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Povzetek

Spremembe v zadnjih nekaj desetletjih so dodobra spremenile ţivljenjski potek mladih v
obdobju od poznih najstniških let do pozne sredine oziroma konca dvajsetih let. Spremembe
se poznajo zlasti na področjih, ki so nekoč veljala kot merila za vstop v odraslost: zaključek
šolanja, zaposlitev, poroka oziroma vzpostavitev resnega partnerstva in starševstvo. V
diplomski nalogi se osredotočam na partnerstvo mladih v obdobju prehoda v odraslost. Mladi
namreč v tem obdobju partnerstvo začnejo dojemati drugače. Ne iščejo več zgolj zabave, pač
pa si ţelijo najti ţivljenjskega partnerja, si ustvariti resno zvezo in okrog 30. leta lastno
druţino. A trendi kaţejo, da bodo pred tem, preden se ustalijo, eksperimentirali z različnimi
ljubezenskimi partnerji in iskali, kaj jim ustreza, kakšnega partnerja si ţelijo in spoznavali
same sebe.
V empiričnem delu sem se posvetila mladim v obdobju prehoda v odraslost, ki so v trajnejših
zvezah. Ugotavljam, da so osebe mnenja, da ima matična druţina posameznika določen vpliv
na to, kako oblikujejo lastno partnersko zvezo. Poiskala sem stične točke med mladimi in
njihovimi predstavami o resni zvezi ter predstavila načrte oseb za njihovo prihodnost kar se
tiče poroke in oblikovanja lastne druţine. Ugotovila sem, da se njihovi načrti in predstave
bistveno ne razlikujejo od tipičnih predstavnikov obdobja prehoda v odraslost, ki so
predstavljeni v raziskavah različnih avtorjev.
Ključne besede
Prehod v odraslost, partnerstvo, matična druţina, eksperimentiranje, kohabitacija, poroka,
implicitne teorije, uspešna zveza.

Abstract

The life paths of young people from late teenage years to the late twenties have been subject
to great changes in the last decades. These changes are most evident when it comes to events
that used to stand for becoming an adult: finishing education, finding work, getting married or
starting a serious relationship and becoming a parent. This paper focuses mainly on
relationships of young people in emerging adulthood. It stands as a fact that people start
perceiving relationships in a different way at this point in their lives. They no longer seek
only fun, but rather wish to find a spouse, start a serious relationship and create their own
family at about 30 years of age. However the trend shows that before they settle, they will
experiment with different love partners in order to find what suits them best, what kind of a
partner they want and also to learn about themselves.

The empirical part is focused on people in emerging adulthood that have been in a serious
relationship for a relatively long period of time. I concluded it is a common opinion that the
immediate family of an individual affects the way they form their own relationship. I found
contact points between young people and the ways they perceive serious relationships and
then presented their plans for the future in terms of marriage and forming a family. I
concluded that their plans are not much different to those of other individuals in emerging
adulthood as presented by several other researchers.

Key words

Emerging adulthood, relationship, nuclear family, experimenting, cohabitation, marriage,
implicit theories, successful relationship.
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1. UVOD

Ideja za pisanje diplomske naloge se mi je porodila ob opazovanju svojih prijateljev in tudi
sebe. Stari smo nekaj čez dvajset let in iščemo svoje poslanstvo v ţivljenju. Nekateri so
zaposleni, nekateri ne, nekateri so v resnih zvezah, spet drugi ne, nekateri ţivijo na svojem,
spet drugi doma pri starših. Ob poslušanju zgodb svojih staršev lahko vidimo, da je bilo še
nekaj deset let nazaj drugače.
Ţivljenje je potekalo bolj linearno, z logičnimi koraki, kot so na primer dokončanje šole,
redna sluţba, lastna druţina itd. Danes pa je vse postalo bolj nelinearno, prehodi niso več tako
očitni, z večjo individualizacijo so se tudi razširile naše moţnosti za prihodnost (Ule in Kuhar,
2003). Več moţnosti pa ni vedno boljše, saj s seboj prinaša tudi veliko anksioznosti in skrbi,
kako se bomo znašli (Ule in Miheljak, 2002). Dandanes je “ţivljenjska pot mladega
posameznika dosti manj napovedljiva, z več svobode, pa tudi z več negotovosti” (Puklek
Levpušček in Zupančič, 2010, str. 90).
Začetna poglavja moje diplomske naloge govorijo o novem obdobju prehoda v odraslost, o
spremembah, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih in o tem, kaj pravzaprav to obdobje je.
Nato pa sem se osredotočila na eno izmed glavnih področij raziskovanja v obdobju prehoda v
odraslost, in sicer na ljubezen. Poleg ljubezni sta pomembnejši področji še delo in svetovni
nazor (Arnett, 2000). Pisala bom o sodobnih partnerstvih, kohabitaciji, poroki, vplivu matične
druţine na zvezo in o implicitnih teorijah o ljubezni.
V empiričnem delu pa se bom poglobila v tiste mlade, ki niso tako značilni predstavniki
obdobja prehoda v odraslost, vsaj kar se tiče področja ljubezni. So namreč v resni zvezi ţe
vrsto let, s svojimi partnerji so začeli zvezo v svojih najstniških letih in zdaj z njimi tudi ţe
kohabitirajo.
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Na njihovo zvezo bom pogledala iz treh različnih časovnih obdobij, in sicer preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti. Zanima me, ali ima matična druţina kakršenkoli vpliv na sedanjo
zvezo osebe v obdobju prehoda v odraslost. Prav tako me zanima, zakaj so po njihovem
mnenju ţe toliko let v zvezi z isto osebo in kaj menijo o eksperimentiranju z različnimi
partnerji, preden se z nekom ustališ. Zanima me, ali osebe v daljših zvezah verjamejo, da je
zveza stvar odločitve ali stvar usode. Za konec pa se bom osredotočila še na njihovo
prihodnost. Zanima me, ali verjamejo v partnerstvo za celo ţivljenje in če svojo trenutno
zvezo vidijo kot zvezo, ki bi lahko trajala do konca ţivljenja. Dotaknila pa se bom tudi
poroke, zanima me namreč, če se mladi ţelijo poročiti in na drugi strani, kakšno je njihovo
mnenje o ločitvi. Za zaključek pa bom raziskala, ali si ţelijo ustvariti lastno druţino.
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2. TEORETIČNI DEL
2. 1. Odkritje in razvoj mladosti
Termin mladina je dobil svoj pomen šele v evropskem novem veku. Šele takrat je bila ob
vzponu meščanskega individualizma »odkrita« mladost, obdobje, ki je postalo nujno potrebno
v druţbah, ki so dopuščale razmah individualnosti (Ule in Miheljak 2002). V predindustrijski
Evropi namreč ni bilo razlikovanja med otroštvom in drugimi prehodnimi obdobji do
odraslosti. Obstajalo je zgolj nejasno razločevanje med otroštvom in adolescenco na eni strani
ter med kategorijo, znano kot mladost, na drugi. Še več, mladost se je v tistih časih enačila s
tem, kar bi danes imenovali polnoletnost,starost, ko naj bi oseba postala neodvisna od drugih
(Gillis, 1999).
Tako se je šele konec 19. stoletja začelo pojavljati mnoţično prepoznavanje mladosti za
posebno, razmeroma samostojno ţivljenjsko obdobje, ki ima svoj druţbeni pomen in relativno
samostojnost v primerjavi z otroštvom in odraslostjo (Ule, 1999). Dobila je pomen socialnega
nadaljevanja otroštva, premika odraslosti v kasnejše obdobje ter obdobja socialnega
eksperimentiranja s seboj in s socialnim svetom (Ule in Miheljak, 2002).
Kmalu po »odkritju« mladosti je le-ta začela igrati zelo pomembno vlogo v druţbenem
razvoju 20. stoletja, saj je ustvarila mnogo splošno pomembnih kulturnih in civilizacijskih
sprememb (Ule, 1999). Prav zaradi tega različni avtorji dvajseto stoletje radi poimenujejo kot
stoletje mladosti (Ule in Kuhar, 2003).
Mladost, kot prehodno obdobje v odraslost, se v modernih druţbah najprej pojavi kot
institucija uvajanja v odraslo druţbo. To imenujemo tradicionalna mladost ali prehodni
psihosocialni moratorij, na katerega je prvi opozoril Erik Erikson. Ta moratorij se pod
vplivom modernizacije druţbe, razčlenitvijo šolskih, izobraţevalnih in socializacijskih poti
postopoma razvije v nov tip mladosti, ki ima poudarek na izobraţevanju in samooblikovanju
osebe, v tako imenovani izobraţevalni moratorij (Nastran Ule, 2000).
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Mladost definiramo kot obdobje, ko mlad človek ni več otrok, a še ni priznan kot odrasel (Ule
in Miheljak, 2002). Velja za izjemno občutljiv čas, ko se oblikujejo socialne vloge in statusi,
predstave o ţivljenju, vrednostne ocene o dejanjih in doseţkih ljudi. Pogosto je razumljena
kot zelo poseben čas v ţivljenju (Ule in Miheljak, 2002). Na drugi strani pa je, kljub temu da
še tako polna različnih fantazij in strahov, še vedno za človeka edini način sprejemanja
druţbenega sveta s preizkušanjem različnih moţnosti za individualno oblikovanje njegovega
lastnega ţivljenja (Ule, 1999).

2. 2. Obdobje prehoda v odraslost
Teze o spreminjanju oziroma izginjanju klasične mladosti kot vmesnega ali prehodnega
obdobja so se pojavile ţe konec sedemdesetih let (Keniston, 1971, von Trotha, 1983, v Ule
idr., 2000).
Kenneth Keniston (1972, v Nastran Ule, 2000) je prvi tematiziral novo ţivljenjsko obdobje,
postadolescenco, ki nastopi po adolescenci. Opredeli jo kot posebno obliko mladosti, ki
nastopi po zaključku tradicionalne mladosti in jo umesti v prvo polovico dvajsetih let, ko
nastopi obdobje nove intenzivne osebnostne in identitetne krize, ki sledi prvotni krizi v
adolescenci.
Tipični enaindvajsetletnik iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja je ţivel precej drugačno
ţivljenje kot enaindvajsetletniki danes. Najverjetneje je bil ţe poročen oziroma zaročen,
pričakoval oziroma imel je otroka, zaključil je z izobraţevanjem in imel sluţbo, ki jo je
nameraval opravljati kar nekaj časa, če ne kar do upokojitve (Arnett, 2004). Njegov
ţivljenjski potek je najverjetneje sledil splošno sprejetemu linearnemu vzorcu odraščanja, pri
katerem je bilo otroštvo umeščeno v predšolsko in zgodnje šolsko obdobje, obdobje
poklicnega šolanja je ustrezalo mladosti, nato je sledilo obdobje dela, s katerim se je začelo
obdobje odraslosti (Ule in Kuhar, 2003).
Ţivljenje nekoga, ki je danes star enaindvajset let, je najverjetneje precej drugačno. Še nekaj
let se bo izobraţeval, priloţnostno dela, da si zasluţi nekaj denarja in misel na oblikovanje
druţine prelaga še za kar nekaj let. Od svojih poznih najstniških let do poznih dvajsetih let bo
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namreč raziskoval in eksperimentiral v ljubezni in delu ter se počasi začel odločati, kaj bo
počel v svojem ţivljenju (Arnett, 2004).

Zaradi vseh teh sprememb se je oblikovalo novo, samostojno razvojno obdobje, ki ga Arnett
poimenuje »prehod v odraslost« (angl. »emerging adulthood«) (Puklek Levpušček in
Zupančič, 2010), drugi avtorji kot »predodraslo obdobje« (npr. Mogelonsky), Morch mu pravi
»mladostništvo,« Côté idr. pa posameznikom v tem obdobju pravijo »mladi odrasli« (Ule in
Kuhar, 2004). Keniston ga je poimenoval »postadolescenca« oziroma »postmladost,« eden od
načinov poimenovanja pa je tudi »jo-jo generacija«, saj naj bi bila ţivljenja oseb v tem
obdobju destandardizirana v skladu z gibanjem igrače jo-jo (Ule, 2008).
Kljub nekaterim razlikam pa se vsi našteti avtorji strinjajo, da gre za obdobje, ki se je pojavilo
med klasično mladostjo in odraslostjo (Ule in Kuhar, 2003), ter nastopi po uspešno razrešeni
identitetni krizi adolescence (Ule, 2008). V nadaljevanju naloge bo obdobje poimenovano kot
obdobje prehoda v odraslost.
Arnett (2004) je ta čas opisal kot obdobje z več svobode, z visokimi upi in velikimi sanjami, a
tudi kot obdobje anksioznosti in negotovosti.
Prav tako je opredelil pet glavnih značilnosti, ki opišejo obdobje prehoda v odraslost (Arnett,
2004):

-

Čas identitetnega raziskovanja, ko imajo mladi priloţnost preizkusiti različne
moţnosti in priloţnosti v ţivljenju z namenom, da spoznavajo same sebe, ugotavljajo,
kdo so in kaj ţelijo v ţivljenju početi.

-

Čas nestabilnosti, ko so predvsem v tujini pogoste menjave prebivališča, kar kaţe tudi
na to, da mladi v tem obdobju preizkušajo različne moţnosti na področju
izobraţevanja, dela in partnerstva. Prav tako v tem obdobju pogosto potujejo. Avtorici
Puklek Levpušček in Zupančič (2010) sta sicer za slovenske mlade ugotovili, da
menjave prebivališča pri njih niso tako pogoste, predvsem zaradi majhne geografske
razdalje do univerzitetnih mest v Sloveniji.
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-

Čas samoosredotočenosti, ko imajo mladi veliko osebno svobodo, saj nimajo veliko
socialnih zvez in dolţnosti v odnosu do drugih ter lahko počnejo s svojim ţivljenjem
vse, kar si ţelijo.

-

Čas »nekje vmes,« ko se osebe v obdobju prehoda v odraslost še ne čutijo odrasle,
vendar se tudi ne bi uvrstili med mladostnike, saj se od obeh naštetih skupin
razlikujejo. Tako ne hodijo več v srednjo šolo in nekateri ne ţivijo več doma, vendar
po njihovem mnenju še vedno ne dosegajo meril, ki so potrebna za vstop v odraslost.
Ta merila so najpogosteje: sprejemanje osebne odgovornosti, sprejemanje neodvisnih
odločitev in finančna neodvisnost.

-

Čas veliko moţnosti, ko mladi v prihodnost zrejo zelo optimistično in z mislijo, da
bodo nekoč dosegli to, kar si ţelijo.

To obdobje je prav tako zaznamovano z nujnostjo iskanja strategij za uspešno obvladovanje
tveganj, s katerimi se posameznik v tem obdobju sooča (Rakar in Boljka, 2009).
Glavni razlog za spreminjanje mladosti in mladine je podaljševanje šolanja skozi klasično
mladost in posploševanje izobraţevanja na vse socialne sloje na eni strani in vedno večja
individualizacija izobraţevalnih poti ter profesionalizacija socialnega nadzora (Ule idr.,
2000). Značilna za to obdobje pa je tudi bolj zavestna in kritična refleksija svojih lastnih
socialnih vlog in druţbe kot celote (Ule, 2008).

Spremembe, ki definirajo obdobje prehoda v odraslost, so naslednje (Ule in Kuhar, 2003):

-

podaljšano izobraţevanje skozi dvajseta leta,

-

poznejši vstop na trg dela,

-

prevladovanje vzorcev, ki jih predstavljajo mediji,

-

vse poznejše zapuščanje doma svojih staršev (njihova odvisnost od staršev, tako
materialna kot socialna, se podaljšuje),

-

dviganje povprečne starost pri (prvi) poroki, naraščanje števila samskih mladih in
mladih, ki ţivijo v izvenzakonskih skupnostih (t. i. kohabitacijah),

-

višanje starosti ob rojstvu prvega otroka (če ga sploh imajo), a hkrati niţanje starosti
začenjanja s spolnimi odnosi.
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Vendar pa se to obdobje ne pojavlja povsod po svetu, saj je močno povezano s kulturnim
kontekstom. Zahteva namreč določene pogoje, ki so se pojavili v zadnjih desetletjih in samo v
določenih kulturah. Eden izmed njih je zviševanje starosti za poroko in ustvarjanje druţine v
poznih dvajsetih letih, saj je s tem omogočeno, da mladi prej raziskujejo, eksperimentirajo in
preizkušajo različne moţnosti (Arnett, 2004).

Tako obdobje prehoda v odraslost obstaja predvsem v Zahodnem svetu, na Japonskem in v
Juţni Koreji (Arnett, 2004). Lahko bi rekli, da to obdobje obstaja samo v deţelah, ki mladim
dovoljujejo podaljšano raziskovanje in odkrivanje sebe (Arnett, 2000).

2. 3. Individualizacija in oblikovanje identitete
Pogost termin, ki se povezuje z ţivljenjem danes, je individualizacija, ki zajema celoto
druţbenih izkušenj in razvojnih usmeritev, ki jih označujeta zlasti dva procesa (Ule in
Miheljak, 2002):

-

Razpuščanje vnaprej danih ţivljenjskih oblik, torej rahljanje spolnih vlog, druţine,
sosedstva ter rušenje do tedaj »normalnih« in zaukazanih biografij.

-

Porast novih institucionalnih zahtev, oblik nadzora in prisil za posameznike, torej trga
delovne sile, birokracije in potrošnje.

Individualizacija je proces, ki prenaša na pleča posameznika ali posameznice izjemno
zahtevno psihosocialno integracijo v druţbo, ki je bil doslej vsaj delno v rokah posredujočih
institucij, predvsem druţine, dela in referenčnih skupin (Ule idr., 2000). Prav zaradi
zahtevnosti do posameznika, ga lahko poveţemo tudi z aksioznostjo in negotovostjo (Ule in
Miheljak, 2002).
Na ravni posameznika individualizacija pomeni celovit preobrat v načinih ţivljenja, mišljenja,
medosebnih odnosov in druţbenih razmerij (Ule idr., 2000). Mirjana Ule (2008, str. 34) pa
poda definicijo, s katero lahko strnemo, kaj pravzaprav pomeni individualizacija: »Gre za
preobrat od prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse
bolj pluralnim, posamično določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim
ţivljenjskim načrtom.«
7

Primarno individualizacija zadeva tri dimenzije (Beck, 1998, v Ule idr., 2000):

-

Dimenzijo osvobajanja: osvobajanje posameznikov od zgodovinsko vnaprej določenih
druţbenih oblik;

-

Dimenzijo odčaranja: izguba tradicionalnih gotovosti in transparentnosti, kako kaj
storiti, izguba zaupanja v vodilne druţbene norme;

-

Dimenzijo nadzora/reintegracije: Pojav nove vrste druţbenih povezav in odnosov med
ljudmi, ki jih le-ti oblikujejo v skladu s svojimi osebnimi interesi, hotenji in predvsem
ţivljenjskimi stili.

Vendar pa ima individualizacija tudi negativen prizvok oziroma usodne posledice. Martin
Baethge (1989, v Nastran Ule, 2000) izpostavlja, da gre v sodobni mladosti za teţnjo k dvojni
individualizaciji, kjer prvo predstavlja proces razlikovanja ţivljenjskih poloţajev in
pluralizacija ţivljenjskih stilov, drugo pa sprememba procesov oblikovanja identitete
posameznika, ki proizvaja vedno bolj individualistične oblike identitete nasproti kolektivnim
oblikam identitete. Vse to naj ne bi vodilo k oblikovanju svobodnega, samozadostnega in
izobraţenega posameznika, pač pa k uničenju individualnosti. To negativno posledico
individualizacije je povezal predvsem s pospešenim izgubljanjem stika mladih s svetom
produktivnega dela in obratom v mnoţično mladinsko potrošnjo. Mirjana Nastran Ule (2000)
se s to trditvijo do neke mere strinja, saj naj bi prej omenjen avtor pravilno opozoril na skrite
pasti individualizacije mladosti, saj podaljšano izobraţevanje in mladostniško iskanje sebe
izključno v sferi izobraţevanja, zasebne potrošnje in prostočasnih dejavnosti res lahko
povzročita tudi večjo infantilizacijo mladine. A vseeno, tega ne moremo povezovati zgolj z
oddaljitvijo mladine od produktivnega dela pač pa tudi z regresijo aktualne mladinske kulture,
mladinske solidarnosti, gojenja kritične refleksije v medije zabave in sprostitve. Tako mladi
ne najdejo podpore za uspešno predelavo postadolescentske identitetne krize, temveč podporo
zapiranju v svet zasebnosti, individualne potrošnje in skrbi za osebno kariero.
Prav tako izobraţevalni proces danes ni več le priprava za vstop v delovni proces, temveč je
tudi sam postal nekakšno delo. Razmere na trgu dela se hitro spreminjajo in izobraţevalni
proces naj bi tem spremembam sledil z veliko fleksibilnostjo. Mladih izobraţevanje ne uči
več toliko delovnih navad in postopkov pač pa se osredotoča na organiziranje lastne
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intelektualne in fizične sposobnosti. Tako lahko vidimo, da pasti v individualizaciji mladih
niso zgolj posledica oddaljitve od produktivnega dela pač pa so razlogi za to malce širši
(Nastran Ule, 2000).

2. 4. Ključne spremembe
Mladina je v zadnjih desetletjih doţivela eno izmed najobširnejših sprememb. Pomembno se
je namreč spremenila logika delovanja vseh področij, ki vplivajo na kakovost ţivljenja
mladih. Tu lahko izpostavimo tako širše druţbeno okolje, druţinske odnose, izobraţevanje,
pogoje na trgu delovne sile in sistem blaginje (Rakar in Boljka, 2009).
Ţivljenjski stil mladega človeka je zelo individualen, oseben in je povezan z nenehnim
potrjevanjem, z nenehnim predstavljanjem, da je ta oseba kreativna, izvirna in fleksibilna. Če
tega ne zmore, kaj kmalu izpade iz konkurenčnega boja za kreativna delovna mesta, za
doseganje dobrega standarda in pristane v neperspektivnih sluţbah, oziroma v najslabšem
primeru, ostane brez dela. Vedno je prisiljen, da mora nekaj storiti sam, mora priti do nekega
druţbenega poloţaja in se boriti s konkurenco drugih ljudi (Ule in Miheljak, 2002). Mora se
dejavno truditi za to, da doseţe nek druţbeni poloţaj, ne le enkrat v ţivljenju, temveč dan za
dnem (Ule in Kuhar, 2003). Narojenost v socialni sloj, lokalno skupnost in religijo ne obstaja
več, oziroma jo najdemo v bolj tradicionalnih druţbah (Ule in Miheljak, 2002).
Ne obstaja več samo ena ţivljenjska pot, pač pa jih je več. Postajajo nelinearne, kar pomeni,
da lahko v vsakem trenutku svojega ţivljenja »začneš znova«; se vrneš v izobraţevanje,
znova začneš druţinsko ţivljenje, znova začneš poklicno kariero. Drugače povedano, tudi v
odraslosti se odločaš o stvareh, o katerih se »normalno« odloča, ko si mlad/a (Ule in Kuhar,
2003).

Walther in Schlathoof (2001, v Ule, 2008) sta to poimenovala reverzibilni prehodi:

-

mladi zapustijo dom svojih staršev, a se čez nekaj mesecev vrnejo,

-

prenehajo s šolanjem in se vanj čez nekaj časa ponovno vključijo,

-

najdejo delo, a ga lahko vsak hip izgubijo,
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-

ne vedo, če bo njihova partnerska zveza trajala,

-

nimajo zgolj ene poklicne poti pač pa spreminjajo svoje ţelje oziroma se prilagajajo
razmeram na trgu dela,

-

se trudijo z vzpostavljanjem ravnoteţja med prilagajanjem in potrebo po izstopanju.

Te spremembe so hkrati osvobajajoče in ogroţajoče. Veseli smo, da ţivljenje ne teče več tako
linearno in samoumevno kot nekdaj, saj ga lahko oblikujemo sami, sledimo svojim ţeljam in
skrbimo za svoj osebni razvoj. A vseeno nas na drugi strani pričaka skrb, povečana
negotovost in nestabilnost, ki se še posebej dotika vitalnih področij ţivljenja: poklicne sfere,
odnosov, partnerstva. Kakorkoli ţe, vrnitev ni več mogoča, ne glede na neugodne posledice
teh sprememb (Ule, 2008).
Ule in Kuhar (2003) definirata ključne spremembe v poglavitnih institucijah, ki so do sedaj
definirale prehod v odraslost:

-

druţina: slabljenje avtoritete staršev, okrepitev avtoritete mladih znotraj druţine,
poznejše poroke, naraščajoče število ljudi, ki ţivijo sami, partnerstvo namesto poroke;

-

izobraţevanje: večja raznolikost izobraţevalnih karier, podaljševanje izobraţevalnega
obdobja, demokratizacija izobraţevalnih stilov;

-

delo: fleksibilna zaposlitev, menjava obdobij zaposlenosti in nezaposlenosti,
vseţivljenjsko izobraţevanje, poudarek na individualni samouresničitvi v poklicu;

-

politika: niţja participacija mladih in odraslih v oblikovanju politične volje;

-

vsakdanje ţivljenje: v modi, spolnosti in komuniciranju prevladujejo vedenjski vzorci,
ki jih prikazujejo mediji in ki jih nato vpeljejo pomembni posamezniki ali skupine.

