc, 2006; 

Gostečnik, 2010; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Žvelc, 2011) opozarja, da so zasvojeni s 

seksualnostjo kategorija ljudi, ki jih je intimnosti strah. Čustveno nedosegljivi so tako sebi kot 

tistim okrog sebe, zato so v odnosih z drugimi odtujeni in prisiljeni. Strah pred intimnostjo je 

povezan z ne-varno obliko navezanosti, katere posledica je tudi slaba podoba o sebi.  

 

Samopodoba oziroma samozavest pa ima v intimnem partnerskem odnosu pomembno vlogo, 

saj je zmožnost, da ljubimo drugega bistveno pogojena z ljubeznijo in s spoštovanjem, ki jo 

čutimo do samega sebe. Posameznik pomembnega drugega ne pusti preblizu, ker globoko v 

sebi meni, da je nevreden oziroma se boji, da bo drugi spoznal, da nima tistih vrednosti, s 

katerimi se je predstavil. Sam sebe torej ne sprejema in ne verjame, da si zasluži biti ljubljen. 

V takem odnosu je bližina le površna, kajti vsak globlji odnos prinaša nevarnost, da bo 

posameznik »razkrinkan« (Gostečnik, 2010). Tako lahko začnejo posamezniki zaradi stisk ali 

»praznine«, ki jo čutijo v sebi, bežati k različnim tveganim vedenjem, ki postanejo podlaga za 

razvoj zasvojenosti (Carnes, 2006; Sotlar, 2012).  

 

Nezadovoljujoč medosebni odnos vodi posameznika pogosto v izbiro bega iz stvarnosti, v 

omamo, ki je lahko tudi virtualna erotika. Na ta način skuša zmanjšati bolečino frustracije v 

svojem življenju. Destruktivno vedenje tako postane ponesrečen poskus zadovoljitve svojih 

psiholoških potreb in vir kreativnosti, da bi posameznik dosegel dobro počutje, doživel 

občutek sreče, sprejetosti, moči ali svobode, ki pa se konča s še večjo nesrečnostjo in 

odtujenostjo (Podgornik, 2009, 2012).  
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Teorija navezanosti ponuja oprijemljivo razlago razumevanja etiologije zasvojenosti s 

seksualnostjo, kamor uvrščamo tudi zasvojenost z internetnim seksom. Ena od poglavitnih tez 

teorije navezanosti je, da je temelj družinskega sistema pripadnost in najhujša travmatična 

izkušnja za otroka je prav ranjena pripadnost. Zasvojene osebe izrazito izražajo neuresničeno 

potrebo po pripadnosti, z uporabo različnih substanc ali vedenj, s katerimi postanejo sčasoma 

zasvojeni, utišajo svojo potrebo po pripadnosti in razvijejo samozadostni lažni jaz (Kompan 

Erzar, 2006).  

 

Gostečnik (2001) navaja, da slog navezanosti ne vpliva samo na način, kako se ljudje vedejo v 

svojih romantičnih navezanostih in oblikah skrbi za druge, ampak tudi na njihov odnos do 

spolnosti. Tako lahko izbiro promiskuitetnega vedenja razumemo kot odnosni obrambni 

mehanizem, ki se kaže kot izogibanje intimnosti oziroma nezmožnost vzpostavitve 

polnovrednega ljubezenskega, spolnega in zakonskega življenja oziroma kot motnjo bližine, 

kot jo imenuje Hallova (2013).  

 

Možne vzroke, ki botrujejo razvoju tovrstne psihopatologije lahko iščemo v posameznikovih 

primarnih izkušnjah medosebnih odnosov s pomembnimi drugimi, najpogosteje materjo, kjer 

ni bilo na zadovoljiv način poskrbljeno za regulacijo njegove stiske oziroma njegovih čutenj. 

V takem primeru otrok razvije obrambne mehanizme, oblike psihičnega umika, s katerimi 

samoregulira svoja neugodna čustvena stanja in na ta način nezavedno razvije strategije, ki 

mu omogočijo, da čustveno stisko predela. Strokovnjaki, ki navajajo primere iz klinične 

prakse, opišejo izjave, kjer je masturbiranje postalo strategija soočanja z afekti in način 

iskanja pomiritve in sprostitve, česar niso dobili ob mami ali očetu (Mellody, 2003; Hall, 

2013). Tudi Kompan Erzar (2003) opiše zatekanje v svet omame kot poskus zadovoljitve 

temeljnih potreb in ohranjanje iluzije samozadostnosti. Žvelc (2001, str. 57) meni, da 

»primanjkljaj samoregulacije izhaja iz pomanjkljive internalizacije regulacijskih funkcij 

primarnega objekta«, kar lahko razumemo kot posledico ne-varne navezanosti v otroštvu. 

Kompan Erzarjeva (2003) pojasnjuje, da deluje psihološki proces odvisnosti kot proces 

samoregulacije oziroma samostaršenja, v katerem posameznik blaži bolečino vsakič, ko se 

zave ali občuti potrebo po bližini, tolažbi ali varnosti. V tem procesu predstavlja zasvojenost 

del, v katerem posameznik skuša biti sam sebi mati in prav spolnost je lahko zelo učinkovito 

sredstvo za ubijanje boleče osamljenosti, ki služi kot tableta proti bolečinam: sprošča notranje 

napetosti, pomirja trenutno stisko in ohranja prepričanje, da je bolečino možno zmanjšati z 

zunanjimi posegi v telo. Posameznik se s tem se ne izpostavlja tveganju, da bi v odnosu bil 
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razočaran, zavržen ali zapostavljen in vsako iskreno doživljanje bližine ali pristne ljubezni 

razume kot grožnjo, pred katero se brani tako, da od sebe odganja prav tiste, ki ga imajo 

najbolj radi (Gostečnik, 2008, 2010; Kompan Erzar, 2003).  

 

Avtor relacijske družinske terapije Gostečnik (2000, str. 30), pojmuje vsako zasvojenost kot 

»nadomestek za neuresničen odnos, kot krik telesa po očiščenju od različnih travm in zlorab«.  

 

Zasvojenost vidi kot v otroštvu naučen obrambni mehanizem za prilagajanje na neugodne 

okoliščine oziroma čustvene stiske tudi Rozmanova (2006), ki pojasnjuje, da kasneje ta 

strategija čustvene regulacije ni več izbira, temveč nuja, brez katere se oseba ne počuti več 

dobro. Menimo, da je vedenje, povezano z internetnim seksom v odraslosti, lahko oblika 

čustvene regulacije in posledično sredstvo reševanja relacijskih problemov.  

 

Carnes (2010) opiše internetni seks kot obliko navidezne povezanosti, kjer uporabnik osebo 

na drugi strani računalniške povezave spremeni v objekt in s tem potrdi našo tezo, da je za 

osebe, ki so nagnjene k seksualni zasvojenosti, pogosto značilno, da se bojijo bližine in se 

izogibajo intimnosti. Ker niso odraščale v varnem, trajnem in čustveno uglašenem odnosu s 

starši, so posledično razvile ne-varno obliko navezanosti, ki jo prenašajo v odraslost ali, če to 

razložimo še drugače, otrok, ki v primarni družini ni imel možnosti varne navezanosti, se v 

stiski na duševni in čustveni ravni odklopi, kar predstavlja zanj učinkovit obrambni 

mehanizem, katerega strategijo pogosto prenese v odraslo dobo. Mehanizem navezanosti 

deluje namreč kot instinktivni odziv na nevarnost in potrebo po bližini, kjer zatekanje v 

internetni seks lahko predstavlja obrambno držo, nekaj, kar prinaša ugodje in nadomestilo za 

odnos (Carnes in drugi, 2010).  

 

Leeds (v Zapf in drugi 2008, str. 159) je v svoji študiji ugotovil, da ne-varno navezane osebe 

pogosteje uporabljajo domišljijo in fantazije kot nadomestni način vzpostavljanja občutka 

varnosti. Tako tudi v intimnem odnosu zapolnijo prostor, ki ga sicer nudi ugodje v 

medosebnem odnosu, s seksualnim vedenjem na internetu, ki predstavlja nezavezujoč odnos 

in metaforični nadomestek, v katerem fantazije predstavljajo njihovo varno bazo. Seksualno 

vedenje na internetu omogoča interakcijo tudi, če se nismo naučili zdravega načina vstopanja 

v odnose z drugimi, če smo nezaupljivi ali se v odnosu ne počutimo varno. V resničnih 

odnosih je treba z drugo osebo graditi odnos, pri udejstvovanju na internetu pa razen slike na 

zaslonu v resnici ni ničesar. Podobno trdi Gostečnik (2000), ki zatekanje v svet pornografije 
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opiše kot neuresničeno potrebo po pripadnosti, v kateri je samozadostnost oblika obrambe 

pred bolečimi občutji. Tudi Stephan in Bachmansova raziskava iz leta 1999 (v Zapf in drugi 

2008, str. 162) potrjuje navedeno, saj dokazuje, da so izogibajoče navezani posamezniki 

pogosteje zasvojeni s seksualnostjo prav zaradi svojih relacijsko – destruktivnih vzorcev in da 

je uporaba fantazij vedenje, ki je nadomestilo za intimnost, kjer posameznik ne more 

neposredno nasloviti svojih čustvenih potreb in jih pač izrazi preko (pogosto tveganega) 

spolnega vedenja. Opisana vedenja sovpadajo tudi z Zapfovim (2008) opisom karakteristik 

posameznikov, ki so izogibajoče navezani, kjer navaja, da izkazujejo izogibajoče navezane 

osebe minimalne intimne emocije, strah pred intimnostjo, čustveno hladnost, dvom vase, nižje 

standarde partnerskega odnosa, ki se kažejo tudi kot manj stroga prepričanja glede spolnosti, 

kar jim onemogoča, da bi si poleg spolne intimnosti zagotovili tudi emocionalno intimnost. 

