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POVZETEK 

Starost postaja vse pomembnejše obdobje ţivljenja. Za kvalitetno starost je pomembno 

predvsem splošno zadovoljstvo z ţivljenjem, h kateremu pripomorejo urejen partnerski odnos 

in zadovoljevanje spolnih potreb. V diplomskem delu se posvetim raziskovanju povezave 

med kvaliteto partnerskega odnosa in spolno aktivnostjo v starosti. V teoretičnem delu 

opredelim obdobje starosti, definiram pojem kakovostne starosti in predstavim predsodke 

povezane s starostjo ter spolnostjo v starosti. V nadaljevanju opišem različne poglede na 

spolnost in pod drobnogled vzamem povezavo odnosa in spolnosti. V zadnjem poglavju 

teoretičnega dela se osredotočim na telesne in psihološke spremembe, ki so pomembne za 

laţje razumevanje dogajanja v spolnosti starostnikov. V empiričnem delu so predstavljeni 

rezultati kvalitativne raziskave, v okviru katere sem izvedla intervjuje s šestimi starostniki. 

Zanimala me je povezanost odnosa in spolne aktivnosti v starosti, kaj starostnikom spolnost 

pomeni in, ali se spolnost z leti spreminja. Rezultati so pokazali, da je odnos tesno povezan s 

spolno aktivnostjo in zadovoljstvom v spolnosti. Starostniki svojih predstav o spolnosti skozi 

leta niso bistveno spreminjali, vendar so na pomembnosti pridobili dotiki, boţanje, objemanje 

in izkazovanje drugih neţnosti in pozornosti. Slednje gre pripisati tudi fiziološkim 

spremembam, s katerimi se starostniki soočajo.  

Ključne besede: starost, spolnost, spolnost starostnikov 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Old age is nowadays becoming an increasingly important period of life. Settled relationship 

and satisfying one's sexual needs importantly contribute to the overall contentment in life, 

which is also essential for the quality of old age. The presented thesis is devoted to the 

research of the mutual influence between the quality of relationship and sexual activity in late 

life. In the theoretical part, I specify the period of old age, define the concept of the quality of 

old age and introduce prejudice towards old age and sex in this period of life. After that I 

describe different perspectives on sexuality and take a closer look on the link between the 

relationship and sexuality. In the end of the theoretical part, I focus on physical and 

psychological changes that are important for a better understanding of the sexuality of older 

people. In the empirical part, I present the results of a qualitative research within which I 

conducted interviews with six elderly people. I was interested in the connection between the 

relationship and the sexual activity in old age, how older people feel about the sexuality and 

whether the sexuality changes over the years. The results show that the relationship is closely 

associated with the sexual activity and with the overall sexual satisfaction. The perceptions of 

sexuality have not changed significantly over the years, however, the importance of touching, 

caressing, hugging and expressing any kind of affection came to the fore. The physiological 

changes that the elderly are facing, have an important additional effect on the latter. 

Keywords: old age, sexuality, sexuality of the elderly 
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I UVOD 

Spolnost je zelo obseţna in kompleksna tema, zato sem se odločila pod drobnogled vzeti le en 

del, ki pa je še vedno povezan s celoto. Spolna aktivnost je sredstvo za reprodukcijo in 

zagotavljanje telesnega ugodja. Vendar je tudi del večje celote, spolnosti, ki se oblikuje skozi 

celo ţivljenje. Če spolno aktivnost dojemamo kot sredstvo, ki nam omogoča potomce, ali 

sredstvo za zadovoljevanje sebe, svojih potreb, govorimo o preprosti potešitvi nagona. 

Poznamo pa tudi interpersonalno spolnost (Brajša, 2013), pri kateri se osebi med spolno 

aktivnostjo neboječe predajata ena drugi, prepuščata iracionalnemu, razkrivata svojo bit in 

prepleteta dve različni zgodovini za skupno prihodnost. Predpogoj za takšno spolnost je 

urejen, dlje časa trajajoč odnos. Če bi imeli moţnost vpogleda v dinamiko med spolnim 

občevanjem, bi morda hitreje prepoznali značilnosti, vloge in vzorce v odnosu določenega 

para. V odnosu so prisotne besede, za katerimi se nekdo lahko skrije, telo, ki mu omogoča 

fizični umik, obrazna mimika in gestikulacija, ki sta nadzirani. Pri spolni aktivnosti je 

nekoliko drugače. Tam je človek gol. Izpostavljen, razgaljen, nezaščiten. To vpliva tudi na 

dinamiko, ki se odvija med spolnim aktom in odkriva osebnosti vpletenih ter njun odnos plast 

za plastjo. Med spolno aktivnostjo je mogoče zamiţati na obe očesi in se predajati zgolj 

telesnosti. Brajša (1982) meni, da moramo v seksualnem partnerju najprej videti človeka in se 

srečati z njim na človeški način. Šele nato lahko v odnos vnesemo mimo drugega tudi našo 

seksualnost, vendar še vedno ne po nagonsko-seksualnih, temveč po odnosno-človeških 

načelih. Menim, da kvalitetna spolnost pomeni ljubiti se z odprtimi očmi. Spolnost je 

zanimiva tema tudi zaradi tega, ker jo je nemogoče ločiti od iracionalnega, vendar se je na 

neki točki potrebno racionalno ozreti nanjo, če jo ţelimo razumeti. 

Lahko bi raziskovala spolno vedenje v katerem koli obdobju človekovega ţivljenja, vendar 

sem izbrala starost. Tema se mi zdi zanimiva in pomembna prav zaradi predsodkov, ki se 

pojavljajo v zvezi s tem ţivljenjskim obdobjem in spolnostjo. Menim, da se o spolnih 

potrebah starostnikov premalo govori. Pomanjkanje informacij je tisto, kar me je k tej temi 

pritegnilo. Demografski podatki kaţejo rast starostnega prebivalstva in pričakovanje daljše 

ţivljenjske dobe, zato se mi zdi pomembno, da na starost gledamo s čim večih vidikov. To ni 

le obdobje upadanja telesnih in miselnih moči, izgube ljubljene osebe in občutka nemoči, 

temveč je lahko tudi obdobje umirjenega uţivanja v tem, kar je človek v boljši kondiciji 

pridobil, obdobje modrosti, pomiritve s samim s sabo ter ţivljenjem. Poudarila bi, da starost 
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ni nekaj, kar se preprosto zgodi. Ljudje lahko vplivajo na proces staranja in si s tem pridobijo 

kakovostno ter aktivno starost. Med drugim kvaliteto ţivljenja dvigujeta urejen partnerski 

odnos in zadovoljene spolne potrebe. Večini se zdi samoumevno, da babice in dedki nimajo, 

ali ne morejo več imeti, spolnih odnosov, če pa ţe kdo pomisli na to, ob tem navadno občuti 

odpor. Percepcija spolnosti različnih generacij se med seboj razlikuje, kar lahko poveča 

prepad med generacijami in vnaša v odnose nerazumevanje za stališča enih in drugih. Z 

medgeneracijskim druţenjem, pripovedovanjem in osebnimi izpovedmi, kot so te, zajete v 

diplomskem delu, je mogoče pripomoči k zmanjšanju tega prepada. 

V teoretičnem delu diplomske naloge se v prvem poglavju posvetim opredelitvi obdobja 

starosti in opišem predsodke značilne za to obdobje, v drugem predstavim različne poglede na 

spolnost in podrobneje opišem povezavo med spolnostjo in partnerskim odnosom, v tretjem 

poglavju pa predstavim značilnosti in fiziološke spremembe, s katerimi se srečajo starostniki 

v spolnosti. V empiričnem delu sem s kvalitativno raziskavo ugotavljala povezanost 

partnerskega odnosa in spolne aktivnosti v starosti, kaj starostnikom pomeni spolnost ter, ali 

je v njihovem spolnem ţivljenju prišlo do sprememb. 
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II TEORETIČNI DEL  

1 Obdobje starosti 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije je objavljeno, da je po zadnjih statističnih 

podatkih v Sloveniji bilo ob začetku leta 2013 skoraj 2.059.000 prebivalcev, od tega jih je bilo 

starejših od 64 let nekaj več kot 17,1 %. Deleţ starejših ţensk je dosegel 20,2 %, deleţ 

starejših moških pa 13,9 % (deleţ starejših moških je bil nekoliko manjši od deleţa starejših 

ţensk). Po napovedih Eurostatovih projekcijah prebivalstva se bo starostna sestava 

prebivalstva Slovenije v naslednjih 50 letih zelo spremenila. Leta 2010 so osebe, stare več kot 

64 let, predstavljale 16,5 % prebivalstva, do leta 2060 naj bi se ta deleţ povzpel na 31,6 %. 

Več kot 64 let bo star povprečno ţe vsak tretji prebivalec. (Brnot in Peršin, 2013) 

Po Pečjak (2007) znaša pričakovana ţivljenjska doba za moške 70 in ţenske 79 let, medtem 

ko bo leta 2025 predvidoma dosegla 73 let za moške in 81 za ţenske. 

Bizjanova (2005) meni, da je v sodobni druţbi manj raziskav na temo starostnikov, ker so 

raziskovalci popularne kulture in sociologi od druge polovice 20. stoletja v center 

raziskovanja postavili mladino. Blaikie (1999; prav tam) vidi mladino kot potencialno 

delovno silo, ki predstavlja bodoče starše, proizvajalce in potrošnike, kar je danes zelo 

cenjeno. 

1.1 Več stopenj starosti 

Ramovš (2012) opredeli tri večja ţivljenjska obdobja, ki jih človek prehodi med spočetjem in 

smrtjo: 

- Mladost je razvojno obdobje človeka od spočetja do samostojnosti. V tem obdobju telo 

spolno dozori. Glavna naloga tega obdobja je zdrava rast in temeljno učenje za 

ţivljenje. Oboje se poveţe v zmoţnost za lastno druţino in samostojno ţivljenje. 

Obdobje mladosti se podaljšuje. 

- Srednja leta so ţivljenjsko obdobje, v katerem ljudje vzgajajo svoje potomce in delajo 

za preţivetje sebe, svoje druţine in stare generacije. Danes to obdobje sovpada s 

sluţbenimi leti do redne upokojitve. 

- Starost je obdobje, ko človek dozori do polne človeške uresničitve. Skrb za materialni 

razvoj prepušča srednji generaciji. Z upokojitvijo se pojavi nova kakovost svobode in 
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ţivljenjske moţnosti za dejavno ţivljenje. Značilna naloga v starosti je, da človek svoje 

izkušnje in spoznanja predaja mlajšim generacijam. 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) starost uvrščata v obdobje pozne odraslosti, ki traja od 

65. leta do smrti. 

Pečjak (2007) in Ramovš (2012) po modelu več psiholoških enciklopedij razdelita obdobje 

starosti na tri stopnje: 

1. Zgodnja starost (od 65 do 75 let) 

2. Srednja starost (do 85 let) 

3. Pozna starost (več kot 85 let) 

V literaturi je mogoče zaslediti tudi, da se obdobje starosti deli na štiri stopnje. Po definiciji 

Bizjanove (2005) se veliki skupini ljudi, ki jih danes imenujemo »mlajši stari« (po novih 

merilih, ki so jih za razvrščanje starostnikov uvedli demografi, velja ta oznaka za dobo med 

65-im in 75-im letom), pridruţuje še skupina »starejši stari« (ti so stari nad 75 let). Četrto 

ţivljenjsko obdobje poimenujemo globoko, pozno starost in jo bo po pričakovanjih doseglo 

čedalje več ljudi (Papeški svet…, 1999; prav tam). Tretje in četrto ţivljenjsko obdobje sta 

socialna fenomena poznega 20. stoletja, zaradi katerega se je pojavila naraščajoča zavest o 

staranju in starosti. (Blaikie, 1999; prav tam) 

1.2 Trije vidiki staranja 

Ramovš (2012) našteje tri vidike staranja, za katera meni, da so vsa enako pomembna. 

Časovno ali kronološko staranje nam kaţe rojstni list in nanj nimamo vpliva. Funkcionalno 

ali organsko staranje se kaţe v obrabljanju in slabenju naših organov. Nanj imamo velik 

vpliv, saj je hitrost našega funkcionalnega staranja v povprečju vsaj petdeset odstotkov 

odvisna od našega načina ţivljenja in navad. Tako lahko obolevanje in slabenje preloţimo na 

poznejši čas ali zelo omilimo potek kroničnih nenalezljivih bolezni. Za kakovostno ţivljenje 

je še posebej pomembno doţivljajsko staranje, čigar merilo je, kako doţivljamo svoja leta in 

svoje zmoţnosti. »V starosti se jasneje in razločneje pokaţe, kdo je sebe dejansko sprejel.« 

(Grün, 2010, str. 25) 

Tudi drugi avtorji (Hojnik-Zupanc, 1997; Pečjak, 1998; Tomšič, 2010) pišejo o treh vidikih 

staranja: koledarski, biološki in psihološki, ki so opredeljeni enako kot jih opredeli Ramovš 

(2012), le poimenovanje je drugačno. Tako Pečjak (1998) nadaljuje, da so ti trije vidiki sicer 
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povezani, lahko pa se zgodi, da se dokaj oddaljijo drug od drugega. »Veliko raziskav tudi 

potrjuje dejstvo, da se psihološka in biološka starost ujemata. Psiholog s kalifornijske 

univerze, ki je razlikoval razlike med odprtimi in zaprtimi ljudmi, je ugotovil, da se odprti, 

ljubeznivi ljudje lepše starajo.« (Hojnik-Zupanc, 1997, str. 6) 

Zanimiva je definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, »da zdravje ni samo 

odsotnost bolezni, ampak popolno blagostanje, kar lahko razumemo tako, da nisi samo zdrav 

ali bolan, ampak je pomembno, koliko si zdrav in koliko si bolan in kako to dvoje uskladiš. 

Poleg objektivno merljivega zdravja in bolezni je veliko odvisno tudi od nas samih, kako se 

znajdemo s tem, kar imamo in kako sprejemamo bolezen in kako starost.« (Moravec Berger, 

1998, str. 16) 

Mnogi strokovnjaki (Birren in Schroots, 1984; po Pečjak, 1998) dojemajo staranje kot dvojni 

proces, proces pridobivanja in proces izgubljanja, ki potekata povezano in sočasno. V enem 

ţivljenjskem obdobju oseba nekaj izgublja in nekaj pridobiva. 

1.3 Kakovostno staranje 

Kakovostno staranje lahko poveţemo s prejšnjim poglavjem. Potrebna sta skrb in negovanje 

telesnega, duševnega in socialnega vidika. Kako bo potekalo posameznikovo staranje je 

odvisno od njega samega, bliţnje okolice in nenazadnje celotne druţbe. (Ramovš, 2003) 

Temeljne misli o tem, kaj je kakovostno staranje, povzame Ramovš (2003). Starost ni v 

ničemer manj vredna in smiselna od obdobja mladosti in srednjih let, vendar je od njiju zelo 

različna. Tudi v starosti najdemo posebne ţivljenjske naloge, ki so drugačne kot v prejšnjih 

dveh obdobij, vendar zaradi tega nič manj pomembne. Tretje obdobje ni manj dejavno od 

prvih dveh. Če človek ţeli tudi v starosti ohraniti doţivljanje smisla in vrednosti, je 

pomembno, da svoje ţivljenjsko obdobje sprejme. Sam se mora truditi za njeno kakovost in 

brez neprijetnih občutkov sprejemati pomoč drugih, ko jo potrebuje. S tem ustvari in ohranja 

pristne medčloveške odnose in ostaja povezan z ljudmi iz mlajše in srednje generacije. Starost 

pride tako ali drugače, zanjo se ni potrebno posebej potruditi. Drugače je s kakovostno 

starostjo; zavestne priprave nanjo se začnejo v srednjih letih. Človek se vsega ne more naučiti 

vnaprej, zato se je potrebno vse ţivljenje sproti učiti in se prilagajati novim razmeram in 

zahtevam. Tako kot sta vzgoja in šolanje v otroštvu in mladostništvu temelj za sprotno 

vseţivljenjsko učenje v srednjih letih, tako je zavestna priprava na starost v srednjih letih 

pogoj za sprotno učenje v jeseni ţivljenja. 
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Košiček (1991) predlaga, da se skozi celo ţivljenje, tudi v starejši dobi, spoštuje znana ljudska 

modrost: »Pomagaj sam sebi, pa ti bo tudi bog pomagal!« Tako starejši kot mlajši ljudje imajo 

enako pravico in enako potrebo po prijetnem, dejavnem in vsebinsko bogatem ţivljenju. Za 

starejše ljudi okolje marsikdaj ne kaţe dovolj razumevanja za omenjene potrebe, zato se 

posledično čutijo odrinjene, zapostavljene in pozabljene. Ti občutki jim grenijo ţivljenje in ga 

nemalokrat tudi skrajšajo. 

1.4 Ageizem 

Ramovš (2003) se posveti terminologiji besede »star«. Beseda »star« je nevtralen izraz za 

tretje ţivljenjsko obdobje, tako kot je beseda »mladost« za prvo in »srednja leta« za drugo. 

Kljub temu se razume kot nekaj ţaljivega in sramotnega, če priletnega človeka imenujemo 

star človek. Če pride do pogovora o tabuizirani temi, kot je konec ţivljenja - in vse kar je z 

njim povezano -, ljudje nezavedno uporabljajo druge besede in s tem preprečijo, da bi njihova 

zavest trčila ob nevarno temo. V preteklosti sta bili na primer takšni temi spolnost in porod. 