Mladina je dandanes pod rastočim pritiskom, da si pridobi čim višjo izobrazbo, visoko
kulturno raven in nanju vezana »priznanja,« »spričevala« in »nazive,« ki omogočajo druţbeno
promocijo, kariero in privilegije. Prav tako naj bi dosegali priznanja, tako formalna kot
neformalna, v športu, potrošnji, medijih, modnih stilih in drugih posebnih spretnostih (Ule,
1999). Vsa ta konkurenca za kariero, naslove, priznanja in spričevala vpliva na podaljševanje
mladosti, prav tako vloţek v izobrazbo in osebnost mladih predstavlja vedno večji strošek
druţin (Ule idr., 2000).
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Mladi danes odraščajo v socialno odprtem svetu, kjer je veliko negotovosti, veliko izbire in
nejasnosti, katere opcije so moţne in za koga (Ule in Miheljak, 2002).
Walther in Schlathof (2001, v Ule in Kuhar, 2003) razlikujeta tri tipe načinov ţivljenj mladih
odraslih:

-

deljena ţivljenja: osebe, ki doţivljajo nekatere vidike mladosti na eni strani in vidike
odraslosti na drugi (npr. imajo uspešno poklicno kariero, a eksperimentirajo z
intimnim ţivljenjem);

-

neodločena ţivljenja: osebe, ki sebe ne obravnavajo niti kot mlade niti kot odrasle, ker
ne vidijo jasnih in oprijemljivih ciljev prehoda v odraslost (nimajo stabilne zaposlitve,
nimajo stabilne partnerske zveze, itd.);

-

nihajoča ţivljenja: osebe, ki med obema obdobjema nihajo namenoma (si ţelijo
ohraniti privilegije obeh statusov, se izogniti negativnim vidikom enega ali drugega,
ali skušajo ustvariti alternativne poteke prehodov).

Tako se je v zadnjih desetletjih ţivljenjski potek mladih v obdobju prehoda odraslost precej
spremenil. Te spremembe so opazne zlasti na področjih zaključka šolanja, zaposlitve, poroke
oziroma zunajzakonske skupnosti in starševstva (Puklek Levpušček in Zupančič, 2010).
Danes ni več skupnih značilnosti, ki bi opredelile, da je nekdo odrasel, saj je ta proces postal
individualiziran ter odvisen predvsem od posameznikovih osebnih zmoţnosti. Zmoţnost
poskrbeti zase, biti samozadosten, neodvisno izbirati in sprejemati odločitve ter pri tem imeti
veliko moţnost izbire, so glavna merila vstopa v odraslo ţivljenje (Arnett, 2004).
Osebe v obdobju prehoda v odraslost raziskujejo različne moţnosti v ţivljenju,
eksperimentirajo in se razvijajo, vse z namenom, da poiščejo, kaj jim najbolj ustreza, kaj
imajo radi in česa ne marajo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2010).
Tri najpomembnejša področja raziskovanja tega obdobja so ljubezen, delo ter svetovni nazor.
Na vseh teh področjih je mogočih veliko poti, vse se še lahko spremeni, saj prihodnost mladih
v obdobju prehoda v odraslost še ni popolnoma odločena (Arnett, 2000).
Izkušnje v ljubezni v obdobju prehoda v odraslost postajajo bolj intimne in resne (Arnett,
2000). Zveze v adolescenci so pogosto precej nestabilne in kratke, predstavljajo predvsem
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način druţenja ter prve izkušnje s partnersko ljubeznijo in spolnostjo. Adolescenti ne
razmišljajo o poroki in niti ne pričakujejo, da bo njihova zveza trajna (Puklek Levpušček in
Zupančič, 2010).
V obdobju prehoda v odraslost pa se to spremeni, pari se ne zadrţujejo več toliko v druţbi
vrstnikov in se ne srečujejo izven doma, tako kot je pogosto v adolescenci, pač pa se druţijo v
dvoje in začnejo raziskovati moţnosti za trajnejšo čustveno in telesno intimnost (Puklek
Levpušček in Zupančič, 2010). Prav tako zveze trajajo dlje in ţe lahko vključujejo
kohabitacijo (Arnett, 2000).
Na področju dela mladi predvsem raziskujejo, kaj jih zanima in kaj bi v ţivljenju radi počeli.
V ZDA večina mladih dela priloţnostno, vendar večinoma ne opravljajo sluţb, ki bi jim
prinesle znanje in izkušnje za njihovo bodočo kariero, pač pa delajo zato, da zasluţijo nekaj
denarja, ki ga porabijo za svoje hobije, za nakup oblačil, potovanja, itd. (Arnett, 2000).

Tudi svetovni nazor se pri mladih v obdobju prehoda v odraslost pogosto spreminja oziroma
preoblikuje. Tako mladi pogosto vstopijo v študentska leta z določenim nazorom, ki so ga
pridobili v otroštvu in adolescenci. Med študijem pa spoznavajo še mnogo različnih pogledov
na določene stvari in zato pogosto dvomijo o nazoru, ki so ga prinesli s seboj v študentska leta
in pogosto zaključijo študij z drugačnimi prepričanji, kot so jih imeli na začetku študentskega
ţivljenja, a hkrati še dopuščajo moţnosti za spremembe (Arnett, 2000).

2. 5. Ljubezen in partnerstvo v obdobju prehoda v odraslost
2. 5. 1. Sodobna partnerstva
Glede na teorijo individualizacije je ţivljenje posameznika vedno manj druţbeno predpisano.
To se med drugim kaţe tudi pri vzpostavljanju, razpadih in ponovnih graditvah partnerskih
razmerij. Ta ţe dolgo presegajo tradicionalni okvir poroke oziroma zakonske zveze kot
potrditve partnerskega razmerja, prav tako inštitut zakonske zveze ne dosega več
ekskluzivnega načina partnerskega ţivljenja. Pravzaprav zveze do konca ţivljenja ţe postajajo
redkost. Partnerske zveze postajajo krhke, fleksibilne in bolj odprte. Zaradi pogostosti razvez
in ločitev prihaja do zaporedne oziroma serijske monogamije (Ţakelj, 2012).
12

Anthony Giddens (Ţakelj, 2012) sodobna razmerja zaradi svoje specifičnosti in vpetosti v
individualizacijo, globalizacijo in detradicionalizacijo poimenuje »čista razmerja.« Značilno
za ta razmerja je, da trajajo, dokler so emocionalno zadovoljujoča in se gradijo zgolj zaradi
njihovega doprinosa partnerjema, vključenima v odnos. Temeljijo na intimnosti, ki je tudi
glavni pogoj za ohranjanje dolgotrajnih razmerij, in na vzajemnem zaupanju.
Prototip čistega razmerja je sotočna ljubezen (Giddens, 2000, v Ţakelj, 2012), ki predstavlja
tesno povezanost med intimnostjo in seksualnostjo, ta pa se pomembno razlikuje od svoje
predhodnice, tako imenovane romantične ljubezni, ki bi jo lahko opisali kot »večno« ali »eno
in edino.«

Oblikovanje partnerskega razmerja je pomembna naloga v obdobju prehoda v odraslost in ima
pomemben vpliv tako na posameznika kot na druţbo. Uspešno romantično razmerje izboljša
posameznikovo dobro počutje, medtem ko neuspeh v oblikovanju partnerskega razmerja
lahko vodi v fizično in čustveno neravnovesje (Cui in Fincham, 2010). Ljubezen in
romantična vpletenost naj bi bila v posameznikovem ţivljenju tudi ena izmed predpostavk za
srečo (Stephanou, 2011).
Tisti mladi, ki so v razmerju, ga opisujejo kot eno izmed najtesnejših razmerij, kar jih imajo
(Berscheid idr., 1989, v Demir, 2010). Vendar pa je iskanje partnerja in formiranje uspešnega
partnerskega razmerja velik izziv, ki ga lahko spremljajo številne nevšečnosti in teţave
(Stephanou, 2011).
Ljubezen in zaljubljenost opisujejo in raziskujejo številni avtorji, prav tako lahko na to temo
najdemo nemalo različnih teorij in definicij. Lahko rečemo, da je s to temo povezano veliko
mistificiranja in idealiziranja, manj pa je racionalnega razmišljanja o njej (Rostohar, 1999).
V obdobju prehoda v odraslost se mladim formiranje romantičnega razmerja zdi pomembna
naloga (Arnett, 2004). V to obdobje sicer večina oseb vstopi s predhodnimi izkušnjami
partnerske zveze (Meier in Allen, 2007), a odnosi takrat postajajo globlji, bolj intimni in
posamezniki iščejo nekoga, s katerim bi lahko preţiveli preostanek svojega ţivljenja. Osebe v
tem obdobju spoznavajo različne ljudi in se s tem učijo, kakšne kvalitete cenijo pri ljudeh,
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iščejo, kaj jim je všeč in kaj jih morda odbija. Vse to pa deluje tudi obratno, s spoznavanjem
drugih oseb se učijo, kaj je privlačnega na njih in kaj je tisto, kar je drugim ljudem na njih
všeč in kaj ne (Arnett, 2004).
Za razliko od adolescentov, ki večinoma ne pričakujejo, da bo njihova zveza trajna, mladi v
obdobju prehoda v odraslost ţe razmišljajo o daljšem razmerju, o poroki oziroma
ţivljenjskem partnerstvu in v razmerjih postajajo vse bolj resni (Puklek Levpušček in
Zupančič, 2010). Na prehodu iz adolescence v obdobje prehoda v odraslost so razmerja vedno
daljša (Furman in Winkles, 2011). Svoje partnerje so pripravljeni predstaviti svojim staršem
in vse več časa preţivljajo sami s partnerjem (Meier in Allen, 2007). V zvezah se razvije
večja medsebojna odvisnost in pripadnost (Furman in Winkles, 2011). Njihovo druţenje se ne
odvija več v druţbi vrstnikov, na primer na zabavah, kot je v navadi pri adolescentih, pač pa
se mlad par vse bolj umika v zasebnost ter začne raziskovati stvarne moţnosti za dolgotrajno
čustveno in telesno intimnost. V tem obdobju ljubezenske zveze postajajo stabilnejše, mladi
pa ţe začenjajo z ţivljenjem v partnerski skupnosti (Arnett, 2000). V ZDA 90% mladih v tem
obdobju planira, da se bodo nekega dne poročili. Prav tako osebe v tem obdobju bolj cenijo
prednosti tega, da ostanejo z eno osebo dalj časa in razvijejo večjo čustveno povezanost
(Arnett, 2004). Osebe v obdobju prehoda v odraslost prav tako bolj cenijo podporo svojih
partnerjev, medtem ko se adolescenti bolj zanašajo na svoje prijatelje in starše oziroma
ocenjujejo podporo staršev, prijateljev in partnerjev kot enakovredno. Zanimiva je tudi
povezava med količino zvez v adolescenci in v obdobju prehoda v odraslost, saj naj bi imeli
tisti, ki v adolescenci niso imeli nobene zveze, manj zvez tudi v obdobju prehoda v odraslost,
prav tako jih kohabitira skoraj za polovico manj. Razlog je predvsem v tem, da si nekateri pač
ne ţelijo razmerij v tolikšni meri kot ostali, da so pri izbiri partnerja veliko bolj izbirčni ali pa
so le imeli manj priloţnosti, da bi se preizkusili v zvezi (Meier in Allen, 2007).
Osebe v obdobju prehoda v odraslost imajo glede partnerskih razmerij visoka pričakovanja.
Izpostavljajo, da je v razmerju zelo pomembna ljubezen, pripadnost in zvestoba. Dandanes
mladi, za razliko od prejšnjih generacij, kot pomembnega dejavnika v zvezi ne izpostavljajo
denarja. Prejšnje generacije so namreč ekonomsko varnost izpostavljale kot zelo visoko na
lestvici pričakovanj v partnerskem razmerju, a danes je bolj kot denarna pomembna
emocionalna stran razmerij (Scott, Schelar, Manlove in Cui, 2009).
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Kaj pa je pravzaprav tisto, kar je pomembno, da se dve mladi osebi v obdobju prehoda v
odraslost zaljubita? Arnett (2004) najprej izpostavi seksualno privlačnost. Poleg tega pa je
podobnost med dvema osebama pogosto tvori osnovo na podlagi katere lahko nastane
ljubezen. Raziskave tudi kaţejo, da imajo osebe pogosto razmerja z nekom, ki ima podobno
osebnost, inteligenco, fizični videz, etnično ozadje in verski pogled.
Pri svojem partnerju iščejo različne kvalitete, med drugim inteligenco, privlačen fizičen videz
in smisel za humor, še pogosteje pa omenjajo, da mora biti morebiten partner prijazen, ljubeč,
skrben in vreden zaupanja ter nekdo, ki bo sposoben intimnega, ljubečega in trajajočega
razmerja. Prav tako si ţelijo, da imajo s svojim partnerjem veliko skupnih točk. A na drugi
strani ne pričakujejo, da bodo s svojim partnerjem preţivljali ves svoj prosti čas, le da bodo
imeli dovolj skupnih interesov za uţivanje v skupnih aktivnostih (Arnett, 2004).

2. 5. 2. Eksperimentiranje
Antropološke raziskave so pokazale, da so vse druţbe poznale razvojno obdobje »vstopanja v
odraslost,« ki je določeno z biološkim dozorevanjem otrok (Nastran Ule, 1996). Včasih se je
enačila s tem, kar bi danes poimenovali »polnoletnost,« starost, ko naj bi se prenehala
posameznikova odvisnost od drugih (Gillis, 1999). To obdobje je bilo vedno obdobje
preizkušanja, testiranja in iniciacije (Nastran Ule, 1996).

Vendar pa danes mladi vstopajo v svet odraslih bolj pozno kot pred nekaj desetletji, kar ima
mnogo pozitivnih učinkov. Ule in Kuhar (2003) predvsem izpostavljata pozitivni učinek
podaljšanega moratorija, saj imajo mladi tako čas za eksperimentiranje z moţnimi bodočimi
identitetami. Hkrati tudi dodajata, da ima to pozitivne učinke samo za tiste, ki si
eksperimentiranja in preizkušanja različnih identitet ţelijo, oziroma imajo moţnost to početi.
V nasprotnem primeru morajo namreč čakati in čakanje ima pogosto negativne posledice, kot
so podaljšana odvisnost od staršev, negotovost glede prihodnosti, manjša avtonomija,
zmanjšana odgovornost v sedanjosti, pasivnost in apatičnost.
Mnogi mladi tudi menijo, da se morajo v mladosti »znoreti« - torej, da si morajo nabrati čim
več seksualnih izkušenj oziroma doţivetij (Ule in Kuhar, 2003). Obdobje prehoda v odraslost
prav tako označuje potreba po dinamiki, spremembah, gibanju in razvoju. Spreminjanje
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mladim pomeni občutek notranjega razvoja in rasti. Lahko gre za spreminjanje samopodobe,
koncepta sebe, spreminjanje ţivljenjskega stila, ţivljenjskega okolja, druţbenih razmerij. Prav
zato lahko v mladih v obdobju prehoda v odraslost prepoznamo navdušene popotnike,
privrţene člane socialnih in revolucionarnih gibanj ter navdušence nad modnimi trendi in
subkulturami. Na drugi strani teţnje po spreminjanju pa se kaţeta strah in odpor pred
statičnostjo. V primerjavi z mladostjo je odraslost razumljena kot obdobje počasnih
sprememb, oziroma kot obdobje statičnosti, zato mnogi mladi ţelijo podaljšati mladost,
eksperimentirati in ne odrasti. Ta ţelja po podaljšani mladosti pri nekaterih mladih v obdobju
prehoda v odraslost vsaj delno izhaja iz nezavedne predstave, da pomeni odraslost v nekem
smislu prenehanje pravega ţivljenja (Nastran Ule, 2000).

Mladi se lotevajo eksperimentiranja tudi v partnerskih razmerjih, saj naj bi, preden se ustalijo
z enim partnerjem, več let samo preizkušali seksualna razmerja in se šele potem odločili, da se
ustalijo. Besedna zveza za takšen način ţivljenja je serijska monogamija in pomeni, da se
mladi redno, ampak ne za dolgo časa premikajo v in iz romantičnih razmerij. Ne zapletajo se
v več romantičnih razmerij hkrati pač pa v več zaporednih, ki ne trajajo dolgo in jih ne
opisujejo kot resna. Pravijo, da si puščajo odprte moţnosti (Regnerus, 2011).
Ena oblika eksperimentiranja je tudi seks za eno noč, ki se pogosto zgodi pod vplivom
alkohola, je včasih obţalovano in pogosto vzbudi mešana občutja (Regnerus, 2011), vendar
nima namena, da se še kdaj ponovi, oziroma da se osebi odločita za partnersko razmerje
(Owen, Fincham in Moore, 2011). A vendar čez čas mladi ne izpostavljajo posebnih
obţalovanj glede števila seksualnih partnerjev in seksa za eno noč, ki so jih imeli, saj te
izkušnje vidijo kot priloţnosti, da so se naučili nekaj o sebi, kaj jim je v spolnosti všeč in kaj
jim ni in s kakšno osebo bi se sčasoma radi ustalili. Pravijo, da naj bi si v času
eksperimentiranja z različnimi partnerji pridobili razne veščine, ki jih kasneje lahko vnesejo v
svojo resno zvezo oziroma zakon (Regnerus, 2011). Mladi v obdobju prehoda v odraslost
kratkotrajne zveze in seks za eno noč lahko obravnavajo kot raziskovanje in zadovoljstvo
(Owen idr., 2011).
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2. 5. 3. Ţiveti pri starših
Eden izmed prvih korakov na poti k odraslosti je tudi izselitev iz doma svojih staršev oziroma
skrbnikov, a vendar se je situacija na tem področju v zadnjih dveh desetletjih močno
spreminjala (Lloyd, 2011).
Mladi v obdobju prehoda v odraslost ţivijo med odvisnostjo in avtonomijo. Morda ţivijo v
lastnem stanovanju, ki ga financirajo starši, ali pa ţivijo doma in prispevajo k druţinskemu
proračunu. Morda se odselijo od doma, da bi ţiveli s svojim partnerjem, a odnos razpade in se
vrnejo nazaj k staršem. Moţnost je tudi, da ţivijo doma, vendar je njihovo ţivljenje
neodvisno, saj ga strukturirajo priloţnostna dela in mladinska kultura (Ule in Kuhar, 2003).
Podaljšana odvisnost od staršev je proces, ki je bolj ali manj izrazito opazen po celi Evropi.
Za Slovenijo velja, da mladi zapuščajo dom svojih staršev zelo pozno, glede na ostale drţave
(Ule, 2008). Razloge za to lahko najdemo v podaljšani ekonomski odvisnosti od staršev,
kateri botruje predvsem podaljševanje izobraţevanja, pomanjkanje učinkovitih ukrepov, ki bi
olajšali prehod na trg dela, in zaradi nestabilnosti povpraševanja po delovni sili. Mladi so
medtem socialno-kulturno ţe neodvisni (Ule in Kuhar, 2003).
Zanimiv je tudi podatek, da mladi, katerih starši ţivijo v hiši, zelo pogosto ostajajo doma tudi,
če imajo zaposlitev. Tako zaposlitev očitno spodbuja mlade za odhod od doma šele, če je
povezana s prostorsko stisko (Lavrič, 2011). Mlade pa za odhod od doma spodbudi tudi
partnersko razmerje. Ena izmed večjih odločitev v obdobju prehoda v odraslost je namreč
odločitev za kohabitacijo in/ali poroko s svojim partnerjem (Young idr., 2010, v Lloyd, 2011).
Raziskava Marianne Lloyd (2011) kaţe, da med mladimi, ki niso v zvezi, višji odstotek še
vedno ţivi pri starših/skrbnikih, medtem ko je med tistimi, ki so v zvezi, večji odstotek tistih,
ki ţivijo na svojem. Raziskava Lloydove kaţe tudi to, da obstaja moţnost, da ţivljenje pri
starših/skrbnikih v obdobju prehoda v odraslost oteţuje proces vzpostavljanja romantičnega
razmerja.
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2. 5. 4. Poroka
Ljudje danes vse bolj podaljšujejo čas vstopanja v zavezujoče odnose. Povprečna starost
vstopanja v formalno zakonsko zvezo se v zahodnem svetu vztrajno zvišuje, prav tako se viša
starost mater ob rojstvu prvega otroka. Hkrati se čas prvih seksualnih odnosov pomika vedno
bolj v mladost (Ule in Kuhar, 2003).

Arnett (2004) v svoji raziskavi navaja, da se skoraj vse osebe v obdobju prehoda v odraslost
nekega dne ţelijo poročiti. Razlike glede na spol o ţelji po poroki so minimalne. Raziskava
(Scott idr., 2009) je pokazala, da se 83% mladim poroka zdi pomembna. Razlike se pojavijo v
tem, da poroko kot zelo pomembno stvar v ţivljenju (ne zgolj pomembno) opisuje 53% ţensk
in 47% moških.
Mladi si ţelijo pred tem dogodkom v ţivljenju izpolniti nekaj pogojev. Ţelijo si urediti lastno
ţivljenje, preden se zaveţejo drugi osebi, prav tako si ţelijo končati šolanje, pridobiti
izobrazbo, biti finančno neodvisni in ţe imeti neko kariero. V večini se strinjajo, da je treba
pred poroko delati na sebi in na svoji lastni sreči, osebnostno zrasti, izkusiti ţivljenje in priti
do zadovoljstva s samim seboj (Arnett, 2004).
Pa vendar mladi odlašajo s poroko, ker dalj časa ţivijo s starši, ker hodijo v šolo, saj dobro
plačane sluţbe zahtevajo visoko izobrazbo (Ule in Kuhar, 2003).
Spremembe, ki se dogajajo na tem področju, so vidne predvsem v upadanju števila porok,
naraščanju števila kohabitacij, zviševanju starosti ob prvi poroki, naraščanju števila
neporočenih, naraščanju števila razvez in fenomenu ponovnega poročanja (Švab, 2001). Tudi
strah pred ločitvijo oziroma situacijo, ki vlada v trenutnem svetu, ko se skoraj vsak drugi
zakon konča z ločitvijo, pripomore k temu, da se mladi kasneje odločajo za poroko (Arnett,
2004).
A kot je ţe bilo omenjeno, sočasno z upadanjem števila porok, narašča število kohabitacij, o
katerih se govori kot v obdobju pred poroko. A vendar kohabitiranje postaja vse bolj
mnoţičen ţivljenjski stil, ne zgolj vmesno obdobje (Scott idr., 2009).
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Kljub odlašanju s poroko in svobodno izbiro kdaj se mladi ţelijo poročiti (če se ţelijo
poročiti) pa je starost 30 let tista, ki jo večina postavlja za mejnik. Takrat naj bi bila njihova
raziskovanja identitete končana in naj bi bili pripravljeni na zakon oziroma na pripadnost
svojemu partnerju (Arnett, 2004).

2. 5. 5. Kohabitacija
Partnerji se tako zaradi takšnih in drugačnih razlogov lahko tudi ne odločijo za skupno
ţivljenje, za kar se je oblikoval tudi poseben termin »poldruţinsko ţivljenje« (angl. »living
apart together« s kratico LAT). Predstavlja vmesno fazo med druţinsko odvisnostjo in
popolnoma neodvisnim ţivljenjem (Švab, 2001, v Ule in Kuhar, 2003).
Prav tako ne moremo zanemariti dejstva, da je bivanje pri starših udobno, saj navadno ne
zahtevajo od svojih odraslih otrok, da prispevajo denar v druţinski proračun. Tistim mladim,
ki ţe delajo, denar ostaja, zato so njihove potrošne zmogljivosti višje. Vendar navkljub vsemu
udobju odgovori v raziskavi med študenti Univerze v Ljubljani kaţejo, da bi mladi raje ţiveli
na svojem kot pri starših, čeprav priznavajo, da jim je tam udobno. Za ţivljenje na svojem se
najpogosteje ne odločijo zaradi finančnih razlogov (Ule in Kuhar, 2003).
Mnogi mladi pa se kljub temu odločajo za kohabitacijo. Tako zadovoljijo svoje potrebe po
dnevnem druţenju s partnerjem, si delijo ţivljenjske stroške in imajo moţnost za redno
spolnost. Po raziskavah, ki so bile opravljene v ZDA, tako dve tretjini mladih ţivi v
kohabitaciji s svojim partnerjem, preden se odloči za poroko (Arnett, 2004).
Ločimo štiri oblike kohabitacije (Arnett, 2004):

-

Predporočno kohabitacijo, pri kateri se imata parterja namen poročiti. Mogoče sta
uradno zaročena in imata določen datum za poroko.

-

Nezavezujočo kohabitacijo, kjer osebi ţivita skupaj, vendar nimata nobene dolgoročne
zavezanosti drug z drugim. Mogoče eden od partnerjev upa na poroko, ampak ni
nujno, da bo njuna kohabitacija pripeljala do tega.
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-

Zavezujočo kohabitacijo, kjer sta partnerja zavezana drug drugemu, se vidita kot
ţivljenjska partnerja, ki se pač ne nameravata poročiti.