Zato je dostopanje do seksualnih vsebin na internetu lahko nadomestek za pristne odnose prav 

za tiste posameznike, katerih značilnost je izogibajoči stil navezanosti. Na ta način zlorabljena 

seksualnost pa se lahko izrodi v zasvojenost s seksualnostjo. Zasvojenim in tistim, ki se bojijo 

bližine in intime, je skupno kompulzivno ukvarjanje z neko dejavnostjo. Na ta način se jim ni 

treba soočiti s seboj, kar pomeni ukvarjati se z lastnimi čustvi, napakami ali omejitvami. 

 

Ironijo seksualne zasvojenosti zelo dobro opišeta Butler in Zitzman (2005, str. 313), ko trdita, 

da »se kaže prav v človeškem odklopu, ki se zgodi v najbolj intimni človeški povezanosti, 

torej prav tam, kjer bi človek moral biti najbolj »priklopljen«.  

 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 

Problem, ki ga bomo v naši magistrski nalogi izpostavili, je ugotovitev, kako so stili 

navezanosti v odraslosti povezani s seksualnim vedenjem na internetu. Preveriti želimo, ali je 

problematično seksualno vedenje na internetu povezano z ne-varno obliko navezanosti v 

odraslosti. Zanima nas tudi, ali obstajajo utemeljene razlike v stilu navezanosti med osebami, 

ki živijo v intimni partnerski zvezi, in osebami, ki so samske ali razvezane. 

 

Glavni cilj magistrske naloge bo torej preveriti ali obstaja povezava med stilom navezanosti v 

odraslosti in seksualnim vedenjem na internetu.  
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V nalogi bomo zasledovali naslednje cilje: 

 skozi izsledke razvojne znanosti in relacijske paradigme bomo natančneje predstavili 

koncepte teorije navezanosti, ki so pomembni za aplikacijo teorije navezanosti na 

področje problematičnega seksualnega vedenja na internetu, kamor uvrščamo tudi 

zasvojenost z internetnim seksom, 

 natančneje bomo obrazložili in pojasnili pojav zasvojenosti z internetnim seksom in 

opredelili vzroke in možne posledice le-tega, 

 osvetlili bomo problematiko seksualnega vedenja na internetu z vidika medosebnih 

odnosov, 

 povzeli bomo rezultate, ki jih bomo dobili z raziskovalnim delom in jih primerjali z 

drugimi podobnimi raziskavami, 

 raziskali bomo domnevo, da posameznikov stil navezanosti v odraslosti in njegovo 

problematično seksualno vedenje na internetu vzajemno vplivata drug na drugega, 

 preverili bomo razširjenost problematičnega seksualnega vedenja na internetu na 

naključno izbranem vzorcu. 

 

Pričujoča naloga predstavlja dodano vrednost na področju razumevanja zasvojenosti z 

internetnim seksom in nov prispevek na področju preučevanja teorije navezanosti. Ponujala 

bo možnost poglobljenega razumevanja in zdravljenja zasvojenosti s seksualnostjo, ki postaja 

naraščajoč družbeni problem na področju duševnega zdravja. 

 

Koncept navezanosti v odraslosti se nam zdi raziskovalno zanimiv, ker omogoča biološko, 

psihološko in socialno razumevanje oblikovanja, ohranjanja ali razdora odnosov, ki so 

področje, mimo katerega pri preučevanju zasvojenosti z internetnim seksom ne moremo. V 

Sloveniji še nismo zasledili tovrstne raziskave.  

 

3.2. Hipoteze 

Glavno raziskovalno vprašanje, ki nas bo pri delu vodilo, je: 

 

Ali obstaja povezanost med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na 

internetu? 

 

Pregledana literatura (Kompan Erzar, 2003; Carnes, 2006; Gostečnik, 2008b; Hall, 2013) 
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izkazuje, da je dejavnik razvoja in vzdrževanja seksualnega vedenja na internetu nezmožnost 

vzpostavitve stila varne navezanosti v medosebnih odnosih z ljudmi, ki so nam blizu. Takemu 

posamezniku lahko seksualno vedenje na internetu predstavlja nadomestek, s katerim si 

zagotovi varno osnovo. Zato bomo preverili tudi, ali obstaja razlika v stilu navezanosti v 

odraslosti ter seksualnim vedenjem na internetu med udeleženci glede na njihov trenutni 

zakonski stan (v intimni partnerski zvezi, samski). 

 

V ta namen smo postavili naslednje hipoteze:  

 Posamezniki, katerih seksualno vedenje na internetu ni nujno problematično, so bolj 

pogosto varno navezani kot tisti, katerih seksualno vedenje na internetu je 

problematično ali bi v bodoče lahko postalo problematično. 

 Posamezniki, katerih seksualno vedenje na internetu je problematično ali bi v bodoče 

lahko postalo problematično, so bolj pogosto izogibajoče-odklonilno navezani kot 

varno navezani. 

 Posamezniki, ki so trenutno v intimni partnerski zvezi, so bolj pogosto varno navezani 

in bo njihovo seksualno vedenje na internetu manj problematično. 

 

Glede na najnovejšo definicijo zasvojenosti, ki pravi, da je zasvojenost »primarna kronična 

bolezen možganskih sistemov za nagrajevanje in motivacijo ter z njimi povezanih nevronskih 

povezav« (Rozman 2013, str. 23), in zelo nova dognanja na področju nevroznanosti, ki 

dokazujejo, da oblika navezanosti pusti pomembno sled v delovanju možganov na področju 

organskega spomina (Horvat, 2014; Fisher v Carnes 2010, str. 95) ter spoznanja raziskovalcev 

(Clulow v Gostečnik 2010, str. 20), ki so v longitudinalnih študijah dokazali, da se oblike 

navezav, ki so bile formirane v infantilni dobi, prenašajo v odraslo dobo, kar je skladno z 

ugotovitvami avtorjev, ki so raziskovali stil navezanosti v odraslosti (Hazan in Shaver, 1987, 

1993) in stil navezanosti v odraslosti v povezavi s spolnim vedenjem (Brennan, Clark in 

Shaver; Feeney v Tomc 2005, str. 403; Solomon v Gostečnik 2010, str. 140), lahko 

pričakujemo, da bodo vse postavljene hipoteze v našem raziskovanju, potrjene. 

 

3.3. Raziskovalni pristop 

V družboslovnem raziskovanju običajno govorimo o dveh pristopih, paradigmah oziroma 

metodologijah, in sicer o kvantitativni in kvalitativni metodologiji, ki se razlikujeta glede na 

vrsto podatkov ter po načinu zbiranja in analize le-teh. Izbiramo jih glede na to, kaj je za 
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raziskovanje relevantno (Ragin, 2007). Temeljni cilj našega raziskovanja, ki je preveriti, ali 

obstaja povezava med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na internetu, 

nas vodi v izbiro kvantitativne paradigme. 

 

»Kvantitativne metode se osredotočajo neposredno na preučevanje zvez med 

spremenljivkami, še posebej na učinke vzročnih ali neodvisnih spremenljivk na izide ali 

odvisne spremenljivke. Moč povezanosti med neodvisno in odvisno spremenljivko je dokaz 

za podporo ali zavrnitev ideje o tem, da sta ti dve spremenljivki vzročno ali kako drugače 

povezani« (Ragin 2007, str. 157).  

 

Svoja spoznanja in utemeljitve bomo razložili in utemeljili s številkami, pri čemer bomo v 

raziskovanju in interpretaciji znanstvenih spoznanj sledili načelom objektivnosti, 

zanesljivosti, veljavnosti, natančnosti, splošnosti in sistematičnosti. Podatki, ki jih bomo 

zbrali, bodo temeljili na kvantitativni anketni raziskavi.  

 

Anketiranje predstavlja eno osrednjih komponent družboslovne metodologije. V tem okviru 

postaja internet kot raziskovalno orodje vse pomembnejši. Velika večina načel anketne 

metodologije velja tudi za spletno anketiranje, pri tem pa obstajajo tudi določene posebnosti. 

 

Uporaba spletnih anket v raziskovanju ima številne prednosti tako za raziskovalce kot tudi za 

respondente. Metodološke prednosti so predvsem: 

 hitrost zbiranja podatkov, 

 računalniško zbiranje podatkov, ki omogoča zmanjševanje napak pri vnosu v 

podatkovno bazo, kontrolo odgovorov, dinamično prilagajanje vprašalnika (preskoki, 

rotacija idr.), uporaba večpredstavnosti, preseganje geografskih ovir ipd. (www.1ka.si, 

2014). 

