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POVZETEK 

Diplomsko delo prikazuje spremembe socialne mreže in življenjskega stila študentov in 

študentk po vstopu v partnersko zvezo. 

Teoretična izhodišča o obdobju mlade odraslosti, socialnih odnosih, socialni mreži in opori 

sem v  empiričnem delu nadgradila s pregledom nad spremembami v razvejanosti in sestavi 

socialne mreže študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo ter opisala zadovoljstvo s 

temi spremembami. Raziskovala sem tudi spremembe življenjskega stila po vstopu v 

partnersko zvezo in zadovoljstvo s temi spremembami ter se dotaknila vpliva socialne mreže 

na partnersko zvezo. Izvedla sem kvalitativno analizo, podatke pa pridobila s tremi 

polstrukturiranimi intervjuji; z enim v fokusni skupini in z dvema individualnima. 

Rezultati raziskave kažejo, da je pri intervjuvanih študentih in študentkah prišlo do opaznih 

sprememb socialne mreže, ki pa niso nujno posledica vstopa v partnersko zvezo. Partnerska 

zveza je sprožila določene spremembe življenjskega stila, ki pa se pri študentih in študentkah 

niso izkazale za obremenjujoče, saj so le-ti z različnimi strategijami poskrbeli za ustreznejši 

življenjski stil.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: Socialna mreža, mladi odrasli, socialni odnosi, socialna opora, partnerski 

odnos, življenjski stil. 
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SUMMARY 

The undergraduate thesis focuses on students’ social network and lifestyle changes after 

engaging in a new partnership. 

Theoretical framework about the young adulthood era, social relationship, social network 

and support was in the empirical part upgraded with an overview of changes in 

diversification and composition of students’ social network after engaging in a new 

partnership and their satisfaction with these changes. I was researching also lifestyle 

changes that occur after entering a new partnership and the satisfaction with these changes 

and glanced at the question how social network affects the partnership. Qualitative analysis 

was used; for data gathering three semi-structured interviews were conducted; one in focus 

group and another two individually.  

The research results show that interviewed students experience moderate to major changes 

in social network, however, these changes are not necessarily the consequence of the new 

partnership. The lifestyle changes that emerge due to an engaging in a new relationship also 

occur, but, according to the participants, do not seem to turn out as burdening, since the 

students tend to implement different strategies to create a new, more appropriate and 

better lifestyle. 

 

KEY WORDS: social network, young adults, social relationship, social support, partner 

relationship, lifestyle. 
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I. UVOD 

»Človek potrebuje za svoj razvoj družbo drugih ljudi in samoto; kdor ni samostojen in ni 

sposoben samote, tudi v družbi ni ustvarjalen in tvoren« (Ramovš, 2014). 

 

Človekovo »vseživljenjsko vpetost v medčloveške povezave« (Ramovš, 2014), ki sooblikujejo 

njegovo življenje, vplivajo na njegovo počutje, predstavljajo vir opore ali skrbi, zajema 

psihosocialni pojem socialna mreža, ki zavzema osrednje mesto sledečega diplomskega dela. 

Tako kot »socialni odnosi niso fiksne, statične entitete« (Dindia in Canary, 1993, v Roberts in 

Dumbar, 2010), se tudi socialna mreža posameznika s časom in skozi različne življenjske 

situacije spreminja, kar je glede na vpliv, ki ga lahko ima socialna mreža na posameznikovo 

življenje, zagotovo vredno raziskave.  

 

Študentsko obdobje je obdobje sprememb, ki so povezane s preselitvijo v bližino 

izobraževalne institucije, povečanjem samostojnosti, študijem, marsikomu pa življenje »na 

glavo obrne« tudi vstop v partnersko zvezo. Vse to pa vpliva na odnose z bližnjimi. Tudi v 

svoji socialni mreži občasno slišim pritožbe, kako določena oseba, po tem ko je dobila 

partnerja oziroma partnerko, nič več ne zahaja v družbo in kako je spremenila svoj način 

življenja. Vpliv partnerske zveze na videvanje s člani socialne mreže in na spremembe v njeni 

širini ter na spremembe stila življenja je tako postal osrednji predmet zanimanja v tem 

diplomskem delu. Pri tem je poleg same spremembe mogoče še pomembnejše zadovoljstvo 

študentov z le-to, saj tudi nekoliko okrnjena socialna mreža ne predstavlja ogrožajočega 

dejavnika v primeru, da zadošča posameznikovim potrebam.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1 MLADI IN POSTMODERNA 

»Ko so bile nase mame stare toliko kot mi, so bile zaročene in pričakovale otroke, imele so 

neko idejo, kaj bojo delale u življenju, jaz pa imam sedaj zelo dvomljivo in zelo nepraktično 

izobrazbo, nimam prstana na roki, nimam pojma, kdo sem, niti kaj bi počel v življenju. Ampak 

ko pogledam v prihodnost, se zavem, da vse, kar mi pove to, da nimam neke predvidene poti 

v življenju, je to, da si lahko sam skujem svojo pot«  (Kristen, 22 let, 1999, v Arnett, 2000, 

prev. av.). Že opis doživljanja tega mladega odraslega pokaže, da se obdobje mladostništva 

zelo spreminja. 

1.1    Odkritje mladosti in mladi odrasli 

Ule in Kuhar (2003) predstavljata življenjski potek posameznika kot življenjsko linijo ali 

biografijo. Tradicionalni življenjski potek klasične moderne je obsegal sinhrono izmenjevanje 

obdobij zgodnjega otroštva, izobraževanja, vstopa v delo in oblikovanja družine. Potek je bil 

standardiziran in začrtan s prehodi, ki so bili značilni za generacijo. To je vnašalo stabilnost v 

življenjske poteke in prehode ter s tem omogočalo načrtovanje prihodnosti. V zadnjih 

desetletjih pa se prehodi odmikajo od tradicionalnih normativnih pričakovanj, trendi se 

nagibajo k destandardizaciji in deregulaciji prehodov. V vseh modernih družbah se podaljšuje 

šolanje, veča se povprečna starost vstopa v prvo zaposlitev ter oblikovanja družine, 

pluralizirajo se oblike družinskega in partnerskega življenja (prav tam). 

 

Avtorici Ule in Kuhar (2003; Ule, 1999; 2002) navajata, da je bila mladost, ki jo opišeta kot 

obdobje, ko mlad človek ni več otrok, hkrati pa še ni priznan kot odrasel, »odkrita« šele v 

evropskem novem veku. Avtorici opišeta razvoj pojma mladost, ki se v modernih družbah 

najprej pojavi kot institucija uvajanja v odraslo družbo, kar imenujeta tradicionalna mladost 

oziroma prehodni psihosocialni moratorij. Po drugi svetovni vojni nov tip mladosti poudarja 

izobraževanje in samooblikovanje mladega človeka ter ponuja tudi izvenšolske, prostočasne 

dejavnosti, preizkušanje partnerstva in seksualnosti. Mladost postane formativno obdobje, 

ključno za ves nadaljnji življenjski potek. Konec sedemdesetih let  postajajo zaradi vpliva 

številnih kulturnih sprememb tradicionalni življenjski stili mladih in odraslih vse bolj podobni. 

Govori se o postadolescenci, ki zajema prvo polovico dvajsetih let (20–24 let), in o mladih 
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odraslih. To je obdobje intenzivne osebnostne in identitetne krize, ki sledi prvi krizi v 

adolescenci. Kriza izhaja predvsem iz neuspehov mladih, da bi se identificirali z družbo 

odraslih in s svojimi bodočimi vlogami v njej. Mladi ljudje imajo avtonomijo in odgovornost 

na nekaterih področjih (npr. potrošništvo in partnerstvo), ki so značilna za odrasle, preden 

po definiciji »odrastejo«. Prihaja torej do zameglitve meja med mladostjo in odraslostjo, med 

pripravo na »aktivno življenje« in med samim »aktivnim življenjem«.  

 

Jones, Vaterlaus, Jackson in Morrill (2014) pod pojmom mladi odrasli razumejo nekoliko širše 

obdobje od 18. do 25. leta starosti. Arnett (2000) pa se z izrazom mladi odrasli za obdobje od 

18 do 25 let ne strinja, ker naj bi impliciral, da je odraslost na tej stopnji že dosežena, kar pa 

ne drži, saj se večina mladih v tem obdobju še vedno izobražuje, večina še ni poročena in 

nima otrok. Tako sam predlaga izraz obdobje prehoda v odraslost (ang. emerging 

adulthood), saj mladi v tem obdobju utrjujejo svojo pot v odraslost. To je čas, ko je 

»posameznik že biološko dozorel, ima v veliki meri že izgrajeno osebno identiteto, dobro 

razvito prijateljsko mrežo in izkušnje s partnerstvom, osvobojen  je starševskega nadzora nad 

osebnimi zadevami« (Levpušček in  Zupančič, 2011, str. 5.) Arnett (2006) obdobje opiše kot 

obdobje nestabilnosti in raziskovanja identitete, kjer mladi preučujejo življenjske možnosti, 

ki so jim odprte, in tako postopoma pridejo do trajnejših izbir v ljubezni, poklicu in 

svetovnem nazoru. V tem obdobju se mladi osredotočajo nase, saj nimajo veliko socialnih 

obvez in imajo zato veliko osebne svobode. To je obdobje, ko posameznik ni več tako 

odvisen od drugih kot je otrok ali adolescent, hkrati pa še ni prevzel kakšne večje 

odgovornosti kot odrasel, zato ima odprtih veliko možnosti. To obdobje je najbolj raznoliko, 

spreminjajoče in polno možnosti za nadaljevanje življenja. Pojavlja se samo v družbah, ki 

posameznikom dopuščajo neko podaljšano obdobje raziskovanja samega sebe v poznih 

najstniških in dvajsetih letih. 

1.2 Življenjski stil mladih odraslih v postmoderni 

Ule in Kuhar (2002, str. 46) pravita, da »sodobno mladost zaznamujejo individualizacija ter 

avtonomija in spremenjeni specifični mladinski življenjski stili«. Družbene ustanove (npr. 

šola, družina, cerkev), ki so v preteklosti sodoločale življenjski potek mladih posameznikov, 

izgubljajo moč, zato je življenjski potek mladih posameznikov precej manj napovedljiv, z več 

svobode a tudi negotovosti (Zupančič, 2011). Posameznik je prisiljen k individualnemu, 
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osebnemu stilu življenja, dela, učenja. Mora se prilagajati, koordinirati, dolgoročno 

načrtovati, improvizirati, prenašati poraze, poskušati nove začetke, da pride do družbenega 

položaja, ki ni osvojen enkrat za vselej, ampak se mora posameznik truditi dan za dnem (Ule, 

1999).  

 

Mladi se srečujejo s problemi nezaposlenosti, posledično z ekonomsko in socialnovarstveno 

odvisnostjo od izvorne družine ter z daljšanjem procesa izobraževanja, ki ni več le priprava za 

vstop v delovni proces, temveč je postal tudi svojsko delo (Ule, 2002; 2008). Mednarodna 

raziskava Prehod v odraslost in osamosvajanje: primerjava med Avstrijo, Slovenijo in ZDA je  

pokazala, da Slovenski študentje  menijo, da se bodo prvič redno zaposlili, odselili od staršev 

in finančno osamosvojili okrog 26. leta, pri 28. letu pa naj bi se poročili in postali starši 

(Puklek Levpušek, 2011). 

1.3 Mladi in partnerstvo 

Švab (2001) opisuje, da se v postmoderni zaradi spremenjenih načinov izobraževanja, dela in 

zaposlitve ter spremenjenih razmerij med javnim in zasebnim (poklicne, družinske vloge) 

posamezna obdobja kreiranja družinskih potekov zamikajo. Kot najbolj očiten zamik opiše 

podaljševanje prehoda iz družine staršev v lastno družino oziroma fenomen podaljševanja 

mladosti, ki se manifestira skozi LAT fazo (living apart together), katero zaznamuje življenje 

otrok skupaj s starši in hkrati v svojih gospodinjstvih. Mladi med časom študija živijo pri 

starših, pa tudi po končanem šolanju vedno več mladih ostaja pri starših oziroma bivanje 

doma kombinira z občasnim bivanjem v študentskem domu, pri partnerju ali drugje. V 

primeru, da se odselijo od staršev, z njimi še vedno ohranjajo tesne stike ter uporabljajo 

njihove usluge in storitve. Odseljevanje ne pomeni nujno ustvarjanja lastne družine, ampak 

različne načine bivanja s prijatelji, partnerji ali drugimi sostanovalci. To vmesno obdobje 

označujejo neodvisnost in avtonomija mladih ter pojav kohabitacij, ki so »v Sloveniji legalno 

enakopravne zakonski zvezi« (Kuhar, 2007, str. 54). 

 

Furman in Buhrmester (1992, v Avsec in Zager Kocjan) pravita, da  ima večina mladih do 

obdobja srednjega mladostništva izkušnjo vsaj enega partnerskega odnosa, v začetku 

obdobja zgodnje odraslosti pa jih je večina vključenih v partnersko razmerje. Dodajata, da v 

tem obdobju »partnerski odnosi dobivajo vse bolj osrednjo vlogo v življenju posameznika in 
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mu nudijo najpomembnejšo socialno oporo« (prav tam, str. 123). Arnett (2006) navaja, da so 

mladostniške partnerske zveze bolj nestabilne in kratkotrajne, v obdobju prehoda v odraslost 

pa ljubezenske zveze postajajo stabilnejše, mladi začnejo z življenjem v partnerski skupnosti. 

Tudi Shulman in Kipnis (2001, v Avsec in Zager Kocjan, 20121) ugotavljata, da je v tem 

obdobju značilen zelo intenziven razvoj intimnih partnerskih zvez. S starostjo se veča 

pomembnost partnerskih odnosov kot virov opore in intimnosti, čeprav prijatelji in družinski 

člani ostajajo pomembne osebe v življenju posameznika. 

 

Kuhar (2007) navaja analize izsledkov kvalitativne raziskave, da se mladi pri odločitvi za 

oblikovanje svoje družine odločajo med prednostmi samskega življenja, ki sta po njihovem 

mnenju svoboda in avtonomija, ter prednostmi družinskega življenja, kar opredeljujejo kot 

občutek varnosti, zaupanja in intimnosti. Sodelujoči v raziskavi med drugim poudarjajo, da 

partnerstvo in starševstvo zahtevata “odnosno delo”, veliko pozornosti do drugega ter 

medsebojne naklonjenosti, kar lahko postane naporno in časovno potratno. Kljub temu 

večina meni, da bodo pri petintridesetih letih poročeni oziroma v stabilnem partnerskem 

odnosu. Raziskava avtoric Ule in Kuhar (2003) med študenti Ljubljanske univerze kaže, da 

ima 41 % mladih stalno zvezo, 22,4 % ima zgolj priložnostno zvezo, ostali pa niso v partnerski 

zvezi.  