Ljudje so govorili o štorkljah ter se s številnimi drugimi poimenovanji ognili omenjenima 

besedama. Danes namesto besedne zveze »star človek«, uporabijo besedo »starejši«, kar je 

ironično, saj starejši pomeni bolj star od starega, vendar je v tem primeru mišljeno »starejši od 

srednjeletnika.« (prav tam, str. 27) 

Ageizem, imenujemo ga lahko tudi starizem (Tomšič, 2010), pomeni izključevanje starih ljudi 

iz kolesja druţbe na podlagi koledarske starosti. V glasilu sivih panterjev (1996; po Pečjak, 

2007) je ageizem opredeljen kot diskriminacija, ki temelji na kronološki starosti. Na podlagi 

kronološke starosti so ljudem dodeljene določene sposobnosti in vloge. Razumemo ga lahko 

kot nadzor nad ljudmi, da prenehajo biti individuumi, potem ko preţivijo določeno število let. 

Prepoznamo ga tudi kot »proces sistematičnega stereotipiziranja in diskriminacije ljudi samo 

zato, ker so stari«. (Pečjak, 2007, str. 95) 

Kot ţe omenjeno, je konec ţivljenja, in s tem starost, tabu tema, s katero se spopadajo ljudje 

na splošno, torej vse generacije. Pečjak (2007) se v svoji razlagi o izvoru ageizma osredotoči 

predvsem na mlajše generacije. Izvor ageizma primerja z izvorom rasizma in drugih 

diskriminacij. »Najprej je to odziv na občutek ogroţenosti. Starejših ljudi je čedalje več in 

mlajše generacije se čutijo ogroţene zaradi njihovih potreb in zahtev. Berger in Thompson 

(1994) domnevata, da stik s starejšimi osebami spominja ljudi na njihovo prihodnost in 

umrljivost. Zato razvijejo samozaščitne mehanizme, npr. starostne stereotipe, da se tako 

izognejo in potlačijo misli na svojo starost in smrt. Ageizem je tudi odziv na frustracije in 
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strese, ki jih je ţivljenje polno. Nabrano napetost in agresivnost je najlaţje in najvarneje 

sprostiti proti skupini, ki je šibka in nezavarovana. /…/ Ageizem je tudi posledica čedalje 

večje segregacije starejših prebivalcev. /…/ Ageizem narašča pri vse socialnih slojih, čeprav 

je med neizobraţenci pogostejši.« (prav tam, str. 96) 

Grün (2010) meni, da nam danes mediji posredujejo razprave, v katerih se govori predvsem o 

finančni in psihološki obremenitvi druţbe, ki jo povzroča vse večje število starih ljudi. 

Občutno premalo pa se govori o smislu, ki ga ima staranje samo po sebi. Košiček (1991) se 

strinja, da marsikje starejše osebe dojemajo kot obremenitev in jih doţivljajo kot odvečna 

bitja, ki so izpostavljena zasmehovanju. 

Ramovš (2003) se od druţbenih stereotipov obrača tudi k posamezniku. Meni, da v podzavesti 

današnjega zahodnega človeka bivata dve iracionalni stališči ali dve skupini stereotipov, ki 

osebi preprečujeta kakovostno staranje in negativno vplivata na medgeneracijsko soţitje. 

Stereotipno prepričanje vpliva na človekovo dojemanje realnosti, zato vidi zgolj njeno 

popačeno sliko. To mu onemogoča, da bi ustvarjalno uporabljal svoje dotedanje izkušnje in 

spoznanja ter segal za tem, kar je v prihodnosti zanj zaţeleno in moţno. Prvo iracionalno 

stališče zaničuje starost in je slepo za njene dobre moţnosti: »Starost je grda, nemočna,… 

Stari ljudje so sitni, skopi… Bolje je biti pijan, kakor star…« (prav tam, str. 27) Drugo, ravno 

nasprotno, idealizira dobre moţnosti tretjega ţivljenjskega obdobja in je nedostopna za 

teţave, ki jih prinaša: »Kljub letom vse zmorem, vse je mogoče, zame ni omejitev, bolezni, 

smrti, osamljenosti,…« (prav tam) 

Čeprav je vedno več starih ljudi, se prepad med mlajšo in starejšo generacijo veča. Sodobni 

način ţivljenja predvsem mlajše spodbuja k druţenju s tehnologijo, stari, upokojeni in z 

druţbenega vidika »manj koristni«, se pa pogosto umaknejo v zanje zgrajene institucije. Ker 

se generacije ne srečujejo, se razvijejo predsodki na obeh straneh. Starostniki se ne soočijo s 

svojo starostjo in mlajšim zavidajo, mlajši pa so prikrajšani za pripovedovanje ţivljenjskih 

zgodb in modrosti preko katerih bi se laţje umestili v zgodovinski, kulturni, časovni kontekst 

in se z druţenjem prav tako rešili nekaj strahu pred starostjo. 

Grün (2010) starost poveţe s spoštovanjem in ravno spoštovanje starosti nam omogoča 

naklonjeno opazovanje lastnega staranja. Razmišljanje o starosti zato ni pomembno le za stare 

ljudi, temveč za vsakogar, saj se vsak človek dnevno stara. Glede na to, da je staranje 

temeljna človekova izkušnja, ţivljenje uspe le, če se s staranjem soočimo. »Tako je refleksija 

o starosti vedno tudi razmišljanje o skrivnosti same človeškosti.« (prav tam, str. 8) 
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Stereotipne predstave lahko razbijamo tudi s poznavanjem dejstev. »Empirični podatki, ki so 

jih avtorji pridobili v različnih raziskavah na evropskih in severnoameriških starostnikih, 

kaţejo, da starostniki v poprečju niso niti depresivni niti nezadovoljni, kljub temu da imajo 

bistveno več telesnih in socialnoekonomskih teţav kot odrasli, mlajši od njih (LaRue, 1992; 

Staudinger, Freund, Linden in Maas, 1999), da so osredotočeni predvsem v sedanjost (npr. 

Freud in Smith, 1999), večina pa jih ne razmišlja o umiranju in smrti (Barnow in Linedn, 

1997). Rezultati mnogih študij razvoja v pozni odraslosti tudi dovoljujejo sklep, da se 

osebnost v primerjavi s telesnimi, zaznavnimi, gibalnimi in spoznavnimi sposobnostmi 

spreminja v precej manjši meri (npr. Smith in Baltes, 1999; Staudinger in dr. 1999; pregled v: 

Birren in Schaie, 1996).« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 758) 

Starost je kvalitetno ţivljenjsko obdobje, če posameznik in druţba delujta z roko v roki. Za 

človekovo ţivljenje je doţivljanje smisla in vrednosti ţivljenja nekaj bistvenega, podobno 

kakor hrana. (Ramovš, 2003) Frankl (1993) trdi, da v vsakem trenutku ţivljenja obstaja 

smisel, ki ga je mogoče odkriti. Kadar je človek ustvarjalen, ko doţivlja lepote in bogastvo 

ţivljenja ter je obkroţen z ljudmi, je odkrivanje smisla občutno laţje, zato je tudi odgovornost 

druţbe, da omogoči starostnikom aktiven, vključujoč način ţivljenja. Iskanje smisla je v 

»bolezni, trpljenju, zmoti, krivici, starostni onemoglosti in smrti veliko teţje«. (Ramovš, 

2003, str. 46) 

1.5 Predsodki o spolnosti v starosti 

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je Sigmund Freud začel detabuizirati spolnost in porod. Danes 

je začetek ţivljenja za Zahodnega človeka povsem razgaljen, tabu pa je postal konec ţivljenja. 

(Ramovš, 2003) Kljub detabuizaciji spolnosti v zadnjem stoletju, bomo videli, da predsodki 

ostajajo, ko jo poveţemo z zadnjim ţivljenjskim obdobjem. 

Po Košičku (1991) naštevam glavne predsodke o spolnem vedenju starostnikov: 

1. Eden izmed predsodkov je, da so starejši ljudje aseksualni. Starostniki naj ne bi več 

čutili spolne sle in naj bi bili nesposobni za spolno dejavnost. Tudi Poţarnik (1984) in 

Pečjak (2007) sta mnenja, da se spolna aktivnost starostnikov zmanjša ali preneha tudi 

zaradi predsodkov in pritiskov okolja. Ker se veliko govori o spolni nezmoţnosti 

starejših oseb, se taka oseba ukloni predsodku in preneha biti spolno aktivna. Več 

raziskovalcev v zadnjem času ugotavlja nasprotno. Zeiss in Kasl-Godley (2001; po 

Skultety, 2006) sta ugotovila, da starostniki ohranjajo pozitiven odnos do spolnosti in 
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ga tako kot srednjeletniki dojemajo kot pomemben del odnosa (Gott in Hinchclift, 

2003; prav tam). Še več, ena izmed raziskav (prav tam) ugotavlja, da se več kot 90 % 

starostnikov zajetih v raziskavo ne strinja s trditvijo, da je »spolna aktivnost primerna 

le za mlajše«. Nicolasi et al (2004; prav tam) je ugotovil, da se več kot 80 % 

sodelujočih po celem svetu ne strinja z izjavo, da si stari ljudje ne ţelijo več spolnosti. 

Odstotek ljudi, ki se s to izjavi strinjajo je, zanimivo, nekoliko višji v razvitih drţavah. 

2. Drugi predsodek enači človeško spolnost z razmnoţevanjem vrste, kar je posebej 

problematično za ţenske. Medtem ko se pri ţenski lahko ugotovi, da je v določeni 

starosti postala nesposobna za zanositev, pri moškem načeloma ni te starostne meje. Na 

Švedskem so v 60. letih 20. stoletja opravili raziskavo, v kateri se je izkazalo, da je 

sperma mnogih devetdesetletnih moških še sposobna za oploditev. (Sake in Gerson, 

1966; prav tam) 

3. V patriarhalno urejeni druţbi je moška spolnost veliko pomembnejša od ţenske 

spolnosti. Posledično se starejši moški manj obotavljajo biti spolno dejavni kot starejše 

ţenske. 

2 Spolnost 

Spolnost je pomemben del ţivljenja. Nekaj povsem naravnega, a hkrati izjemno 

kompleksnega. Ostaja na meji med zasebnim in javnim, znanstvenim in ideološkim, druţbeno 

priznanim in prepovedanim. Teţko jo je opredeliti, vendar naslednji opis izraţa najbolj 

celostno stališče: »Izraz seksualnost se potemtakem nanaša na celotno osebnost. Vključuje 

vse tiste aspekte človeškega bitja, ki so v specifični zvezi z biti deček ali deklica, ţenska ali 

moški in je bistven subjekt dosmrtnih dinamičnih sprememb. Seksualnost odraţa naš človeški 

značaj, ne samo našo spolno naravo. Kot funkcija popolne osebnosti se ukvarja z biološkimi, 

psihološkimi, sociološkimi, duhovnimi in kulturnimi spremenljivkami ţivljenja, ki s svojim 

učinkom na osebnostni razvoj in medsebojne odnose, lahko po vrsti vplivajo na druţbeno 

strukturo.« (Sex Information and Education Council of the United States, 1980; po Skoberne, 

2004a, str. 32) 

Za Poţarnika (1984) je človeška spolnost oblika bliţine, iskanje stika in izmenjava med 

moškim in ţensko. Je gibalo razvejanih oblik odnosov med ljudmi. Omogoča mu krepitev 

odnosov in ustvarjanje novih. Je del človekove osebnosti in ima pomembno vlogo pri njegovi 

prilagoditvi na ţivljenje. Pomaga mu pri razvoju in oblikovanju čustev ter grajenju osebne 
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identitete, zavedanju lastne vrednosti in vrednosti ţivljenja. (Scott, 2002/2003; po Skoberne, 

2004a) 

2.1 Spolnost, ljubezen, zakon 

Milivojević (2010) meni, da je potrebno ob razmišljanju o ljubezni upoštevati tudi 

kulturološki vidik ljubezni, kajti hitro se lahko zgodi, da sodobni Zahodni človek svojo 

predstavo o ljubezni pripiše tako drugim kulturam kot drugim obdobjem. Tako kot obstajajo 

razlike v individualnih predstavah, obstajajo tudi v kulturnih. 

Osredotočili se bomo na kulturni prostor Zahodnega človeka. »Za Zahodnjaka je ljubezen 

predvsem ljubezen-stapljanje, zatem pa ljubezen-hrepenenje in ljubezen-strast, zato je zanj 

ljubezen način, da preseţe (transcendira) svoj jaz in da se z ljubljeno osebo zdruţi v skupen 

midva.« (Milivojević, 2009, str. 35) Vendar Musek (2010) ne dvomi o tem, da ima ljubezen v 

partnerskih odnosih korenine v evoluciji človeka. Trajen odnos je nujen za preţivetje človeka, 

saj omogoča dolgotrajno skrb za potomce. Na podlagi tega se je razvila močna čustvena 

podlaga za tak odnos, imenovana ljubezen. Četudi ljubezen ni edini in mnogokrat tudi ne 

prevladujoči razlog za partnerski odnos, »pa je v vseh kulturah med pomembnimi temelji 

partnerstva. V naši kulturi ga imamo ţe dolgo za ključni faktor partnerstva in zakona.« (prav 

tam, str. 445) 

Precht (2010) piše, da moški in ţenska ne obstajata zaradi razmnoţevanja. Biološko napačno 

je, če ljubezen prepoznamo le kot trik narave, ki omogoča optimalno potomstvo. Lepe otroke 

je mogoče dobiti tudi brez ljubezni. Včasih imamo odličen seks s človekom, ki ga ne ljubimo. 

Moški lahko ljubijo moške in ţenske ţenske. Zaljubljenost in ljubezen nista nujno povezani s 

partnerstvom. Vsak poskus uvrstiti spol, spolnost, razmnoţevanje, zaljubljenost in ljubezen v 

logično zaporedje, je nenaravno. Pogosteje kot partnerja z najboljšimi geni iščemo partnerja s 

podobnimi interesi, podobnim pogledom na svet, kar je evolucijsko biološko potratno. 

Ljubezen med dvema osebama je več kot vsota njenih delov. 

Pri sklepanju partnerskih odnosov in zakonskih zvez skozi zgodovino Giddens (2000) in 

Milivojević (2009) ne omenjata čustvene podlage za vzpostavitev in ohranitev le teh. Giddens 

(2000) ugotavlja, da so v predmoderni Evropi zakoni bili sklenjeni na podlagi ekonomskih 

okoliščin, ne medsebojni spolni privlačnosti. »Zakon je v različnih zgodovinskih obdobjih in 

v različnih kulturnih okoljih pomenil ustaljeno in pravno formaliziranje skupnega ţivljenja 
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moškega in ţenske. Osnovni cilj zakona, če lahko govorimo samo o enem cilju, je bil (in 

ostal) rojevanje in vzgoja otrok.« (Milivojević, 2009, str. 163) 

Po Foucaultu (2010) veljajo v zakonu tri načela, ki so skozi stoletja določala vlogo 

seksualnega zakonskega ţivljenja: 

- Monoteistično načelo spolne odnose omeji na zakonsko zvezo. 

- Zahteva po dehedonizaciji preprečuje zakoncema spolne odnose podrediti uţitku. 

- Cilj spolnih odnosov je rojevanje potomstva. 

Poţarnik (1984) meni, da je ţe samo izkustvo spolnosti subjektivno doţivljanje in poseben vir 

uţivanja, ki spodbudno deluje na domišljijo, čustvovanje, motivacijo in vedenje. Iz tega sledi, 

da človekova spolnost presega spolne aktivnosti vezane zgolj na spolne organe in 

razmnoţevanje. Kljub temu je trajalo stoletja preden je v zakonski zvezi seksualno načelo 

izpodrinilo načelo razmnoţevanja (Lewinsohn, 1961), posledica česar je bilo tudi 

pomanjkljivo znanje o telesu in njegovih odzivih. »Tudi Kinsey je ugotovil, da često manjka 

zakoncem najosnovnejše anatomsko in fiziološko znanje, kar zlasti ţeni hudo greni spolno 

občevanje. Mnogo ţena pri onaniji in celo pri homoseksualnem aktu laţe doţivlja orgastično 

razdraţitev kot pri regularnem koitusu.« (prav tam, str. 381) Sklepam lahko, da sta za 

zadovoljivo spolnost potrebna tako telesni kot odnosni vidik. 

Milivojević (2009) piše o treh moţnih situacijah v odnosu do seksa in ljubezni. 

1. Seks kot telesna ljubezen: oseba ne razlikuje med pojmoma, ampak se popolnoma 

skladata. Seks se izvaja zgolj z ljubljeno osebo. 

2. Seks je seks, ljubezen je ljubezen: oseba dojema pojma kot popolnoma ločena. Tako 

lahko do enega pojma razvije negativen odnos, medtem ko drugega dojema kot 

pozitivnega. 

3. Seks in ljubezen se delno pokrivata: značilno za večino ljudi. V tem primeru je seks 

mogoč z ljubljeno osebo in/ali zgolj zaradi uţitka. 

Povezovanje seksa in ljubezni je »kočljivo početje, saj ni videti, da bi bila ta kombinacija 

očitna ali potrebna«. (Primorac, 2002, str. 47) Po namenu ljubezen teţi k trajnosti, seksualna 

ţelja pa je večinoma beţna. Goldman (1977; prav tam) se nagiba k javnemu priznavanju 

jasnih razlik med seksom in ljubeznijo. Očitno razlikovanje bi pripomoglo k zmanjšanju 

števila neuspelih zakonskih zvez, ki so sklenjene na podlagi zmotnih predstav v adolescenci o 
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beţni spolni ţelji in trajni ljubezni, prav tako bi omililo destruktivna ljubosumja v zakonskih 

zvezah, ki so posledica zmanjšane seksualne ţelje. 