 

Kljub številnim metodološkim prednostim spletnih anket pa se je treba zavedati tudi njihovih 

slabosti predvsem v smislu napak (napake nepokritja in vzorčenja, neodgovorov in merjenja). 

Večina teh napak se sicer lahko pojavlja v vseh oblikah anketiranja, ne le v spletnih anketah. 

 

3.4. Vzorec anketirancev 

V začetni fazi priprave na naše raziskovanje smo predvidevali, da bo naš vzorec predstavljala 

https://www.1ka.si/c/646/Merske_napake/?preid=645
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množica respondentov, ki so zaradi problematičnega seksualnega vedenja že poiskali pomoč 

pri psihoterapevtu. Prošnjo smo naslovili na ustanovo, za katero smo predvidevali, da se v 

njej zdravi največ oseb s tako motnjo. Po tem, ko so nam odgovorili, da svojih klientov ne 

nameravajo na noben način izpostavljati, smo se odločili, da izvedemo spletno anketo. 

 

Pri spletnih anketah se soočamo s problemom reprezentativnosti. Statistično sklepanje z 

vzorca na populacijo – ki običajno vključuje interval zaupanja kot merilo za tveganje, da 

se motimo – namreč temelji na tem, da verjetnosti za vključitev poznamo vnaprej in to za 

celotno populacijo. Za spletno anketo, v katero smo povabili prijatelje in naključne 

obiskovalce nekaj spletnih strani, pa seveda ne moremo uporabiti posploševanja na 

celotno populacijo. Ker ne poznamo verjetnosti za vključitev, ne vemo, kakšna je 

verjetnost, da se motimo (www.1ka.si, 2014). 

 

Vzorčenje je potekalo z objavo ankete na našem osebnem profilu socialnega omrežja 

Facebook in z objavo na osebnih profilih oseb, ki so se odločile, da anketo delijo naprej ter s 

posredovanjem vabila za sodelovanje v raziskavi osebam iz našega e-poštnega imenika, ki 

smo jih zaprosili, da posredujejo našo prošnjo za sodelovanje naprej. Tako predvidevamo, da 

statistično populacijo predstavlja množica respondentov, ki so prostovoljno izpolnili anketni 

vprašalnik, objavljen na socialnem omrežju Facebook in v spletni pošti. Zelo verjetno so se 

torej na anketiranje odzivali naši prijatelji, znanci in tisti, ki jim je bila anketa v okviru 

znanstva posredovana.  

Uporabili smo metodo neverjetnostnega vzorčenja. Naš vzorec anketirancev je priložnostni, 

torej ni reprezentativen, zato teorija statističnega sklepanja ne velja in iz svojih domnev ne 

moremo sklepati, da veljajo za splošno populacijo. Potencialni respondenti so pokazali veliko 

zanimanje za izpolnjevanje ankete, saj je na nagovor kliknilo kar 216 oseb. 77 oseb je 

sodelovanje v anketi prekinilo takoj po kliku na nagovor. 44 respondentov je odgovorilo le na 

nekaj vprašanj ali pa pustilo anketo prazno v celoti. Skupnih prekinitev, neustreznih enot je 

bilo torej 121, kar predstavlja 56 % potencialnih respondentov. Iz analize so bili nadalje 

izključeni vsi, ki so prekinili izpolnjevanje vprašalnika, ter en merjenec, za katerega je videti, 

da ni odgovarjal iskreno (po resnici), saj je na vsa vprašanja o seksualnem vedenju na 

internetu odgovoril z da in na Likertovi lestvici na vsa štiri vprašanja odgovoril na istem polu. 

Visok osip respondentov oziroma zavračanje odgovorov povezujemo z izrazito občutljivimi 

in intimnimi vprašanji, ki jih lahko oseba doživlja kot poseg v svojo intimnost, hkrati pa 

doživlja dvom v anonimnost anketiranja.  
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Končni vzorec predstavlja 94 respondentov, od tega 60 žensk (63,8 %) in 34 moških  

(36,2 %). 

 

Graf 3.1: Struktura anketirancev po spolu 

 

Vir: Škabar, anketa (2014). 

 

Največ udeležencev spada v starostno skupino 31–40 let (35,1 %), sledi starostna skupina  

41–50 let (27,7 %), 21–30 let (20,2 %), 50 in več let (16 %), en udeleženec pa je star do 20 let 

(1,1 %).   

 

Graf 3.2: Struktura anketirancev po starosti 

 

Vir: Škabar, anketa (2014). 

 

22 anketirancev je samskih (23,4 %), 27 anketirancev je poročenih (28,7 %), razvezanih je 13 

anketirancev (13,8 %), v zvezi, a ne poročenih pa je 32 udeležencev (34 %). 
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Graf 3.3: Struktura anketirancev glede na zakonski stan 

 

Vir: Škabar, anketa (2014). 

 

Največ sodelujočih v anketi je zaposlenih (79,8 %), najmanj pa upokojenih (2,1 %). 

Prevladujejo respondenti z višjo oziroma visoko šolo (59,6 %), sledijo respondenti s srednjo 

šolo (25,5 %), magisterij oziroma doktorat ima 13,8 %, najmanj udeležencev ima manj kot 

štiriletno šolo, 1,1 %.  

 

3.5. Merski instrument 

Merski instrument, ki smo ga uporabili pri svojem raziskovanju, je anketni vprašalnik. 

Tematika našega raziskovanja sega globoko v posameznikovo intimo in terja od raziskovalca 

popolno diskretnost, zato smo bili mnenja, da je anketni vprašalnik primeren instrument, saj 

zagotavlja anketirancu anonimnost, hkrati pa tudi našo vrednotno nevtralnost. Dodaten razlog, 

da smo se odločili za kvantitativno raziskavo je v razpoložljivosti preverjenih, zanesljivih in 

veljavnih testov, ki omogočajo zanesljivost pri merjenju problematičnega seksualnega 

vedenja na internetu in stila navezanosti v odraslosti. M. Cencič (2009, str. 47) pravi, da se 

»zanesljivost nanaša na stabilnost, trdnost ali doslednost zbranih podatkov ali drugače, da se 

na podatke »lahko zanesemo«. 

 

Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo orodja EnKlikAnketa (1KA ankete), ki nastaja v 

okviru Družboslovne informatike (FDV) (www.1ka.si, 2014). Vprašalnik smo sestavili iz 

dveh obstoječih veljavnih in zanesljivih instrumentov, testa internetne seksualnosti in 

vprašalnika za medosebne odnose. Udeležence smo spraševali tudi o demografskih podatkih 
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in trenutnem zakonskem stanu. 

 

1. TEST INTERNETNE SEKSUALNOSTI, natančneje ISST (Internet Sex Screening 

Test), ki ga je razvil Delmonico, D. (1999), je javno dostopen in preveden v slovenski 

jezik. Vsebuje 25 trditev o uporabi spleta za dostopanje do seksualnih vsebin, na 

katere respondenti odgovarjajo z »da« ali »ne«, in meri problematičnost seksualnega 

vedenja na internetu. Visoko število pozitivnih odgovorov nakazuje veliko verjetnost, 

da gre za problematično seksualno vedenje. 

 

ISST test rezultate kategorizira v tri skupine, ki jih opredeli kot: 

 1–8 izjav, označenih z DA: vaše seksualno vedenje na internetu ni nujno 

problematično. Spadate v skupino z nižjim tveganjem, toda če vam internet povzroča 

težave v življenju, poiščite strokovnjaka, ki bo lahko podal natančnejše ugotovitve. 

 9–18 izjav, označenih z DA: ste v nevarnosti, da bo vaše seksualno vedenje na 

internetu vplivalo na pomembna področja vašega življenja. Če vas skrbi zaradi vašega 

seksualnega vedenja na internetu in ste prepoznali njegove posledice, potem bi morali 

poiskati strokovnjaka, ki bi vam lahko pomagal. 

 19 ali več izjav, označenih z DA: obstaja resna nevarnost, da bo vaše seksualno 

vedenje vplivalo in ogrozilo pomembna področja vašega življenja. O svojem 

seksualnem vedenju na spletu bi se morali pogovoriti s strokovnjakom, ki bi vam 

lahko pomagal in svetoval. 

 

Notranja zanesljivost vprašalnika, ki so jo izračunali v tuji raziskavi, znaša 0,86 

(Delmonico in Miller v Kristovič 2014, str. 54). 