2 MEDOSEBNI ODNOSI 

»Vstopanje v medosebne odnose, njihovo oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje so 

trajne dejavnosti slehernega človeka. So temeljni znak človekove družbene narave. Temu 

ustreza tudi potreba po druženju (afiliaciji), ki je ena od osnovnih človekovih potreb. Seveda 

je lahko ta potreba pri različnih ljudeh bolj ali manj izrazita, vendar ni nihče brez nje« 

(Gergen in Gergen, 1986, v Ule, 2004, str. 227). Ule (1993, str. 65) prav tako omeni, da je 

»značilnost vsakdanjega življenja prav obremenjenost z različnimi vrstami medosebnih oz. 

socialnih odnosov«. »So posledica trajnejših ponavljajočih se interakcij med dvema ali več 

osebami, ki temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti, privrženosti do drugega in tudi empatiji do 

drugih oseb v odnosu« (Ule, 2004, str. 224). Elementarna oblika socialnih odnosov so 

neformalni medosebni odnosi, ki temeljijo na neposrednem povezovanju posameznikov 

zaradi konkretnih potreb in ciljev oseb. Tem komplementarni so institucionalno urejeni 

odnosi (Ule, 1993). 
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Na vprašanje, zakaj se družimo oziroma kakšni so dejavniki, ki vzbujajo potrebo po druženju, 

Ule (2004) odgovarja: 

- potreba po pozitivnem vrednotenju sebe v očeh drugih ljudi; 

- potreba po sodelovanju; 

- lažje preživljanje stresnih situacij v družbi, skupno prenašanje bolečine in nesreč; 

- delitev zaupanja, solidarnosti, varnosti, sreče z drugimi. 

Po vsem tem pa povzame (prav tam, str. 228), da »nobeno naštevanje razlogov ali vzrokov 

druženja ne more razložiti same potrebe po druženju, je preprosto primarna potreba ljudi, 

nekaj, kar je značilno za človeški rod«. 

Tudi Argyle (1992, v Ule, 1993) poleg primerne oblike sprostitve in zabave ter dela, ki nam 

daje zadovoljstvo, za srečen življenjski stil, poudarja tudi socialne odnose z drugimi. Gergen 

in Gergen (1986, v Ule, 2004, str. 227) pa navajata negativne posledice nezaželene 

izoliranosti in osamljenosti človeka, kot je »dvom vase, neznosno dolgočasje, depresije, 

izguba samospoštovanja in gotovosti vase«.  

2.1 Intimni odnosi 

Posebno intenzivna oblika odnosov so intimni odnosi. Musek (1995, str. 109) navaja, da je 

»navezovanje tesnih medosebnih stikov med najpomembnejšimi dogodki v življenju vsakega 

človeka. Tesno prijateljstvo in partnerstvo sta naravni potrebi in hkrati vrednoti, ki ju 

priznavajo vse kulture. Bližnji odnosi pomenijo medosebne povezave, v katerih posamezniki 

vplivajo drug na drugega, so zmožni razvijati in vzbujati močna medsebojna čustva in 

mišljenja in so navadno dlje časa angažirani v skupnem življenju ali skupnih aktivnostih«. 

Avtorica Ule (1993, str. 65-66) intimne odnose razlaga kot neformalne medosebne odnose, ki 

vključujejo emocije in strasti akterjev odnosov. V prvi vrsti so to odnosi, zasnovani na spolni 

ljubezni. Vendar pa so lahko intimni tudi drugi odnosi, na primer odnos med starši in otroki, 

odnos med zaupnimi prijatelji. V te odnose vlagamo največ energije, pozornosti in napora, da 

jih vzpostavljamo, ohranjamo oziroma spreminjamo. Njihova temeljna značilnost je 

medsebojna soodvisnost partnerjev. Razvita oblika soodvisnosti je vzajemnost, kjer oba 

partnerja v enaki meri sodelujeta v oblikovanju odnosa, dajeta drug drugemu emocionalno 

in mentalno podporo in sta drug do drugega zaupljiva ter odprta.  
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Forgas (1987, v Ule, 2004, str. 232) navaja, da »dobri intimni odnosi z drugimi največ 

prispevajo k občutku osebne sreče. In obratno, slabi intimni odnosi prispevajo največji delež 

k občutku nesreče«, po čemer lahko sklepamo, da imajo intimni odnosi velik vpliv na 

kakovost posameznikovega življenja. 

2.2 Vrste medosebnih odnosov 

Skozi življenjski potek srečamo veliko ljudi, ki nas privlačijo, vendar z vsemi ne moremo 

vzpostaviti tesnejšega odnosa, saj le-te oblikujemo v procesu, ki terja svoj čas, poleg tega pa 

ti predpostavljajo toliko medosebnih stikov in odvisnosti, da jih ne moremo imeti z 

neomejenim številom ljudi (Musek, 1995, str. 110-116). 

 

Ule (1993) kot glavne vrste medosebnih odnosov opredeli »prijateljski odnos, partnerski 

odnos, odnos med starši in otroki, sorodniški odnos in odnos med sodelavci«. V nadaljevanju 

si bomo pogledali prijateljski, partnerski odnos ter odnos z družino, ki jih tudi BiBirditt in 

Antonucci (2007) ter Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer (2013) omenjajo kot najpomembnejše 

odnose za blagostanje posameznika. 

2.3 Prijateljski odnos 

Cicero se je že leta 44 pred našim štetjem spraševal o prijateljstvu. V svojih spisih poudari, da 

je »prijateljstvo močnejše od sorodstvenih vezi, z modrostjo je največji dar, kar jih je narava 

poklonila človeku. Brez njega ni vredno živeti: polepša življenje in lajša nesrečo, ker srečo ali 

nesrečo delimo z drugimi« (Cicero, 2004, str. 9). Tudi Ule (1993) zapiše, da so prijatelji 

»najpomembnejši izvor življenjskega zadovoljstva (str. 112)«. 

 

Argyle (1992, v Ule, 1993) navaja, da ima v Angliji posameznik v povprečju 5 tesnih 

prijateljev, 15 manj tesnih in 20 oseb, ki predstavljajo socialno mrežo, na katero se 

posameznik opre. 

 

Jones, Vaterlaus, Jackson in Morrill (2014, str. 52) ugotavljajo, da so za socialno mrežo 

mladih odraslih ključnega pomena prijatelji. Tudi Ule (1993, str. 114) navaja, da je 

»prijateljstvo zlasti za adolescente najbolj intenziven odnos«, ki ima »pomembne psihološke 

in sociološke cilje« (prav tam, str. 113).  
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2.3.1 Odnos z družino 

Wrzus, Hänel, Wagner in Neyer (2013) navajajo, da družinska socialna mreža predstavlja 

najbolj stabilen del socialne mreže posameznika, saj se od adolescence do starosti le malo 

spreminja. Tudi Ule (1993, str. 116) pravi, da so »zaradi močne navezanosti med starši in 

otroki njihovi medsebojni intimni odnosi zelo dolgotrajni«. 

 

Švab (2001) dodaja, da na družinsko življenje v postmodernih časih vpliva tudi podaljšana 

odvisnost mladih odraslih od primarne družine. Ta mladim omogoča poleg finančne in 

nastanitvene pomoči tudi dostop do socialnega kapitala in neformalnih mrež, emocionalno 

ter moralno podporo.  

2.3.2  Partnerski odnos 

Erikson (1963, v Avsec in Zager Kocja, 2011) kot eno ključnih razvojnih nalog na prehodu v 

odraslost postavi vzpostavitev intimnega partnerskega odnosa. 

 

Collins, Welsh in Furman (2009, v Avsec in Zager Kocja, 2011, str. 123) termin partnerski 

odnosi definirajo kot »vzajemne prostovoljne interakcije močne intenzitete, ki jih označujejo 

izrazi naklonjenosti in trenutno ali pričakovano spolno vedenje«. »Zaradi visoke stopnje 

intimnosti, vključenosti v življenje drugega, seksualnega razmerja, je ljubezenski odnos 

izjemno ekskluziven odnos, ki izključuje vse druge ljubezenske odnose v istem času, včasih pa 

celo opuščanje drugih odnosov nasploh, da bi se toliko bolj intenzivirala ljubezen z ljubljeno 

osebo« (Ule, 2004, str. 232). 

 

2.3.2.1 Ljubezen 

»Ljudje se poročamo in tudi ločujemo zaradi ljubezni. Ljudje spreminjamo in menjavamo 

svoja partnerstva; ne zato, da bi se v njih končno otresli ljubezni, temveč zato, ker tako 

zahteva zakonitost izpolnjene ljubezni« (Beck in Beck Gernsheim, 2006, str. 20). 

 

Beck Gernsheim (2006, str. 89), ki pravi, da je v sodobni družbi (zakonska) zveza osvobojena 

izpod jarma pritiskov in potreb, ki so jih narekovala tradicionalna družinska gospodarstva, se 

nadalje sprašuje, na čem lahko temelji ta nova skupnost, ter odgovarja, da je njena osnova 
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ljubezen. To je precej neopredeljena beseda, ki lahko marsikaj pomeni, saj se je vsebina tega, 

kar naj bi ljubezen bila, v zadnjih desetletjih neštetokrat spremenila. 

 

Milivojević (2008, str. 620) poda definicijo ljubezni: »Ljubezen je prijetno čustvo, ki ga oseba 

čuti do objekta, ki ga doživlja kot dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta. 

Mogoča je zaradi psihičnega mehanizma navezanosti, ki temelji na internalizaciji ljubljenega 

objekta, kar imenujemo čustvena navezanost«. Musek (1995, str. 68) pa ljubezen opredeljuje 

kot »stanje, ko posameznik čuti izjemno simpatijo, naklonjenost in privlačnost do druge 

osebe, ki pogosto (ne pa vedno) čuti enako«. 

Bercheid, Snyder in Omoto (1989, v Musek, 1995, str. 89) so ugotovili, da med študenti pri 

identificiranju sebi najbližje in najbolj pomembne osebe prevladuje izbor ljubezenskega 

partnerja.  

2.3.2.2 Vpliv socialne mreže na partnersko zvezo 

Raziskovalci so se začeli zavedati, da je potrebno za popolno razumevanje delovanja 

romantične zveze upoštevati vpliv socialne mreže, katere odobritev razmerja napoveduje 

zadovoljstvo, zavezanost, kakovost in stabilnost romantičnega razmerja. Opravljene so bile 

študije, ki pravijo, da socialna mreža povečuje odobravanje partnerske zveze v primeru 

spremembe statusa v zvezi (na primer zaroka), najboljši prijatelji pa odobravajo zvezo v 

primeru ocenitve partnerja kot osebe s pozitivnimi lastnostmi, zveze pa ne odobravajo v 

primeru občutka, da bo slabo vplivala na prijateljevo blaginjo (Etcheverry, Le in Hoffman, 

2013). 

2.3.2.3 Samskost 

Življenjski stili in prehodi v postmoderni niso več predvidljivi, ampak so vezani na 

posameznikovo individualnost. Tako v današnjem času postaja s pluralnostjo družinskih oblik 

tudi samskost vedno bolj sprejemljiv način življenja. Ule in Kuhar (2003, str. 50) navajata, da 

je danes postala celo definicija samskosti problematična, saj »nekateri od tistih, ki se štejejo 

za samske, živijo v skupnem gospodinjstvu s prijateljem/ico, ali pa imajo stabilno 

partnerstvo, ne da si delijo gospodinjstvo. V novih oblikah sodobnega, predvsem urbanega 

življenja samski status ne pomeni nujno odsotnosti drugega, ampak samo to, da si dva 
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človeka nista izbrala oblike zakonskega življenja in da raje živita občasno skupaj in obenem 

narazen«. 

 

Sitter (2012) upoštevajoč človekovo potrebo po bližini in posledično gradnje globljih odnosov 

raziskuje vzroke za samskost žensk v Sloveniji in ugotavlja, da je samskost velikokrat 

posledica neuspelih preteklih partnerskih razmerij in s tem povezanih razočaranj ter 

odsotnost interesa po iskanju novega partnerja. Poleg tega omenja še spremenjen položaj 

ženske v družbi v smislu ekonomske neodvisnosti in kreiranja lastne poklicne vloge. 

Samskost povezuje tudi s potrebo po vztrajanju v statusu mladih odraslih, nepripravljenostjo 

na partnerstvo in starševstvo, strah pred odgovornostjo, željo po svobodi in avtonomiji. 

Zaključuje z mislijo, da »s pojavom moderne družbe, ki posamezniku omogoča dokaj visoko 

stopnjo ekonomske neodvisnosti in socialne varnosti, ekonomski in socialni temelj za 

sklepanje in dolgoročno ohranjanje zakonske zveze vedno bolj izgubljata svoj pomen. Na 

njuno mesto pa prihajajo dejavniki, ki spodbujajo iskanje samega sebe, razvoj lastnih 

potencialov in osebnostno rast« (prav tam, str. 82). 

Beck (2006, str. 165) pravi, da mora samski človek nenehno skrbeti za ohranjanje dobrih 

odnosov s prijatelji in znanci, ki jih potrebuje ob najrazličnejših priložnostih. Njegov krog 

prijateljev mora biti trden in stabilen. Intenzivnost prijateljstev sodi k najprijetnejšim platem 

samskega življenja, vendar mora imeti posameznik tudi stabilen poklic, ki mu nudi 

zagotovljen dohodek ter bogate družbene izkušnje, iz katerih lahko po drugi strani črpa tudi 

pozitivno samopodobo in vrsto potrditev. Bolj kot se posamezniku posreči vzpostaviti 

uspešen model današnjega individualističnega bivanja, bolj ga bo ravno ta življenjski slog 

oviral pri iskanju partnerstva. Želja po partnerstvu narašča, vendar ima uspešna oseba vedno 

manj možnosti v svojem natančno organiziranem življenju najti prostor za drugo osebo, kar 

lahko povzamemo z Beckovo (2006, str. 165) mislijo – »konstrukcije samostojnosti se tako 

spremenijo v rešetke osamljenosti«. 

3 SOCIALNA MREŽA 

Angleški izraz »Social network« se v slovenščino prevaja kot socialna mreža ali socialno 

omrežje. V sociologiji se večkrat uporablja izraz omrežje, ki ga Ramovš (2014) definira kot 

»sistem več socialnih mrež«. Avtor nadaljuje, da »sociološko raziskovanje teži po uvidih v 

splošne zakonitosti družbe, večinoma na makro ali globalni ravni, zato se osredotoča na 
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socialna omrežja v družbi; če pa raziskuje posamezno od njih, bi moralo uporabljati pojem 

socialna mreža« (prav tam). Skozi pregled definicij socialnih omrežij in socialnih mrež 

različnih avtorjev opazimo, da vsi avtorji ne ločujejo socialnih mrež od omrežij; Novak (2004) 

zapiše, da so ob začetku raziskovanja socialnih omrežij le te imenovali socialne mreže.  

