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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi smo raziskovali doživljanje pornografije skozi prizmo navezanosti v 

odraslosti, kar bi lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju zanimanja za seksualnost in 

seksualno vedenje preko interneta. Živimo v kulturi, kjer sta seks in pornografija vedno bolj 

prisotna v življenju ljudi. Pri trženju spolne industrije igra internet nedvomno pomembno vlogo, 

saj predstavlja način povezovanja posameznikov med seboj in hkrati vpliva na meje svobode 

seksualnih aktivnosti. Sama seksualnost in seksualno vedenje prek interneta sta tako v zadnjih 

desetletjih postala nekakšen problem sodobne družbe, saj na posameznika vplivata tako s 

psihološkega kot tudi s sociološkega vidika. Dostopanje do pornografije deluje kot epidemija, ki 

lahko izolira posamezne družinske člane in zabriše mejo med resničnim spolnim odnosom in 

iluzijo. Kaj je tisto, kar dela internetno pornografijo tako privlačno? Različni strokovnjaki, poleg 

organskih iščejo vzroke tudi v psiholoških dejavnikih. Ti so pogosto v navzkrižju med tem, kar 

je v družbi splošno zakoreninjeno in med tem, kar posameznik tudi zares čuti oziroma doživlja. 

Cilj raziskave ni usmerjen v raziskovanje kdaj je nekdo seksualno zasvojen. Pridobljeni odgovori 

nam bodo v pomoč k oceni razumevanja povezav med stili navezanosti in uporabo pornografije. 

Z izborom takšnega vedenja lahko sklepamo, da negotova ali odklonilna navezanost služi kot 

pomoč pri zadovoljevanju temeljnih psihičnih potreb. Predvidevali smo, da bodo anketiranci 

imeli v visokem odstotku razviti varen stil navezanosti. Iskanje pornografije je pri njih 

drugotnega pomena. Primarna je potreba po spolni stimulaciji z namenom doseganja izpolnitve, 

zadovoljstva, fantazij in iskanja novosti.  

 

Ključne besede: seksualnost, psihoseksualni razvoj, stili navezanosti, virtualna pornografija, 

seksualni skript. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

In this Master's thesis, we study the way in which consumers experience pornography through 

the prism of attachment in adulthood, which we believe could bring about a clearer 

understanding of the interest in internet sexuality and sexual behavior. We live in a culture where 

sex and pornography are increasingly present in our lives. Unquestionably, the internet plays an 

important role in the sex industry marketing business. It is a liaison between individuals and has 

a profound effect on the boundaries of sexual liberty. In the past decades, sexuality and sexual 

behavior on the internet have become the quandary of modern – day society because of their 

impact which they exert on the psychological as well as the sociological aspect of our everyday 

lives. Access to pornography acts as an epidemic that can isolate individual family members and 

blur the boundary between true sexual intercourse and illusion. What makes Internet 

pornography so appealing? Various experts, in addition to organic, also look for causes in 

psychological factors. They are often in a conflict between what is widely rooted in society and 

what an individual really feels or experiences. The aim of the research is not to explore when 

someone is sexually addicted. The answers we receive will help us assess the understanding of 

the links between the style of attachment and the use of pornography. By choosing such behavior 

we can conclude that uncertainty or refusal attachment serves as a help in meeting the basic 

psychic needs. We anticipated that respondents would have a high level of attachment in a high 

percentage. Finding pornography is secondary to them. The primary need is sexual stimulation in 

order to achieve fulfillment, satisfaction, fantasy and search for novelties. 

 

Key words: sexuality, psychosexual development, styles of attachment, virtual pornography, 

sexual script. 
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1 UVOD 

 

V magistrski nalogi smo raziskovali doživljanje pornografije skozi prizmo navezanosti v 

odraslosti, kar bi lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju zanimanja za seksualnost in 

seksualno vedenje preko interneta. Živimo v kulturi, kjer sta seks in pornografija vedno bolj 

prisotna v življenju ljudi. Tudi samo razmišljanje o seksualnosti je v sodobni družbi nedvomno 

postalo veliko bolj odprta tema, kot je to bilo v preteklosti. Internet igra pri trženju spolne 

industrije nedvomno pomembno vlogo, saj predstavlja način povezovanja posameznikov med 

seboj in hkrati vpliva na meje svobode glede seksualnih aktivnosti. Sama seksualnost in 

seksualno vedenje prek interneta sta tako v zadnjih desetletjih postala nekakšen problem sodobne 

družbe, saj na posameznika vplivata tako s psihološkega kot tudi s sociološkega vidika.  

 

Raziskava portala Pornhub kaže, da  je leta 2016 več kot polovica uporabnikov pornografije do 

vsebin dostopala preko telefonov, število ogledov pornografskih videoposnetkov po vsem svetu 

pa so ocenili na 88 milijard, kar je deset milijard več kot leto prej. Statistični podatki kažejo na 

razširjenost pojava internetnega seksa, ne ponujajo pa odgovora, kaj je tisto, kar dela internetno 

pornografijo tako privlačno. Strokovnjaki navajajo, da sta internetna pornografija in internetni 

seks v tolikšnem porastu zaradi anonimnosti, dostopnosti in nizkih stroškov.  

 

Klinična in psihoterapevtska praksa kažeta na veliko razširjenost motenj spolnega vzburjenja pri 

ženskah in moških. Erić (2011) v knjigi Seksualne disfunkcije navaja zastopanost erektilnih 

disfunkcij v različnih državah Evrope. V Nemčiji je v starostni dobi med 30 in 39 letom starosti, 

kar 61 odstotkov izpraševalcev izrazilo nezadovoljstvo s svojim spolnim življenjem. Na 

Švedskem je ta odstotek še višji. Nezadovoljstvo s svojim spolnim življenjem je izrazilo 75 

odstotkov moških med 18 in 74 letom starosti. Erić (2011) navaja, da ima 20 odstotkov žensk 

med 18 in 59 letom starosti težave s fiziološkim doživljanjem seksualnega vzburjenja med 

seksualnimi aktivnostmi. Posebno zanimiv je podatek, da veliko število žensk med spolnim 

odnosom uporablja lubrikante, kar kaže na širšo zastopanost te motnje.  

 

Strokovnjaki, poleg organskih vzrokov iščejo vzroke tudi v psiholoških dejavnikih. Ti so 

pogosto v navzkrižju med tem, kar je v družbi splošno zakoreninjeno in med tem, kar 

posameznik tudi zares čuti oziroma doživlja. Je to nemara poglavitni vir zmede, nezmožnosti 
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varnih navezav, disfunkcionalnosti, ki poraja napetost, strah in zaskrbljenost? Ryan in Jetha' 

(2013), trdita in dokazujeta, da so ženske in moški veliko bolj seksualna bitja, kot si moški in 

ženske želijo priznati. Ljudi označita kot živalsko vrsto, ki je zelo mahnjena na seks. Zanikanje 

lastne spolne narave, s kakšno nas je obdarila evolucija, plačujejo tako posamezniki, kot tudi 

družina in družba. Je torej prostor pornografije tisti v katerem lahko iščemo rešitve in možnosti 

neomenjenih povezovanj, ki znotraj virtualizacije predstavljajo možnost posameznikovega bega 

iz realnosti?  

 

Koncept uporabe spletne pornografije je relativno novodoben fenomen in da bi ga razumeli v 

celoti se moramo zavedati širše biopsihosocialne perspektive posameznika. Biopsihosocialni 

model se poleg bioloških in psiholoških vplivov, osredotoča na raziskovanje družbenega okolja, 

v katerem se je posameznik razvijal. Raziskovanja v zadnjih desetletjih odkrivajo podlage za 

znanstveno obravnavanje ljubezni in odgovarjajo na vprašanje o pomembnosti ljubezni in 

njenemu vplivu na naše življenje. Ljubezen je povezana z izkušnjami pripadnosti in navezanosti 

na bližnje osebe. Hazan in Shaver (1987) sta na podlagi klasične teorije navezanosti, kakor jo je 

utemeljil Bowlby, predlagala razširitev teorije. Iz ljubezni staršev do svojih otrok, sta izpeljala 

podlago za razumevanje romantične ljubezni in partnerskih odnosov. Romantični odnos 

vključuje sestavine treh sistemov: navezanost, skrb in seksualnost. Vsak sistem ima svojo 

razvojno zgodbo in vsi so v medsebojnem sovplivanju.  

 

Bowlby (1988) utemeljitelj teorije navezanosti, je poudaril, da ta ni omejena samo na otroštvo, 

ampak se nadaljuje preko celega življenja. Bartholomew in Horowitz (1991), ki sta nadaljevala 

njegovo delo, sta tezo potrdila. Sestavila sta vprašalnik medosebnih odnosov, ki vključuje opise 

vseh štirih stilov navezanosti v odraslosti. Omenjeni vprašalnik smo uporabili v raziskovalnem 

delu naloge.  

 

Skozi stile navezanosti smo se osredotočili na misli, občutke in vedenja, ki jih sproži spletna 

pornografija. Tukaj imamo v mislih predvsem pretekle in sedanje psihološke in socialne vplive, 

ki krepijo zanimanje za spletno pornografijo. Anketa je sestavljena iz vprašanj, ki pogojujejo 

morebitne razloge za psihološko ranljivost. Pomanjkanje nadzora nad stresom, nezadovoljevanje 

bazičnih potreb in notranja prepričanja vplivajo na pojasnjevanje uporabe pornografije.  
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2 ZGODOVINA SEKSUALNEGA VEDENJA 

 

Nedvomno so seksualno vedenje ljudi od nekdaj razumeli kot bistvo življenja […].O tem 

obstajajo zapisi še iz predzgodovinskega časa v jamskih risbah, nastalih več kot 35.000 let 

pr.n.št. Tovrstne risbe, odkrite v Evropi, prikazujejo značilen seksualni pomen. Najpogosteje so 

ponazorjeni falusi, živali, ki se parijo ali so breje, figurice Venere, poenostavljene podobe žensk 

s poudarjenimi prsmi, boki, zadnjico in vulvo. Čeprav natančen pomen teh del niso znani,  je 

splošno sprejeto,da odražajo neko ceremonialno ali ritualno aktivnost. To kaže,da je bilo v 

nekaterih najzgodnejših znanih družbenih skupinah seksualno vedenje nekaj več od nagonske, 

neovirane aktivnosti (Erić 2011, 29). 

 

Nastanek seksualnega vedenja kot družbene aktivnosti lahko povežemo z razvojem animizma. V 

skladu z njim se je začelo verovanje v magijo. Seksualno vedenje, izvedeno v določenem času, 

določenem mestu in na določen način, je služilo kot vpliv na naravne sile, kot vzpostavitev 

proste komunikacije, kar je ljudi pomirjalo. Tako je seksualno vedenje dobilo sakralni značaj in 

je služilo tako družbeni skupini kot posamezniku (Schaffner 2012).   

 

Ljudje v povezavi s seksualnostjo najprej pomislijo na biološke dejavnike. Na te so se 

osredotočile tudi prve teorije. Za esencialiste in sociobiologe so osnova seksualnosti geni, 

hormoni, fiziologija in evolucija. V teh teorijah so delovali prvi raziskovalci seksualnega 

vedenja, kot so avstrijski psihiater Richard von Krafft – Ebing (zadnje četrtletje 19. stoletja), 

Alfred Kinsey (40. in 50. leta 20. stoletja) ter William Masters in Virginia Johnson (60. in 70. 

leta 20. stoletja). Njihove teorije so vplivne še danes, vendar ne pojasnjujejo seksualnega 

vedenja, ki ne spada v okvire heteroseksualnega spolnega odnosa, namenjenega za reprodukcijo. 

Jasna je ločnica med naravnim in nenaravnim (Plante 2006).  

 

 

2.1 Znanstveno predseksološko obdobje – 19. stoletje 

 

Znanstveno predseksološko obdobje se je začelo z vladavino angleške kraljice Viktorije. Ideal 

viktorijanstva in etike je bilo zanikanje in potiskanje seksualnih nagonov. Vladala je dominantna 

moralistična kultura omejevanja spolnosti, ki je bila zaščitena z občutkom krivde in s strahom. 

Viktorijanska morala je stalno poudarjala svetost doma in osnovna dolžnost žene je bila, da služi 
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možu. To stališče je bilo ključno za sklepanje zakona. Ljubezen je bila odrinjena, ker se je 

družba začela zavedati razrednih razlik. Vso svojo energijo so usmerili v domišljijo in v 

povzdigovanje čustev. Moške so opogumljali, naj odložijo zakon, vse dokler ne dosežejo uspeha 

in zaslužijo dovolj denarja. Menili so, da se prava možatost vidi po sposobnosti, da seksualno 

nagrado prestavijo v obdobje po 30. letu. Moški 19. stoletja ni bil vzvišen nad skušnjavami, 

čeprav je bil na videz moralno trden. Zaradi tega se je v viktorijanski dobi močno razcvetela 

prostitucija za spolne fantazije in zadovoljitve moških potreb. Ženska čistost je bila manj stroga, 

kadar je šlo za delavska dekleta. Ta so bila pahnjena v prostitucijo zaradi lakote in bede. Moški 

so ločili med romantično ljubeznijo in strastno ljubeznijo. Ločili so udobje domačega okolja od 

seksualne prostitutke (Foucault 2010). 

 

Ryan in Jetha' (2013) sta v knjigi Seks ob zori viktorijansko žensko opisala kot angela v hiši. 

Dojemali so jo kot občutljivo, popolnoma čisto in povzdignjeno na raven oboževanja. V 

viktorijanski miselnosti so dečke učili, naj gledajo na ženske kot na bitja, vredna največjega 

spoštovanja, skoraj čaščenja. Na najpomembnejše ženske v svojem življenju, na primer mamo, 

sestro in bodočo nevesto, naj bi gledali bolj kot na angele, kakor na človeška bitja. S to čudovito 

preračunano podobo pa ni bilo težko ne le ločiti ljubezen od spolnosti, temveč ljubezen 

spremeniti v čaščenje čistosti. Kadar moški niso bili pri volji, da bi častili čistost svojih sester, 

matere, hčera in žene, se je od njih pričakovalo, da se bodo spolne sle očistili s prostitutkami in 

ne s spodobnimi ženskami, ker bi s tem ogrožali družinski in družbeni mir.  

 

Garton (2006) omenja, da so poročene ženske imeli za nesposobne doživeti seksualna občutja. 

Pri spolnem odnosu je morala biti hladna, njena odzivnost ni bila zaželena. Morala je biti na 

razpolago moškemu za zadovoljevanje njegovih užitkov. Poudarjena je bila različna narava 

moške spolnosti kot aktivne in ženske spolnosti kot pasivne. Med možem in ženo je bila 

čustvena in fizična oddaljenost, bistvo spolnega odnosa je bila prokreacija.  

 

Da bi zaščiti čednost žensk in otrok pred nevarnostjo, so morali nadzorovati vse možne vire 

skušnjav. Uvajali so stroge cenzure v književnosti, ki je pripeljala do skrajnih meja in je vodila 

do tega, kar so imenovali »velika doba štorklje«. V velikem delu književnosti viktorijanske 

ženske niso imele nog, imele so ude, manjkale so jim prsi. Viktorijanci so se izogibali tudi 

javnemu govorjenju o masturbaciji. Obsojali so jo in iskreno verjeli, da je zelo nevarna aktivnost, 

ki povzroča sušenje hrbtenice in nastanek vseh mogočih bolezni (Schaffner 2012).  
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Po drugi strani pa so začeli v 19. stoletju vprašanja o človekovi seksualnosti opazovati v okviru 

medicine in psihiatrije. Richard von Krafft – Ebing je ena od najpomembnejših osebnosti za 

razvoj medicinske seksologije v tem obdobju. Leta 1886 je objavil knjigo z naslovom 

»Psychopathiasexualis«. Prvič  v zgodovini medicine in psihiatrije je predstavljena jedrnata 

klasifikacija seksualnih motenj in znanja o njih. Knjiga je postala vodilni medicinski in pravni 

tekst o spolni patologiji. Zaradi naturalističnih opisov seksualnih motenj, ki so bile včasih 

brutalne in zastrašujoče je Krafft – Ebing, še dodatno poglobil prepad med seksualnimi motnjami 

in normalnim seksualnim vedenjem. Njegovo prepričanje je bilo, da je seks asociiran z 

umazanostjo. Vse, razen penetracije z namenom oploditve je, bilo zanj perverzno. 

Homoseksualnost je opredelil kot pervezijo in samozadovoljevanje kot vir vseh možnih bolezni. 

Na izvajanje oralnega seksa je gledal z gnusom. Poudaril pa je, da ni opazne povezave med 

posamezniki, ki to izvajajo in psihopatološkimi motnjami. Oralni seks naj bi se izvajal takrat, ko 

je moški že spolno zadoščen ali impotenten (Krafft – Ebing 2011). 

 

Ryan in Jetha' (2013) navajata, da je Krafft – Ebing  žensko, ki je normalno duševno razvita in 

lepo vzgojena, nima pretiranega spolnega nagona. Če ne bi bilo tako, bi ves svet postal javna 

hiša, zakon in družine, pa ne bi bilo mogoče ustvariti. Trditev, da ženske uživajo v orgazmični 

sprostitvi in da jo tudi redno potrebujejo, bi bila za moške šokantna, za ženske pa ponižujoča.  

 

Čeprav so razumevanja Kraft – Ebinga danes opuščena, je k razvoju medicinske seksologije 

veliko prispeval. Največja vrednost njegovega dela so opisi zgodovine bolezni posameznih 

primerov seksualne patologije. Kljub njegovi konservativnosti je poudarjal pomen dednosti in 

zavzemal stališče, da mora medicina pomagati ljudem s seksualnimi motnjami in jih zdraviti 

(Schaffner 2012).    

 

2.2 Obdobje seksološke znanosti – 20. stoletje 

 

Spolne šege viktorijanske Britanije so v nekaterih pogledih zrcalile mehanizem parnega stroja, ki 

je usodno zaznamoval to dobo. Zadrževanje toka erotične energije je ustvarjalo čedalje večji tlak, 

ki se je sproščal v kratkih, nadzorovanih produktivnosti. Čeprav se je Sigmund Freud glede 

marsičesa motil, pa je imel očitno prav, ko je opažal, da civilizacija sloni na erotični energiji, ki 

je blokirana, skoncentrirana in preusmerjena (Ryan in Jetha' 2013). 
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Plante (2006) poudarja pomembnost vpliva Sigmunda Freuda (1856–1939) in psihoanalize, po 

kateri se ljudje rodimo s polimorfno perverznostjo, oziroma nediferenciranim seksualnim 

vedenjem, ki pa se z učenjem o pravilnem seksualnem vedenju preoblikuje v diferencirano. 

Kritika te teorije je, da jasno razločuje pravilno seksualno vedenje od nepravilnega in normalno 

od patološkega.  

 

K razumevanju seksualnosti so po drugi svetovni vojni največ doprinesli seksologi. To so bili 

zdravniki ali znanstveniki, ki so statistično z anketami proučevali človekovo seksualnost na 

velikih skupinah ljudi. Eden od njih je bil ameriški biolog Kinsley Alfred (1894 – 1956). Kinsley 

Alfred je bil pionir na področju kvantitativnih epidemioloških raziskav človeške seksualnosti. 

Med pripravami na predavanja o zakonskem življenju, se je zavedal dejstva, da ve zelo malo o 

področju spolnega življenja. Leta 1947 je ustanovil multidisciplinarno ekipo za spolne raziskave, 

kar je obogatilo znanje o seksualnem funkcioniranju in obnašanju ljudi.  S tem je bila odprta pot 

k spoznanju najvažnejših vprašanj človekovega seksualnega vedenja, individualnih razlik v 

vedenju moških in žensk. Leta 1948 je s sodelavci objavil dve monografski študiji:»Seksualno 

vedenje moških« in »Seksualno vedenje žensk«. Ti dve študiji sta zelo spremenili številne mite o 

spolnem vedenju v ameriški družbi. Kinsley je zavračal normalno in nenormalno seksualnost in 

je propagiral toleranco, kar je spremenilo pogled na istospolno populacijo ter pogled nanjo kot 

spolno motnjo. Ženske označi za »nefrigidne«, saj uživajo v spolnosti enako kot moški. Glede na 

široko razširjenost sprejetja znanstvene študije o seksualnosti v ameriški družbi so konservativne 

sile napadle njegovo delo in so mu onemogočile vire financiranja in s tem končale njegovo delo 

(Holroyd in Holroyd 1987). 

 

William Masters in Virginija Johnson sta v svojem specializiranem laboratoriju raziskovala 

fiziologijo seksualnih odzivov. Med večletnim delom,  sta izprašala  694 ljudi in registrirala več 

kot deset tisoč seksualnih odzivov. Svoja bogata in edinstvena raziskovalna vprašanja sta 

objavila v študiji »Človekov seksualni odziv«. Najvažnejše odkritje se nanaša na obstoj več faz v 

človekovem seksualnem odzivu, kar je izpodbilo do takrat veljavno mnenje o seksualnem odzivu 

kot  kontinumu. Eden od zaključkov je bil, da je monotonija v spolnem razmerju najpogostejši 

vzrok za to, da moški s časoma izgubi zanimanje za spolno življenje s partnerko. Opažata tudi, 

da je to izgubljeno zanimanje pogosto mogoče prebuditi, če ima moški mlajšo ljubimko, tudi če 

ni tako privlačna ali spretna v postelji kot njegova žena (Ryan in Jetha' 2013). 
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Prvi seksologi so spolno identiteto in seksualnost vpeljali v znanstveno poučevanje. Razvili so 

koncepte in terminologijo, ki je v uporabi še danes. Izmed vseh sprememb je bila najbolj 

radikalna prav umestitev spolnosti in spolne identitete v središče človekovega obstoja. To je s 

časoma privedlo do popularizacije ideje o univerzalni prirojenosti spolne usmerjenosti, oziroma 

do esencialističnega razumevanja organizacije spolnega vedenja. 