 

2. VPRAŠALNIK RQ (Vprašalnik za medosebne odnose), avtorjev Bartholomew & 

Horovitz (1991) v priredbi Žvelc in Žvelc (2000), ugotavlja prevladujoči stil 

navezanosti in izražanje štirih stilov navezanosti v odraslosti z ljudmi, s katerimi smo 

si blizu: varnega, preokupiranega, plašljivega in odklonilnega, kar se ujema z našimi 

teoretičnimi izhodišči. Opira se namreč na Bowlbyev model, ki govori o dveh tipih 

notranjih delovnih modelov – model sebe in model drugih. Model opisuje štiri in ne le 

treh tipov navezanosti (Bartholomew v Poljanec in Šomen 2006, str. 135).  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu udeleženec med opisi štirih stilov 

navezanosti izbere tistega, za katerega meni, da je zanj najbolj značilen. V drugem 
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delu oceni izraženost vsakega stila navezanosti pri sebi na 7-stopenjski ocenjevalni 

lestvici. Oceni, koliko je po njegovem mnenju posamezni stil navezanosti značilen 

zanj. Ta del vprašalnika omogoča merjenje stilov navezanosti kot dimenzij, ki so pri 

vsakem posamezniku bolj ali manj izražene. Avtorja navajata, da obstaja za ta 

vprašalnik srednja mera zanesljivosti, Smith pa je z velikim številom kolegov dokazal 

veljavnost vprašalnika v 62 kulturah in veljavnost razlikovanja med modelom o sebi in 

drugem v skoraj vseh sodelujočih kulturah (v Kobal Možina 2008, str. 62). Avtorja 

prevoda smo zaprosili za dovoljenje pri uporabi vprašalnika za namene naše 

magistrske naloge.  

 

3.6. Zbiranje in analiza podatkov 

Podatke smo pridobili tako, da smo s pomočjo orodja 1KA ankete v ta namen vzpostavili 

spletno anketo. Metodološka prednost zbiranja podatkov s spletnim anketiranjem je predvsem 

v hitrosti zbiranja podatkov in v večjih možnostih računalniškega zbiranja podatkov. 

 

Povezava do vprašalnika je bila javno dostopna na različnih aktivnih profilih socialnega 

omrežja Facebook, posredovana po e-pošti različnim potencialnim respondentom in 

neposredno na spletni strani EnKlikAnkete od 1. septembra 2014 do vključno 31. oktobra 

2014. Vprašalniku smo priložili kratko spremno besedilo o namenu raziskave. Del spremnega 

besedila je bila tudi prošnja za posredovanje ankete še drugim potencialnim respondentom. 

Posebej smo poudarili zagotovljeno anonimnost za anketirance, saj se nam je zdelo, da je pri 

tovrstni tematiki prav zagotovilo anonimnosti ključno za sodelovanje in iskrenost pri 

odgovarjanju. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh zgoraj navedenih merskih 

instrumentov, ki sta obsegala 30 vprašanj z enako vsebino, kot sta predstavljena v svoji izvirni 

obliki. Poleg demografskih podatkov smo respondente povprašali tudi o njihovem trenutnem 

zakonskem stanu, tako da so respondenti odgovorili na skupaj 35 vprašanj, s katerimi bomo 

potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze v pričujočem delu. 

 

Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS. Rezultati so predvsem 

posledica preverjanja povezanosti križanja dveh spremenljivk. Opazovani spremenljivki sta 

seksualno vedenje na internetu in dimenzije stila navezanosti v odraslosti. Ker je bil naš 

namen oceniti, kako močno spremenljivka stila navezanosti v odraslosti napoveduje 

problematično seksualno vedenje na internetu, smo pri statistični analizi podatkov uporabili 



55 

korelacijsko raziskovalno metodo. Izračunavali smo statistične povezave med vprašanji in 

tako odkrivali povezavo med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na 

internetu. S pomočjo univariatne analize smo najprej predstavili porazdelitev vrednosti 

spremenljivk.  

 

To nam omogoča podprogram frequencies. Ta izračuna in oblikuje tabelo frekvenc, 

strukturnih odstotkov in njihovo kumulativo ter lahko izriše tudi razne oblike grafičnih 

prikazov frekvenčnih porazdelitev. V nadaljevanju interpretacije rezultatov smo s pomočjo 

bivariatnih analiz s preizkušanjem hipotez odgovorili na naše raziskovalno vprašanje, in sicer, 

ali obstaja povezava med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na 

internetu. Vse hipoteze smo preverjali na osnovi kontingenčnih tabel. V njih so prikazane 

absolutne in relativne (vrstični ali kolonski odstotki) frekvence odgovorov. Frekvence so 

grafično ponazorjene s strukturnimi stolpci. Moč (jakost) povezave (asociacije) za vse pare 

spremenljivk v kontingenčih tabelah je izražena s Cramerjevim V koeficientom, ki se giblje v 

intervalu med 0 in 1. Vrednost Cramerjevega koeficienta med 0.0 in 0.1 pomeni, da je 

povezanost med spremenljivkama šibka, vrednost v intervalu 0.1 do 0.3 pomeni srednje 

močno povezanost spremenljivk, vrednost Cramerjevega koeficienta nad 0.3 pa izraža močno 

povezanost dveh spremenljivk. Ocenjena je tudi natančna (eksaktna) statistična značilnost V 

koeficienta. Ker vzorec ni (enostaven) slučajnostni, navajamo to statistično značilnost samo 

informativno. Zavedamo se, da je rezultate spletne ankete, v katero smo povabili prijatelje in 

naključne obiskovalce oziroma rezultate, izmerjene na takšnih vzorcih, tvegano uporabljati za 

sklepanje o celotni populaciji, saj s statističnega zornega kota preizkušanje domnev v takem 

primeru ni mogoče. Ugotovitve, ki jih podajamo pri domnevah, so torej le pogojno pravilne in 

jih ne moremo posploševati na celotno populacijo z enako gotovostjo, kot bi to lahko storili 

pri reprezentativnih vzorcih. 

 

3.7. Omejitev raziskave 

Omejitve naše raziskave v veliki meri izhajajo iz raziskovalnega polja seksualnega vedenja, 

kjer je zaradi občutljivih vprašanj točnost samo-ocenjevalnih podatkov vprašljiva. Kot 

najočitnejši pokazatelj tega je neodzivnost ali prenehanje izpolnjevanja vprašalnika pri 

občutljivih postavkah. Slabost je tudi v tem, da je vzorec v naši raziskavi zelo majhen. Izbran 

je priložnostno. Podatke smo zbrali na udeležencih, ki so bili v večini ženskega spola. Veliko 

udeležencev je prekinilo izpolnjevanje, predvidevamo, da zaradi tematike, ki je zelo intimne 
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in občutljive narave. Respondentom smo sicer zagotovili popolno diskretnost, anonimnost in 

prostovoljnost sodelovanja. Kljub zagotavljanju anonimnosti udeleženci niso bili prepričani, 

ali bodo res ostali anonimni in so zato raje odklonili sodelovanje, kar je posledično privedlo 

do manjšega števila udeležencev. Večji vzorec bi nam prinesel večjo gotovost v rezultate 

oziroma sklepanje iz vzorca na populacijo. Podrobneje nismo raziskovali, kakšne prednosti in 

slabosti na točnost podatkov ima izbrani način pridobivanja podatkov preko 

samoocenjevalnega spletnega vprašalnika. Zavedamo se dejstva, da ne moremo vplivati na 

stanje posameznika v času reševanja testa, kar zagotovo tudi vpliva na stopnjo objektivnosti 

raziskave. V nadaljnjih raziskavah bi se bilo treba osredotočiti na še ta vidik pridobivanja 

podatkov, ki je za področje seksualnega vedenja posebej pomemben.  

 

3.8. Predstavitev in interpretacija rezultatov 

Najprej želimo prikazati rezultate, iz katerih je razvidna frekvenca odgovorov na posamezna 

vprašanja v testu internetne seksualnosti. 

 

Tabela 3.1: Frekvenca odgovorov v testu internetne seksualnosti 

Trditev da ne da % ne % 

Nekaj seksualnih spletnih strani imam shranjenih med 

priljubljene ali kot aplikacije na pametnem telefonu. 

15 79 16 84 

Računalnik ali pametni telefon uporabljam v seksualne namene 

več kot pet ur tedensko. 

2 92 2 98 

Prijavil/a sem se na seksualne spletne strani, da sem dobil/a 

dostop do seksualnih vsebin. 

9 85 10 90 

Preko spleta sem že kupoval/a seksualne pripomočke. 21 73 22 78 

Seksualne vsebine sem iskal/a s pomočjo spletnih brskalnikov. 52 42 55 45 

Za spletne seksualne vsebine sem porabil/a več denarja, kot sem 

prvotno načrtoval/a. 

0 94 0 100 

Internetni seks je včasih negativno vplival na določena področja 

mojega življenja. 

12 82 13 87 

Sodeloval/a sem v seksualno obarvanih klepetalnicah. 14 80 15 85 

Svoje uporabniško ime sem oblikoval/a tako, da je zvenelo 

seksualno. 

6 88 6 94 
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Trditev da ne da % ne % 

Masturbiral/a sem, medtem ko sem bil/a na internetu. 44 50 47 53 

Do seksualnih vsebin sem dostopal/a tudi z drugih lokacij, ne 

samo od doma. 

24 70 26 74 

Nihče ne ve, da uporabljam računalnik tudi za seksualne namene. 26 68 28   72   

Pred drugimi sem že poskušal/a skriti, kar je bilo na računalniku 

ali zaslonu. 

40 54 43   57   

Da sem dostopal/a do seksualnih vsebin, sem ostajal/a pokonci 

preko polnoči. 

14 80 15   85   

Internet včasih uporabljam tudi za to, da lahko izživim željo po 

eksperimentiranju različnih vrst seksualnosti. 

27 67 29   71   

Imam lastno spletno stran, ki vsebuje tudi seksualne vsebine. 1 93 1   99   

Obljubil/a sem si, da bom prenehal/a z uporabo interneta v 

seksualne namene. 