 

Iglič (2001, str. 170) poda definicijo: »Socialno omrežje vključuje relativno stabilne vezi, ki jih 

posameznik vzdržuje s svojim socialnim okoljem. Te vezi so lahko realizirane v smislu, da 

posamezniku v trenutku merjenja omogočajo dostop do različnih resursov (na primer, 

pomoči v gospodinjstvu, informacij, in denarja), ga povezujejo v organizacijske kontekste (v 

delovno okolje in prostovoljne organizacije), ali zadovoljujejo njegove potrebe po intimnosti 

in sociabilnosti. Lahko so latentne, kar pomeni, da se bo posameznik obrnil nanje šele takrat, 

ko se bo znašel pred problemom ali v stiski. Množica realiziranih in latentnih vezi v 

posameznikovem okolju tvori njegovo ego-centrično omrežje«. Po Piersonu (2002, v 

Martinjak, 2004, str. 488) je socialna mreža »splet odnosov, skozi katere so ljudje povezani«, 

po Ramovšu (2014) pa preprosto »človekova povezanost z drugimi«. 

 

Casaquero, Ovelar, Romo in Benito (2013) osebno mrežo ali ego mrežo definirajo kot nabor 

osebnih odnosov, preko katerih je posameznik del večjih socialnih struktur. Avtorici Hlebec 

in Kogovšek (2006) socialna omrežja delita na popolna in egocentrična. Pri popolnem 

omrežju v medsebojno povezani skupini oseb opazujemo vse pripadajoče odnose, na primer 

v razredu opazujemo prijateljske odnose. Pri egocentričnem omrežju pa opazujemo slučajno 

izbrane enote oziroma osebe, katere avtorici imenujeta ego in njihova egocentrična oziroma 

osebna ali lokalna omrežja, ki jih sestavljajo druge osebe – avtorici jih imenujeta alterji.  

3.1 Vrste socialnih mrež 

Različni avtorji podobno zaznavajo plasti socialne mreže oziroma vrste omrežij posameznika. 

 

Notranjo plast, ki jo Pollet, Roberts in Dunbar (2011) imenujejo podporna skupina, (ang. 

support group) sestavlja približno pet bližnjih, pri katerih bi posameznik iskal pomoč in 

podporo v času krize. Campbell in Lee (1991, v Hlebec in Kogovšek, 2006, str. 54) to plast 

imenujeta emocionalno-intimno omrežje, ki ga sestavljajo osebe, s katerimi je posameznik 

tesno in intimno povezan. Omrežje je majhno, gosto povezano, osebe se navadno med seboj 
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poznajo in družijo. Pogosto gre za partnerja in najboljše prijatelje, BiBirditt in Antonucci 

(2007) pa dodajata tudi druge družinske člane, kot so starši sorojenci in otroci. 

 

Naslednjo plast, ki jo Pollet, Roberts in Dunbar (2011) imenujejo sočutna skupina (ang. 

sympathy group), sestavljajo osebe, katere bi nenadna smrt posameznika zelo prizadela. To 

plast sestavlja približno 15 oseb, vključno z osebami iz podporne skupine. Campbell in Lee 

(1991, v Hlebec in Kogovšek, 2006, str. 54) drugo plast imenujeta socialno omrežje, ki ga 

sestavljajo osebe, s katerimi si posameznik izmenjuje usluge; odnosi niso nujno intimni, so pa 

recipročni. Velikost in sestava omrežja sta kulturno pogojeni, omrežje obsega od 10 do 20 

članov. 

 

Širšo socialno mrežo pa, po Pollet, Roberts in Dunbar (2011), sestavljajo tudi osebe, ki so 

posamezniku manj čustveno blizu in s katerimi ima manj stikov. Te šibke vezi v zunanji plasti 

so pomemben vir informacij in nasvetov, kar poudarjata tudi Campbell in Lee (1991, v 

Hlebec, Kogovšek, 2006, str. 54), ki tretjo plast imenujeta informacijsko-instrumentalno 

omrežje. Omenjata, da to omrežje zajema od 80 do 130 članov, ki posamezniku zagotavljajo 

bolj specializirane oblike opore, kot je iskanje nove zaposlitve, pravna pomoč … Omrežje je 

redko, vezi so šibke, sestava je kulturno pogojena. 

 

Campbell in Lee (1991, v Hlebec, Kogovšek, 2006, str. 54) omenjata še globalno omrežje, ki 

zajema vse osebe, ki jih posameznik pozna; po raziskavah sodeč je to približno 500 oseb. 

 

Ramovš (2014) socialne mreže posameznika deli nekoliko drugače od prej omenjenih 

avtorjev na naravne (družina, sosedje, sorodniki, prijatelji, sodelavci), umetno oblikovane za 

krajši čas ali za parcialne vidike življenja (samopomočne skupine, terapevtske skupine …), 

trajnejše in bolj celostne socialne mreže za socialno urejanje (prevzgojni zavodi, komune …) 

in nadomestne socialne mreže ob izpadu kake bistvene socialne funkcije iz naravnih socialnih 

mrež (rejniške skupine, domovi za starejše občane …). 

 

Kot je že bilo omenjeno, se skozi zgodovino spreminjajo življenjski poteki posameznika, ob 

tem pa se, kot navaja Ramovš (prav tam), spreminjajo tudi socialne mreže. Avtor glede na 

zgodovinski razvoj omenja tri vrste socialnih mrež, ki danes delujejo vzporedno. Že tisočletja 
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delujejo tradicionalne socialne mreže, v katere sodi sorodstvo, sosedje, pripadniki verske 

skupnosti …, v zadnjih dveh stoletjih so posamezniku postale pomembne tudi moderne 

socialne mreže šolstva, zdravstva, zavarovanj …, zadnja leta v postindustrijski družbi pa se 

vključujemo tudi v postindustrijske, informacijske socialne mreže, kamor sodijo skupine za 

samopomoč, internetna družabna omrežja … 

3.2 Razlike v velikosti in sestavi socialnih omrežij 

Pollet, Roberts in Dunbar (2011) navajajo, da obstajajo velike razlike v velikosti in sestavi 

osebnih socialnih omrežij posameznika, ki so povezane z značilnostmi posameznika, kot je 

starost, socialno ekonomski status, stan in spol, pri katerem BiBirditt in Antonucci (2007) 

ugotavljata, da imajo ženske več prijateljev kot moški, ter k pomembnim značilnostim 

dodajata še raso.  

 

Raziskava socialnih omrežij avtoric Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj (2003) iz leta 2000, 

ki je bila opravljena med 1033 polnoletnimi Ljubljančani, prav tako kaže, da se velikost 

omrežja posebej razlikuje po starosti in spolu sodelujočih. Mlajši imajo večja socialna 

omrežja kot starejši, moški pa imajo po raziskavi sodeč manjša omrežja kot ženske, kar se ne 

sklada z vrsto drugih raziskav (na primer Van der Poel, 1993, v Kogovšek, Hlebec, Dremelj in 

Ferligoj, 2003), ki kažejo glede na spol obratne rezultate. Avtorice (prav tam) prav tako 

ugotavljajo, da ženske v svoja socialna omrežja vključujejo večje število sorodnikov in 

nekoliko manjši odstotek prijateljev kot moški. Ženske imajo v svojem omrežju večje število 

oseb, na katere se lahko obrnejo po najbolj osebno oporo, moški pa imajo več oseb, ki nudijo 

le posamezne specializirane vrste opore.  

 

Pollet, Roberts in Dunbar (2011) kot naslednjo pomembno značilnost posameznika, ki vpliva 

na velikost in sestavo socialne mreže, štejejo osebnost. Psihološka teorija osebnosti 

predvideva, da vedenje ljudi lahko do neke mere razložimo v smislu osnovnih osebnostnih 

lastnosti. Ena izmed teh osebnostnih lastnosti je tudi ekstrovertiranost. Ekstrovertirane 

osebe imajo boljše socialne veščine, bolj sodelujejo in uživajo v socialnih aktivnostih kot 

introvertirane. Več študij (Bolger in Eckenrode, 1991; Swickert, Rosentreter, Hittner in 

Mushrush, 2002, v Pollet, Roberts in Dunbar, 2011) je dokazalo pozitivno korelacijo med 

ekstravertiranostjo in velikostjo socialne mreže. Tudi Pollet, Roberts in Dunbar (2011) v svoji 
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raziskavi zaključujejo, da je socialna mreža ekstrovertiranih širša v vsaki plasti, vendar 

dodajajo, da ekstrovertirani niso emocionalno bliže osebam v svoji socialni mreži. Roberts in 

Dunbar (2010) navajata, da obstaja »povezava med širino socialne mreže in čustvenostjo, 

bližino odnosov v socialni mreži – manjše mreže imajo navadno manj članov, vendar večjo 

stopnjo emocionalne bližine kot večja omrežja« (prev. av.). Ti rezultati poudarjajo 

pomembnost upoštevanja ne le velikosti socialnega omrežja, ampak tudi kakovosti odnosov 

s člani omrežja.  

 

BiBirditt in Antonucci (2007) v študiji sicer obravnavata socialne mreže in blagostanje 

poročenih oseb, vendar menim, da so podatki glede na statistične podatke o zmanjšanem 

število zakonskih zvez in porastu kohabitacij, ki jih navaja tudi avtorica Švab (2007), 

relevantni tudi za neporočene pare. BiBirditt in Antonucci (2007) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da je za osebe brez najboljšega prijatelja za njihovo blagostanje najbolj 

pomemben dober odnos s partnerjem, pri osebah z najboljšim prijateljem, pa je blagostanje 

največje v primeru vsaj dveh kvalitetnih razmerij, pri katerih to ni nujno partner. Avtorja 

navajata različne raziskave, ki pravijo, da se lahko oseba z zelo kvalitetnim partnerskim 

odnosom brez prijateljev počuti osamljeno, saj potrebuje podporo in bližino iz različnih 

socialnih virov, sama pa v svoji raziskavi ugotavljata, da sta za blagostanje posameznika 

najpomembnejša družina in partner, saj so prijatelji za blagostanje pomembni, vendar ga le 

kratkotrajno zvišajo. 

 

Weiss (1969, v BiBirditt in Antonucci, 2007, str. 596) razlaga, da je »pomembno prejemati 

podporo iz različnih odnosov oziroma socialnih razmerij, saj nikakršen odnos ne more 

zapolniti vse posameznikove potrebe po podpori. Tako se lahko oseba navkljub partnerjevi 

podpori počuti depresivno, saj čuti pomanjkanje podpore prijateljev« (prev. av.). Po njegovi 

teoriji je torej pomembno prejemati podporo iz različnih socialnih virov. Tudi Fiori (2006, v 

BiBirditt in Antonucci, 2007) poudarja, da osebe z raznolikimi socialnimi mrežami poročajo o 

boljšem počutju (ang. well-being) kot osebe z ožjimi socialnimi mrežami. BiBirditt in 

Antonucci (2007) pa skozi svojo raziskavo ugotavljata, da je za blagostanje posameznika bolj 

kot širina socialne mreže oziroma prisotnosti različnih odnosov pomembna kakovost teh 

odnosov.  
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3.3 Spremembe socialne mreže skozi življenje 

Wrzus, Hänel, Wagner in Neyer (2013) navajajo, da se socialna mreža posameznika skozi 

življenje spreminja. V svoji študiji so raziskali vpliv starosti in večjih življenjskih dogodkov na 

spreminjanje socialne mreže. Ugotovili so, da se mreža povečuje do mlade odraslosti, potem 

pa začne nekoliko upadati; tako osebna mreža kot mreža prijateljev se rahlo zmanjšujeta 

skozi odraslost, družinska mreža je skozi življenje stabilna, drugi odnosi, kot so na primer 

odnosi s sosedi in sodelavci, pa so hitro spreminjajoči, saj so pomembni samo določen čas v 

življenju. Na te spremembe vplivajo tudi specifični pomembni dogodki v določenem 

starostnem obdobju. Avtorji tako potrjujejo, da se socialna mreža skozi življenjski potek 

posameznika spreminja, skoraj vsak posameznik pa ima skozi celotno življenje stabilno in 

razmeroma nespremenljivo socialno mrežo, sestavljeno iz družine in zaupnih prijateljev, ki ga 

spremljajo skozi pozitivne in negativne spremembe v življenju. To lahko povežemo z 

raziskavo Sherman, de Vries, in Lansford, (2000, v BiBirditt in Antonucci, 2007), ki zaključuje, 

da so zakonci oziroma partnerji ter družina pomembni za splošno dobro počutje, prijatelji pa 

pogosto z zagotavljanjem tovarištva in druženja povečujejo občutek dnevnega dobrega 

počutja.  

3.4 Socialna izolacija 

S socialnimi mrežami in socialno oporo je povezan tudi pojem socialne izolacije. Socialno 

izolacijo Hvalič Touzery (2013) opiše kot »odsotnost socialnih mrež ali umik posameznika, kar 

vodi k zmanjševanju stikov oz. zoževanju socialne mreže na le eno specifično skupino ljudi ali 

vsesplošno izolacijo prizadetega posameznika. Zanjo je značilna odtujenost, pomanjkanje 

intimnih stikov, nezaupljivost do drugih in samozadostnost«. 

 

Avtorica Ule (2004) opozarja na razlikovanje med socialno izolacijo in osamljenostjo. Slednjo 

definira kot stanje, ko je »človekova mreža socialnih odnosov manjša oziroma manj 

zadovoljujoča, kot si človek želi in ko človek ne more zadovoljiti potreb socialno psihološkega 

izvora« (prav tam, str. 227), socialna izolacija pa je »največkrat fizična nezmožnost 

navezovanja stikov« (prav tam). Avtorica Hvalič Touzery (2013) nadaljuje, da »socialna 

izolacija postane resna grožnja šele tedaj, ko jo posameznik občuti kot osamljenost«.  
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4 SOCIALNA OPORA 

Kogovšek, Hlebec, Dremelj in Ferligoj (2003, str. 193) navajajo, da »enega najpomembnejših 

vidikov raziskovanja socialnih omrežij predstavlja povezava s širokim področjem socialne 

opore, tako v smislu mentalnega kot fizičnega zdravja in socialno intervencijskih 

programov«. Socialno oporo Douglas in Jenine (2007) opisujeta kot dejanske in zaznane vire, 

ki so posamezniku na voljo od prijateljev, družine in znancev. 

 

Hlebec in Kogovšek (2003) pri opredelitvi socialne opore kot najpomembnejše začetnike 

sistematičnega raziskovanja le-te navajata Casssela (1976), Caplana (1974) in Cobba (1976). 

Vsi trije avtorji se osredotočajo na socialno oporo kot zaščito pred stresnimi vplivi okolja. 