-

Polovično kohabitacijo, pri kateri partnerja sicer obdrţita vsak svoje stanovanje, a
večino časa preţivita skupaj v enem ali drugem.

Razlogi, zakaj se partnerja odločita za kohabitacijo, so različni. Nekateri ţelijo preizkusiti
svoje razmerje, drugi pa imajo za to praktične razloge, pogosto povezane z denarjem. Tako si
ţelijo deliti stroške ţivljenja in jih plačevati skupaj za eno stanovanje, ne vsak posebej.
Praktični vidik lahko še posebno izpostavimo pri partnerjih, ki ţivijo v nezavezujoči
kohabitaciji (Arnett, 2004).
V obdobju prehoda v odraslost so pogoste tudi kombinacije z občasnim bivanjem drugje, pri
partnerju oziroma v študentskem domu. Pomembno opaţanje na tem področju je, da mladi
kljub vsemu ohranjajo tesne stike s starši, jih obiskujejo in uporabljajo njihove usluge in
storitve (Švab, 2001).
Moţno pa je tudi doseči avtonomijo znotraj ţivljenja pri starših, z zoţenostjo vpletenosti v
medosebne odnose in prenosom svojih pomembnih odnosov izven druţine. Tako se mladi
osamosvajajo v druţini, ne pa osamosvajajo od starševske druţine. In prav to ohranjaje
samostojnosti v domu staršev je postalo veliko vprašanje osamosvajanja mladih (Ule, 2008).
Van der Velde (2000, v Ule, 2008) meni, da moramo razlikovati med neodvisnostjo in
samostojnostjo mladih, kjer gre za materialno neodvisnost od staršev in institucij odraslih,
samostojnost pa sposobnost za samostojno oblikovanje svojega ţivljenja in identitete, ne da bi
se v ta proces načrtovanja ţivljenja vpletali odrasli. Kohabitacije je vse več in naraščanje le-te
je pripomoglo k spreminjanju koncepta partnerskega odnosa in oblikovanja druţine v obdobju
prehoda v odraslost (Scott idr., 2009).

2. 6. Vpliv matične druţine na partnerstvo
Spremembe, ki se dogajajo v zadnjih desetletjih, so v temelju pretresle vsebino in obliko
zasebnega ţivljenja, predvsem institucijo klasične meščanske jedrne druţine. Danes ne
govorimo več o klasični druţini, pač pa govorimo o novih oblikah druţinskega ţivljenja, tako
imenovani pluralizaciji druţin oziroma druţinskega ţivljenja (Ule in Kuhar, 2003). Druţinska
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pluralizacija se izraţa v dveh glavnih vidikih, pluralizaciji načinov druţinskega ţivljenja in
pluralizaciji druţinskih oblik (Švab, 2001).
Posledica rahljanja tradicije je tudi sprememba ravnoteţja v druţinskih odnosih, ki se je
spremenilo v korist večje enakopravnosti tako na medgeneracijski kot tudi na spolni osi. Prav
tako je konfliktnost v medgeneracijskih razmerjih izpred nekaj desetletij zamenjalo
medsebojno priznavanje ţivljenjskega stila drugega, kar je bolj učinkovito, demokratično in
pravzaprav edina sprejemljiva strategija predvsem v odnosih staršev do svojih drugače
socializiranih otrok (Ule in Kuhar, 2003).
Vpliv druţine na vedenje posameznika v druţinsko orientiranih zadevah je ţe dolgo znano
dejstvo (Thornton, 1980, v Rijken in Liefbroer, 2009) in specifične karakteristike matične
druţine lahko izpostavimo kot enega najpomembnejših razlogov, ki vplivajo na kvaliteto
partnerskega razmerja v obdobju prehoda v odraslost (Cui in Fincham, 2010). Pretekle
izkušnje s starši vplivajo na posameznikova prepričanja o sebi, čustva, ki so povezana s
partnerskimi zvezami ter posameznikovim vedenjem v partnerskem odnosu (Lloyd, 2011).
Iz generacije v generacijo se prenašajo tudi posamezne veščine v razmerju, kot so načini
spopadanja in reševanja konfliktov ter vzorci. V kolikšni meri pa se vzorci prenašajo, je
odvisno tudi od tega, kakšen je odnos med starši in otrokom (Willoughby, Carroll, Vitas in
Hill, 2012). Pretekle izkušnje, tako lastne kot tudi tiste, ki jih posameznik pridobi z
opazovanjem drugih, vplivajo na prepričanja, vedenja in pričakovanja do sebe in drugih v
lastnem partnerskem razmerju (Cui, Fincham in Durtschi, 2010).
Vpliv matične druţine se pozna tudi pri ţelji po oblikovanju lastne druţine. Tako naj bi osebe,
ki imajo pozitivne izkušnje iz matične druţine, imele večjo ţeljo po ustvarjanju lastne druţine
in ţelijo imeti več otrok in to prej kot vrstniki. Tisti, z bolj pozitivnimi izkušnjami iz matične
druţine, si tudi pogosteje ţelijo ustvariti druţino podobno tisti, v kateri so odraščali (Rijken in
Liefbroer, 2009).
Po Bowlby-ju (1980, v Lloyd, 2011) naj bi najzgodnejši odnos med materjo in dojenčkom
tvoril osnovo za model notranjega delovanja, ki je kasneje uporabljena kot podlaga za
vzpostavljanje občutka varnosti v odnosih tako v otroštvu kot tudi kasneje v ţivljenju.
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Avtorja Collins in Read (1990, v Lloyd, 2011) sta raziskovala vpliv otroških izkušenj na
romantična razmerja v odraslosti. Ugotovila sta, da imajo tisti mladi, ki vidijo odnos svojih
staršev kot topel in odziven pozitivno mnenje o sebi in drugih, medtem ko mladi, ki svoj
odnos s starši opisujejo kot nekonsistenten in neodziven, postavljajo zase in za druge bolj
negativno sliko.
Pri razlagi vpliva matične druţine na oblikovanje partnerskega razmerja si v veliki meri lahko
pomagamo s teorijo socialnega učenja in teorijami navezanosti.

2. 6. 1. Teorija socialnega učenja
Teorija socialnega učenja predpostavlja, da se vedenja naučimo preko opazovanja dejanj
drugih (Bandura, 1977, v Cui in Fincham, 2010). Tako naj bi izkušnje iz zgodnjega otroštva v
matični druţini vplivale na kasnejšo zmoţnost oblikovanja funkcionalnih odnosov, kamor
uvrščamo tudi partnerska razmerja. Gre za tako imenovano modelno učenje, saj naj bi se
mladi na prehodu v obdobje odraslosti vedli podobno, kot so se vedli njihovi starši v
njihovem partnerskem odnosu. To ţe prej videno vedenje naj bi nato prenašali v svoje zveze
(Lloyd 2011). Tako naj bi se na primer otroci preko opazovanja svojih staršev, ko se
prepirajo, naučili lastnega vedenja v konfliktih, ki ga kasneje uporabijo v lastnih prepirih v
partnerskih razmerjih. Mladi naj bi kot posledico opazovanja zakona in morebitne ločitve
svojih staršev oblikovali svoje mnenje o zakonu in ločitvi (Cui in Fincham, 2010).

2. 6. 2. Teorija navezanosti
Teorija navezanosti primarno razlaga in raziskuje zgodnje odnose med otrokom in njegovimi
skrbniki, vendar se je v zadnjih dvajsetih letih raziskovanje procesov navezanosti usmerilo
tudi na obdobje odrasle dobe. Gre predvsem zato, da so raziskave pokazale, da obstaja
pomembna povezanost med stilom navezanosti v otroštvu in stilom navezanosti v odraslosti
(Ţvelc in Ţvelc, 2006). Avtorja Hazan in Shaver (1987) trdita, da je tudi partnerska ljubezen
stil navezanosti in da so posamezne razlike, ki nastajajo v razmerju, posledica stila
navezanosti, ki smo ga vzpostavili v otroštvu. Posameznikov stil navezanosti vpliva na
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njegovo prepričanje o romantični ljubezni. Stile navezanosti v odraslosti delimo na (Ţvelc in
Ţvelc, 2006):

-

Stil varne navezanosti: V to skupino se klasificira večina oseb. Zanje je značilno, da
nimajo teţav s čustvenim zbliţevanjem z drugimi ljudmi, se zanesejo na druge in
nimajo strahov, da bi bili zapuščeni oziroma ne sprejeti. V odnosih se počutijo varne.
Vseeno pa kljub povezanosti z drugimi ohranjajo svojo individualnost, imajo dobro
samovrednotenje in pozitivno predstavo o sebi. Za osebe z varnim stilom navezanosti
je v partnerskem odnosu značilna intimnost, bliţina, spoštovanje, zaupanje ter
konstruktivno reševanje konfliktov.

-

Anksiozno-ambivalenten oziroma preokupiran stil: V to skupino sodijo ljudje, ki
teţijo k stikom z drugimi in se brez tesnih stikov ne počutijo dobro. Ţelijo se
popolnoma čustveno zbliţati z drugimi ljudmi, a hkrati ugotavljajo, da si drugi ne
ţelijo tako blizu njih, kot bi si ţeleli oni sami. Osebe s tem stilom navezanosti sebe
vrednotijo nizko, druge pa pozitivno. V partnerskih odnosih se pogosto sprašujejo, če
jih ima partner sploh rad, in dvomijo o prihodnosti zveze. Njihova ţelja je, da bi se
popolnoma zlili z drugo osebo, kar pa druge ljudi včasih preplaši. Ljubezen doţivljajo
kot obsesijo in v ljubezenskih odnosih doţivijo veliko čustvenih padcev in vzponov,
ekstremno seksualno privlačnost in ljubosumje. Hitro se zaljubljajo in skozi spolne
odnose skušajo zadovoljiti svoje potrebe po varnosti in ljubezni.

-

Izogibajoč stil navezanosti: Osebam s tem stilom navezanosti je bliţina z drugimi
ljudmi neprijetna. Teţko zaupajo in se zanesejo na druge ljudi ter jim je neugodno, če
se jim kdo preveč pribliţa. V partnerskem odnosu imajo pogosto občutek, da si partner
ţeli več intimnosti kot oni. V spolnosti ţelijo obdrţati čustveno distanco. V odnosih so
distancirani, osamljeni, deleţni manj socialne podpore in kaţejo višjo sovraţnost do
soljudi. Izogibajoči stil navezanosti se deli na: plašljivi in odklonilni. Razlika med
njima je v tem, da si plašljivi ţeli stika in bliţine z drugimi, a se ga boji, odklonilno
izogibajoča oseba pa deluje samozadostno in potrebe po bliţini drugih ljudi ne
priznava.
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2. 6. 3. Vpliv ločitve staršev na odnos mladih do partnerske zveze
Karakteristike matične druţine lahko izpostavimo kot enega izmed najpomembnejših
dejavnikov za zadovoljstvo in dojemanje partnerskega razmerja mladih v obdobju prehoda v
odraslost (Cui idr., 2010) in mnogo študij je pokazalo, da imajo v primerjavi z otroki iz druţin
z obema staršema, otroci iz ločenih druţin bolj pesimističen pogled na zakon in vidijo ločitev
kot rešitev problematičnega zakona (Cui in Fincham, 2010).
A ne glede na to da so učinki ločitve staršev na osebo v obdobju prehoda v odraslost raznoliki
in kompleksni, ni nujno, da vsi otroci ločenih staršev izkusijo teţave v partnerskih razmerjih,
določen vpliv pa vseeno lahko zaznamo (Cui idr., 2010).
Ločitev staršev naj bi imela večji vpliv na predanost v zvezi kot na samo dojemanje
partnerskega razmerja, kar lahko razloţimo kot zmoţnost oziroma ravnanje v zvezi, ko se
pojavijo neizogibne teţave. Oseba lahko iz ločitve staršev izlušči, da je v primeru, ko se v
razmerju pojavijo neizogibne teţave, le-tega bolje končati kot delati na tem, da se izboljša
(Cui idr., 2010). Otroci se lahko ob opazovanju ločitve staršev naučijo, da zveza oziroma
zakon ne traja celo ţivljenje, da jim ni treba vztrajati v razmerjih, ki jih ne zadovoljujejo in
osrečujejo in da je ločitev priloţnost za iskanje sreče z novimi partnerji (Amato in DeBoer,
2001).
Raziskave, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vpliva ločitve staršev na romantično razmerje
mladih v obdobju prehoda v odraslost, so pokazale, da so ţenske iz ločenih druţin manj
zadovoljne v partnerskih razmerjih (Jacquet in Surra, 2001, po Cui idr., 2010). Podoben
rezultat je pokazala tudi raziskava, ki sta jo opravila Ross in Mirowsky (1999, v Cui idr.,
2010).
Sassler, Cunningham in Lichter (2009, v Cui idr., 2010) so primerjali mlade, ki so odraščali z
obema staršema in tiste, ki so odraščali v ločenih druţinah. Ugotovili so, da so tisti iz ločenih
druţin pogosteje manj zadovoljni v svojih razmerjih in pogosteje menijo, da se bo njihovo
razmerje končalo.
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Amato in DeBoer (2001, v Cui in Fincham, 2010) sta v svoji longitudinalni študiji ugotovila,
da je bila ločitev staršev povezana z več problemi v zakonih in zvezah mladih odraslih, saj naj
bi čutili manjšo pripadnost zvezi oziroma zakonu.
Tudi Weigel (2007, v Cui idr., 2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo mladi iz ločenih
druţin pogostejšo predstavo o tem, da razmerja niso nekaj trajnega.
Podobno tudi druge študije ugotavljajo, da imajo mladi iz ločenih druţin manjšo ţeljo po
trajnih razmerjih (Cui idr., 2010).
Pesimističen pogled na zakon in mnenje, da je ločitev laţja alternativa delu in trudu v
razmerju, lahko privede do tega, da posameznik ne namenja dovolj časa in energije svojemu
partnerskemu razmerju, saj je mnenja, da ga lahko preprosto zapusti, če se ne bo izšlo. Manjša
pripadnost in trud pa lahko vodi v manjše zadovoljstvo v partnerskem razmerju (Cui in
Fincham, 2010).
Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na romantična razmerja mladih v obdobju prehoda v
odraslost, je njihovo dojemanje konfliktnosti staršev pred in med ločitvijo. Ob tem
predpostavljamo, da je ločitev staršev navadno povezana s konfliktom, ki ga zakonca iz
različnih razlogov ne moreta, ne znata oziroma ne ţelita rešiti. Dojemanje tega konflikta je
pomembno za odnos otroka do njegovih lastnih romantičnih razmerij (Cui idr., 2010).
Če je otrok bolj izpostavljen konfliktom med staršema, oziroma so njuni konflikti precej
intenzivni in morda celo povezani z njim, se včasih počuti, kot da je ujet med staršema in je
zato zanj lahko ločitev tudi olajšanje. V takšnih primerih je mogoče, da posameznik razvije
bolj pozitivno mnenje o ločitvi, kot pa pri posameznikih, kjer so bili konflikti pred njim bolj
skrit in nepovezani z njim. Ti posamezniki, ki v konflikte staršev niso bili tako posredno
vpleteni, lahko ločitev dojemajo kot nekaj nepotrebnega, in posledično bo njihovo verjetje v
zakon in dolgo trajajoče zveze večje in jim ločitev ne predstavlja moţne rešitve problemov
med partnerjema (Cui idr., 2010).
Prav tako ocena posameznika o kvaliteti odnosa med staršema pred ločitvijo pomembno
vpliva na njegovo dojemanje romantičnih razmerij. Tisti, ki menijo, da je bil odnos staršev
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slab, imajo pogosteje bolj naklonjeno mnenje o ločitvi kot tisti, ki so odnos staršev opisali kot
dober (Cui idr., 2010). Mladostniki, katerih starši so še vedno skupaj, a opisujejo njihovo
zvezo kot nesrečno, imajo bolj pozitivno mnenje o ločitvi (Cunningham in Thornton, 2006).
Povzamemo lahko, da je ločitev staršev povezana z zakonom oziroma partnerstvom oseb v
obdobju prehoda v odraslost s tem, da imajo bolj negativen odnos do zakona in bolj pozitiven
odnos do ločitve, ter da je njihova pripadnost v zvezi oziroma zakonu manjša (Cui in
Fincham, 2010).

2. 7. Predstave o ljubezni
Pojmovanja ljubezni se od človeka do človeka razlikujejo in večina ljubezen pojmuje kot
nekaj konkretnega, fizičnega, o čemer obstaja le ena resnica. Zavedati se moramo, da so to le
različne predstave različnih ljudi o ljubezni, za katere ljudje menijo, da so realnost. Predstave
se oblikujejo ţe v otroštvu in mladosti, ko posameznik še ni dovolj kognitivno zrel, prav tako
pa še nima dovolj izkušenj in informacij, kar pogosto vodi v dramatične prve ljubezenske
odnose, kjer se srečajo predstave o realnosti (ljubezen, ki si jo oseba ţeli) in realnost sama
(ljubezen, ki jo oseba doţivlja). Prav te izkušnje v ljubezni pa skrbijo, da se predstave
posameznikov spreminjajo in oblikujejo ter postajajo vedno manj izkrivljene (Rostohar,
1999).
Ule in Kuhar (2003) sta izvedli kvalitativno raziskavo Mladi, druţina, starševstvo med
študenti Univerze v Ljubljani in med drugim sta raziskovali tudi njihove predstave o ljubezni.
Rezultati so pokazali, da se mladim partnerska zveza zdi zelo pomemben dejavnik v ţivljenju,
saj v njej najdejo emocionalno bliţino, stabilnost in varnost, prav tako pa partnerstvo prinaša
prednosti socialne integracije, socialne in emocionalne podpore, pa tudi boljši ekonomski
poloţaj. Zelo pomembno se jim zdi sledenje lastnim interesom, prav tako pa si predstavljajo,
da je za harmoničen odnos potrebno veliko dela, pogovarjanja in medsebojne naklonjenosti.
Mladostniške predstave o ljubezni so pogosto izkrivljene, prav tako ima izkrivljene predstave
več deklet kot fantov. Vendar se glede na raziskavo Gordane Rostohar (1999) predstave s
starostjo spreminjajo in so vedno bolj realne. Tako lahko sklepamo, da ima izkrivljene
predstave o ljubezni manj oseb v obdobju prehoda v odraslost kot oseb v obdobju
mladostništva.
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Vsaka predstava o ljubezni vsebuje tri bistvene elemente (Rostohar, 1999):

-

predstavo o pravem partnerju,

-

subjektovo predstavo o sebi,

-

predstavo o pravem odnosu, ki se vzpostavi med subjektom in objektom ljubezni.

2. 8. Implicitne teorije o partnerskih razmerjih
Številni raziskovalci, med njimi Dweck in Legget (1988, v Dillow, Morse, in Afifi, 2008)
ugotavljajo, da se posamezniki posluţujejo ene od dveh implicitnih teorij o človeškem
vedenju. Prva teorija predpostavlja, da so določene človeške lastnosti stalne in jih ni mogoče
spremeniti. Druga teorija pa ugotavlja, da so takšne lastnosti lahko izboljšane, če oseba v to
vloţi določen trud.
Podobna so tudi prepričanja oziroma implicitne teorije o partnerskih razmerjih. Osebi imata
različna prepričanja o tem, kaj naj bi bilo dobro oziroma uspešno razmerje (Knee, 1998).
Implicitne teorije med drugim razlikujejo med tem, ali je kvaliteta razmerja nekaj, kar je ţe
vnaprej določeno oziroma usojeno ali je to nekaj, kar se tekom razmerja razvija in raste. Prav
tako razlikujejo med tem, ali posameznik verjame, da sta si dva usojena, ali pa skupaj gojita
in razvijata razmerje, ker je to njuna ţelja (Knee, 1998).
Tako imamo na eni strani osebe, ki verjamejo, da je uspešno razmerje posledica rasti in dela,
da se oblikuje in gradi skozi ovire, teţave in prepreke in da je prav to reševanje in spopadanje
z ovirami tisto, kar pripelje dve osebi bliţje ena drugi. Na drugi strani pa so tisti, ki verjamejo
v usodo in usodno ljubezen ter predpostavljajo, da je za vsako osebo na svetu nekdo, ki jim je
usojen (Knee, 1998). Menijo, da je treba najti svojo sorodno dušo (Arnett, 2004). Verjamejo,
da prava ljubezen premaga vse in da se je moţno v nekoga zaljubiti na prvi pogled. Pri izbiri
partnerja pa dajejo veliko večji poudarek na to, da je treba slediti srcu in ne razumu (Knee,
1998).
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Vendar pa so tisti, ki verjamejo v to, da sta si dva usojena, pogosteje manj zadovoljni v zvezi,
saj imajo do partnerja in zveze zelo visoka pričakovanja in prav ta visoka pričakovanja so
lahko povod za to, da so pogosteje razočarani. Pogosteje tudi prekinejo razmerje, ko
ugotovijo, da njihov partner ni idealen, kot pa tisti, ki verjamejo, da je zveza odločitev in delo.
Ti namreč na nesoglasja v razmerju gledajo kot na priloţnost za rast in pozitivne spremembe
(Dillow, Morse in Afifi, 2008). Treba je poudariti, da sta si te dve teoriji seveda različni, ne pa
nasprotni v svojih prepričanjih (Knee, 1998).

2. 9. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost zveze
Mladi v obdobju prehoda v odraslost pri iskanju partnerja iščejo veliko različnih kvalitet.
Potencialni partner naj bi bil privlačnega videza, inteligenten in zabaven. Prav tako naj bi bil
prijazen, ljubeč, vreden zaupanja in nekdo, ki je sposoben intimnega, ljubečega in trajajočega
razmerja (Arnett, 2004).
Partnerstvo med dvema človekoma je včasih preprosto. Imata podobne cilje in podobna
pričakovanja glede vedenja drug drugega. V takšnem primeru pot do intimnosti, prijateljstva
in varnosti ni teţka. Pravi test trdnosti razmerja se pojavi, ko ni vse roţnato, ko njuno
delovanje ni več vzajemno in ko se njune preference več ne skladajo. Takrat so interesi
posameznika v nasprotju z interesi zveze in treba je najti rešitev (Wieselquist idr., 1999).
Pripadnost zvezi in zaupanje sta dva najpomembnejša dejavnika, ki pripomoreta, da se takšne
dileme rešijo in da se je eden izmed partnerjev pripravljen odreči lastnim interesom zaradi
interesov zveze (Wieselquist idr., 1999).

2. 9. 1. Pripadnost
Pripadnost zvezi povečuje motivacijo in vedenje povezano s tem, da si posameznik ţeli, da bi
bila zveza uspešna (Wieselquist idr., 1999) ter ima namen ostati v zvezi oziroma zakonu, tudi
ko se pojavijo teţave (Amato in DeBoer, 2001).

Pripadnost se razvija skozi spremembe v zvezi, in sicer v treh vidikih. Najprej, posameznik
postane predan razmerju do stopnje, da je zadovoljstvo visoko in da razmerje zadovoljuje
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posameznikove najpomembnejše potrebe, na primer po prijateljstvu, intimnosti in spolnosti.
Naslednja stopnja je, ko kvaliteta alternativ za posameznika ni več zadostna, kar pomeni, da
njegove najpomembnejše potrebe ne morejo biti zadovoljene zunaj razmerja, na primer pri
prijateljih ali pri druţini. Tretja stopnja pa nastopi, ko je posameznikov vloţek v zvezo visok,
ko v zvezo vlaga veliko časa in volje, in ko si partnerja začneta deliti oziroma imeti skupne
stvari in imata skupne prijatelje (Wieselquist idr., 1999).
Pripadnost se kaţe tudi kot vztrajnost in pripravljenost na prilagajanje oziroma ţrtvovanje.
Kaţe se tudi kot pripravljenost na to, da posameznik prilagodi svoje vedenje, če se partner ne
vede po pričakovanjih, namesto da bi za to uporabil maščevanje. Prav tako pa se kaţe v
samem izraţanju, ko se iz »jaz« in »moje« premakne v »midva« in »najino« (Wieselquist idr.,
1999).
Osebe s šibkejšo pripadnostjo razmerju pogosteje verjamejo, da so problemi v zvezi teţje
rešljivi in imajo posledično bolj pesimističen pogled na reševanje kriz v razmerjih. Na drugi
strani so osebe z močnim občutkom pripadnosti v zvezi mnenja, da so problemi v zvezi
rešljivi in premagljivi. Posledica tega je, da osebe z močnejšim občutkom pripadnosti dlje
vztrajajo v zvezah, ki mogoče niso idealne, saj zaradi optimističnega in dolgoročnega pogleda
na zvezo menijo, da se bo situacija kmalu izboljšala (Amato in DeBoer, 2001).

2. 9. 2. Zaupanje
Drugi dejavnik uspešne zveze je zaupanje. Zaupanje lahko poveţemo s prej omenjeno
pripadnostjo, saj pripadnost dela posameznike ranljive. Ta ranljivost je zmanjšana oziroma
zredčena, če je tudi partner enako ranljiv, saj enaka stopnja ranljivosti med partnerjema
predstavlja uravnoteţenost moči (Wieselquist idr., 1999).