6 88 6   94   

Včasih uporabim internetni seks kot nagrado za dokončanje česa, 

npr. zaključek projekta ali če imam stresen dan. 

16 78 17   83   

Kadar ne morem priti do seksualnih vsebin na internetu, 

postanem tesnoben/a, jezen/a, žalosten/a. 

6 88 6   94   

Povečal/a sem stopnjo tveganja, tako da sem na spletu objavil/a 

svoje ime, telefonsko številko ali sem se srečal/a z ljudmi v živo. 

5 89 5   95   

Zaradi uporabe interneta v seksualne namene se kaznujem tako, 

da si določim obdobje, ko interneta sploh ne uporabljam. 

1 93 1   99   

Zaradi romantike sem se srečal/a z nekom, ki sem ga spoznal/a 

preko spleta. 

19 75 20   80   

Na internetu (e-pošta, socialna omrežja, klepetalnice) uporabljam 

seksualno obarvan humor ali seksualno namigovanje. 

18 76 19   81   

Na spletu sem se že srečal/a z nezakonitimi seksualnimi 

vsebinami 

25 69 27  73   

Verjamem, da sem zasvojen/a z internetnim seksom. 0 94 0 100 

Vir: Škabar, anketa (2014) 
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Graf 3.4: Frekvenca odgovorov v testu internetne seksualnosti 

 

Vir: Škabar, anketa (2014). 
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Iz rezultatov je razvidno, da imajo skoraj vsa vprašanja, razen dveh, frekvenco odgovora 

»DA«. Najpogosteje se odgovor »DA« pojavi v 5., 10. in 13. vprašanju ali natančneje: 

52 sodelujočih v raziskavi (55 %) je že iskalo seksualne vsebine s pomočjo spletnih 

brskalnikov. 44 anketiranih (47 %) navaja, da uporabljajo splet za samozadovoljevanje. Visok 

je odstotek tudi tistih, ki skušajo skriti pred drugimi, kar je na računalniku ali zaslonu (40 

odgovorov oziroma 43 % anketirancev).  

 

Samo na dve vprašanji so vsi respondenti odgovorili z »NE«. Nihče od anketirancev ni 

pomislil, da je mogoče zasvojen z internetnim seksom. Obstaja torej možnost, da se 

respondenti ne zavedajo pasti udejstvovanja v internetnih seksualnih vsebinah. Zato zaradi 

svojega seksualnega vedenja na internetu niso zaskrbljeni. ISST test rezultate namreč 

kategorizira v tri skupine, pri čemer spada skupina z 1–8 odgovori »DA« sicer v skupino z 

nižjim tveganjem. Nihče od respondentov ni v ISST testu odgovoril na vsa vprašanja z NE.   

 

Zanimalo nas je, kako problematično je seksualno vedenje respondentov na internetu.  

 

Tabela 3.2: Problematičnost seksualnega vedenja na internetu 

Skup 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0–8 x da 79 84,0 84,0 84,0 

9–18 x da 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0   

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 

Rezultati kažejo, da seksualno vedenje 79 respondentov (84 %) ni nujno problematično in 

spadajo v skupino z nižjim tveganjem. 15 respondentov (16 %) se uvršča v skupino, katerih 

seksualno vedenje bi lahko postalo problematično in za katere Carnes in drugi (2010) 

svetujejo, da poiščejo pomoč strokovnjaka, če so zaradi svojega seksualnega vedenja na 

internetu zaskrbljeni. Pritrdilni odgovor na več kot 19 vprašanj pomeni za osebo resno 

nevarnost, da bo seksualno vedenje vplivalo in ogrozilo pomembna področja njenega življenja 

in napotek, da se o seksualnem vedenju na spletu pogovori s strokovnjakom, vendar v našem 

vzorcu oseb s tako karakteristiko nismo zasledili. 

 

Strokovnjaki (Carnes, 2006; Topić, 2011) opozarjajo, da mit, da je ogledovanje pornografije 
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izključno »moški problem«, ne velja več in da o teh težavah poročajo tudi ženske. Zato nas je 

zanimalo, kako se problematičnost seksualnega vedenja na internetu izkazuje po spolu.  

 

Tabela 3.3: Problematičnost seksualnega vedenja na internetu po spolu 

Skup * Spol: Crosstabulation 

 

Spol: 

Total Moški Ženski 

Skup 0–8 x da Count 23 56 79 

% within Skup 29,1 70,9 100,0 

% within Spol: 67,6 93,3 84,0 

9–18 x da Count 11 4 15 

% within Skup 73,3 26,7 100,0 

% within Spol: 32,4 6,7 16,0 

Total Count 34 60 94 

% within Skup 36,2 63,8 100,0 

% within Spol: 100,0 100,0 100,0 

 

Symmetric Measures 

 

Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi -,337 ,001 ,002 

Cramer's V ,337 ,001 ,002 

N of Valid Cases 94     

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 

Od 79 anketirancev, ki spadajo v skupino z nižjim tveganjem, je 56 žensk (93,3 %) in 23 

(67,6 %) moških, prevladuje torej odstotek žensk. 15 anketirancev je v nevarnosti, da bo 

njihovo seksualno vedenje na internetu vplivalo na pomembna področja življenja, od tega je 

11 moških (32,4 %), kar je relativno skoraj petkrat več od žensk, ki so 4 (6,7 %). Sklepamo 

lahko, da je seksualno vedenje na internetu, ki vodi v problematičnost, pogostejše pri moških. 

 

Cramerjev koeficient znaša 0,337. Zaključimo lahko, da gre za kar močno povezavo oziroma, 

da se moški in ženske po svoji strukturi »problematičnosti« bistveno razlikujejo (tj. moških je 
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znatno več kot žensk). Kljub ugotovitvam naše raziskave pa lahko potrdimo ugotovitve 

strokovnjakov, da ogledovanje pornografije ni zgolj »moški problem«.  

 

Dalje želimo prikazati rezultate glede dimenzije stila navezanosti v odraslosti.  

 

Tabela 3.4: Prevladujoči stili navezanosti anketirancev 

Skupina 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid varen 53 56,4 56,4 56,4 

plašljiv 6 6,4 6,4 62,8 

preokupiran 9 9,6 9,6 72,3 

odklonilen 26 27,7 27,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0   

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 

Na vprašanje, ki od udeleženca zahteva, da med opisi štirih stilov navezanosti izbere tistega, 

za katerega meni, da je zanj najbolj značilen, torej prevladujoči, se je 56,4 % udeležencev 

opredelilo kot oseba z varnim stilom navezanosti, 6,4 % izkazuje plašljivo-izogibajoči stil 

navezanosti, 9,6 % anketirancev se je označilo s preokupiranim stilom navezanosti, 27,7 % 

oseb pa izraža odklonilno-izogibajoč stil navezanosti.  

 

Žvelc in Žvelc (2006, str. 55) navajata lastno raziskavo na vzorcu 176 oseb, v kateri je 

sodelovalo 53 % moških in 47 % žensk, kjer sta z enakim merskim instrumentom dobila 

naslednje rezultate: 48 % se je opredelilo za varno navezane, 29 % za plašljivo-izogibajoče 

navezane, 13 % preokupirano navezane in 10 % odklonilno-izogibajoče navezane. Avtorja 

(prav tam) navajata rezultate reprezentativnega vzorca iz ZDA, v študiji Mickelsona, 

Kesslerja in Shaverja (1997), (navezanost so merili prek opisov Hazana in Shaverja, 1987), 

kjer so ugotovili, da je 59 % oseb v populaciji varno navezanih, 11,3 % preokupirano 

navezanih in 25 % izogibajoče navezanih. V primerjavi s temi podatki ugotavljamo, da v vseh 

treh raziskavah prevladujejo varno navezani, kar sovpada z navedbami različnih avtorjev 

(Tomec, 2005; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Siegel, 2014), da je največji del splošne 

populacije varno navezan. Odstopanja se pojavljajo v drugih stilih odrasle navezanosti. Tako 

ugotavljamo, da Žvelcevi in Žvelceva (2006) raziskava odkriva 29 % plašljivo-izogibajoče 
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navezanih, kar je 22,6 % več kot v naši raziskavi, in 17,7 % več kot v raziskavi iz ZDA. 

Možno je, da je visok odstotek razlike povezan s starostjo in zakonskim statusom 

anketirancev, saj so anketiranci v Žvelcevi in Žvelcevi raziskavi pretežno študentje, v naši 

raziskavi pa prevladujejo udeleženci v srednjih letih, precej pa je tudi samskih in razvezanih
12

. 

Tomec (2005, str. 406) navaja raziskave (Diehl, Elnick, Bourbeau in Labovie-Vief, 1998), ki 

merijo distribucijo stila navezanosti v odvisnosti od starosti in dokazujejo, da pri starejših 

odraslih upade delež plašljivo navezanih, poveča pa se delež izogibajoče navezanih, saj 

starejši odrasli radi poudarijo lastno neodvisnost, kar je lahko prilagojen odziv na izgubo 

(ločitev, smrt) bližnjih oseb. Ugotovitev sovpada tudi z rezultati, ki prikazujejo odklonilno 

navezane. Medtem, ko je v Žvelcevi in Žvelcevi (2006) študiji odstotek le-teh nizek (10 %), je 

odstotek v naši in ameriški raziskavi približno enak – 27,7 % (naša raziskava) oziroma 25 % 

(ameriška raziskava).  