Poleg tega prvi poudarja, da so lahko določene vezi, posebno najbližje, vir opore in tudi vir 

stresa. Drugi omenja pomembnost vzajemnosti in trajnosti najbližjih in tudi oddaljenih 

odnosov. Zadnji pa poleg zaščite pred stresom socialno oporo omenja tudi kot dejavnik 

dobrega počutja. Tudi kasnejši raziskovalci poudarjajo pomen emocionalne opore 

najpomembnejših drugih kot najmočnejši dejavnik za zmanjševanje stresa in dobro počutje. 

 

Vaux (1988, v Hlebec in Kogovšek, 2003) socialno oporo opazuje skozi tri elemente: 

- Viri socialne opore, ki predstavljajo dele socialnega omrežja, na katerega se posameznik 

obrača po oporo in pomoč. Ta omrežja, ki jih imenuje omrežja »socialne opore ali osebna 

omrežja« (prav tam, str. 273), so relativno stabilna po velikosti in sestavi, razen v obdobju 

življenjskih prehodov in večjih sprememb. 

- Oblike socialne opore so dejanja z namenom pomoči posamezniku, ki pa ne nujno 

pomagajo, saj je izid odvisen od vrste kontekstualnih dejavnikov. 

- Posameznikova subjektivna zaznava socialne opore pa je ocena prisotnosti, zadostnosti in 

kvalitete opore. 

 

Model socialne integriranosti »raziskuje socialno oporo predvsem skozi raziskovanje omrežij, 

ki nudijo socialno oporo, bodisi širših vezi v okviru lokalne oziroma sosedske skupnosti bodisi 

intimnejših pomembnih drugih« (Hlebec in Kogovšek, 2003, str. 112). Del raziskav se je torej 

osredotočil na integriranost posameznika v najširšo skupnost, drugi del pa se nanaša samo 

na najintimnejše odnose. Nekje med tema dvema ekstremoma je raziskovanje socialne 
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opore v kontekstu različnih značilnosti omrežij socialne opore, katerega rezultati opozarjajo 

na dejstvo, da velikost in gostota omrežja ne povesta veliko o kakovosti in zadostnosti 

podpore. Različne vrste odnosov dajejo različne vrste socialne opore; emocionalno oporo ter 

druženje posameznik navadno prejme od najbližjih oseb, instrumentalno in informacijsko 

oporo pa iz bolj šibkejših vezi (Hlebec in Kogovšek, 2003). Socialna opora torej prihaja iz 

različnih virov in vključuje osebe s katerimi ima posameznik tesne vezi in tudi tiste, s katerimi 

je njegova socialna izmenjava bolj omejena. 

 

Vrste socialne opore (Vaux 1988; Cauce et al 1990; Walker, Wasserman in Wellman 1994; 

Wan, Jaccard in Ramey 1996, v Hlebec in Kogovšek, 2003; Viel in Baumann, 1992, v 

Kogovšek, Hlebec , Dremelj in Ferligoj (2003): 

- instrumentalna (tudi materialna) opora se nanaša na pomoč v materialnem smislu 

(posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih ipd.); 

- informacijska opora se nanaša na informacije, ki jih anketiranec običajno potrebuje ob 

kakšni večji življenjski spremembi (npr. ob selitvi, iskanju nove službe); 

- emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah (smrti bližnjega, ločitvi, 

težavah v družini ali na delovnem mestu ipd.) in 

- druženje, ki predstavlja socialno oporo v obliki neformalnega občasnega druženja (izleti, 

obiskovanje, kino ipd.). 

5 SOCIALNI KAPITAL 

Burt (1992, v Peršolja Černe, 2004, str. 68) »medsebojne odnose v socialni mreži razume kot 

dobro naložbo. Poimenuje jih z besedo socialni kapital, za katerega je značilno, da povečuje 

donos, je last vseh udeleženih v socialni mreži, se ne izčrpa, vanj vlagamo (temelji na 

recipročnosti, izmenjavi, dvosmernosti) in je virtualen«. Martinjak (2004) pa socialne vezi 

omenja kot najpomembnejšo osnovo za preživetje, saj so izvor socialnih resursov, ki so poleg 

osebnih resursov pomembni za uspeh posameznika. Cohen in Prusak (2001, v Martinjak, 

2004, str. 429) socialni kapital postavljata v korelacijo z zalogo aktivnih vezi med ljudmi, in 

»sicer z zaupanjem, vzajemnim razumevanjem in vedenjem, ki povezuje člane socialne 

mreže in skupnosti ter omogoča sodelovanje«.  
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Socialni kapital je po Bourdieuju (1985, v Vidovič, 2003, str. 172) »skupek akterjevih 

dejanskih in potencialnih resursov, ki se navezujejo na lastništvo trajnih omrežij bolj ali manj 

institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in prepoznavanja oz. s članstvom v 

skupinah«. Dragoš (2003) socialni kapital definira kot dobrino, ki nastaja v socialnih omrežjih, 

Martinjak (2004, str. 492) pa ga razume kot »družbeni in individualni vir, ki se manifestira 

skozi socialne odnose in mrežno strukturo posameznika in družbe«.  

 

»Obseg posameznikovega kapitala je odvisen od velikosti omrežja poznanstev, ki ga lahko 

učinkovito mobilizira, in od velikosti kapitala (ekonomskega, kulturnega ali simboličnega), ki 

ga ima vsaka od oseb v svojem omrežju. Omrežje poznanstev posamezniku ni prirojeno in 

tudi ni pridobljeno enkrat za vselej, temveč ga mora posameznik ohranjati s trudom. Da bi se 

socialni kapital reproduciral, si mora posameznik nenehno prizadevati za družabnost, za 

kontinuirane menjave, v katerih se prepoznavanje neprestano potrjuje« (Bourdieu, 1985 v 

Vidovič, 2003, str. 172). Posameznik si lahko povečuje zaloge socialnega kapitala s širjenjem 

svojega socialnega omrežja. Čim več ljudi pozna, tem večja je gostota socialnih kontaktov, ki 

jih lahko mobilizira (Vidovič, 2003, str. 175). 

6 ODNOSI IN ZDRAVJE 

Bandura (1981, v Beck Gernsheim, 2006, str. 59) pravi, da »tesna zaupna zveza s sočlovekom 

nudi posamezniku pomembno psihično zaščito in mu znatno olajša prilagajanje 

spremembam, ki so v današnji družbi postale nujne« ter dodaja, da »kakovost specifičnega 

razmerja s človekom, ki je vreden našega popolnega zaupanja, na katerega razumevanje 

lahko vselej računamo in na katerega se lahko kadarkoli obrnemo s svojimi problemi, je 

poseben dejavnik zaščite« (prav tam, str. 60). Številne raziskave so pokazale, da so intimni 

odnosi pomembni za dobro počutje in zdravje, hkrati pa težave znotraj njih oziroma izguba 

pomembnih odnosov negativno učinkuje na zdravje in počutje posameznika (Vaux 1988, v 

Hlebec in Kogovšek, 2003). 

 

Douglas in Jenine (2007) navajata, da raziskave kažejo vpliv socialne opore in socialnega 

kapitala na obolevnost in umrljivost ter tudi splošno dobro počutje posameznika, kar 

ugotavljata tudi Berkman in Syme (1979, v Peršolja Černe, 2004), ki širino in delovanje 

socialne mreže poleg varovanja zdravja povezujeta tudi z življenjsko dobo. Bauer (2008) 
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posebno pozornost posveča osamljenosti, ki ne povzroča le telesnih bolezni, temveč tudi 

znižuje življenjsko dobo. Po izgubi pomembnih medčloveških vezi osebe lahko izgubijo 

motivacijo za življenje in trpijo zaradi občutkov nesmiselnosti, kar lahko privede do depresij 

in drugih psihičnih kriz. Jontes, Vaterlaus, Jackson in Morrill (2014) depresijo in nesrečnost 

omenjajo v povezavi z negativno oceno socialne mreže. 
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III. EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

»Vstopanje v medosebne odnose, njihovo oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje so 

trajne dejavnosti slehernega človeka« (Ule, 2004, str. 227). S tem pa posameznik oblikuje 

svojo socialno mrežo. Sestava in širina socialne mreže sta pomembni, saj nakazujeta na 

socialne vire posameznika. Socialni viri pogosto prinesejo koristne učinke na zdravje ljudi, 

dobrobit in izpolnjevanje življenjskih nalog (Wrzus, Hänel, Wagner in Neyer, 2013).  

Skozi različna življenjska obdobja ter ob pomembnih življenjskih dogodkih se socialna mreža 

spreminja (Wrzus, Hänel, Wagner in Neyer, 2013). »Za postmoderno je značilno zamikanje 

posameznih življenjskih obdobij. Prisotno je odlaganje odločitve za starševstvo ter za 

sklenitev zakonskih zvez« (Švab, 2001, str. 169), katere Wrzus, Hänel, Wagner in Neyer 

(2013) opisujejo kot pomembne življenjske dogodke, ob katerih se spreminja tudi socialna 

mreža.  

V času študija se torej redko srečujemo z že omenjenimi pomembnimi dogodki, vsekakor pa 

so v tem času prisotne sklenitve partnerskih zvez, pri katerih se osebi do določene mere 

spremeni način življenja, posledično pa se spremeni tudi širina in sestava socialne mreže. 

Zaradi pomembnosti vloge, ki jo socialna mreža predstavlja v posameznikovem življenju, se 

postavlja vprašanje, kakšne so spremembe življenjskega stila in s tem povezane socialne 

mreže po vstopu v partnersko zvezo pri študentih ter kako vplivajo na osebno zadovoljstvo.  

2 CILJI RAZISKAVE 

Namen diplomskega dela je raziskati, kako se po vstopu v novo partnersko zvezo spremeni 

socialna mreža študentov in študentk, kako zadovoljni so s spremembo, in odgovoriti na 

vprašanje, kako socialna mreža vpliva na partnersko zvezo. Poleg tega se bom osredotočila 

še na spremembe življenjskega stila po vstopu v partnersko zvezo, preverila zadovoljstvo s 

spremembami in lastno dejavnost za primernejši življenjski stil. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na kakšen način se spremeni posameznikova socialna mreža po vstopu v partnersko zvezo? 

Kako zadovoljne so osebe s spremembo socialne mreže? 

Kje osebe vidijo vzroke za spremembo socialne mreže? 
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Kako mladi v partnerskih zvezah opredeljujejo vpliv socialne mreže na partnersko zvezo? 

Kakšne so spremembe življenjskega stila ob vstopu v partnersko zvezo in kakšno je 

zadovoljstvo s temi spremembami? 

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Spremembe v socialni mreži sem raziskovala z uporabo kvalitativne metodologije. 

4.1 Opis vzorca in postopek zbiranja podatkov 

Vzorec, ki je izbran namensko, predstavlja šest oseb, starih od 21 do 25 let, od tega štiri 

osebe ženskega in dve moškega spola. Zaradi primerljivosti imajo vse osebe status študenta, 

se izobražujejo v Ljubljani in so v vsaj pol leta trajajoči partnerski zvezi. 

Tabela 1: Predstavitev vzorca 

 Spol Starost Trajanje 

partnerske zveze 

Bivanje s 

partnerjem 

Oseba A M 21 2 leti NE 

Oseba B Ž 25 3 leta in pol NE 

Oseba C M 23 3 leta DA 

Oseba D Ž 22 3 leta in 4 

mesece 

NE 

Oseba E Ž 22 2 leti in 1 mesec NE 

Oseba F Ž 22 3 leta DA 

Osebe, ki bi bile pripravljene sodelovati v raziskavi, sem iskala z metodo snežne kepe preko 

prijateljev in znancev. Za sodelovanje sem se sprva dogovorila z 8 osebami, s katerimi sem 

želela opraviti fokusni intervju, vendar 3 osebe svojih odgovorov niso želele razkriti v skupini, 

zato sem se z njimi dogovorila za individualni intervju. Kasneje sta 2 osebi moškega spola 

odpovedali sodelovanje, zato sem fokusni intervju 4. 6. 2014 opravila samo s 4 osebami 
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ženskega spola. S preostalima osebama moškega spola sem 11. 6. 2014 in 12. 6. 2014 

opravila individualen intervju. 

4.2 Raziskovalni instrument 

Uporabila sem polstrukturiran fokusni intervju, s katerim sem pridobila podatke od 4 oseb 

hkrati in kasneje še polstrukturiran individualni intervju, saj je to »zelo prožna tehnika 

zbiranja podatkov« (Vogrinc, 2008, str. 109). Okvirna vprašanja, ki sem jih uporabila za 

pridobivanje podatkov so priložena med priloge diplomske naloge. 

4.3 Postopek obdelave podatkov 

Vse intervjuje sem s privoljenjem sodelujočih snemala in kasneje naredila dobesedni 

transkript intervjujev, ki sem jih nato kodirala (Priloga številka 3). Uporabila sem odprto 

kodiranje oziroma induktivni pristop kodiranja in tako kode določala med analizo  besedila. 

Kodam drugega reda sem pripisala kategorije in ugotovitve strnila v utemeljeni teoriji. 
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5 REZULTATI IN UTEMELJENA TEORIJA 

5.1 Sprememba v razvejanosti in sestavi socialne mreže študentov in študentk po 

vstopu v partnersko zvezo 

Študentke iz fokusne skupine so povedale, da se jim je v času trajanja zveze spremenila 

socialna mreža, vendar ne nujno kot posledica partnerske zveze (E: »Meni ob vstopu, vstopu 

ne, drugače pa, če pogledam, obstaja razlika med socialno mrežo pred partnersko zvezo in 

sedaj v zvezi.«), ampak tudi kot posledica drugih pomembnih življenjskih dogodkov tega 

časa. Tudi Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer (2013) poleg vstopa v partnersko zvezo omenijo 

druge normativne in nenormativne  življenjske dogodke, ki lahko vplivajo na spremembo 

socialne mreže. 