 

V sredini 60. let 20. stoletja so se že pojavila prva nasprotovanja esencializmu, ki so jih socialni 

konstruktivisti sredi 80. let še dodatno podkrepili. Simon in Gagnon (2003) opisujeta, da so 

socialni konstruktivisti na osnovi lastnega preučevanja aspektov spolne identitete in seksualnosti 

izpodbijali esencialistične koncepte. Socialni konstruktivizem je raziskoval proces formiranja 

spolne identitete in opozarjal na družbeno produkcijo kategorij, ki so veljale za samoumevne in 

naravne. Socialnemu konstruktivizmu pripadata tudi William Simon in John Gagnon s svojo 

teorijo o seksualnih scenarijih. Leta 1973 sta jo podala v knjigi Sexual Conduct: The Social 

Sources to Human Sexuality. Kritično sta zavrnila sociološki funkcionalizem in biološki 

determinizem in se osredotočila na izrecno nebiološke dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo 

seksualnost. Navajata, da je seksualno tisto področje, kjer sociokulturne navade povsem 

prevladajo nad biološkimi vplivi. Menita, da biološki dejavniki niso zadostni za pojasnjevanje 

seksualnosti.  

 

Plante (2006) seksualne scenarije opredeli kot kulturno proizvedene, deljene in ojačane socialne 

norme. Te služijo kot načrti, ki vodijo seksualno vedenje in vedenje družbenega spola. Da je 

neko vedenje prepoznano kot seksualno, je pomembno, da se tako tudi dojema. To pa je odvisno 

od kulturnega konsenza, kaj je v neki skupnosti ali obdobju definirano kot seksualno. Simon in 

Gagnon (2003) dodajata, da imajo vzorci seksualnega vedenja izvor na lokalni ravni: ne rodimo 

se namreč z notranjim instinktom in informacijami o spolnosti. Vse življenje se učimo o vzorcih 

primernega seksualnega vedenja in seksualne scenarije pogosto individualno prilagajamo.  

 

2.3 Moderna teorija seksualnosti – 21. Stoletje 

 

V današnjem času je opaziti veliko povečanje zanimanja za seksualnost in seksualno vedenje.  

Glede na puritansko dediščino in seksualno represivno družbo v preteklosti je bila seksualna 

revolucija zdrava protiutež k zmanjševanju seksualnega sramu. Premagovanje tradicionalnih 
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norm v želji, da bi ljudje uživali v spolnosti brez sramu in občutka krivde se je sprevrgla v svoje 

nasprotje. Vedno več ljudi se zaveda paradoksa seksualne svobode. Na eni strani lahko sedaj kot 

družba omogočimo spolno vzgojo, nudimo informacije in nasvete, po drugi strani pa je hkrati na 

voljo veliko napačnih in neuporabnih informacij, do katerih čedalje lažje dostopamo.  

 

Beseda seks je ena najpogostejših besed, ki jih vtipkamo v brskalnike. Seks preko interneta je 

dostopen, poceni in anonimen. Internet omogoča nove in neobičajne načine raziskovanja 

seksualnosti. V nekaterih ozirih je to lahko pozitivna izkušnja. Ljudje lahko srečajo druge, ki 

imajo enaka nagnjenja, ne glede na to, kako nenavadna so. Spoznanje, da posameznik ni edini z 

določenimi nagnjeni ali fantazijami, lahko zmanjša sram in krepi pozitivne občutke glede sebe. 

Ko ljudje spoznajo seksualno ponudbo na internetu, želijo včasih preveriti, kar so odkrili. Vedno 

pogosteje posamezniki eksperimentirajo na seksualnih področjih, ki so jim bila v preteklosti 

nedosegljiva. Danes v spolnosti skoraj ni več omejitev in je dovoljeno praktično vse. Iz ene 

skrajnosti smo prestopili v drugo. Iz pretiranega nadzora v nezdravo kritičnost (Topić 2015). 

 

Tinder,  ki ga uporabljajo moški in ženske, ponudi vsak dan 15 milijonov medsebojnih ujemanj. 

Grindr, podobna aplikacija za moške, ki iščejo moške, ima 6 milijonov uporabnikov, vsak dan pa 

pridobi deset tisoč novih. Ker te aplikacije za iskanje morebitnih partnerjev v iskalčevi bližini 

uporabljajo GPS (ang. Global Positioning System, globalni sistem pozicioniranja), je z njimi tudi 

dejansko spoznavanje ljudi preprostejše kot kadarkoli prej. A ta spontana zabava ni brez slabosti. 

Pojavitev aplikacij se časovno ujema s povečanjem števila primerov spolno prenosljivih bolezni, 

ki so bile že dolgo zajezene, pa tudi s širjenjem drugih redkih bolezni. Zdravstveni strokovnjaki 

za to krivijo sproščen odnos do varne spolnosti partnerjev in istočasen lahek dostop do spolnih 

partnerjev, ki ga omogočajo aplikacije. Aplikacije na prenosnih napravah spodbujajo širjenje 

spolno prenosljivih bolezni (Bhattacharya 2014). 

 

Raziskave vzrokov povečanja števila obolelih za spolnimi boleznimi se šele začenjajo, dokazi pa 

potrjuje njegove domneve. Bhattacharya (2014) v članku »Web sifilist« opisuje preiskavo šestih 

izbruhov sifilisa v Veliki Britaniji po letu 2012. Le ta je pokazala, da so imele aplikacije za 

navezovanje stikov pomembno vlogo pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. 

Raziskovalci iz organizacije Public Health England, so ugotovili, da so nove tehnologije, 

povezale ločene skupine zunaj katerih se bolezni v preteklosti niso širile. To je povzročilo 

povečano učinkovitost prenosa okužbe, zato se epidemije širijo veliko hitreje. Nadaljnje dokaze 
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o povezavi med uporabo aplikacij in spolnimi boleznimi je razkrila raziskava spolnih navad 

homoseksualcev. Moški, ki so spolne partnerje našli preko aplikacij na pametnih telefonih, so 

imeli veliko več spolnih partnerjev. Pri njih je bila verjetnost, da so okuženi s spolno 

prenosljivimi boleznimi, večja kot pri tistih, ki aplikacij niso uporabljali. Narejena je bila 

obsežna raziskava s katero so primerjali razširjenost okužb s spolno prenosljivimi boleznimi med 

moškimi, ki uporabljajo aplikacije. Preučili so pogostost okužb med sedem tisoč moškimi, ki so 

se dali testirati. Ugotovili so, da je pri tistih, ki iščejo spolne partnerje s temi aplikacijami, 

verjetnost okužbe z gonorejo 40 odstotkov večja kot pri tistih, ki so partnerje iskali po spletu in 

25 odstotkov večja kot pri moških, ki so partnerje našli v družbi.  

 

Ljudje naj bi bili zaradi bolj sproščenega navezovanja stikov manj zadržani. Raziskave kažejo, 

da to, kako ljudje spoznajo spolne partnerje, vpliva na to, kaj se dogaja, ko končajo v postelji, 

zato se povečuje zdravstveno tveganje.  V Avstraliji je bila opravljena raziskava med dva tisoč 

homoseksualci, da bi ugotovili, če njihovo poznavanje spleta vpliva na spolne navade. 

Ugotovljeno je bilo, da 70 odstotkov gejev, ki uporabljajo spletne klepetalnice ali aplikacije za 

navezovanje stikov, fantazira o nezaščitenih spolnih odnosih. To počnejo, da bi se vzburili, v 

resnici takih odnosov nočejo. Toda fantazije vplivajo na njihovo spolno življenje (Fischer et al. 

2011). 

 

Bhattacharya ( 2014) govori o tako imenovani naveličanosti nad varnim seksom. V tem času aids 

ne pomeni več smrtne obsodbe, ampak kronično bolezen, ki jo je mogoče zdraviti. Generacija, ki 

tako zlahka išče partnerje za spolne stike s prenosnimi napravami, je manj obremenjena z varno 

spolnostjo, kot generacija pred njo. Mladi nočejo dolgočasnih zdravstvenih poročil o varni 

spolnosti, zato jim je potrebno te informacije približati na način, ki jim je blizu. 

 

3 PSIHOSEKSUALNO DOZOREVANJE 

 

Da bi razumeli seksualno vedenje in seksualnost odraslih ljudi nasploh, je potrebno poznati 

človekov psihoseksualni razvoj. Seksualnost je kompleksen fenomen, na katerega vplivajo 

biološki, fiziološki in psihološki razvoj. Pravzaprav je razvoj in obogatitev seksualnih zmožnosti 

osebnosti popolnoma enak, kot to velja tudi za druge telesne funkcije. 
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V procesu seksualnega dozorevanja in doseganja seksualne identitete je biološka osnova 

zasnovana na genetskih in hormonskih dejstvih. Biološka določitev spola predstavlja danost, ki 

je ves čas razvoja od rojstva naprej v dinamični interakciji s psihološkimi in družbenimi 

dejavniki, ki združeno določajo psihoseksualni razvoj. To pomeni, da je biološka osnova spola v 

interakcijah z družbenim učenjem in s pridobivanjem čustvenih izkušenj – s tem namreč 

razvijamo odnos do sebe in drugih (Erić 2011). 

 

Teorije o razvoju seksualnosti so med drugim raziskovale, ali se spolna identiteta posameznika 

izraža tudi preko načina njegovega obnašanja oziroma ali je dejansko obnašanje tisto, ki 

predstavlja podlago za razvoj spolne identitete. Teorije, ki so raziskovale nastanek 

homoseksualnosti, so poudarjale, da spolna identiteta ni funkcija posameznikove osebnosti, zato 

se tudi njegova seksualnost ne gleda skozi osebnostne značilnosti in se ne povezuje s preteklostjo 

(Cornell 2001). 

 

S stališča današnje psihologije seksualnosti, s katero se ukvarja dinamična psihiatrija, vprašanja 

spolne identitete in notranjega dogajanja niso na prvem mestu. Psihoterapevtska praksa je 

pokazala, da precej ljudi namenja pozornost spolnim organom. Opaženo je, da se dojenčki in 

otroci v zelo zgodnjem obdobju zanimajo za svoje telo. Proučujejo ga naključno in spontano. Z 

rastjo otroka je samoopazovanje pogostejše in natančneje, dotikanje lastnega telesa pa lahko dobi 

jasne erotične znake (Erić 2011). 

 

Reid (2011) objavlja raziskava »Zanesljivost, validnost in psihometrični razvoj uporabe 

pornografije v vzorcu hiperseksualnih moških« je pokazala, da precej klientov namenja 

pozornost spolnim organom, njihovemu videzu, velikosti in funkcioniranju. Mnogi moški so 

preveč obremenjeni s svojimi spolnimi organi in vsako pripombo ali dvom o njihovi normalnosti 

doživljajo dramatično, kar dokončno vpliva na podobo in seksualno identiteto 

Obstaja več teoretičnih pristopov, ki vsak s svojega stališča razlaga psihoseksualni razvoj, kot 

enega od najvažnejših procesov v razumevanju seksualnosti. Različnost teoretskih pristopov je 

dopolnitev k razumevanju psihoseksualnega razvoja in na njih ne gledamo kot na absolutne 

resnice. 

 

 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

11 

 

3.1 Freudova teorija seksualnosti 

 

Ko govorimo o človekovi seksualnosti in seksualno disfunkcionalnem vedenju, je Sigmund 

Freud izjemno pomembna osebnost. Že kot mladi zdravnik je prepoznaval pomembnost  

nezavednih mentalnih procesov in imel je prav, ko je opažal, da večji del civilizacije sloni na 

erotični energiji. Prva razvojna teorija v psihoanalizi je bila Freudova teorija psihoseksualnega 

razvoja. Z razvojem psihoanalize in teorije seksualnosti je vznemiril javnost tistega časa. To je 

močno vplivalo na nadaljnji razvoj seksologije in omogočilo, da je dosegla raven, ki jo ima še 

danes (Freud 2012). 

 

Gostečnik (2008) psihoanalizo opredeljuje kot znanost, ki raziskuje nezavedne procese. Pri tem 

gre za temeljno premiso, ki predpostavlja, da ima nezavedna sfera posameznikovega doživljanja 

bistveno vlogo pri njegovem vsakdanjem življenju. Freud je trdil, da je naša nezavedna sfera 

izjemno močan receptivni organ, saj ne le sprejema najbolj subtilne informacije iz okolja in 

našega telesa, ampak jih tudi nezavedno procesira in posreduje nazaj v okolje. 

 

Dinamično razumevanje osebnosti je Freud gradil na spoznanju nagonske energije in narave 

intrapsihičnih konfliktov. Konflikt je videl kot borbo med nezavednim in zavestnim. Prepoznal 

je antagonizem med racionalnim dogajanjem ter notranjimi nagonskimi impulzi. Občutek, da gre 

za dve popolnoma različni stvari, ga je vodil v oblikovanje koncepta strukturnega modela, 

oziroma razdelitev psihičnega aparata na id, ego in superego. Na ta način je bilo razumeti 

konflikt kot napetost med neracionalnimi zahtevami ida po takojšnji zadovoljitvi in razumskim 

opozarjanjem ega. Ego kot mediator izpolnjuje zahteve ida, superega in zunanjega sveta (Freud 

2012).   

 

Freud (2005) je superego opisal kot dediča Ojdipovega kompleksa in ga povezal z introjekcijo 

ojdipskih objektov ljubezni matere in očeta in njunih prepovedi. Ojdipska situacija postane 

središče otrokove radovednosti. Otrok se sprašuje o posebnih odnosih med materjo in očetom, iz 

katerih je izključen. Vprašanja o svojem rojstvu in sebi so nekaj naravnega. Obstaja močna želja 

izvedeti resnico, ki je povezana s spoznanjem o starševski spolnosti, kot tudi želja skriti to 

resnico. Ko malček izve o spolnih odnosih, napravi dolgo pot, preden je zmožen priznati, da 

imajo take odnose tudi njegovi starši. Otroci dojemajo spolnost kot nekaj umazanega in 

gnusnega. Mislijo, da starši tega ne želijo početi. Majhnemu otroku, ki svet vse od rojstva vidi 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

12 

 

egocentrično, je težko razumeti, da se v življenju njegovih staršev dogaja nekaj zanimivega, pri 

čemer on ne sodeluje. Otrok mora sprejeti stvarno situacijo, v kateri se ne more lastiti ojdipskih 

staršev. Gre za odpoved magičnega mišljenja in priznanje svojih omejitev: »sem majhen deček 

in nisem kot oče. Mami ne morem dati tistega, kar dobi od očeta«, kar je pogosto zahtevna 

naloga. 

 

Klain (2016), Freuda opredeljuje kot človeka, ki je na posameznike gledal z vidika primitivnih 

biološko determiniranih gonov, ki jih mora posameznik obvladati tekom razvoja, da se prilagodi 

zahtevam družbe. Nagone je razumel kot energetsko in motorno moč, ki usmerja organizem k 

določenemu cilju. Freud je zapisal, da je slika podojenega dojenčka, ki blaženo spi na materinih 

prsih, prizor največjega telesnega užitka, ki ga v odraslem življenju poskušamo doseči z 

orgazmom v spolnem odnosu. To je dojenčkov orgazem, za katerega  je psihofizično sposoben in 

ki ustreza njegovi starosti. Ob tem pa se spodbudi razvoj notranjega dobrega objekta, občutek 

varnosti, zaupanja in upanja. 

 

Praper (1992) ocenjuje, da je bil razvojni vidik za Freuda zelo pomemben. Podrobno je 

raziskoval le razvoj ida, ki se izraža kot egoistična sila ali gon po življenju, uživanju in 

uveljavljanju svojih želja. Z opazovanjem je ugotovil, da se otrok v prvih življenjskih letih 

odziva po principu iskanja ugodja in izogibanju neugodja. Njegovo doživljanje je odvisno od 

dozorevanja senzorične zmožnosti. Libido se usmerja na področje, ki je senzorično že zmožno 

odzivanja in obenem po procesu dozorevanja aktualno za sprejemanje dražljajev. Tako je 

Freudova teorija psihoseksualnega razvoja, ki predvideva znane razvojne faze (oralno, analno, 

falično, fazo latence in genitalno fazo), prej teorija psihoseksualnega dozorevanja kot razvoja.  

 

Freud ni zanikal obstoja drugih gonov, vendar je menil, da prav spolni gon v največji meri 

obvladuje in usmerja človekov duševni in osebnostni razvoj. Dolgo časa je bil prepričan, da je 

spolnost edini izvorni gon našega kompleksnega obnašanja, zanj je bila tudi razlog za nastanek 

socialnih, civilizacijskih in agresivnih teženj. Svoje poglede na gonske temelje motivacije je 

spremenil razmeroma pozno. Kasneje je oblikoval svojo drugo motivacijsko teorijo, po kateri 

delujeta pri človeku in tudi v naravi na sploh dve temeljni sili. Ena teži k združevanju in 

življenju, druga pa k nasilju, sovraštvu in smrti. Zvest svoji naklonjenosti do antike je prvo 

označil kot Eros (po starogrškem bogu ljubezni), drugo pa Thanatos (po bogu smrti) (Musek 

2005). 
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S svojo teorijo psihoseksualnega razvoja in seksualnega nagona je pomagal usmerjati svoje 

naslednike, ki so osnovali nove teoretične poglede o seksualnem razvoju in dozorevanju. Pri tem 

so svojo pozornost usmerili na karakteristike okolja in na to, s katerimi bazičnimi težnjami vanj 

vstopa človek. Pri svojem delu so se avtorji omejili na opazovanje aktualnih socialnih interakcij. 

Ob tem so opozorili na diferenciacijo človekovih bazičnih potreb ter se tako oddaljili od 

koncepta človekovega nagona kot izvorne energije. 

 

3.2 Psihoseksualno dozorevanja in razvoj skozi prizmo različnih avtorjev 

 

Z razliko od Freuda, ki je psihoseksualni razvoj opazoval v luči bioloških dejavnikov in pomena 

zgodnjega otroštva, Sullivan meni, da je to vse življenjski proces, katerega cilj je živeti z drugimi 

v družbeni organizaciji (Erić 2011). Ko govori o stopnjah psihoseksualnega razvoja, se Sullivan 

značilno razlikuje od Freuda. Človeka lahko do končne zrelosti pripelje le uspešna rešitev vseh 

sedmih razvojnih nalog. Posameznik si prizadeva, da ta stanja, ki navadno trajajo zelo dolgo, 

okrepi z občutenjem ljubezni do ljubljene osebe, ki postane enako pomembna kot on sam. 

Sullivan meni, da je med razvojem človek vedno v položaju, ko se sooča z željo, da bi bil sprejet 

od drugih, in željo, da bi se potrdil kot osebnost. V zgodnjem otroštvu se otrok najpogosteje 

smehlja materi, ki se približuje njegovi zibelki. V zgodnji puberteti je to prizadevanje biti 

priljubljen med svojimi vrstniki. Te posebne potrebe variirajo od ene do druge stopnje v razvoju 

in omogočajo, da se človek zavestno doživi kot ustrezno človeško bitje. Po Sullivanu je tako 

otrok že od rojstva naprej povezan z drugimi (Žvelc et al. 2011). 

 

Harry Stack Sullivan je bil psihoanalitsko usmerjen mislec, ki je imel drugačne poglede na 

temeljno človekovo motivacijo. Njegova teorija je podobna razvojni teoriji nemškega 

psihoterapevta Heralda Schultz Henckerja, ki je poudarjal predvsem vlogo družinske vzgoje. 

 

3.2.1 Herald Schultz Hencke in teorija zavrtosti 

 

Centralni pojem teorije Heralda Schultza Henckerja je pojem zavrtosti in pomeni resno oviranje 

zadovoljevanja določenih bazičnih potreb. Ob neugodnem življenjskem razvoju, ko osnovne 

potrebe niso ustrezno zadovoljene, otrok čuti prikrajšanje. Ker otrok nima druge možnosti, da bi 

zmanjšal količino neugodja, začne svoje temeljne potrebe izrinjati iz zavesti. Dolgotrajno 

izrinjanje postane običajen način reagiranja. Glede na to, katera potreba je zavrta, govorimo o 
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več tipih zavrtosti. Pri intencionalni zavrtosti se oseba ne zaveda svojih potreb po soljudeh in po 

stikih z okoljem. Kaptativno zavrt človek nima potreb po jemanju dobrin in ekspanzivnosti. 

Erotična zavrtost pa je stanje odrinjenosti potreb po intimni bližini sočloveka (Musek 2003). 

 

Osnovne potrebe se v otrokovem razvoju pojavljajo z različno močjo in pomembnostjo. Mlakar 

(1996) meni, da je v prvih mesecih otrokovega življenja v ospredje postavljena potreba po 

kontaktu z okolico. V tem obdobju so pomembni stiki z materjo. Topel kožni stik otroka pomiri 

in v njem utrjuje temeljno zaupanje, da je v okolju subjekt, ki lahko zadovolji njegove potrebe. S 

tem načinom mu mati pomaga vklopiti voljo do življenja. Na osnovi teh izkušenj raste otrokova 

potreba po stikih z osebami v njegovem okolju. V drugi polovici leta je v ospredju potreba po 

prejemanju. Fromm (2006) trdi, da ta potreba ostane prisotna vse življenje in se uresničuje 

predvsem kot potreba po sprejemanju hrane. Zadovoljstva in frustracije pri sprejemanju hrane so 

prva in zato modelna izkustva za kasnejše pridobivanje in ohranjanje lastnine. Mlakar omenja, da 

ima človekov odnos tudi kasneje poteze oralnosti, kar izdajajo nekateri ljudski izrazi, ki 

opisujejo odnos do lastnine: »požrešen«, »pogoltnen«, »odžreti nekaj nekomu«, »lakomnost«. 