Zaupanje je pravzaprav medosebnostni fenomen, saj ga ne moremo opisati kot neko stalno
značilnost, pač pa je v vsakem razmerju drugačen in specifičen (Wieselquist idr., 1999).

Zaupanje je sestavljeno iz treh komponent in prav vse tri so enakovredno pomembne
(Wieselquist idr., 1999):
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-

iz predvidljivosti oziroma verjetja, da je partnerjevo vedenje stalno/stabilno/ustaljeno,

-

iz zanesljivosti oziroma verjetja, da se na svojega partnerja lahko zanesemo in da je
iskren, zanesljiv in dobrotljiv,

-

iz zaupanja oziroma vere v to, da je partner odziven, ljubeč in skrbeč.

Zaupanje in pripadnost v zvezi se pojavita po določenem času in določenih preizkušnjah, v
katerih partnerja začutita, da se lahko zaneseta drug na drugega. Takšne priloţnosti pridejo,
ko se partnerja soočita s situacijo, v kateri njuni osebni interesi pridejo v navzkriţ z interesi
zveze in se sprašujejo, kako naj ravnajo. Naj sledijo lastnim potrebam, ali naj postavijo
potrebe partnerje na prvo mesto? In prav to ravnanje, v takšnih situacijah, krepi, ali pa
zmanjšuje zaupanje in pripadnost (Wieselquist idr., 1999).
Partnerja z zviševanjem zaupanja v razmerju postajata bolj predana drug drugemu. To
najverjetneje vodi v višje zadovoljstvo v razmerju, zmanjša pomen alternativ razmerju in
posameznika spodbuja za vse večji vloţek v partnersko razmerje (Wieselquistidr., 1999).

Predanost in zaupanje pa nista edina pomembna dejavnika v zvezi. Kot zelo pomembne
elemente zveze osebe izpostavljajo tudi odrekanje zavoljo dobrobiti zveze, skrbnost,
spoštovanje in zvestobo (Stanley, Whitton, Sadberry, Clements in Markman, 2006). Ţelijo si
tudi, da bi jim bil partner čim bolj podoben, da ima podobne interese, počne podobne stvari in
ima podobno vizijo v ţivljenju (Arnett, 2004).

2. 10. Spol in zveza
Odnos oziroma pogled na spolne vloge v zvezi ima velik vpliv na njeno delovanje in razvoj,
vključno z zadovoljstvom v partnerski zvezi ter nesloţnim in nestabilnim razmerjem (LucierGreen in Adler-Baeder, 2011).
Tradicionalne spolne vloge v zakonu predpostavljajo, da je ţenska tista, ki je mehka in ki v
druţini predstavlja bliţino in solidarnost. Moški pa naj bi bil tisti, ki izraţa moč in status
(Tannen, 1990, v Faulkner, 2002). Raziskave pa so pokazale, da so tiste zvezi in zakoni, kjer
so vloge enakomerno porazdeljene, bolj uspešne, saj posamezniki iz takšnih zvez navajajo, da
imajo boljšo komunikacijo in se bolje spopadajo z reševanjem problemov. Dodajajo tudi, da
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so zelo zadovoljni s svojim ţivljenjem in imajo bolj optimističen pogled na prihodnost (Ickes,
1993, v Faulkner, 2002). Razlike na spolni osi naj bi bile vedno manjše (Ule in Kuhar, 2003).

Arnett (2004) v svojem delu izpostavlja, da so si mladi v obdobju prehoda v odraslost glede
na spol zelo podobni. Iščejo nekoga, ki jim je podoben in s katerim si delijo skupne interese.

2. 11. Netipični predstavniki obdobja prehoda v odraslost
Tipični predstavniki obdobja prehoda v odraslost naj bi imeli v svojih poznih najstniških in
dvajsetih letih številne ljubezenske partnerje, preden naj bi se ustalili z nekom, saj naj bi si s
tem širili obzorja, raziskovali svoje moţnosti in si pridobili seksualne izkušnje (Arnett, 2004).
Kaj pa tisti, ki niso tako tipični? Tisti, ki so v razmerju ţe kar nekaj let in ne eksperimentirajo
z različnimi partnerji? Pismo, ki je objavljeno v delu J. J. Arnetta (2004), predstavlja zgodbo
dekleta, ki je pred nekaj leti spoznalo svojega sedanjega fanta in se z njim namerava poročiti.
A na tej poti jo obhajajo dvomi, saj je to njen prvi resni fant, in se sprašuje, ali bi morda
morala še malce raziskati in si pridobiti izkušnje na področju zvez, preden se ustali. To ji
svetujejo tudi prijatelji in druţina.
Arnett (2004) iz tega pisma izpelje, da je mogoče, da osebe v obdobju prehoda v odraslost
menijo, da je to, da spoznaš partnerja v svojih najstniških letih, si z njim še vedno v razmerju
in planiraš skupno prihodnost pravzaprav nezdravo in lahko vodi v katastrofo. Tako si namreč
zmanjšuješ moţnosti v ţivljenju in naj bi se slej ko prej začel spraševati, če kaj zamujaš.
Mnogi mladi so mnenja, da je raziskovanje in preizkušanje na področju ljubezenskih razmerij
normalno in potrebno, saj se le tako lahko pripraviš za predanost enemu partnerju.
Vendar vseeno, nekateri iz med njih so v dolgotrajnih zvezah. Ti naj bi si navadno našli sebi
podobne partnerje. Podobni so jim osebnostno, fizično, v inteligenci, socialnem standardu,
etničnem ozadju in verskem prepričanju (Arnett, 2004).
Za zvezo, ki traja ţe daljši čas, je pomembnih kar nekaj dejavnikov. Poleg ţe prej omenjenih
pripadnosti in zaupanja tudi odrekanje zaradi zveze oziroma prilagajanje partnerju, ko se
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oseba odloči, da bo zavestno postavila svojo zvezo pred lastne ţelje. V zvezi, ki traja ţe dalj
časa, je volja do odrekanja večja (Stanley idr., 2006).
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3. EMPIRIČNI DEL
3. 1. Metoda
3. 1. 1. Raziskovalni problem in namen raziskave
Pomembna področja raziskovanja, razvijanja in eksperimentiranja v obdobju prehoda v
odraslost so ljubezen, delo in svetovni nazor (Arnett, 2000). V raziskovalnem delu diplomske
naloge se bom osredotočila na eno izmed teh treh področij, in sicer na ljubezen.
Ljubezen in partnerstvo v tem obdobju mladi dojemajo drugače kot v adolescenci. Ne iščejo
več zgolj zabave, pač pa si ţelijo najti ţivljenjskega partnerja in imeti resno zvezo (Puklek
Levpušček in Zupančič, 2010). Vendar bodo po vsej verjetnosti pred to resno zvezo imeli kar
nekaj partnerjev, saj bodo raziskovali svoje moţnosti in si pridobivali izkušnje, a vse z
namenom, da se okrog 30. leta ustalijo in si ustvarijo druţino (Arnett, 2004).
Tipični predstavnik obdobja prehoda v odraslost je star med 18 in 30 let. Raziskuje, kaj ga v
ţivljenju zanima, eksperimentira na različnih področjih z namenom, da spoznava samega sebe
in se še ni pripravljen ustaviti in ustaliti. Na ljubezenskem področju preizkuša različne
partnerje in se še ne namerava spustiti v resno zvezo z eno osebo, saj je mnenja, da se bo tako
naučil, kaj je tisto, kar si na ljubezenskem področju ţeli (Arnett, 2004).

Usmerila se bom na tiste predstavnike obdobja prehoda v odraslost, ki vsaj na ljubezenskem
področju ne ustrezajo prejšnjemu opisu. Na tiste, ki so ţe dolgo v zvezi, ţivijo s svojimi
partnerji in so stari med 24 in 27 let. To skupino mladih sem izbrala zato, ker me je zanimalo,
kakšne so razlike v pogledih na partnerstvo in stvari, povezane s partnerstvom (poroka,
oblikovanje druţine, itd.) med njimi in tipičnimi predstavniki tega obdobja in če razlike sploh
so. Tipični predstavnik tega obdobja naj bi namreč na ljubezenskem področju še kar nekaj let
eksperimentiral, menjal partnerje in iskal, kaj je tisto, kar mu v ţivljenju ustreza (Arnett,
2004).
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Zanimalo me je, kako na to gledajo mladi, ki so v trajnejših zvezah, in torej ne
eksperimentirajo v ljubezni ter ne menjajo ljubezenskih partnerjev. Raziskovala bom njihovo
partnerstvo iz treh različnih časovnih perspektiv: preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Zanima me njihova matična druţina, njihovo mnenje o resnih zvezah in razlogih, zakaj bi bil
z nekom v resni zvezi. Zanima me, zakaj po njihovem mnenju njihova zveza funkcionira in
kaj menijo o eksperimentiranju. Prav tako me zanimajo njihovi načrti za prihodnost, kaj
menijo o poroki, ločitvi in če si ţelijo ustvariti druţino.
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3. 1. 2. Raziskovalna vprašanja
Vsa raziskovalna vprašanja se nanašajo na mlade v obdobju prehoda v odraslost, ki so stari
med 24 in 27 let, in so v trajnejši zvezi ţe od svojih najstniških let.
1. Kako bi mladi, ki so v trajnejših zvezah, opredelili resno zvezo in kdaj je po njihovem
mnenju čas za skupno selitev? Kaj je selitev prinesla v njuno ţivljenje?
2. Kakšna je bila sestava in odnosi v matični druţini osebe, ki je v trajnejši zvezi?
3. Zakaj so po njihovem mnenju v trajnejši zvezi z isto osebo ţe več let? Menijo, da gre
za usodno/romantično ljubezen ali za stvar odločitve?
4. Kakšno je mnenje mladih v trajnejši zvezi o eksperimentiranju in preizkušanju
različnih partnerjev?
5. Kako bi mladi v trajnejši zvezi opredelili uspešno zvezo in kaj so najpomembnejši
dejavniki za uspešno zvezo?
6. Ali mladi v trajnejših zvezah verjamejo, da lahko partnerstvo z eno osebo traja celo
ţivljenje?
7. Kaj mladim v trajnejših zvezah pomeni poroka, ločitev in lastna druţina?
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3. 1. 3. Vzorec
V vzorec sem zajela posameznike, ki so v resni zvezi ţe od najstniških let, so v svojih
dvajsetih letih in s svojimi partnerji kohabitirajo.
Intervjuvala sem šest oseb, tri ţenske in tri moške, stare od 24 do 27 let. Intervjuvala sem oba
partnerja iz partnerske zveze, vendar vsakega posebej, saj sem ţelela pridobiti neodvisne
odgovore. V tabeli so partnerji predstavljeni drug poleg drugega, tako sta v zvezi osebi A in
B, C in D, ter E in F.
Štirje intervjuvanci še študirajo, dve pa sta pred kratkim zaključili s študijem in sta zaposleni
kot pripravnici. Vsi intervjuvanci so v dolgotrajnih partnerskih razmerjih, ki so jih začeli v
svojih najstniških letih. Najkrajše traja malo manj kot 7 let, najdaljše pa 8 let. Vsi kohabitirajo
s svojim partnerjem ţe najmanj eno leto in pol.

Intervjuvanec

Spol

Starost

Trenutni

Število

Starost ob

Trajanje

zaposlitveni

let v

začetku

kohabitacije

status

zvezi

zveze

A

moški

25 let

študent

7

18 let

1, 5 let

B

ţenski

24 let

študentka

7

17 let

1, 5 let

C

ţenski

24 let

pripravnica

7

17 let

4 leta

D

moški

27 let

študent

7

19 let

4 leta

E

ţenski

24 let

pripravnica

8

16 let

5 let

F

moški

25 let

študent

8

17 let

5 let

3. 1. 4. Pripomoček
Odločila sem se, da opravim kvalitativno raziskavo, ki se usmerja na raziskovanje in
proučevanje posameznih primerov. Kvalitativno raziskovanje ima namen videti svet skozi oči
proučevanih oseb ter opisovanja in upoštevanja konteksta (Bryman, 2004, v Vogrinc, 2008).
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Uporabila sem polstrukturiran intervju, pri katerem si raziskovalec sestavi splošno sestavo
intervjuja, določi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, prav tako pa si postavi nekaj
bistvenih vprašanj, ki jih postavi vsakemu intervjuvancu (Sagadin, 1995, v Vogrinc, 2008).
Splošno sestavo intervjuja sem oblikovala glede na prebrano literaturo in glede na
raziskovalna vprašanja. Okvirna vprašanja se nahajajo v prilogi 1.

3. 1. 5. Postopek zbiranja podatkov
Najprej sem poiskala osebe, ki so ustrezale vzorcu in so bile pripravljene sodelovati v
raziskavi. Štiri osebe osebno poznam in sem se odločila, da z njimi opravim intervju, kljub
pomislekom, ker se poznamo osebno. Ocenila sem, da to ne bo vplivalo na pridobljene
informacije. Preostala dva intervjuvanca sta partnerja dveh intervjuvank.
Z intervjuvanci smo se domenili o času in kraju izvedbe intervjuja. S tremi intervjuvanci smo
se dogovorili, da se dobimo na mojem domu, saj je bilo to logistično najlaţje izvedljivo.
Ocenila sem, da jim bo prostor dovolj domač in udoben, glede na to da se osebno poznamo. S
preostalimi tremi intervjuvanci sem izvedla intervju na njihovem domu.

Intervjuje sem izvedla med 26. 4. 2013 in 6. 5. 2013 in so trajali okvirno pol ure. Intervjuje
sem posnela, o čemer sem intervjuvance tudi predhodno seznanila in pridobila njihovo
dovoljenje. Zaradi osebne tematike so intervjuji anonimni.

3. 1. 6. Postopek obdelave podatkov
Posnete intervjuje sem najprej pretipkala in preoblikovala v zborno slovenščino. Kjer ni
ustrezne besede, sem pustila izvirnik. Prepisane intervjuje sem večkrat prebrala. V naslednjem
koraku sem podčrtala bistvene izjave intervjuvancev in jim pripisala kode 1. reda. Kode 1.
reda sem nato povezala v ustrezne kode 2. reda. Glede na to da sem imela ţe sama vprašanja v
intervjuju zelo tematsko zastavljena, sem imela nekatere kategorije oblikovane ţe vnaprej,
nekaj pa se jih je pokazalo in oblikovalo tekom obdelovanja podatkov. Naslednji korak je bil
zdruţevanje kod 2. reda v kategorije. V prilogi 2. se nahaja del kodiranja intervjuja z
intervjuvancem A.
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Oblikovala sem naslednje kategorije:
-

resna zveza,

-

kohabitacija,

-

matična druţina,

-

vloga prijateljev in okolice,

-

eksperimentiranje,

-

prihodnost,

-

poroka, lastna druţina in ločitev.

Na podlagi kategorij sem napisala primerjalno analizo rezultatov in oblikovala poskusno
teorijo. V prilogi 3. se nahajajo razpredelnice, kjer so za vsako kategorijo predstavljene kode
prvega in drugega reda. Analiza rezultatov po kategorijah je predstavljena v poglavju
Rezultati in poskusna teorija.
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3. 2. Rezultati in poskusna teorija
Primerjalno analizo rezultatov bom prikazala po kategorijah. Rezultate bom povezala s
teoretičnimi izhodišči, ki so predstavljeni v prejšnjih poglavjih.

3. 2. 1. Resna zveza
V kategorijo resna zveza so uvrščene naslednje kode 2. reda: opis resne zveze, časovna
opredelitev resne zveze, vlaganje truda v zvezo, prilagajanje, ljubezen kot odločitev ali usoda,
razlogi za lastno dolgotrajno zvezo in pogled prijateljev in drugih pomembnih oseb.
Pod kodo 2. reda »opis resne zveze« sem uvrstila mnenja intervjuvancev o tem, kaj si
predstavljajo pod resno zvezo in katerim pogojem je treba zadostiti, da ji lahko rečemo resna.
Intervjuvanci so največkrat omenjali zaupanje, ki je poleg pripadnosti ena izmed
najpomembnejših komponent uspešne zveze. Zaupanje in pripadnost namreč pripomoreta, da
sta partnerja pripravljena ukrepati in stremita k iskanju rešitve, ko pride do teţav v zvezi
(Wieselquist idr., 1999).
Zaupanje so omenili štirje intervjuvanci in od teh sta dva dodala, da je zaupanje zelo
pomembno (» ... da mu zaupaš, kar je zelo pomembno po mojem …”), oziroma najbolj
pomembno v zvezi (»... najbolj to, da si zaupaš ...«).
Trem intervjuvancem se zdi pomembno, da si partnerja vzameta čas zase, da si puščata
svobodo in se posvečata lastnim hobijem. Intervjuvanec A še dodaja, da je treba partnerja
spodbujati pri stvareh, ki jih rad počne (»... in da ga spodbujaš pri tistih stvareh, ki jih on rad
dela, da mu pustiš svobodo …”). Intervjuvanka B pa temu doda, da si ne predstavlja zveze z
nekom, s katerim bi ves prosti čas preţivela skupaj (»... rabiš pač čas tudi zase. Če bi začela
pri 17 pa bi imela enega takega fanta, ko bi res samo skozi skupaj visela, ne bi ravno šlo ...«).
Vendar pa na drugi strani trije intervjuvanci izpostavljajo tudi to, da je zelo pomembno, da si
vzameš čas za partnerja, da imata skupne hobije in da skupaj doţivljata nove stvari.
Intervjuvanec A ob tem še dodaja, da je pomembno imeti se dobro s svojim partnerjem in
uţivati ob tem, da si z nekom.
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Intervjuvancem A, E in F se zdi pomembno tudi to, da si v zvezi srečen in da se trudiš
osrečevati svojega partnerja. Intervjuvanka E ob tem dodaja, da so zelo pomembne majhne
malenkosti v zvezi, ki osrečujejo, z intervjuvancem F pa se strinjata, da je pomembno, da si
zadovoljen s tem, kar imaš. Intervjuvanec A temu dodaja, da je v zvezi pomembno, da si vesel
in nasmejan (“ … Se pravi, da si nasmejan, da se imaš fajn, da si vesel, da si v tej zvezi, ker
če si pol časa pač depresiven, zato ker si v eni zvezi, potem to ne more biti uspešna zveza …
“).
Več intervjuvancev izpostavlja tudi pomembnost medsebojne pomoči, sprejemanja
kompromisov, zvestobe, odkritosti in sposobnosti, da se o vsem pogovoriš. Intervjuvanec D
tako pravi, da je pomembno, “da veš, da se lahko zaneseš na nekoga, pa veš, da ti bo
pomagal, pa da se pogovarjata med sabo, …”

Intervjuvanci o tem, kdaj je neka zveza opredeljena kot resna, pravijo, da takrat, ko z nekom
misliš resno (intervjuvanec A), oziroma ko imaš namen ostati skupaj (intervjuvanka E).
Intervjuvanka B ob tem dodaja, da je pomembno, da si s partnerjem predstavljaš skupno
ţivljenje. To bi lahko opisali kot pripadnost zvezi, ki je ena izmed najpomembnejših
komponent uspešne zveze, saj povečuje motivacijo in vedenje povezano s tem, da si
posameznik ţeli, da bi bila zveza uspešna (Wieselquist idr., 1999) ter ima namen ostati v
zvezi oziroma zakonu tudi, ko se pojavijo teţave (Amato in DeBoer, 2001).
Intervjuvanca C in F pa sta zvezo za resno opredelila šele takrat, ko s partnerjem skupaj ţiviš,
saj kot je dodal intervjuvanec F, šele takrat resnično spoznaš osebo (“ … šele potem se vidi,
ko začneš skupaj živeti, kakšne ima vsak svoje finte, pa ne vem, kaj komu paše, prej tega
mogoče ne vidiš…”). Intervjuvanca C in F torej resno zvezo povezujeta z res dobrim
poznavanjem svojega partnerja.
Mnenja intervjuvancev o tem, kaj je pomembno v neki zvezi, oziroma kaj opiše resno zvezo,
se skladajo z opisi, ki jih najdemo v literaturi, kjer je poleg pripadnosti in zaupanja omenjeno
tudi odrekanje zavoljo dobrobiti zveze, skrbnost, spoštovanje in zvestoba (Stanley idr., 2006).
Prav tako je izpostavljena ţelja po čim večji podobnosti partnerja, podobnih interesih
partnerjev, početju podobnih stvari in podobni viziji v ţivljenju (Arnett, 2004).
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“Časovna opredelitev resne zveze” zajema mnenja intervjuvancev o tem, koliko časa mora
preteči, da neko zvezo lahko opredelimo kot resno. Ob tem so se v večini strinjali, da resno
zvezo teţko opredeliš časovno, se jim pa zdi pomembno, da nekaj časa vseeno preteče. Tako
pravi na primer intervjuvanec A: … “mora nek čas preteči, ampak težko je opredeliti to samo
časovno. To je odvisno od tega, kako se počutiš.”

Intervjuvanca D in E pravita, da je zveza lahko resna po pol leta, intervjuvanka C pravi po
enem letu, Intervjuvanka B pa po dveh. Intervjuvanka B hkrati dodaja, da je časovna
opredelitev resne zveze odvisna od starosti osebe, torej da v najstniških letih tudi po dveh
letih ne moremo govoriti o resni zvezi, medtem ko v zdajšnji starosti (op. intervjuvanka je
stara 24 let) ţe lahko. Intervjuvanec F pa pravi, da o resni zvezi lahko govorimo šele takrat,
ko partnerja začneta kohabitirati, (“… ampak lahko sta dva pol leta skupaj pa se skupaj
vselita pa se celo poročita, potem je to resna zveza.”) saj šele takrat partnerja dodobra
spoznaš. Ob tem dodaja, da partnerja lahko začneta kohabitirati po pol leta zveze, oziroma ko
se za to dogovorita, torej nima neke časovne omejitve, kdaj je zveza resna, pač pa jo povezuje
z drugo komponento, in sicer kohabitacijo.
Koda 2. reda “vlaganje truda v zvezo” predstavi mnenja intervjuvancev o tem, kako
pomembno se jim zdi delo na partnerskem razmerju in na drugi strani to, da zveza funkcionira
sama od sebe.
Večina intervjuvancev se strinja, da se je za uspešno zvezo treba truditi, vendar mora
funkcionirati tudi sama od sebe, saj je, kot sta omenila intervjuvanca A in D, nesmiselno
preveč vlagati v zvezo. Intervjuvanec A pravi: “… zdaj ful delati, kao bi ful hotel delati na
zvezi po mojem že itak je dosti brez zveze …”, intervjuvanec D pa: “… če ne bi funkcioniralo,
potem je mal bolj, tako bom rekel, škoda časa … “
Dodajajo, da je treba delati na zvezi takrat, ko se pojavijo teţave, ko pa zveza funkcionira,
delo ni potrebno, oziroma kot je rekla intervjuvanka B: “… ja včasih je treba tud trdo delo
(smeh), včasih pa laufa … “ Intervjuvanec F je na tem mestu še podaril, da je predvsem
pomembno, da zveza na začetku teče sama od sebe in da je treba vlagati trud šele kasneje (“
… od začetka teče, ko si še cel zaljubljen, potem je pa treba začet malo vlagati. Ko pride do
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določenih problemov, pa uskladiti. Na začetku pa mora teči samo od sebe, ker če pa od
začetka ne gre, pol neki ni v redu …”).
Naslednja koda 2. reda je “prilagajanje.” Z intervjuvanci smo se pogovarjali o tem, kako
pomembno se jim zdi prilagajanje v zvezi in tu so si bili odgovori med seboj najbolj podobni,
saj so se prav vsi strinjali, da je prilagajanje v zvezi potrebno, intervjuvanec F je ob tem še
dodal, da je prilagajanje najpomembnejši element dolgotrajne zveze. Zanimivo je, da so trije
intervjuvanci izpostavili, kdo v zvezi se bolj prilagaja. V dveh primerih se bolj prilagodita
partnerki, v enem pa partner. Intervjuvanec D pa izpostavi, da se včasih kdo prilagaja bolj,
drugič manj (“… se drug drugemu prilagajava, mogoče en malo več, drug malo manj … “).
Koda 2. reda “ljubezen kot odločitev ali usoda” zajema poglede intervjuvancev na to, ali
verjamejo, da je zveza stvar usode, sorodne duše oziroma usodne ljubezni, ali gre bolj za to,
da na svetu ne obstajajo sorodne duše in da je resno partnerstvo posledica odločitve.
Na eni strani imamo osebe, ki verjamejo, da je uspešno razmerje posledica rasti in dela, da se
oblikuje in gradi skozi ovire, teţave in prepreke ter da je prav to reševanje in spopadanje z
ovirami tisto, kar pripelje dve osebi bliţje druga drugi. Na drugi strani pa so tisti, ki verjamejo
v usodo in usodno ljubezen ter predpostavljajo, da je za vsako osebo na svetu nekdo, ki jim je
usojen (Knee, 1998).