Intervjuvanci imajo s spremembo socialne mreže različne izkušnje. D pravi, da je bila pred 

vstopom v partnersko zvezo več v družbi (D: »Prej sem imela več ljudi okrog sebe kot sedaj, 

sem bila ful bolj v družbi.«) in imela širšo socialno mrežo, vendar poudarja, da je kot 

posledico zveze dobila tudi nove pomembne osebe (»Jaz sem tudi dobila eno dobro 

prijateljico tako, ko smo poparčkani hodili«). Podobne izkušnje imata tudi E in F, medtem ko 

B pravi, da ima sedaj precej širšo socialno mrežo, kot jo je imela pred vstopom v partnersko 

zvezo (B: »Jaz nisem imela nikoli široke socialne mreže. Tako da v bistvu zej imam bolj, ko 

imam fanta. Bolj zaradi njega, ki me vleče s sabo (smeh)«). Wrzus, Hanel, Wegner in Neyer 

(2013, str. 55) navajajo, da se »v prvih mesecih partnerske zveze posamezniku socialna 

mreža poveča, saj se vanjo vključijo partnerjeva družina in prijatelji« (prev. av.). A in C pa 

pravita, da se razvejanost in velikost socialne mreže ni preveč spremenila, vendar se zaradi 

pomanjkanja časa manj videvata in družita s člani socialne mreže. Kot posledico zveze sta 

spoznala nekaj novih ljudi, nobena od teh pa jima ni postala bližja. C dodaja, da je večji del 

socialne opore, ki jo je prej prejemal iz različnih virov socialne mreže, nadomestila partnerka 

(C: »Večji del moje socialne mreže je nadomestila moja punca«). Po hierarhično 

kompenzacijskem modelu (Cantor, 1979, v Birditt in Antonucci, 2007) ljudje radi prejemajo 

vse oblike podpore od partnerja oziroma zakonca, kar bi lahko kazalo na to, da so kakovostni 

odnosi s partnerjem pomembnejši za dobrobit posameznika kot odnosi z drugimi osebami, 

nasprotno pa funkcionalno specifični model (Weiss, 1969, v Birditt in Antonucci, 2007) kaže, 

da nikakršen odnos ne more zagotoviti vse podpore, ki jo posameznik potrebuje, ampak je 
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pomembno podporo prejemati od multiple vrste odnosov. Spremembo socialne mreže pred 

vstopom v partnersko zvezo in sedaj so intervjuvanci tudi opisali v sliki po modelu Campbell 

in Lee (1991, v Hlebec in Kogovšek, 2006), ki opredeljujeta tri vrste omrežij, in sicer  

emocionalno-intimno omrežje, socialno omrežje in informacijsko-instrumentalno omrežje 

(Priloga številka 1). Rezultate predstavljam primerjalno v tabeli: 

 Tabela 2: Spremembe socialne mreže 

 Oseba A Oseba B Oseba C Oseba D Oseba E Oseba F 

Vrsta 

spremembe 

Povečanje 

socialne 

mreže (vzrok 

študij) 

Povečanje 

socialne 

mreže 

(vzrok 

partner) 

Manj druženja 

s prijatelji 

Velika 

sprememba 

oseb socialne 

mreže (vzrok 

študij in 

partner) 

Občutno 

zmanjšanje 

tesnejših vezi 

Velika sprememba 

oseb socialne 

mreže 

Emocionalno-

intimno 

omrežje: 

družina 

  

Enako število 

stikov, a 

boljši odnosi 

z družino 

Boljši 

odnosi z 

družino 

Ni sprememb  Ni sprememb Ni sprememb  Manj obiskov 

domačega kraja, 

vendar več 

druženja in boljši 

odnosi z družino  

Emocionalno-

intimno 

omrežje: 

prijatelji 

 Povečano 

število 

prijateljev, a 

manj stikov z 

njimi 

57 

Isto število, 

a 

zamenjava 

oseb 

 

55 

Ohladitev 

stika z dvema 

prijateljema 

 

65 

Popolna 

zamenjava 

tesnih 

prijateljev 

66  

Ohlajeni odnosi z 

najbližjimi 

prijatelji 

106 

Popolna 

zamenjava prvega 

kroga; oddalji se s 

prejšnjimi 

prijatelji, tesnejše 

vezi vzpostavi s 

sošolkami, 

76 

Socialno 

omrežje (drugi 

krog) 

Povečano 

število 

812 

 Zelo 

povečano 

število oseb 

413 

Isto število 

oseb, vendar 

zamenjava z 

osebami iz 

tretjega kroga 

77 

Zamenjava 

oseb drugega 

kroga, dodana 

fantova 

družina 

1213 

Skoraj popolna 

zamenjava oseb 

v drugem krogu 

68 

V drugi krog prišla 

večina prej 

najbližjih 

prijateljev ter 

fantova družina in 

nekateri prijatelji 

1213 

Informacijsko-

instrumentalno 

omrežje 

Povečano 

število 

znancev 

Povečano 

število 

Večina oseb 

zamenjanih, 

dodana 

družina 

partnerke 

Dodani 

partnerjevi 

prijatelji in 

nekatere 

prijateljice iz 

notranjih 

krogov 

Povečano število 

znancev 

Dodani fantovi 

kolegi, ter nekateri 

prej bližji prijatelji 

Nove osebe 

1 nov 

prijatelj, 4 

novi kolegi 

Veliko 

novih oseb, 

povečano 

druženje s 

partnerjevi

mi prijatelj. 

Malo novih 

oseb, 

večinoma 

zamenjave 

oseb med 

krogi 

 Več druženja 

s 

partnerjevimi 

prijatelji 

Nove osebe 

zaradi študija, ne 

zaradi partnerja 

Vzpostavljene 

tesnejše vezi s 

sošolkami in 

ohladitev vezi z 

vsemi prejšnjimi 

prijatelji 



 

25 

 

5.1.1 Spremembe emocionalno intimnega omrežja 

Intervjuvanci so spremembe emocionalno intimnega omrežja oziroma osebne mreže (ang. 

personal network) komentirali zelo podobno.  

 

V najožjem krogu so našteli družinske člane, partnerja in nekatere najtesnejše prijatelje, ki jih 

kot člane emocionalno intimnega omrežja predpostavljata tudi Kahn in Antonucci (1986, v 

Hlebec in Kogovšek, 2006).  

 

Analiza različnih študij (Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer, 2013, str. 67) je pokazala, da se 

osebna oziroma podporna mreža posameznika v obdobju mlajše odraslosti glede na večino 

študij nekoliko poveča. Odgovori intervjuvancev v 5 primerih kažejo, da se je osebna mreža 

povečala ali zmanjšala le za eno osebo, v enem primeru pa se je ta zelo zožila, kar je 

intervjuvanka tudi izrecno poudarila (E: »Drugače se je meni statistično gledano iz 10 

spremenilo na 6 članov, s katerimi imam tesne vezi«). Vsi intervjuvani so, pričakovano, med 

najpomembnejše osebe dodali tudi partnerja, kar se sklada z raziskavo Bercheid, Snyder in 

Omoto (1989, v Musek, 1995, str. 89), ki so ugotovili, da »med študenti pri identificiranju 

sebi najbližje in najbolj pomembne osebe prevladuje izbor ljubezenskega partnerja«.  

 

Dindia in Canary (1993, v Roberts in Dumbar, 2010) pravita, da »socialni odnosi niso fiksne, 

statične entitete, ampak so dinamični in za svoj obstoj potrebujejo aktivno vzdrževanje«, 

tako so udeleženke fokusne skupine v pogovoru izpostavile tudi nekatere primere prekinitve 

pomembnega odnosa s prijateljem v času trajanja partnerske zveze. V enem primeru je vzrok 

za prekinitev odnosa predstavljal partner (F: »S to celo družbo, pač zaradi bivšega in mojega 

fanta, ki tega ne razume, se pač posledično manj družimo.«), v treh pa druge okoliščine in 

vzpostavljanje drugačnih vrednot. Prekinjanje nekaterih pomembnih odnosov intervjuvanci 

sprejemajo kot naraven del življenjskega procesa (C: »Kaki ljudje pridejo in grejo in jih zej ni 

več v mojem življenju.«), kar opiše tudi  Geregen, Geregen (1986, v Ule, 2004, str. 227): 

»Vstopanje v medosebne odnose, njihovo oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje so 

trajne dejavnosti slehernega človeka«. 
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Prav tako so udeleženke fokusne skupine omenile vzpostavitev nekaterih pomembnih 

odnosov zaradi partnerske zveze (E: »Jaz sem pa dobila še eno prijateljico sedaj.«, D: »Jaz 

sem tudi dobila eno dobro prijateljico tako, ko smo poparčkani hodili in tko pač. Tako smo se 

zej ful bol zaštekale.«, B: »Ma ja, jaz sem tudi dobila eno.«), intervjuvanca pa pravita, da sta 

zaradi partnerske zveze spoznala nekaj oseb, ki pa jima niso postale pomembne (A: »Sem 

spoznal nekaj ljudi, samo niso postali bolšji kolegi.«, C: »Z družino od punce, pa s kakšno 

njeno kolegico, ampak ne pretirano«). 

5.1.2 Spremembe odnosov z družino 

Število pomembnih družinskih članov oziroma po nekaterih avtorjih (Wrzus, Hanel, Wagner 

in Neyer, 2013) družinska socialna mreža (ang. family network) se intervjuvancem v času 

pred vstopom v partnersko zvezo in sedaj ni spremenila, kar se povsem sklada z meta analizo 

različnih študij Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer (2013, str. 67), ki kaže, da je »velikost 

družinske socialne mreže skozi življenjski potek najbolj stabilna« (prev. av.), saj so 

»sorodstveni odnosi, v primerjavi s prijateljskimi,  manj nagnjeni k propadanju« (Burt, 2000, 

v Roberts in Dunbar, 2010, str. 442, prev. av.). Tudi pri sodelujočih  v raziskavi družinska 

socialna mreža po obsegu ostaja enaka, trije intervjuvanci pa poročajo o nekoliko 

spremenjenih odnosih z družino. Aquilino (2006, v Puklek Levpušek, 2011, str. 87) navaja, da 

se »na prehodu v odraslost odnosi s starši izboljšajo, postanejo bolj sproščeni, konfliktnost se 

zmanjša, starši in odrasli otroci lahko postanejo celo čustveno bolj povezani«, kar so potrdili 

tudi sodelujoči v tej raziskavi. 

 

»Na prehodu v odraslost se pomembno poveča pogostost selitev mladih ljudi od doma« 

(Puklek Levpušek, 2011, str. 87). Razdalja med krajem študija intervjuvancev in krajem 

bivanja družine, do določene mere pa tudi povečano druženje s partnerjem, vpliva na 

pogostost videvanja z družino (E: »Greš manjkrat domov zej ko sta skupaj?« F: »Ja, to je res, 

ja. V prvem letniku sem šla vsak teden. Sedaj pa greva na par tednov.«), kar vpliva na 

občasna nezadovoljstva med družino in intervjuvancem (G: »Kaj pa pol domači pravijo na 

to?« F: »Ja, niso lih najbolj srečni, ne. Ker si želijo da bi prišla vsak vikend domov, ampak 

sedaj so se že navadili, ne«). Preživljanje časa z družino je krajše, a po besedah 

intervjuvancev bolj kakovostno (F: »Ker sedaj sem, ko grem v domače kraje, več doma, pa s 

sestro pa z bratcem.«), kar pozitivno vpliva na odnose (A: »Ja, odnosi so boljši … Bolj se 



 

27 

 

pogovarjamo«). Boljše odnose z družino B in F pripisujeta odraščanju (F: »Meni se pa zdi, da 

prej, ko sem bila tako malo bolj razpuščena, nisem tako rabila družine in tudi s sestro se nisva 

tako  razumeli, ker je ona imela fanta, jaz pa ne, sedaj pa se mi zdi, da smo bolj povezani.«, B: 

»Ko greš mimo uporniškega obdobja, se zaveš, da lahko vedno računaš na družino.«), B pa 

izrazito vlogo pri izboljšanju odnosov pripisuje tudi partnerju (»Pa tudi partner je pozitivno 

vplival na odnose v družini, ker on je tako zelo pozitivček. In so  ga zato zelo lepo sprejeli. Pa 

tudi se mi zdi da pozitivno vpliva na fotra in tako«). C, D in E v odnosih z družino ne opažajo 

sprememb (D: »Jaz z družino sem bila in sem še vedno zelo blizu«). Vzročnost sprememb tako 

B poveže s preteklimi odnosi v družini (B: »Verjetno je od para do para odvisno, kako ta zveza 

vpliva. In kaki so bili odnosi prej«). 

5.1.3 Spremembe odnosov s prijatelji 

Prijateljska socialna mreža se je v primerjavi z družinsko socialno mrežo pokazala kot 

nekoliko manj stabilna, kar se sklada z meta analizo različnih študij (Wrzus, Hanel, Wagner in 

Neyer, 2013), ki kaže, da se prijateljska socialna mreža v obdobju mlajše odraslosti povečuje, 

vendar pri tem raziskovalci govorijo o celotni prijateljski mreži in ne le prijateljih, s katerimi 

ima posameznik najtesnejše vezi.  

 

Udeleženke fokusne skupine tukaj govorijo o opazni zamenjavi (D: »Pač kakšna frendica je 

šla, ena malo dlje, ena zelo dlje. Ena je pa prišla.«, F: »Pač ene so prišle na novo oziroma smo 

se bolj spoznali. Nekatere so pa odšle.«), in tudi nekolikšni redukciji tesnih prijateljev (E: »Tej 

ful bližnji so se mi zmanjšali oziroma spremenili.«), intervjuvanca pa govorita o 

nespremenjenem številu najbližjih prijateljev, vendar omenjata nekaj ohladitve odnosa (A: 

»Osebe so iste, samo slišimo se manj.«, C: »Ostali isti ljudje večinoma«). Roberts in Dumbar 

(2010) navajata, da odnos potrebuje za svoj obstoj vzdrževanje in v primeru, da se socialni 

partnerji ne trudijo za negovanje odnosa, ta razpade. To E opiše: »Jaz sem bila z eno 

prijateljico zelo prijateljica, potem sva pa obe dobile fanta in že od takrat se obe strinjava, da 

sva prijateljice, vendar da imava vsaka svoj love in valda daš čas fantu oziroma večino časa. 

Nimava sicer problemov s tem, da se ne vidva, se pa odnos valda ohladi«. Na tem mestu velja 

dodati tudi trditev avtorice Ule (2004, str. 232), da je »zaradi visoke stopnje intimnosti, 

vključenosti v življenje drugega, seksualnega razmerja, ljubezenski odnos izjemno 

ekskluziven odnos, ki izključuje vse druge ljubezenske odnose v istem času, včasih pa celo 
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opuščanje drugih odnosov nasploh, da bi se toliko bolj intenzivirala ljubezen z ljubljeno 

osebo«. 