 

Z dozorevanjem motorike stopi v ospredje potreba po uveljavljanju. V obdobju prvega in 

nadaljevanju drugega leta otrok prvič dobi priložnost, da uveljavlja svojo voljo, premika 

predmete, se giblje in na svoj način osvaja prostor. Ob navajanju na čistočo je on tisti, ki lahko 

ustreže željam svojih staršev. S svojim izločanjem povzroča pri starših močne reakcije, od 

navdušenja do jeze. Prvič in vzorčno doživi slast ustvarjalca, ki da nekaj iz sebe. Ustvarja iz 

sebe, s čimer doživi priznanje drugih, se uveljavi in začuti moč svoje volje. Zakonitosti zorenja 

fizioloških funkcij in psiholoških doživetij, ki to zorenje spremljajo v zgodnjem otroštvu, 

pojasnjujejo, zakaj so tudi pri odraslem človeku agresivne vsebine povezane z analnostjo. Motiv 

slednje je pogosto najti v zmerljivkah in kletvicah, ki spremljajo agresivna čustva. Hudič, ki 

pooseblja zlo in grožnjo, je črn in smrdljiv (kot blato), ima poudarjen rep in napihnjen trebuh 

(ponazoritev prebavnih motenj in napenjajočih vetrov). Med drugim in tretjim letom so otroci 

pripravljeni intimnost in seksualno radovednost deliti z drugimi. Pogosto vzajemno opazujejo in 

raziskujejo svoje genitalije. Ker to družbeno ni dovoljeno, se zelo hitro naučijo, da odrasli tega 

ne podpirajo. To spoznanje pa predstavlja prvi korak v socializacijo njihovega seksualnega 

vedenja (Mlakar 1996). 
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Po tretjem letu starosti postane otrok pozoren predvsem na odnos med staršema. Začne se 

spraševati ali je bolj očkov ali bolj mamin. Dečki spoznajo, da pripadajo istemu spolu kot oče in  

da se oba potegujeta za ljubezen iste ženske. Podobno tudi dekleta doživljajo svojo mater in 

odnos do očeta. Potrebe po nežnosti, naklonjenosti in ljubezni dajo pečat erotičnim odnosom za 

vse življenje. Ljubezenski ali erotičnih potreb ne smemo zamenjati ali enačiti s seksualnimi – 

med seboj se lahko povezujejo, ni pa nujno. Bregant (1982) trdi, da se seksualna zavrtost izraža v 

nezmožnosti sprejemanja seksualnih impulzov in lastne seksualne vloge v življenju.  Seksualna 

zavrtost se prične oblikovati pri otroku, kateremu se prepoveduje naravna radovednost ob 

raziskovanju lastnega telesa. 

 

Berne (2010), začetnik transakcijske analize, govori o nastanku seksualnega skripta kot 

nezavednem vzorcu, ki ga človek ponavlja med svojimi seksualnimi aktivnostmi. Seksualni 

skript ima tudi svojo fiziološko komponento, skozi katero prispeva k razvoju seksualnih motenj. 

Različne faze seksualnega odziva spodbudijo različna napačna prepričanja, ki izzovejo občutja 

strahu, sramu ali krivde.   

 

Praper (1992) omenja, da je bil Hencke z vidika zavrtosti določenih bazičnih potreb, najbližje 

vprašanju, kako se v interakciji z okoljem oblikuje človekova notranja psihična struktura. To 

kasneje dopolni ego psihologija, še bolj pa teorija objektnih odnosov. Hartmann, utemeljitelj ego 

psihologije, med drugim močno spremeni pogled, ko je svojo pozornost usmeril na razvoj ega in 

njegovega prilagajanja. Prilagajanje je po Hartmannu vzajemni odnos med organizmom in 

okoljem. Ego je na primer lahko v konfliktu z elementi znotraj sebe samega in niha med 

principom ugodja in principom realnosti. Hkrati se lahko prepušča in upira impulzom za 

doseganje kompromisov s pomočjo varovalnih mehanizmov.  

 

Skladno s tezo o avtonomiji jaza se je v ego psihologiji izoblikovalo stališče, da se psihična 

energija le delno izkorišča v gonske namene. Gre za tako imenovano nevtralizirano energijo, ki 

omogoča osamosvajanje jaza in posamezniku omogoča, da neodvisno od gonov razvija podobo 

objektov in sebe. Že pri zelo malemu otroku lahko opazimo, da je lahko jok bolj intenziven in 

usmerjen k določenemu cilju, kot je bil prej. Zdaj otrok joče zato, ker se je iz izkušenj naučil, da 

ob lakoti prikliče mater. Ponotranjena izkušnja je omogočila otroku, da gonsko energijo 

nevtralizira in jo usmeri k drugemu cilju. Brezciljni jok zdaj postane jok z nekim ego namenom. 
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Na ta način se nevtralizirana energija porablja za delovanje jaza in za vzpostavljanje objektnih 

odnosov (Musek 2005). 

 

Praper (1992) otrokov odziv v tem obdobju vidi po principu iskanja ugodja in izogibanju 

neugodja. Njegovo doživljanje je odvisno od dozorevanja senzorične zmožnosti, zato se libido 

usmerja na področje, ki je senzorično že zmožno odzivanja in obenem po procesu dozorevanja 

aktualno za sprejemanje dražljajev. Tako je Freudova teorija psihoseksualnega razvoja, ki 

predvideva znane razvojne faze (oralno, analno, falično, fazo latence in genitalno fazo), prej 

teorija psihoseksualnega dozorevanja kot razvoja. 

 

3.2.2 Epigeneza ali življenjski ciklus Erika Eriksona 

 

V podobni smeri tečejo kasneje razmišljanja Erika Eriksona, enega od pomembnejših 

predstavnikov psihologije ega, nosilca izvirne teorije o življenjskem ciklusu. V epigenetski 

teoriji razvoja osebnosti je omenjeni psihoanalitik navedel specifične konflikte v  vsakem 

življenjskem obdobju, ki se morajo razrešiti tako, da se razvoj zdravo nadaljuje (Klain 2016). 

 

Meni, da si razvojne faze, kot jih je videl Freud, ne sledijo v povsem jasnem zaporedju. Ego se 

po njegovem oblikuje in uresniči identiteto med celotnim življenjskim ciklusom, od rojstva do 

smrti, in ne zgolj v zgodnjem življenjskem obdobju. Takih stopenj je v razvoju ega osem. Vsaka 

stopnja z določeno intenzivnostjo vpliva na tiste, ki sledijo. Ko se vse stopnje v razvoju 

osebnosti naravno izrazijo in uresničijo naloge, doseže osebnost popolno zrelost in 

funkcionalnost (Erić 2011). 

 

Tu se bomo usmerili le na njegov doprinos k psihoseksualnemu razvoju. V tretji razvojni stopnji, 

ki jo je Erikson poimenoval »čas igre«, se približuje Freudovemu pojmovanju Ojdipovega 

kompleksa. Krizo tega obdobja Erikson vidi drugače od Freuda, po njegovem je bolj družbenega 

kot seksualnega značaja. Na tej stopnji otrok že prevzema določene vloge in odgovornost ter 

poskuša ustvariti nekaj novega. Tu je pomembna vloga staršev in njihov odziv na otrokovo 

iniciativo. Pretirana kritičnost ali celo zasmehovanje vodita v pojav občutka krivde in izgube ali 

v izogibanje iniciativi. Otrok, ki razvije občutek krivde, je inhibiran v svojem vedenju, nagnjen 

je k izogibanju, kaže bojazljivost v družbi vrstnikov, drži se stran in postaja odvisen od odraslih. 
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Pojavi splošne pasivnosti, seksualne neuspešnosti in impotence so le del pojavnih oblik vedenja 

kasneje v življenju (Erikson 2014). 

 

Erikson je teoriji psihoseksualnega razvoja pridružil tudi vidik psihosocialne krize ter proces 

izgradnje identitete. To je pravzaprav poskus integracije teorije razvoja ida z nekaterimi vidiki 

teorije razvoja ega. Kriza za osebnost ne predstavlja grožnje. Predstavlja točko v življenju kot 

razvojni izvor moči. V vsaki krizi obstajata pozitivna in negativna komponenta. Z reševanjem 

krize na zadovoljiv način se v egu ustvarjajo nove, pozitivne komponente, ki omogočajo zdrav 

razvoj (Erikson 2014). 

 

Peto stopnjo opredeli kot identiteto ali zmedo identitete. Adolescenta vidi kot posameznika, ki še 

ni odrasel človek. V tako kočljivem položaju se nahaja pred pomembnimi odločitvami in izzivi 

življenja. Za njihov odgovor mora oblikovati lastno identiteto in osebnost, ki mu bosta to 

omogočali in ki ga bosta ščitili ter varovali. Kriza nastane zaradi zapletenosti procesa integracije 

vseh posebnosti osebnosti v povezano celoto glede na pričakovanja in zahteve, ki jih pred 

mladostnika postavlja družbena okolica. Gre za združevanje preteklosti z ne dovolj jasno 

prihodnostjo. Za oblikovanje identitete je pomembno reševanje seksualnega konflikta s 

sprejemanjem ustrezne spolne vloge (Erić 2011). 

 

Erikson (2014) je prepričan, da otrok, ki bo to uresničil, identiteto oblikuje brez težav, v 

nasprotnem primeru pa to pomeni težave, saj je oblikovanje spolne vloge pravzaprav oblikovanje 

spolne identitete. Slabo razvita seksualna identiteta, po njegovem ustvarja biseksualno razpršitev.  

 

Erikson je trdil, da imajo le heteroseksualni pari kapaciteto in zmožnost zdrave povezanosti za 

psihološki razvoj otroka. Za opis medsebojne povezanosti med homoseksualnimi pari je uporabil 

termin vzajemno narcistično zrcaljenje, kar za otroka v takem okolju ne prinaša zdrave možnosti 

za razvoj. Sage Sohier, je leta 1986, po tem, ko je v Ameriki raziskovala in spremljala istospolne 

pare, dokazala, da spolna usmeritev staršev ni imelo posledic na otroka in da so otroci v takih 

družinah zdravi in srečni (Ritter in Terndrup 2002). 

 

Po razrešitvi krizne identitete posameznik vstopa v obdobje intimnosti. V obdobju od dvajsetih 

do petindvajsetih let starosti je posameznik vključen v dejavnosti dvorjenja, iskanja partnerja, 

ljubezni, zakona in družinskega življenja. Erikson in Freud menita, da je to obdobje zmožnost 
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seksualne intimnosti. Primorac (2002) v knjigi Etika in seks poudarja, da seksualno aktivnost v 

obdobju adolescence bolj motivira iskanje identitete kot pa doseganje zadovoljstva. Genitalna 

zrelost ne pomeni samo zmožnosti doseganja vzajemnega orgazma s partnerjem nasprotnega 

spola, temveč tudi zaupanje in ljubezen med njima. Intimnost pomeni tudi pripravljenost, da se 

identiteta združi z identiteto drugih ljudi in je ugodna rešitev krize na tej stopnji razvoja. Kadar 

pride do ugodne razrešitve krize, se pojavi nova posebna psihosocialna pomoč, ljubezen. 

 

Seksualnega vedenja se učimo celo življenje, ga razvijamo in spreminjamo. Kar danes v zvezi z 

razvojem in izražanjem seksualnega vedenja pri otrocih vemo zanesljivo je, da največji del 

seksualnih izkušenj otrok pridobi v otroštvu. Izkušnje tečejo po poteh nezavednih, naravnih in 

nagonskih zmožnosti, brez zavestne kontrole njegovih staršev. Do danes vsa kompleksnost 

pregleda razvoja seksualnosti in vplivov na razvoj osebnosti presega naše zmogljivosti, da bi jo 

opazovali celostno in integrirano. Ni preprosto razumeti, niti priključiti razumevanje agresivnih 

impulzov v libido teorije, kaj šele, da bi koncepte razvoja ego stanj stlačili v oblike faz 

psihoseksualnega razvoja. Množična psihologija in analiza jaza sta odprla vrata 

psihoanalitičnemu razumevanju množičnih družbenih procesov kot stalne medigre 

individualnega in kolektivnega.   

 

Hazan in Shaver (Collins in Read 1990) sta uporabila teorijo navezanosti za razumevanje 

odraslih ljubezenskih odnosov. Trdita ne le, da imajo zgodnji odnosi s starši vpliv na nadaljnje 

odnose, ampak tudi to, da je romantično razmerje samo po sebi navezanost. Vedno je tukaj 

odnos, ne le iskanje gonskih zagat in potlačitev.  

 

4 TEORIJA NAVEZANOSTI 

 

Razvojni psihološki vidik mladega odraslega nam skozi prevladujoč stil navezanosti, omogoča 

razumevanje medosebnih odnosov v odraslosti, razlik v partnerskem odnosu in odnosov med 

otroci in starši. V trenutnem svetu, kjer vedno bolj prevladujejo fragmentirani odnosi in 

kompleksni vzorci življenja, je vedno več mladih odraslih, ki nimajo izkušnje z varno 

navezanostjo. Boljše poznavanje psihodinamskih dejavnikov sistema navezanosti, omogoča 

boljše razlikovanje stilov navezanosti v odraslosti (Cugmas 2010). 
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Mikulincer in Shaver (2012) sta navezovanje opredelila kot nevidno ustvarjanje čustvenih vezi, 

ki povezujejo ljudi na poseben način. Včasih so znanstveniki predvidevali, da obstaja takšna vez 

le med biološko materjo in otrokom. Novi znanstveni dokazi pa potrjujejo, da se dojenček lahko 

čustveno naveže na dve ali tri njemu ljube osebe. Trdna čustvena navezanost na ljubljeno osebo 

daje otroku varnost, ki jo potrebuje za raziskovanje in osvajanje sveta.  

 

Starši in drugi skrbniki so tisti, ki nas prvi naučijo plavati v notranjem oceanu. Naš notranji svet 

je poln stanj, ki se nenehno spreminjajo. Ta primarna čustva so tista, s katerimi čutimo, da 

živimo. Primarna in kategorična spoznanja odpirajo nova spoznanja o tem, kako se povezujemo 

z drugimi in s seboj. Mladi otroci se morajo povezati s svojimi skrbniki, da se počutijo varne. 

Kot starši ne pomagamo svojim otrokom le pri njihovih izbruhih kategoričnih čustev, kot sta 

žalost in strah, temveč tudi pri primarnih čustvih, kot so energičnost, pozornost, osredotočenost, 

zaupnost in zadržanost. Starši, ki čakajo, da se pojavijo kategorična čustva, predno vzpostavijo 

čustveno povezavo z otrokom, zamudijo večino priložnosti povezave. Usklajenost s primarnimi 

čustvi otroka se pojavi v posameznih trenutkih, a je potrebno pozorno opazovanje, kaj otroka 

pritegne. Z notranjim svetom otroka se je možno povezati tudi z opazovanjem stopnje njegove 

vzburjenosti. Je zavzet ali izčrpan, živahen ali zadržan? Usklajena povezava primarnih čustev s 

svojimi otroki, staršem omogoča občutenje globlje povezanosti do drugih. Otrok se čuti, kot del 

celote (Siegel 2010). 

 

Bowlby (1988), kot začetnik teorije navezanosti je izpostavil pomembnost zgodnje navezanosti 

otroka na starše za razvoj otrokove osebnosti, ki je temeljna človekova potreba. Sistem 

navezanosti motivira dojenčka, da išče bližino  s starši in drugimi primarnimi skrbniki. Bowlby 

trdi, da smo rojeni z naborom vedenj, ki so namenjena zagotavljanju bližine do podpornih figur 

kot sredstvo za zaščito sebe pred fizičnimi in psihološkimi grožnjami. Vedenja iskanja bližine so 

organizirana v sistemu navezovalnih vedenj. To je tudi pomemben sestavni del romantične 

ljubezni in odločitve za partnerstvo, kjer potrebe po druženju zagotavljajo varnost. 

 

Žvelc (2011) omenja, da Bowlbyeva teorija izhaja iz objektnih odnosov, vendar  razvije novo 

gonsko teorijo. Bowlby navaja raziskave, ki govorijo proti temu, da je iskanje bližine z drugimi 

ljudmi sekundarno zadovoljevanje gonskih teženj. Tako klasična psihoanaliza kot teorija učenja 

namreč podpirata tezo sekundarnega gona, ki trdi, da otrok išče bližino z materjo predvsem 

zaradi tega, da je nahranjen. Zadovoljevanje potrebe po lakoti daje otroku občutek zadovoljstva, 
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navzočnost matere pa postane za otroka sekundarno naučena potreba. Bowlby navaja raziskave 

Harlowa, ki jih je delal na opicah. Ugotovil je, da ima vsaka žival že kot mladič sposobnost 

prepoznati, kam pripada in se v nevarnosti zateči tja, kar je poimenoval navezanost. Na podlagi 

raziskav navezovanja pri živalih in opazovanja otrok s težavami v psihoanalitični kliniki v 

Londonu je Bowlby sklepal, da je vez med materjo in dojenčkom ključnega pomena za zdrav 

razvoj. 

 

Cugman (2001) navaja, da je Bowlby navezanost definiral, kot močno čustveno vez med 

otrokom in objektom v prvem letu otrokovega življenja. Razvil je koncept internega delovnega 

modela, ki ga dojenček razvije na podlagi interakcij z osebo, ki skrbi zanj. 

 

John Bowlby je bil prvi, ki je v začetku tridesetih let skupaj s psihologinjo Mary Ainsworth začel 

razvijati teorijo navezanosti ter tako podal tri temeljne oblike navezanosti, od katerih velja varna 

za tisto, ki gradi najvišji nivo zdrave osebnosti. Teorija navezanosti je v precejšnji meri začrtala 

pot nadaljnjim raziskavam na področju intime (Bretherton 1992). 

 

4.1 Navezanost v otroštvu 

 

Na podlagi Bowlby – jeve teorije je Ainsworthova skovala sledečo predpostavko, za katero se je 

v znanstveni literaturi uveljavil izraz »tuja situacija«. Gre za eksperiment, ki raziskuje 

značilnosti navezanosti otroka na mater pri njegovem prvem letu starosti. Otrokovo reagiranje 

na odsotnost matere oziroma na ponovno snidenje z njo je kazalec kakovosti otrokove 

navezanosti na mater (Cugmas 2010, 10). Izpostavila je pomembnost razvoja in občutek 

varnosti, ki ga otroci razvijejo v družinskem okolju. To je po njenem, osnova za razvoj novih 

spretnosti in interesov na drugih področjih (Cugmas 2001). Raziskovalci so otrokovo vedenje v 

tuji situaciji razdelili v eno od treh kategorij: A – izogibanje, B – varnost, C – ambivalentnost 

oziroma upiranje. Vzorec A in C predstavljata negotove, anksiozno navezane otroke. 

• Varno navezani otroci (tip B): Varno navezani otrokom mater predstavlja varno bazo. Ob 

vznemirjajočih situacijah iščejo njeno bližino in se hitro pomirijo. Najzgodnejši odnos 

med otrokom in njegovim glavnim skrbnikom oblikuje izhodišče za vse kasnejše 

objektne odnose ter tudi nastanek in razvoj skrbi. Z materjo razvijejo raznoliko 

komunikacijo, bolj sodelujejo pri soočenju z materinimi željami in zahtevami ter manj 

izražajo jezo, ko jim ta nekaj prepreči. Opazovanje teh otrok na domu je pokazalo, da so 
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njihovi starši občutljivi na otrokove signale. So emocionalno dostopni ter učinkoviti pri 

zadovoljevanju otrokovih potreb (Kobal Možina 2007). 

• Izogibajoče navezani otroci (tip A): Otroci se v tuji situaciji izogibajo stikom z materjo, 

še posebej po dolgotrajnem odhodu. V primerjavi z drugimi otroci navzven kažejo nižjo 

stopnjo stresa ob ločitvi od matere in jo pri ponovnem snidenju ignorirajo. Za odnos  

izogibajočega se otroka je značilna emocionalna distanca in neobčutljivost na otrokove 

potrebe. Starši takih otrok so emocionalno nedostopni ter relativno neobčutljivi na 

otrokovo čustveno stanje (Kobal Možina 2007).  Žvelc  (2011)  trdi, da je umik od matere 

povezan z občutki brezupa. Za izogibajoče otroke je značilno prevladovanje 

parasimpatičnega živčevja, kar se kaže v nizki stopnji vzburjenja in zmanjšanju čustvene 

ekspresivnosti. Pogosto imajo težave ob kontroli in regulaciji čustev.  

• Plašno ambivalentno navezani otroci (tip C): Taki otroci se v tuji situaciji le s težavo 

ločijo od matere. Ko se oddaljijo od matere, jih hitro nepomembna stvar ali dejanje 

zmede, da se spet vrnejo v njeno naročje. Če jih mati zapusti, taki otroci kažejo velik 

stres. Pri ponovnem snidenju z materjo iščejo stik z njo, vendar se težko pomirijo. Matere 

otrokom ne omogočajo zadovoljivega občutka varnosti, da bi lahko svobodno raziskovali 

okolje. V tuji situaciji so skoraj zliti z materjo in se ne zanimajo za igro. Izražajo odpor in 

jezo, ko jih mati animira z igračami (Kobal Možina 2007). 

• Dezorganizirani tip: Kasnejši raziskovalci so zgoraj opisanim trem stilom navezanosti 

otroka dodali še četrti, dezorganizirani tip. Za ta tip je značilna mešanica izogibajočega in 

ambivalentnega vedenja. Ti otroci ob snidenju s starši kažejo kaotično in dezorganizirano 

vedenje. Starši so pogosto zastrašujoči, prestrašeni ali disociirani. Otroci takih staršev 

doživljajo strah in grozo in ne samo izgubo možnosti, da bi se ob njih počutili varno. Ta 

vrsta navezanosti kasneje v življenju pogostokrat vpliva na razvoj psihopatologije, kot je 

sovražnost, agresija, težave s čustveno regulacijo in disociacijo (Main in Solomon 1986). 

 

Žvelc in Žvelc (2006) povzemata raziskave, ki ugotavljajo odstotek otrok v posamezni kategoriji 

navezanosti. Raziskava, ki je bila opravljena predvsem med ameriško populacijo, kaže, da je 

varno navezanih 56 odstotkov, izogibajočih 24 odstotkov in ambivalentnih 20 odstotkov otrok. 

Teorija navezanosti predvideva, da varnost navezanosti vpliva na socialne in spoznavne 

zmožnosti. Bowlby (1988) omenja, da otrok, ki je varno navezan, lažje postane samostojen in 

razvija dobre odnose z drugimi. Varno navezani malčki imajo bolj razvito in raznoliko besedišče 

od malčkov, ki so negotovo navezani. Imajo več pozitivnih izkušenj v druženju z vrstniki, prav 
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tako so njihovi poskusi zbližanja večkrat ugodno sprejeti. Varno navezani otroci, stari od tri do 

pet let, so bolj radovedni, sposobni, empatični, odporni in samozavestni, bolje se razumejo z 

drugimi otroki in lažje sklepajo tesna prijateljstva. Njihovi odnosi s starši so bolj pozitivni, prav 

tako odnosi z učitelji in vrstniki. Dobro znajo reševati spore in imajo bolj pozitivno samopodobo.  

 

4.2 Navezanost mladih odraslih 

 

(Kins et al. 2011) opisujejo šest kategorij odnosa mladih odraslih s starši. Prvih pet kategorij 

velja za oba starša, medtem ko šesta, zadnja, velja samo za očeta: 

• Individualni mladi odrasli se s strani staršev počutijo spoštovane in so pripravljeni na 

življenjske izzive odraslosti. Redko intimne stvari delijo s starši, ob njih iščejo oporo in 

pomoč, uživajo v njihovi družbi, poročajo o nekaj konfliktih, vendar odnosa ne vidijo kot 

premalo globokega. 