 

Po splošnih prepričanjih o socialnih in emocionalnih razlikah med spoloma naj bi bili moški 

manj čustveni in pripravljeni se povezati z drugimi. Odklonilen stil navezanosti je povezan z 

izogibanjem medosebnih odnosov, neprijetnim občutkom ob čustvenem razkrivanju in željo 

po neodvisnosti v odnosih. Zato nas je zanimalo, ali se kažejo razlike v stilu navezanosti med 

spoloma. Zgodnje študije Hazana in Shaverja (1987) ali Freeneya in Nollerja (1990) razlik v 

stilu navezanosti v odraslosti med spoloma niso našle, medtem ko so študije (Brennan, Clark 

in Shaver, 1998; Schmitt in drugi, 2003), ki so uporabile Bartholomewev in Horowitzev 

(1991) štiri-kategorični model navezanosti (ki ga uporabljamo tudi v pričujočem delu), 

ugotovile, da so moški v romantičnih odnosih pogosteje odklonilno (zavračajoče) navezani 

kot ženske (Tomec, 2005). 

 

                                                 
12

 Glej opis vzorca 
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Tabela 3.5: Stili navezanosti po spolu 

Skupina * XSPOL Spol: Crosstabulation 

 

XSPOL Spol: 

Total Moški Ženski 

Skupina varen Count 14 39 53 

% within Skupina 26,4 73,6 100,0 

plašljiv Count 2 4 6 

% within Skupina 33,3 66,7 100,0 

preokupiran Count 3 6 9 

% within Skupina 33,3 66,7 100,0 

odklonilen Count 15 11 26 

% within Skupina 57,7 42,3 100,0 

Total Count 34 60 94 

% within Skupina 36,2 63,8 100,0 

 

Symmetric Measures 

 

Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,282 ,059 ,056 

Cramer's V ,282 ,059 ,056 

N of Valid Cases 94     

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da se varen stil navezanosti pojavlja pogosteje pri ženskah, 

nekoliko pogosteje so odklonilno navezani moški (57,7 %), kar sovpada tudi z rezultati 

Schmittove medkulturne študije (62 kultur), v katero je bila vključena tudi Slovenija in so 

izkazale, da je v zahodnih kulturah (tudi v Sloveniji) odklonilen stil navezanosti pogostejši pri 

moških (Schmitt, 2004).  

 

Na podlagi ankete smo želeli predvsem odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje, ali 

obstaja povezanost med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na internetu. 

V ta namen nameravamo preveriti veljavnost postavljenih hipotez. 

 

H1: 1. Posamezniki, katerih seksualno vedenje na internetu ni nujno problematično, so 
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bolj pogosto varno navezani kot tisti, katerih seksualno vedenje na internetu je 

problematično ali bi v bodoče lahko postalo problematično. 

 

Tabela 3.6: Stil navezanosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu 

Skupina * Skup Crosstabulation 

 

Skup 

Total 0–8 x da 9–18 x da 

Skupina varen Count 51 2 53 

% within Skupina 96,2 3,8 100,0 

% within Skup 64,6 13,3 56,4  

plašljiv Count 6 0 6 

% within Skupina 100,0 0,0 100,0  

% within Skup 7,6 0,0 6,4  

preokupiran Count 7 2 9 

% within Skupina 77,8 22,2 100,0  

% within Skup 8,9 13,3 9,6  

odklonilen Count 15 11 26 

% within Skupina 57,7 42,3 100,0  

% within Skup 19,0 73,3 27,7  

Total Count 79 15 94 

% within Skupina 84,0 16,0 100,0  

% within Skup 100,0 100,0  100,0  

 

Symmetric Measures 

 

Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,470 ,000 ,000 

Cramer's V ,470 ,000 ,000 

N of Valid Cases 94     

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 
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Graf 3.5: Stil navezanosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu 

 

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014). 

 

Od 94 anketirancev se je 53 (56,4 %) respondentov opredelilo kot oseba z varnim stilom 

navezanosti. Večina teh (96,2 %) spada na testu internetne seksualnosti v skupino, katerih 

seksualno vedenje na internetu ni nujno problematično (0–8 odgovorov »DA«).  

 

Spremenljivki skupina (varen ...) in skup (število rizičnih vedenj) sta močno in statistično 

značilno medsebojno povezani (Cramerjev V=0,47, p<0,001). Velika večina (51 od 53) iz 

skupine varen je navedla manjše (0–8) število rizičnih vedenj.  

 

Hipotezo 1 lahko torej potrdimo. Osebe, ki so varno navezane, izkazujejo na internetu manj 

problematično seksualno vedenje. 

 

H2: 2. Posamezniki, katerih seksualno vedenje na internetu je problematično ali bi v 

bodoče lahko postalo problematično, so bolj pogosto izogibajoče – odklonilno navezani 

kot varno navezani. 

 



66 

Tabela 3.7: Stil navezanosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu 

Skupina * Skup Crosstabulation 

  Skup 

Total 0–8 x da 9–18 x da 

 Skupina 

varen 

Count 51 2 53 

% within Skup 96,2  3,8  100,0  

% within Skup 64,6  13,3  56,4  

plašljiv 

Count 6 0 6 

% within Skupina 100,0  0,0  100,0  

% within Skup 7,6 0,0 6,4 

preokupiran 

Count 7 2 9 

% within Skupina 77,8  22,2  100,0  

% within Skup 8,9  13,3  9,6  

odklonilen 

Count 15 11 26 

% within Skupina 57,7  42,3  100,0  

% within Skup 19,0  73,3  27,7  

 Total 

Count 79 15 94 

% within Skup 84,0  16,0  100,0  

% within Skup 100,0  100,0  100,0  

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 

Problematično seksualno vedenje izkazuje skupno 15 respondentov od 94 (16 %). 

Odklonilno, izogibajoče navezanih je 26 anketirancev od 94 (27,7 %). Od 26 respondentov 11 

respondentov (42,3 %) izraža problematično seksualno vedenje na internetu (skupina 9–18-

krat DA). Problematično seksualno vedenje na internetu izkazujeta 2 (od 53) varno navezanih 

respondentov (3,8 %). Sklepamo lahko, da so v skupini, ki izkazuje problematično seksualno 

vedenje na internetu, pogosteje zastopani odklonilno-izogibajoče navezani posamezniki kot 

pa varno navezani posamezniki. 

 

Zato lahko potrdimo tudi hipotezo 2. 

 

H3: 3. Posamezniki, ki so trenutno v intimni partnerski zvezi, so bolj pogosto varno 

navezani in bo njihovo seksualno vedenje na internetu manj problematično. 
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Zanimalo nas je, kako se stil navezanosti izkazuje glede na zakonski stan. Predvidevali smo 

namreč, da so posamezniki, ki so v intimni zvezi, pogosteje varno navezani kot samski ali 

razvezani respondenti. Rezultate, ki dajejo odgovor na postavljeno tretjo hipotezo naše 

raziskave, prikazujemo v spodnjih tabelah: 

 

Tabela 3.8: Stil navezanosti v povezavi z zakonskim stanom 

Skupina * XZST1surs4 Kakšen je vaš zakonski stan? Crosstabulation 

 

XZST1surs4 Kakšen je vaš zakonski stan? 

Total Samski Poročeni Razvezani 

V zvezi, a ne 

poročen 

Skupina varen Count 10 17 5 21 53 

% within 

Skupina 
18,9  32,1  9,4  39,6  100,0  

plašljiv Count 2 2 1 1 6 

% within 

Skupina 
33,3  33,3  16,7  16,7  100,0  

preokupiran Count 2 2 1 4 9 

% within 

Skupina 
22,2  22,2  11,1  44,4  100,0  

odklonilen Count 8 6 6 6 26 

% within 

Skupina 
30,8  23,1  23,1  23,1  100,0  

Total Count 22 27 13 32 94 

% within 

Skupina 
23,4  28,7  13,8  34,0  100,0  

 

Symmetric Measures 

 

Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,266 ,673 ,697 

Cramer's V ,154 ,673 ,697 

N of Valid Cases 94     

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 

 



68 

Graf 3.6: Stil navezanosti v povezavi z zakonskim stanom 

 

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014). 

 

V raziskavi je sodelovalo 27 (28,7 %) poročenih respondentov. Rezultati izkazujejo, da je 17 

(32,1 %) respondentov, ki se ocenjujejo kot varno navezani, poročenih. V zvezi, a niso 

poročeni, živi 32 (34 %) varno navezanih respondentov. Od tega jih je 21 (39,5 %) varno 

navezanih. Skupaj predstavljajo respondenti, ki živijo v intimni partnerski zvezi, 73,5 % 

varno navezanih respondentov. Samski in razvezani respondenti pogosteje izražajo stil 

odklonilno-izogibajoče navezanosti kot pa varne navezanosti. Rezultati kažejo, da je 

odklonilno-izogibajoče navezanih 8 (30,8 %) vseh samskih respondentov in 6 (23,1 %) vseh 

razvezanih respondentov. Skupaj predstavljajo respondenti, ki ne živijo v intimni partnerski 

zvezi, 53,9 % odklonilno-izogibajoče navezanih respondentov, kar predstavlja več kot 

polovico anketiranih. Samski in razvezani respondenti manj pogosto izražajo stil varne 

navezanosti v odraslosti. Iz rezultatov lahko razberemo, da ocenjuje svojo navezanost v 

odraslosti kot varno 10 (18,9 %) samskih in 5 (9,4 %) razvezanih anketirancev, skupaj 28,3 % 

respondentov. Posamezniki, ki so trenutno v intimni partnerski zvezi, so torej pogosteje varno 
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navezani, vendar razlike niso statistično močno pomembne. 