 

Pri intervjuvanih so opazne tudi spremembe prijateljev, ki ne sodijo v krog intervjuvančevih 

najbližjih, vendar še vedno sodijo med intervjuvancu pomembne druge. V vseh primerih se je 

število oseb iz drugega kroga povečalo, v večini primerov so se v drugi krog uvrstili nekateri 

partnerjevi prijatelji in družina. Oseba B je izrecno izpostavila opazno širjenje tega kroga, h 

kateremu je največ prispeval partner (»Jaz sem zelo samotarski tip in tudi nisem imela nikoli 

široke socialne mreže. Tako da v bistvu zej imam bolj, ko imam fanta. Bolj zaradi njega, ki me 

vleče s sabo.«), F, C in D pa pravijo, da se število oseb v tem krogu sicer ni zmanjšalo, vendar 

sami opažajo, da so sedaj manj v družbi oziroma se s svojimi prijatelji manj videvajo, kot so 

se pred vstopom v partnersko zvezo (D: »V moji situaciji se mi zdi, da sem prej imela več ljudi 

okrog sebe kot sedaj.«, F: »Pri meni smo se prej tudi ful bolj družili. Recimo v prvem letniku, 

fešte, smo hodili skupaj. Pač dosti sem se družila z osebami iz sosednje okolice.«, C: »Z vsemi 

se malo manj vidim«). Rezultati raziskave so skladni z navedbami Reis, Lin, Bennett in Nezlek 

(1993, v Avsec in Zager Kocjan, 2011), ki omenjajo spreminjanje pomembnosti posameznih 

odnosov v obdobju prehoda v odraslost. Posameznik tako preživi več časa ob druženju s 

partnerjem, manj časa pa preživlja s prijatelji. 

 

Udeleženke fokusne skupine opažajo tudi, da se sedaj ne družijo več toliko s prijatelji, ki so 

jim bili pomembni pred vstopom v partnersko zvezo (F: »Jaz se ne družim več tolko s tistimi, 

ki so mi prej bili pomembni.«), ampak več časa preživljajo s partnerjem in njegovimi prijatelji. 

Osebe B, D in E so dodatno poudarile, da se sedaj opazno več družijo s partnerjevimi prijatelji 

(E: »Pa prevzela sem … Mislim prevzela … Družim se večinoma z njegovimi prijatelji zdej.«, B: 

»Ja, pri naju je tudi tako, da so njegovi kolegi pač. Pa tut punce od teh kolegov. Mislim večino 

časa preživim z njimi.«, D: »Jaz se strinjam s tem, da se tudi dosti družim s fantovimi 

prijatelji.«) in partnerkami teh prijateljev, čeprav jim to vedno ne ustreza (B: »Jaz opažam v 

teh krogih, ne, da te punce od prijateljev, partnerke torej, se družimo zato, ker smo prisiljene 

(smeh)«). Tudi C omenja, da se partnerka več druži z njegovimi prijatelji kot on z njenimi (C: 

»Pač bolj se ona bolj druži z mojimi kolegi kot pa jaz z njenimi.«), kar pa mu ne ustreza 

preveč, saj si želi širjenja svoje socialne mreže. Željo po širjenju socialne mrež lahko po 

Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer (2013) povežemo z osrednjim ciljem mlade odraslosti, to je 
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pridobivanje znanja in informacij, ki je najlažje dosegljivo v velikih socialnih omrežjih z 

raznolikimi socialnimi partnerji. 

5.1.4 Spremembe informacijsko instrumentalnega omrežja 

Za posameznika so pomembne tudi osebe, s katerimi ima vzpostavljene nekoliko šibkejše 

vezi, ti mu namreč zagotavljajo dostop do informacij, izkušenj in idej (Roberts in Dunbar, 

2010). Vsi sodelujoči v raziskavi so v najširši krog socialne mreže, ki ga Campbell in Lee (1991, 

v Hlebec in Kogovšek, 2006, str. 54) imenujeta informacijsko instrumentalno omrežje, dodali 

nekaj oseb, kar pa je lahko posledica dejanske razširitve socialne mreže ali pa tudi 

pomanjkljivosti spomina, saj je informacijsko instrumentalno omrežje »relativno veliko 

omrežje, v katerega sodijo osebe, s katerimi ima posameznik šibke vezi« (Hlebec in 

Kogovšek, 2006, str. 54). Intervjuvanci so v ta krog večinoma zapisovali kar socialne skupine, 

katerim pripadajo; tako so tukaj zapisani sodelavci, sošolci, nekdanji sošolci, sorodniki, 

sosedje, sostanovalci v študentskem domu …, tem pa so dodali še prijatelje, ki so jim bili pred 

vstopom v partnersko zvezo pomembni, sedaj pa te vezi niso več tako močne (F: »Meni se 

zdi, da jih je pri meni kar nekaj, ki so mi bili takrat bolj blizu, potem pa smo se nekoliko 

oddaljili.«) in nekatere člane partnerjeve socialne mreže (D: »Jaz sem itak s temi kolegi samo, 

ko grem gor k fantu. To pa ni vsak vikend, ampak je bolj tako enkrat na mesec. Ma jih entolko 

poznam, da tako če bi kaj rabila, bi jih lahko vprašala«). 

5.2 Vzroki za spremembo socialne mreže 

Sodelujoči v raziskavi so kot vzroke za spremembe socialne mreže v času pred partnersko 

zvezo in po vstopu v zvezo največkrat našteli spremembo kraja bivanja, saj so vsi sodelujoči 

partnerja spoznali bolj v začetku študija. Bloen, van Tilburg in Thomese (2008, v Wrzus, 

Hanel, Wagner in Neyer, 2013, str. 55) navajajo, da »preselitev močno vpliva na socialno 

mrežo, saj je večina izven družinskih odnosov vezanih na osebe, ki živijo in delajo v istem 

kraju oziroma na istem področju«. D in F se tako sprašujeta, če je vzrok za spremembo 

socialne mreže partner ali selitev v Ljubljano (D: »Zej ne vem, ali se mi je tako spremenil krog 

zato, ker smo prišli sem, ali zato, ker sem dobila fanta.«, F: »Niti se nismo več tak družile. Pa 

zej ne vem, a zaradi fanta, ali zato, ker sem več v Ljubljani.«), poleg tega pa je pri D mogoč 

tudi dodaten vzrok, in sicer oddaljenost partnerjevega kraja bivanja, zaradi katere veliko 

vikendov preživi zunaj svojega domačega kraja (»Možno je tudi zaradi te razdalje, ker jaz se 
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sedaj selim na drugi konec Slovenije praktično«). Kot naslednji mogoč vzrok E našteje 

povečano druženje s partnerjem (»Posledično ful časa preživim z njim, valda nimam časa se 

družit tulk s prijateljicami in tut one so dobile fante in tako naprej.«), zaradi katerega zmanjka 

časa za druženje s preostalimi pomembnimi drugimi, B pa obratno pove, da se zaradi 

partnerja več druži z drugimi ter ima tudi širšo socialno mrežo. Naštetim vzrokom za 

spremembo socialne mreže je v določeni meri osnova količina časa, ki so ga intervjuvane 

osebe namenjale članom socialne mreže pred vstopom v partnersko zvezo in sedaj. Roberts 

in Dunbar (2010) pravita, da je ravno pogostost stika med posameznikom in članom socialne 

mreže povezana z emocionalno intenzivnostjo odnosa, z verjetnostjo prejetja podpore člana 

socialne mreže in z verjetnostjo razpada oziroma ohladitve čustvene intenzivnosti skozi čas. 

 

E nadaljuje, da je vzrok za spremembo socialne mreže lahko tudi odraščanje in s tem 

zamenjava nekaterih vrednot (»Jaz mislim, da je en celoten krog življenja privedel do tega. 

Na začetku faksa si še bolj najstniški, sedaj pa že razmišljaš o družini in o skupnem življenju s 

partnerjem in pač jaz bom z njim živela cel lajf, ne bom s prijateljicami, in valda se trudim z 

njim čim več časa preživet, da vidim, če bova sfolgala, ne«). To lahko povežemo s 

Carstensenovo (1995, v Wrzus, Hanel, Wagner in Neyer, 2013, str. 54) teorijo (ang. 

socioemotional selectivity theory), ki pravi, da se »adolescenti in mladi odrasli fokusirajo na 

zbiranje znanja in informacij od različnih socialnih partnerjev, kar najlažje dosežejo v širokih 

socialnih mrežah različnih partnerjev, kasneje pa jim postanejo pomembnejši emocionalni 

vidiki partnerstev in se zato osredotočijo na osebe, s katerimi imajo vzpostavljene tesnejše 

vezi« (prev. av.).  

 

Naslednji mogoč vzrok za spremembo socialne mreže je tudi sam študij, preko katerega so 

intervjuvanci spoznali veliko novih oseb (E: »So pa novi ljudje kar se tiče faksa, kar smo pa 

itak v takem obdobju, da spoznaš nove ljudi.«), hkrati pa jim ta vzame veliko časa, kar 

skrajšuje preostali čas za druženje s prijatelji in drugimi (A: »S kolegi se dost manj vidim, 

ampak to zaradi faksa, ne zaradi zveze«).  

 

Kot zadnji vzrok za spremembo socialne mreže so omenili tudi same člane te mreže, saj so v 

tem času tudi mnoge pomembne druge osebe dobile partnerje in se tako same oddaljile od 



 

31 

 

intervjuvanca (F: »Jaz pač včasih pokažem interes, one pa bol tako ne. So bol vezane na 

fanta«).  

5.3 Zadovoljstvo s spremembo socialne mreže 

Zadovoljstvo s spremembo socialne mreže se je pri sodelujočih v raziskavi pokazalo za 

nekoliko raznoliko. Vsi udeleženci so se pri zadovoljstvu osredotočili na prijatelje, kar ni 

nenavadno, saj so »za socialno mrežo mladih odraslih ključnega pomena prijatelji« (Jones, 

Vaterlaus, Jackson in Morrill, 2014, str. 52). B je s spremembo svoje socialne mreže zelo 

zadovoljna (»Pri meni je precej boljše, kot je bilo prej.«), saj se ji je mreža povečala. Sama 

pravi, da je bolj samotarski človek, partner pa je bolj družaben, zato se velikokrat druži prav 

zaradi njega, vendar sama postavlja meje, s kom se želi družiti in s kom ne (»Če mi ni, ne 

grem zraven, ne«). D je žal, da se je z nekaterimi prej zelo tesnimi prijateljicami oddaljila, 

vendar pove, da je zadovoljna, ker ve, da so prijateljice, ki so ostale, res prave prijateljice 

(»Meni je tudi fajn, ker zej te prijateljice, ki so ostale, vsaj veš, da so res prijateljice. Mi je pa 

žal glede teh sošolk z gimnazije, s katerimi smo bile prej zelo blizu, sedaj pa smo se ful 

oddaljile.«), F prav tako pogreša prejšnje prijatelje, dodaja pa tudi nezadovoljstvo z 

dejstvom, da partnerjevi prijatelji nimajo deklet, s katerimi bi se lahko skupaj družili (D: »Jaz 

bi isto pač te ene prijateljice, s katerimi se ne vidimo več toliko, pač da si bi bile bližje, da bi se 

več slišale. Pač pogrešam malo več ženske družbe«). A in E ne omenjata nezadovoljstva s 

socialno mrežo, C pa si želi več druženja s partnerkinimi prijatelji. Skozi intervju je C izražal 

največ nezadovoljstva s svojo socialno mrežo, saj je pričakoval, da se mu bo socialna mreža 

po vstopu v partnersko zvezo bolj razširila na člane partnerkine socialne mreže. 

5.4 Vpliv socialne mreže na partnersko zvezo 

Dnevne aktivnosti romantičnih parov se umeščajo v širše socialne mreže prijateljev, družine 

in znancev, ki vplivajo na sama romantična razmerja, zato je potrebno za popolno 

razumevanje funkcioniranja romantične zveze upoštevati tudi vpliv socialne mreže 

(Etcheverry, Le in Hoffman, 2013). Sodelujoči v raziskavi ne zaznavajo večjega vpliva socialne 

mreže na partnersko zvezo. Ob vprašanju o mnenju članov socialne mreže o njihovi 

partnerski zvezi so njihovi odgovori nekoliko nedoločeni (E: »Ne vem.«, F: »Mogoče so si moji 

kaj mislili, komentiral pa ni nihče nič.«), kar nakazuje na to, da člani socialne mreže nimajo 

vpliva na partnersko zvezo oziroma je intervjuvanci vsaj ne zaznavajo. Z odgovori so se – z 
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izjemo odgovora osebe C: »En je enkrat reku, da paševa skop s punco.« – usmerili predvsem 

v potrebe in nezadovoljstvo prijateljev, čeprav je bilo vprašanje zelo splošno zastavljeno. 

Povedali so le za komentarje prijateljev, ki so se dotikali nezadovoljstva prijateljske socialne 

mreže v povezavi z zmanjšanjem časa za druženje s prijatelji (F: »Mogoče včasih samo, ko 

sem raje ostala, kot da bi šla domov.«, C: »Včasih je mogoče koga zmotilo, če kdaj nisem šel 

ven zaradi punce, ali pa če sem bil pri punci, pa zato nisem mogel kam it. Ampak noben ni 

nikoli rekel, da je to narobe, ker se vsakemu zdi normalno, da moraš občasno biti tudi s punco 

in ne morem biti skos z njimi«).  

Dalje so omenili zbadanja prijateljev o količini časa, ki ga intervjuvanec preživi s partnerko, 

kar se dotika podobne teme kot prvi primer (A: »Nič negativnega. Pač zajebavajo, da bi pa 

kaj resno mislili, pa ne … Da se dost vidiva s punco«). Omenili so le en primer nezadovoljstva 

prijateljice z intervjuvankino partnersko zvezo (B: »Jaz sem imela eno starejšo kolegico, ki je 

bila ful proti njemu«). Vsakdo izmed sodelujočih pa je poudaril, da njihova socialna mreža 

zelo redko komentira partnersko zvezo, zato to, razen pri osebi C, tudi ne vpliva na 

partnersko zvezo. C pa je povedal, da so pripombe prijateljev o zmanjšanem druženju s 

prijateljsko mrežo pripeljale do neprijetnega počutja zaradi izogibanja prijateljev in 

posledično tudi povečanega druženja s prijateljsko mrežo. (»Tako da dolgoročno ni imelo 

nekega vpliva, občasno pa nejevolja prijateljev ob tem, ko ne želiva iti ven, povzroči kakšno 

sitnobico med nama (smeh).«) 

5.5 Spremembe življenjskega stila 

Spremembe življenjskega stila ob vstopu v partnersko zvezo niso tako velike, kot bi mogoče 

pričakovali, saj se je v raziskavi pokazalo, kar navaja tudi Švab (2001), da mladi med časom 

študija živijo pri starših oziroma bivanje doma kombinirajo z občasnim bivanjem v 

študentskem domu, pri partnerju ali drugje.  

 

Ob omembi spremembe življenjskega stila po vstopu v partnersko zvezo so se dekleta iz 

fokusne skupine najprej razgovorile o telesni teži in s tem povezano hrano ter športom. B in 

E sta omenili, da sta po vstopu v partnersko zvezo pridobili na telesni teži, saj skupaj s 

partnerjem več pojedo (B: »Ja, res uživava v hrani. Ko sva skupaj si najbolj privoščiva.«), 

hkrati pa se tudi manj gibajo (E: »No, midva več lenariva.«), F pa je omenila ravno obratno, 
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saj se sedaj s partnerjem bolj športno udejstvuje (F: »On je bolj športen tip. In pol sem jaz tut 

bolj.«), D pa skuša partnerja pripraviti k pogostejšemu gibanju. Tudi C in A sta pri 

spremembah življenjskega stila omenila zunanji videz (C: »Pa bolj sem se začel rihtat.«). Vsi 

sodelujoči v raziskavi so ob spremembi življenjskega stila omenili svoj fizični izgled in 

aktivnost, po čemer lahko sklepam, da sta za mlade odrasle zelo pomembna. 