• Kompetentni/povezani mladi odrasli so zelo neodvisni, njihov pogled na svet je drugačen  

od starševskega. So bolj empatični do staršev, njihov odnos zaznavajo kot premalo 

oseben. Ti mladi odrasli so v otroštvu pogosto prevzeli starševsko vlogo. Čeprav so bili 

nad to zamenjavo vlog pri očetu ravnodušni, so pri mami čutili večjo odgovornost za 

njene nekompetentnosti. Mame so opisovali kot zahtevne in kritične.  

• Psevdoavtonomni mladi odrasli zanikajo očiten konflikt v odnosu s svojimi starši in se 

izogibajo odkriti konfrontaciji. Ločenost od očeta temelji na skupnem nezanimanju drug 

za drugega (»Samo na pol posluša, kaj mu govorim in tudi jaz sem naveličan poslušati 

njega.«). Mamo želijo ohraniti na distanci (»Bolj kot jaz si želi bližine, ker potrebuje 

nekoga, nad katerim ima kontrolo in je od nje odvisen.«). So pogosto samozadostni in 

zavračajo starševsko pomoč. Veliko mladih odraslih v tej skupini je bilo odkrito 

zaničevalnih do svojih staršev. Izražajo jezo na starše, zaradi njihovega nesprejemanja 

njih samih in strahu pred podrejenostjo. 

• Identificirani mladi odrasli opisujejo odprt in povezan odnos s svojimi starši. Sprejemajo 

in sledijo njihovim pogledom na svet. Iščejo nasvete pri življenjskih odločitvah in vedo, 

da so jim starši vedno na voljo. Imajo izkušnje z nekaj napetostmi v odnosu, toda cenijo 

starševsko nekritično in podpirajočo držo. 

• Odvisni mladi odrasli so ne le odvisni, ampak tudi negotovo, ambivalentno navezani na 

svoje starše. Težko se soočajo s problemi brez starševske pomoči. V odnosu s starši so se 

čutili nemočni spremeniti svoje vedenje (»Ko mi ne uspe, mi ona reče: Sem ti rekla. To 
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me ne spodbudi k večji neodvisnosti.«). Čeprav bi morali vsi starši pri svojih otrocih 

spodbujati proces odraščanja in ločevanja, obstajajo starši, ki ne razlikujejo zdravega 

ločevanja od zapuščanja. Ti zavestno ali nezavedno pričakujejo, da se otrok žrtvuje in 

posveča samo njim.  

• Konfliktni mladi odrasli se čutijo sposobni voditi svoje življenje. Večina očeta opisuje 

kot temperamentnega in nezmožnega tesnejših stikov. Ti očetje tudi sami niso imeli 

pozitivne izkušnje pri svojem odraščanju in čustvenem zorenju. Imajo pomanjkljive 

sposobnosti obvladovanja lastne agresije in zavisti. Mladi odrasli si želijo tesnejšega 

odnosa z očetom, vendar sami tega niso zmožni. Naloga očeta je izredno pomembna v 

prvih mesecih in letih življenja. Oče je namreč pomembna oseba zunaj diade matere in 

otroka, ki omogoča ločen, drugačen mentalni prostor otroku. Oče odpira prostor za 

različnost, za izbiro, za svobodo. V tej vlogi postane oče instrument vzpostavitve 

otrokovega notranjega, psihičnega prostora za simbolizacijo in kreativnost. 

 

4.3 Navezanost v odraslosti 

 

Navezanost ni omejena samo na otroštvo, ampak se nadaljuje skozi celo življenje. Bowlby je 

definiral navezovalne vezi v smislu štirih različnih, vendar med seboj povezanih komponent 

vedenja: vzdrževanje bližine, varno zatočišče, ločitvena tesnoba in varna baza (Žvelc in Žvelc 

2006). 

 

Mikulincer in Shaver (2012) po Bowlbyu in Ainsworth navajata štiri faze v razvoju navezanosti: 

• Faza pred navezanostjo (»Preattachmentphase«) (od rojstva do drugega meseca): 

dojenček se je sam po sebi zainteresiran navezati s komerkoli. 

• Navezanost v nastajanju (»Attackment – in – the – making«) (od drugega do šestega 

meseca): otrok začne kazati preference preko nasmeha in se pri nekaterih pomiri hitreje 

kot pri drugih. 

• Faza navezanosti »čisti rez« (»Clear – cutattachmentphase«) (od šestega do sedmega 

meseca): vsa dejanja, ki so povezana z navezovanjem, so usmerjena v primarnega 

skrbnika. 
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• Ciljno popravljeno partnerstvo (»Goal – correctedpartnership«) (od dveh let): otrok lahko 

zdrži daljša obdobja separacije in lahko kontrolira svojo potrebo po bližini glede na cilje 

in preference skrbnika. 

 

Vzporedno tem fazam sta Hazan in Shaver (1987) videla razvojne faze partnerskega odnosa, ki 

gre skozi iste faze razvoja kot odnos med otrokom in skrbnikom, kot ga opisujeta Bowlby in 

Ainsworth. Hazan in Shaver sta na podlagi klasične teorije navezanosti, kakor sta jo utemeljila 

John Bowlby in Mary Ainsworth, predlagala razširitev terapije. Iz ljubezni otroka do svojih 

skrbnikov sta izpeljala podlage za razumevanje romantične ljubezni in partnerskih odnosov. 

Romantični odnos vključuje sestavine treh vedenjskih sistemov: navezanost, skrb ali negovanost 

in seksualnost. Ti so sicer samostojni, imajo svoje sprožilce in cilje, v jedru pa so medsebojno 

povezani in soodvisni. 

 

4.3.1 Navezovalni vedenjski sistem 

 

Hazan in Shaver (1987) sta ugotovila, da imajo ljudje z različnimi stili navezanosti različne 

izkušnje v ljubezenskih odnosih, ki so posledica izkušenj navezanosti v otroštvu. Gre za 

biopsihosocialni proces, kjer se med odraslima partnerjema oblikujejo čustvene vezi. Ljudje z 

različnimi stili navezanosti se razlikujejo v izkušnjah navezanosti v odraslosti.  Pri 

navezovalnem vedenjskem sistemu gre za obliko ponotranjenih delujočih objektov, ki so utrdili 

filter doživljanja sebe in drugega. Negativno ponotranjene izkušnje pogosto vzdržujejo 

obrambno pozicijo in vedno znova replicirajo preteklost. 

 

Bartholomew in Horowitz (1991) ki sta izhajala iz Hazan in Shaverjevih opisov navezanosti v 

odraslosti, sta razvila nov model, ki izhaja iz Bowlbyevega koncepta notranjih delovnih 

modelov. Razlike v sistemu navezanosti odraslih se kažejo v umestitvi posameznika v enega od 

štirih polj, ki jih začrtata dve koordinati. Prva je izogibanje, izraža strah, do katere mere 

posameznik čuti udobje v bližini in čustveni intimnosti v odnosu z drugim. Na drugi koordinati 

se meri tesnobnost, oziroma strah pred distanco, ki kaže, kako intenzivno posameznik doživlja 

strahove, da bo zavrnjen ali zapuščen. Ti dve dimenziji sta lahko konceptualizirani tudi kot 

odvisnost ali izogibanje. Na podlagi teh dveh temeljnih dimenzij opišeta štiri stile navezanosti v 

odraslosti. 
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Bartholomew in Horowitz (v Kobal Možina, 2007) sta na predpostavki notranjega modela sebe 

in drugih razvila naslednje stile navezanosti v odraslosti: 

• Stil varne navezanosti: Varno navezani ljudje kažejo nizko stopnjo na obeh koordinatah. 

Rastli so v varnem okolju z uglašenim negovalcem, ki je bil odziven in dosegljiv. Imajo 

pozitivno predstavo o sebi, zavedajo se svojih dobrih in slabih strani ter si postavljajo 

realne cilje. Uspešno se prilagajajo različnim življenjskim izzivom. Jezo izražajo 

konstruktivno in primerno situaciji. 

• Anksiozno – ambivalenten ali preokupirani stil navezanosti: Preokupirani so 

posamezniki, ki imajo veliko stopnjo tesnobe in nizko izogibanje. Deležni so bili 

neuglašene nege in so razvili hiperaktiviran navezovalni sistem, ki naj bi služil vsaj 

delnemu zagotavljanju prisotnosti negovalca. V sebi nosijo konflikt med pozitivnimi in 

negativnimi lastnostmi osebe, ki jih ne zmorejo integrirati. Self je pogosto nerazvit in 

ranljiv. 

• Izogibajoči stil navezanosti: Ti imajo visoko stopnjo izogibanja in nizko tesnobo. 

Primarni objekt je izražal neugodje ob negi, na otrokove potrebe je odreagiral 

kaznovalno. Tak otrok je deaktiviral navezovanje, utišal potrebe in strahove, da je 

vendarle obdržal objekt vsaj v določeni meri. Zanj je prav tako značilna disfunkcionalna 

jeza, ki je za njih najpogosteje obrambni mehanizem pred aktivacijo sistema navezanosti. 

Bartholomew in Horowitz delita ta stil na dva podstila. Plašljivo – izogibajočega in 

odklonilno – izogibajočega. Razlika med njima je, da si plašljivo – izogibajoči želi 

bližine, vendar se je boji.  Odklonilno – izogibajoča oseba pa deluje samozadostno in ne 

priznava potrebe po bližini. Vzrok je pogosto posledica družinskega ozadja. Starši 

plašljivih odraslih naj bi direktno odvajali negativna čustva in vir strahu v otroka, 

medtem ko je pri odklonilnem stilu to prikrito. Podoba sebe je ostala nerazvita, podoba 

drugega pa ogrožajoča (Žvelc in Žvelc 2006). 

 

 4.3.2 Negovalni vedenjski sistem 

 

Johnson in Whiffen (2005) in Žvelc in Žvelc (2006) z vidika pomena negovalnega sistema 

opišejo značilnosti posameznega stila navezanosti. 

Stil varne navezanosti: Osebe se v odnosih počutijo varne in nimajo težav s čustveno bližino. So 

avtonomni in imajo visoko samozaupanje. Ustvarjajo konstruktivne odnose s fleksibilnimi 
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mejami. Za odnos je značilna intimnost, bližina, spoštovanje in zaupanje, kar pripelje do visoke 

ravni družinske povezanosti ter prilagodljivosti. So spretnejši in bolj vešči v socialnih situacijah. 

 

Anksiozno – ambivalenten ali preokupirani stil navezanosti: Osebe s tem stilom imajo pogosto 

negativno samopodobo, ki je enostavno strukturirana in manj integrirana. Prepričani so, da so 

pripravljeni na odnos, ob enem jih pa skrbi, da si drugi tega ne želijo tako močno. V 

ljubezenskem odnosu so polni negotovosti, pogosto kažejo ranljivost, doživljajo čustvene vzpone 

in padce. Pogosto dvomijo v partnerjevo ljubezen in postanejo ljubosumni. Zaljubljajo se hitro, 

pogosto se v odnosih kaže njihova odvisnost in posesivnost. Težje kontrolirajo jezo, posebno v 

situacijah, ko v stiski ne dobijo primerne podpore svojega partnerja. V sebi nosijo konflikt med 

pozitivnimi in negativnimi lastnostmi osebe, na katero so navezani. 

 

Izogibajoči stil navezanosti: Osebam z izogibajočim stilom stilom navezanosti je bližina  z 

drugimi neprijetna. Drugim težko zaupajo  in se zanesejo nanje […]. Bojijo se intimnosti, neradi 

prejemajo ali dajejo skrb in podporo. V odnosih do ljudi so distancirani in osamljeni, kažejo 

višjo sovražnosti (od drugih dveh stilov), njihova ego moč pa je šibka. Na jezo drugega reagirajo 

z lastno jezo, prav tako pa izražajo več jeze, ko so odvisni od nekoga drugega in ne sebe (Žvelc 

in Žvelc 2006, 57, 58)  

 

Plašljivo – izogibajoči stil navezanosti: Pri navezovanju tesnejših stikov so ti ljudje nesproščeni, 

bojijo se, da bodo prizadeti, če se jim bo kdo preveč približal. Zaradi strahu pred zavrnitvijo se 

izogibajo socialnim situacijam, po drugi strani pa si želijo biti bolj odprti in zaupljivi. Sebe 

doživljajo kot nevredne ljubezni, druge kot nevredne zaupanja. Izogibanje jih obvaruje pred 

pričakovano zavrnitvijo drugih. Počutijo se, da v prijateljske odnose dajejo več kot prijatelji, 

medtem ko se težko zaljubijo in spustijo v partnerski odnos. Zanje je značilna čustvena odvisnost 

in ljubosumje. Navadno prevzamejo pasivno vlogo in so bolj vpleteni v njihov odnos kot 

partnerji. Te osebe imajo razvit negativni model sebe in drugega, starši so jih pogosto zavračali 

(Žvelc in Žvelc 2006, 58). 

 

Odklonilno – izogibajoči stil navezanosti. Osebe, ki so odklonilno – izogibajoče navezane, se 

počutijo dobro brez tesnih odnosov z drugimi. Zanje je zelo pomembno, da se počutijo neodvisne 

in samozadostne Zmanjšujejo pomembnost odnosov in se osredotočajo na neosebne aspekte 

življenja. Ne želijo se zanašati na druge in nočejo, da bi se drugi zanašali na njih. Primanjkuje 
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jim introspekcije, sebe vrednotijo pozitivno, druge negativno[…]. Prijateljstva gradijo na 

vzajemnih interesih in ne toliko na čustvenih aspektih. V partnerskem odnosu se le malo 

samorazkrivajo, značilno je pomanjkanje intimnosti in bližine. V odnos so vpleteni manj kot 

njihovi partnerji (Žvelc in Žvelc 2006, 59). 

 

4.4 Seksualni vedenjski sistem 

 

Tretji vedenjski sistem, ki definira ljubezenski odnos, je seksualnost. Prava, genitalna spolnost se 

pojavi kot poslednja. Motiv za spolnost je po raziskavah različen za različno obliko navezave. 

Seksualni odnos pri varno navezanih je ravnotežje med bližino in avtonomijo, uživajo v 

spolnosti in so pri njej spontani. Preokupirano navezani niso varni v svojem odnosu in pogosto 

uporabljajo spolnost za zadovoljitev partnerja, da mu ustrežejo v strahu pred zapustitvijo in 

negodovanjem. Spolnost lahko uporabijo za krepitev svoje nizke samopodobe. Tisti, ki 

doživljajo pogosto in intenzivno neugodna čustva, lahko uporabljajo spolnost za odvajanje 

napetosti in lastno sprostitev. Bolj poudarjajo pomen predigre v smislu božanja, poljubljanja, 

objemanja kot sam genitalni stik. Pogosto so močneje motivirani za spolnost, ko je odnos 

ogrožen in jih motivira ločitvena tesnoba. Spolnost lahko uveljavljajo na silo, ko čutijo 

ogroženost glede partnerjeve ljubezni. Nihajo med agresivnim vedenjem in nemočjo, zapeljujejo 

sramežljivo, ranljivo in ljubko. Izogibajočim stilom navezanosti je neudobna intimnost in 

bližina. Redko je motiv za spolnost krepitev medsebojne intimnosti. Prvi spolni akt imajo lahko 

kasneje kot vrstniki in pogosto iz naslova vrstniškega pritiska in veljave. Spolnost pogosto 

uporabijo za odvajanje neprijetnih čustvenih stanj. Nagnjenost k spolnosti brez čustvene bližine 

in kopičenje notranjih napetosti jih lahko v odraslosti vodita v promiskuitetno vedenje, visoko pa 

je tudi tveganje za razvoj odvisnosti od drog in alkohola (Sobočan 2010).  

 

Hall (2011) ima za ta pojav razlago in sicer pravi, da je stil izogibajoče navezanosti nezmožen 

ustvariti lastne endogene opiate, zaradi česar posamezniki posežejo po zunanjih opiatih. Ti 

stimulirajo njihove dopaminergične poti in posledično povečajo občutek ugodja ter zmanjšajo 

bolečino. Poleg tega se pri izogibajočim posamezniku okvari orbitofrontalni korteks, zaradi česar 

ni več zmožen proizvajati dovolj dopamina in noradrenalina, ki bi omogočal spolno vzburjenost 

in inhibicijo. Zato se posameznik čedalje bolj zanaša na zunanji vir, ki mu daje nekaj, česar lastni 

možgani niso zmožni proizvesti sami.  
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Plašljivo – izogibajoči imajo zelo slabo podobo selfa. Njihov sistem navezovanja in spolnosti sta 

slabo diferencirana in pogosto se navezovalni motivi potešijo skozi spolnost tudi siljeno. Slabo 

prepoznajo resničnega drugega. So izjemno občutljivi na zavrnitev. Jasna zavrnitev pri njih 

sproži izjemno burno negativno čustvovanje kot jezo, tesnobo, frustracijo, kar lahko privede v 

siljenje partnerja v spolnost brez kakršne koli pripravljenosti upoštevati njegove potrebe in voljo 

(Sobočan 2010). 

 

Skladno delovanje vseh treh sistemov vodi par do visoke stopnje intimnosti. Je dinamičen 

proces, ki se kaže skozi interakcijo in izraža zaupanje, odprtost in iskreno soodvisnost. Zahteva 

samorazkrivanje enega in sprejemajočo podporo drugega. Je vzajemen proces, ki obema 

omogoča doživljanje varnosti (Sobočan 2010). 

 

5 MOČ IN POMEN SEKSUALNOSTI 

 

Spolnost in spolni odnosi niso nič novega. Vse od prazgodovine in do danes se je svetovno 

prebivalstvo ohranjalo in naraščalo zaradi njih. Maureen O' Connor (2015) se  sprašuje, koliko 

časa naj bi pravzaprav trajal spolni odnos. Zgodbe o spolnem odnosu, ki trajajo vso noč, 

običajno zbujajo občudovanje. Zakaj dolg spolni odnos dojemamo kot absolutno vrednoto? V 

raziskavi, ki so jo leta 2008 opravili spolni terapevti, je večina sodelujočih menila, da je spolni 

akt prekratek, če traja do dve minuti. Za primernega se šteje tisti, ki traja od tri do sedem minut, 

za zaželenega pa odnos, ki traja od sedem do trinajst minut. Za predolg spolni odnos so določili 

do 30 minut trajajoč odnos. Zakaj si torej želimo enournega seksa, če pa je vse, kar traja dlje od 

desetih minut statistični odklon. Kako naj bi pravzaprav definirali začetek in konec spolnega 

odnosa? Se začne z vzburjenjem enega od partnerja? Leta 2012 so heteroseksualni pari 

sodelovali v raziskavi, v kateri so morali določiti čas predigre in trajanje spolnega odnosa. Nato 

so izmerili trajanje spolnih odnosov v udobju domače spalnice. V povprečju so za predigro 

porabili od enajst do trinajst minut ter od sedem do osem za spolni odnos. Oboji pa so si želeli 

čas podvojiti. Ženske so si želele osem minut daljše predigre in sedem minut daljšega odnosa, 

moški pa pet minut več predigre in enajst minut več spolnega odnosa. Avtorje raziskave so 

ugotovite nekoliko zmedle. Če so si oboji želeli od pet do sedem minut daljšega draženja, zakaj 

si ga niso privoščili?  
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Spolni terapevti so prepričani, da se ljudje težko pogovarjajo o spolnosti. Kot meni (Ford 2012) 

so današnja seksualna pričakovanja povezana z mitom, da je seks bolj poseben, pomembnejši in 

predvsem vir večjih in popolnejših užitkov od katerekoli druge človekove dejavnosti. Če je 

kakovostno spolno življenje nujno za posameznikovo samouresničevanje, potem nas več seksa 

hitreje pripelje do cilja. Ženskam se zdi, da se morajo razglašati za multiorgazmične 

nimfomanke, moški pa so pod pritiskom zahtev po vse večji vzdržljivosti. Misel, da je neki 

človek za nas pravi, je pomirjajoča, a sumljiva, pravi avtor članka «Is monogamy insane« Tim 

Kreider. Govorimo, kako smo našli resnično sorodno dušo na vsem svetu, čeprav jo presenetljivo 

veliko ljudi kot po čudežu najde prav v svoji soseski ali srednji šoli. Mogoče  nas je strah 

resnice, da je na svetu res veliko ljudi, v katere bi se lahko zaljubili, če bi si to seveda dopustili. 

Skoraj vsi viri v naši kulturi nas prepričujejo, da čustvena bližina in spolna privlačnost že sami 

po sebi sodita skupaj. Alain de Botton (2012) v žepnem priročniku z naslovom »Kako več 

razmišljati o seksu«, opozarja, da je ideal, da se spolna partnerja ljubita in vzgajata otroke, precej 

nedaven izum. Ljubezen in spolnost sta po njegovem povezani približno toliko kakor videz in 

pamet. Le redko naletimo na srečno naključje, da se ujemata. Avtor meni, da so razlike med 

ljubeznijo in poželenjem ena od neprijetnosti, ki v splošnem sodijo k človeški naravi. Tako ali 

drugače se je potrebno nečemu odreči. Če vztrajamo v dolgoletnem odnosu smo oropani 

vznemirjenja sveže zaljubljenosti, če skačemo iz postelje v posteljo, pa ne bomo nikoli nagrajeni 

s čustveno bližino. Ampak evolucija nas ni izumila, da bi bili srečni, temveč da bi se 

razmnoževali. Veliko je ljudi, ki živijo kot serijski monogamisti in v vsaki zvezi vztrajajo več 

mesecev ali let. Ker pa je ideal še vedno večna ljubezen, se lahko zato počutijo kot kronični 

poraženci. Dan Savage (2015), ki v kolumnah deli seksualne nasvete, zagovarja ohlapno 

monogamne zveze oziroma ohranjanje osnovnega dolgotrajnega partnerstva z občasnimi 

dovoljenimi prekrški ali trojčki. Seveda je precej tudi ljudi, ki živijo ohlapno monogamno 

življenje na skrivaj in nedovoljeno.  

 

5.1 Transakcijska analiza in seksualni skript 

 

Transakcijska analiza je uporaben model raziskovanja seksualnosti. Izhodišče je teorija 

osebnosti, ki nam prikaže psihološko strukturo človeka in pri tem uporablja tri delni model 

imenovan ego stanja. Ego stanje je skupek sorodnih vedenj, misli in občutkov. Spremembe 

prehajanja iz enega stanja v drugega, so vidne v obnašanju, pojavi, besedah in mimiki. 