»Čeprav sta ljubezen in seks delno prepletena, gre za dimenziji eksistence, ki sta po svojem 

bistvu ločeni.« (Milivojević, 2009, str. 223) Ross (1970; prav tam) je dokazal, da obstajajo 

osebe s kvalitetnimi ljubezenskimi odnosi, ki trpijo zaradi določenih teţav v svojem 

seksualnem ţivljenju. Nasprotnega mnenja je Brajša (2013), ki se sprašuje, koliko sta v 

spolnost vključeni osebnosti obeh partnerjev in v kakšnem odnosu sta ti osebnosti. Kakovost 

njune spolnosti je odvisna od kakovosti njunih medsebojnih odnosov. 

2.2 Odnos 

Uţitek v spolnosti je gotovo povezan tudi z vrednostnim sistemom osebe. Menim, da 

prizadevanje za zadovoljujočo spolnost znotraj dolgotrajnega partnerskega odnosa prihaja z 

leti vse bolj v ospredje. Ker raziskujem spolno ţivljenje starostnikov, v nadaljevanju 

podrobneje predstavim, kako je partnerski odnos povezan s samo spolnostjo. 

Za Milivojevića (2009) ločenost ljubezni in seksa pomeni, da je mogoče, da ima oseba 

nezadovoljujoč seksualni odnos z objektom ljubezni, tako kot lahko ima fascinantno spolno 

izkušnjo z osebo, ki ni objekt ljubezni. Obstajajo pari, ki imajo zelo dobre ljubezenske 

odnose, vendar na začetku zveze njihovi spolni odnosi niso bili tako dobri. Menim, da takšni 

primeri kaţejo na to, da je uspešno seksualno ţivljenje posledica odnosa. Ti pari so bili na 

začetku zveze in še niso uspeli vzpostavili dovolj trdnega odnosa, kar je vplivalo tudi na 

kvaliteto njihovega spolnega ţivljenja. Po Brajši (2013) je človek najprej odnosno bitje in šele 

nato nagonsko. Ima tako telesne kot odnosne erogene cone in za celovito človeško spolnost je 

potrebno vzburiti oboje. Poţarnik (1984) meni, da je posebna značilnost človekove spolnosti 

ravno sposobnost, da zmore preseči ugodje, ki je vezano le na spolne organe. Ta sposobnost 

se pokaţe, ko človekova spolnost zajema ljubezen in odgovornost. Pomembnost spolne 

ljubezni se kaţe v človekovem doţivljanju, vedenju ter krepitvi partnerskih in druţinskih 

odnosov. 

Za spolni uţitek sta potrebna dva, ker je ta nekaj odnosnega. Ravno zaradi tega je pomembno, 

da oba spolna partnerja jasno in iskreno izrazita srečo in uţitek, ki ju doţivljata. Če je partner 

v odnosu nezadovóljen in nezadovoljén in partnerja ne izhajata iz enakovrednih izhodišč, se 

lahko zgodi, da meni, da je v odnosu srečen, čeprav v resnici ni. Sreča zahteva aktivnost obeh 
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partnerjev, priznavanje lastne in partnerjeve vrednosti, razdajanje samega sebe in sprejemanje 

partnerjevega deleţa. (Brajša, 2013) 

Milivojević (2009) ugotavlja, da število knjig, ki strokovno obravnavajo temo seksualnosti, 

precej presega število knjig, ki na enak način obravnavajo temo ljubezen. Menim, da imamo 

posledično manj teţav s pridobivanjem informacij o anatomiji in fizioloških odzivih telesa in 

več teţav z osmišljanjem odnosa. 

Kljub temu obstaja zadostno število strokovnjakov in strokovnih knjig, ki so nam lahko v 

spodbudo ali pomoč pri gradnji partnerskega odnosa. Predloge in navodila, ki smo jih 

pripravljeni sprejeti za gradnjo odnosa, lahko prilagodimo in pretvorimo v navodila za boljše 

seksualno ţivljenje. V primeru, da je en partner jezen na drugega in o tem ne spregovorita, 

ima to vpliv na njuno spolnost. Lahko se zgodi, da bosta tisti dan zaradi nepredelane jeze oba 

ostala brez spolnosti, ker jo bosta zaradi jeze drug drugemu odrekla. Lahko se zgodi, da bosta 

kljub temu imela spolni odnos, vendar se bo jezni partner med seksom zadrţeval in drugemu 

ne bo omogočal toliko uţitkov kot mu jih sicer, ker uţitkov tudi ne bo zmogel sprejeti. Tako 

kot je komunikacija pomembna za sam odnos, je pomembna tudi za spolni odnos. 

»Daljši čas in isti partner omogočata razvoj najkakovostnejših medosebnih odnosov, znotraj 

njih pa se lahko razvije tudi kakovost človeške spolnosti.« (Brajša, 2013, str. 45) Če ţelimo 

razviti in obdrţati aktivno in zadovoljivo spolnost, imamo na voljo dve moţnosti: ali 

spreminjamo odnose z istim partnerjem ali zamenjamo partnerja. (prav tam) 

Če ţelijo pari ostati čustveno povezani, Košiček (1991) predlaga, da: 

- se partnerja veliko ukvarjata drug z drugim, 

- odkrito in redno komunicirata o svojih doţivljanjih, 

- sproti razčiščujeta spore in skupaj rešujeta teţave in probleme, 

- sta drug z drugim prijazna, pozorna in neţna, 

- imata čim več skupnih aktivnosti, znancev in prijateljev, 

- vztrajno ohranjata skupnost na čim več ţivljenjskih področjih in tako jima ne bo teţko 

ostati skupaj tudi v spolnem ţivljenju. 

2.3 Zrela spolnost 

»Zrela spolnost pri človeku je vedno znamenje uspešne socializacije in osebnostne rasti. /…/ 

Spolni nagon se ne more splesti v celovito osebnost s poveličevanjem spolnosti, s tlačenjem 
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nagonov in tudi ne z obvladovanjem seksualnih tehnik v smislu »konzumiranja površinskih 

draţljajev«. Naučiti se moramo sprejeti svojo nagonsko strukturo in ji dodati specifično 

človeško dimenzijo.« (Poţarnik, 1984, str. 6) Nagonskemu dati značilnost človeškosti za 

Brajšo (2013) pomeni, da je odnos bistven element spolnosti. »Spolni nagon naj se uresničuje 

predvsem odnosu do drugega človeka.« (prav tam, str. 47) 

Brajša (2013) poudari, da se morata spolna partnerja naučiti se pogovarjati o svojem odnosu. 

»Spolni organi so predvsem »odnosni organi«. V slabem odnosu slabo funkcionirajo, medtem 

ko v dobrem redko zatajijo, pa še celo v tem primeru so njihovi »gospodarji«, ne glede na 

intenzivnost njihovega funkcioniranja zadovoljni z njimi.« (prav tam, str. 45) 

Pri zreli spolnosti ne smemo pozabiti na samo spolno dejavnost. Tako se po Košičku (1991) ta 

pri obeh spolih kaţe v tem, da oseba: 

- čuti poţelenje po spolnem uţivanju in potrebo zadovoljiti ga do sladostrastja; 

- išče spolne draţljaje in se spušča v spolna dejanja, bodisi aktivno, na partnerju ali na 

lastnem telesu, bodisi pasivno, izpostavljajoč se spolnim dejanjem druge osebe; 

- se pod vplivom spolnih draţljajev vzburi, kar subjektivno doţivlja kot večjo ali manjšo 

spolno napetost poleg objektivnih sprememb na telesu; 

- spolno napetost razreši z orgazmom. 

V zreli spolni ljubezni ni nenasitnosti in zasvojenosti. Partnerja se ne poskuša oropati njegove 

samostojnosti in/ali ga krojiti po svojih predstavah. Neprimerno je od njega zahtevati, da je 

konstantno na voljo. Zrela oseba enakovredno dojema tako svoj kot nasprotni spol in partnerja 

ne uporablja zgolj za izpolnjevanje in zadovoljevanje lastnih potreb. Ima realno telesno 

samopodobo, ki ji omogoča spoštovanje partnerjeve telesnosti. Zrela spolna ljubezen 

izključuje vsakršno obliko nasilja. (Balint, 1947; po Poţarnik, 1984) 

Lion (1982; po Skoberne, 2004b, str. 118) navaja naslednje značilnosti spolno zdravih ljudi: 

- Izraţajo pozitivno mnenje o sebi oziroma o svoji telesni podobi. 

- Imajo kognitivno znanje o človeški spolnosti. 

- Pri njih je opaziti skladnost med biološkim spolom, spolno identiteto in vedenjem v 

zvezi s spolno vlogo. 

- Njihovo vedenje je skladno s podobo, ki jo imajo o sebi. 

- Zavedajo se lastnih spolnih čustev in lastnosti. 

- So telesno in psihosocialno dovzetni za sebe in druge. 
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- Zadovoljni so s svojim spolnim vedenjem in ţivljenjskimi slogi. 

- Sprejemajo odgovornost za uţitek in reprodukcijo. 

- Sposobni so ustvariti uspešne medosebne odnose z obema spoloma. 

- Razvijajo sistem uporabnih vrednot. 

Iz zapisanega sklepam, da je zrelo in zdravo spolnost mogoče doseči le v dlje časa trajajočem 

partnerskem odnosu, saj je sicer nemogoče ustvariti pogoje, ki bi osebi omogočala osebnostno 

rast do spolne zrelosti. Kljub temu se mi zdijo zgoraj predstavljena merila t.i. zdrave spolnosti 

postavljena precej visoko, če ne ţe idealistično. Vprašljiva je tudi terminologija, ki nakazuje, 

da so ljudje, ki odstopajo od teh meril, nezdravi, spolno bolni. Sama teţko najdem osebo, ki 

izpolnjuje vse kriterije. Menim, da ne moremo trditi, da človek, ki ne izpolnjuje vseh zgoraj 

navedenih kriterijev, ni spolno zdrav človek.  

Poglavje zaključujem z besedami Prechta (2010, str. 186): »Koga si spolno ţelimo, je 

odločilno povezano tudi z našimi nagoni, v koga se zaljubimo, pa veliko bolj z našimi starši in 

izkušnjami iz otroštva, koga ljubimo pa je nenazadnje v veliki meri vprašanje našega 

samokoncepta.« 

3 Spolnost starostnikov 

3.1 Klimakterij 

Nezanemarljiv dogodek v ţivljenju zrele ţenske je mena, vendar je bila pred dobrim stoletjem 

še redkost. V 19. stol je bila v večjem delu razvitega sveta povprečna starost 40 let, na začetku 

20. stol. pa 50 let. (Pečjak, 1998) Celo na koncu devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja 

je bila v ZDA povprečna starost ţensk ob smrti devetinštirideset let, se pravi nekako dve leti 

pred koncem menstruacije. (Brizendine, 2009) 

Stoppardova (1996) vztraja, da mena ni naravna, ampak je napaka narave. Nikoli ni bil 

namen, da bi se ţenske odrekle estrogenu in preţivele svoje rodno obdobje. Nasprotno 

ugotavlja Hawkes (2003; po Brizendine, 2009, str. 170), ki trdi, »da so bile babice mogoče 

celo odločilnega pomena za razvoj in preţivetje davnih človeških skupnosti. Hawkensova 

dokazuje, da so krepke ţenske po menopavzi v kameni dobi priskrbele dodatno hrano, kar je 

povečalo stopnjo preţivetja njihovih vnukov. Skrb za hrano in pomoč pri vzgoji, ki so ju 

zagotavljale babice, je mlajšim ţenskam tudi omogočila rojevati več otrok v krajših 

presledkih, kar je povečalo rodnost. Čeprav je ţivljenjska doba v lovsko-nabiralskih druţbah 
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krajša od štiridesetih let, pribliţno tretjina vseh odraslih ţensk to mejo preţivi in mnoge v 

dobri kondiciji dočakajo celo šestdeset ali sedemdeset let.« 

Ţenska vstopi v klimakterij med 40. in 60. letom. Kmalu po 40. letu se pojavijo neredne 

ovulacije in čez nekaj let nastopi klimakterij. Organizem preneha z izločanjem jajčec. Ker 

izloča tudi manj spolnega hormona estrogena, povzroči to nekatere neprijetne posledice, na 

primer: zmanjšana lubrikacija vaginalnih sten med spolnim vzburjenjem, zmanjšanje prsi, 

nihanje razpoloţenja. Upad estrogena pri sesalcih povzroči upad spolnega nagona, vendar se 

zdi, da je pri ţenskah vpliv šibek. (Pečjak, 2007) Hujše teţave v klimakteriju niso le posledica 

upadanja ravni estrogena, temveč odraz splošnega nezadovoljstva z ţivljenjem, razočaranja 

nad zakonom oziroma ljubezenskim razmerjem nasploh. Teţave so tudi posledica ţenskega 

prepričanja, da svoje ţenstvenosti ni popolnoma uveljavila, niti doţivela ali izţivela. 

(Košiček, 1991) 

Upad estrogena povzroči upad oksitocina. Spremembe v vedenju ţenske se kaţejo v tem, da 

se manj posveča čustvenim spremembam, ohranjanje miru v odnosih ji ni več prioriteta, njeni 

hobiji in interesi ne sproţajo več večjih količin dopamina, zato ima tudi manjše potrebe po 

pogovoru. Ker nima majhnih otrok, za katere bi skrbela, se sproščajo občutno manjše količine 

pomirjajočega oksitocina, zato postane manj odzivna na potrebe drugih. (Brizendine, 2009) 

Psihološke razlike med spoloma se zmanjšajo. Da velikost razlik med spoloma iz odraslosti v 

starost upada, se strinja tudi Feingold (2004; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Moški 

v starosti kaţejo več asertivnosti kot ţenske, vendar ţenske v primerjavi z njimi še vedno 

ostajajo bolj skrbne do drugih ljudi. 

Mena lahko ţenski predstavlja zahtevno obdobje in upad spolne sle. Za poţelenje pri ţenskah 

je pomembna tudi raven testosterona (Ziherl, 2008), ki se pa od dvajsetega leta do vstopa v 

menopavzo zniţa tudi do šestdeset odstotkov (Brizendine, 2009). Spolna odzivnost ţensk se v 

teh letih močno razlikuje. Pribliţno polovica ţensk med dvainštiridesetim in dvainpetdesetim 

letom izgubi zanimanje za spolnost, teţje se vzburijo, njihovi orgazmi so pa šibkejši in manj 

pogosti. (prav tam) 

Pomembne so tudi psihološke spremembe, s katerimi se sooči ţenska v obdobju klimakterija. 

To obdobje sproţi pri ţenski tako neprijetna kot prijetna občutja. Zavedanje, da ne more več 

zanositi, je dokaz neizbeţnega staranja, medtem ko je na drugi strani konec strahu pred 

nosečnostjo in uporabo kontracepcije. Slednje lahko privede do izrazitejše ţelje po spolnosti. 

(Pečjak, 2007) Pomenopavzna strast je čas, ko »ţenski ni več treba skrbeti za kontracepcijo, 
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PMS, boleče krče ali druge mesečne ginekološke tegobe.« (Brizendine, 2009, str. 157) Hkrati 

Kingsberg (2002; po DeLamater in Karraker, 2009) poroča, da so nekatere ţenske v srednjih 

letih in kasneje opisovale, da se njihovo spolno ţivljenje izboljšuje, kar delno pripisuje 

dejstvu, da je bila njihova spolnost manj usmerjena na spolno občevanje. Tudi Košiček (1991) 

ugotavlja, da se ţenske včasih vedejo, kot da se je njihovo spolno poţelenje po menopavzi 

okrepilo. Nekatere v tem obdobju postanejo spolno aktivnejše, same dajejo pobudo za spolni 

odnos, česar prej morda niso delale, pri tem pa ravnajo celo bolj strastno. V skladu s tem je 

tudi Vares et al. (2007; po DeLamater in Karraker, 2009) ugotovil, da so nekaterim ţenskam 

penilno-vaginalni spolni odnosi v kasnejših letih postali pomembnejši. Mena je lahko za 

ţensko tudi prijetno obdobje in nadaljevanje aktivnega (spolnega) ţivljenja. Kot smo ţe 

ugotovili, ni nujno, da ţenska v (pred)menopavzi izgubi večjo količino testosterona ali 

zanimanje za spolnost. Čeprav se telo in moţgani sleherne ţenske odzivajo drugače, imajo 

mnoge po menopavzi občutek večje svobode in nadzora nad ţivljenjem. Čustvena nihanja in 

drugi vzgibi, ki bi ţenske metali iz ravnovesja so manj verjetni. To je čas, ko lahko ţenske 

izţivijo svoj pravi jaz. (Brizendine, 2009) 

Pomembno je ohraniti v mislih, da se dogajanje v menopavzi nanaša predvsem na naše spolne 

organe, medtem ko spolnost in sposobnost doţivljati spolni uţitek ostajata naši dosmrtni 

lastnosti. (Hite, 1981; po Košiček, 1991) Zato Ziherl (2008) poudarja, da dejstva, da ţelja po 

spolnosti z leti upada, ni mogoče posplošiti na vse ţenske. Na spolno poţelenje bolj vpliva 

dogajanje v partnerskem odnosu kot zniţevanje ravni spolnih hormonov. Pozornost je 

potrebno usmeriti na odnos s partnerjem, čustveno povezanost in splošno spolno vedenje. 