 

F omenja, da odkar živi s partnerjem, gre manjkrat domov, vendar v času, ko je v domačem 

kraju, več časa preživi z družino, kar vpliva tudi na odnose z le-to. Preostali udeleženci 

raziskave so prav tako dodali, da so zaradi zveze nekoliko manj doma, saj poleg tega, da 

večino časa preživijo v Ljubljani, kjer študirajo, nekaj časa preživijo tudi na partnerjevem 

domu (E: »Jaz živim na treh koncih. Živim v Ljubljani, živim pri meni doma, pri njemu.«). 

Intervjuvanci so kot spremembe življenjskega stila omenili več kuhanja skupaj s partnerjem 

(F: »Ne hodim več toliko jest na bone, ker prej sem ful več, ne (smeh). Sedaj pa on nima in 

tako doma kuhava.«), manj zahajanja v družbo (C: »Manj ven hodim.«, E: »Prej pa … Sej veš, 

kako je. Pa si zmenjen z uno tam pa z uno pa greš, ne.«). Z ene strani je bilo omenjenega več 

lenarjenja in gledanja filmov s partnerjem (E: »Več ležiš.«, C: »Več gledaš filmov skupaj.«), z 

druge strani pa bolj zavzeto študiranje (A: »Več za faks delam.«).  

 

Ob spremembah življenjskega stila so se udeleženke fokusne skupine dotaknile tudi denarja 

in dela. Strinjale so se, da jim denar predstavlja težavo pri tem, da bi si kaj večjega privoščile, 

kar omenja tudi Ule (2008), ki navaja, da se mladi srečujejo s problemi z nezaposlenostjo, 

posledično z ekonomsko in socialnovarstveno odvisnostjo od izvorne družine. F je povedala, 

da ima zaradi skupnega življenja s partnerjem večje stroške bivanja v Ljubljani, zaradi česar 

mora več delati (»Sedaj, ko skupaj živiva, moram tolk več keša namenit temu ne, plačat 

stanovanje. In zaradi tega moram ful več delat. Pač malo je to ovira, denar, finančno 

gledano.«), D in B pa zaradi »partnerske zveze na daljavo« ne moreta (oziroma ne želita) 

delati, saj bi se tako precej manj videvali s partnerjem (D: »Mi je ful težko si čez poletje pa čez 

vikende dobit kako delo, ker ful rada grem gor k fantu. In zej da bi bila nekaj obvezana, da bi 

vsak vikend mogla it domov, ne. Bi bilo prav neumno.«, B: »Ja, tudi glede dela ... Je težko ... 

Pač vikende moram imeti fraj, pa tudi poleti je težko«). 
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Pri delu so se dotaknile tudi pridobivanja izkušenj (B: »Mogoče s tem zamudim kake 

izkušnje.«) in omejitev, ki jih partnerska zveza pri tem predstavlja. 

5.5.1 Partnerska zveza in omejitve 

Vsako delo, tudi študentsko, posamezniku prinese neko izkušnjo, pri študentkah iz fokusne 

skupine se je pokazalo, da lahko partnerska zveza iz različnih razlogov (omenile so razdaljo (B 

in D) ter željo po večjem preživljanju časa s partnerjem) do določene mere omejuje možnosti 

zaposlitve. Pri tem seveda velja dodati, da bi si študentke lahko želeno delo našle v kraju 

študija, vendar tu omejitev predstavljajo celodnevne obveznosti na fakulteti. Vidik dela jim je 

pomemben zaradi finančnega stanja, morebitnega povečevanja socialne mreže (B: »Pa nove 

ljudi spoznaš.«) in pridobivanja izkušenj (B: »Tut s tem, da pucaš nekje, dobiš neko izkušnjo«). 

Najbolj so se dotaknile ravno pridobivanja izkušenj, ki je za mlade odrasle velikega pomena, 

saj, kot pravi Arnett (2000), v tem obdobju utrjujejo svojo pot v odraslost.  

 

Prehod v odraslost je tako obdobje sprememb in raziskovanja, kjer mladi preučujejo 

življenjske možnosti, ki so jim odprte (Arnett, 2000), s čimer lahko povežem tudi namen 

študentskih izmenjav in praks v tujini, za katere se študentke iz fokusne skupine do sedaj 

niso odločile prav zaradi partnerke zveze (E: »Če ne bi imela fanta, bi pa šla na izmenjavo, 

ne.«, F: »Jaz bi v primeru, da bi bila samska, bi si vzela absolventa in bi šla na prakso v 

Nemčijo«). B je priznala, da se z vidika pridobivanja izkušenj ne čuti dovolj svobodne (B: 

»Nisem tok svobodna, kot bi rada bila.«), druga dekleta pa so omenila, da skušajo poskrbeti 

za to, da ne zamudijo kakšne pomembne izkušnje. 

 

Ob omejitvah, ki jih prinaša partnerska zveza, so intervjuvanci omenili še manj druženja s 

prijatelji kot prej (C, D, F) in pogrešanje vznemirjenja ob spoznavanju novih oseb. Zupančič 

(2011) navaja, da mladi »obdobje prehoda v odraslost zaznavajo kot obdobje, v katerem 

lahko s svojim življenjem počnejo, kar si želijo, preden dokončno odrastejo. Izkusiti si želijo 

mnogo stvari, za katere menijo, da jih ne bodo mogli kasneje, v odraslosti«. To svobodo C 

pogreša, saj omenja  odsotnost možnosti, da bi se do konca »znorel« (C: »Pač kot študent bi 

mogu bit fraj, se znoret in se zresnit, ko si malo starejši.«). F temu dodaja še pomanjkanje 

časa za delo na sebi (F: »Se mi zdi, da ne poznam še dovolj sebe in če bi bila sama, bi lažje 

tudi na sebi delala.«), kar kot pomembno  značilnost obdobja prehoda v odraslost omenja 
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tudi Arnett (2006, str. 9), ki pravi, da to obdobje »ko mladi spoznavajo, kdo so in kaj si želijo 

od življenja« (prev. av.). Partnerska zveza lahko torej nekoliko okrni možnost spoznavanja 

samega sebe na določenih področjih, kot je na primer delo, zagotovo pa omogoča 

spoznavanje sebe na področju ljubezni in partnerstva. 

5.5.2 Zadovoljstvo s spremembami življenjskega stila 

Vsi intervjuvanci so našteli določene spremembe življenjskega stila, omenili so tudi nekatere 

omejitve, ki jih je partnerska zveza prinesla, v splošnem pa zaključujejo, da jim spremembe 

življenjskega stila ustrezajo in da so s takim potekom zadovoljni (E: »Saj so vedno neki minusi 

in zmeri eni plusi in se pol nekako pogliha«). Omenjene so bile določene stvari, ki jih motijo, 

kot je na primer bivanje partnerja v oddaljenem kraju, kar povzroča veliko usklajevanja za 

skupno preživljanje časa in manj možnosti za druženje s prijatelji v domačem kraju. Kar pet 

intervjuvancev je povedalo, da sedaj mogoče manj zahajajo ven, vendar nimajo želje po 

dodatni zabavi. Le en intervjuvanec je rekel, da ga občasno obide želja, da bi bil prost in bi se 

»znorel«. Kljub temu, da je intervjuvanec dodal, da se mu spremembe zdijo v redu, je skozi 

govorico telesa izražal, da s spremembami življenjskega stila ni povsem zadovoljen, kar 

nekoliko potrjuje njegov odgovor na vprašanje o zadovoljstvu s spremembami, ki se glasi: 

»Pa ja. Večina sprememb je takih nujnih in naravnih …«. 

5.5.3 Ukrepi za ustreznejši življenjski stil 

Dekleta iz fokusne skupine so se razgovorile tudi o tem, kako same poskrbijo za njim 

ustreznejši življenjski stil in posledično boljše počutje. 

 

Forgas (1987, v Ule, 2004, str. 232) navaja, da »dobri intimni odnosi z drugimi največ 

prispevajo k občutku osebne sreče«, to po pogovoru sodeč dobro vedo tudi študentke, ki so 

večkrat omenile skrb za odnose z najbližjimi, ki bi lahko bili zaradi partnerske zveze 

zapostavljeni. F se trudi, da zaradi partnerja ne zapostavlja svojih prijateljic in sestre pa tudi 

obratno, da partner ni zapostavljen, kar udejanja skozi druženje ob kosilih (»Jaz se trudim, da 

ne zanemarjam sošolk pa ne njega. Nek kompromis, ne. Zej če se cel teden ne vidimo s 

sošolkami, potem grem na bon z njimi jest, ne. Ne da bi bila cel čas z njimi, pa ne da bi njega 

zanemarjala. Pač nekaj vmes. Recimo isto s sestro.«), poleg tega skrbi tudi za odnose z 

družino (»Sedaj sem, ko grem v domače kraje, več doma, pa s sestro pa z bratcem«). A in C 
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čez poletje načrtujeta več druženja s prijatelji. B skrbi za boljše odnose z nekaterimi 

najbližjimi prijatelji, nekatere odnose pa je ohladila oziroma prekinila (»Ko sem prišla v zvezo 

sem začela drugače cenit nekatere vrednote. Ene prijateljice bol cenit, druge manj. Sem jih 

skenslala«). 

 

Poleg odnosov je v ospredje najbolj prišla skrb za pridobivanje izkušenj, ki se študentkam 

zdijo pomembne za nadaljnje življenje (E: »Da ne izpustim tako kakšne izkušnje, da bi mi bilo 

potem žal«). E pravi, da ji ni všeč občutek, ko se s fantom ne vidita dlje časa, zato nikoli ni 

marala ostajati dlje časa v Ljubljani. Sedaj se je odločila, da bo skušala nekaj več časa ostajati 

v Ljubljani in tako sama pri sebi uvideti, da ni narobe, če nekaj časa preživi sama. Poleg tega 

načrtuje poletno delo v organizaciji znotraj svoje stroke v Ljubljani, kar sicer pomeni, da dlje 

časa ne bo videla svojega partnerja, vendar bo s tem pridobila sebi dragoceno izkušnjo (E: 

»Da ne izpustim tako kakšne izkušnje, kot je rekla B, da bi mi bilo potem žal. Bom delala v 

(ime organizacije), kar mi je ful dobro in je res ena taka izkušnja, ki je nočem izpustit, ne«). F 

kot pomembno izkušnjo šteje tudi študentsko izmenjavo, za katero se do sedaj ni odločila 

zaradi partnerske zveze, vseeno pa te izkušnje ne namerava zamuditi, zato bo to možnost 

izkoristila v naslednjem letu (F: »Bom šla drugo leto«). 
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IV. SKLEP 

Glavni namen diplomskega dela je bil raziskati spremembe socialne mreže in življenjskega 

stila študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo ter preveriti zadovoljstvo s temi 

spremembami. Raziskava je opravljena na majhnem vzorcu in je zato ni mogoče posplošiti, 

vseeno pa prispeva drobec k poglobljenemu razumevanju sprememb, ki jih v odnosih in 

življenju posameznika prinese partnerska zveza.  

 

Prva ugotovitev raziskave je, da so spremembe socialne mreže, ki jih študentje in študentke 

doživijo ob vstopu v partnersko zvezo, zelo raznolike in jih tako ne moremo vnaprej 

napovedati in posplošiti, saj nanje vplivata oba partnerja s svojimi lastnostmi in zgodovino, 

pa tudi drugi dejavniki, ki se pojavijo ob vstopu oziroma med trajanjem partnerske zveze. 

Zanesljivo lahko potrdim le razširitev socialne mreže na del partnerjeve mreže, kar pa ne 

velja v primeru, da sta se partnerja že prej poznala. Vsi sodelujoči so v času trajanja 

partnerske zveze v splošnem razširili svojo socialno mrežo, vendar ne nujno kot posledico 

vzpostavitve partnerske zveze, ampak tudi kot posledico drugih dejavnikov. V tem času je 

prišlo do nekaj zamenjav članov socialne mreže, kar ni nenavadno, saj socialna mreža ni 

statična, ampak se s časom spreminja. Tako lahko vzrok za spremembo sestave socialne 

mreže iščemo v partnerski zvezi le v manjšem obsegu. Treba pa je poudariti, da v zastavljeni 

raziskavi govorimo o partnerski zvezi brez otrok in le v dveh primerih o skupaj živečima 

partnerjema. 

 

Intervjuvanci poudarjajo, da so kot posledico partnerske zveze vzpostavili in tudi prekinili 

nekaj  prej pomembnih vezi, navajajo tudi ohladitve nekaterih odnosov s prej pomembnimi 

osebami in zbližanje oziroma povečano druženje partneric s partnerjevo družbo. 

Spremembe, katerih vzrok deloma pripisujejo partnerski zvezi, opažajo tudi v odnosu s svojo 

matično družino, s katero preživljajo manj časa, vendar vzpostavljajo boljše odnose.  

 

Socialni mreži vzporedno temo raziskovanja v diplomski nalogi predstavljajo spremembe 

življenjskega stila po vstopu v partnersko zvezo. Preučevanje le-teh je poleg manjših 

sprememb, kot je na primer zaznana sprememba videza in preživljanja prostega časa, 

razkrilo tudi nekatere omejitve in zaskrbljenosti glede pridobivanja izkušenj in dela na sebi, 
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kateremu intervjuvane osebe ne morejo posvetiti toliko časa, kot bi ga želele. Temo 

raziskovanja in nabiranja informacij ter izkušenj med mlado odraslostjo zaznavajo kot 

pomembno tudi drugi raziskovalci (na primer Arnett, 2000), zato se to področje odpira kot 

pomembno za nadaljnje raziskovanje in delo tudi socialno pedagoške stroke. 

 

V splošnem se je med intervjuvanimi osebami pokazalo zadovoljstvo s spremembami 

socialne mreže in tudi stila življenja, saj so za zadovoljstvo na tem področju pripravljene tudi 

kaj narediti, kar kaže na to, da se intervjuvani študentje in študentke zavedajo pomena skrbi 

za odnose s člani socialne mreže. Med raziskavo nisem zaznala, da bi intervjuvane osebe kot 

posledico sprememb socialne mreže doživljale občutja osamljenosti oziroma bi spremembe 

doživljale kot ogrožajoče. 