Intervjuvanci so se tu razdelili na dva pola. Polovica (intervjuvanci A, B in C) meni, da gre za
odločitev, medtem ko so intervjuvanci D, E in F mnenja, da jih je skupaj pripeljala usoda.
Hkrati sta tu intervjuvanca A in C dodala tudi element usode, saj je intervjuvanec A dodal, da
je imel srečo, da je spoznal svojo partnerko, intervjuvanka C pa je dodala, da upa, da ju je
skupaj pripeljala usoda. Ob tem je dodala, da verjame v usodo in razloţila, da “… jaz upam,
da tudi usoda. Da ni zdaj to kao moja odločitev, da bo usoda pa nekaj drugega. Pač jaz
upam, da je to moja usoda, da ni bila to, mislim, da ne bo potem čez nekaj let pa nekaj
drugega se zgodilo, ali pa jutri.”
Intervjuvanec D je to, da je sploh spoznal svojo partnerko, označil kot usodo (“… ko sva se
midva spoznala ne, to je bila čista usoda.”).
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Intervjuvanka B je svoj odgovor, da gre za odločitev, utemeljila s tem, da po njenem mnenju
osebe hitreje obupajo in končajo razmerje, če ga dojamejo kot usodo (“ … verjetno, če bi si
tako, da je to neka, ena taka velika ljubezen, potem si mogoče kdaj, ko pridejo kakšne težke
stvari, potem pomisliš hitreje, da jaz pa to, mogoče pa to ni to, mogoče bi pa kaj drugega
poskusil pa bo mogoče tisto vau, tako da to se moraš kar odločiti.”). Razlage v literaturi so
podobne mnenju intervjuvanke B, saj naj bi bili tisti, ki verjamejo v to, da sta si dva usojena,
pogosteje manj zadovoljni v zvezi, saj imajo do partnerja in zveze zelo visoka pričakovanja in
prav ta visoka pričakovanja so lahko povod za to, da so pogosteje razočarani in da pogosteje
končajo zvezo (Dillow idr., 2008).
Koda 2. reda “razlogi za lastno dolgotrajno zvezo,” se bolj konkretno dotakne
intervjuvančevega partnerskega razmerja, saj zajema mnenja o tem, zakaj trenutna zveza traja
ţe toliko let. Podana mnenja so si med seboj zelo različna. Največkrat, štirikrat, je bilo kot
pomembno izpostavljeno dobro razumevanje med partnerjema. Intervjuvanec A je poudaril,
da je dobro, da se veliko druţita z drugimi ljudmi iz skupne druţbe in da ima pravzaprav
srečo, da je svojo partnerko spoznal. Izpostavil je tudi zanimivo razmišljanje o tem, da
partnerska zveza pravzaprav ni sestavljena samo iz dveh partnerjev pač pa tudi iz oseb, ki so
jima blizu (“V bistvu najina zveza je tako, po mojem ni samo sestavljena, valda iz naju,
ampak tudi tako, vse, iz cele okolice, po mojem da je to tudi dosti pomembno.”).
Intervjuvanka B je izpostavila, da je razlog, da sta ţe dolgo skupaj to, da je partner dober
človek, da si z njim predstavlja prihodnost in tudi to, da ne preţivita vsega prostega časa
skupaj.
Intervjuvanka C je razloge za dolgotrajno zvezo primerjala s prijateljstvom (“Sem
premišljevala, da je isto s prijatelji. Ene par jih imam že ful, od vedno, kakšni na novo
pridejo, ampak jih nimam tako ful, ne vem 20 ali pa kaj, ampak neke stalne. To je mogoče tudi
pri partnerju, ne vem, da rabim čas, da se odprem, ampak potem pa, ko sem z nekom, je pa to
to.”). Dodala je tudi to, da ni pričakovala, da bosta s partnerjem ostala skupaj toliko časa.
Intervjuvanka E pa izpostavlja povsem drugačen pogled od predhodnikov, saj pravi, da je
vzrok za dolgotrajno zvezo to, da sta oba s partnerjem prej imela nekaj kratkotrajnih zvez.
Sčasoma se je teh krajših zvez naveličala in si zaţelela nekaj resnejšega (“Mogoče to, da sva
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se že oba prej zdivjala, sicer jaz mogoče malo bolj kot on, jaz sem pač prej imela kar veliko
kratkotrajnih zvez pa tistih, še bolj kratkotrajnih (smeh) in sem pač res imela dosti in mi je
bilo prav že tisto, da bi, mislim se ustalila, itak pri 16 letih nisem si mislila, da se bom tako
ustalila, ampak vseeno je pa bilo, da bi malo dlje kot pa tisto en mesec no.”).
Intervjuvanec F je poudaril, da je pomembno, da sta si s partnerjem všeč tako po zunanjosti
kot tudi po notranjosti, in da se dobro razumeta.
Naslednja koda 2. reda je “vloga prijateljev in drugih pomembnih oseb” pod katero je zajeto
mnenje intervjuvancev o tem, kako na njihovo zvezo gledajo njihovi prijatelji in bliţnji ter če
so kdaj dobivali komentarje, pozitivne in negativne o tem, da so ţe od najstniških let v resni
zvezi.
Vsi intervjuvanci so povedali, da so odzivi prijateljev na njihovo zvezo večinoma pozitivni in
da so veseli za njih, da imajo takšno, morda nenavadno zvezo.
Intervjuvanec A je ob tem povedal, da ju pravzaprav po tolikih letih ţe vidijo kot dejstvo.
Intervjuvanka C je dodala, da jih tudi zanima in jo sprašujejo, kako je biti v resni zvezi (“Ja
večinoma so ful veseli zame, včasih me sprašujejo, kako to izgleda, tudi jaz njih sprašujem,
kako izgleda, ko menjavaš partnerja pa ne vem, naju res vidijo skupaj no. Verjamejo v to.”)

Intervjuvanca E in F pa sta ob tem dodala, da je tudi njun krog prijateljev naklonjen resnim
zvezam, jih podpirajo in so tudi sami v resnih zvezah (Intervjuvanka E: “V bistvu imam tudi
dosti prijateljev, ki so tudi že dosti časa skupaj.” Intervjuvanec F:“Drugače pa nobeden ni
imel nič proti, ker smo bili večinoma vsi tako, ko so imeli resne zveze, ali pa so imeli takšen
odnos do zvez.”).
Glede negativnih komentarjev o dolgotrajni zvezi je intervjuvanec A odgovoril, da je v večini
dobival ravno nasprotne komentarje, torej da naj ostane s svojo partnerko.
Intervjuvanka C je omenila, da jo moti, ker jo včasih kdo, ko izve, da je ţe dolgo v zvezi
vpraša, kako je lahko prepričana, da je on pravi zanjo (“No potem te pa itak, ko spoznavaš
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ljudi, sprašujejo koliko časa si skupaj in me zmeraj najbolj moti to vprašanje, kako pa veš, da
je to to. In potem jaz zmeraj rečem, da ne vem ane, jaz upam, ampak sem odprta do tega, da
se lahko kaj zgodi.”).
Intervjuvanca D in E sta povedala, da sta dobila negativne komentarje, a sta dovolj prepričana
vase, da se ju niso dotaknili (Intervjuvanec D: “Ja dobro, jaz sem tako, malo bolj svojeglav,
zelo malo poslušam, kaj drugi pravijo, če je meni v redu, se bom jaz tega držal in sprejemam
mnenje drugih, ampak bom jaz odločal, kaj je zame prav.” Intervjuvanka E: “Ja, to sploh
takrat, ja, še v srednji šoli, je dostikrat bila kakšna taka pripomba ja, pa ne moreš, ne vem,
konec srednje šoli si pa sta že, ne vem, 2, 3 leta skupaj, samo, ne vem, meni se ni zdelo, pač,
okej, to je tvoje mnenje, meni je pač kul in dokler bo šlo bo šlo.”).
Intervjuvancu F so resno zvezo v mlajših letih odsvetovali predvsem starejši ljudje, ki jim je
bilo ţal, da v ţivljenju niso več doţiveli.

3. 2. 2. Kohabitacija
Pod kategorijo kohabitacija sem umestila naslednje kode 2. reda: razlogi za skupno ţivljenje,
spremembe, odkar skupaj ţivita in primeren čas za skupno selitev.
Pod kodo 2. reda “razlogi za skupno ţivljenje” so zajete izkušnje intervjuvancev o tem, zakaj
so se odločili za kohabitiranje s svojim partnerjem. V vseh primerih je prišlo do kohabitacije
zaradi ponujene priloţnosti, ne zgolj zaradi ţelje po bivanju s svojim partnerjem, čeprav jo
intervjuvanci tudi omenjajo kot enega izmed razlogov. Prav tako omenjajo skupno odločitev
in naslednji korak v zvezi.
Trije intervjuvanci so se za skupno ţivljenje odločili, ker so dobili moţnost uporabe
stanovanja. Vendar sta intervjuvanca A in B ob tem dodala, da je bilo skupno ţivljenje tudi
naslednji logični korak v zvezi (“ … malo je bilo zato, ker je bil logični korak, malo je bilo
zato, ker sva dobila priložnost … ”), oziroma da bi se tudi brez te priloţnosti kmalu odločila za
kohabitiranje (“ … ja v bistvu je bilo pri naju bolj splet okoliščin, ker se je pač moja mami
preselila pa je bilo logično, da se potem partner k meni preseli, zaradi tega da ne bom jaz
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sama. Pa res sva bila že toliko časa skupaj, da verjetno bi se tudi kmalu sama za to
odločila.”).

Intervjuvanca E in F pa sta izpostavila svojo oziroma selitev partnerja v drug kraj in
posledično skupno odločitev, da se v prvem primeru partner preseli skupaj z njo in v drugem,
da on sledi partnerki drugam. Intervjuvanka E je izpostavila, da jima bivanje vsak v svojem
kraju ni ustrezalo (“ … v bistvu jaz sem bila, ko sem bila 1. letnik faksa, sem bila jaz sama v
tem mestu, on je bil v drugem mestu, pa takrat pač ful nama ni bilo v redu …”). Prav tako je
dodala, da sta s partnerjem ţe pred skupno selitvijo preţivela veliko časa drug pri drugem
(“… Prej sva pa tudi no, ali sem bila jaz pri njem ali pa on pri meni. Sva že prej dosti bila ja.
Prvo leto edino, da nisva bila toliko, potem sva pa dosti ja, en pri drugem.”). Intervjuvanka C
dodaja tudi finančni vidik skupne selitve, saj pravi, da je skupno ţivljenje finančno bolj
ugodno (“… ker je finančno bolj ugodno, če dva živita skupaj.”), intervjuvanka B pa
izpostavi tudi to, da jima s partnerjem ni več ustrezalo srečevanje na javnih mestih.

Mnenja uporabnikov so podobna ugotovitvam avtorja Arnetta (2004), ki pravi, da se mladi za
skupno ţivljenje odločajo, ker ţelijo preizkusiti svoje razmerje, preveriti svoje ujemanje s
partnerjem, prav tako pa imajo za to praktične razloge, pogosto povezane z denarjem. Tako si
ţelijo deliti stroške ţivljenja in jih plačevati skupaj za eno stanovanje, ne vsak posebej.
Naslednja koda 2. reda, ki sem jo uvrstila pod kategorijo kohabitacija je “spremembe, odkar
skupaj ţivita.” Tu so predstavljena mnenja in izkušnje intervjuvancev o skupnem ţivljenju in
če je, odkar kohabitirajo, prišlo do kakšnih sprememb v njihovem odnosu.
Pet intervjuvancev je izpostavilo, da spremembe so, prav tako je šesta intervjuvanka najprej
odgovorila, da sprememb ni, vendar je kasneje dodala moţno spremembo, in sicer da se je
njun odnos s partnerjem poglobil (“ … Pa ne vem, meni ne, mislim no, mogoče se je samo še
poglobil najin odnos, drugače pa ne.”).
Drugi so pod moţne spremembe navedli različne stvari. Intervjuvanca A in F sta povedala, da
sedaj bolj poznata svojega partnerja, intervjuvanec A je izpostavil še večjo povezanost s svojo
partnerko. Intervjuvanci C, D in F so navedli praktični vidik skupnega ţivljenja, in sicer da se
sedaj več vidijo in preţivijo več časa skupaj. Ob tem je intervjuvanka C dodala, da je
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potrebno manj organiziranja za srečanja s partnerjem, intervjuvanec F pa je še dodal, da je
sprememba v tem, da skupaj vodita gospodinjstvo in imata skupne stvari (“… edino to, da
imava skupno gospodinjstvo, vse skupno, to je razlika. Pa potem sva oba začela delati (op.
študentsko delo) pa sva imela svoj denar, pa si skupaj stvari kupovala pa tako naprej ne.”).
Intervjuvanka E je izpostavila, da je posledica skupnega ţivljenja tudi to, da te nekatere stvari,
ki te prej niso toliko motile, sedaj motijo bolj in da imaš manj tem za pogovor. Intervjuvanec
D pa je izpostavil, da je pozitivna stran skupnega ţivljenja pomoč, ki si jo nudita s partnerko.
Intervjuvanec A je tudi dodal, da si sedaj ločenega ţivljenja s partnerko ne more več
predstavljati in da za njuno zvezo ne bi bilo dobro, če bi šla zopet ţiveti vsak posebej.
“Primeren čas za skupno selitev” je naslednja koda 2. reda v kategoriji kohabitacija. Tu so
zbrana mnenja intervjuvancev o primernem času za kohabitiranje s svojim partnerjem.
Intervjuvanci A, B in C so mnenja, da je za skupno ţivljenje potrebna zadostna starost osebe
(Intervjuvanka C: “ … moraš biti vseeno tudi malo star. Ker da bi, ko sem bila stara 17, okej
sej tudi ni bilo možno, ampak si ne predstavljam no …”). Podobnega mnenja je tudi
intervjuvanec A (“Po mojem je dosti odvisno od let no. Ne vem, če si ti star toliko kot sva bila
midva, ko sva začela, 17, 18 let recimo, se mi to zdi prezgodaj, ampak potem, ki si pa enkrat,
ne vem toliko star kot zdaj (op. 25) pa ja.”).
Intervjuvanci A, B in D so izpostavili, da pravi čas za kohabitiranje s partnerjem začutiš, prav
tako so intervjuvanci A, D, E in F dodali, da je odločitev za skupno ţivljenje stvar dogovora.
Tudi intervjuvanca E in F se strinjata, da je odločitev za skupno ţivljenje stvar dogovora in
dodajata, da za to ni nobene prave starosti oziroma pravega časa. Strinjala sta se v tem, da se
dva lahko ţe takoj na začetku zveze preselita skupaj. Intervjuvanka E: “Kdaj je to tudi takoj,
ko začneš, ali pa ko sta pač oba za to ne, …” Intervjuvanec F: “Kadarkoli, kadar jima paše.
Ko se odločita, ko mislita, da bi bila za skupaj za živeti.”
Intervjuvanka B je ob tem izpostavila, da na primeren čas za skupno ţivljenje najbolj vpliva
finančni vidik, torej ko si partnerja skupno ţivljenje lahko privoščita (“ … vpliva to, koliko si
lahko to privoščiš pa, ja, to v bistvu še najbolj vpliva, se mi zdi.”).
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Intervjuvanec D pa je povedal, da se mu zdi pomembno, da se o tem ţe prej pogovarjaš in s
tem vidiš, koliko sta zrela in pripravljena na kohabitacijo (“Pač to se moraš že prej tudi
pogovarjat ane, predvsem da vidiš, koliko sta oba zrela.”).

3. 2. 3. Matična druţina
V kategorijo matična druţina sem uvrstila naslednje kode 2. reda: sestava matične druţine,
dojemanje odnosa med staršema in vpliv staršev na lastno zvezo.
V tej kategoriji ţelim predstaviti povezavo matične druţine osebe z njenim partnerskim
razmerjem. Zanima me, kako so sestavljene druţine oseb, kako intervjuvanci dojemajo odnos
med staršema, in če menijo, da to, kakšen odnos imata starša med seboj, kakorkoli vpliva na
partnersko zvezo intervjuvanca.
“Sestava matične druţine” zajema podatke o tem, ali je intervjuvanec odraščal z obema
staršema in če sta starša še vedno skupaj. Pet intervjuvancev je odraščalo skupaj z obema
staršema, prav tako so njihovi starši tudi po tem, ko so se odselili od doma, še vedno skupaj.
Starši ene izmed intervjuvank so se ločili, ko je bila stara 12 let in je, dokler ni začela
kohabitirati s partnerjem, bivala skupaj z mamo.
Koda 2. reda “dojemanje odnosa med staršema” zajema opis in vrednotenje odnosa med
staršema.
Štirje od šestih intervjuvancev odnose med staršema opisujejo kot dobre, ena intervjuvanka
pravi, da so bili včasih boljši, intervjuvanka B, katere starši so ločeni, pa je rekla, da je bil
odnos med staršema dober in da so bili za ločitev krivi drugi dejavniki (alkoholizem očeta).
Intervjuvanca A in E sta dodala, da se teţave v odnosu seveda pojavljajo, vendar so rešljive.
Intervjuvanec A pravi: “Onadva sta res kul. Pač tako, če tako gledaš, sicer saj, seveda so
težave v družini, ampak onadva se imata res rada in to je to. Sta skupaj že celo življenje..”
Intervjuvanka E pa: “Ja imela sta trenutke, ko so tudi že krožniki leteli pač, ful, ko sem samo,
okej, jaz nočem imeti takšnega odnosa, večinoma sta pa tako, prav, zakonski par, ne vem, se
imata lepo, si znata privoščit, se posvetita drug drugemu …”
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Intervjuvanec E je odnose med staršema opisal kot staromodne, vendar dobre, intervjuvanec F
pa kot normalne. Intervjuvanka C pravi, da so bili odnosi med staršema včasih boljši in
dodala, da sta po njenem mnenju premalo ljubeča.
Intervjuvanka B, katere starša sta ločena, je odnose med staršema, preden sta se ločila, opisala
kot dobre, dodala je tudi, da sta se intelektualno zelo ujela. Po ločitvi sta si starša našla nove
partnerje, kar ji na začetku ni bilo najbolj všeč, vendar jih je kasneje sprejela (“Ja na začetku
mi ni bilo ravno všeč, mislim za očija sploh nisem točno vedela, mislim, tudi nimaš toliko
stikov ane, ker pač, dobili smo se enkrat na teden recimo ali pa dvakrat na teden pa nisem
imela potem toliko stikov s to njegovo partnerko. Pri mami je bilo pa drugače ja, ker smo
skupaj živeli pa zelo kmalu je tudi dobila novega partnerja in ... Potem sem si kar še malo
predstavljala, kako je bilo pa včasih, ko sta bila skupaj, zdaj pa kar nekaj novega. Pa na
začetku nisem ravno sprejela tega, no samo potem pa hitro, ker je bil dober človek pa smo se
ujeli.”).
Koda 2. reda “vpliv staršev na lastno zvezo” predstavlja poglede intervjuvancev na to, ali ima
odnos staršev kakršenkoli vpliv na to, kako sami pristopajo k partnerstvu. Vpliv druţine na
vedenje posameznika v druţinsko orientiranih zadevah je namreč ţe dolgo znano dejstvo
(Rijken in Liefbroer, 2009) in specifične karakteristike matične druţine lahko izpostavimo kot
enega najpomembnejših razlogov, ki vplivajo na kvaliteto partnerskega razmerja v obdobju
prehoda v odraslost (Cui in Fincham, 2010).
V tej kodi 2. reda prav tako izvemo ali imajo intervjuvanci odnos svojih staršev za vzor, po
katerem gradijo svojo lastno zvezo.
Vsi intervjuvanci se strinjajo, da starši imajo določen vpliv na to, kako sami pristopajo k
partnerstvu. Štirje intervjuvanci izpostavljajo, da na oblikovanje lastne zveze vpliva vzgoja.
Intervjuvanka C je izpostavila, da imajo starši zagotovo vpliv na to, kako pristopaš k zvezi
(“Ja, zagotovo so neki vzorci, mogoče tudi odnosi ali pa kako te vzgojijo, ne vem. Resnost ali
pa zvestoba ali pa ne vem kaj.”). S prevzemanjem določenih vzorcev od svojih staršev se
strinja tudi intervjuvanka E.
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Intervjuvanca D in F se strinjata v tem, da določene stvari prevzameš od staršev, predvsem ko
si mlajši, da pa je kasneje treba oblikovati lastne smernice in razmišljati s svojo glavo.
Intervjuvanec D: “Ja to, ko si majhen pa malo od njih tudi prevzameš najbrž, za naprej,
ampak potem moraš tudi sam nekaj na to dati ne. Je nekaj na tem no, ni pa vse. Moraš sam
pogruntati.” Intervjuvanec F: “Niti ne no. Probam nekaj po svoje razmišljati. Nočem, da bi
vplivalo, dejansko, kako se imata onadva, da bi posnemal neke variante. Pač to si zdaj midva
po svoje, pač razne kompromise sklepava. Tudi drugače delava kot onadva. Vse je v bistvu
samo to, kako sta me vzgojila.”
Mnenja intervjuvancev so podobna ugotovitvam iz literature. Čeprav nismo govorili o
konkretnih stvareh, ki naj bi se prenašale iz generacije v generacijo, so določeni avtorji
ugotovili, da se prenašajo predvsem načini spoprijemanja in reševanja konfliktov ter vzorci
komunikacije. V kolikšni meri se vzorci prenašajo pa je odvisno tudi od tega, kakšen je odnos
med starši in otrokom (Willoughby idr., 2012).
Pretekle izkušnje, tako lastne kot tudi tiste, ki jih posameznik pridobi z opazovanjem drugih,
vplivajo na prepričanja, vedenja in pričakovanja do sebe in drugih v lastnem partnerskem
razmerju (Cui idr., 2010).
Intervjuvanca A in D sta potrdila, da jima je odnos svojih staršev za vzor, medtem ko
preostalim štirim intervjuvancem ni. Intervjuvanec C je rekel, da na nek način sta mu za vzor
(“Pa ja no, glede na to da sta že toliko časa skupaj in delujeta drug z drugim, na nek način ja
no.”). Intervjuvanka C je rekla, da sta ji včasih morda bila za vzor, vendar ji danes nista več.
To bi lahko povezali tudi s tem, da je izpostavila, da sta imela starša včasih boljše odnose, in
da ju vidi kot premalo ljubeča (glej: koda 2. reda “dojemanje odnosa med staršema”).
Intervjuvanka E pravi, da ji starša nista za vzor, saj jo veliko stvari pri njiju zelo moti, da pa ji
je všeč, da sta ţe toliko časa skupaj in da se imata dobro (“Vzor mi ni, ker par stvari me pri
njiju ful moti. Ravno zaradi tega mi potem ni vzor. Tako da jih ne jemljem, tako bi pa jaz
imela. Pač to mi je pa kul ja, da sta že toliko časa skupaj pa toliko sta dala že skozi pa se še
vedno imata rada.”).
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3. 2. 4. Eksperimentiranje
V

kategoriji

“eksperimentiranje”

so

zajete

naslednje

kode

2.

reda:

mnenje

o

eksperimentiranju, izkušnje z eksperimentiranjem in opazovanje eksperimentiranja pri drugih.
Glede na to da naj bi tipični predstavniki obdobja prehoda v odraslost imeli kar nekaj izkušenj
z različnimi partnerji, so v tej kategoriji predstavljeni pogledi netipičnih predstavnikov tega
razvojnega obdobja.

Mladi v obdobju prehoda v odraslost se lotevajo eksperimentiranja v partnerskih razmerjih,
saj naj bi, preden se ustalijo z enim partnerjem, več let samo preizkušali seksualna razmerja in
se šele potem odločili, da se ustalijo (Regnerus, 2011). Izkušnje eksperimentiranja vidijo kot
priloţnost za učenje in spoznavanje samega sebe ter tega, s kakšno osebo bi se kasneje radi
ustalili (Arnett, 2004).
Zanimalo me je, če so kdaj imeli občutek, da kaj zamujajo in kakšno je njihovo mnenje o
eksperimentiranju.
Koda 2. reda “mnenje o eksperimentiranju” zajema pogled intervjuvancev na to, ali imajo
oziroma so kdaj imeli občutek, da kaj zamujajo in zakaj menijo, da mladi v tem obdobju
menijo, da je treba eksperimentirati, preden se z nekom ustališ.
Vseh šest intervjuvancev je odgovorilo, da so mnenja, da ničesar ne zamujajo. Trije so ob tem
dodali, da kdaj pa kdaj pomislijo oziroma so pomislili, da bi.

Intervjuvanki B in C sta povedali, da nista osebi, ki bi eksperimentirali. Oseba C je ob tem
dodala, da stoji za svojimi odločitvami in da je takšna oseba, ki se hitro naveţe na ljudi (“Ker
meni se zdi, da jaz sem pa tako čustvena, da bi se takoj navezala, da ne vem, če bi bilo to
zame. Tudi če bi rekla, ne vem, da zdaj bom pa eksperimentirala, bi po mojem tistega prvega,
ki bi ga spoznala, kar z njim hotela biti (smeh).”)
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Eksperimentiranje mladih v obdobju prehoda v odraslost ni povezano samo s partnerstvom in
pridobivanjem seksualnih izkušenj, pač pa tudi z drugimi področji ţivljenja. Obdobje prehoda
v odraslost namreč označuje potreba po dinamiki, spremembah, gibanju in razvoju.
Spreminjanje mladim pomeni občutek notranjega razvoja in rasti. Lahko gre za spreminjanje
samopodobe, koncepta sebe, spreminjanje ţivljenjskega stila, spreminjanje ţivljenjskega
okolja, druţbenih razmerij. Prav zato lahko v mladih v obdobju prehoda v odraslost
prepoznamo navdušene popotnike, privrţene člane socialnih in revolucionarnih gibanj ter
navdušence nad modnimi trendi in subkulturami (Ule in Kuhar, 2003).