3.2 Andropavza 

Pred stoletjem je bila tudi andropavza redek pojav, saj moški niso ţiveli dovolj dolgo, da bi jo 

izkusili. Avtorji (Brizendine, 2010, Pečjak, 2007, Košiček, 1991) si glede obstoja moškega 

klimakterija, ali tako imenovane andropavze, niso enotni. Daljše obdobje poznamo izraz 

»kriza srednjih let«, ki se pojavi pri pribliţno enaki starosti kot andropavza, vendar je vzrok 

njunega nastanka različen. Andropavza je posledica zniţanja ravni hormona testosterona, ki 

vpliva na kvaliteto ţivljenja moškega, saj so po Brizendine (2010) ravno hormoni v moţganih 

in penisu tisti, ki naredijo moškega moškega. Medtem je kriza srednjih let povezana z 

doţivljanjem lastne nevrednosti in nezadovoljstvom s svojim ţivljenjem. (Košiček, 1991) 

Beach (1967; po Brizendine, 2010, str. 149) je ugotovil, »da mora testosteron vzdraţiti moške 

tokokroge za iskanje spolnosti in vzburjenje, da moški sploh lahko funkcionira. Hormoni 
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aktivirajo za moški spol značilne moţganske tokokroge, ki so potrebni za tipično moško 

razmišljanje in vedenje. Ko moški moţgani in telo začnejo proizvajati manj teh hormonov, 

moški vstopi v tako imenovano andropavzo.« 

Moški klimakterij ali andropavza imenujemo skupek psihogenih motenj, ki se pojavljajo pri 

nekaterih moških v šestem desetletju ţivljenja, včasih tudi prej. Teţave nad katerimi se 

pritoţujejo nekateri moški so zelo podobne klimakteričnim motnjam pri ţenskah. Na primer: 

nagel naval krvi v glavo poleg občutka vročine, pospešeni srčni utrip, glavobol, omotice, 

precejšnja razburljivost, ţivčna napetost, hitrejše utrujanje, nespečnost, potrtost, in drugo. 

Naštete motnje so posledica zmanjšane tvorbe testosterona v moškem telesu. (Košiček, 1991) 

Pečjak (2007) piše o podobnih posledicah. Z moškim klimakterijem so povezani tudi 

utrujenost, pomanjkanje energije, tesnobnost in depresija. Nekateri moški se v tem obdobju 

včasih zatečejo k čezmerni jedači in pijači. V povprečju andropavza nastopi med 50. in 55. 

letom, lahko tudi prej ali pozneje. 

Sharma (2009; po Brizendine, 2010, str. 149) je odkril več prednosti zdravljenja moških z 

podpovprečnimi vrednostmi testosterona. »Blaţja oblika pomanjkanja testosterona pri 

starajočem se moškem, ki ji rečemo andropavza, je pogosta in se začne v petdesetih in 

šestdesetih letih. Raziskovalci so ugotovili, da lahko nadomestna testosteronska terapija 

moškim zagotovi mnoge koristi, vključno z izboljšano spolno slo, kostno gostoto, mišično 

maso, telesno sestavo, razpoloţenjem in kognicijo. Toda zaenkrat znanstveniki še niso rekli 

zadnje besede o razmerju med tveganji in koristmi testosteronske terapije pri starajočih se 

moških.« 

Košiček (1991) vztraja, da je podobnost le navidezna ter med fiziologijo ţenske mene in 

moškim klimakterijem naj ne bi bilo nobene podobnosti. Kot ţe omenjeno, so klimakterične 

motnje pri moškem, ki se pribliţuje koncu srednje ţivljenjske dobe, psihogene. Do raznih 

motenj telesnih in duševnih funkcij pride zaradi bolj ali manj čustvene napetosti, ki je 

posledica utrujenosti od ţivljenja, nakopičenega razočaranja nad njim, nezadovoljstvo s seboj, 

s svojim poklicem in tem, kar je moški v ţivljenju dosegel. Po njegovem mnenju je zaradi 

tega »naziv 'moški klimakterij' nesmiseln in ga ni treba uporabljati.« (prav tam, str. 70) 

Stoppardova (1996) piše, da zaenkrat ni dokazov, da bi moški v srednjih letih res doţivljali 

večje hormonske ali psihične spremembe. Priznava, da se dogajajo manjše kemijske in 

hormonske spremembe, vendar so razmeroma nepomembne. Brizendinova (2010) dodaja, da 
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so raziskovalci ugotovili, da mnogi moški niso srečni, če v tem obdobju nimajo aktivnega 

spolnega ţivljenja. 

3.3 Fiziološki odzivi na spolne draţljaje 

V raziskavi Mastersa in Johnsonove (1979) je sodelovalo enajst ţensk starih od 61 do 78 let in 

dvajset moških starih od 61 do 89 let. Za natančnejšo podobo spolnega reakcijskega cikla pri 

moškem in ţenski, ga razdelita na štiri faze: prva faza je faza vzburjenja, ki jo lahko izzove 

vsakršna oblika telesne ali duševne vzdraţitve. Če je spolno draţenje učinkovito, pri obeh 

spolih faza vzburjenja preide v drugo fazo, oziroma fazo platoja. V tej fazi se spolna napetost 

krepi in doseţe vrhunec v orgazmu. Faza orgazma traja nekaj sekund. Moški in ţenska 

doseţeta (ne)hoteni vrhunec, kadar je spolna zdruţitev najmočnejša. Faza orgazma se prevesi 

v fazo umiritve. Pojemanje spolnega vzburjenja sedaj poteka v nasprotni smeri, torej od 

platojske faze do faze vzburjenja k nevzburjenemu stanju. 

3.3.1 Ţenska 

Prsi 

Masters in Johnsonova (1979) sta ugotovila, da je bila erekcija prsnih bradavic v fazi 

vzburjenja pri ţenskah, starejših kot 40 ali 70 let, prav tako očitna kot pri mlajših ţenskah. 

Razlika se je pojavila pri povečanju prsnega obsega. V fazi vzburjenja je bilo povečanje 

prsnega obsega značilna reakcija mlajših ţensk, medtem ko se pri ţenskah starih nad 60 let 

prsni obseg ni povečal. »Staranje ima za posledek vidno izgubo tkivne elastičnosti in iz tega 

izvirajoče ohlapno visenje in spuščanje prsi. Kadar je količina hormonov v krvi zmanjšana, 

ponavadi odkrijemo manj ţleznega tkiva in pojemanje prsnega obsega.« (prav tam, str. 182) 

Reakcija, ki je bila bolj značilna za starejše ţenske, je bilo nabrekanje le enega prsnega 

kolobarja. Pri nobeni ţenski nad 60 let ni bilo opaziti spolne rdečice na prsih, kot je to 

značilno za mlajše. V orgazemski fazi ni bilo specifičnih razlik med mlajšimi in starejšimi 

ţenskami. 

Klitoris 

Pri ţenski se po 60. letu klitoris nekoliko zmanjša, vendar ostane zelo občutljiv na draţljaje. 

Ziherl (2008), Poţarnik (1984) ter Masters in Johnsonova (1979) se strinjajo, da posredno 

draţenje klitorisa povzroči počasnejšo reakcijo pri starejši ţenski, v primerjavi z neposredno 

stimulacijo. Priporočena je daljša predigra. Z neposrednim draţenjem klitorisa z roko, 
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jezikom ali spolovilom, ki lahko pripelje do orgazma, se bo ţenska tudi bolj navlaţila. 

(Košiček, 1991) 

Noţnica  

Noţnica starejše ţenske je v primerjavi z mlajšo zaradi pomanjkanja spolnih hormonov 

spremenjena. Masters in Johnsonova (1979) sta primerjala noţnice ţensk iz starostne skupine 

61 do 70 let z noţnico trideset let stare ţenske. Spremembe, ki so jih opazili, so stanjšane 

noţnične stene, ki niso več nagubane in so bledo roţnate barve, namesto škrlatne. Stanjšanju 

noţnične sluznice se pridruţi še zmanjšanje dolţine in širine noţnice ter manjša raztegljivost. 

V fazi vzburjenja je prva fiziološka reakcija noţnična ovlaţitev, ki se vidno zmanjša ţe pet let 

po menopavzi. Kljub temu obstajajo izjeme. Ţenske med 61 in 73 let, ki so enkrat do dvakrat 

na teden spolno občevale, so na spolno vzburjenje reagirale z ovlaţitvijo tako, kot bi 

pričakovali pri ţenskah starostne skupine od 20 do 30 let. Rezultati raziskav na večji skupini 

ţensk starih od 51 do 78 let so pokazali, da se »čas, potreben za navlaţitev noţnice, podaljša 

za eno do pet minut.« (Poţarnik, 1984, str. 46) V orgazemski fazi so mnenja bolj deljena. 

Chia in Carlton Abrams (2006, str. 106) opredeljujeta orgazem kot »prijetno krčenje dna 

maternice oziroma pubokokcigealne ali sramno-trtične (PK) mišice ter gladkih mišic v 

noţnici in maternici«, medtem ko Masters in Johnsonova (1979) pišeta o krčenju 

orgazemskega obroča in zadnjiških zaţemalk. Prav slednje naj bi opazila le pri treh ţenskah 

starih nad 51 let, zato sklepata, da s staranjem pojenja moč orgazma. Ugotovila sta, da je 

orgazem pri starejših ţenskah praviloma krajši. Vendar je pri starostnicah, ki so imele redne 

spolne odnose, lahko bil celo dvakrat daljši kot pri ţenskah enakih let, ki zaradi različnih 

okoliščin niso bile več spolno aktivne. V primerjavi z mlajšimi ţenskami, je bil orgazem še 

vedno krajši. Ziherl (2008) meni, da doţivljanje orgazma ţenske v pomenopavzi ni prizadeto, 

če je sicer zdrava in če je tudi poprej doţivljala orgazem. Je pa običajno potrebno daljše 

ljubkovanje (zaradi počasnega vzburjenja), da pride do orgazma. Tudi sama intenzivnost 

doţivljanja orgazma ni prizadeta. Po orgazmu se telo umirja. Noţnica starejše ţenske se v 

primerjavi z noţnico mlajše ţenske opazno hitreje vrača v stanje pred spolno vzburjenostjo 

(Masters in Johnson, 1979). 

Maternica 

Pomanjkanje spolnih hormonov 5 do 10 let po menopavzi povzročijo pri ţenskah, da sta 

maternica in maternični vrat enako dolga. Nekatere ţenske v raziskavi so toţile, da je 

orgazem pri njih povzročil krčem podobne bolečine, ki kaţejo na skrčitev maternice. Nekatere 
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ţenske, stare nad 60 let, so občutile tako močno bolečino, da so se izogibale orgazmu in celo 

spolni dejavnosti. Bolečine je mogoče omiliti s hormonsko terapijo, vendar krčitve maternice 

pri orgazmu ostanejo. Starejša ţenska je kljub pomanjkanju spolnih hormonov in 

spremembam spolnih organov povsem zmoţna aktivno ţiveti spolno ţivljenje in doţiveti 

orgazem, še posebno, če je redno in učinkovito spolno stimulirana. (Masters in Johnson, 

1979) 

3.3.2 Moški 

Erekcija 

Ugotovitve raziskovalcev (Masters in Johnson, 1979; Poţarnik, 1984; Pečjak, 2007) spolnosti 

starejših oseb lahko strnemo v naslednje ugotovitve: z naraščajočo starostjo je erekcija 

počasnejša ne glede učinkovitost stimulacije. Če se mlajši moški lahko vzburijo zgolj z 

domišljijo, so takšni moški v poznih letih zgolj izjeme. Starejši moški potrebujejo za spolno 

vzburjenje daljšo in bolj neposredno stimulacijo. Čvrstost erekcije se z leti zmanjša, vendar je 

zadostna za spolni odnos. Doseţe se običajno bolj počasi in po ejakulaciji hitro uplahne. 

Starejši moški doseţe popolno erekcijo šele tik pred ejakulacijo. Če erekcija med spolno 

dejavnostjo izgine, jo je teţko pridobiti nazaj. Torej so erekcije tudi redkejše. Koitusi eden za 

drugim so redki ali izjemni. Prednost starejših moških je, da se ljubijo dlje časa do orgazma. 

Delno zaradi izkušenosti, delno zaradi nekaterih fizioloških sprememb. Značilno je tudi, da 

erekcije prihajajo neodvisno od posameznikove volje in odločitve, največkrat proti jutru. 

Ejakulacija 

Tudi orgazem je šibkejši in krajši, izloči se manj sperme. Po izlivu starejši moški ponovno 

doseţejo erekcijo po precej daljšem času. Pri ponovni spolni zdruţitvi teţko doţivijo izliv. 

Potreba po izlivu ob vsakem spolnem odnosu ni več tako močna. Mnogi moške povsem 

zadovolji ţe ljubkovanje in sam spolni odnos. (Poţarnik, 1984; Pečjak, 2007) Čeprav 

obstajajo izjeme, se moški po šestdesetem letu zadovoljuje z največ dvema izlivoma na teden, 

neodvisno od moţnosti za spolno občevanje. Starejši moški izbrizgne spermo brez 

prehodnega občutka ejakulacije. Če je erekcija daljša, je ejakulacija le kapljanje semena iz 

sečnice. V umiritveni fazi je spolni ud šestdeset letnika ţe nekaj sekund po splahnitvi erekcije 

spet ohlapen kot prej. (Masters in Johnson, 1979) 
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3.4 Spolnost v starosti 

Starost prinaša več fizioloških preprek, ki oteţijo ali onemogočijo nekatere spolne prakse, 

vendar nekateri posamezniki neodvisno od tega sprejmejo odločitev, da se bodo spolnosti 

odpovedali, še preden postanejo starostniki in jih začnejo pestiti telesne tegobe. Človek je 

bitje z zgodovino, preteklostjo, spomini in izkušnjami, ki vplivajo na dojemanje sedanjosti in 

oblikovanje realnosti. Zato spolno dejavnost starostnikov ne gre pripisovati zgolj njihovi 

starosti in značilnostim tega obdobja, temveč je potrebna celostna obravnava z upoštevanjem 

načina ţivljenja v predhodnih obdobjih. Poţarnik (1984, str. 47) pravi, da »telesno in duševno 

zdravje, dobra telesna kondicija in zdrav način ţivljenja pomembno vplivajo na spolno 

aktivnost starejših ljudi«. Na ta način se spolna zmogljivost lahko ohrani do 80. leta starosti in 

več. (Masters in Johnson, 1979) 

Walker (1997) navaja nekaj razlogov za kakovostno spolno ţivljenje v starosti:  

- Otroci zapustijo dom, zato lahko partnerja neovirano uţivata v spolnih dejavnostih brez 

strahu, da bi ju kdo motil. 

- Spolno lahko občujeta kadarkoli, saj ţenska nima več menstruacije. 

- Skrb za kontracepcijo ali zanositev je odveč. 

- Če sta v pokoju, jima ostaja več prostega časa, ki ga lahko izkoristita za spolne 

dejavnosti. 

- Osvobojena sta mnogih pritiskov, ki so značilni za spolno ţivljenje mlajših parov, zato 

lahko več časa posvetita telesnemu vzburjanju in spoznavanju občutkov, ki jima 

prinašajo uţitek. 

Poţarnik (1984) meni, da je zadovoljiva spolnost v starosti precej odvisna od tega, kako ljudje 

razrešijo krizo srednjih let, od skladnosti med partnerjema, stališč do spolnosti in poprejšnje 

spolne aktivnosti. Košiček (1991) se strinja, da so psihološki vplivi na spolno dejavnost pri 

obeh spolih tako močni, da lahko starejši človek v določenih okoliščinah celo bolj uţiva v 

ljubezenskem odnosu kot prej, čeprav je njegov spolni nagon začel slabeti zaradi zniţanih 

ravni spolnih hormonov. Redna spolna aktivnost vliva starim ljudem samozavest, jim prinaša 

zadovoljstvo in srečo v odnosu. (Poţarnik, 1984) Prav zaradi tega je vredno raziskovati, kaj je 

tisto, kar ljudem prepreči, da bi nadaljevali s spolnim ţivljenjem, če imajo moţnosti za to. 

Ginsberg, Pomerantz, and Kramer-Feeley (2005; po Skultety, 2007) so namreč ugotovili, da 

je pri starostnikih največja ovira za nadaljevanje s spolnim ţivljenjem izguba oziroma 

odsotnost partnerja. Deleţ ţensk v starejši ţivljenjski dobi je večji od deleţa moških, kar gre 



Alja Šafarič  |  Spolnost skozi oči starostnikov 

23 

 

pripisati daljši ţivljenjski dobi ţensk, zato je »precejšnje število starejših ţensk, ki ostanejo 

brez spolnih odnosov z moškimi, ko jih zapusti stalni partner, ko jim zakon razpade ali jim 

moţ umre«. (Košiček, 1991, str. 45) 

Nekateri ljudje v poznejših letih menijo, da je spolna aktivnost zanje prenaporna, zahteva 

preveč energije in lahko poškoduje njihovo telo. Takšne skrbi tarejo predvsem osebe, ki niso 

pri popolnem zdravju. Ker je popolno zdravje sorazmerno redek pojav in je skupek več 

faktorjev, ga pogosto ne srečamo niti pri mlajših ljudeh. Toda njim kljub temu ne pride na 

misel, da bi opustili svoje spolno in ljubezensko ţivljenje. (Košiček, 1991) Tudi Zupančičeva 

(1996; po Bizjan, 2005) je ugotovila, da od 50 do 60 % starostnikov med 65. in 75. letom 

zdravje ne ovira neposredno pri njihovem delovanju. 