  

Kvalitativno raziskovanje sem uporabila zaradi želje po globljem razumevanju sprememb v 

odnosih in življenjskem stilu. Zaradi majhnosti vzorca rezultatov ne moremo posplošiti, 

vendar nam vseeno kažejo neko sliko sprememb po vstopu v partnersko zvezo. Izboljšavo 

predstavlja izvedba dodatne kvantitativne raziskave, ki bi pokazala, kako se socialna mreža in 

stil življenja spremenita na reprezentativnem vzorcu. Ta raziskava bi služila tudi kot 

osvetlitev sprememb v samih odnosih s člani socialne mreže in vzrokov, ki do teh sprememb 

privedejo. V raziskavi sem se samo bežno dotaknila tudi sprememb v stilu življenja, za kar 

menim, da je potrebna dodatna poglobljena raziskava. 

 

Socialna mreža predstavlja pomemben člen življenja vsakega posameznika. Potrebno pa se je 

zavedati, da ni statična in fiksna, ampak se skozi čas in situacije spreminja, saj vezi, ki 

posameznika povezujejo s člani socialne mreže, potrebujejo aktivno vzdrževanje, ki 

zaznamuje skrb za odnose z drugimi. 
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VI. PRILOGE 

1 GRAFIČNI ORIS SOCIALNE MREŽE PRED VSTOPOM V PARTERSKO ZVEZO IN SEDAJ 

(Sodelujočim so bila za vpisovanje članov socialne mreže v posamezne kroge socialne mreže,  

podana ustna navodila,  povzeta  po Hlebec in Kogovšek, 2006) 

SOCIALNA MREŽA PRED VSTOPOM V PARTNERSKO ZVEZO: 

 

JAZ 



 

44 

 

SOCIALNA MREŽA SEDAJ: 

  

 

JAZ 
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2 VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

1. Koliko časa ste v partnerski zvezi? 

2. Je to vaša prva resnejša zveza? 

3. Kako se vam je spremenila socialna mreža ob vstopu v partnersko zvezo? 

- Kako ocenjujete svojo sedanjo socialno mrežo v primerjavi z socialno mrežo pred 

začetkom zveze?  

- Zamislite si osebe, s katerimi ste si najbolj blizu … ali so to iste osebe, s katerimi ste 

si bili blizu tudi pred vstopom v partnersko zvezo? 

- Ste s kakšnim odnosom zaradi te partnerske zveze prekinili? Kako se to odraža na 

vašem življenju? 

- Ste kot posledico partnerske zveze vzpostavili kak nov odnos?  Je ta odnos postal za 

vas pomemben? 

- Se je z vstopom v novo partnersko zvezo število oseb, s katerimi imate tesen odnos, 

povečalo ali zmanjšalo?  

- Kaj pa število znancev, oziroma oseb, s katerimi nimate tesnega odnosa, vendar vam 

lahko služijo kot vir informacij, informacijsko oporo (na primer za iskanje stanovanj, nudenje 

informacij za delo, študij … ) 

- So se kako spremenili odnosi s prijatelji/družino/sorodniki…po vstopu v partnersko 

zvezo? 

- Kateri odnos se je najbolj spremenil po vstopu v partnersko zvezo? 

4. Kaj po vašem mnenju menijo vaši prijatelji o vaši partnerski zvezi? Kaj starši, sorodniki? 

 -  Se vam zdi, da jim kdaj ni, oziroma ni bilo prav, da ste v partnerski zvezi? 

- So vam kdaj kaj rekli/namignili v zvezi s tem? 

- Ima/je imelo mnenje prijateljev po vašem mnenju kakšen vpliv na vašo partnersko 

zvezo (odnose, konflikte…)? 

- Kje vidite vzroke za spremembo socialne mreže? 

5. Ste zadovoljni s spremembo socialne mreže? 

6. Kakšne spremembe socialne mreže ob vstopu v partnersko zvezo bi si želeli? 

7. Bi kaj spremenili pri svoji sedanji socialni mreži (teoretično)? 

8. Kje živite? Živite s partnerjem skupaj? Koliko časa že živite skupaj s partnerjem?  

- Koliko časa ste bili v zvezi preden ste se odločili za skupno življenje s partnerjem?  
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- Kakšni so bili vzroki za odločitev o skupnem življenju? 

- Kakšni so bili odzivi vaše socialne mreže na skupno življenje s partnerjem? 

- Lahko opišete glavne stvari, ki so se spremenile po odločitvi za skupno življenje s 

partnerjem? 

9. Ko človek stopi v partnersko zvezo se mu nekoliko spremeni tudi življenjski stil: 

- Kako to opazite pri sebi, 

-  Kaj je prva stvar kar bi rekli, da se je v vašem življenju oziroma za vas spremenilo ob vstopu 

v partnersko zvezo? 

- Kako doživljate te spremembe? 

- So vam spremembe všeč/vam niso?  

- Ste spremembe opazili sami ali so drugi opazili in vam to povedali? 

- Ste kaj naredili v zvezi s temi spremembami? 

- Ste si po vstopu v partnersko zvezo želeli kakšnih sprememb življenjskega stila, vendar jih ni 

bilo? 

10. Kako ocenjujete vpliv partnerske zveze na vaše zadovoljstvo? 

- Imate oziroma ste imeli kdaj občutek, da kaj zamujate, ker ste v zvezi? 

11. Ali kaj pogrešate kaj iz preteklega samskega življenja? 

- Ali to vpliva na vašo partnersko zvezo? 

- Ali skušate s čim to kompenzirati, nadomestiti? 

- Pridete zaradi tega kdaj v konflikt s partnerjem? 
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3 PRIMER KODIRANJA INTERVJUJA 

Legenda: 

Pz-partnerska zveza 

Sm-socialna mreža 

Fokusna Koda 1 Koda 2 Koda 3 

G: Najprej hvala vsem za 
sodelovanje. To koliko časa ste v 
zvezi ste sicer napisale na list, 
vendar me še enkrat zanima, koliko 
časa ste v partnerski zvezi? 
D: Jaz sem 3 leta in 4 mesce 
približno. 
U: Jaz sem skoraj tri leta. 
E: Jaz sem dve leti in en mesec 
(smeh). 
B: Jaz sem pa tri leta in pol. 
E: Oh jaz sem najmanj (smeh). 
 
G:  Aha je to prva taka resnejša 
zveza? Kar pač same štejete za resno 
zvezo. 
E: Jaz sem imela eno prej. 
D: Jaz tudi. Mogoče dve (smeh). 
F: Jaz sem imela eno ,ampak ne 
preveč resno. 
B: Jaz sem imela tudi eno, mislim 
dve kao, ampak tak kakšen mesec, 
dva, nič več, tako da ne štejem za 
resno zvezo. 
 
G: Ok. Gremo kar na partnersko 
zvezo. Kako se vam zdi, kako se vam 
je spremenila socialna mreža ob 
vstopu v partnersko zvezo. Na kaj 
prvo pomislite? 
E: Meni ob vstopu, vstopu ne, 
drugače pa če pogledam, obstaja 
razlika med socialno mrežo pred 
partnersko zvezo in sedaj v zvezi.  
 
G: Kakšna razlika pa? 
E: Ker posledično ful časa preživim z 
njim, valda nimam časa se družit tulk 
s prijateljicami in tut one so dobile 
fante in tako naprej. In pač se ne 
vidimo več tolk in živjo, živjo ,ko se 
vidimo in to je to. Pa prevzela 

 
 
 
 
 
 
Trajanje partnerske 
zveze 
 
 
 
 
 
 
 
Pretekle resne 
zveze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlika med sm 
pred pz in sedaj 
 
 
Veliko časa 
preživlja s fantom, 
zato nima časa se 
družit toliko s 
prijateljicami.  
 
S prijateljicami so 
se ohladili odnosi. 

 
 
 
 
 
 
Trajanje pz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretekle pz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
 
Preživljanje časa s 
fantom 
 
 
 
Odnosi s prijatelji 
 

 
 
 
 
 
 
Partnerska zveza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerska zveza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
 
Vzroki za 
spremembe sm 
 
 
 
Odnosi v sm 
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sem…mislim prevzela…družim se 
večinoma z njegovimi prijatelji zdej. 
B: Ja pri naju je tudi tako, da so 
njegovi kolegi pač. Pa tut punce od 
teh kolegov. Mislim večino časa 
preživim z njimi. 
 
F: Meni se je tudi podobno 
spremenila. Bolj v tem smislu, da se 
jaz ne družim več tolko s tistimi,ki so 
mi prej bili pomembni. Pač tudi 
zaradi razdalje, ampak prej, ko sem 
bila samska, sem šla večkrat v 
domači kraj, sedaj pa več ne. Sem 
bolj vezana na to okolje Ljubljane. 
D: Jaz se strinjam s tem, da se tudi 
dosti družim s fantovimi prijatelji.  Je 
pa res, da sem ga dobila kmalu po 
tem ,ko smo prišli v Ljubljano. Zej ne 
vem ali se mi je tako spremenil krog 
zato, ker smo prišli sem, ali zato ker 
sem dobila fanta. Tako, da prou 
konkretno od mojih prej k smo bili 
prijatelji smo kar ostali. Razen 
kakšni, s katerimi smo se razšli v 
Ljubljani. Mi smo šli bolj  Mestni log, 
Rožna in oni k so šli na Kardeljevo 
smo se že takrat ločili. In potem, ko 
sem dobila fanta, smo ostali ločeni. 
Z ostalimi tistimi pa smo ostali… 
 
G: Torej se kar strinjate med 
seboj…Sedaj pa vas prosim, da 
pomislite na osebe, ki so vam sedaj 
najbolj blizu. So vam bile pomembne 
iste osebe tudi pred vstopom v 
partnersko zvezo ?  
D: Načeloma ja ne. Pač kakšna 
frendica je šla, ena malo dlje, ena 
zelo dlje. Ena je pa prišla. Pa tudi 
sestrične smo bile, se mi zdi, zelo 
povezane, sedaj smo bolj tako, ker 
ima vsak  tipa. No in niso več tako v 
ozkem krogu. 
F: Meni se je tut podobno 
spremenila. Ja pač zato, ker se dosti 
manj vidim z njimi. Kot sem rekla že 
tudi zaradi časovne oddaljenosti in 
zaradi pomanjkanja časa. Pač ene so 
prišle na novo, oziroma smo se bolj 
spoznali. Nekatere so pa odšle. 
B: Ja nekaj podobnega tudi pri meni. 

Večinoma se druži z 
partnerjevimi 
prijatelji. 
Veliko se druži s 
partnerjevimi 
kolegi in njihovimi 
dekleti. 
 
Manj se druži s 
tistimi, ki so ji bili 
prej pomembni,  
prej šla večkrat v 
domači kraj, sedaj 
več ne. 
 
 
Se dosti druži s 
partnerjevimi 
prijatelji. Ne ve ali 
se je ms spremenila 
zaradi pz ali zaradi 
odhoda v Lj. 
 
Prijatelji večinoma 
ostali isti. 
 
 
S prijatelji so se 
ločili pred vstopom 
v pz. 
 
 
 
 
 
 
 
Bližnje osebe ostale 
iste, dve prijateljice 
odšle, ena prišla, 
odnos s sestričnami 
se je ohladil. 
 
 
Se manj vidi s 
prijateljicami zaradi 
časovne 
oddaljenosti in 
pomanjkanja časa. 
Ene prišle na novo, 
ene odšle. 
 

Druženje 
 
 
 
Druženje 
 
 
 
Druženje 
 
 
Razdalja 
 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
Razdalja 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
 
 
 
 
Razdalja 
 
Sm po vstopu v pz 
 
 
 
 

Sm 
 
 
 
Sm 
 
 
 
Sm 
 
 
Vzroki za 
spremembe sm 
 
 
 
Sm 
 
 
Vzroki za 
spremembe  
 
 
Sm 
 
 
 
Sm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm 
 
 
 
 
 
 
Vzroki za 
spremembe  
 
Sm 
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Da so ene šle, druge pa so prišle. 
Samo jaz bi poudarila, da sem jaz 
zelo samotarski tip in tudi nisem 
imela nikoli široke socialne mreže. 
Tako da u bistvu zej imam bolj, ko 
imam fanta. Bolj zaradi njega, ki me 
vleče s sabo (smeh). Pač posledično, 
ker se on druži, sem jaz tudi zraven 
ne. 
 
G: Pa ti je to ok? 
B: Ja mi je kul ja. Mislim itak mu 
povem, če mi ni, ne grem zraven ne. 
 
G: Pa so ti te osebe postale blizu ali 
se je mogoče bolj vse na fanta 
osredotočilo? 
B: Jaz opažam v teh krogih ne, da te 
punce od prijateljev, partnerke 
torej, se družimo zato ker smo 
prisiljene (smeh). In tut če si ne 
pašemo najbolj, si nismo lih najbolj 
simpatične, ampak se moramo 
družit zaradi partnerjev. 
E: Ma ja. Jaz se ne. 
B: Jaz ugotavljam to no. Mislim so 
punce, ki so v redu ne. Ampak pri 
nekaterih se pa prav vidi, da ta 
odnos ne pride na višji nivo. 
E: Jaz imam sedaj eno specifično 
situacijo v glavi ne. Ker mi res ni in 
se pač ne. Dobro, če smo pač v istem 
prostoru slučajno po nesreči, se pač 
pozdravimo ne. Tle je problem, ker 
sta onadva tabolš prjatla. Drugače se 
je meni statistično gledano iz 10 
spremenilo na 6 članov s katerimi 
imam tesne vezi. Od tega so ostali 
isti mama, ati in sestra pa ena 
prijateljica. Drugo se je pa 
zamenjalo. Pa fant je prišel zraven. 
Tako da ja, tej ful bližnji so se mi 
zmanjšali oziroma spremenili. 
 
 

 
Ene prišle, druge 
odšle.  
Sedaj ima širšo 
socialno mrežo kot 
prej, ker je fant 
zelo družaben. 
 
 
Zadovoljna s 
sedanjim 
pogostejšim 
druženjem. 
 
Z nekaterimi 
partnerkami 
kolegov njenega 
fanta se druži samo 
zaradi tega, ker se 
med seboj družijo 
partnerji.  
 
 
Se ne druži, če ji 
nekdo ni 
simpatičen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po prehodu v pz se 
je število oseb s 
katerimi ima tesne 
vezi zmanjšalo, od 
prej je ista družina 
in ena prijateljica, 
ostalo se je 
zamenjalo. 
 
 
 

 
Sm po vstopu v pz 
 
 
Povečanje sm 
 
 
 
 
 
Zadovoljstvo z 
druženjem 
 
 
 
Druženje 
 
Odnosi v sm 
 
 
 
 
 
Druženje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmanjšanje sm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sm 
 
 
Sm 
 
 
 
 
 
Zadovoljstvo s 
spremembo sm 
 
 
 
Sm 
 
Odnosi v sm 
 
 
 
 
 
Sm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