Dolgoletno opazovanje je potrdilo hipotezo, da v vsakomur izmed nas obstajajo tri ego stanja. 
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Starš, Odrasli, Otrok (Žvelc 2010). Ker imajo ti trije pojmi poseben in bolj vsestranski pomen 

kot v vsakdanji rabi, jih bomo v nadaljevanju označevali z veliko začetnico. 

 

V velikem številu primerov oseba samo v nekaterih situacijah funkcionira iz svojega ego stanja 

Odraslega, v drugih situacijah pa se aktivirajo, pogojno rečeno, patološka ego stanja. K 

patološkim ego stanjem prištevamo ego stanje Otroka in ego stanje Starša. Ego stanje Otroka je 

rezultat individualne zgodovine in vsebuje preživete in zmotne definicije sebe, drugih in sveta. Je 

nekdanji ego, ki izvira iz preteklosti in način reagiranja je enak tistemu iz zgodnjega otroštva. 

Starši namerno ali nezavedno od rojstva naprej učijo svoje otroke, kako naj se vedejo, mislijo, 

čutijo in zaznavajo. Gre za napačen otrokov sklep o določenem pomembnem življenjskem 

vprašanju, ki postane temeljno prepričanje, na osnovi katerega posameznik zavzame odnos do 

sebe, drugih in sveta. Čim bolj splošno in pomembno je področje tega sklepa, v obsežnejšem 

delu kasnejšega človekovega življenja se bo odrazil. Gre za sklep, ki ga imenujemo odločitev. S 

tem poudarjamo, da ima posameznik moč in možnost, da kasneje v življenju ozavesti in 

spremeni svoj zmoten infantilen sklep. Kadar ti sklepi nastanejo pod vplivom zelo pogostih 

besednih in nebesednih sporočil drugih ljudi, avtoritet, predvsem staršev, pa tudi vrstnikov, 

takrat ta sporočila imenujemo skriptna sporočila. Posebna vrsta teh sporočil se skrivajo tudi v 

ljubezenskem ali seksualnem skriptu. Gre za nezaveden vzorec, ki vpliva na izbiro spolnega 

vedenja, izbiro partnerja in fiziološke komponente, katere prispevajo k razvoju seksualnih 

motenj. Vzrok seksualnega vedenja in z njim povezane disfunkcije se tičejo neposredno 

seksualnosti, druge pa drugih vidikov, kot so uživanje, intimnost, zaupanje in pripadnost. 

Vgrajene skriptne prepovedi ter sporočila kot so: ne maram te, ker se dotikaš svojega lulčka, seks 

ni dober, ne uživaj, ne občuti, ne verjemi partnerju, bodi močan, ne bodi svojega spola, nisi 

vreden, da bi bil ljubljen, ne bodi blizu, izzovejo občutja strahu, sramu in krivde, vse to pa vpliva 

na fiziološke procese. Tako sram kot krivda sta čustvi, ki lahko obstajata zgolj v kontekstu 

drugih, saj sta oba mnenje o jazu z vidika prikritih ali odkritih pričakovanj družine, verske 

skupnosti in družbe (Milivojević 2011). 

 

Paula Hall (2011) v svojem članku Sexual and Relationship Therapy (»Seksualna in partnerska 

terapija«) opisuje, da se seksualno vedenje pogosto izraža preko stanja prilagojenega otroka. Pri 

svojem delu se je osredotočala na premik seksualnosti na ego stanje Svobodnega Otroka ali na 

ego stanje Odraslega. Bolj zapletene psihološke težave, ki spodbujajo nezaželeno seksualno 
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vedenje, se lahko rešuje s pomočjo ego stanja negujočega starša, ki skrbi za to, da se svobodni 

otrok počuti varno.  

 

»Nisi vreden, da bi bil ljubljen« in »ne uživaj« sta skriptni prepovedi, ki najpogosteje posegata v 

področje seksualnih motenj. Človek s prepovedjo lastne vrednosti verjame, da ni dovolj dober, 

vreden, lep ali spolno privlačen, da bi zares pritegnil ustreznega partnerja. Med seksualno 

aktivnostjo se ta prepoved pogosto izraža kot pretirani in neustrezni sram. Občutek nezadostne 

lastne vrednosti in občutek, da je partner kot oseba vrednejši, se izražata kot strah pred 

zapuščanjem, strah pred koncem ljubezni ali kot ljubosumje. Če človeka skrbi čustvena 

poškodba, lahko to privede do odmika in izgube seksualne želje. Otrok lahko kot rezultat 

starševske prepovedi uživanja ali z opazovanja sveta samostojno sklepa, da je uživanje nevarno. 

Človek s takšnim skriptnim sklepom verjame, da bi njegovo pretirano uživanje in prepuščanje 

uživanju privedlo do nekakšne katastrofe. Ti ljudje samim sebi dovoljujejo, da je seks blago 

prijeten, medtem ko jih je groza strastnega uživanja (Milivojević 2011). 

 

5.2 Resnica o pornografiji 

 

Kuhn in Gallinat (2015) navajata, da približno 90 odstotkov mladih moških in 34 odstotkov 

mladih žensk priznava, da dokaj redno gledajo pornografijo. Po njunem je pornografija kriva za 

spremembe v možganih, impotenco, ločitve in je grožnja javnemu zdravju. Nasprotniki 

pornografije najpogosteje trdijo, da povzroča zasvojenost in vpliva na delovanje možganskega 

središča za nagrajevanje. Zaradi pretiranega gledanja pornografije naj bi zavračali partnerje in 

iskali prizore surovosti, posilstev in zlorabe otrok. Delež impotentnih mladih moških je največji 

doslej, celo do 33 odstotkov v primerjavi s 5 odstotki, kolikor je delež impotentnih mladih 

moških znašal pred vzponom brezplačne spletne pornografije. 

 

Kort (2013) v svoji terapevtski praksi pomaga parom, pretežno moškim, kateri so bili odkriti pri 

gledanju pornografskih vsebin. Moški zaradi odkritega skrivnega spolnega življenja pogosto 

doživljajo sram, se branijo z jezo in krivijo svojega partnerja. Moški pogosto ne vedo, zakaj 

gledajo pornografijo. Ko žena odkrije moževo dejanje gledanja pornografije, se v prvi vrsti čuti 

prevarano, jezno in žalostno. Ženske pogosto menijo, da niso dovolj privlačne in ne ustrezajo 

spolnemu življenju njihovih partnerjev. Kort v terapevtski praksi pomaga ponovno vzpostaviti 

pomirjajoč odnos med partnerjema. Pravi, da je problem v pornografiji v tem, da se par premalo 
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osredotoča na subjektivne poglede pornografije. Terapevtski poudarek je predvsem na 

razumevanju doživljanja pornografije in njunih čustev. Če hočemo spremeniti čustva ob tem 

dogodku, moramo spremeniti tudi način, kako o dogodku razmišljamo. S takim načinom pristopa 

bi lažje pripomogla k rešitvi konfliktov in pomiritvi čustev. Pri svoji terapevtski praksi opaža, da 

je čezmerno gledanje pornografskega in spolnega vedenja, pogosto posledica spolnih zlorab v 

otroštvu. Ženske pogosto menijo, da moški ne dobivajo dovolj spolnosti, zato poskušajo biti 

seksualno aktivnejše in ponujajo spolna vedenja v katerem se ne počutijo prijetno. Le to ne bi 

smelo izhajati iz obupa, temveč pogovora s svojim partnerjem. Ženske pri odkrivanju vsebin 

pogosto podoživijo svojo spolno zgodovino, zlorabo in travmo. Se počutijo zlorabljene in 

posiljene znova. 

  

Večina žensk je torej prizadeta ob ugotovitvi, da partner skrivaj gleda pornografijo. Poleg tega 

jih to spoznanje napelje do napačnega sklepanja o sebi. Podatki o razširjenosti gledanja 

pornografije med moškimi po svetu kažejo, da je gledanje pornografije povsem brezosebno, toda 

ženska ga bo verjetno razumela kot osebni komentar zase. Strokovnjaki poročajo, da je pri 

ženski odziv na pornografijo zelo odvisen tudi od samopodobe in odnosa do svojega telesa. 

Brian Willoughby (2016) piše, da je raziskava z reprezentativnim vzorcem 1755 

heteroseksualnih parov pokazala, da se je nezadovoljstvo v razmerju pokazalo zgolj takrat, ko so 

pornografijo gledali moški, ženske pa ne. Willoughby navaja, da partnerjevo odobravanje 

pornografije celo koristi razmerju. Ženska raba pornografije je koristna, ker postane sredstvo za 

približevanje spolnih pričakovanj partnerja, saj na ta način lažje spregovorita o svojih spolnih 

nagnjenih in fantazijah. Partnerja se morata pogovoriti, kakšna je vloga pornografije v njunem 

razmerju.  

 

V razmerjih prihodnjih generacij spletna pornografija morda ne bo tako obremenjujoča, kot je 

danes. Vendar bi neizbežen napredek virtualne resničnosti okrepil pornografsko izkušnjo. Moški 

bi se iz golih opazovalcev spremenili v dejavne uslužbence in pornografija bi postala zato še 

privlačnejša. Naj bo eno ali drugo, ključna bo pripravljenost partnerjev, da odkrito spregovorijo 

o svojih seksualnih fantazijah in pretrgajo molk, zaradi katerega jih zdaj toliko samih išče 

rešitve. 
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5.3 Pornografski izvid sveta 

 

Pornografija vedno bolj vpliva na ljubezenska razmerja, saj do pornografskega materiala še 

nikoli ni bilo tako lahko dostopati. Ljudje in pametna tehnologija so se res neverjetno dobro 

ujeli, kot da bi že stoletje čakali na sožitje. Pri internetni komunikaciji pogosto manjka 

neverbalna komunikacija, ki je potrebna za razvoj odnosa. Internet tudi ne omogoča dotika in 

spolne združitve. Internet ustvarja svet navideznega dvorjenja, kjer pari mislijo, da lahko 

dosežejo enake cilje kot pri odnosu v živo. Dvorjenje preko spleta je enostavnejše, manj tvegano 

in omogoča enostaven umik, če se stvari ne odvijajo v pravo smer. Dejstvo je, da resnični odnosi 

pomenijo trdo delo. Internet povzroči, da se odnosi zdijo enostavnejši, v resničnem svetu pa je ni 

stvari, ki bi intimne odnose lahko naredile enostavne (Topić 2015).  

 

Naprava lajša številne človekove tegobe, kot so pozabljivost, miselna lenoba in sramežljivost. 

Bolj ko raziskujemo odnos do teh naprav, jasneje se zavedamo ne le zdravstvenega tveganja 

zaradi nenehne dosegljivost, ampak tudi čedalje večje odvisnosti od teh naprav in interneta. Ni 

internetne pornografije brez Pornhuba. Stran je lani obiskalo več kot 23 milijard obiskovalcev, 

kar nanese 64 milijonov na dan, oziroma 44.000 vsako minuto. Največ obiskovalcev, kar 40 

odstotkov prihaja iz ZDA, sledijo Velika Britanija, Kanada, Indija in Japonska. Odjemalci 

pornografije v spletni iskalnik najpogosteje kot druga gesla vtipkajo geslo »lesbians«. Za to so 

najbolj zaslužne ZDA, podobna nagnjena kažejo še Britanci, Grki in Avstralci. Kar 60 odstotkov 

odjemalcev  pornografije je tako imenovanih milenijcev, generacije rojene med  leti 1980 in 

2000. Ti tudi najpogosteje vstopajo do vsebin preko mobilnih telefonov. Nasploh se je v lanskem 

letu za dva odstotka povečal delež ženskih uporabnic in je v letu 2016 znašal 24 odstotkov. 

Najbolj dejavne so Filipinke, Južnoafričanke, Brazilke, Indijke in Švedinje. Lezbična kategorija 

je med ženskami najbolj iskana, medtem ko med moškimi še vedno vodi žanr »MILF« 

(»Mother/Mom/Mama I'd Like to Fuck«), lezbične vsebine pa so na petem mestu (Pornhub, 

2017). In Slovenija? 

 

Po potrošnji pornografije na glavo prebivalstva je Slovenija sicer na razmeroma visokem 44. 

mestu na svetu, vendar pa po absolutnih številkah zaseda šele 71. mesto. Med gesli, ki jih 

Slovenci največkrat vpišemo v iskalnik, so tudi pri nas zavzele lezbijke. Novosti med prvimi 14 

gesli sta tudi gesli »futanari« in »vr« pornografija. V prvem primeru gre za animirane vsebine, ki 

pa niso klasični risani filmi. Gre za inačice, v katerih nastopajo dvospolna bitja, obdarjena tako z 
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ženskimi kot z moškimi atributi. Takoj za »futanari« je na 11. mestu »vr« pornografija. Gre za 

navidezno resnične vsebine, kakršne si je izvorno lahko privoščil zgolj imetnik. Slovenija 

deloma odstopa še od enega pravila. V primerih, ko državljani neke države najraje iščejo svoje 

sodržavljanke, jih pripadnice drugih nacionalnosti praviloma ne zanimajo. Takšni primeri so 

redki. Pri Ircih je mogoče opaziti, da iščejo pornografijo iz Anglije, pri Belgijcih, da jih zanima 

Nizozemska, Hrvate Srbija in Srbe Hrvaška. Pri Slovencih je opaziti blago nagnjenje do 

»Czech«, kar je žanrsko oznaka za Čehinje, sta pa zato pojma »Serbia« in »Croatia« v 

slovenskem naboru najbolj priljubljenih gesel drugotnega pomena (Pornhub 2017). Po 

pornografskem izvidu za minulo leto 2016 bi za Slovenijo rekli, da je nekje v vmes med novimi 

trendi in starimi fantazmami, ki pa so v očitni defenzivi.   

 

Slika 5.1: »Pornhub« statistika ogledov internetnih strani za Slovenijo 

 

 
Vir: Pornhub, 2017 

 

5.4 Molekularna podlaga pornografije 

 

Vedno več nevroznanstvenih dokazov kaže na to, da pomanjkanje empatične pozornosti v 

zgodnjem otroštvu ustvari okolje, ki zavira rast. Posledično nastanejo nerazviti, fiziološko 

nedificirani orbitofrontalni regulativni sistemi (Hall 2011).  
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Spremenjeno delovanje prefrontalnega korteksa je povezano z visokim tveganjem za razvoj 

odvisnosti. Hudson Alles (2009) ima za ta pojav razlago, da model negotove navezanosti še ni 

zmožen ustvariti lastnih endogenih opiatov, zaradi česar posamezniki posežejo po zunanjih 

opiatih, ki stimulirajo njihove dopaminergične poti in posledično povečajo občutek ugodja ter 

zmanjša bolečino. Poleg tega se lahko pri negotovo navezanemu posamezniku okvari 

orbitofrontalni korteks, zaradi česar se ne proizvaja dovolj dopamina in noradrenalina, ki 

omogočata spolno vzburjenost in inhibicijo. Posledično se posameznik pogosteje zanaša na 

zunanji vir, ki mu daje nekaj česar lastni možgani niso zmožni proizvesti sami. 

 

Hilton in Watts (2011) sta na podlagi nevroplastičnosti povzela raziskave o zasvojenosti in 

nagrajevanem sistemu. Potrdila sta, da stalno sproščanje dopamina v nagrajevani sistem ob 

gledanju pornografije stimulira nastanek nevroplastičnih sprememb, ki utrdijo doživetje. 

Nevroplastične spremembe v možganih ustvarijo zemljevid spolne vzburjenosti. Na novo odkriti 

in nenehno okrepljujoči se zemljevidi, ki jih ustvari kompulzivno gledanje internetne 

pornografije so veliko močnejši od prvotnih možganskih zemljevidov za naravno spolnost. 

Zaradi tega se posameznik zateka k vedno bolj eksplicitni in grafični internetni pornografiji, da 

bi dosegel isto raven vzburjenosti. Vključila sta veliko raziskav in sta poudarila predvsem vlogo 

faktorja CREB, Delta – FosB in glutamata. CREB je beljakovina, ki uravnava izražanje 

določenih genov. V tem primeru povzroči sprostitev dinorfina, proteina, ki upočasni sproščanje 

dopamina in tako ublaži učinke nagrajevanega sistema. Raziskovalci trdijo, da je to molekularna 

podlaga tolerance, saj je za premagovanje povišane količine CREB beljakovine potrebna 

povečana količina droge ali vedenja. Ta postopek vpliva tudi na odvisnost, saj oslabljen 

nagrajevalni sistem, ko odstranimo vir problematične sprostitve dopamina, povzroči pojav 

anhedonije. Ob abstiniranju se raven beljakovine CREB hitro zniža, hkrati pa popusti toleranca 

in se začne stabilizacija. V tem trenutku postane prevladujoč dejavnik Delta – FosB. 

Delta – FosB je transkripcijski faktor, ki do neke mere deluje ravno nasprotno od beljakovine 

CREB. Omeji delovanje sproščanja dinorfina in zviša senzibilnost nagrajevalne poti. Medtem, 

ko CREB povzroči negativno utrjevanje zasvojitvenega vedenja, Delta – FosB spodbuja 

pozitivno utrjevanje. CREB se kot odziv na zasvojitveno stanje sprošča zelo hitro, Delta – FosB 

pa počasi. Prav tako hitro se raven beljakovine CREB tudi zniža, raven Delta – FosB pa ostane 

povišana tudi več tednov ali mesecev. Ta postopek izboljša odziv na nagrade in na z nagradami 

povezane dražljaje, kar ima za posledico, da posameznik postane bolj dovzeten za dražljaje 
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povezane z zasvojenostjo. Zaradi dlje časa trajajoče prisotnosti in posledic, ki jih povzroči, so 

Delta – FosB označili za molekularno stikalo za zasvojenost. 

 

Pri tretji komponenti postopka je živčni prenašalec glutamat. Glutamat je tesno povezan s 

komponento učenja pri zasvojenosti. Povečana raven dopamina v mezokortikolimbični poti 

povzroči povišano občutljivost na glutamat. Ta povišana občutljivost pa nato utrdi in krepi poti, 

ki uravnavajo spomin in učenje. Pri obravnavanju odvisnosti je pomembno opomniti, da obstaja 

veliko teorij, ki razvoj odvisnosti obravnavajo z različnih vidikov (Hilton in Watts 2011). 

 

5.5 Biopsihosocialni vidiki seksualne odvisnosti 

 

Teorijo o biopsihosocialnem modelu je leta 1977 prvi postavil George Engel in je zelo uporabna 

paradigma pri raziskovanju različnih psihoseksualnih težav. Ena najpomembnejših prednosti te 

teorije je, da se z njo odmaknemo stran od tradicionalnega medicinskega modela in težave 

obravnavamo s širše perspektive, predvsem psihološke, družbene in s perspektive konstrukta.  

Terapevtom in zdravnikom omogoča, da se ob obravnavi osredotočajo na posameznika in ne na 

izbran model in lastne domneve. Posameznik, se pogosto ne zaveda relacijskih mehanizmov, ki 

spodbujajo njegovo vedenje. Malo je verjetno, da bi posameznik spremenil svoje vedenje, ne da 

bi razumel in raziskal, zakaj njegovo vedenje v lastnem kulturnem in družbenem okolju 

predstavlja težavo (Hall 2011). 

 

Največjo skupino uporabnikov predstavljajo posamezniki, ki občasno dostopajo do internetnega 

seksa. Teh je približno 80 odstotkov. Da bi pogostost uporabe lahko pravilno ovrednotili, bi 

morali namesto tistih, ki načrtno iščejo pornografske strani, opazovati naključne uporabnike. 

Wilson (2016) v članku »Resnica o pornografiji », navaja raziskave, ki so ugotavljale, da je 

uporabnikov, ki so svoje vedenje označili kot sporno od 6 do 13 odstotkov. Raziskava, ki je 

zajela Francoze in Belgijce, pa jih je takih kar 28 odstotkov, pri čemer gre lahko za osamljen 

primer ali za povečanje v zadnjem času.  

 

Landripet in Štulhofer (2015) navajata, da se pri heteroseksualnih fantih kateri redno gledajo 

pornografijo znižuje. Najmlajši je bil star 15 let, zato je po njunem mnenju izobraževanje 

najstnikov nujno. V procesu izobraževanja ne smemo nastopiti kot pridigarji, ki pornografijo 

obsojamo, ampak pojasnjujemo, da prikaz spolnosti in odnosov v pornografiji ni nujno pravilen.  
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Leyetal (2014), vodja klinike za zasvojenost navaja, da težava navadno ne tiči v pornografiji, 

ampak v občutku krivde in sramu, povezanem z gledanjem pornografije. Tisti, ki se označujejo 

za zasvojene s pornografijo, ne gledajo nič več pornografije kot drugi, vendar imajo s takšnim 

vedenjem težave zaradi moralnih vrednot. Nerazrešen občutek sramu, ki ga je posameznik 

doživel v otroštvu, lahko vodi v pretirano izražanje sramu v odraslem življenju, kar bi se lahko 

zdravilo preko odvisnosti. Razlikovanje med sramom in krivdo je zlasti pomembno za 

razumevanje seksualne odvisnosti v okviru družbenega konteksta. Čeprav se zdi, da je današnji 

svet vse bolj odprt glede spolnosti, ni nobenega dvoma, da seksizem, homofobija, spolna 

represija in verski fundamentalizem še vedno obstajajo, tako kot družbeno postavljene norme 

monogamije. Tistim, ki prestopijo meje teh norm, lahko navedeni faktorji vlijejo občutek sramu, 

jim odvzamejo moč in jim prepustijo odločitev o ustreznejšem odzivu – krivda ali privolitev. 

 

Hall (2011) v svoji psihoterapevtski praksi opaža, da sram pogostokrat ne izhaja iz etične ali 

antiseksualne perspektive. Večina njenih klientov ni imela nobenih moralnih zadržkov proti 

gledanju pornografije. Njihov sram je izviral iz tega, da so te aktivnosti obravnavali prednostno - 

pred svojimi dolžnostmi za svojega partnerja, otroke, delom, zdravjem, kariero in osebnim 

razvojem. Odvisnost se da premagati z empatično presojo odvisnikovega vedenja in z 

zmanjšanjem sramu. Ko enkrat odstranimo občutek sramu, se posamezniku zdi lastna težava bolj 

obvladljiva, oziroma jo lahko z osredotočanjem le na krivdo lažje spremeni. 