Intervjuvanka C je nakazala podobno smer, ko je povedala, da za razliko od svojih prijateljic
stoji za svojimi odločitvami in da je opazila, da prijateljice menjajo študij, fante itd. sama pa
se navadno odloči za eno stvar in pri njej vztraja. Tako bi lahko rekli, da je eksperimentiranje
odvisno od osebe in se ne kaţe samo na partnerskem področju, pač pa tudi na drugih
področjih ţivljenja.

Osebe D, E in F so izpostavile, da se jim eksperimentiranje zdi pomembno, da je treba v
mladosti izkusiti več, da kasneje v ţivljenju ničesar ne obţaluješ. (Intervjuvanec D: “Ja res
je, da je fajn, da probaš, in vse ne, pač saj enkrat moraš dati to mladost malo ven ne, če ne,
kaj boš potem, ko boš star pomislil, kaj bi lahko kaj bilo. Intervjuvanka E: “Ja meni se zdi to,
mislim če s svojega vidika gledam, se mi zdi pomembno, mislim (premor), da res potem nimaš
več potrebe po tem.”)

Intervjuvanci A, B in F so mnenja, da je eksperimentiranje trend, oziroma da mladi menijo, da
morajo eksperimentirati zaradi vpliva vrstnikov. Oseba F: “Mediji, družba. Odvisno kakšno
družbo imaš. Če imaš 10 takih, ki bi eksperimentirali, ti pa ne bi, je odvisno, ali te potegne
notri ali pa se skregaš z njimi. Mediji pa itak napihujejo vse živo, po tv-ju po radiu …”
Intervjuvanec A dodaja, da je za nekatere eksperimentiranje način za spoznavanje
potencialnih partnerjev, intervjuvanec D pa, da je nekaterim eksperimentiranje zagotovo všeč,
vendar je prepričan, da slej ko prej ugotovijo, da imajo tega dovolj in se ţelijo ustaliti z eno
osebo (“Ja poglej, ne vem pač, mogoče je nekomu to všeč ne, ampak slej ko prej boš prišel
enkrat na realna tla in boš videl, da ni to to ne, da boš mogel imeti eno osebo, ki se boš nanjo
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ali pa na njega navezal ane, tako da ne vem, pač. Ni nič narobe, če poizkušaš, ampak slej ko
prej vidiš, da to ni to.”).
Intervjuvanci C, E in F so povedali, da so eksperimentirali, preden so začeli resno zvezo s
sedanjim partnerjem. Intervjuvanka C je povedala, da je eksperimentirala, a ne veliko.
Intervjuvanka E je povedala, da se ji zdi pomembno, da je imela pred to zvezo več krajših
zvez (glej: koda 2. reda “razlogi za lastno dolgotrajno zvezo,” saj je to informacijo podala v
odgovoru na to, zakaj meni, da sta s sedanjim partnerjem ţe tako dolgo v zvezi).
Intervjuvanec F pa je povedal, da je eksperimentiral, ko je bil v zadnjem razredu osnovne šole
in na začetku srednje šole in da se je kasneje umiril. Prav tako dodaja, da se meja, ko mladi
začnejo eksperimentiranjem, prestavlja vedno niţje. Mnenja intervjuvancev C, E in F se torej
skladajo z ugotovitvami iz literature, le da so sami eksperimentirali v najstniških letih. Po
njihovem mnenju so se takrat “znoreli” in v trenutni zvezi tega ne potrebujejo več.
Glede na izsledke iz literature mnogi mladi namreč menijo, da se morajo v mladosti
»znoreti,« torej da si morajo nabrati čim več seksualnih izkušenj oziroma doţivetij (Ule in
Kuhar, 2003).
Koda 2. reda “opazovanje eksperimentiranja pri drugih” je nastala, ker so intervjuvanci
pogosto podajali mnenja o tem, kako so eksperimentiranje videli pri svojih prijateljih ali
znancih. Predstavili so konkretne primere, svoje zaključke ob tem in jih povezali s svojo
lastno zvezo.
Intervjuvanec A je obrazloţil, da prijatelji eksperimentirajo, ker si ţelijo najti resno zvezo,
vendar se na nobeno osebo ne naveţejo, oziroma niso pripravljeni biti z njo v resni zvezi.
Povedal je, da kmalu vsi pridejo do faze, ko si tega zaţelijo in jim je dovolj menjavanja
partnerjev. Prav tako je podal zgodbo prijatelja, ki je imel resno zvezo, a je menil, da nekaj
zamuja, zato je zvezo končal. Po letu dni je ugotovil, da je storil napako. Intervjuvanec je
zgodbo zaključil z ugotovitvijo, da ni potrebe po eksperimentiranju, ko najdeš pravo osebo,
ker to lahko samo uniči zvezo.
Intervjuvanka C je eksperimentiranje prijateljic povezala s tem, da se tudi na drugih področjih
ţivljenja velikokrat premislijo, tako kot v zvezi. Intervjuvanca E in F pa sta iz opazovanja
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drugih ugotovila, da se pri njih slej ko prej pojavi ţelja po preizkušanju različnih partnerjev,
če tega v svojih najstniških letih niso doţiveli (Intervjuvanec F: “Problem je pri tistih, ki niso
dali nič skozi. Ki so se v osnovni šoli skozi učili, doma bili, niso ven hodili. Jaz sem imel
recimo par takih sošolk. Samo za šolo in zdaj se jim je pa odtrgalo, zdaj pa žura skozi, pa ne
ve, kaj bi iz sebe naredila, kar se tiče zvez.”)

3. 2. 5. Prihodnost
Kategorija “prihodnost” zajema predstave intervjuvancev, ki jih imajo za svoje ţivljenje čez
nekaj let in predvidevanja, kaj se bo dogajalo v njihovi zvezi. Spregovorili so o morebitnih
spremembah, ki jih pričakujejo v njihovi zvezi in kakšne te spremembe bodo.
V to kategorijo sta vključeni kodi 2. reda “predstave o prihodnosti” in “spremembe v
prihodnosti.
Koda 2. reda “predstave o prihodnosti” pravzaprav zajema odgovore na vprašanje v
intervjuju, ki se je glasilo: Kako se vidiš čez 10 let? Prav vsi intervjuvanci so odgovorili, da se
čez deset let vidijo z lastno druţino in otroki. Nekateri so dodali, da si ţelijo imeti sluţbo in
lastno hišo.
Intervjuvanki B in C sta omenili, da ţelita biti poročeni.
Intervjuvanec A si je za prihodnost zaţelel “normalno” ţivljenje, kar je dodal prej
povedanemu, da si ţeli čez 10 let imeti lastno druţino in otroke. Prav tako je povedal, da se
mu zdi pomembno, da imata partnerja podobno oziroma enako predstavo o prihodnosti (“Pač
tako ... Zelo normalno življenje, se mi zdi. Predvsem je ful pomembno, da si z nekom, da se
imaš fajn, tudi recimo, če si želiš iste stvari, si želiš otroke pač…”).
Intervjuvanec F je povedal, da je prihodnost odvisna od financ. Če bo na finančnem področju
tako kot si ţeli, potem se vidi z lastno hišo, otroki itd. (“Odvisno od financ. Drugače pa v
zvezi po mojem brez sprememb. Imava določene želje, samo je odvisno, da bova imela oba
službo, potem bi si hiško omislila, ne vem, bazenček, travico, psa, pa take stvari, mogoče
kakšnega otroka. Vse je s financami pogojeno.”).
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Koda 2. reda “spremembe v prihodnosti” predstavlja mnenja intervjuvancev o morebitnih
spremembah v njihovih zvezah.
Štirje intervjuvanci so izpostavili, da se bodo spremembe v njihovih zvezah zagotovo zgodile.
Intervjuvanec A je spremembe razloţil s tem, da se bo spremenilo tudi njegovo ţivljenje, saj
bo imel več odgovornosti kot sedaj v študentskih letih (“Ziher se bo spremenila najina zveza,
ni nujno, da je danes najina zveza boljša kot bo čez 10 let, upam, da bo takrat najina zveza še
obstajala, recimo, želim si, ampak bo pa ziher drugače. Ziher bo drugače zato, ker bodo pač
drugačne stvari, mogoče bo tisti “real life”, resno življenje, ker zdaj, ko smo še študentje,
načeloma še nimaš nekih velikih skrbi, takrat imaš potem malo večjo skrb, večjo odgovornost
pa to lahko tudi potem vpliva na zvezo.”).
Intervjuvanka B je spremembe v prihodnosti povezala s tem, da imaš takrat otroke in druţino
in glede na pretekle izkušnje iz zveze in izkušnje prijateljev in znancev pričakuje, da se bo
spreminjala tudi v prihodnosti (“Mislim, se bo, kar sem od drugih slišala, sploh če imaš
družino pa otroke, da se zveza spremeni, tako da to potem kar malo pričakuješ. Mislim saj se
je zdaj tudi v sedmih letih kaj spremenilo, tako da sigurno se bo.”).
Intervjuvanka C si ţeli, da bo zveza v prihodnosti, če ne boljša, vsaj enaka. Intervjuvanec D si
ţeli še bolj trdne zveze, pravi pa, da nikoli ne veš, saj je lahko zveza v prihodnosti malo boljša
ali pa malo slabša.

Intervjuvanka E je izpostavila, da bosta s partnerjem v prihodnosti najverjetneje imela manj
časa drug za drugega, sploh če bosta imela otroke (“Ja po mojem ne bova imela več toliko
časa za sebe, kot ga imava zdaj, pač če bodo otroci pa tako.”).

Intervjuvanec F pa je mnenja, da se zveza v prihodnosti ne bo spreminjala, saj si s partnerko
vse povesta in prihodnost tudi načrtujeta.
Lahko bi rekli, da mladi v obdobju prehoda v odraslost v prihodnost zrejo optimistično,
vendar kljub zavedanju, da so moţni zapleti, ostajajo samozavestni in menijo, da imajo moč
za oblikovanje svoje prihodnosti (Arnett, 2004).
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3. 2. 6. Poroka, ločitev in lastna druţina
V tej kategoriji so predstavljeni pogledi intervjuvancev o poroki, ločitvi in o tem, ali si ţelijo
ustvariti lastno druţino. Kode 2. reda v tej kategoriji so: poroka, lastna druţina in ločitev.
Koda 2. reda “poroka” ima zbrane odgovore na to, ali si intervjuvanci ţelijo poročiti in če,
kdaj. Arnett (2004) v svoji raziskavi navaja, da se skoraj vse osebe v obdobju prehoda v
odraslost nekega dne ţelijo poročiti.
Štirje intervjuvanci se ţelijo poročiti, dvema pa je vseeno, ali se poročita ali ne.
Intervjuvanec A se ţeli poročiti čim prej, pravi da bi bilo idealno, da zaključi s študijem, dobi
zaposlitev, se osamosvoji in se nato poroči. Intervjuvanka B se z njim strinja, pravi, da se ţeli
poročiti kmalu, ko zaključi s študijem in si pridobi zaposlitev.
Avtor Arnett (2004) ugotavlja, da si mladi ţelijo pred poroko izpolniti nekaj pogojev. Ţelijo si
urediti ţivljenje kot posamezniki, preden se zaveţejo drugi osebi, prav tako si ţelijo končati
šolanje, pridobiti določeno izobrazbo, biti finančno neodvisni in ţe imeti neko kariero, kar sta
izpostavila tudi intervjuvanca A in B.
Glede pomena poroke imajo intervjuvanci različna mnenja. Intervjuvanca B in D poroko
vidita kot naslednji korak v zvezi, intervjuvanka B ob tem dodaja, da se ji poroka zdi nekaj
lepega, intervjuvanec D pa, da bi se poročil, ker ima rad svojo partnerko. Intervjuvanec A
pravi, da je to, kaj ti pomeni poroka, odvisno od vzgoje in se ob tem obregne ob pričakovanja
druţine, da se s svojo partnerko čim prej poroči. Ta vidik izpostavlja tudi Arnett (2004), ki
pravi, da se teoretično mladi danes lahko kadarkoli odločijo za poroko, da ni nekega pravega
časa, a vseeno v svojih dvajsetih lahko izkusijo pritisk s strani staršev.
Ob tem intervjuvanec A dodaja, da bi se poročil zaradi sebe in ne zaradi drugih. Hkrati se
dotakne samega obreda, saj ne odobrava tradicionalnih slovenskih običajev in je mnenja, da je
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na samem obredu treba zadostiti ţeljam številnih ljudi. Zaključuje z mislijo, da je čudovito
biti poročen, vendar je pot do tja, z vsemi pripravami, kar teţka.
Intervjuvanka B pravi, da je poroka tudi stvar odločitve med partnerjema in da ni potrebna, če
si tega ne ţelita.
Intervjuvanka C predstavi drugačen vidik, pravi, da ji poroka ni pomembna kot potrditev
oziroma nadgradnja zveze. Prav tako meni, da se zveza po poroki ne spremeni. Meni pa, da je
to nekaj, kar je treba v ţivljenju izkusiti (“Ker sem prepričana, da je to neka stvar, ki jo
moraš dati čez v življenju, ker si takrat lahko zvezda pa lahko žuraš, se oblečeš pa to.”).

Intervjuvanca E in F poroki ne pripisujeta posebnega pomena. Intervjuvanka E pravi, da je to
samo list papirja oziroma formalnost in da je bolj kot to pomemben odnos med partnerjema.
Intervjuvanec F bi se morda poročil civilno, ampak zgolj zaradi bonitet, ki jih partnerja ob
poroki pridobita (“Civilna pa mogoče no, zato da imaš potem določene bonitete. Ali pa skupni
priimek … Samo ne pa, da bi se potem kaj spremenilo, ker zveza traja s poroko ali pa brez.”).
Koda 2. reda “lastna druţina” predstavlja ţelje intervjuvancev po otrocih in kdaj si jih ţelijo.
Prav vsi intervjuvanci si ţelijo imeti otroke. Večina se jih strinja v tem, da bi imeli otroke čim
prej, zagotovo pa okrog 30. leta. Starost 30 let kot pomembno prelomnico izpostavlja tudi
Arnett (2004), do takrat naj bi se osebe v obdobju prehoda v odraslost namreč ţelele poročiti
in si nato ustvariti druţino. Intervjuvanci sicer niso izpostavili zadnjih let za poroko pač pa za
imeti otroke, a glede na to da Arnett ugotavlja, da se okrog 30. leta ţelijo poročiti in nato
ustvariti druţino, bi lahko ugotovili določeno podobnost.
Pogosto so izpostavili tudi finančni vidik, in sicer da se bodo za otroke odločili, ko bodo
finančno preskrbljeni. Intervjuvanca A in F sta ob tem dodala, da bosta imela otroke, ko se
bosta s partnerko to skupaj odločila.
Zadnja koda 2. reda “ločitev” predstavlja mnenje intervjuvancev o ločitvi, če se jim zdi
ločitev v določenih primerih ustrezna rešitev in katera je tista meja, ko se zveze oziroma
zakona ne da več rešiti.
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Intervjuvanci vidijo ločitev kot skrajno rešitev, ko dva ne najdeta več načina za nadaljevanje
skupne poti, oziroma ko eden izmed partnerjev stori takšno napako, ki mu je drugi ne zmore
odpustiti.
Intervjuvanca A in E sta ob tem dodala, da je še posebno teţko, če ima par otroke in da je v
takšnem primeru ločitev še teţja odločitev.
Intervjuvanec F pa ob tem dodaja, da neporočeni pari laţje končajo zvezo kot poročeni in da
poročeni pari včasih vztrajajo v nesrečnem zakonu zgolj zato, ker so poročeni.
Intervjuvanka B je mnenja, da včasih vseeno nekateri prehitro obupajo, da bi bile še moţne
rešitve zveze. Ob tem dodaja primer iz svoje druţine (op. njena starša sta ločena), kjer sta se
njena starša trudila za rešitev zakona, vendar to ni bila mogoče.
Intervjuvanka E se strinja, da ločitev ni prva rešitev teţav v zakonu in da je prej najverjetneje
vloţeno veliko truda, da bi se zakon rešil, a včasih drugače ne gre.
Intervjuvanka C pravi, da podpira ločitev v primeru, da partnerja ne najdeta ustrezne rešitve.
Intervjuvanec A pa razmišlja, da je problem ločitve prav v tem, da nikoli ni sporazumna, da je
vedno eden od parterjev, ki se ţeli ločiti in ne oba. Dodaja, da v primeru, da bi bila oba za
ločitev, teţav ne bi bilo.
Intervjuvanci se strinjajo v tem, da je ločitev moţna rešitev, če partnerja ne najdeta skupnega
jezika, oziroma ne zmoreta rešiti svojih teţav.
Avtor Arnett (2004) pogosto omenja tudi strah mladih pred ločitvijo, glede na to da se skoraj
polovica zakonov danes konča z ločitvijo, a sama tega v analizi nisem opazila. Intervjuvanci
namreč na ločitev gledajo kot na eno izmed moţnosti, vendar nisem zaznala, da bi bil s tem
povezan strah pred tem, da se njihova lastna zveza konča na takšen način. Pogosto imajo
glede tega zelo realistično mnenje in pravijo, da si sicer ţelijo, da bi s partnerjem ostali skupaj
do konca ţivljenja, vendar se zavedajo, da ni vse odvisno od njih in da se lahko na njihovi
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poti zgodi marsikaj. Ločitev pa so povezovali tudi z otroki, namreč da je še posebej teţka, če
imaš otroke. To omenja tudi Arnett (2004), ki je v svojih raziskavah ugotovil, da si mladi, ki
imajo izkušnjo ločitve svojih staršev, ţelijo to svojim otrokom prihraniti.
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3. 3. Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja

Kako bi mladi, ki so v trajnejših zvezah, opredelili resno zvezo in kdaj je po njihovem mnenju
čas za skupno selitev? Kaj je selitev prinesla v njuno ţivljenje?

-

Intervjuvanci so resno zvezo opredelili predvsem s tem, da z nekom misliš resno,
oziroma si z njim predstavljaš skupno ţivljenje. Bolj kot na časovno komponento so se
osredotočali na druge predpostavke resne zveze, torej da ima oseba resne namene
ostati s svojim partnerjem in da si z njim predstavlja skupno prihodnost. Dva od
intervjuvancev pa sta zvezo za resno opredelila šele takrat, ko s partnerjem skupaj
zaţiviš. Vseeno smo se dotaknili tudi časovne komponente in ob tem sem izvedela, da
si intervjuvanci zelo različno predstavljajo, koliko časa naj bi neka zveza trajala, da ji
lahko rečemo resna, saj so bili odgovori vse od pol leta pa do dveh let. Pomembno je
dodati, da so nekateri izmed njih izpostavili, da je zveza v takšni starosti, kot so sedaj
(op. 24-27 let), prej lahko opredeljena kot resna, kot če partnerja začneta razmerje v
najstniških letih.

-

Za skupno selitev nekateri intervjuvanci izpostavljajo primerna leta in glede na
njihovo starost in to, da vsi ţe kohabitirajo najmanj leto dni, bi lahko rekli, da so
zgodnja dvajseta ţe primerna, da se s svojim partnerjem preseliš v skupno
gospodinjstvo. Bolj kot časovno pa se jim zdi pomembno, da se o skupni selitvi s
partnerjem dogovorita in dodajajo, da pravi čas za selitev začutiš. Ne moremo se
izogniti finančnemu vidiku, saj je bil v odgovorih kar nekajkrat izpostavljen, torej da
se za kohabitacijo odločiš, ko si to lahko privoščiš, oziroma ko za to dobiš ugodno
priloţnost.

-

Večina intervjuvancev se strinja, da spremembe v odnosu, odkar kohabitirajo,
zagotovo so. Največkrat je izpostavljeno boljše poznavanje partnerja in večja
povezanost. Dodajajo še praktični vidik skupnega ţivljenja, saj je potrebno manj
organizacije in prilagajanja za srečanja s svojim partnerjem.
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Kakšna je bila sestava in odnosi v matični druţini osebe, ki je v trajnejši zvezi?

-

Starši intervjuvancev so v večini primerov poročeni in njihove odnose opisujejo kot
dobre, vendar pogosto dodajajo, da bi bili lahko boljši. Tudi v primeru intervjuvanke,
katere starša sta ločena, so bili po njenem opisu odnosi med staršema dobri, saj je bil
za ločitev kriv drug dejavnik. Odnose staršev intervjuvanci opisujejo zelo realistično
in jih ne idealizirajo. V večini so izpostavili, da imajo tudi starši kdaj pa kdaj teţave v
svojem odnosu, vendar te teţave rešijo, kar jim da občutek, da situacija nikoli ni
brezizhodna. Prav tako je bilo pogosto izpostavljeno, da si starša vzameta čas zase in v
enem primeru tudi to, da se redno pogovarjata o svoji zvezi.

-

Zanimivo pa je, da odnosa svojih staršev intervjuvanci nimajo za vzor, torej ne ţelijo
imeti takšne zveze, kot jo vidijo pri svojih starših. Všeč jim je, da sta starša ţe tako
dolgo skupaj, vendar so poudarili, da jih v njihovem odnosu določene stvari motijo in
da sami ţelijo ravnati drugače. Vpliv staršev, ki bi ga lahko imeli na njihovo zvezo, so
najpogosteje povezovali z vzgojo, s prenosom vzorcev, ki jih prejmeš v svoji matični
druţini, vendar se strinjajo, da je treba razmišljati po svoje in oblikovati lastno mnenje
in s tem lastno ravnanje v odnosu do svojega partnerja.

Zakaj so po njihovem mnenju v zvezi z isto osebo ţe več let? Menijo, da gre za
usodno/romantično ljubezen ali za stvar odločitve?

-

Dobro razumevanje je tisti odgovor, ki se je največkrat pojavil na vprašanje, zakaj sta
s partnerjem po toliko letih še vedno skupaj. Drugače pa so si mnenja med seboj
različna. Nekateri so vzroke pripisovali osebnosti in iskali vzporednice drugje v
ţivljenju (npr. prijateljstvu). Spet drugi so to pripisovali skupni druţbi, nekateri pa
temu, da si vzamejo dovolj časa zase. Izpostavljen pa je bil tudi vidik, da je predpogoj
za dolgotrajno zvezo to, da sta oba partnerja prej eksperimentirala in si pridobivala
izkušnje z različnimi ljubezenskimi partnerji. Torej je pomembno, da pred resno zvezo
posamezniki izkusijo različna ljubezenska razmerja, saj je potem laţje vztrajati v
enem, ker nimaš občutka, da si kaj zamudil. Strinjajo se tudi v tem, da je mladost
najbolj primeren čas za eksperimentiranje, saj je kasneje vedno teţje, ker si ustvariš
lastno druţino itd.
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-

Glede tega, ali na partnerstvo gledajo z vidika romantične ljubezni, torej da sta si dva
usojena, ali gre bolj za stvar odločitve, so se intervjuvanci razdelili na dva pola.
Polovica jih podpira idejo odločitve, drugi se bolj nagibajo k usodi. Odgovori so bili
posledica tega, kaj si sploh predstavljajo pod usodno ljubeznijo, saj so se nagibali k
odgovorom v smislu, da jih je s partnerjem skupaj pripeljala usoda in ne na način, da
verjamejo v to, da je to edina oseba, sorodna duša, s katero so se našli in bodo
preţiveli skupaj preostanek ţivljenja. Intervjuvanci, ki menijo, da je partnerstvo
odločitev, so izpostavili tudi to, da je v primeru, da oseba verjame v usodno ljubezen,
partnerstvo hitreje in laţje končati, saj je mnenja, da ga nekje čaka nekaj boljšega torej
njegova sorodna duša.

Kakšno je mnenje mladih v trajnejši zvezi o eksperimentiranju in preizkušanju različnih
partnerjev?

-

Eksperimentiranje nekateri povezujejo z osebnostjo in pravijo, da niso osebe, ki bi
eksperimentirale. Pogosto so to povezali tudi z drugimi področji v ţivljenju in
podkrepili s trditvijo, da tudi drugje stojijo za svojimi odločitvami.

-

Na drugi strani pa so mladi, ki so ţe kar nekaj let v resni zvezi in se strinjajo, da je
eksperimentiranje in preizkušanje različnih ljubezenskih partnerjev pomembno, saj si
le tako lahko prepričan, da ničesar ne zamujaš in nikoli v ţivljenju ne boš obţaloval,
da v mladosti nisi izkusil več.

-

Strinjajo se, da ničesar ne zamujajo, kljub temu da so v resni zvezi ţe od najstniških
let. Vseeno priznavajo, da kdaj pa kdaj pomislijo, da bi eksperimentirali, a tega ne
storijo, saj so zadovoljni s svojimi zvezami in si s partnerji tudi predstavljajo skupno
prihodnost.

Kako bi mladi v trajnejši opredelili uspešno zvezo in kaj so najpomembnejši dejavniki za
uspešno zvezo?
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-

Najpomembnejša dejavnika za uspešno zvezo po mnenju intervjuvancev sta zaupanje
in prilagajanje. Ta dva dejavnika sta bila pogosto opredeljena kot najpomembnejša
oziroma zelo pomembna v zvezi.