 

Zanimalo nas je še, kako se problematičnost seksualnega vedenja na internetu izkazuje glede 

na trenutni zakonski stan.  

 

Tabela 3.9: Seksualno vedenje na internetu v povezavi z zakonskim stanom 

Skup * Kakšen je vaš zakonski stan? Crosstabulation 

 

Kakšen je vaš zakonski stan? 

Total Samski Poročeni Razvezani 

V zvezi, a 

ne poročen 

Skup 0–8 x da Count 17 25 8 29 79 

% within Skup 21,5  31,6  10,1  36,7  100,0  

% within Kakšen 

je vaš zakonski 

stan? 

77,3  92,6  61,5  90,6  84,0  

9–18 x da Count 5 2 5 3 15 

% within Skup 33,3  13,3  33,3  20,0  100,0  

% within Kakšen 

je vaš zakonski 

stan? 

22,7  7,4  38,5  9,4  16,0  

Total Count 22 27 13 32 94 

% within Skup 23,4  28,7  13,8  34,0  100,0  

% within Kakšen 

je vaš zakonski 

stan? 

100,0  100,0  100,0 100,0  100,0  

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,295 ,043 ,040 

Cramer's V ,295 ,043 ,040 

N of Valid Cases 94     

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014) 
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Graf 3.7: Seksualno vedenje na internetu v povezavi z zakonskim stanom 

 

Vir: Škabar, lastna raziskava (2014). 

 

Samski in razvezani respondenti pogosteje izražajo problematično seksualno vedenje na 

internetu. Rezultati naše raziskave kažejo, da je pogostejši odstotek samskih (33,3 %) in 

razvezanih (33,3 %), ki so na ISST testu odgovorili z DA od 9 do18-krat, kar jih uvršča v 

skupino z višjim tveganjem za nastanek zasvojenosti z internetnim seksom. Skupaj 

predstavljajo respondenti, ki ne živijo v intimni partnerski zvezi 66,6 % vseh respondentov, ki 

izkazujejo tako seksualno vedenje na internetu, ki bi lahko postalo problematično. Samski in 

razvezani respondenti se torej na internetu pogosteje poslužujejo vedenj, ki lahko vodijo v 

zasvojenost z internetnim seksom.  

 

Od 27 poročenih respondentov, ki so sodelovali v raziskavi, je 25 (92,6 %) respondentov, ki 

spadajo v skupino z nižjim tveganjem (0–9 odgovorov DA). V zvezi, a niso poročeni, živi 32 

respondentov in za 29 respondentov (90,6 %) rezultati izkazujejo, da njihovo seksualno 

vedenje na internetu ni nujno problematično (0–9 odgovorov DA). Skupaj je respondentov, ki 

živijo v intimni partnerski zvezi in so na testu ISST odgovorili 1– 8-krat z DA (kar jih uvršča 

v skupino z nižjim tveganjem), 54 (68,3 %). 9–18 krat je z DA (kar jih uvršča v skupino z 
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višjim tveganjem za nastanek zasvojenosti z internetnim seksom), odgovorilo 5 respondentov, 

ki živijo v intimni partnerski zvezi, kar predstavlja 16,7 %. 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da osebe, ki so v intimni partnerski zvezi, izkazujejo manj 

pogosteje problematično seksualno vedenje na internetu kot osebe, ki so razvezane ali 

samske.  

 

Hipoteza 3 je potrjena. 

 

4. RAZPRAVA 

V nalogi zasledujemo skozi prizmo teorije navezanosti povezavo med stili navezanosti v 

odraslosti in problematičnim seksualnim vedenjem na internetu, ki lahko vodi v zasvojenost. 

Osrednji raziskovalni problem naše raziskave je vprašanje ali obstaja povezava med stilom 

navezanosti v odraslosti in problematičnim seksualnim vedenjem na internetu. Sprašujemo se 

torej, ali sta ne-varna oblika navezanosti in problematično seksualno vedenje na internetu, 

povezana. V pregledani literaturi smo večkrat zasledili tezo, da izogibajoče navezani 

posamezniki zaradi svojih destruktivnih vzorcev iz odnosa v primarni družini težko 

vzpostavljajo intimni odnos z ljudmi, s katerimi so si blizu, saj se v odnosih izogibajo 

vzpostavljanju intime in emocionalni ranljivosti. Naša razprava se opira na Leedsovo (1999) 

teorijo o zasvojenosti s seksualnostjo, ki temelji na stilih navezanosti. Leeds (prav tam) 

predpostavlja, da seksualno zasvojene osebe nadomeščajo nezmožnost vzpostavljanja varnosti 

v odnosu z »metaforičnimi nadomestki«, kar je lahko po našem mnenju tudi internetni seks. 

Dalje navaja, da se zasvojenost s seksualnostjo pojavlja glede na dve čustveni komponenti 

stila navezanosti posameznika: ena glede domišljije, druga glede medosebnih odnosov, in 

sicer bolj kot se zadovoljstvo posameznika glede medosebnih odnosov veča bolj se manjša 

negativni učinek njegovih objektiviziranih fantazij. Z drugimi besedami, za tiste, ki so varno 

navezani, se pričakuje, da bodo v medosebnih odnosih sproščeni, ne-varno navezani pa bodo 

pogosteje uporabljali domišljijo in fantazije kot nadomestni način vzpostavljanja varnosti.  

 

Dalje navajamo rezultate raziskav Zapfa in drugi (2008) in Leedsa (1999), ki nam nudijo 

primerjavo pri razlagi rezultatov naše raziskave. Zapf in drugi (2008) sta v svoji raziskavi 

preučevala odnos med zasvojenostjo s seksualnostjo in štirimi stili odrasle navezanosti. 

Udeleženci so bili moški, N=52, ki so sebe identificirali kot zasvojene s seksualnostjo in so 
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končali testiranje zasvojenosti s seksualnostjo s testom Sexual Addictions Screening Test (test 

SAST-R) in Experiences in CloseRelationships-Revised (ECR-R). V raziskavi ugotavljata, da 

so moški, zasvojeni s seksualnostjo, pogosteje ne-varno navezani kot tisti, ki niso zasvojeni. 

Tudi Ressler (2013) potrjuje enake ugotovitve in navaja študijo z Nove Zelandije (Faisander, 

Taylor in Salisbury v Ressler 2013, str. 10), ki kaže pozitivno povezanost med zasvojenostjo s 

seksualnostjo in ne-varno navezanostjo. Kvantitativna raziskava Leedsa (1999), ki je 

vključevala 22 zasvojenih s seksualnostjo, je potrdila, da ima 95 % zasvojenih ne-varen stil 

navezanosti, natančneje 58 % izogibajoči stil navezanosti, 27 % tesnobni stil navezanosti.  

 

Osrednji raziskovalni problem naše raziskave je vprašanje, ali obstaja povezava med stilom 

navezanosti v odraslosti in problematičnim seksualnim vedenjem na internetu. Predpostavljali 

smo, da bodo varno navezane osebe manj pogosto izkazovale problematično seksualno 

vedenje na internetu oziroma obratno, da bo tovrstno vedenje na internetu pogosteje prisotno 

pri ne-varno navezanih osebah, natančneje odklonilno-navezanih osebah. Rezultati naše 

študije so pokazali statistično pomembno povezanost med stilom navezanosti in 

problematičnim vedenjem na internetu. Ugotovili smo, da so posamezniki, katerih seksualno 

vedenje na internetu je problematično ali bi lahko postalo problematično, pogosteje ne-varno 

navezani kot pa varno, kar sovpada z rezultati navedenih študij, opravljenih v tujini.  

 

Marchand (v Zapf in drugi 2008, str. 159) na podlagi svoje raziskave trdi, da imajo 

posamezniki z ne-varnim stilom navezanosti bolj verjetno problematične odnose. Zapf in 

drugi (2008) na podlagi rezultatov svoje študije pa menita, da posamezniki, ki so seksualno 

zasvojeni, zelo verjetno trpijo v odraslih intimnih odnosih. Naša raziskava sicer ne meri 

neposredno seksualne zasvojenosti in iz naše študije ne moremo neposredno sklepati na 

kvaliteto medosebnih intimnih odnosov respondentov. Kljub vsemu pa lahko na posreden 

način razberemo, da ne-varna navezanost negativno vpliva na zmožnost najti zadovoljstvo v 

medosebnih odnosih, saj te osebe pogosteje iščejo zadovoljstvo v zlorabi seksualnega vedenja 

na internetu. Kvaliteta zdravega intimnega odnosa se kaže, kot trdi Firestone (v Kompan 

Erzar 2003, str. 200–204), v zmožnosti deliti ranljivost, empatijo in razumevanje drugega. 