Srednjeletniki (45-59 let) so imeli bolj pogoste seksualne misli, fantazije in sanje, prav tako so 

bili pogosteje spolno dejavni od starostnikov (60 let in več). Te razlike so se zmanjšale, ko so 

primerjali srednjeletnike in starostnike, ki so imeli partnerja. Oboji so se enako pogosto 

poljubljali, objemali, draţili ali boţali. Več kot 60 % starostnikov nad 70 let, ki so imeli 

partnerja, so se vsaj enkrat tedensko draţili ali boţali in izrazili visoko zadovoljstvo s svojim 

spolnim ţivljenjem. Starejši pari so manj pogosto spolno občevali, masturbirali in imeli oralni 

spolni odnos od srednjeletnikov, vendar je več kot 30 % starostnikov starih nad 70 let 

poročalo o spolnem občevanju vsaj enkrat tedensko. (AARP, 2005; po Skultety, 2007) 

Podatki iz leta 1984 so pokazali, da ima v starosti 65. let redne spolne odnose dve tretjini 

poročenih moških in vsaj polovica poročenih ţensk. Zadovoljstvo s spolnostjo se z leti ni 

spremenilo. Dve tretjini starostnikov nad 65. let meni, da so spolni odnosi pomembni za 

njihovo srečo in zadovoljstvo. (Poţarnik, 1984) 44 % moških in 38 % ţensk starih med 70 in 

80 let je povedalo, da so v zadnjem letu imeli spolni odnos. (Nicolosi et al., 2004; po Skultety, 

2007) 

Košiček (1991, str. 19) se sprašuje o globljem razlogu za opustitev spolnega ţivljenja v 

starosti: »Ali niso navidezni zdravstveni razlogi le zastor, ki ima nalogo skriti tudi pred lastno 

zavestjo pravi vzrok, da se nekdo umika iz spolno-ljubezenske dejavnosti?« Rezultati raziskav 

o spolnem vedenju starostnikov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, kaţejo, da je to 

vprašanje na mestu. Raziskovalci z raziskovanjem ljubezenske preteklosti starejših ţensk in 

moških, ki so najpozneje v sedmem desetletju svojega ţivljenja popolnoma opustili spolno 

dejavnost, pogosto ugotovijo, da z ljubezenskim ţivljenjem – znotraj ali zunaj zakona -, niso 

nikoli bili zadovoljni. (prav tam) Smith (2007; po Brizendine, 2010) je ugotovil, da ţelja po 
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spolni dejavnosti ostaja močna tudi pri moških, starih sedemdesetih let in več. Tako tudi 

Pečjak (2007) ugotavlja, da se pri običajnih, zdravih moških in ţenskah spolna sla obdrţi tudi 

v starosti, lahko do 80. leta in več. Čeprav večina šestdeset letnikov nima več spolnih 

odnosov, imajo nekateri enega do dva spolna stika v tednu ali celo več. Znan je primer 

spolnega odnosa v 96. letu. (Butler s sodelavci, 1991; prav tam) »Kinseyevi podatki kaţejo, 

da moški, ki imajo 60 let, dosegajo v enem mesecu 4-5 orgazmov, tisti pa, ki imajo 70 let 

doţivljajo v enem mesecu 3-4 orgazme. Vir teh sladostrastij je deloma spolno občevanje z 

ţensko, deloma pa samozadovoljevanje. Včasih je to homoseksualni odnos ali pa starejši 

človek doţivi orgazem tudi v snu.« (Košček, 1991, str. 81) Spolni odnosi starejših ljudi imajo 

tudi nekatere prednosti. Masters in Johnsonova (1979) sta zapisala, da je kontrola ejakulacije 

pri skupini 50-70 letnikov boljša kot v skupini 20-40 letnikov. 

3.5 Spolni nagon 

V starejši dobi spolni nagon slabi, vendar pri tem obstajajo pomembne razlike med 

posamezniki. Ne obstaja nobeno pravilo, kdaj začnejo tako ţenske kot moški izgubljati interes 

za spolno aktivnost in s kakšno hitrostjo se ta zmanjšuje. Spolna aktivnost in spolni nagon se 

lahko pri osebi precej razhajata, kar pomeni, da so spolne potrebe lahko pogostejše od spolne 

aktivnosti. Tako spolna aktivnost ne more biti merilo za moč spolnega nagona. (Košiček, 

1991) 

Kaj imajo moški, ţenske pa ne? Moški se še vedno lahko razmnoţujejo, poleg tega zanimanje 

za spolnost in privlačne ţenske še traja, medtem ko je raven testosterona, ki je pomemben za 

poţelenje, pri ţenskah občutno niţja. (Brizendine, 2010) 

3.5.1 Spolni nagon pri starejši ţenski 

Če je ţenska v enem obdobju ţelela spolne odnose s partnerjem in v njih uţivala, to še ni 

zagotovilo, da bo ţenska trajno spolno aktivna. Lahko se zgodi, da se v njej dlje časa kopiči 

nezadovoljstvo s partnerjem, ki ga izrazi šele čez nekaj let s spolnim odtujevanjem. (Košiček, 

1991) Podobno sta ugotovila Masters in Johnsonova (1979). Spolno dolgočasje ima pogosto 

vzrok v tem, da ţenska ni več aktivno udeleţena pri spolni aktivnosti. Stimulacija in 

partnerjevo zadovoljstvo ji nista več tako pomembna kot na začetku odnosa. Z leti je postala 

preobremenjena z obveznostmi, kot so: otroci, poklic, druţbeno koristno delo. Mnoge so 

odkrito priznale, da jih moţje v spolnem pogledu ne zanimajo več. Ţenski je čedalje 

zahtevnejše prenašati spolni odnos, ki je ne privlači, zato začne iskati razloge, da bi se mu 
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izognila. Morda je utrujena, ima glavobol, ni pravega razpoloţenja, idr. Če kljub 

nezadovoljstvu s partnerjem pristane na spolni odnos, postane podjetna v negativnem smislu: 

»mršči se, ugovarja, se pritoţuje nad bolečino v spolovilu, slabo ji je, spodbuja moţa, da čim 

prej 'konča'«. (Košiček, str. 38, 1991) Enako kot pri moškem, lahko navzočnost spolnega 

nagona v obdobju starosti pričakujemo predvsem pri ţenski, ki ţivi v uspešni partnerski zvezi 

in ima redne spolne odnose, ki ji prinašajo uţitek. (prav tam) 

3.5.2 Spolni nagon pri starejšem moškem 

Čeprav je do starosti 85 let pri moškem raven testosterona ţe za polovico manjša kot pri 

njegovih dvajsetih letih (Brizendine, 2010), so za njegovo spolno poţelenje odgovorni tudi 

drugi dejavniki. Košiček (1991, str. 72) meni, da je spolno poţelenje odvisno predvsem »od 

splošnega telesnega in duševnega zdravja starejšega moškega in od stopnje njegove 

psihofizične dejavnosti in splošne ţivljenjske podjetnosti«. Spolne ţelje priletnega moškega 

ohranja tudi konstantno in zadovoljivo spolno ţivljenje. Bolj kot je ohranjena njegova 

ţivljenjskost, bolj je navadno ţivahen njegov spolni nagon, kar potrjujeta Masters in 

Johnsonova (1979, str. 208), saj so »starejši moški naše raziskovalne skupine, ki so pokazali 

razmeroma veliko spolno aktivnost, po njihovih podatkih tudi v mladosti zelo spolno aktivni. 

Podoba je, da način spolne dejavnosti prav nič ni pomemben; pomembna je le velika 

aktivnost.« Ali ţivahen spolni nagon in moţnost potešitve ohranjata ţivljenjskost moškega, ali 

je njegova ţivljenjskost povzročiteljica ţivahnega spolnega nagona in večjih moţnosti za 

potešitev, je teţko odgovoriti. Košiček (1991) meni, da je starejši moški praviloma sposoben 

polno zadovoljevati svoj spolni nagon le v stalni in uspešni partnerski zvezi. K redni spolni 

dejavnosti veliko prispeva tudi partnerica, ki odkrito pokaţe spolno zanimanje za partnerja ter 

aktivno sodeluje v spolnem odnosu. Temu pritrjuje tudi analogija iz ţivalskega sveta. Schmidt 

(2009; po Brizendine, 2010) je ugotovil, da so starejši mišji samci, ki so ţiveli s samicami, 

dlje ohranili razmnoţevalne sposobnosti. Druţba samic zelo dobro vpliva na samce mnogih 

vrst. 

3.6 Ovire pri spolni aktivnosti starostnikov 

V tem poglavju bom podrobneje predstavila razloge tako za opustitev kot ohranjanje 

spolnosti. Obstajajo organski in psihogeni razlogi, ki preprečujejo paru spolno zadovoljitev, 

obstajajo pa tudi pari, ki uspešno krmarijo med ţivljenjskimi čermi in jim spolnost še vedno 

in kljub vsemu predstavlja vir sprostitve, zadovoljitve in uţitka, ne le na telesnem področju, 

temveč tudi čustvenem in duhovnem področju. 
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»Če človek ne zadovoljuje svojih spolno-ljubezenskih potreb, se izpostavlja duševni napetosti 

- postane razburljiv, nepotrpeţljiv, prepirljiv, nestrpen do ljudi okoli sebe, ali postane pobit, 

brezvoljen, črnogled. Poleg tega se pri njem pojavijo razne telesne teţave, ki so posledica 

trajne ţivčne napetosti. Imenujemo jih psihogene motnje. Kaţejo se pri starejših osebah enako 

kot pri mlajših ljudeh, ker se tudi starejši organizem upre, če mu ne dajemo tega, kar 

potrebuje, kakor to počne tudi mlajše telo.« (Košiček, 1991, str. 20) 

3.6.1 Zdravila 

Spolna dejavnost lahko izboljša zdravstveno stanje ali postane celo zdravilo za katero izmed 

telesnih tegob. Prav tako je lahko kemično zdravilo tisto, ki zmanjšuje moško spolno slo in 

celo povzroči popolno spolno nemoč. Nekatera zdravila slabijo dejavnost vegetativnega 

ţivčevja, ki uravnava tudi funkcije spolnih organov. Takšna zdravila se uporablja predvsem 

za zniţevanje previsokega krvnega pritiska. (Košiček, 1991) S povišanim krvnim tlakom se 

bojuje pribliţno četrtina odraslih ljudi in je pri starejših ljudeh dvakrat pogostejši. 

(Dobovišek, 1998) 

Obstajajo tudi psihofarmakološka sredstva, ki pomagajo pri erekciji, npr. viagra, cialis in 

levitra. Pribliţno 20 % moških nanje ne reagira. Pomembno je vedeti, da sama tableta ne 

pomaga. Najprimernejša je kot dopolnilo k spolni ţelji in naravni vzburjenosti. (Pečjak, 2007) 

S tem se strinjata tudi Masters in Johnsonova (1979), ki potrjujeta spremenjeno delovanje 

moških spolnih hormonov v starosti, vendar so spolne motnje tudi le redko neposredna 

posledica pomanjkanja hormonov, zato tudi zdravljenje s testosteronom ni vedno uspešno. 

Laumann (1999; po Brizendine, 2010) predlaga, da bi, zaradi razširjenosti problematike, v 

odločitev glede zdravljenja impotence vključili tudi partnerke. Brizendine (2010, str. 153) je v 

skladu s tem ugotovila, da je »terapevtska moč mesečnega druţenja s skupino prijaznih in 

zainteresiranih ţensk za moške v andropavzi še učinkovitejše zdravilo od nadomestnega 

hormona!«  

3.6.2 Bolezen 

Človek lahko v vsaki starosti zboli za boleznijo, ki zmanjša spolno odzivnost, vendar so leta 

od šestdesetega leta naprej še posebej pomembna, saj v tem času pride do fizioloških 

sprememb, ki dodatno obremenijo telo in vplivajo na spolno odzivnost. Rezultati raziskav so 

pokazali, da ima večje število starejših parov neredne spolne odnose zaradi različnih bolezni, 

katere večkrat pestijo moške. (Leiblum & Segraves, 2000; po Bradford in Meston, b.d.) 
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Masters in Johnsonova (1979) delita bolezni na akutne in kronične. Pri akutni bolezni, npr. 

pljučnici, je pomanjkanje spolne sle in moči le beţno in partnerja to sprejemata z 

razumevanjem. Pri kronični bolezni, npr. astmi, pa opazimo, da je pojemanje spolnega nagona 

posledica usihanja telesnih zmogljivosti. Pojemajoča telesna storilnost ţenske vpliva na 

spolno aktivnost moškega. Če moški s spolno aktivnostjo preneha, se njegova potreba po 

spolnosti naglo zmanjša. Kljub temu je huje, če telesno propada moški kakor ţenska, saj ima 

starejši moški občutno večje moţnosti za potešitev spolnega nagona kakor starejša ţenska.  

Če je moška spolna nemoč posledica telesne poškodbe ali bolezni, ni nujno, da bo partnerka v 

odnosu prikrajšana za spolnost, saj v tem primeru moški navadno ohrani poţelenje. Partnerja, 

ki se imata rada in si drug drugega ţelita, bosta našla spolno zadovoljstvo ob različnih načinih 

draţenja. Ţenska je v uspešnem zakonu in fiziološko nemočnem moškem manj spolno 

prikrajšana, kot če je njen partner psihogeno impotenten. (Košiček, 1991) 

3.6.3 Srčni infarkt 

Slabša prehodnost arterije na srcu lahko povzroči srčni infarkt ali celo smrt. Bolezen je 

posledica nezdravega in pretirano stresnega načina ţivljenja. Človek s poškodovanim oţiljem 

se ne sme izpostavljati večjim telesnim in čustvenim naporom, vendar potrebuje telesno 

dejavnost, ki je prilagojena njegovim zmoţnostim. S tem omogoči srcu in oţilju obdrţati 

sposobnost za svoje funkcije. (Košiček, 1991) 

Da spolna dejavnost ne ogroţa ţivljenje človeka po srčnem infarktu, se strinja tudi David 

Reuben (1971; po Košiček, 1991). Preventivno svetuje, da se spolno dejavnost odloţi za 

pribliţno osem do deset tednov po srčni kapi. Kljub temu se včasih zgodi, da srčne bolnike 

obiskujejo spolni partnerji ţe v bolnišnici, kjer imajo v bolniški sobi spolni odnos ţe teden ali 

dva po kapi – brez kakršnih koli posledic. 

3.6.4 Diabetes 

Diabetes, ali sladkorna bolezen, je kronično presnovna bolezen (Masters in Johnson, 1979), 

katere posledica je zvišanje krvnega sladkorja. Nevarna je zaradi kroničnih okvar, ki jih 

povzroči po več letih trajanja. (Medvešček, 1998) Zdravljenje te bolezni ne povzroči vedno 

izgube spolne moči, kar »kaţe, da to ni neposredna posledica motene presnove ogljikovih 

hidratov, temveč patoloških sprememb na malih krvnih ţilah, ki dovajajo kri perifernim 

ţivcem. Če takšne spremembe zajemajo ţivce, ki uravnavajo krvni obtok v moškem 

spolovilu, in zakrnijo in postanejo nesposobni za svojo funkcijo, je jasno, da pri tem moškem 
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ne bo več erekcije. Vendar dejstvo, da zdravljenje nekaterim diabetikom ne obnavlja spolne 

moči, ni vedno dokaz, da je mreţa ţivcev okoli krvnih ţil v njihovem spolovilu trajno 

poškodovana. Včasih gre za tako imenovano psihično nadgradnjo organske bolezni: dokler je 

bil huje bolan, se je bolnik tako ustrašil svoje spolne nemoči, da je izgubil zaupanje vase. 

Zaradi tega se njegova impotenca nadaljuje, dasi se je bolezen ublaţila in ni več organskega 

vzroka, da bi bil spolno nemočen.« (Košiček, 1991, str. 24) Tudi DeLamater in Karraker 

(2009) menita, da je pri sladkornih bolnikih nemogoče identificirati vse moţne interakcije in 

povratne mehanizme, ki vplivajo na spolno delovanje. 

3.6.5 Prostata 

Prostata je ţleza, ki leţi pod mehurjem. Obdaja sečnico, skozi njo pa potekata semenovoda. 

Nekateri moški imajo teţave zaradi zvečane prostate, ki jo je potrebno odstraniti. Operacija 

poteka tako, da ne ogrozi ţivcev, ki so odgovorni za pravilno delovanje spolnega organa. 

Odstranitev prostate ne ogroţa potence, kvečjemu pripomore k njenemu izboljšanju, saj se 

izboljša splošno počutje moškega. Vendar moški pri orgazmu ne doţivlja več ejakulacije, saj 

telo brez prostate preneha proizvajati semensko tekočino. (Košiček, 1991) 

3.6.6 Dispareunija 

Pri dispareuniji ţenska čuti bolečine med spolnim občevanjem. Ţensko v noţnici peče in 

bolečina se lahko razširi tudi po trebušni votlini, zato začne odklanjati spolni odnos. Teţave 

so lahko prisotne tudi dan ali dva po spolnem občevanju, ki se kaţejo v tem, da jo med 

uriniranjem v noţnici peče in pogosteje čuti potrebo po uriniranju. Do tega navadno pride po 

menopavzi in je prav tako posledica pomanjkanja spolnih hormonov. Če so bolečine posledica 

nezadostne navlaţenosti, lahko ţenski pri tem pomagata partner z draţenjem ali krema, s 

katero si pred penetracijo namaţe vhod v noţnico. (Košiček, 1991) Proti dispareuniji pomaga 

zdravljenje z estrogenom, katerega stranski učinki še niso povsem raziskani. Estrogen ne 

vpliva na spolni nagon, ima pa blagodejen učinek na telesno in duševno počutje, ki lahko 

ugodno vpliva na spolno ţivljenje. (Poţarnik, 1984) 

Vendar dispareunije ni vedno mogoče pojasniti s spremembami vrednosti spolnih hormonov, 

ki vplivajo na noţnico. To lahkot naredimo le takrat, ko so spremembe zelo izraţene, 

patološke in se noţnična sluznica ni zmoţna navlaţiti, kar pa se zgodi relativno redko. V 

večini primerov je starejša ţenska s fiziološkega stališča sposobna za spolno občevanje. 