-

Za uspešno zvezo je potrebno tudi dobro razmerje med tem, da preţivljaš kvaliteten
čas s svojim partnerjem in si na drugi strani dovoliš svobodo in ukvarjanje z lastnimi
hobiji.

-

Za uspešno zvezo je pomembno, da sta partnerja srečna, zadovoljna in se trudita
osrečevati drug drugega. Prav tako je pomembno, da partnerja znata sprejemati
kompromise, se znata odkrito pogovarjati o stvareh in si nudita pomoč, ko je potrebna.

Ali mladi v trajnejših zvezah verjamejo, da lahko partnerstvo z eno osebo traja celo ţivljenje?

-

Osebe v obdobju prehoda v odraslost verjamejo, da lahko partnerstvo z eno osebo traja
celo ţivljenje.

-

Prav tako so mnenja, da njihova zveza lahko traja celo ţivljenje, vendar ob tem
ostajajo realni in pogosto v svojih odgovorih dodajajo, da ni vse odvisno od njih in da
nikoli ne veš, kaj se vse lahko zgodi. Hkrati poudarjajo, da si ţelijo in da upajo, da bo
njihova zveza trajala celo ţivljenje.

Kaj mladim v trajnejših zvezah pomeni poroka, ločitev in lastna druţina?

-

Več kot polovica intervjuvancev se ţeli poročiti s svojim partnerjem, vendar so
njihova mnenja o pomenu poroke različna. Največkrat se strinjajo v tem, da je poroka
naslednji korak v zvezi. Poročili bi se, ker imajo svojega partnerja radi in si z njim
predstavljajo skupno ţivljenje. Na drugi strani pa so tisti, ki se ne ţelijo poročiti in jim
poroka predstavlja zgolj list papirja oziroma formalnost. Vsi pa se strinjajo, da poroka
ne spremeni odnosa med partnerjema.

-

Vsi si ţelijo imeti otroke in sanjajo o lastni hiši. Prihodnost je pogojena s finančnim
stanjem, zato si ţelijo imeti delo in redne dohodke, preden si ustvarijo druţino.
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-

Ločitev sprejemajo kot moţno, a zadnjo rešitev teţav v zakonu. Strinjajo se, da je
včasih bolje, da gresta partnerja narazen, kot pa da vztrajata v nesrečnem zakonu, če
teţav ne zmoreta rešiti. Pogosto dodajajo, da je razhod partnerjev še posebej teţak, če
imata otroke. Načeloma so mnenja, da se par potrudi, išče rešitve in je ločitev šele
skrajna odločitev.
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4. ZAKLJUČEK
Pisanje diplomske naloge je bil proces branja, raziskovanja in pisanja. Ponudil mi je vpogled
v tematiko obdobja prehoda v odraslost, ki me resnično zanima in s katero se lahko
poistovetim. Ob iskanju parov, ki bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, sem se pogosto
spraševala, ali bom dobila dovolj poglobljene odgovore, glede na to da gre za zelo osebno
tematiko. Veseli me, da so bili intervjuvanci pripravljeni pogovarjati in zaupati tudi stvari, ki
so bolj osebne narave in upam, da se bo z ugotovitvami lahko poistovetil tudi kakšen par, ki je
v podobni situaciji.

Predstavljena mnenja intervjuvancev prikazujejo, kako se mladi v svojih dvajsetih letih
soočajo s partnerstvom. V resni zvezi so ţe najmanj sedem let in so se morda na tej skupni
poti soočili s problemi, s katerimi se bodo njihovi vrstniki soočili šele v svojih tridesetih.
Mladi v obdobju prehoda v odraslost, ki so v resnih zvezah, ki trajajo ţe od njihovih
najstniških let, se od svojih vrstnikov razlikujejo predvsem v tem, da so si relativno zgodaj
našli osebo, s katero si predstavljajo skupno ţivljenje in nameravajo z njo ostati do konca
ţivljenja. Na drugih področjih se od svojih vrstnikov ne razlikujejo, prav tako kot tipični
predstavniki tega obdobja se ţelijo poročiti in si ustvariti druţino okrog 30. leta, kar se sklada
s pričakovanji mladih, ki so jih raziskovali različni avtorji. Torej ne glede na to, da so v zvezi
ţe najmanj 7 let, ne planirajo poroke oziroma lastne druţine nič prej kot posamezniki, ki za
enkrat še eksperimentirajo na ljubezenskem področju in iščejo svojega potencialnega
partnerja. Strinjajo se v tem, da je prej treba zadostiti drugim pogojem, kot je dokončana
izobrazba, sluţba in finančna neodvisnost, preden se odločijo za oblikovanje lastne druţine.
Razlika je samo v tem, da intervjuvanci niso izpostavljali, da morajo, preden si ustvarijo
lastno druţino, oblikovati sebe in lastno osebnost, se spoznavati in ugotavljati, kaj jim je v
ţivljenju všeč.
Glede svoje preteklosti in odnosov v matični druţini izpostavljajo moţen vpliv na njihovo
zvezo, predvsem v tem, kako so bili vzgojeni in kakšne vzorce so prenesli iz svoje druţine.
Staršev v večini nimajo za vzor, saj izpostavljajo, da se zavedajo njihovih napak in jih ne
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ţelijo ponavljati. Dodajajo, da je kljub vplivu staršev treba oblikovati svojo zvezo na svoj
način in v dogovoru s partnerjem.
Ţelijo si, da bi njihova zveza trajala celo ţivljenje, vendar glede tega niso idealisti, pač pa
pristopajo k tej tematiki zelo realistično. Poudarjajo, da kljub njihovi ţelji, da ostanejo skupaj
za celo ţivljenje, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in da spremembe vsekakor so moţne.

S svojo zvezo so zadovoljni, pogosto izpostavljajo, da je pomemben trud, da sta oba partnerja
v zvezi srečna. Izpostavljajo tudi, da se je pomembno prilagajati in sprejemati partnerjeve
napake ter biti zadovoljen s tem, kar imaš. Glede na to da so v zvezi ţe toliko let, dobivajo
podporo s strani prijateljev in okolice, ki so veseli za njih in jih na njihovi poti tudi podpirajo.
Nekateri so se sicer soočili z negativnimi komentarji o tem, da so premladi za tako resno
zvezo, a se na to niso preveč ozirali.
Intervjuvanci so prav tako tipični predstavniki obdobja v odraslost kot njihovi vrstniki, ki niso
v resnih zvezah in svoje partnerje še iščejo, saj si ţelijo podobnih stvari in imajo podoben
načrt za svoje ţivljenje. Drugače je le to, da so si relativno zgodaj našli nekoga, s katerim si
predstavljajo skupno prihodnost.
Socialni pedagogi se pri svojem delu srečujemo z osebami, ki navadno niso pripadniki večine.
Zanimivo je, da danes kot manjšino lahko izpostavimo mlade v obdobju prehoda v odraslost,
ki so v trajnejših razmerjih, ki trajajo ţe od njihovih najstniških let. Za razliko od prejšnjih
generacij, ko je bilo običajno, da so mladi v sredini dvajsetih let ţe poročeni in imajo otroke,
je danes precej bolj običajno, da mladi takšne starosti eksperimentirajo na ljubezenskem
področju in iščejo, kaj jim v ţivljenju ustreza. Prav tako pa se mladi, ki so v resnih zvezah,
razlikujejo od svojih predhodnikov v tem, da še niso poročeni in nimajo otrok, pač pa vse to
načrtujejo nekje v prihodnosti, ko dokončajo študij in postanejo neodvisni. Tako so mladi, ki
jih predstavljam v empiričnem delu svoje diplomske naloge pravzaprav predstavniki manjšine
in zanimivi za socialno pedagogiko s svojimi pogledi na partnersko razmerje. Vloga
socialnega pedagoga pri tej tematiki je poleg raziskovalne lahko tudi podporna, saj se mladi,
ki so v resnih zvezah, lahko soočajo s predsodki in nasveti okolice, da so premladi za tako
resno partnerstvo. Prav tako se lahko na svoji poti soočajo s problemi, ki jih s svojimi vrstniki
ne morejo deliti.
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6. PRILOGE
Priloga 1: Okvirna vprašanja za intervju
Splošna vprašanja:

1. Starost, rojstni kraj, izobrazba, trenutni zaposlitveni status.
Splošna vprašanja o zvezi:
2. Koliko let ţe traja zveza s tvojim partnerjem/ko?
3. Je to tvoja prva resna zveza?
4. Koliko si bil/a star/a, ko sta s partnerjem začela zvezo?
5. Kako bi opredelil/a resno zvezo? Koliko časa mora trajati, da jo po tvojem mnenju
lahko opredelimo za resno?
6. Ţivita skupaj? Koliko časa ţe?
7. Zakaj sta se odločila za skupno ţivljenje?
8. Se je kaj spremenilo, odkar ţivita skupaj?
9. Kdaj je po tvojem mnenju pravi čas za skupno ţivljenje s partnerjem?

Preteklost:
10. V kakšni druţini si odraščal/a (z obema staršema?)
11. Do katerega leta si ţivel/a z obema staršema (v primeru, da starša nista več skupaj)?
12. Kako bi opisal odnose med staršema (v primeru, da sta še vedno skupaj?) oziroma,
kako bi opisal odnose med staršema takrat, ko sta bila še skupaj?
13. Sta si starša poiskala novega partnerja (v primeru, da nista več skupaj)?
14. Meniš, da imajo odnosi v tvoji matični druţini kakršenkoli vpliv na tvojo današnjo
zvezo?
15. Meniš, da medsebojni odnos tvojih staršev vpliva na tvoje vedenje v zvezi?
16. Bi odnos svojih staršev izpostavil/a kot vzor za svoje partnersko razmerje?

Sedanjost:
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17. Kaj misliš, da je glavni razlog, da si še vedno v zvezi z isto osebo?
18. Meniš, da gre za usodo/romantično ljubezen ali bolj za neko odločitev?
19. Kakšno je tvoje mnenje o eksperimentiranju z različnimi partnerji, preden naj bi si
našel nekoga, s katerim se nameravaš ustaliti?
20. Imaš oziroma si kdaj imel/a občutek, da kaj zamujaš, ker si v zvezi z isto osebo ţe od
najstniških let?
21. Zakaj po tvojem mnenju ljudje menijo, da morajo eksperimentirati z različnimi
partnerji, preden se ustalijo?
22. Kako tvoji prijatelji gledajo na tvojo zvezo?
23. So te kdaj prepričevali/svetovali, da si premlad/a za resno zvezo?
24. Kaj je zate najpomembnejše za funkcionalen odnos med partnerjema?
25. Se ti zdi, da je v zvezo treba vlagati, ali misliš, da funkcionira, ker sta si dva usojena?
26. Kakšno je tvoje mnenje o prilagajanju v zvezi?
27. Kaj je zate uspešna zveza?

Prihodnost
28. Verjameš, da lahko partnerstvo z eno osebo traja celo ţivljenje?
29. Je tvoja zveza zveza za celo ţivljenje?
30. Kako se vidiš čez 10 let?
31. Kakšna meniš, da bo vajina zveza čez 10 let? Se bo kaj spremenilo? Kaj?
32. Se ţeliš poročiti? Kdaj? Zakaj?
33. Kaj ti pomeni poroka?
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Priloga 2: Primer kodiranja
Prepis intervjuja

Kode 1. reda

Kode 2. reda

Kategorije

Resna zveza je stvar počutja.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

Z nekom misliš resno.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

O: Ja tako da pač hočeš preţivet nek

Preţivljanje skupnega časa.

Opis resne zveze

RESNA ZVEZA

čas, da mu hočeš dobro in da, v

Imeti se dobro z nekom.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

bistvu, da se maš dobro, pa da to

Moţnost trajanja zveze.

Opis resne zveze

RESNA ZVEZA

lahko pač traja. Tako, da se razumeš

Medsebojno razumevanje in

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

pa da se spoštuješ pa da …

spoštovanje.

Časovna opredelitev resne zveze.

RESNA ZVEZA

V: Kako bi opredelil resno zvezo?
O: Resno zvezo… Ma, pač, to se
samo počutiš. Tako, resno misliš.
V: Kaj pa resno misliš?

V: Kaj pa časovno, če bi opredelil
resno zvezo, jo lahko časovno
opredeliš?
O: jaz mislim, da ne, more nek čas

Resne zveze ne moremo

preteči ampak teţko je opredelit to

opredeliti zgolj časovno.

samo časovno. To je odvisno od

Mora preteči nekaj časa.

Časovna opredelitev resne zveze.

RESNA ZVEZA

tega, kako se počutiš.

Odvisno od počutja.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

V: Koliko časa ţe ţivita skupaj?
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O: Leto pa pol, kmalu bo 2 leti.
V: Zakaj pa sta se odločila za
skupno ţivljenje?
O: Zato, ker je bil to nek tak, malo je Skupno ţivljenje je logični

Razlog za skupno ţivljenje

KOHABITACIJA

Razlog za skupno ţivljenje.

KOHABITACIJA

bilo zato ker je bil logičen korak,

korak.

malo je bilo zato ker sva dobila

Za skupno ţivljenje je prišla

priloţnost. Pa ţeliva si, ne vem, se

priloţnost.

mi zdi, da sva si ţelela takrat, ampak

Skupno ţivljenje zaradi ţelje.

Razlog za skupno ţivljenje.

KOHABITACIJA

O: Hmmm, ja verjetno se je, ja

Spremembe, odkar ţivita

Spremembe, odkar skupaj ţivita.

KOHABITACIJA

mislim, da se je.

skupaj, so.

Spremembe, odkar skupaj ţivita.

KOHABITACIJA

Spremembe, odkar skupaj ţivita.

KOHABITACIJA

recimo prej nisva imela moţnosti,
pol se je pojavila priloţnost, pa sva
jo zagrabila. To je to.
V: A se ti zdi, da se je kej
spremenilo, odkar ţivita skupaj?

V: Kaj pa?
O: Ne vem, bolj sva se spoznala,

Boljše poznavanje drug

ziher, pač pojavijo se tudi kakšni

drugega.

izzivi k jih je treba premagat, to je

Pojav izzivov in njihovo
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malo drugače, ampak mislim, da ni

sprotno reševanje.

tako nič, jih rešuješ pač sproti ane,
sam sva se pa še bolj povezala pa

Večja povezanost.

Spremembe, odkar skupaj ţivita.

KOHABITACIJA

recimo danes si ne morem več

Nepredstavljivo bi bilo iti nazaj

Spremembe, odkar skupaj ţivita.

KOHABITACIJA

predstavljati da bi bila vsak na

na ločeno ţivljenje.

Primeren čas za skupno ţivljenje.

KOHABITACIJA

svojem. Ni več te ... Ne moreš iti več
nazaj. Pač, če bi šla nazaj, bi ... Pač
ne bi. Tako da, to je to.
V: Okej, kaj pa ti na splošno misliš,
kdaj naj bi se dva vselila skupaj?
Kdaj misliš, da je ta čas za ta korak v
zvezi?
O: Po moje je dosti odvisno od let

Začetek skupnega ţivljenja je

no. Ne vem, če si ti star, ne vem,

odvisen od starosti.

toliko kot sva bila midva, ko sva
začela, 17 18 let recimo, se mi to zdi
prezgodaj, ampak pol, ko si pa
enkrat ne vem toliko star k zdaj pa
ja, če bi pa recimo začela toliko stara
kot sva zdaj, bi bilo pa dosti tudi, ne
vem, lahko bi se tud ţe čez pol leta,
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sam odvisno zdaj kako se počutiš.

Stvar počutja in dogovora.

Primeren čas za skupno selitev.

KOHABITACIJA

Oba starša, brat in sestra

Sestava matične druţine.

MATIČNA DRUŢINA

Starša sta super.

Dojemanje odnosa med staršema.

MATIČNA DRUŢINA

sej, valda so teţave v druţini, ampak

Teţave so rešljive zaradi

Dojemanje odnosa med staršema.

MATIČNA DRUŢINA

onadva se mata res rada in to je to.

ljubezni.

Dojemanje odnosa med staršema.

MATIČNA DRUŢINA

Pač dogovoriti se moraš.
V: Okej, zdaj greva malo na
preteklost. Zanima me, v kakšni
druţini si odraščal. S kom?
O: Z obema staršema pa bratom in
sestro.
V: Kako bi opisal odnose med
staršema?
O: Aja, ja ne vem, onadva sta res
kul. Pač tako, če tako gledaš, sicer

Sta skupaj ţe celo ţivljenje …
V: Jih imaš za vzor?
O: Kar se tiče zveze?
V: Ja, kar se tiče zveze.
Onadva sta taka, ko gresta dvakrat

Starša se redno pogovarjata o

na teden na sprehod in se

svoji zvezi.

pogovarjata o njuni zvezi …
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V: A misliš, da tako, na splošno
odnos staršev v tvoji druţini vpliva
na to, kašno zvezo maš ti?
Vpliv staršev na lastno zvezo.

MATIČNA DRUŢINA

ta vzgoja no. Po moje zna vplivati na Pomen vzgoje.

Vpliv staršev na lastno zvezo.

MATIČNA DRUŢINA

to. Seveda je pa tudi nek zgled.

Zgled.

Vpliv staršev na lastno zvezo.

MATIČNA DRUŢINA

Moţnost, da jih ima za zgled.

Vpliv staršev na lastno zvezo.

MATIČNA DRUŢINA

zvezo?

Vpliv zveze staršev na njuno

Vpliv staršev na lastno zvezo.

MATIČNA DRUŢINA

O: Po mojem, da ja.

zvezo je.

Razlogi za lastno dolgotrajno

LASTNA ZVEZA

O: Ja, zna vplivati to. V bistvu bolj

Moţen vpliv staršev na zvezo.

Ampak ne vem no, saj ni noben
perfekten.. Ampak ja, lahko bi jih
imel za zgled.
V: Pa konkretno misliš, da kaj
vpliva, kako onadva peljeta svojo
zvezo na to, kako ti pelješ svojo

V: Zanima me, zakaj misliš, da sta
vidva po toliko letih še vedno
skupaj?
O: Jaz mislim, da sva midva še
vedno skupi po tolikih letih, ker je
ona ful potrpeţljiva punca (smeh).
Jaz to mislim. To je ena stvar. Druga

Potrpeţljivost partnerke.

zvezo.
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stvar je pa tudi tako, ne vem, po
moje tudi ona ve, kaj jaz čutim do

Zavedanje partnerke o njegovih

Razlogi za lastno dolgotrajno

nje pa tako, ne vem ... Zakaj sva

čustvih.

zvezo.

skupaj … Zato, ker se imava dobro,

Skupaj se imata dobro.

Razlogi za lastno dolgotrajno

po tolikem času. Če se ne bi imela

LASTNA ZVEZA

LASTNA ZVEZA

zvezo.

dobro, potem ne bi bila več skupaj
verjetno. Tako se imava pa super,
počneva iste stvari, po moje tudi

Partnerja počneta enake stvari.

zaradi tega počneva iste stvari, ker
se punca veliko prilagodi pa dela

Razlogi za lastno dolgotrajno

LASTNA ZVEZA

zvezo.
Partnerka se prilagodi.

Prilagajanje.

LASTNA ZVEZA

Skupna druţba.

Razlogi za lastno dolgotrajno

LASTNA ZVEZA

tiste stvari zraven, ki jih jaz delam
(smeh). Pa zato ker, po mojem je ful
odvisno tudi to, k imava tudi skupno
druţbo, po moje da je to tudi ful

zvezo.

velik faktor. Se mi zdi, da imava
dosti podobno druţbo, nima zdaj

Podobna druţba.

vsak čisto enih drugih prijateljev, res

Razlogi za lastno dolgotrajno

LASTNA ZVEZA

zvezo.

tako počnemo veliko stvari skupaj.

Veliko druţenja s skupno

Razlogi za lastno dolgotrajno

V bistvu najina zveza je tako, po

druţbo.

zvezo

mojem ni samo sestavljena, valda iz

Zvezo poleg njiju sestavljajo

Razlogi za lastno dolgotrajno

VLOGA PRIJATELJEV IN

naju, ampak tudi tako vse, iz cele

tudi ljudje, ki so jima blizu.

zvezo

OKOLICE
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LASTNA ZVEZA

okolice, po mojem da je to tudi dosti
pomembno.
V: A pa misliš, da vaju je skupaj
pripeljala neka usoda, oziroma, da
gre za neko romantično ljubezen, ali
misliš, da je to bolj stvar odločitve?
O: Jah, valda se moraš odločiti.

Se je treba odločiti.

Ljubezen kot odločitev ali usoda.

RESNA ZVEZA

Sreča, da najdeš partnerja, ki ti

Ljubezen kot odločitev ali usoda.

RESNA ZVEZA

Hmm, ne vem. Ja po eni strani
moraš imeti srečo, da najdeš nekega

človeka ane pa tudi odločit se moraš ustreza.
oziroma pač moraš verjeti v to, da si

Tudi stvar odločitve.

Ljubezen kot odločitev ali usoda.

RESNA ZVEZA

lahko z nekom skupaj in si to ţeleti.

Verjetje in ţelja po tem, da si z

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

Ţeliš si pa pač zaradi razlogov, ki so

nekom skupaj.

pri tisti osebi, ki te ima rad, ki te

Vzrok za ţeljo biti skupaj je v

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

Zaradi nje/ga si boljša oseba.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

Dopolnjevanje.

Opis resne zveze.

RESNA ZVEZA

spoštuje, ki je prijazen do tebe, ker si drugi osebi.
boljša oseba zaradi njega … Se

Druga oseba te ima rada, te

dopolnjuješ.

spoštuje, je prijazna do tebe.

V: Kaj meniš o eksperimentiranju z
različnimi partnerji, preden se ustališ
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z eno osebo?
O: Ja, to je tako … Ane, zmeraj je ta
pomislek ane, kaj pa če kaj zamujam

Pomislek o tem, če kaj zamuja.

Mnenje o eksperimentiranju

EKSPERIMENTIRANJE

Opazovanje prijateljev.

Opazovanje eksperimentiranja pri

EKSPERIMENTIRANJE

ne, pač valda je, ampak ne vem, se
mi zdi da je. Ne vem, jaz vidim
svoje prijatelje, ki nimajo recimo
resne zveze pa si recimo to ful ţelijo

drugih.
Prijatelji si ţelijo resne zveze.

pa imajo vse, odprto okno, da gredo

Opazovanje eksperimentiranja pri

EKSPERIMENTIRANJE

drugih.

ven, si najdejo nekoga, preţivijo

Imajo moţnosti, da si nekoga

Opazovanje eksperimentiranja pri

nekaj časa z njim, zamenjajo, se ne

poiščejo.

drugih.

naveţejo sploh ne pa se mi zdi da vsi Se ne naveţejo.

Opazovanje eksperimentiranja pri

pridejo pol do neke tiste faze .. Tako

drugih.

EKSPERIMENTIRANJE

EKSPERIMENTIRANJE

iz izkušenj prijateljev se mi zdi, da v

Pridejo do faze, ko si tega

Opazovanje eksperimentiranja pri

bistvu kar imam jaz, je ful dobro in

ţelijo.

drugih.

da pač eksperimentiranje da je, da ni

Glede na izkušnje prijateljev se

Mnenje o eksperimentiranju

EKSPERIMENTIRANJE

tisto no, kar bi oni. Oni si ţelijo pač

ima zelo dobro v svoji zvezi.

prek tega spoznati nekoga, ki bi bili

Eksperimentiranje je način za

Mnenje o eksperimentiranju.

EKSPERIMENTIRANJE

z njim, pač če pa nekoga takega ţe

spoznavanje potencialnih

imaš, ali pa, če recimo veš pri sebi,

partnerjev.

da ga imaš pa brez zveze pol .

Če resno zvezo ţe imaš, ni

Mnenje o eksperimentiranju.

EKSPERIMENTIRANJE

potrebe po eksperimentiranju.
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EKSPERIMENTIRANJE

V: To se pravi, če si prepričan potem
…
O: Ja pač, ne rabiš pol ... Oziroma če
ne rabiš, čisto samo iz, ne vem, iz

V resni zvezi potreba po

tega seksualnega vidika, verjetno

eksperimentiranju zgolj iz

kaj, valda, ampak je bolj tisto, tako

seksualnega vidika.

Mnenje o eksperimentiranju

EKSPERIMENTIRANJE

Mnenje o eksperimentiranju.

EKSPERIMENTIRANJE

prepričanje, ljubezen do nekoga, ki
ga imaš..
V: Pa si imel ti kdaj občutek, da kaj
zamujaš?
O: V bistvu bolj ne.