 

5.6 Smo nehali verjeti v ljubezen? 

 

Kaj se dogaja, da se je delež samskih v svetu v zadnjih dvajsetih letih tako povečal? Paula Hall 

(2011) pravi, da je porast samskih posledica tega, da so ljudje nehali verjeti v ljubezen. Gre za 

zelo kompleksen sociopsihološki mehanizem. Najprej smo preko literature, filmov in drugih 

medijev v našo podzavest naselili predstavo o tem, da je ljubezen glavna pot do sreče v življenju. 

Prevzeli smo idealizirano predstavo in želimo doseči, saj menimo, da je ta prava ljubezen. 

Odnosi so postali zapleteni in nestabilni. Vsak namreč od partnerja pričakuje, da ga bo osrečil. In 

kadar nisi dovolj srečen iščeš srečo drugod. Veliko je tudi tistih, ki pravijo, da so naredili 

življenjski kompromis, ki so v zvezi z osebo, o kateri ne mislijo, da je prava, vendar vztrajajo 

zaradi otrok ali kakšne druge vrednote. Paula Hall opaža veliko zrelih žensk, ki so lepe, uspešne, 

izobražene, materialno preskrbljene, a same. Niso še srečale pravega, otrok niso pripravljene 
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imeti s komerkoli, čakajoč, da jih življenje preseneti s pravo ljubeznijo. In na drugi strani imamo 

razočarane moške, ki pogosto nehajo verjeti v zveze, postajajo egocentrični in poskušajo 

zreducirati odnose na seks in površinsko zabavo. Živimo v času osamljenosti in odtujenosti. To 

se bo spremenilo, ko bomo za seboj pustili mit o ljubezni, ki osrečuje, in redefinirali ljubezen 

tako, da bo postala nekaj normalnega. 

 

6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 

 

Cilj raziskave  je bil usmerjen v pridobivanje odgovorov, ki so nam bili v pomoč pri oceni in 

razumevanju povezave med stili navezanosti in uporabo pornografije. Z izborom takšnega 

vedenja lahko sklepamo, da negotova ali odklonilna navezanost služi kot pomoč pri 

zadovoljevanju temeljnih psihičnih potreb. Predvidevali smo, da bodo imeli anketiranci v 

visokem odstotku razvit varen stil navezanosti. Iskanje pornografije je pri njih drugotnega 

pomena. Primarna je potreba po odklopu z namenom doseganja izpolnitve, zadovoljstva, fantazij 

in iskanja novosti.  

 

6.2 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 

 

V empiričnem delu magistrske naloge smo za zbiranje podatkov in analizo rezultatov uporabili 

kvantitativno metodologijo. Menim, da nam bo kvantitativna metoda ponudila dovolj kakovostne 

odgovore, ki jih bomo potrebovali pri analizi raziskovalnega dela magistrske naloge.  

S kvantitativno metodologijo zbiramo podatke na vzorcu anketirancev. Kvantitativne raziskave 

uporabljamo za zbiranje numeričnih podatkov: štetje, razvrščanje, kot tudi utemeljevanje 

povezanosti in napovedovanja pojavov v populaciji. Osredotoča se namreč na proučevanje 

vzročno – posledičnih zvez. Za razliko od kvalitativnega raziskovanja pri analiziranju zbranih 

podatkov v okviru kvantitativne raziskave uporabljamo statistične postopke. Empiričnega dela se 

lotevamo s postavljanjem hipotez, ki jih bodisi potrdimo ali zavrnemo. Za zbiranje podatkov se v 

kvantitativni metodologiji uporabljajo instrumenti, ki so čim bolj objektivni. Mednje štejemo 

vprašalnik z vnaprej danimi odgovori. 
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6.3 Raziskovalno vprašanje in zastavljene hipoteze 

 

Glavna raziskovalna vprašanja v okviru empiričnega dela, ki bo usmerjalo delo,so: 

- Kakšno vlogo bo imela pornografija v vzorcu odraslih posameznikov, ki ne bodo imeli 

varnega stil navezanosti? 

- Kakšno vlogo bo imela pornografija v vzorcu odraslih posameznikov, ki bodo imeli varen 

stil navezanosti?  

 

V delu smo si zadali tudi raziskovalna vprašanja, ki izključujejo stile navezanosti in preverjajo 

vlogo pornografije v vzorcu odraslih posameznikov: 

- Ali je pornografija močan motiv za intenzivne čutne izkušnje? 

- Ali se moški močneje odzivajo na obliko spolnih dražljajev kot na čustvene dražljaje? 

- Se moški in ženske razlikujemo v svojih željah, sanjarjenjih in odzivih? 

 

Rezultati, ki smo jih glede na zastavljena raziskovalna vprašanja pričakovali, so:  

- Pornografija osebam z izogibajočim ali odklonilnim stilom navezanosti poleg seksualnih 

užitkov služi tudi kot pomoč pri soočanju z neprijetnimi čustvi, odnosi in stresnimi 

dogodki.  

- Iskanje pornografije bo pri varnem stilu navezanosti drugotnega pomena, zgolj z 

namenom vzbujanja seksualnih užitkov, seksualne radovednosti, fantazije, novosti, 

različnosti.  

- Predvidevamo, da ogled pornografije nima močnega vpliva na intenzivne čutne izkušnje. 

- Moški anketiranci, ki so tudi pogostejši uporabniki pornografije, se bolj odzivajo na 

spolne kot na čustvene dražljaje. 

- Ogled pornografskih vsebin ima večji vpliv na moške. 

 

Na podlagi prebrane literature se bomo lotili preverjanje naslednjih hipotez: 

 

H1: Med stili navezanosti in pogostostjo dostopanja do pornografskih vsebin obstaja statistično 

značilna negativna povezanost. 

H2: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike, glede na stile navezanosti. 

H3: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti gledanja 

pornografskih vsebin. 
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H4: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike v ogledu pornografskih 

vsebin. 

 

6.4 Opis instrumenta 

 

Podatke smo pridobili preko osebnega anketiranja. Prednost tovrstne metode je, da imajo 

anketiranci možnost dodatnih pojasnil, zato se napačno razumevanje vprašanj in odgovorov 

pojavlja zelo redko. Merski instrument je anketa s tematskimi vprašanji, ki so večinoma zaprtega 

tipa. Vseh vprašanj je devet. Prvi del anketnih vprašanj vsebuje sociodemografske podatke. V 

raziskavi so nas zanimale naslednje spremenljivke: spol, starost, zakonski stan. Drugi del 

anketnega vprašalnika vključuje vprašanji o preteklih izkušnjah v času odraščanja in morebitni 

doživeti čustveno pomembni travmi ali zlorabi. Bolj holističen pristop nam lahko pomaga pri 

razumevanju povezave posameznika s pornografijo. Tretji del anketnega vprašalnika zajema 

vrednotenje štirih tipov navezanosti, do katerih se bodo anketiranci opredelili na podlagi 

obnašanja, za katerega mislijo, da je najbližji njihovemu stilu vedenja do ljudi, s katerimi so si 

blizu. Pri tem bomo izhajali iz modela opisov navezanosti, ki sta ga razvila Bartholomew in 

Horowitz. Možne ocene pri posameznem stilu so bile 1, 2 in 3 (1 = sploh ni značilno; 2 = 

nekoliko značilno; 3 = zelo značilno). V zadnjem delu raziskujemo vpliv pornografije v vzorcu 

odraslih moških in žensk.  

 

6.5 Opis vzorca 

 

Izbirali smo ciljne profile anketirancev, in sicer smo iskali posameznike, ki so občasni, zmerni 

ali stalni obiskovalci pornografskih spletnih strani. Skupno število anketirancev je bilo 113. V 

nadaljevanju je predstavljena struktura vzorca po spolu, starosti in zakonskem stanu. 

 

Tabela 6.1: Spol udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Moški 64 56,60 % 

Ženske 49 43,40 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 6.2: Starost udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

18-20 let 10 8,90 % 

21-30 let 38 33,60 % 

31-40 let 41 36,30 % 

41-50 let 18 15,90 % 

51-55 let 6 5,30 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 6.3: Zakonski stan udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Samski 45 39,80 % 

Izven zakonska skupnost 21 18,60 % 

Dolgotrajna zveza 23 20,30 % 

Poročen 21 18,60 % 

Razvezan 3 2,70 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

V raziskavi so sodelovali tako moški kot ženske. V vzorec je bilo zajetih 56,60 % moških in 

43,40 % žensk (glej Tabelo 6.1). Ker je bilo vprašanje o starosti odprtega tipa, smo odgovore 

uredili tako, da smo prišteli odgovore od 18 do 20 let, od 21 do 30 let, od 31 do 40 let, od 41 do 

50 let in od 51 do 55 let (glej Tabelo 6.2). Najstarejši anketiranec je imel 55 let, najmlajši pa 18.  

Glede na starost se kaže največji delež anketirancev v starosti od 31 do 40 let. Glede na zakonski 

stan je med anketiranci največ samskih (39,80 %), najmanj pa razvezanih (2,70 %). Veliko je 

bilo tudi oseb, ki so v dolgotrajni zvezi (20,30 %) (glej Tabelo 6.3). 

 

6.6 Prikaz in analiza rezultatov 

 

Podatke smo zbrali in analizirali v Microsoft Excelu, kjer smo poleg izračuna števila in 

odstotkov izračunali tudi osnovne statistične funkcije: povprečje, mediano in modus. Podatke 
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smo glede na spremenljivke primerjali ter jih prikazali v obliki tabel in grafov. Povprečje smo 

izračunali s funkcijo »average« v Excelu, ki se nahaja pod sklopom statističnih funkcij. 

Povprečje nam pove povprečen odgovor anketirancev in s tem tudi posploševanje rezultatov. 

Zato je potrebna nadaljnja raziskava, ki smo jo vključili pri preverjanju hipotez.  

  

Drugi del anketnega vprašalnika vključuje vprašanja o preteklih izkušnjah. Vprašanja so se 

nanašala na ocenjevanje ekonomskih, materialnih okoliščin in pristne podpore ali zlorab v času 

odraščanja anketirancev. Prav tako smo preverjali oceno trenutnega psihičnega in čustvenega 

počutja. 

 

Večina anketirancev ocenjuje ekonomske, materialne okoliščine, v katerih so odraščali, kot 

dobre (60,20 %). Nekaj jih ocenjuje tudi kot zadovoljive (19,50 %) in zelo dobre (14,10 %). Zelo 

malo anketirancev ocenjuje ekonomske in materialne okoliščine, v katerih so odraščali, kot 

negotove (5,30 %) in na robu (0,90 %) (glej Tabelo 6.4).  

 

Tabela 6.4: Ocena ekonomskih, materialnih okoliščin v času odraščanja 

 Št. udeležencev Odstotek 

Zelo dobre (1) 16 14,10 % 

Dobre (2) 68 60,20 % 

Zadovoljive (3) 22 19,50 % 

Negotove (4) 6 5,30 % 

Na robu (5) 1 0,90 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 6.5: Ocena trenutnega psihičnega in čustvenega počutja 

 Št. udeležencev Odstotek 

Zelo dobro (1) 23 20,40 % 

Precej dobro (2) 51 45,10 % 

Še kar dobro (3) 32 28,30 % 

Bolj tako (4) 4 3,50 % 

Precej slabo (5) 2 1,80 % 
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Zelo slabo (6) 1 0,90 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci so trenutno psihično in čustveno počutje ocenjevali z ocenami od 1 do 6, pri čemer 

je ocena 1 pomenila zelo dobro, ocena 6 pa zelo slabo. Anketiranci so takratno psihično in 

čustveno počutje ocenili kot »precej dobro« (45,10 %), »še kar dobro« (28,3 %) in »zelo dobro« 

(20,40 %). Zelo malo anketirancev je svoje trenutno psihično in čustveno počutje ocenilo kot 

»bolj tako« (3,50 %), »precej slabo« (1,80 % ) in »zelo slabo« (0,90 % ) (glej Tabelo 6.5). 

 

Tabela 6.6: Ocena pristne podpore in skrbi v času odraščanja 

 Št. udeležencev Odstotek 

Sploh ne (0) 0 0,00 % 

Malo (1) 7 6,20 % 

Nekoliko (2) 4 3,60 % 

Zmerno (3) 24 21,20 % 

Precej (4) 32 28,30 % 

Zelo (5) 46 40,70 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Pri petem vprašanju  so anketiranci ocenjevali, v kolikšni meri so v času odraščanja občutili, da 

jim skrbniki nudijo pristno podporo in skrb. Ocenjevanje je bilo mogoče z ocenami od 0 (sploh 

ne) do 5 (zelo), kar je razvidno v Tabeli 6.6. Anketiranci so ocenili, da so v času odraščanja 

občutili pristno podporo in skrb zelo dobro (40,70 %), precej (28,30 %) in zmerno (21,20 %). 

Deleži drugih ocen so bili nizki (pod 7 %). 
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Tabela 6.7: Doživetje čustveno pomembne travme ali zlorabe 

 Št. udeležencev Odstotek 

Da 27 23,90 % 

Ne 86 76,10 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Zadnje vprašanje drugega sklopa vprašanj se je nanašalo na preteklo doživetje čustveno 

pomembne travme ali zlorabe (glej Tabelo  6.7, slika 6.1). Anketiranci so odgovarjali z »da« ali 

»ne«, s tem, da so tisti, ki so odgovorili pritrdilno navedli vrsto travme ali zlorabe. Večina 

anketirancev še ni doživela travme ali zlorabe (76,10 %). Najpogosteje so travmatične izkušnje  

povezane z razmerami v primarni družini. Najpogosteje navedene so bile izgube svojcev v času 

odraščanja, sledi ločitev staršev, prometne nesreče, alkoholizem v družini, spolno nadlegovanje, 

pretepanje, duševna bolezen. Travmo je opredelilo 23,90 % anketirancev od teh se jih je 14 

opredelilo, da imajo kljub temu, prevladujoč varen stil navezanosti. 

 

Slika 6.2: Doživetje čustveno pomembne travme ali zlorabe 

 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Tretji del anketnega vprašalnika zajema opise štirih stilov navezanosti, ki se najpogosteje 

pojavljajo v medosebnih odnosih. Anketiranci so se opredelili na podlagi opisa obnašanja, za 

katerega mislijo, da je najbližji njihovemu stilu vedenja do ljudi s katerimi so si blizu. Dane so 

bile trditve, pri katerih so ocenjevali, koliko je zanje značilen posamezen stil navezanosti z 

ocenami od 1 do 3. 
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Tabela 6.8: Varen stil navezanosti udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Sploh ni značilno (1) 9 8,00 % 

Nekoliko značilno (2) 47 41,60 % 

Zelo značilno (3) 57 50,40 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Za dobro polovico anketirancev (50,40 %) je zelo značilno, da se brez težav čustveno zbližajo z 

drugimi ljudmi, za slabo polovico anketirancev (41,60 %) pa je nekoliko značilno (glej Tabelo 

6.8). 

 

Tabela 6.9: Plašilno izogibajoč stil navezanosti udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Sploh ni značilno (1) 46 40,70 % 

Nekoliko značilno (2) 54 47,80 % 

Zelo značilno (3) 13 11,50 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Za slabo polovico anketirancev (47,80 %) je nekoliko značilno, da so pri navezovanju stikov z 

drugimi ljudmi manj sproščeni. Za 40,70 % anketirancev pa to sploh ni značilno. 11,50 % 

anketiranih je kot prevladujočega opredelilo plašilno izogibajoč stil (glej Tabelo 6.9).   

 

Tabela 6.10: Preokupiran stil navezanosti udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Sploh ni značilno (1) 54 47,80 % 

Nekoliko značilno (2) 47 41,60 % 

Zelo značilno (3) 12 10,60 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 
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Za slabo polovico anketirancev 47,80 % sploh ni značilen preokupiran stil navezanosti. Za slabo 

polovico pa je nekoliko značilna (41,70 %). Za zelo značilno se je opredelilo 10,60% 

anketirancev (glej Tabelo 6.10).   

 

Tabela 6.11: Odklonilno izogibajoč stil udeležencev 

 Št. udeležencev Odstotek 

Sploh ni značilno (1) 59 52,20 % 

Nekoliko značilno (2) 36 31,90 % 

Zelo značilno (3) 18 15,90 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Za dobro polovico anketirancev 52,20% sploh ni značilen odklonilno izogibajoč stil navezanosti. 

Za slabo tretjino je nekoliko značilna (31,90 %). 15,90 % anketirancev pa meni, da je tovrstni stil 

zanj zelo značilen (glej Tabelo 6.11).  

 

Slika 6.3: Stili navezanosti v odraslosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017). 

 

Na vprašanje, ki od udeleženca zahteva, da med opisi štirih stilov navezanosti izbere tistega, za 

katerega meni, da je zanj prevladujoči, se je 57 oseb odločilo za varen stil navezanosti, 13 oseb 

izkazuje plašljivo – izogibajoč stil navezanosti, 12 oseb se je označilo za osebe s preokupiranim 
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stilom navezanosti in 18 oseb z odklonilno – izogibajočim stilom navezanosti. 13 oseb ni 

opredelilo prevladujočega stila (glej Sliko 6.2). 

 

Četrti del anketnega vprašalnika se je nanašal na vpliv pornografije v vzorcu odraslih.  Najprej 

smo ugotavljali, kako pogosto so anketiranci v zadnjih treh mesecih dostopali do pornografskih 

vsebin, bodisi preko računalnika ali mobilnega telefona. Ocene so se vrednotile od 1 do 3. 

Pomen ocen je razviden v Tabeli 6.12 in Slika 6.3. 

 

Tabela 6.12: Pogostost dostopanja do pornografskih vsebin 

 Št. udeležencev Odstotek 

Vsak dan ali skoraj vsak dan. (1) 15 13,30 % 

Vsaj enkrat do dvakrat na teden. (2) 38 33,60 % 

Manj kot enkrat na teden. (3) 60 53,10 % 

Skupaj 113 100,00 % 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Slika 6.4: Pogostost dostopanja do pornografskih vsebin 

 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

60 od skupno 113 anketirancev do pornografskih vsebin dostopa manj kot enkrat na teden. Dobra 

tretjina ali 38 oseb vsaj enkrat do dvakrat tedensko, 15 anketirancev pa je skoraj vsakodnevnih 

ali vsakodnevnih obiskovalcev pornografskih spletnih strani.  

 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

48 

 

Zadnji sklop 10 možnih trditev se je nanašal na vpliv gledanja pornografije. Anketiranci so 

ocenjevali, kako ogled pornografskih vsebin vpliva nanje. Lestvica trditev je bila določena z 

ocenami od 0 do 5. Pomen ocen: 0 –  sploh ne, 1 – malo, 2 –  nekoliko, 3 – zmerno, 4 – precej in 

5 – zelo. Ker gre za večje število trditev, smo izdelali le izračune za povprečje, mediano in 

modus. S tem bosta interpretacija in primerjava izračunov lažji. Pridobljeni rezultati nam povedo 

povprečen odgovor anketirancev in s tem tudi posploševanje rezultatov. Zato je potrebna 

nadaljnja raziskava, ki smo jo vključili pri preverjanju hipotez. 

 

Tabela 6.13: »Mi pomaga izboljšati razpoloženje, kadar sem napet/a  ali zaskrbljen/a.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 2,61 3,00 3 

Ženske 1,65 1,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  2,70 3,00 3 

21 – 30 let (M in Ž) 2,55 3,00 3 

31 – 40 let (M in Ž) 1,73 1,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 2,11 2,50 3 

51 – 55 let (M in Ž) 2,50 2,50 4 

Samski  2,62 3,00 3 

Izven zakonska skupnost 1,67 2,00 0 

Dolgotrajna zveza 2,61 3,00 3 

Poročen 1,24 1,00 0 

Razvezan 3,00 4,00 / 

Skupaj 2,19 2,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketirancem v povprečju (2,19) ogled pornografskih vsebin pomaga nekoliko izboljšati 

razpoloženje, kadar so napeti ali zaskrbljeni. To potrjuje tudi mediana (2,00). Od povprečja 

izstopajo moški (povprečje 2,61), mladi med 18 in 20 letom starosti (povprečje 2,70), anketiranci 

stari od 21 do 30 let (povprečje 2,55), samski (2,62), tisti v dolgotrajni zvezi (2,61) in razvezani 

(3,00). Rezultati mediane in modusa so pri vseh omenjenih 3, kar kaže na »zmerno«, razen pri 

razvezanih, kjer je ocena 4, kar kaže na »precejšno« izboljšanje razpoloženja. Od povprečja 
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izstopajo tudi poročeni, katerim ogled pornografskih vsebin le malo pomaga pri izboljšanju 

razpoloženja (glej Tabelo 6.13). 

 

Tabela 6.14: »Mi omogoča zmanjšati občutek žalosti in osamljenosti.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 1,20 1,00 0 

Ženske 0,96 0,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  1,40 1,00 1 

21 – 30 let (M in Ž) 1,34 1,00 0 

31 – 40 let (M in Ž) 0,80 0,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 1,06 0,50 0 

51 – 55 let (M in Ž) 1,17 1,00 0 

Samski  1,09 0,00 0 

Izven zakonska skupnost 1,19 1,00 0 

Dolgotrajna zveza 1,26 1,00 0 

Poročen 0,62 0,00 0 

Razvezan 2,67 3,00 / 

Skupaj 1,10 0,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketirancem v povprečju (1,10) ogled pornografskih vsebin le malo omogoča zmanjšati 

občutek žalosti in osamljenosti. Mediana in modus sta 0, kar kaže, da ogled pornografskih vsebin 

sploh ne omogoča zmanjšati občutka žalosti in osamljenosti. Statistično značilnih razlik po spolu 

in starosti ni. Od povprečja anketirancev izstopajo razvezani (povprečna ocena 2,67; mediana 

3,00), ki jim ogled pornografskih vsebin zmerno omogoča zmanjšati občutek žalosti in 

osamljenosti (glej Tabelo 6.14). 