Nekatere ţenske lahko spolno občujejo brez večjih teţav celo v osmem desetletju ţivljenja. 

(Košiček, 1991) Za partnersko spolno ţivljenje ţensk v pomenopavznem obdobju so enako 
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pomembni: anatomske spremembe, njen spolni odziv in odnos s partnerjem. (Ziherl, 2008) 

Prepričanja, da ţelja po spolni dejavnosti pri ţenskah z leti upada, ni mogoče posplošiti na vse 

ţenske. Masters in Johnsonova (1979) se strinjata, da so pomembnejši odnos s partnerjem, 

njuna čustvena navezanost in spolne navade ţenske pred menopavzo. Takšnemu razmišljanju 

se pridruţuje tudi Dennerstein (2000; po Ziherl, 2008, str. 70), ki je s sodelavci raziskovala, 

»ali so spremembe ţenske spolnosti v pomenopavzi posledica hormonskih sprememb ali 

psihosocialni dejavniki«. Večina raziskav potrjuje, da je spolno ţivljenje odvisno tako od 

fiziološkega stanja ţenske in moškega »kot tudi od pomembnih psihosocialnih dejavnikov (od 

duševnega zdravja, do odnosa do samega sebe, partnerskega odnosa, pa tudi od ekonomskega 

stanja partnerjev, in ne nazadnje od okolja, v katerem ţivita)«. (prav tam) Masters in 

Johnsonova (1979, str. 194) menita, da sta za uspešno prilagajanje spolnih potreb starejših 

ţensk najpomembnejša »občutek socialne in finančne varnosti«. Od te raziskave je preteklo 

več desetletij in je bila izvedena na Američanih. Pri starejših sodelujočih predpostavljam, da 

so bile njihove spolne vloge tradicionalno razdeljene, kljub bliţajoči se seksualni revoluciji. 

Kar je v našem prostoru bilo drugače, je bila druţbeno-politična ureditev. Američani so 

prevzeli kapitalizem in zanje je bilo značilno, da je moţ hodil v sluţbo, medtem ko je ţena 

skrbela za dom in otroke. V enakem času je pri nas vladal socializem, v katerem so ţenske ţe 

imele svojo sluţbo in sluţile lasten denar. Kljub tem razlikam Vodeb (2011), ki se zgleduje po 

psihoanalitičnih ugotovitvah in predpostavkah, še danes piše o ţenski fascinaciji nad 

denarjem, bolje rečeno, moškim z denarjem. Pojasnjuje, da denar na simbolni ravni 

predstavlja ţenski falično strukturo, zato ga povezuje z moškim spolnim organom. Tako sta 

penis in denar osrednja objekta ţenske spolne ţelje. Kar pomeni, da so ţenskam v splošnem 

bolj privlačni moški z več denarja kot tisti z manj, in to ne le zaradi materialnega ugodja, ki 

jim ga s tem omogočijo. 

V primeru, ko je dispareunija psihogene narave in je »starost le pretveza, da se zaradi 

neustrezne spolne reakcije in frustracij ognejo nerešenim spolnim napetostim« (Masters in 

Johnson, 1979, str. 194), Košiček (1991, str. 49) predlaga, da ţenska »zapusti spolno zvezo z 

moškim, ki ga ne mara kot seksualnega partnerja. Pri tem naj bo iskrena do sebe, naj sebe 

spoštuje in nikakor ne posili same sebe«. 

Košiček (1991, str. 48) vidi podobnost med dispareunijo in impotenco, saj imata lahko obe 

»organski vzrok oziroma sta lahko znamenja bolezni. Vendar sta oba pojava veliko pogosteje 

psihogena. /…/ Navadno niti dispareunija ni stalna lastnost neke ţenske - bodisi starejše ali 

mlajše - marveč je izraz njenega stališča do partnerja, enako kakor impotenca večinoma ni 
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lastnost nekega moškega - zopet bodisi starejšega ali mlajšega - ampak je izraz njegovega 

čustvenega odnosa do partnerice.« 

3.6.7 Alkohol 

Čeprav alkohol spada med hude sovraţnike moške spolne moči (Košiček, 1991), je hkrati hud 

sovraţnik ţenske spolne sle. Partner, ki je alkoholik, je za ţensko manj spolno privlačen ţe 

zaradi njegovega vedenja in telesne zanemarjenosti. Potrebno je omeniti, da je takšen odnos 

specifičen in zahteva posebno obravnavo, ki presega okvire tega diplomskega dela. Košiček 

(1991) nadaljuje, da lahko alkohol ţe pri mladih ljudeh poškoduje sposobnost za naravno 

odzivanje na spolne draţljaje, zato je za starejše toliko bolj verjetno, da se bo zasvojenost z 

alkoholom uničujoče pokazala tudi v njihovi potenci. Vendar je pri zastrupitvah z alkoholom 

situacija kompleksnejša. Spolna nemoč alkoholikov ni le posledica neposrednega vpliva 

alkohola na spolne funkcije, »temveč cele vrste okoliščin, ki nastajajo v ţivljenju 

alkoholikov«. (prav tam, str. 28) Podobno sta ugotovila tudi Masters in Johnsonova (1979). 

Prekomerno pitje alkoholnih pijač ne povzroči samo zmanjšanje spolne sle, temveč tudi 

duševno obremenitev zaradi zmanjšanje spolne moči. Če je moški spolno nemočen, lahko 

začne zavračati spolno zdruţitev. Druga pot je, da se poskuša o svoji potentnosti prepričati pri 

spolni dejavnosti z drugo ţensko. Na partnerski odnos oboje učinkuje razdiralno. Zagotovo pa 

velja, da pri kroničnem alkoholiku s propadanjem duševnih in telesnih moči propada tudi 

spolni nagon. 

3.6.8 Videz 

Hujši oviri za spolnost v starosti sta naveličanost partnerja in manj privlačen videz. Za 

zakonca ni nič hujšega kot zanemarjena ţena ali moţ. Pomagajo si lahko tako, da skrbijo za 

svoj zunanji izgled. (Pečjak, 2007) Grün (2010, str. 53) meni, da je »zanemarjenost vedno 

znak nezdravega odnosa do spolnosti«. V starosti gre predvsem za sprejemanje spreminjanja 

spolnosti, ne za njeno potlačitev. Tako nekateri starejši ljudje, ki se prenehajo zanimati za 

spolnost, zanemarijo tudi nego telesa. Toda na fiziološke spremembe telesa, ki jih povzroči 

staranje, na primer: ohlapnost mišic, gube, sivi lasje, človek nima neposrednega vpliva. Z 

lepotnimi operacijami lahko prikrije proces staranja, vendar ga ne more preprečiti. Gilleard in 

Higgs (2000, str. 34) v lepotnih operacijah ne vidita zgolj individualno odločitev 

posameznika, temveč menita, da »takšne odločitve reflektirajo vrednotenja staranja celotne 

druţbe«. 
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Ob tem je potrebno omeniti, da se moški ne starajo enako kot ţenske. Čeprav se danes meje 

med spoloma brišejo tudi pri čaščenju telesne lepote, »moški in ţenske slišijo dokaj različna 

sporočila o svojem procesu staranja«. (Karp in Yoels, 1986; po Bizjan, 2005, str. 84) Masters 

in Johnsonova (1979) sta zapisala, da bo ţenska za moţa izgubila spolno mikavnost in dajala 

vtis neţenstvenosti, če bo prekomerno poudarjala klimakterij in se z njim nespretno soočala. 

Za moţa je dodatno moteče, če ţenska ob moţu čuti preveliko domačnost in ne skrbi za svoj 

zunanji videz. Medtem ko so moški s sivimi lasmi in smejalnimi gubicami šarmantni, se telo 

starejše ţenske še vedno presoja po standardih značilnih za mlada dekleta. (Karp in Yoels, 

1986; po Bizjan, 2005) Vsaj delno nam razliko pojasnijo sociobiološki razlogi. Ţenski se s 

klimakterijem ustavi ovulacija in postane nesposobna za reprodukcijo, medtem ko moški 

ohrani sposobnost razmnoţevanja do konca ţivljenja, zato je pomembno, da ostane seksualno 

privlačen. (Greer, 1991; prav tam) 

Poleg skrbi za videz, so moţne tudi druge kompenzacije: »usmerjanje čutnih organov k bolje 

ohranjenim delom telesa, usmerjanje predstav k prijetnim izkušnjam v preteklosti, mnogi 

zakonci si zamišljajo drugo osebo pri sebi. Takšna 'nezvestoba v mislih' je zelo pogosta tudi 

pri mladih osebah, vendar o njej ne govorijo.« (Pečjak, str. 164, 2007) Pomagata tudi 

navajenost in močna ljubezen do partnerja, medtem ko si tisti z debelimi denarnicami lahko 

privoščijo mlajše partnerje in s tem omilijo spolne teţave. (prav tam) 

Opisane ovire bodo morda najlaţje premostili, če ne bodo vztrajali pri »normah iz mladosti«, 

(Poţarnik, 1984, str. 47), temveč bodo s čim manj predsodki sprejeli svoje staranje. 

3.6.9 Strah pred spolno nemočjo 

Po mnenju Masters in Johnsonove (1979) se moški strah pred spolno nemočjo kaţe predvsem 

v podzavestnem begu k drugim, mlajšim ţenskam, da bi dokazali svojo potentnost. Takšnim 

starejšim moškim se nemalokrat zgodi, da ne zmorejo ugoditi spolnim zahtevam mlajše 

ţenske in občasni zaskrbljenosti se lahko pridruţi še organsko pogojena impotenca. Po drugi 

strani lahko partnerke z nezadostnim razumevanjem za partnerjev strah pred spolno nemočjo 

njegov strah poglobijo. Košiček (1991) meni, da je ţenska tudi v starejši dobi lahko partnerju 

v veliko pomoč, da ta ohrani sposobnost spolnega občevanja, kar bo dosegla s spolno 

podjetnostjo. Vendar lahko partnerjeva spolna nemoč povzroči strah tudi pri partnerki. Z 

namenom, da ga ne spomni na njegovo impotenco, preneha biti spolno podjetna. (Masters in 

Johnson, 1979) Na ta način se partnerja znajdeta v začaranem krogu. Če star človek dalj časa 

ni spolno stimuliran, lahko izgubi svojo spolno odzivnost. Spolno odzivnost v splošnem 
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močno zmanjša neraba spolnega organa. Količina testosterona korelira s spolno ţeljo in 

hitrostjo spolnega odgovora. Moški, ki odkrije spolne teţave, se prestraši in lahko sproţi 

samouresničujočo se prerokbo. Najpomembnejši spolni organ so moţgani. (Pečjak, 2007) 

3.6.10 Depresija 

Tretje ţivljenjsko obdobje je tudi polno hudih stresov, ki jih prinašajo prazno gnezdo, 

upokojitev, smrt partnerja, spreminjanje videza telesa, upad telesnih in razumskih funkcij, 

socialna izolacija in razne bolezni. (Pečjak, 2007) Dolgotrajnejše stresno obdobje lahko vodi 

v hujšo in dlje trajajočo potrtost, ki jo imenujemo depresija. Košiček (1991) pravi, da 

depresija zavira posameznikove telesne in duševne funkcije ter ima velik vpliv tudi na moško 

spolno moč. Zdravila so dvorezen meč: po eni strani skrajšajo bolezen, po drugi pa lahko 

imajo negativen vpliv na moško potenco, kar bo prav tako imelo negativen učinek na samo 

počutje moškega. Z depresijo se je potrebno bojevati predvsem s psihološkimi sredstvi, 

uporabo kemičnih zdravil pa zmanjšati kolikor se da. Tekavčič Gradova (1998) svetuje, da 

poskušajo starostniki delovati preventivno in ostajajo v odnosu s stvarmi, ki so jim v veselje. 

Dobro je ohranjati telesne in duševne zmogljivosti, tako da skrbijo za telo, se gibajo in 

ohranjajo stik s svetom. V primerih izgube drage osebe, Grün (2010) razume, da je izguba 

ljubljenega človeka boleča, vendar hkrati meni, da starost od človeka zahteva, da se ne 

opredeljuje več glede na odnose, temveč da ţivi iz samega sebe. Le tisti, ki zmore ţiveti tudi 

sam, lahko druge doţivlja kot darilo. 

3.6.11 Ovdovelost 

Če pride do smrti zakonca, starejše ţenske teţje najdejo novega spolnega partnerja kot starejši 

moški. Eden izmed razlogov so pričakovanja okolja. Okolju se zdi naravno, morda celo 

samoumevno, da starejša ţenska, ki je ostala brez moškega, ne bo iskala novega partnerja. 

Ţensko, ki se v starejših letih zanima za spolnost, okolje dojema kot nedostojno. Nekatere 

ţenske se uklonijo pritiskom takega mnenja, zato se umaknejo v osamelost. Kar starejšim 

ţenskam dodatno oteţi iskanje novega partnerja, so mlajše ţenske. Moški vrstniki se namreč 

večinoma zanimajo za mlajše ţenske, ki velikokrat nimajo nobenih pomislekov stopiti v 

trajno partnersko zvezo s starejšim moškim. Tako so moški v ugodnejšem poloţaju, da 

nadaljujejo ljubezensko in spolno ţivljenje, ko so izgubili svojo partnerko. Vse skupaj 

omogoča starejšim moškim, da so dlje časa vpeti v seksualno ţivljenje od starejših ţensk. 

Vendar tudi nekateri starejši moški zanemarijo spolno ţivljenje, ko postanejo vdovci. To se 

zgodi predvsem takrat, ko je bil moški v odnosu srečen. Navadno gre za tip moškega, ki z 
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ţensko ne išče le spolnega stika, temveč pristen ljubezenski odnos. Dolgoletna čustvena 

predanost in zvestoba pokojni ţeni mu preprečujeta, da bi spolne ţelje preusmeril na novo 

partnerko. Smrt soproge ga dela potrtega in ko je človek potrt, izgubi spolno slo. Vdovec 

potrebuje določen čas, da se novi izbranki prilagodi, tako duševno kot telesno, in šele potem 

bo v stiku z njo zmogel dokazati svoje spolne sposobnosti. Tudi starejša ţenska, ki je ţe dlje 

časa brez partnerja in spolnih odnosov, mora pričakovati teţave v začetku spolne zveze z 

novim partnerjem. Pojavijo se lahko psihične zavore, ki se pogosto pojavijo tudi pri moških 

vrstnikih, ki so dlje časa brez partnerke in vstopajo v nov odnos. Potrebno se je zavedati, da se 

uspešna ljubezenska zveza ustvarja postopoma – tako v mladosti kot tudi v starosti -, zato je 

teţje prilagajanje nekaj naravnega. (Košiček, 1991) 

Partnerja, ki ţivita skupaj več desetletij in sta skupaj prestala mnoge konfliktne situacije, sta 

mnogo bolj povezana drug z drugim kot mlajši zakonci. Vdova ali vdovec se teţje zaljubita, 

teţje se prilagodita na drugačnost potencialnega partnerja, prav tako ju obremenjuje spomin 

na preminulega partnerja. Kljub temu se nekateri pozni zakoni srečno končajo. Ključnega 

pomena za to je usklajenost stališč, vrednot, navad in vlog. (Pečjak, 2007) Gott in Hinchliff 

(2003; po Skultety, 2007) sta ugotovila, da se je nekaterim starostnikom spolno ţivljenje z leti 

ali novim partnerjem izboljšalo, po drugi strani so starostniki brez partnerja izrazili manj 

zanimanja za spolnost. Še posebej tisti, ki jim je partner umrl, so trdili, da ne bodo iskali 

novega spolnega partnerja. 

3.6.12 Duševni napor 

Starejši moški se bo od mlajšega praviloma moral bolj truditi, da premaga zahteve in napore, 

ki jih je prej obvladal rutinsko. Nepričakovane finančne, osebne in druţinske obremenitve 

zmanjšujejo ţeljo po spolni dejavnosti. In ne le v času obremenitve, temveč še precej časa po 

njej. (Masters in Johnson, 1979) 

3.6.13 Prenajedanje 

Odnos do spolnosti se še posebej jasno pokaţe v starosti. Nekateri starostniki še vedno spolno 

občujejo, vendar zaznavajo manj uţitka pri tej dejavnosti kot prej. Potem se vrnejo na 

»predgenitalne oblike zadovoljevanja nagonov«. (Riemann, 1981; po Grün, 2010) Njihova 

pozornost je primarno usmerjena v hranjenje. Zdi se, kot da je človeka strah, da bo prikrajšan, 

ali da mu je hrana najpomembnejša stvar. (prav tam) Masters in Johnsonova (1979) sta iz 

pogovor s starejšimi moškimi ugotovila, da ima tudi prenajedanje za posledico pomanjkanje 

spolne sle. Mnogi moški so povedali, da jim velike količine dobre hrane zmanjšujejo uţitek 
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pri spolni dejavnosti ali pa uţitek v celoti izostane. Spremembe niso trajne, če se oseba 

nenehno ne zateka k hrani. Po Pečjakovem (2007) mnenju je prekomerna telesna teţa tista, ki 

negativno vpliva na spolno aktivnost, ne le apetit. Spolna aktivnost ima zanesljivo negativno 

odvisnost glede na obseg trebuha in telesno teţo. Brizendine (2010) potrjuje, da telesna vadba 

in spolna aktivnost pri moških dejansko spodbujata tvorbo moških spolnih hormonov. 