Ni občutka, da bi kaj zamujal.
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Priloga 3: Tabela kod 1. in 2. reda, razvrščenih po kategorijah
1. Resna zveza

Kode 2. reda
Opis resne
zveze

Intervjuvanec A

Intervjuvanka B

Resna zveza je stvar
počutja.
Z nekom misliš resno.
Preţivljanje skupnega
časa.
Imeti se dobro z nekom.
Medsebojno razumevanje
in spoštovanje.
Odvisno od počutja.
Trud, da namenoma ne
prizadeneš partnerja.
Ţeleti dobro partnerju.
Spodbujanje partnerja pri
stvareh, ki jih rad počne.
Puščanje svobode.
Skupni hobiji.
Ne biti ljubosumen.
Zelo pomembno zaupanje.
Imeti se dobro skupaj.
Uţitek, ki izhaja iz tega, da
si z nekom.
Nasmejanost, imeti se
dobro.
Veselje, da si v zvezi.
Če si depresiven, ker si v
zvezi, to ni uspešna zveza.
Medsebojno osrečevanje.
Neodgovornost partnerja
slabo vpliva na zvezo.
Pomembno je drţanje

Dobro razumevanje.
Zaupanje.
Predstava o skupnem
ţivljenju.
Najpomembnejše
zaupanje in
razumevanje.
Najpomembnejše je
zaupanje.
Vsak svoje hobije.
Da nista ves čas
skupaj.
Zaupanje.
Potrebuješ čas zase.
Dobro razumevanje.
Dobro počutje.
Trud za partnerjevo
dobro počutje.
Ne gledati samo nase
pač pa tudi na
partnerja.

Kode 1. reda
Intervjuvanka C
Zvestoba.
Skupno ţivljenje.
Poslušanje.
Sprejemanje
kompromisov.
Skupna rast.
Podpira različnost
partnerjev.
Ni dobro, če sta si
partnerja preveč
podobna.
Določene lastnosti
je dobro imeti
različne.
Pogovarjanje.
Skupno doţivljanje
novih stvari.
Zaupanje.
Da se lahko
skregaš.
Da si poveš, kaj ti
ne ustreza.
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Intervjuvanec
D
Lahko se
zaneseš na
osebo.
Veš, da ti bo
pomagal.
Se pogovarjata.
Spoštovanje.
Povesta, kar si
mislita.
Povesta, če ne
gre dobro.
Odkritost.

Intervjuvanka
E
Imaš namen
ostati skupaj.
Se znaš
prilagajati.
Sprejmeš tudi
tisto, kar te moti
Prilagajanje.
Sprejemanje.
Zaupanje.
Odkritost.
Čas zase.
Čas za partnerja.
Zelo pomembne
so drobne
malenkosti.
Imeti se rad.
Biti srečen v
zvezi.
Biti zadovoljen s
tem kar imaš.

Intervjuvanec F
Skupna selitev.
Tudi prej lahko
resna zveza.
Šele potem se
vidi.
Vsak ima svoje
finte.
Izveš, kaj komu
ustreza.
Kompromis.
Biti zadovoljen s
tem, kar imaš.
Se imata rada.
Skrbita drug za
drugega
Pomoč.

Časovna
opredelitev
resne zveze

Vlaganje truda
v zvezo

Prilagajanje

dogovorov.
Pripadnost.
Odločitev.
Ţelja po tem, da si z
nekom skupaj.
Vzrok za ţeljo biti skupaj
je v drugi osebi.
Druga oseba te ima rada, te
spoštuje, je prijazna do
tebe.
Zaradi nje si boljša oseba.
Dopolnjevanje.
Resne zveze ne moremo
opredeliti zgolj časovno.
Mora preteči nekaj časa.

Odvisno od starosti
osebe.
Resna zveza po dveh
letih.
V najstniških letih še
ne moremo govoriti o
resni zvezi po dveh
letih.

Eno leto.

Pol leta.
Ţe prej veš.

Nesmiselno preveč se
truditi.
Na zvezi delaš, ko so
teţave.
Ko je vse v redu, delo ni
potrebno.
Potrebno je delo.

Včasih delo, včasih
gre samo od sebe.

Če ne
funkcionira je
škoda časa.

Prilagajanje mora biti.
Pomemben občutek,
koliko se prilagajaš.
Večja podobnost, manjše
prilagajanje.
Partnerka se prilagodi

Prilagajanje je nujno
potrebno.

V zvezo je treba
tudi vlagati.
Sprejemanje
kompromisov.
Ukrepaš, ko ne gre.
Trud je potreben.
Zveza ne
funkcionira sama
od sebe.
Se bolj prilagaja
kot partner.
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Prilagajanja je
zelo veliko.
Se prilagajata
drug drugemu.
Včasih en več
drugi manj in

Se ji ne zdi
pomembno.
Samo nekaj
mesecev ni
dovolj.
Vsaj pol leta.
Tudi pri treh
mesecih je zveza
lahko resna.
Tako misliš tisti
trenutek.
/

Dva se po pol
leta vselita
skupaj in je to
lahko resna
zveza.

Prilagajanje je
zelo pomembno.
Partner se bolj
prilagaja.
Ona je bolj
vztrajna.

Najpomembnejš
a stvar z
dolgotrajno
zvezo.

Na začetku teče.
Kasneje je
potrebno začeti
vlagati v zvezo.
Se usklajevati.
Na začetku mora
iti samo od sebe.
Kompromis.

obratno.

Ljubezen kot
odločitev ali
usoda

Se je treba odločiti.
Sreča, da najdeš partnerja,
ki ti ustreza.
Tudi stvar odločitve.

Razlogi za
lastno
dolgotrajno
zvezo

Potrpeţljivost partnerke.
Zavedanje partnerke o
njegovih čustvih.
Skupaj se imata dobro.
Partnerja počneta enake
stvari.
Podobna druţba.
Veliko druţenja s skupno
druţbo.
Sreča, da si je našel
partnerko.
Zvezo poleg njiju
sestavljajo tudi ljudje, ki
so jima blizu.

Vloga
prijateljev in
drugih
pomembnih
oseb.

Zaradi dolgotrajnosti zveze
ju vidijo kot dejstvo.
Pozitiven pogled
prijateljev na njuno zvezo.
Nikoli slabih odzivov.
Bolj nasprotno, da naj
ostane z njo.

Se je spremenila
zaradi lastne
ţelje.
Nista se ravno
odločala.
Kar bo pa bo.

Odločitev
Ob teţjih trenutkih
hitreje obupaš.
Si ţeliš poskusiti s
kom drugim.
Dober človek.
Dobro razumevanje.
On njo dobro razume.
On njo dobro pozna.
Predstavlja si
prihodnost z njim.
O njem lahko reče
samo dobre stvari.
Zveza ne bi uspela,
če bi s partnerjem ves
čas preţivela skupaj.

Odločitev.
Upa, da tudi usoda.

To, da sta se
spoznala, je
usoda.

Nista pričakovala,
da bo zveza trajala.
Odvisno od
človeka in njegove
osebnosti.
Podobno s
prijatelji.
Ima stalne
prijatelje.
Potrebuje čas, da se
odpre.
Ko je z nekom, je
to zares.

Imata se rada.
Razumeta drug
drugega.
Imaš nekoga, ki
mu zaupaš vse.

Oba sta prej
imela druge
partnerje.
Imela sta
kratkotrajne
zveze.
Tega je imela
dovolj.
Ni mislila, da se
bo ustalila pri 16
letih.
Partner jo
postavi na realna
tla.
Biti zadovoljen s
tem, kar imaš.

Prijatelji niso imeli
negativnih opazk.
Prijateljem je všeč.
Negativnih
komentarjev ni.

Prijatelji so veseli
zanjo.
Jo sprašujejo o
zvezi.
Ona jih sprašuje,
kako je, če
menjavaš partnerje.
Prijatelji ju vidijo
skupaj.
Verjamejo vanju.
Moti jo spraševanje
ljudi

Všeč jim je da
sta ţe toliko časa
skupaj.
Všeč jim je, da
sta se skupaj
vselila.
So zadovoljni.
Je svojeglav.
Če mu ustreza
tako kot je, se
tega drţi.
Sam odloča, kaj

Prijatelji, ki so
prav tako v
dolgotrajnih
zvezah.
Navdušenje.
Ja, v srednji šoli.
To je njihovo
mnenje, njej je
tako ustrezalo.
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Šlo je samo od
sebe.

Se razumeta.
Imata
kompromise.
Vsak včasih
popusti.
Za razpad zveze
kriv
materializem.
Nekdo hoče več.
Se razumeta.
Fizično in
mentalno sta si
všeč.
Se razumeta.
Podobno
razmišljata.
To sta razvijala
naprej.
Na začetku jih je
bilo malo strah.
So bili v resnih
zvezah.
So imeli
pozitiven odnos
do resnih zvez.
Starejši.
Upokojenci.
Alkoholiki.
Ţal, da niso več
doţiveli.

Ne ve, ampak upa.
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je zanj prav.

2. Kohabitacija
Kode 2. reda
Razlogi za skupno
ţivljenje

Intervjuvanec A
Skupno ţivljenje je
logični korak.
Za skupno ţivljenje je
prišla priloţnost.
Skupno ţivljenje
zaradi ţelje.

Spremembe, odkar
skupaj ţivita

Spremembe, odkar
ţivita skupaj, so.
Boljše poznavanje
drug drugega.
Pojav izzivov in
njihovo sprotno
reševanje.
Večja povezanost.
Nepredstavljivo bi
bilo iti nazaj na
ločeno ţivljenje.
Začetek skupnega
ţivljenja je odvisen od
starosti.
Stvar počutja in
dogovora.

Primeren čas za
skupno selitev

Intervjuvanec B
Skupno ţivljenje je
bilo posledica spleta
okoliščin.
Da ne bo ţivela sama.
Skupaj sta bila ţe
dolgo časa.
Tudi drugače kmalu
odločitev za
kohabitacijo.
Sprememb ni.
Moţna sprememba je
poglobitev odnosa.
Dovolj srečevanja na
javnih mestih.
Naslednji korak v
zvezi.

Pravi čas začutiš.
Najbolj vpliva
finančni vidik.
Ni posebne prave
točke.
Zadostna starost.

Kode 1. reda
Intervjuvanec C
Skupno ţivljenje
zaradi ponujene
priloţnosti.
Hotela sta poskusiti.
Finančno bolj ugodno.

Intervjuvanec D
Sta se odločila.

Partner je tam, ko
prideš domov.
Ni več dogovarjanja
pri kom bosta spala.
Vidiš se vsaj zvečer.
Vsaj ponoči si skupaj.

Se več vidita.
Pomagata drug
drugemu.
Mogoče.
Se navadiš, da je vsak
dan neka rutina.

Zadostna starost.

Ţe prej se je treba
pogovarjati o tem.
Tako vidiš, če sta
dovolj zrela.
Pripravljenost.
Odvisno od para.
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Intervjuvanec E
Ţe pred skupno
selitvijo sta preţivela
veliko časa drug pri
drugem.
Najprej vsak posebej
v svojem kraju.
To jima ni ustrezalo.
Sta se zmenila, da se
preselita skupaj.
Bolj te motijo stvari,
ki te prej niso.
Manj tem za pogovor.

Intervjuvanec F
Ideja.
Partnerka šla študirat
v Lj.
On je šel z njo.

Ko sta oba za to.
Lahko ţe takoj na
začetku zveze.
Ko sta oba za.
Ko čutita, da bosta
lahko preţivela cel
dan skupaj.

Kadarkoli. Ko jima
ustreza.
Ko se za to odločita.

Več sta skupaj. Bolje
se poznata.
Vse imata skupno.
Skupaj kupujeta
stvari.

3. Matična druţina
Kode 2. reda
Sestava matične
druţine

Intervjuvanec A
Oba starša, brat in
sestra
Starša sta še vedno
skupaj.

Dojemanje odnosa
med staršema

Starša sta super.
Teţave so rešljive
zaradi ljubezni.
Starša se redno
pogovarjata o svoji
zvezi.

Vpliv staršev na
zvezo

Moţen vpliv staršev
na zvezo.
Pomen vzgoje.
Zgled.

Intervjuvanka B
Starejša sestra, mama
in oče.
Starša sta ločena.
Ločitev staršev pri
njenih 12 letih.
Kasneje ţivljenje z
mamo.
Starša sta se zelo
dobro razumela.
Intelektualna
povezanost.
Problem alkohol.
Starša sta si poiskala
nove partnerje.
Na začetku ji ni bilo
najbolj všeč, da imata
starša nove partnerje.
Za očeta ni točno
vedela.
Z očetom ni imela
toliko stikov.
Posledično ni imela
stikov z očetovo novo
partnerko.
Predstave o ţivljenju
pred ločitvijo.
Na začetku ne
sprejemanje novih
partnerjev.
Kasneje so se ujeli.
Vpliv staršev na njuno
zvezo je.
Ločitev zaradi drugih
razlogov.

Kode 1. reda
Intervjuvanka C
Mama, oče, sestra
Starša sta še vedno
skupaj.

Intervjuvanec D
Mama, oče in sestra.
Starša sta še vedno
skupaj.

Intervjuvanka E
Mama in oče.
Starša sta še vedno
skupaj.

Intervjuvanec F
Oba starša in sestra.
Starša sta se vedno
skupaj.

Včasih boljši odnosi.
Trenutno slabši
odnosi.
Starša sta premalo
ljubeča.

Staromodna.
Dobri odnosi.

Sta imela slabe
trenutke.
Se imata lepo.
Si znata privoščiti.
Se posvetita drug
drugemu.
Všeč ji je, da sta ţe
dolgo skupaj.
Skupaj sta preţivela
ţe veliko.
Še vedno se imata
rada.

Normalni.
Nematerialistični.
Vse si delijo med
seboj.
Si pomagajo.
Skrbijo drug za
drugega.
Dobro.
Vsi se dobro
razumejo.
So povezani.

So neki vzorci.
Vzgoja.
Resnost in zvestoba.
Zagotovo nista vzor.

Ko si mlajši
prevzemaš od svojih
staršev.
Kasneje moraš tudi

Zelo vpliva.
Ni ţelela biti taka kot
mama.
Vedno bolj je

Vpliva vzgoja.
Če bi se starša veliko
prepirala, bi imel
drugačno mišljenje.
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Moţnost, da jih ima
za zgled.
Vpliv zveze staršev na
njuno zvezo je.

Odnos med staršema
je bil v redu.
Glede na ostale, bolj
urejene druţine, starši
vpliv imajo.
Odnos staršev ji ni za
vzor.

Včasih sta morda bila.
Sedaj ravno obratno.
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sam to oblikovati.
Nekaj vpliva ima, ni
pa to vse.
Moraš sam ugotoviti.
Starša sta mu za vzor.
Sta ţe dolgo skupaj in
delujeta drug z
drugim.

podobna mami
Vzorce prenašaš
naprej.
Nista vzor.
Nekaj stvari jo pri
njiju zelo moti.
Učenje od staršev.
So zelo odprti.
Doma pove, kaj jo
moti pri partnerju.
Mama ji svetuje.
Z mamo se veliko
pogovarjata.

Staršev nima za vzor.
Trudi se razmišljati po
svoje.
Ne posnema staršev.
Drugače delta kot
starša.

4. Eksperimentiranje
Kode 2. reda

Intervjuvanec A

Mnenje o
eksperimentira
nju

Pomislek o tem, če kaj zamuja.
Eksperimentiranje je način za
spoznavanje potencialnih
partnerjev.
Če resno zvezo ţe imaš, ni
potrebe po eksperimentiranju.
V resni zvezi potreba po
eksperimentiranju zgolj iz
seksualnega vidika.
Ni občutka, da bi kaj zamujal.
Ko nekoga najdeš, nima smisla
eksperimentirati, ker lahko uničiš
zvezo.
Eksperimentiranje je trend.
Ne najdejo tistega, kar iščejo.

Opazovanje
eksperimentira
nja pri drugih

Opazovanje prijateljev.
Prijatelji si ţelijo resne zveze.
Imajo moţnosti, da si nekoga
poiščejo.
Se ne naveţejo.
Pridejo do faze, ko si tega ţelijo.
Kolega, je imel dekle in menil, da
nekaj zamuja.
Ugotovil, da je bivše dekle to, kar
išče.

Intervjuvanka
B
Ni oseba, ki bi
eksperimentirala
.
Včasih pomisli
na to.
Nesmiselno je
poskušati.
Našla je osebo
zase.
Eksperimentiran
je zaradi vpliva
vrstnikov.
Eksperimentiran
je je stvar
osebnosti.
Zdaj ji je v redu.

/

Kode 1. reda
Intervjuvanka C
Intervjuvanec D
Odvisno od človeka.
Stati za svojimi
odločitvami.
Nepoznavanje sebe in
posledično napačne
odločitve.
Rad eksperimentiraš.
Včasih mogoče bi.
Ne da se ji
komplicirati.
Pripovedi prijateljic.
Da bi kdaj doţivela
podobno.
Zanima jo, kako je to
sploh moţno.
Čustvena oseba.
Takoj bi se navezala.
Eksperimentiranje
pred to zvezo.
Ne veliko.
Prijateljice menjavajo
študij, fante itd.
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Dobro je, da poskusiš.
Enkrat moraš izţiveti
mladost.
Da ne obţaluješ, ko si
star.
Nikoli ni imel občutka,
da kaj zamuja.
Nekomu je to morda
všeč.
Slej ko prej prideš na
realna tla.
Ugotoviš, da boš moral
se ustaliti z eno osebo.
Se naveţeš na eno
osebo.
Nič ni narobe s
poskušanjem.
Slej ko prej ugotoviš,
da to ni to.
Da kasneje ne
obţaluješ.

Intervjuvanka E

Intervjuvanec F

Je pomembno.
Kasneje nimaš več
potrebe po tem.
Se spominja časov,
ko je bila samska.
Nima potrebe po tem.
Pomembno, da se
znoriš, preden imaš
druţino.
Se sprašuje o zvezi za
celo ţivljenje.
Bi bilo drugače, če se
ne bi spoznala.
Nima občutka, da kaj
zamuja.
Da kasneje ne
obţaluješ.

Nima občutka, da kaj
zamuja.
Mediji.
Odvisno od tvoje
druţbe.
Če prijatelji
eksperimentirajo, te
potegne zraven, ali pa
se skregaš z njimi.
Mediji napihujejo.
Takšna generacija, da
ji ni do tega.
Eksperimentiral konec
OŠ začetek SŠ.
Kakšno leto ali dva.
Imel zvezo za teden
ali dva.
Potem so se umirili.

Pri drugih videla, da
jih slej ko prej mika.

Problem pri tistih, ki
niso nič doţiveli.
Tisti, ki so vedno
samo delali za šolo,
sedaj pa se veliko
eksperimentirajo.

5. Prihodnost
Kode 2. reda
Zveza za celo
ţivljenje

Predstava o
prihodnosti

Zveza o prihodnosti

Intervjuvanec A
Zveza lahko traja celo
ţivljenje.
Njuna zveza je zveza
za celo ţivljenje.
Ni odvisno samo od
njega.
Čez deset let z
druţino.
Normalno ţivljenje.
Pomembno, da si z
nekom.
Dobro je, če imaš
enako predstavo o
prihodnosti.
Spremembe bodo.
Moţnost je, da na
boljše.
Upanje, da bosta še v
zvezi.
Bo drugače zaradi
drugačnih okoliščin.
Resno ţivljenje.
Zdaj še ni velikih
skrbi.
Kasneje več
odgovornosti in
posledičen vpliv na
zvezo.
Upa, da bo zveza
ostala ista.

Intervjuvanka B
Zveza lahko traja celo
ţivljenje.
Njuna zveza je zveza
za celo ţivljenje.

Kode 1. reda
Intervjuvanec C
Intervjuvanec D
Včasih bolj verjela.
Verjame v zvezo za
Ni popolnoma
celo ţivljenje.
prepričana.
Ţelja po zvezi za celo
Si ţeli.
ţivljenje.
Najbrţ je.

Intervjuvanka E
Zveza lahko traja celo
ţivljenje.
Je videti, da bo za
celo ţivljenje.
Nikoli ne veš.

Poroka.
Otrok.
Sluţba

Poroka.
Otrok.
Redni dohodki.
Uţivanje ţivljenja.

Lastna hiša in
druţina.

Z otrokom in svojim
partnerjem.

Spremembe bodo.
Zveza se spremeni, če
imaš druţino in
otroke.
Do sedaj se je
spreminjalo in se bo
verjetno tudi potem.

Če ne boljša vsaj
enaka kot sedaj.

Ţelja po še bolj trdni
zvezi kot je sedaj.
Nikoli ne veš.
Lahko, da bo malo
boljša ali malo slabša.
Trudila se bosta za
dobro komunikacijo.

Manj časa drug za
drugega.
Prepirala se bosta
najverjetneje enako.
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Intervjuvanec F
Zveza za celo
ţivljenje.
Zveza za celo
ţivljenje.
Razen, če pride kaj
vmes.
Odvisno od financ.
Zveza brez
sprememb.
Imata določene ţelje
za prihodnost.
Hiša. Otrok. Pogojeno
s financami.
Zveza bo ostala
enaka.
Vse si povesta.
Imata ţe dodelano
prihodnost.

Poroka, ločitev in lastna druţina.
Kode 2.
reda
Poroka

Intervjuvanec A

Intervjuvanka B

Ţelja po poroki.
Ţeli se poročiti čim prej.
Ţeli se poročiti ob primernem
trenutku.
Idealno zaključiti študij, dobiti
redno sluţbo.
Osamosvojitev, poroka in
druţina.
To se mu zdi najboljši način.
Nima zadnjih sprejemljivih let
za poroko.
Malo je rok 30. leto.
Ni pomembno, če ima prej
otroke, preden se poroči.
Poroka ima nek pomen.
Stvar vzgoje.
Pritisk s strani staršev glede
poroke.
Pritisk mame o poroki ob
skupni selitvi.
Poročil bi se zaradi sebe in ne
zaradi drugih.
Poroka je izkaz, da misliš resno.
Primerjava poroke s pogodbo.
Poroke ne vidi v romantičnem
smislu.
Pritisk s strani sorodnikov in
stare mame.
S strani sorodnikov civilna
poroka ne velja – pritisk, ker
partnerka nima opravljenih
zakramentov.
Neodobravanje poročnih

Ţelja po poroki.
Ne ve, kdaj točno.
Kmalu, ko dokonča
študij in dobi sluţbo.
Naslednji korak v
zvezi.
Lahko tudi brez
poroke, če tako čutišPoroka je nekaj
lepega.
Nima zadnje starosti
za poroko.

Kode 1. reda
Intervjuvanka C
Intervjuvanec D
Ţelja po poroki.
Ne zaradi papirja.
Ne spremeni zveze.
Stvar, ki jo je treba v
ţivljenju izkusiti.
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Ţelja po poroki.
Ţelja po poroki.
Rad ima svojo
partnerko.
Korak dlje.

Intervjuvanka E

Intervjuvanec F

Vseeno ali se poroči.
Poroka ji ni
pomembna.
Vseeno ali se poroči.
Poroka je list papirja.
Bolj pomembno je,
kakšen je odnos.
Pomembno, da se
imaš rad.
Poroka je forma

Poroka mu ne pomeni
nič.
Mogoče civilna zaradi
bonitet.
Skupni priimek.
Poroka ničesar ne
spremeni.

Lastna
druţina

Ločitev

običajev.
Pri poroki je treba zadostiti
veliki skupini ljudi iz različnih
generacij.
Super je biti poročen, priprave
in izvedba je problem.
Ţelja po otrocih.
Imeti otroke je skupinska
odločitev.
Čim prej otroke.
Imeti otroke prej, je bolje.
Ločitev je ţalostna.
Predvsem je ţalostna, če imaš
otroke.
Ločitev je teţko sporazumna.
Velik prepir vodi do tega, da se
ne vidiš več skupaj.
Teţko je, da se sporazumno
ločiš in ne vplivaš na otroke.
Ločitvi se poskusiš izogniti.
Če drugače ne gre pa je ločitev
sprejemljiva opcija.
Ločitev je situacija, ko ne
moreš več naprej in v tem
primeru je izhod.
Problem v tem, ker partnerja
nimata enakega
pogleda/razlogov za ločitev.
Če bi bila oba za ločitev,
problema ne bi bilo.

Ţelja po druţini.
V roku 10 let.

Ţelja po lastni druţini.
Stalni prihodek.
Pred 30. letom prvi
otrok.

Ţelja po lastni
druţini.
Pri 30.

Pri nekaterih ne gre
drugače.
Ob velikih problemih
je bolje iti narazen.
Pri nekaterih bi se
dalo še rešiti zakon.
Ne vloţijo dovolj
truda.
Pri njej doma je bilo
vloţenega dovolj
truda pa se ni izšlo.

Če ne gre je ločitev
boljša izbira.
Podpira ločitev.

Če dva ne najdeta
skupne rešitve, je
ločitev boljša izbira.
Vsak posameznik
mora biti srečen v
zvezi.
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Ţelja po lastni
druţini.
Kar takoj.
Ko bo vsaj eden imel
redno sluţbo.
Grozno.
Zdaj drugače, ko
nimata druţine.
Navajen si na eno
osebo.
Moţno v primeru
neodpustljivih napak.
Moţno, da ne vidiš
več smisla.
Najprej poskušaš
rešiti.
Ne obupaš takoj.

Ţelja po druţini.
Ko se bosta skupaj
odločila.
Priporočljivo do 30.
leta.
Neporočeni pari gredo
laţje narazen.
Nekateri samo zaradi
poroke potrpijo
skupaj, tudi če niso
srečni.
Ločitev je skrajni
primer.
Nekaj gre zelo
narobe.