 

Tabela 6.15: »Je način izogibanja seksualnega odnos z resnično osebo.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 0,94 0,00 0 

Ženske 0,37 0,00 0 
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18 – 20 let (M in Ž)  0,70 0,00 0 

21 – 30 let (M in Ž) 0,63 0,00 0 

31 – 40 let (M in Ž) 0,61 0,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 1,11 0,00 0 

51 – 55 let (M in Ž) 0,33 0,00 0 

Samski  0,62 0,00 0 

Izven zakonska skupnost 0,71 0,00 0 

Dolgotrajna zveza 1,09 0,00 0 

Poročen 0,29 0,00 0 

Razvezan 1,33 0,00 0 

Skupaj 0,69 0,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci se v povprečju (0,69) malo strinjajo, da ogled pornografskih vsebin predstavlja način 

izogibanja seksualnemu odnosu z resnično osebo. Mediana (0,00) in modus (0) kažeta, da to 

sploh ni res. Da ogled pornografskih vsebin sploh ne predstavlja način izogibanja seksualnemu 

odnosu z resnično osebo se strinjajo poročeni (povprečje 0,29; mediana 0,00; modus 0), starejši 

med 51. in 55. letom starosti (povprečje 0,33; mediana 0,00; modus 0) in ženske (povprečje 0,37; 

mediana 0,00; modus 0). Vsi ostali se s tem v povprečju malo strinjajo. 

 

Tabela 6.16: »Mi omogoča doživljati seksualnost skozi oči drugih, ki tam nastopajo.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 1,23 1,00 0 

Ženske 1,04 0,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  0,90 0,50 0 

21 – 30 let (M in Ž) 1,32 1,00 0 

31 – 40 let (M in Ž) 1,05 0,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 1,17 1,00 1 

51 – 55 let (M in Ž) 1,17 0,50 0 

Samski  1,07 0,00 0 

Izven zakonska skupnost 0,95 0,00 0 
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Dolgotrajna zveza 1,17 1,00 0 

Poročen 1,33 1,00 0 

Razvezan 2,33 3,00 3 

Skupaj 1,15 1,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci se v povprečju (1,15) le malo strinjajo da jim ogled pornografskih vsebin omogoča 

doživljati seksualnost skozi oči drugih, ki tam nastopajo. To potrjuje tudi mediana (1,00). 

Razlike v spolu in starosti niso statistično značilne in ne odstopajo od povprečja vseh 

anketirancev skupaj. Razvezani se v povprečju (2,33) nekoliko strinjajo s tem, da jim ogled 

pornografskih vsebin omogoča doživljati seksualnost skozi oči drugih, ki tam nastopajo. 

Mediana (3,00) in modus (3), kažeta na zmerno strinjanje. 

 

Tabela 6.17: »Mi daje zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 1,78 2,00 0 

Ženske 1,43 1,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  2,10 2,00 3 

21 – 30 let (M in Ž) 1,71 2,00 0 

31 – 40 let (M in Ž) 1,41 1,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 1,83 2,00 0 

51 – 55 let (M in Ž) 1,17 0,50 0 

Samski  1,62 1,00 0 

Izven zakonska skupnost 1,43 1,00 0 

Dolgotrajna zveza 2,00 2,00 2 

Poročen 1,33 1,00 0 

Razvezan 2,33 2,00 / 

Skupaj 1,63 1,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci se v povprečju (1,63) nekoliko strinjajo, da jim ogled pornografskih vsebin daje 

zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti. Mediana je 1,00, kar kaže, da jim ogled 
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pornografskih vsebin malo daje zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti, modus pa 0, kar kaže 

da jim sploh ne daje zadovoljujočega občutka seksualne aktivnosti. Ženskam v povprečju (1,43) 

ogled pornografskih vsebin le malo daje zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti, medtem ko 

ga moškim (povprečje 1,78; mediana 2,00) daje nekoliko več. Manjši zadovoljujoč občutek 

seksualne aktivnosti čutijo tudi anketiranci v starostni skupini med 31 in 40 let (povprečje 1,41; 

mediana 1,00) in starosti od 51 do 55 let (povprečje 1,17; mediana 1,00). Ravno tako manjši 

zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti čutijo tudi anketiranci v izven zakonski skupnosti 

(povprečje 1,43; mediana 1,00) in poročeni (povprečje 1,33; mediana 1,00). 

 

Tabela 6.18: »Vidim, kot priložnost, da pobegnem v spolno fantazijo.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 2,14 2,00 0 

Ženske 1,82 2,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  2,40 2,50 4 

21 – 30 let (M in Ž) 2,34 3,00 4 

31 – 40 let (M in Ž) 1,51 1,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 2,44 2,00 2 

51 – 55 let (M in Ž) 1,17 0,50 0 

Samski  2,16 2,00 0 

Izven zakonska skupnost 1,52 1,00 0 

Dolgotrajna zveza 2,35 2,00 4 

Poročen 1,62 1,00 0 

Razvezan 3,00 4,00 / 

Skupaj 2,00 2,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci se v povprečju (2,00) nekoliko strinjajo s tem, da ogled pornografskih vsebin vidijo 

kot priložnost pobega v spolno fantazijo. Isto potrjuje tudi mediana (2,00), medtem ko modus (0) 

kaže, da je največ anketirancev navedlo, da se s to trditvijo sploh ne strinjajo. Zmerno se s tem v 

povprečju (3,00) strinjajo razvezani, mediana pa kaže na precejšnje strinjanje (4,00). Odstopanje 

od povprečja vseh anketirancev je razvidno pri starejših, ki se s to trditvijo v povprečju (1,17) 

malo strinjajo. Mediana kaže na mejo med odgovoroma »malo« in »sploh ne«, modus (0) pa 
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kaže, da se večina anketirancev v tej starostni skupini s tem sploh ne strinja. Na meji med 

»malo« in »nekoliko« so anketiranci v starostni skupini od 31 do 40 let (povprečje 1,51) in tisti v 

izven zakonski skupnosti (povprečje 1,52). Mediana je pri obojih 1, kar kaže na »malo«, modus 

pa je še nižji (0), kar kaže, da se večina anketirancev v teh skupinah sploh ni strinjala s to 

trditvijo.  

 

Tabela 6.19: »Mi pomaga k večji spolni kreativnosti.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 2,56 3,00 2 

Ženske 2,73 3,00 3 

18 – 20 let (M in Ž)  2,30 3,00 3 

21 – 30 let (M in Ž) 2,89 3,00 3 

31 – 40 let (M in Ž) 2,71 3,00 3 

41 – 50 let (M in Ž) 2,22 2,00 4 

51 – 55 let (M in Ž) 2,33 2,00 2 

Samski  2,76 3,00 3 

Izven zakonska skupnost 2,33 2,00 2 

Dolgotrajna zveza 2,83 3,00 2 

Poročen 2,24 2,00 3 

Razvezan 4,33 4,00 4 

Skupaj 2,64 3,00 3 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci v povprečju (2,64) se zmerno strinjajo s tem, da jim ogled pornografskih vsebin 

pomaga k večji spolni kreativnosti. Isto potrjujeta tudi mediana (3,00) in modus (3). Od tega 

povprečja odstopajo anketiranci v starostnih skupinah od 18 do 20 let (povprečje 2,30); od 41 do 

50 let (povprečje 2,22; mediana 2,00) in od 51 do 55 let (povprečje 2,33; mediana 2,00; modus 

2,00) ter poročeni (povprečje 2,24; mediana 2,00) in anketiranci iz izven-zakonskih skupnosti 

(2,33; mediana 2,00; modus 2), ki se s to trditvijo le malo strinjajo. Medtem, ko se razvezani 

(povprečje 4,33; mediana 4,00; modus 4) precej strinjajo, da jim ogled pornografskih vsebin 

pomaga k večji spolni kreativnosti. 
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Tabela 6.20: »Mi pomaga pri spolni stimulaciji.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 2,77 3,00 3 

Ženske 2,61 3,00 3 

18 – 20 let (M in Ž)  2,60 3,50 4 

21 – 30 let (M in Ž) 2,63 3,00 2 

31 – 40 let (M in Ž) 2,61 3,00 3 

41 – 50 let (M in Ž) 3,00 3,50 4 

51 – 55 let (M in Ž) 3,00 3,00 3 

Samski  2,58 3,00 3 

Izven zakonska skupnost 2,76 3,00 3 

Dolgotrajna zveza 3,00 3,00 4 

Poročen 2,52 3,00 3 

Razvezan 3,00 4,00 / 

Skupaj 2,70 3,00 3 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci se v povprečju (2,70) zmerno strinjajo s trditvijo, da jim ogled pornografskih vsebin 

pomaga pri spolni stimulaciji. Isto potrjujeta tudi mediana in modus. Pri primerjavi tokrat ni 

značilno pomembnih razlik, razen pri poročenih, kjer je povprečna ocena (2,52) na meji med 

»nekoliko« in »zmernim« strinjanjem s to trditvijo. 

 

Tabela 6.21: »Imam skrivne seksualne želje za katere mislim, da jih ne morem razkriti.« 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 1,34 1,00 0 

Ženske 1,08 0,00 0 

18 – 20 let (M in Ž)  1,10 0,00 0 

21 – 30 let (M in Ž) 1,16 0,00 0 

31 – 40 let (M in Ž) 1,12 0,00 0 

41 – 50 let (M in Ž) 1,56 1,00 0 

51 – 55 let (M in Ž) 1,67 1,00 0 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

55 

 

Samski  1,11 0,00 0 

Izven zakonska skupnost 1,33 1,00 0 

Dolgotrajna zveza 1,57 2,00 0 

Poročen 1,14 1,00 0 

Razvezan 0,33 0,00 0 

Skupaj 1,23 0,00 0 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci imajo v povprečju (1,23) malo skritih seksualnih želj, za katere mislijo, da jih ne 

morejo razkriti partnerju. Mediana in modus sta 0, kar kaže, da takšnih želj sploh nimajo. Pri 

pregledu primerjave ni statistično značilnih razlik pri spolu, vendar se pojavijo pri starosti in 

zakonskem stanu. Anketiranci v starostni skupini od 41 do 50 (1,56) in od 51 do 55 let (1,67) 

imajo v povprečju nekoliko skritih seksualnih želj. Mediana je pri omenjenih starostnih skupinah 

1,00, kar kaže na »malo«, modus pa 0. Večina anketirancev v tej starostni skupini torej nima 

tovrstnih želj. Tudi anketiranci v dolgotrajni zvezi (povprečje 1,57) imajo le nekoliko skritih 

seksualnih želj, kar potrjuje tudi mediana (2,00), medtem ko je modus 0, kar kaže, da pri večini 

anketirancev v tej skupini sploh ni skritih seksualnih želj.  

 

Tabela 6.22: Kako zadovoljujoče je Vaše spolno življenje? 

 Povprečje Mediana Modus 

Moški 3,33 3,00 4 

Ženske 3,16 3,00 3 

18 – 20 let (M in Ž)  2,60 3,00 3 

21 – 30 let (M in Ž) 3,37 3,50 3 

31 – 40 let (M in Ž) 3,34 4,00 4 

41 – 50 let (M in Ž) 3,33 3,50 4 

51 – 55 let (M in Ž) 2,83 3,00 3 

Samski  2,89 3,00 3 

Izven zakonska skupnost 3,29 4,00 4 

Dolgotrajna zveza 3,65 4,00 4 

Poročen 3,57 4,00 3 
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Razvezan 3,33 3,00 3 

Skupaj 3,26 3,00 3 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Anketiranci v povprečju (3,26) svoje spolno življenje ocenjujejo kot »zmerno« zadovoljujoče. 

Isti rezultat dajeta tudi mediana (3,00) in modus (3). Pri skoraj vseh skupinah so rezultati enaki 

in tudi ni statistično značilnih razlik pri spolu in starosti, medtem ko v zakonskem stanu so.  

Anketiranci, ki so v dolgotrajni zvezi (povprečje 3,57; mediana 4,00; modus 4) in poročeni 

(povprečje 3,57; mediana 4,00) ocenjujejo svoje spolno življenje kot »precej« zadovoljujoče. 

 

Za namene preverjanja hipotez smo podatke statistično obdelali v programu SPSS. Uporabili 

smo Pearsonov test korelacije in T –  teste. » Hipoteza je domneva o enem ali več populacijskih 

parametrih, o populacijski porazdelitvi, o povezanosti dveh spremenljivk na populaciji, o 

odvisnosti dveh spremeljivk na populaciji itd., ki zahteva potrditev« (Ferligoj, Lozar Manfreda in 

Žiberna 2011, 34). Za preverjanje pomembnosti razlik v povprečjih, med dvema neodvisnima 

skupinama smo uporabili t – test. S t – testom smo preverjali razlike med doživljanjem čustvenih 

dražljaje in pogostost dostopanja do pornografskih vsebin med spoloma. Ali linearna povezanost 

med spremenljivkami sploh obstaja in kako močna je, smo uporabili Pearsonovo korelacijo.   

 

H1: Med stili navezanosti in pogostostjo dostopanja do pornografskih vsebin  

obstaja statistično značilna negativna povezanost. 

 

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili Pearsonovega koeficienta korelacije. Korelacija 

pomeni povezanost in ugotavlja, kako se ena spremenljivka povezuje z drugo. Odgovarja na 

vprašanje ali se z povečevanjem ene, povečuje tudi druga spremenljivka. V primeru naše 

hipoteze predpostavljamo negativno povezanost. Predvidevamo, da višje kot imajo anketiranci 

ocenjene stile navezanosti, bolj kot so navezani, manj dostopajo do pornografskih vsebin. 

 

Lestvica pogostosti je bila zastavljena tako, da nižja ocena pomeni večjo pogostost spremljanja, 

torej nam rezultat pove, da so tisti, ki pornografske vsebine gledajo pogosteje, izrazili nižje 

strinjanje.  

 

 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

57 

 

Tabela 6.23: Prikaz Pearsonovega korelacijskega koeficienta in njegove stopnje značilnosti. 

 Kako pogosto ste v 

zadnjih 3 mesecih preko 

računalnika ali 

mobilnega telefona 

dostopali do 

pornografskih vsebin? 

V7A: Brez težav se čustveno zbližam z 

drugimi ljudmi. Počutim se prijetno in 

varno, če se lahko zanesem nanje in oni 

name.  Ne skrbi me, da bi ostal/a sam/a, 

ali da me ljudje ne bi sprejeli. 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

-,155 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

,102 

N 113 

V7B: Pri navezovanju tesnih stikov z 

drugimi ljudmi sem manj sproščen/a. 

Čeprav si želim imeti tesne odnose, le 

težko popolnoma zaupam in se težko 

na nekoga popolnoma zanesem. Skrbi 

me, da bom prizadet/a, če si bom 

dopustil/a priti z nekom preblizu. 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

,110 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

,245 

N 113 

V7C: Želim se popolnoma čustveno 

zbližati z drugimi ljudmi, toda pogosti 

ugotovim, da si drugi ne želijo biti tako 

blizu z mano, kot bi si želel/a sam/a. 

Brez tesnih odnosov se ne počutim 

dobro in včasih me skrbi, da me ljudje 

cenijo manj kakor jaz njih. 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

,061 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

,521 

N 113 

V7D: Dobro se počutim brez tesnih 

čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. 

Zame je zelo pomembno, da se počutim 

neodvisen/a in samozadosten/a ter, da 

se drugi ljudje redko zanašajo name, 

niti jaz nanje. 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

-,005 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

,954 

N 113 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 
 

N 113 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Pearsonov korelacijski koeficienti pri vseh trditvah znaša nad 0,05 in so statistično neznačilni. 

Ne moremo govoriti o povezanosti med doživljanjem čustvenih dražljajev in pogostostjo 
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dostopanja do pornografskih vsebin. Pogostost dostopanja se ne razlikuje glede na čustvene 

dražljaje. Hipotezo zavrnemo. 

 

H2: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike glede na stile 

navezanosti. 

 

Ali glede na spol obstajajo statistično značilne razlike glede na stil navezanosti smo testirali s 

pomočjo T – testa za dva neodvisna vzorca.  

 

Tabela 6.24: Prikaz opisne statistike glede na stil navezanosti in spola   
 

Opisna statistika Spol N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

V7A: Brez težav se čustveno zbližam z 

drugimi ljudmi. Počutim se prijetno in 

varno, če se lahko zanesem nanje in oni 

name.  Ne skrbi me, da bi ostal/a sam/a, 

ali da me ljudje ne bi sprejeli.  

Moški 64 2,34 0,67 0,08 

Ženski 49 2,53 0,58 0,08 

V7B: Pri navezovanju tesnih stikov z 

drugimi ljudmi sem manj sproščen/a. 

Čeprav si želim imeti tesne odnose, le 

težko popolnoma zaupam in se težko na 

nekoga popolnoma zanesem. Skrbi me, 

da bom prizadet/a, če si bom dopustil/a 

priti z nekom preblizu. 

Moški 64 1,78 0,65 0,08 

Ženski 49 1,61 0,67 0,10 

V7C: Želim se popolnoma čustveno 

zbližati z drugimi ljudmi, toda pogosti 

ugotovim, da si drugi ne želijo biti tako 

blizu z mano, kot bi si želel/a sam/a. 

Brez tesnih odnosov se ne počutim 

dobro in včasih me skrbi, da me ljudje 

cenijo manj kakor jaz njih. 

Moški 64 1,64 0,68 0,08 

Ženski 49 1,61 0,67 0,10 

V7D: Dobro se počutim brez tesnih 

čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. 

Zame je zelo pomembno, da se počutim 

neodvisen/a in samozadosten/a ter, da se 

drugi ljudje redko zanašajo name, niti 

jaz nanje. 

Moški 64 1,75 0,76 0,09 

Ženski 49 1,49 0,71 0,10 

Ženski 49 1,27 ,531 ,076 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Kot lahko vidimo v spodnji tabeli 6.25., nobena od razlik v povprečnih ocenah med moškimi in 

ženskami ni statistično značilna (p > 0,05), kar pomeni da hipoteze 2 ne moremo potrditi. 
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Tabela 6.25: Prikaz T – test za dva neodvisna vzorca glede na stil navezanosti in spola   

 

 

Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

Asimp. p-

vrednost 

(2-

stranska) 

95% Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

V7A: Brez težav se čustveno zbližam 

z drugimi ljudmi. Počutim se prijetno 

in varno, če se lahko zanesem nanje 

in oni name.  Ne skrbi me, da bi 

ostal/a sam/a, ali da me ljudje ne bi 

sprejeli. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,324 ,252 
-

1,552 
111 ,123 -,425 ,052 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

-

1,583 
109,304 ,116 -,421 ,047 

V7B: Pri navezovanju tesnih stikov z 

drugimi ljudmi sem manj sproščen/a. 

Čeprav si želim imeti tesne odnose, 

le težko popolnoma zaupam in se 

težko na nekoga popolnoma 

zanesem. Skrbi me, da bom 

prizadet/a, če si bom dopustil/a priti 

z nekom preblizu. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,968 ,327 1,346 111 ,181 -,080 ,418 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

1,341 102,039 ,183 -,081 ,419 

V7C: Želim se popolnoma čustveno 

zbližati z drugimi ljudmi, toda 

pogosti ugotovim, da si drugi ne 

želijo biti tako blizu z mano, kot bi si 

želel/a sam/a. Brez tesnih odnosov se 

ne počutim dobro in včasih me skrbi, 

da me ljudje cenijo manj kakor jaz 

njih. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,000 ,988 ,222 111 ,825 -,225 ,282 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

,222 103,746 ,825 -,225 ,282 

V7D: Dobro se počutim brez tesnih 

čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. 

Zame je zelo pomembno, da se 

počutim neodvisen/a in 

samozadosten/a ter, da se drugi ljudje 

redko zanašajo name, niti jaz nanje. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

,296 ,587 1,861 111 ,065 -,017 ,537 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

1,876 106,364 ,063 -,015 ,535 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Primerjava le povprečnih ocen posameznih trditev nam razkrije, da so moški in ženske najbolj 

različno odgovarjali pri trditvi D, moški so v povprečju izbrali višjo povprečno oceno (ocena 

1,75) kot ženske (ocena 1,49). Vendar tudi tukaj rezultati T – testa ne potrdijo statistično 

značilne razlike (t = 1,861; p = 0,065). 

 

H3: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti gledanja 

pornografskih vsebin. 

 

Nadalje, smo preverili statistično značilne razlike med moškimi in ženskami glede pogostosti 

gledanja pornografskih vsebin. Za preverjanje smo zopet uporabili T – test za dva neodvisna 

vzorca.  
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Tabela 6.26: Prikaz opisne statistike glede pogostosti gledanja pornografskih vsebin in spola   

 

 

                                                           Spol 

N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Kako pogosto ste v zadnjih 3 mesecih 

preko računalnika ali mobilnega 

telefona dostopali do pornografskih 

vsebin? 

Moški 64 1,86 ,732 ,091 

Ženski 
49 1,27 ,531 ,076 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Primerjava povprečnih ocen pogostosti gledanja pornografskih vsebin po spolu nam razkrije, da 

so moški in ženske različno odgovarjali na vprašanje, moški glede na povprečno oceno vsebine 

gledajo pogosteje (ocena 2,14) kot ženske (ocena 2,73).   

 

Tabela 6.27: T – test : Pogostost gledanja pornografskih vsebin glede na spol 

  Levenov test za 

enakost 

varianc 

T - test za enakost povprečij 

F p-

vrednost 

t df Asimp. 

p-

vrednost 

(2-

stranska) 

95% Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Kako pogosto 

ste v zadnjih 3 

mesecih preko 

računalnika ali 

mobilnega 

telefona 

dostopali do 

pornografskih 

vsebin? 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

5,950 ,016 4,795 111 ,000 ,349 ,840 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

4,998 110,726 ,000 ,359 ,830 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultati T – testa potrdijo statistično značilne razlike (t = - 4,998; p = 0,000). Hipotezo 3 lahko 

potrdimo. 

 

H4: Med moškimi in ženskami obstajajo statistično značilne razlike v ogledu pornografskih 

vsebin med spoloma. 
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Tudi za preverjanje četrte hipoteze smo uporabili T – test. Kot lahko vidimo v spodnji tabeli sta 

pri dveh trditvah povprečni oceni v skupinah po spolu statistično značilno različni (p > 0,05). 

 

Prva značilna razlika je pri trditvi V9_1. In sicer se moški (ocena 2,61) v povprečju bolj strinjajo 

s tem, da jim ogled pornografskih vsebin pomaga izboljšati razpoloženje, kadar so napeti ali 

zaskrbljeni kot ženske (ocena 1,65). Rezultati t testa so značilni pri p vrednosti 0,003 (p < 0,05). 

 

Tabela 7.28: T – test: Vpliv ogleda pornografskih vsebin glede na spol 

 
Spol N Povprečje Standardni odklon 

Napaka 
povprečja 

V9_1: Mi pomaga 

izboljšati razpoloženje, 

kadar sem napet/a  ali 

zaskrbljen/a. 