Firestone (prav tam) meni, da je pretirana pozornost, namenjena spolnosti, največkrat izraz 

strahu pred bližino in ranljivostjo, ki jo taka bližina predpostavlja. 

 

Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da tudi naša raziskava sovpada z Marchandovimi 

ugotovitvami, da imajo ne-varno navezane osebe bolj verjetno problematične odnose.  
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Rezultati v naši raziskavi pričajo, da varno navezani posamezniki ne izkazujejo pogosto 

takega seksualnega vedenja na internetu, ki bi lahko bilo ali postalo problematično, medtem 

ko se posamezniki, ki so svoj stil navezanosti v odraslosti opredelili v eno izmed ne-varnih 

kategorij navezanosti, pogosteje poslužujejo seksualnih aktivnosti na internetu.  

 

Zanimivo je, da v naši raziskavi nihče od tistih, ki so svojo navezanost opredelili kot 

plašljivo-izogibajočo, ne sodi v kategorijo, ki izraža bolj problematično seksualno vedenje na 

internetu (9–18 odgovorov DA), čeprav bi po opisu karakteristik pričakovali »zadetek« tudi v 

tej kategoriji. Zapf in drugi (2008) namreč navaja, da na tak način navezane osebe ne zmorejo 

prave intimnosti in jih zanima spolnost brez čustev. Možno je, da je rezultat tak zaradi narave 

vzorca, numerus respondentov je namreč zelo nizek, prevladuje pa odstotek žensk, 

seksualnega vedenja na internetu, ki vodi v problematičnost, pa se v naši študiji pogosteje 

poslužuje moška populacija.  

 

Tudi strokovna literatura (Mellody, 2003; Cantelmi in Lambiase, 2007; Gostečnik, 2010, 

2012; Erzar in Kompan Erzar, 2011; Hall, 2013; Ressler, 2013) izkazuje, da posamezniki, ki 

niso varno navezani, v odraslosti doživljajo nezdrave oziroma nefunkcionalne odnose. Zapf in 

drugi (2008, str. 158) trdita, da je »stil navezanosti definiran kot raven anksioznosti in 

izogibanja v odnosih«. Pojasnjujeta, da osebe, ki so razvile odklonilno-izogibajoči stil 

navezanosti, zavračajo ali se izogibajo intimnosti, preko številnih zasvojenosti ohranjajo 

občutek vrednosti in ljubljenosti, druge ocenjujejo negativno in se izogibajo se bližnjim 

odnosom. Tudi Žvelc (2011, str. 122) navaja, da se »osebe, ki so odklonilno-izogibajoče 

navezane, dobro počutijo brez tesnih stikov z drugimi in se borijo za neodvisnost in 

neobčutljivost s ciljem obvarovati se razočaranja v odnosu«, kar bi lahko bila karakteristika 

oseb, ki ne živijo v intimni partnerski zvezi. Zato smo pri svojem raziskovanju iskali tudi 

povezanost med stilom navezanosti v odraslosti in seksualnim vedenjem na internetu glede na 

zakonski status. Predvidevali smo, da bodo osebe, ki so v intimni partnerski zvezi, pogosteje 

izražale varen stil navezanosti in posledično manj problematično seksualno vedenje na 

internetu. Žvelc (2011, str. 118) opiše osebe z varnim stilom navezanosti kot »osebe, ki se 

brez večjih čustvenih težav zbližajo z drugimi ljudmi, so v partnerskih odnosih intimne in se 

ne bojijo bližine«. Rezultati naše raziskave potrjujejo, da osebe, ki so v intimni partnerski 

zvezi, manj pogosteje izražajo problematično seksualno vedenje na internetu in se pogosteje 

označujejo kot varno navezane. 
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Med respondenti, ki so samski ali razvezani, smo ugotovili močno povezanost med 

seksualnim vedenjem na internetu, ki bi lahko postalo problematično, in odklonilno-

izogibajočem stilu navezanosti. Višji odstotek samskih in razvezanih oseb kot pa tistih, ki so v 

intimni partnerski zvezi, najdemo tako v kategoriji, ki izkazuje bolj problematično seksualno 

vedenje na internetu, kot tudi v kategoriji, ki določa odklonilno-izogibajoč stil navezanosti.  

 

Na našem naključno izbranem vzorcu smo želeli preveriti tudi razširjenost problematičnega 

seksualnega vedenja na internetu. Rezultati kažejo, da je najvišji odstotek (84 %) tistih 

respondentov, ki spadajo v kategorijo, katerih seksualno vedenje na internetu ni nujno 

problematično. Nihče od anketiranih tudi ne izkazuje takega seksualnega vedenja na internetu, 

ki bi pomenilo nevarnost, da vpliva in ogrozi pomembna področja njihovega življenja. Kljub 

temu, da navedeni rezultati kažejo, da večina anketirancev ni v nevarnosti, da bi razvila 

zasvojenost z internetnim seksom, pa ne moremo mimo dejstva, da je glede na majhnost 

vzorca, odstotek tistih, ki so v nevarnosti, da bi njihovo seksualno vedenje na internetu 

vplivalo na njihovo življenje, visok – 16 %. V raziskavi je potrdilo 47 % anketirancev, da 

uporablja splet za samozadovoljevanje in 55 % anketirancev, da so že iskali seksualne vsebine 

na internetu. Na tej točki svojega razmišljanja se lahko oddaljimo zgolj od stilov navezanosti, 

ki jih v nalogi povezujemo s problematičnim seksualnim vedenjem na internetu, in opozorimo 

na nevarnost interneta kot intenzivnega medija, ki stimulira naše možgane tako močno, da se 

zaradi spletnega seksa lahko začnejo naši vzorci vzburjenja spreminjati. Z omamnim stanjem 

in stimulacijo, ki jo posameznik doživlja z internetnim seksom, pa se ne more primerjati 

noben odnos v resničnem življenju. 

 

V prihodnjem raziskovanju problematičnega seksualnega vedenja na internetu bi bilo 

zanimivo opraviti širšo raziskavo na nacionalnem nivoju z reprezentativnim vzorcem, ki bi 

omogočala širši pogled v stanje naše družbe na področju razširjenosti in tveganosti za razvoj 

zasvojenosti z internetnim seksom. Trenutno nimamo natančnejšega podatka in ne raziskave, 

ki bi prikazovala stanje v naši družbi. Glede na to, da strokovnjaki na podlagi izkušenj iz 

klinične prakse ugotavljajo, da je oseb, ki so zasvojene z internetnim seksom vse več in da bo 

v prihodnje to težava, pred katero si bomo težko zatiskali oči, bi taka raziskava bila nujna, saj 

bi predstavljala temelj v načrtovanju strategije ozaveščanja pred nevarnostjo pojava 

zasvojenosti z internetnim seksom. Zanimivo bi bilo opraviti tudi raziskavo, kjer bi seksualno 

zasvojenost preučevali v povezavi z narcistično osebnostno motnjo in konceptom seksualnega 

narcisizma, saj smo v strokovni literaturi našli kar precej povezav med narcistično osebnostno 
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strukturo, izogibajočim stilom navezanosti in problematičnim seksualnim vedenjem.  

 

5. SKLEP 

Ustvarjamo družbo, v kateri verjamemo, da nam vse pripada. Mediji nas nenehno preplavljajo 

s sporočili, da smo upravičeni do vsega, kar si želimo. Internet je medij, ki zelo intenzivno 

posreduje spolne podobe in vedenje brez odnosa in odgovornosti, posledično postajata 

spolnost in spolno vedenje aspekta človekovega življenja, ki dosegata v veliki meri tudi zaradi 

interneta najbolj korenite spremembe. Internetni seks ali »največja pornotrgovina na svetu«, 

svet užitka in omame postavlja naše ravnanje na preizkušnjo; ali znamo določiti primerne 

meje za svoje vedenje, ali znamo ohraniti ravnotežje med življenjskimi cilji in potrebami. 

Meje, ki jih postavljamo, temeljijo na odnosu do sebe, na odnosu, kjer poskušamo slediti 

svojemu notranjemu glasu. Te omejitve nam omogočajo, da zaščitimo sebe. Jasno se jih 

zavedamo samo, če nam je uspelo zgraditi dober osebni temelj in intimni podporni sistem, 

kjer za občutke lastne nevrednosti, ki so temeljna prepričanja v miselnem svetu zasvojenih, ni 

prostora.  

 

Teorija navezanosti je teorija, za katero menimo, da bo v prihodnje odigrala ključno vlogo pri 

zdravljenju seksualne zasvojenosti, saj nas njeni koncepti med drugim učijo predvsem, kako 

priti do svojih čutenj, ljubečega odnosa do sebe in posledično drugih. Zasvojenim s 

substancami ali vedenjem in tistim, ki to lahko postanejo, »sporoča«, da je vse življenje čas, 

da spremenimo obstoječe vzorce ravnanja in pot do varnosti, sprejetosti in sreče poiščemo 

tam, kjer jo lahko dejansko doživimo; v odnosu.   
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