Iz literature sklepam, da je ponovno teţko razbrati, kaj je vzrok in kaj posledica. Ali se osebe 

zatečejo k hrani, ker so spolno nepotešene, ali so spolno nepotešene, ker preveč jedo? 

Zanimivo je, da noben od avtorjev ne omenja ţensk v odnosu do hrane, za katere je hrana 

morda bolj izrazito čustveno nadomestilo. 

3.7 Ostale spolne prakse 

3.7.1 Homoseksualni odnosi 

Homoseksualnost je v različnih zgodovinskih obdobjih in kulturah različno vrednotena. 

Četudi je prisotna ravno toliko časa kot heteroseksualnost, je še danes v mnogih druţbah 

kamen spotike. Tudi v naši druţbi so homoseksualci obravnavani kot subkulturna manjšina, 

nad katero večinska kultura izvaja represijo. Bradford in Meston (b.d.) menita, da se 

homoseksualni in biseksualni odrasli v starosti srečujejo s svojevrstnimi izzivi. Za druţbo je 

heteroseksualnost samoumevna, zaradi česar so stari neheteroseksualni starostniki dodatno 

prikrajšani za podporo okolja, da bi laţje vzdrţevali intimna razmerja. Prav tako so večkrat 

ţrtve diskriminacije v zdravstvenih in socialnih institucijah. (Gott, 2005; po Bradford in 

Meston, (b.d.)) Kljub temu se zdi, da jo v primeru homoseksualnosti ţenske odnesejo bolje od 

moških. Sandfort (2003; po Brizendine, 2009) je ugotovil, da imajo lezbijke večje 

samospoštovanje in višjo kvaliteto ţivljenja od gejev. Eden izmed razlogov bi lahko bil, da so 

lezbijke druţbeno bolj sprejete, kar je ugotovil Skope (2005; po Bradford in Meston, (b.d.)). 

Zaradi stigmatizacije v zahodni druţbi veliko gejev ostane prikritih ali vztrajajo v zakonu z 

ţensko večino svojega ţivljenja. Posledično se seks in romance z moškimi lahko začnejo šele 

ob upokojitvi ali v šestem desetletju. Mnogo starejših gejev ugotovi, da je kljub letom in 

nekaterim zmanjšanim seksualnim zmoţnostim spolnost v drugih pogledih zdaj še boljša. 

Partnerski odnos prinaša manj izzivov in mnogi starejši geji so zaţeleni zaradi svojih tehnik in 

ţelje po zadovoljitvi partnerja. Kljub temu tudi pri starejši gejih spada iskanje novega 

seksualnega partnerja med njihove največje probleme. (Silverstein in Picano, 2008) 
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Košiček (1991) predstavi prednosti homoseksualnega spolnega odnosa v starosti, v primerjavi 

s heteroseksualnim. Moški potrebujejo trdo nabrekli ud tako za analno kot vaginalno 

penetracijo. Pri heteroseksualnih parih večkrat pride do nezadovoljstva, če ne pride do 

zdruţitve. To velja za pare, ki sposobnost spolnega občevanja vrednotijo preko penetracije. 

Pri gejevskih parih je v spolnosti v ospredju draţenje spolovila, s katerim pride do orgazma in 

ejakulacije, ob tem pa moški ne potrebuje popolne erekcije. Tudi za ţenske po menopavzi 

spremembe v noţnici v homoseksualnem odnosu niso tako pomembne kot v odnosu z 

moškim. Pri spolnem občevanju lezbijke navadno ne uporabljajo noţnice in se največkrat 

zadovoljujejo z draţenjem ščegetavčka, poleg boţanja in poljubljanja. 

3.7.2 Masturbacija 

Tudi masturbacija je ţe dolgo časa tabu tema. Sama bi ob vprašanju, če se samozadovoljujem, 

najverjetneje zardela in zajecljala, čeprav sem odraščala ob revijah, ki so odprto pisale o tem. 

Dobiti odprtega sogovornika za omenjeno temo je nekoliko teţje. Potrebnih bo še nekaj 

generacij, da bo tudi samozadovoljevanje dojeto kot eden izmed naravnih odzivov potešitve 

spolnih potreb in načina zadovoljitve. Samozadovoljevanje je še posebej priročno in 

odrešujoče za osebe, ki so brez partnerja ali jim ta zaradi različnih razlogov ne more nuditi 

spolne potešitve. 

Košiček (1991) izhaja iz raziskav Alfreda Kinseyja, znanega ameriškega seksologa, ki je 

ugotovil, da so ţenske starejše od 60 let doţivljale orgazem povprečno enkrat na dva tedna. 

Do orgazma so jih pripeljali spolni odnos z moškim, masturbacija, spolni odnos z ţensko ali 

pa so orgazem doţivele v snu. 90-letna gospa je povedala, da s samozadovoljevanjem dosega 

orgazem povprečno enkrat na teden. Kljub temu starejši moški ostajajo tisti, ki pogosteje 

doţivljajo spolno zadovoljitev. Kontula (2002; po Brizendine, 2010) je ugotovil, da se je 

predvsem pri moških, ki so bili v daljših razmerjih, pogostost masturbacije v resnici povečala, 

čeprav so imeli redne vaginalne spolne odnose. Laumann (1999; prav tam, str. 150) je 

ugotovil, »da starejši moški več masturbirajo, ker njihova partnerica odklanja seks; ta pojav je 

trikrat pogostejši pri moških kot pri ţenskah«. 

3.7.3 Voajerstvo 

Nekateri moški potrebo po spolnosti prenesejo v pohotno ţeljo po opazovanju spolnih 

prizorov, gledanju drugih in razkazovanju. (Grün, 2010) Pri starejših moških, ki so prej 

naravno zadovoljevali svoje spolne potrebe, vendar so postali voajerji, ko ostali brez 

partnerke, ne gre za spolno popačenost. To so moški, ki si še vedno ţelijo spolnih odnosov, 
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vendar jim niso več dostopni. (Košiček, 1991) Tako tudi Poţarnik (1984, str. 47) trdi, da 

»starejši ljudje ne kaţejo več spolnih odklonov kakor mlajši. Najpogostejši spolni prestopniki 

so ljudje v srednjih letih«. 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev problema in namen raziskave 

Spolnost in porod ter starost in smrt v človeku ţe od nekdaj vzbujajo nelagodje. Čeprav gre za 

najbolj naravne procese v človekovem ţivljenju, predvsem o slednjih dveh kroţijo prenekateri 

predsodki in stereotipne predstave. »Sodoben človek je skorajda prepričan, da se mu godi 

krivica, ko pride do zadnjega dejanja v njegovem ţivljenju, nekdaj pa je bila smrt nekaj 

povsem naravnega, kar so vsi razumeli in sprejemali. /…/ Človekov ţivljenjski krog so 

največkrat primerjali z naravo, ker so bili z njo bolj povezani.« (Miklavčič, str. 177) Čeprav 

so zgoraj omenjeni procesi v veliki meri detabuizirani, so še vedno zakriti s tančico skrivnosti. 

Naši nagoni se ne spreminjajo, spreminja se le kontrola teh. Tako se z generacijami 

spreminjata tudi dojemanje spolnosti in starosti. Odločila sem se za zdruţitev obeh. S tem 

ţelim tudi pripomoči k detabuizaciji spolnosti starostnikov. Eden izmed načinov, kako se tega 

lotiti, je z osveščanjem preko pripovedovanja o lastnih izkušnjah v spolnosti in doţivljanju le 

te. Še vedno pa je bistvo izkustva spolnosti vezano na dva človeka, ki se, vsak zase in hkrati 

skupaj, predajata nečemu prvinskemu, in to izkustvo je unikatno in neopredeljivo. Menim, da 

se mu je najlaţje pribliţati in ga raziskati preko partnerskega odnosa. 

V empiričnem delu se posvetim raziskovanju partnerskega odnosa in spolne aktivnosti v 

starosti. Zanima me tudi, ali se spolnost v različnih starostnih obdobjih spreminja ter kako se z 

morebitnimi spremembami soočajo. Pri tem sem pozorna na obdobje klimakterija in t.i. krize 

srednjih let. Ne nazadnje me zanima tudi, kaj starostnikom spolnost predstavlja. 

2 Cilji raziskave 

Cilj raziskovanja je ugotoviti povezanost partnerskega odnosa in spolne aktivnosti v starosti 

in pridobiti mnenje intervjuvanih oseb o vlogi spolnosti v njihovem ţivljenju ter ugotoviti, ali 

so opazili spremembe med spolnostjo v mlajših letih v primerjavi s starostjo. 

3 Raziskovalna vprašanja 

Ali je kvaliteta odnosa povezana s spolno aktivnostjo v starosti? 

Kaj starostnikom spolnost pomeni? 

Ali se spolnost z leti spreminja? 



Univerza v Ljubljani  |  Pedagoška fakulteta 

38 

 

4 Raziskovalna metodologija 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni pristop, s katerim bom odgovorila na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Kvalitativni pristop omogoča proučevanje subjektivnih doţivetij 

intervjuvanih oseb in raziskovanje pomena teh doţivetij. Ob tem se zavedamo 

posameznikovega in raziskovalčevega vpliva na konstrukcijo realnosti. (Vogrinc, 2008) 

4.1 Vzorec 

Vzorec zajema šest oseb. Iskala sem tri ţenske in tri moške stare 65 let in več. Leta so bila 

edini kriterij za sodelovanje. Pri iskanju oseb so mi pomagali prijatelji in znanci, prav tako 

sem vzpostavili stik z institucijami in organizacijami, ki izvajajo aktivnosti za starostnike. 

Intervjuje sem opravila v štirih različnih krajih v Sloveniji, da bi pridobila bolj raznolike in 

kvalitetnejše podatke. Od štirih domov za starejše občane je na sodelovanje pristal le eden. 

Sodelovanje z dvema starostnikoma sta mi omogočila tudi Univerza za tretje ţivljenjsko 

obdobje ter Center dnevnih aktivnosti za starejše. S tremi osebami sem stik vzpostavila preko 

prijateljev in znancev. 

V analizi intervjujev sem intervjuvanim osebam spremenila imena, da jim zagotovim 

anonimnost. Imena, uporabljena v delu, so si izbrali sami, ali sem jih na njihovo ţeljo izbrala 

sama na podlagi asociacij, ki mi jih je vzbudil pogovor z intervjuvano osebo. 

Vzorec zajema naslednje osebe: 

- Ana Marija je stara 70 let in ţivi v domu za starejše občane. Poročena je drugič. Ana 

Marija ima enega sina iz prvega zakona ter dva vnuka. 

- Kirurg je star 68 let in ţivi z ţeno. Ima dve hčerki ter vnukinjo in vnuka. 

- Roţa je stara 75 let in je vdova. V hiši ţivi skupaj s sinom, hčerko in njenim partnerjem 

ter vnukinjama. 

- Aksa je star 70 let. Z ţeno ju pestijo telesne tegobe in ţivita sama. Imata enega sina. 

- Zarja je stara 65 let in je vdova. Vstopila je v nov odnos z nekoliko mlajšim moškim in 

večino časa preţivi pri njem. 

- Janez je star 67 let. Z ţeno imata eno hčerko in enega vnuka. 

4.2 Raziskovalni pripomoček 

Za zbiranje podatkov sem uporabila polstrukturiran intervju, ki je proţna tehnika zbiranja 

podatkov, saj je na polovici med dvema ekstremoma (strukturiranim in nestrukturiranim 
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intervjujem). (Vogrinc, 2008) Sledila sem njegovim značilnostim. Vnaprej pripravljena 

vprašanja, ki sem jih postavila vsaki intervjuvani osebi, so se navezovala na analizo virov ter 

raziskovalna vprašanja. Preostala vprašanja sem prilagajala in dopolnjevala skladno z osebno 

izpovedjo in odzivom intervjuvanih oseb med procesom intervjuvanja. Čas, ki sem ga 

namenila intervjuju posamezne osebe, je bil prilagojen intervjuvancu. 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Intervjuje sem opravila v mesecu januarju in februarju 2014, v štirih različnih krajih v 

Sloveniji. Pri izvajanju intervjujev sem se trudila slediti načelom etičnosti, o katerih piše 

Vogrinc (2008). Omogočila sem prostovoljno sodelovanje v raziskavi in predhodno 

informiranje o vsebini raziskave. Varovanje identitete sem zagotovila s spremembo imena. 

Pet od šestih pogovorov je potekalo individualno, v enem primeru je bila v neposredni bliţini 

navzoča ţena. Pet od šestih intervjujev sem opravila v domačem okolju intervjuvanih oseb in 

enega v prostorih organizacije, ki je omogočila stik z osebo in zagotovila zasebnost. 

Pogovore sem posnela z diktafonom. Najprej sem posnetke intervjujev prenesla na računalnik 

in nato naredila transkripcijo pogovora. Intervjuje sem večkrat prebrala. S tem sem dobila 

vpogled, katere informacije so pomembne za nadaljnjo analizo. Intervjuje sem kodirala 

odprto, kar pomeni, da nisem imela vnaprej pripravljenih kategorij, temveč sem jih določila 

po oblikovanju kod prvega in drugega reda. Iz večkrat prebranih intervjujev sem najprej 

izbrala pomembne odstavke, fraze in povedi. Izbrano besedilo sem povzela in na podlagi 

lastnih asociacij določila kode prvega reda. Kode prvega reda sem povezala v kode drugega 

reda, ki so bolj specifične in podlaga za kategorije. Nato sem v smiselno celoto povezala 

kategorije, ki so bile ključnega pomena tudi pri risanju shem posameznih intervjujev. Za 

analizo sem izbrala tehniko zastavlja vprašanj, ki jo je po mnenju Meseca (1998) potrebno 

uporabljati skozi celotno analizo. 
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Tabela 1: Primer dela kodiranja intervjuja s Kirurgom 

 

KLJUČNE IZJAVE KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

»Vedno bolj sm 

zadovoln.«  

Zadovoljen v odnosu z 

ţeno 

Odnos z ţeno 

ZAKONSKI 

ODNOS 

»Do zdaj nisn, bi reko, 

nikol mi ni blo ţal, no.« 

Ne obţaluje svoje 

odločitve o izbranki 

»Za njo sem pa tak 

prepričan, da sem jaz bil, 

odkar sma skupaj, edini, 

ne. Mislim, to je blo 

velik, no…«  

Prepričan v ţenino 

zvestobo 

»To je od začetka blo bolj 

vaţno prve, bi blo vaţno 

mogoče, pol me ne bi to, 

bi reko, e, nagnalo od 

nje… To pa ni več 

spolnost, to je pa 

familija.« 

Pomembneje mu je 

ohraniti druţino kot 

morebitetna ţenina 

nezvestoba 

Zakonski odnos stabilen 

v času nezvestobe 
»Ni to ni, bi reko, kak bi 

reko, eh… Prizadelo, 

bom reko mojih odnosov 

z ţeno… Se je bala 

seveda najbolj, pač, da 

bom šou.« 

Nezvestoba ni prizadela 

odnosa z ţeno, skrbelo jo 

je, da jih bo zapustil 

»Drugič morem rečt, da 

kljub temu da smo stari 

pa je ţena tud starejša, ka 

vem, se mi zdi, da še me 

telo vedno zanima njeno, 

no.« 

Ţenino telo ga še vedno 

privlači 

Odnos do ţeninega telesa 

»Tak da dobr, jaz še 

vedno uţivam, če se, tud 

če je stara, če se je lahka 

dotikam.« 

Ţene se še vedno rad 

dotika 

 »To je res, nisn mel tega 

namena it, pa to je tud 

pač ona druga vedla, no. 

Tak da ne bom reko, da 

mam neko hudo slabo 

vest, ne, ker nisn 

obljubljal.« 

Ni nameraval zapustiti 

druţine 

 

Ni dajal obljub ljubici 

Iskren do druge ţenske 

IZVENZAKONSKI 

ODNOS 
 »Včasih si se še kake 

stvari več pogovarjal. O 

spolnosti kake pa ne. Tak 

o druţini, e, včasih, e, si 

mel z otroki probleme, 

ne« 

Pogovori z ljubico o 

njegovi druţini in 

otrocih, o spolnosti ne 

Komunikacija v 

izvenzakonskem odnosu 

»Če rečem, je pa to bla 

samo ena taka izkušnja, 

ki pa je neki časa trajala.« 

Izkušnje z eno 

izvenzakonsko izkušnjo, 

ki je dlje časa trajala 

Ena dlje trajajoča 

izvenzakonska izkušnja 
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5 Rezultati in interpretacija 

Podatke, ki sem jih pridobila z intervjuji, predstavim z analizo, v katero sem zajela kontekst 

intervjuja in utemeljeno teorijo oblikovano na podlagi kategorij. Kategorije prikaţem tudi 

shematsko. Utemeljenim teorijam sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja, v katerih 

primerjam vsebine intervjujev in jih poveţem s teoretičnimi izhodišči. 

5.1 Utemeljene teorije 

5.1.1 Utemeljena teorija Ana Marija 

Kontekst intervjuja 

13. 1. 2014 ob 10.00, njena soba v domu za starejše občane; pogovor je trajal 32 min. 