Moški 64 2,61 1,54 0,19 

Ženski 49 1,65 1,76 0,25 

V9_2: Mi omogoča 

zmanjšati občutek žalosti 

in osamljenosti. 

Moški 64 1,20 1,39 0,17 

Ženski 49 0,96 1,34 0,19 

V9_3: Je način izogibanja 

seksualnega odnos z 

resnično osebo. 

Moški 64 0,94 1,33 0,17 

Ženski 49 0,37 1,07 0,15 

V9_4: Mi omogoča 

doživljati seksualnost 

skozi oči drugih, ki tam 

nastopajo. 

Moški 64 1,23 1,39 0,17 

Ženski 49 1,04 1,34 0,19 

V9_5: Mi daje 

zadovoljujoč občutek 

seksualne aktivnosti. 

Moški 64 1,78 1,49 0,19 

Ženski 49 1,43 1,58 0,23 

V9_6: Vidim, kot 

priložnost, da pobegnem 

v spolno fantazijo. 

Moški 64 2,14 1,64 0,21 

Ženski 49 1,82 1,70 0,24 

V9_7: Mi pomaga k večji 

spolni kreativnost. 

Moški 64 2,56 1,51 0,19 

Ženski 49 2,73 1,24 0,18 

V9_8: Mi pomaga pri 

spolni stimulaciji. 

Moški 64 2,77 1,60 0,20 

Ženski 49 2,61 1,41 0,20 

V9_9: Imam skrivne 

seksualne želje za katere 

mislim, da jih ne morem 

razkriti partnerju. 

Moški 64 1,34 1,63 0,20 

Ženski 49 1,08 1,44 0,21 

V9_10: Kako 

zadovoljujoče je Vaše 

spolno življenje? 

Moški 64 3,33 1,17 0,15 

Ženski 49 3,16 1,25 0,18 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017) 

 

Druga značilna razlika je pri trditvi V9_3. Čeprav gre pri obeh skupinah zaznati visoko stopnjo 

nestrinjanja s trditvijo je opazno, da se moški (ocena 0,94) v povprečju bolj strinjajo s tem, da je 

ogled pornografskih vsebin za njih način izogibanja seksualnega odnosa z resnično osebo kot 

ženske (ocena 0,37). Rezultati T– testa so značilni pri p vrednosti 0,013 (p < 0,05). 

 



 

Žerovc, Mitja. 2017. »Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

62 

 

Tabela 7.29: T – test: Vpliv ogleda pornografskih vsebin glede na spol 

  Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-

stranska) 

95% Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

V9_1: Mi pomaga izboljšati 
razpoloženje, kadar sem napet/a  ali 

zaskrbljen/a. 

Predpostavljene 
so enake variance 

3,133 ,079 3,073 111 ,003 ,340 1,573 

Enake variance 

niso 
predpostavljene 

  
3,018 95,586 ,003 ,327 1,585 

V9_2: Mi omogoča zmanjšati 

občutek žalosti in osamljenosti. 

Predpostavljene 

so enake variance 
,295 ,588 ,938 111 ,350 -,271 ,759 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,943 105,437 ,348 -,269 ,757 

V9_3: Je način izogibanja 
seksualnega odnos z resnično 

osebo. 

Predpostavljene 
so enake variance 10,533 ,002 2,448 111 ,016 ,109 1,032 

Enake variance 

niso 
predpostavljene 

  
2,518 110,673 ,013 ,121 1,019 

V9_4: Mi omogoča doživljati 

seksualnost skozi oči drugih, ki tam 
nastopajo. 

Predpostavljene 

so enake variance 
,040 ,843 ,746 111 ,457 -,321 ,708 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,750 105,271 ,455 -,318 ,705 

V9_5: Mi daje zadovoljujoč 
občutek seksualne aktivnosti. 

Predpostavljene 
so enake variance 

,464 ,497 1,216 111 ,226 -,222 ,927 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

1,206 99,984 ,231 -,227 ,933 

V9_6: Vidim, kot priložnost, da 

pobegnem v spolno fantazijo. 

Predpostavljene 

so enake variance 
,622 ,432 1,024 111 ,308 -,303 ,952 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

1,019 101,430 ,311 -,307 ,956 

V9_7: Mi pomaga k večji spolni 

kreativnost. 

Predpostavljene 

so enake variance 
3,775 ,055 -,648 111 ,518 -,698 ,354 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,666 110,454 ,507 -,685 ,340 

V9_8: Mi pomaga pri spolni 
stimulaciji. 

Predpostavljene 
so enake variance 

1,204 ,275 ,531 111 ,597 -,419 ,726 

Enake variance 

niso 
predpostavljene 

  
,540 108,745 ,590 -,410 ,716 

V9_9: Imam skrivne seksualne 

želje za katere mislim, da jih ne 

morem razkriti partnerju. 

Predpostavljene 

so enake variance 
1,385 ,242 ,892 111 ,374 -,320 ,845 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,906 108,569 ,367 -,311 ,835 

V9_10: Kako zadovoljujoče je 

Vaše spolno življenje? 

Predpostavljene 

so enake variance 
,002 ,963 ,722 111 ,472 -,288 ,618 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

,715 99,859 ,476 -,292 ,622 

Vir: Žerovc, lastna raziskava (2017)                                                                        

 

Pri vprašanju V9_1 in V9_3 se pojavljajo statistično značilne razlike glede na spol. Za obe trditvi 

lahko hipotezo potrdimo, za ostale trditve hipoteze ne moremo potrditi. 
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6.7  Interpretacija rezultatov 

 

Danes je moderno reči, da so ženske z Venere in moški z Marsa. Resnica je, da si nismo tako 

različni, tudi skozi prizmo navezanosti in dostopanja do pornografije ne. V nalogi smo se skozi 

stile navezanosti osredotočili na misli in vedenja, ki jih sproži spletna pornografija. Tukaj smo 

imeli v mislih predvsem pretekle in sedanje psihološke in socialne vplive, ki okrepijo zanimanje 

za spletno pornografijo. Anketirancem smo ponudili vprašanja, ki pogojujejo morebitne razloge 

za psihološko ranljivost. Pomanjkanje nadzora nad stresom, nezadovoljevanje bazičnih potreb in 

notranja prepričanja so pojasnjevala pogostost dostopanja do pornografije. 

 

Glavni cilj magistrske naloge je bilo iskanje odgovora, kako zanimanje za pornografijo skozi 

stile navezanosti v odraslosti vpliva na doživljanje posameznika. Izbrali smo ciljne profile 

anketirancev in sicer smo iskali posameznike, ki so občasni, zmerni ali stalni obiskovalci spletne 

pornografije. Skupno število anketirancev je bilo 113. V raziskavo je bilo zajetih 64 moških in 

49 žensk. Največ anketirancev je bilo starih od 31 do 40 let. Najstarejši anketiranec je imel 55 

let, najmlajši pa 18. Glede na zakonski stan je med anketiranci največ samskih in oseb, ki so v 

dolgotrajni zvezi. Alain de Botton (2012) navaja, da se pornografije poslužujejo predvsem 

samski, da bi se počutili manj osamljeno. Tudi naša raziskava je potrdila, da je glede na zakonski 

stan med anketiranci največ samskih in oseb, ki so v dolgotrajni zvezi. Wilson (2016) ocenjuje, 

da 90 odstotkov samskih mladih moških, gleda pornografijo povprečno 40 minut, vsaj trikrat na 

teden. 

 

Dobra polovica anketirancev v raziskavi do pornografskih vsebin dostopa manj kot enkrat na 

teden. Dobra tretjina ali 38 oseb vsaj enkrat do dvakrat tedensko. 15 moških anketirancev pa so 

bili vsakodnevni obiskovalci pornografskih vsebin. Primerjava ocen po starostnih skupinah kaže, 

da se dostopanje do pornografskih vsebin s starostjo zmanjšuje. Najpogosteje do njih dostopajo 

mladi med 18. in 20. letom starosti, povprečno enkrat do dvakrat tedensko. Najmanj pogosto pa 

do njih dostopajo starejši, med 51. in 55. letom starosti, in sicer manj kot enkrat tedensko. Med 

manj pogoste obiskovalce spadajo tudi poročeni in anketiranci iz izven – zakonskih skupnosti. 

Tudi ti do omenjenih vsebin dostopajo manj kot enkrat tedensko. Hipoteza 3 tudi potrjuje, da so 

moški pogostejši uporabniki pornografije. 
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Reid (2011) pornografijo opredeli kot način, s katerim travmatizirana oseba poskuša zmanjšati 

stisko, ki jo doživlja. Tako vedenje postane le strategija za zmanjševanje posledic travme in ne 

vir ugodja. Po drugi strani pa je internetna pornografija zelo priporočen medij za sproščanje 

nakopičene in potlačene jeze, ki se na ta način vsaj delno sprosti. Topić (2015) dodaja, da je 

internetni seks oblika regulacije posttravmatske stresne motnje in depresivnih stanj. Izkazalo se 

je ravno obratno. Večina anketirancev je odraščala v dobrih ekonomskih razmerah, svoje 

izkušnje s skrbniki ocenjujejo kot zadovoljujoče, trenutno počutje pa se giblje med »še kar 

dobro« in »zelo dobro«. Travmatično izkušnjo je opisalo 27 oseb, od tega se jih je 14 opredelilo, 

da imajo kljub temu razvit varen stil navezanosti. Žvelc (2011) ugotavlja, da posamezne travme 

ne škodujejo tako kot kronične napake v starševski empatiji.  

 

V raziskavi smo  tudi ugotavljali povezanost med spremenljivkami, in sicer med različnimi stili 

navezanosti in pogostostjo dostopanja do pornografskih vsebin. Izračuni so pokazali, da ni 

statistično pomembnih razlik med stili navezanosti in pogostostjo dostopa do pornografskih 

vsebin. Na podlagi prebrane literature smo predvidevali, da bodo osebe z varnim in odklonilnim 

stilom navezanosti, ne glede na spol, pogosteje dostopale do pornografskih vsebin. Pornografija 

glede na odklonilen stil navezanosti tako ne služi kot pomoč pri izogibanju neprijetnim čustvom 

in spopadanjem s stresnimi situacijami. Tudi podatki o dostopanju do pornografije z namenom 

vzbujanja seksualnih užitkov, radovednosti in novosti pri ljudeh z varnim stilom navezanosti 

niso potrdili naših pričakovanj. 

 

Hipoteza 4, ki pravi, da med spoloma obstajajo značilne razlike v doživljanju pornografije, so 

pokazale, da moškim pornografija zmerno pomaga izboljšati razpoloženje, kadar so napeti ali 

zaskrbljeni. Moški se ne glede na stil navezanosti, čustveno bolj odzivajo na ogled pornografskih 

vsebin. Reid (2011) navaja, da so pornografske vsebine lahko delno v  pomoč tudi moškim, ki se 

spopadajo s pojavom družbenega perfekcionizma. Učinki družbenega perfekcionizma so 

nenavadno močni in od moškega se pričakuje vedno več. Zato je tudi več možnosti, da se 

počutijo neuspešne in s tem močno zaskrbljene. Od sebe zahtevajo veliko in le redko 

spregovorijo o čustvenih težavah. Moškim za razliko od žensk pornografija v določeni meri 

predstavlja tudi način izogibanja seksualnemu odnosu z resnično osebo. Glede na rezultate 

ponovno ne moremo trditi, da pri tem odstopajo osebe z odklonilnim stilom navezanosti, saj 

rezultat raziskave ne kaže statistično pomembnih razlik. Ali to pomeni, da imajo anketiranci 

veliko skritih seksualnih sanj, katera primarna potreba je doseganje lastnega užitka.  
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Pripadniki moškega spola so torej menili, da ogled pornografije pozitivno vpliva na izboljšanje 

psihičnega počutja in jim nekoliko pomaga ob doseganju lastnega užitka. Na pripadnice 

ženskega spola, ki pornografijo gledajo manj pogosto, pa nima posebnega vpliva. Moški 

anketiranci so svoje trenutno spolno življenje ocenili kot zmerno zadovoljujoče.  Do statistično 

značilnih razlik pa prihaja pri zakonskem stanu. Anketiranci, ki so v dolgotrajni zvezi in 

poročeni, ocenjujejo svoje spolno življenje kot precej zadovoljujoče.  

 

Naša predvidevanja v zastavljenih raziskovalnih vprašanjih so se izkazala za delno pravilna. 

Moški so pogostejši uporabniki pornografije, ta ima nanje tudi večji vpliv. Predvidevanja, da se 

moški bolje odzivajo na spolne kot na čustvene dražljaje, so se izkazala za nepravilna. Raziskava 

kaže, da pornografija nima močnega motiva za zadovoljevanje intenzivnih čutnih izkušenj in ni 

ključna za potešitev psihičnih in čustvenih potreb, ne glede na posameznikov stil navezanosti. 

 

Cilj naloge ni bil usmerjen v raziskovanje, kdaj je nekdo seksualno zasvojen. Pridobljeni 

odgovori so nam bili v pomoč za oceno in razumevanje povezave med stili navezanosti in 

uporabo pornografije. Naše ugotovitve se delno pokrivajo s pričakovanim in z nekaterimi 

navedbami tujih raziskovalcev. Rezultati ocen med stili navezanosti in uporabo pornografije 

glede na spol kažejo, da pornografija pri moških pripomore pri zadovoljevanju temeljnih 

psihičnih potreb. Pričakovali smo, da bodo anketiranci z odklonilnim stilom navezanosti 

odgovarjali najbolj različno, vendar rezultati ocen tega ne potrdijo. 

 

Omejitve raziskave se kažejo pri vzorcu anketirancev in sestavi anketnega vprašalnika. Gre za 

majhen vzorec anketirancev, kateri so bili pripravljeni na sodelovanje. Ker je vprašalnik 

sestavljen za potrebe te raziskave ne moremo z gotovostjo trditi, da je popolnoma zanesljiv. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Večina naših anketirancev ima od gledanja pornografije več koristi kot škode. V pornografiji ni 

ljubezni, lepote in erosa, temveč samo goli nagoni. Pornografske vsebine ne spodbujajo zdravega 

odnosa do spolnosti. In kaj je tisto kar dela internetno pornografijo tako privlačno? Strokovna 

javnost še vedno ni enotna v razumevanju, kako nastanejo vzorci vzburjenja in kaj je tisto, kar 

natančno določa ob čem se ljudje spolno vzburijo. Danes ogledovanje pornografije že predstavlja 

nekakšno oviro, saj se ob partnerjih ne vzburijo tako, kot to dosežejo s pornografijo. In to je past 

za katero je treba vedeti, da na dolgi rok uničujoče deluje na človekovo seksualnost. 

 

V razmerjih prihodnjih generacij spletna pornografija morda ne bo tako obremenjujoča, kot je 

danes. Vendar bi neizbežen napredek virtualne resničnosti okrepil pornografsko izkušnjo. Moški 

bi se iz golih opazovalcev spremenili v dejavne uslužbence in pornografija bi postala zato še 

privlačnejša. Naj bo eno ali drugo, ključna je pripravljenost partnerjev, da odkrito spregovorijo o 

svojih seksualnih fantazijah in pretrgajo molk, zaradi katerega jih zdaj toliko samih išče rešitve. 

 

Skozi teoretične vsebine da smo ugotavljali, da smo ljudje ves čas razvoja v vojni s svojim 

eroticizmom. Bojujemo se s svojimi hrepenenji, pričakovanji in razočaranji. In Freud je imel 

očitno prav, ko je opažal, da civilizacija sloni na erotični energiji, ki je blokirana, skoncentrirana 

in preusmerjena. In če odmislimo še na vse družbene vplive in omejitve, kakšna je v resnici 

človekova spolnost? 

 

To magistrsko delo bi lahko pripomoglo k boljšemu razumevanju zanimanja za seksualnost in 

seksualno vedenje preko interneta. Predstavlja pa podlago za terapevtsko delo s tistimi, ki se 

spopadajo s težavami povezanih s spletno pornografijo. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni! 

Sem Mitja Žerovc, študent na Fakulteti za uporabne družbene študije, smer Psihosocialna 

pomoč. V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge pod vodstvom mentorja doc. dr. 

Sebastjana Kristoviča raziskujem zanimanje za spletno pornografijo pri določeni populaciji ljudi. 

Anketni vprašalnik je anonimen in namenjen izključno v raziskovalne namene, zato Vas prosim 

za iskrene odgovore. Prosim Vas, da odgovorite na vsa vprašanja.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

1. Obkrožite črko pred izbranim odgovorom in dopišite starost. 

Spol :       A.  moški ♀   B.      ženski ♂           Starost:___________________ 

 

 
2. Kakšen je Vaš trenutni zakonski stan? (Obkrožite eno možnost). 
 

1. Samski    4. Poročen 

2. Izven zakonska skupnost                                              5. Razvezan     

3. Dolgotrajna zveza                                              6. Drugo (navedite:_____________) 

 

3. Kako bi ocenili ekonomske, materialne okoliščine, v katerih ste odraščali? (Obkrožite eno 
možnost). 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Zelo dobre: vedno smo imeli vse kar smo želeli. 

2. Dobre: imeli smo vse, kar smo potrebovali. 

3. Zadovoljive: imeli smo vse, kar smo nujno potrebovali. 

4. Negotove: vedno znova smo imeli skrbi. 

5. Na robu: pri preživetju smo se srečevali s težkimi stiskami. 



 

 

 

4. Kako bi ocenili Vaše trenutno psihično in čustveno počutje? (Obkrožite eno možnost). 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pri naslednjem  vprašanju obkrožite število, ki za Vas najbolj velja, pri čemer obkrožite 

številko po načelu:  0- sploh ne, 1- malo, 2- nekoliko, 3- zmerno, 4- precej in 5- zelo.  

 

LESTVICA 

TRDITEV 

V času odraščanja, v kolikšni meri ste občutili, da Vas pristno podpirajo 

in skrbijo za Vas?                                                      
0 1 2 3 4 5 

 

6. Ste doživeli kakšno čustveno pomembno travmo ali zlorabo? (Obkrožite črko pred 

odgovorom, ki velja za Vas). 

  A.    DA           B.      NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA« opišite to travmo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Zelo dobro: stvari mi tečejo tako, kot si želim. 

2. Precej dobro: nimam kakšnih večjih pritožb. 

3. Še kar dobro: imam svoje vzpone in padce.        

4. Bolj tako: nekako mi uspe riniti naprej. 

5. Precej slabo: življenje je zame včasih kar težko. 

6. Zelo slabo: komaj shajam. 



 

 

 

7. Pri naslednjem sklopu trditev na lestvici od 1 - 3 obkrožite tisto številko, ki najbolj velja za 

Vas, pri čemer 1 pomeni »sploh ni značilno«, 2 pomeni »nekoliko značilno« in 3 pomeni »zelo 

značilno«.  

LESTVICA 

TRDITEV 

A. Brez težav se čustveno zbližam z drugimi ljudmi. Počutim se prijetno in varno, 

če se lahko zanesem nanje in oni name.  Ne skrbi me, da bi ostal/a sam/a, ali da 

me ljudje ne bi sprejeli. 

1 2 3 

B. Pri navezovanju tesnih stikov z drugimi ljudmi sem manj sproščen/a. Čeprav si 

želim imeti tesne odnose, le težko popolnoma zaupam in se težko na nekoga 

popolnoma zanesem. Skrbi me, da bom prizadet/a, če si bom dopustil/a priti z 

nekom preblizu. 

1 2 3 

C. Želim se popolnoma čustveno zbližati z drugimi ljudmi, toda pogosti 

ugotovim, da si drugi ne želijo biti tako blizu z mano, kot bi si želel/a sam/a. Brez 

tesnih odnosov se ne počutim dobro in včasih me skrbi, da me ljudje cenijo manj 

kakor jaz njih. 

1 2 3 

D. Dobro se počutim brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. Zame je 

zelo pomembno, da se počutim neodvisen/a in samozadosten/a ter, da se drugi 

ljudje redko zanašajo name, niti jaz nanje. 

1 2 3 

 

 

 

8. Kako pogosto ste v zadnjih 3 mesecih preko računalnika ali mobilnega telefona dostopali 
do pornografskih vsebin? (obkrožite eno možnost). 
 

1 
Vsak dan ali skoraj 

vsak dan. 

 
2 

Vsaj enkrat do dvakrat 

na teden. 

 
3 

Manj kot enkrat na 

teden.        

 

 

 



 

 

 

9. Pri naslednjem sklopu vprašanj obkrožite število, ki za Vas najbolj velja, pri čemer 

obkrožite številko po načelu:  0- sploh ne, 1- malo, 2- nekoliko, 3-zmerno, 4-precej in 5-zelo. 

        Ogled pornografskih vsebin:                                                                                                                                                                               

 

 

OPOMBE:  

Razlaga uporabljenih pojmov v tekstu: 

 Spolna aktivnost: vključuje spolni akt, ljubkovanje in masturbacijo 

 Spolni akt: definiran kot penetracija partnerke oziroma partnerja 

 Spolna stimulacija: vključuje situacije kot predigra s partnerko oziroma s partnerjem. 

 Pornografski material: Ustvarja ali vzbuja seksualne občutke in misli. Vsebuje 

eksplicitne videoposnetke ali filme seksualnega akta v katerem so prisotne genitalije 

(vaginalni ali analni odnos, oralni seks, masturbacija). 

 

 

LESTVICA 

TRDITEV 

1. Mi pomaga izboljšati razpoloženje, kadar sem napet/a  ali zaskrbljen/a.    0 1 2 3 4 5 

2. Mi omogoča zmanjšati občutek žalosti in osamljenosti.   0 1 2 3 4 5 

3. Je način izogibanja seksualnega odnos z resnično osebo.   0 1 2 3 4 5 

4. Mi omogoča doživljati seksualnost skozi oči drugih, ki tam nastopajo.   0 1 2 3 4 5 

5. Mi daje zadovoljujoč občutek seksualne aktivnosti.   0 1 2 3 4 5 

6. Vidim, kot priložnost, da pobegnem v spolno fantazijo. 0 1 2 3 4 5 

7. Mi pomaga k večji spolni kreativnost.  0 1 2 3 4 5 

8. Mi pomaga pri spolni stimulaciji. 0 1 2 3 4 5 

9. Imam skrivne seksualne želje za katere mislim, da jih ne morem razkriti 

partnerju. 

0 1 2 3 4 5 

10. Kako zadovoljujoče je Vaše spolno življenje? 0 1 2 3 4 5 