Z Ano Marijo sem se srečala v njeni sobi v domu za starejše občane. V sobi je sama. Njena 

soba je preprosto urejena. Pogovor je stekel takoj, tako da sva pogovoru namenili slabih 90 

min, vendar je le 32 ujetih na diktafon. V pogovoru izven snemalnega časa sem dobila 

informacije, ki sem jih prav tako uporabila v utemeljeni teoriji. Ko sem jo vprašala, ali imajo 

starostniki v domu dovolj zasebnosti, da so lahko spolno aktivni, je brez oklevanja rekla, da jo 

imajo. Gospa je delovala sproščeno, umirjeno, razsodno, brezizrazno, enkrat so jo izdale 

solzne oči, ko je pripovedovala o smrti snahe. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Z moţem ţivita v istem domu za starejše občane, vendar v različnih nadstropjih in vsak v 

svoji sobi. Ko sem slišala, da sta poročena ţe 35 let, sem nad tem izrazila navdušenje, vendar 

je gospa ostala zadrţana. Ugotavlja, da sta si »tak različna« in da teţje prenaša stvari. (»Zdle 

sploh ne vem, če bi še tak. … Ne prenašam več vsega. Sem drugačna.«) Ko sta ţivela sama v 

hiši, je moţ še delal, ona pa je bila invalidsko upokojena. Doma se je zamotila z vrtom, delom 

po hiši in enkrat tedensko je s prijateljicami hodila na pohode. (»Moţ je še delal pa tak, 

ampak sem imela vrt pa v hiši je blo, tak da sem se s tistim zamotla. Mal sem sicer, enkrat na 

teden sem hodla s prjatlcami na pohode, em, drugač pa nisem nič kej.«) Pove, da ji je v domu 

»super«, ker ima druţbo in ji ni dolgčas. Sklepam, da je bila zadnja leta ob moţu osamljena. 

Čeprav meni, da je za starostnike tudi poljubljanje in dotikanje ţe lahko spolnost, pravi, da 

tega ne more potrditi iz lastne izkušnje. Z moţem sta se toliko oddaljila, da nimata nobenih 

fizičnih stikov. (»Js ne bi, to ne bi vedla, ker js… Zdej ni nič. Niti boţanja kej pa to ne, ker tak 

da ne bi mogla. Verjetno pa, da je to ţe tudi.«) 
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Ani Mariji se je v prvem zakonu rodil sin in zakon je razpadel ţe po letu dni. (»Sam prvič, 

prvi zakon je šel ţe po enem letu ţe. Je bil alkohol.«) S prvim moţem nista imela ne rednih ne 

zadovoljivih spolnih odnosov. Bil je alkoholik in tudi delala sta različne izmene. (»Pa tisto 

leto sploh ne morem upoštevat, da je blo, ne vem, karkoli, ker ni blo tak pogojev pravih.«) Ko 

je spoznala sedanjega moţa, se je ravno razhajal z njegovo prvo ţeno. Preselil se je k Ani 

Mariji in čez nekaj let sta se poročila. S partnersko spolnostjo je bila zadovoljna. (»Pol je blo 

pa, pol sva pa kr, je blo lepo ne, tak da …«, »Ja, tist čas, ko sem bla intresantna za njega, je 

blo res, je res, res se potrudo.«) Ob moţu je bila sproščena in imela sta zagotovljene pogoje, 

kot sta zasebnost in prostor, ki Ani Mariji pri spolnosti veliko pomenita. (»Sigurno sem bla 

tuki sproščena z moţem zdaj, mislim, ker je blo drugač. Imela sva prostor…«, »Mogoče bi kej 

še blo drugač, ne, ampak ker se ti zdi, da pač ni tist, kar si pričakoval, pa moreš bit sproščen, 

moreš …, »Pa res je tud, da moreš imet dovolj prilike, da se lahk spustiš. Če si nesproščen ni, 

…«) 

Pravi, da sta z drugim moţem ţivela v redu in imela redne spolne odnose do njenega 

petdesetega leta starosti. Takrat je zbolela in hkrati prišla v obdobje menopavze. Oboje je 

povzročilo odsotnost ţelje po spolnosti in dodatno pripomoglo k skrhanju odnosa. O spolnosti 

se nista pogovarjala. (»Niti ne. Mislim, js nisem, moţ pa, ka vem, bi rekla kak je bil… Ne 

vem.«) Ona takrat ni imela ţelje po spolnosti in po njenem pripovedovanju je moţ v tem ni 

razumel, vendar se o tem nista zares pogovorila. (»Ne zato, da se ti ne da, ampak da se ne 

počutiš dobro pa to, ampak on to … Jst pa tud pol, ne bom ti razlagala.«) Pričakovala je, da 

se bo moţ samoiniciativno pozanimal o njenem zdravstvenem stanju in počutju, vendar moţ 

tega ni storil, tako da sta ostala vsak na svojem bregu. (»Mislim drugač je razgledan pa tak, 

da se ni čist nič poglobil v to, pa sem mu zamerla.«, »Mal sem bla trmasta, mal je bil pa tud 

on trmast in sva zaključila.«) Meni, da je bila njena menopavza moţu »neki groznega« in 

»neki nezgravţnega« in to jo je dodatno prizadelo. V tem obdobju sta oba z moţem čutila, da 

je problem partner, ne on sam. Ana Marija je takrat moţu odkrito povedala, da je imela 

občutek, da je pri spolnosti poskrbel le zase, istočasno je moţ čutil, da ona nima prave ţelje 

po spolnosti. (»Parkrat se mi je zdel, da on sam za sebe ţe pol, ko ţe nisem se fajn počutla pa 

ni šlo … Js sem bla pač tista, ko nisem imela volje. Pa je res nisem imela, ker se nisem dober 

počutla, sam to pa on ni razumel.«) Delno se strinja z njim. (»Ker če bi js mal okrog njega, e, 

bi blo tud drgač.«) Čeprav je moţ kasneje zanikal odpor do menopavze, se po mnenju Ane 

Marije ni več potrudil, da bi spolnost ohranila pri ţivljenju. Menim, da je pomanjkanje 

komunikacije pripomoglo k prekinitvi spolnega ţivljenja. Z moţem nista govorila o ključnih 
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stvareh njunega odnosa in njunih čustvih in tako nista imela izkušnje reševanja resnejših 

konfliktov. Oba sta se umikala v svoj svet in krivila drug drugega. (»Al pa če bi pa midva še 

imela kak al pa da bi moţ še malo bolj, po moje no, ne vem, sej po njegovo verjetno ni to, da 

bi se drugače obnašal, pa da bi me bil mal razumel pa to, da bi se lahko kdaj kej z njim 

pogovorila.«) »Obtoţevanje zakonskega partnerja za neuspeh v zakonski postelji je osnovna 

in najpogostejša napaka. Kriva sta oba zakonska partnerja, njun medsebojni odnos, njuna 

slaba medsebojna komunikacija.« (Brajša, 2013, str. 148) Z operacijskim posegom in 

menopavzo so prišle tudi fiziološke spremembe. Imela je teţave z lubrikacijo noţnice, vendar 

ni o tem z nikomer govorila, niti ni iskala pomoči. Po njenem mnenju »nisem tud rabla«, ker 

ni več imela spolnih odnosov. Morda bi še lahko imela spolne odnose, če bi si jih ţelela in si 

upala o tem spregovoriti. (»Js tole kar se zdej pogovarjam, se nisem pogovarjala. S kolegicam 

se nisem, z nikomer, no, bi rekla. Še ginekologu nisem razlagala …«) Sklepam, da sta zakonca 

ostala brez njunih spolnih odnosov, ker nista znala reševati odnosa v kritičnem obdobju. 

Hkrati menim, da bi lahko bil ginekolog tisti, ki bi spodbudil svojo pacientko k pogovoru o 

njenem ginekološkem stanju in potrebah. Ana Marija bi si lahko pomagala s kakšno kremo, s 

katero bi pred občevanjem namazala vhod v noţnico, ali razmišljala o zdravljenju z 

estrogenom, katerega primernost lahko ugotovi le zdravnik. (Košiček, 1991) Morda bi jo 

takšen pogovor tudi razbremenil, saj domnevam, da se je tudi sama sramovala menopavze. 

Zamere do moţa so se začele pred menopavzo. Ana Marija se v odnosu in posledično v 

spolnosti ni počutila zaţeleno. Partnersko spolnost je doţivljala kot potrditev nje same in 

njunega odnosa oziroma zakonske zveze. Ko sta s spolnimi odnosi prenehala, so se njena 

občutja poglobila. (»Pol sva pa normalno ţivela kot brat pa sestra, bi rekla. Dolg časa.«, »Ja, 

tist čas, ko sem bla intresantna za njega, je blo res, je res, res se potrudil.«) Hujše teţave v 

klimakteriju niso le posledica upadanja ravni estrogena, temveč odraz splošnega 

nezadovoljstva z ţivljenjem, razočaranja nad zakonom oziroma ljubezenskim razmerjem 

nasploh. Teţave so tudi posledica ţenskega prepričanja, da svoje ţenstvenosti ni popolnoma 

uveljavila, niti doţivela ali izţivela. (Košiček, 1991) Eden izmed razlogov za zamero in 

odtujitev je lahko moţeva nezvestoba. (»Pa mal me je tist, da je pač nekje okrog šel, me je 

grozn prizadel.«) Ana Marija moţevo pomanjkljivo razumevanje njenega stanja pripisuje 

mlajšim ljubicam, ki se ne srečujejo s teţavami ţensk srednjih let. (»Ko so vmes ljubice, so 

vse mlajše in gre takrat v spolnost, ko ji je do tega, ne.«) Ob konkretnem vprašanju o moţevi 

nezvestobi pove, da je moţ veliko sluţbeno potoval in posledično imel priloţnosti za 

prakticiranje izvenzakonske spolnosti, vendar se ni »sploh spuščala v to«. Meni, da se je 
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sestajal tudi z nekdanjo ţeno, potem ko se je razšla s svojim partnerjem in še danes kdaj sliši 

moţa, kako hvali čase, ki jih je preţivel z nekdanjo ţeno. (»Js se ne spuščam, ker se nočem 

obremenjevat s tem. Mislim pa, da je blo še dost.«) Sklepam, da se tudi o moţevi nezvestobi 

nista pogovarjala, vendar je Ano Marijo prizadela, kar je dodatno obremenjevalo odnos. Svojo 

pasivnost v spolnosti je na nek način kaznovala s pasivnostjo v odnosu (in obratno). (»Sam 

nisem se tuk poglablala, ker sem rekla brez veze. Tak al tak nč ne nardim.«) Ana Marija v 

odnosu ni verbalizirala svojih občutij, niti jih ni znala uveljaviti na konstruktiven način, s 

čimer bi si zagotovila potešitev njenih čustvenih in spolnih potreb ter ţelja. 

Spolnost ji je bila v zrelih letih lepša kot v mlajših. To pripisuje odnosu z drugim moţem, 

njeni zrelosti in kontracepciji. (»Meni je blo takrat, pol ko sem bla starejša lepš. Drugač je 

blo. …. Al mogoče zato, ker sem pol, mislim, e, ko je bil partner drugi, al sem pol… Prej 

drugače to jemlješ pa nekok ... Pol je bla pa zaščita ţe, je bla pa drugačna in je veliko po 

moje tud vplivalo.«) Dokler ni bilo kontracepcije, je bil to eden izmed njenih večjih strahov in 

pri spolnosti ni bila zares sproščena. (»Ker ko sem pa js bla mlada pa še ni blo tak zaščite, ne. 

… V bistvu ţenska dokler, če nisi brez skrbi, mislim da, em, ţe nima dovolj od tega, tak da 

…«) Vendar sproščenost v spolnosti ni vezana le na strah pred zanositvijo, saj je bila v spolnih 

odnosih nesproščena tudi kasneje, ko ni bilo več bioloških moţnosti za zanositev. Meni, da je 

nesproščenost ena izmed glavnih ovir, zaradi katere se danes ne spusti v spolni odnos z 

moškim. (»Zato js recimo zdle, da neki, nimam interesa, ker ne vem, če bi se lahk sprostila.«, 

»Ţe to, da bi me kdo najdu na nepravem mestu, recimo. … Pa moral bi bit res nekdo, da bi 

mu zaupala, ne.«) O moţnosti ponovne zdruţitve z nekom začne govoriti sama, vendar kmalu 

zaduši misel o moţnosti, da »bi blo ţivljenje še drugačno, če bi«. (»Pa ne, ker mi sploh… 

Nimam ţelje več.«) Pogosto se zgodi, da ţenska zaradi razočaranja in nezadovoljstva v 

intimnem odnosu z moţem, odklanja sleherno misel na novo ljubezensko razmerje, četudi se 

ji ponudi nov moški. Najprej se ţenska začne moţu odtujevati v spolnem smislu, temu sledi 

odtujitev moškemu spolu nasploh. (Košiček, 1991) Tako se tudi ni odločila za izvenzakonske 

spolne odnose v času partnerskega odnosa. Poleg slabe izkušnje z moţem, menim, da so pri 

tej odločitvi botrovali tudi njeni strahovi, ki so ostali enaki kot so bili v času samskega 

ţivljenja, le da jo je sedaj skrbelo tudi za zakon, čeprav »ni več bil tak kot naj bi bil«. Slednje 

potrjuje domnevo, da spolnost tesno povezuje s partnerskim odnosom. (»Prej tak v mladih 

letih ne. Pol pa tudi ne vem. Stara sem bla ţe 27 let, ko sem se prvič poročila, ne, tak da… 

Ampak ne vem. Ni blo. Ni blo tak… Prilike bi ble, ampak nekok, ne vem. Nisem.«, »Prej pa 

tist tak, tam pa tam kej na hitrco. Ni ni, ne ni blo neki posebi. Zato pol tudi ne greš, ker... 
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Mogoče bi kej še blo drugač, ne, ampak ker se ti zdi, da pač ni tist, kar si pričakoval, pa 

moreš bit sproščen, moreš…«) O tej temi ji je bilo neprijetno govoriti. Predvidevam, da je 

izvenzakonske spolne odnose izkusila vsaj z obema bodočima moţema. S prvim moţem je 

bila poročena eno leto in sin je bil star 6 mesecev, ko je moţ odšel. (»Sam bla sva pa pol, eno 

leto sva bla skup vsega skup. Ko je bil A. ene pol leta star, je ţe on šel.«) Morda je pred 

poroko z njim zanosila in strah pred zanositvijo je ostal prisoten vse do uporabe kontracepcije. 

Tudi samozadovoljevala se ni. Ana Marija v samem intervjuju večkrat uporabi besede 

»sproščena«, »zaupala«, »prostor«. Ker je tekla beseda o odnosih in spolnosti, menim, da je v 

odnosih z ljudmi nesproščena in nezaupljiva. Izven snemalnega časa nam je Ana Marija 

povedala o sebi nekaj več podatkov, ki so pripomogli k izoblikovanju mojih sklepov. Ne 

dolgo nazaj ji je umrl ljub druţinski član. Čeprav zaradi tega včasih joče sama, si z druţino ne 

upa načeti teme. Meni, da je prav, da gredo stari ljudje v dom, da mladim niso v breme. Pravi, 

da v ţivljenju še ni imela prave prijateljice. Imela je dolgoletno prijateljico iz mladostniških 

let, vendar do nje goji zamero, ker je bila njena prijateljica kasneje večja zaupnica njenemu 

moţu, ker ji je zaupal več stvari. Sedaj ima druţbo, vendar ni z nikomer zares povezana. Njen 

odnos do ljudi nakazuje, da se iz odnosov umika, oziroma je z ljudmi precej previdna. Tako 

kot moţu ni zaupala svojih občutij glede njegove nezvestobe, ali drugim teţav v spolnosti, ki 

so jo pestile, vendar je opaziti, da je o njih razmišljala, tako še danes joče sama (ob spominu 

na nedavno preminulega druţinskega člana). Svoja čustva skriva pred pogledi, ker se ob 

ljudeh ne počuti varno. Morda mi je zaupala več kot drugim, ker sem neznanka in je ne 

ogroţam v njeni ranljivosti. Menim, da se boji zavrnitve, ki pa jo je kasneje v ţivljenju 

doţivela tako v odnosu s prijateljico kot z moţem, kar je njen strah še poglobilo. 
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Ana Marija je nezaupljiva v odnosih z ljudmi. V drugem zakonu se je umikala konfliktnim situacijam in z možem pri 

pomembnih stvareh nista našla skupnega jezika. Z možem nista ustvarila bližine, zato je bila večkrat osamljena. V obdobju 

klimakterija ni nikomur povedala o spremembah, ki jih je čutila in so vplivale tudi na spolne odnose z možem. V tem obdobju 

sta prenehala s partnersko spolno aktivnostjo in se dodatno oddaljila. Prav tako je kvaliteta partnerskega odnosa vplivala na 

spolnost, saj je je bilo s prvim možem manj, medtem ko je bila z drugim bolj sproščena. Pomanjkanje komunikacije je 

pripomoglo k prekinitvi spolnih odnosov. 

Shema 1: Pogovor z Ano Marijo  
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5.1.2 Utemeljena teorija Kirurg 

Kontekst intervjuja 

14. 1. 2014 ob 12.30, v hčerini hiši; pogovor je trajal 28 min. 

Kirurga sem spoznala na predavanju Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje. Po predavanju 

sem predstavila svojo raziskavo in prisotne povabila k sodelovanju. Bil je edini, ki se je 

odzval, in ţe naslednji dan sem z njim opravila intervju. Dogovorila sva se, da intervju 

opraviva na domu njegove hčerke, kjer sta z ţeno varovala vnuka. Pred začetkom sem ţelela 

poklepetati, vendar sem presodila, da ţeli gospod čim prej začeti. Kirurg je večino časa 

intervjuvanja gledal diktafon, ki je snemal pogovor. Med intervjujem je deloval nekoliko 

neučakano in nesproščeno. Slednje se da razbrati tudi iz njegovih odgovorov, saj so stavki 

ponekod nedokončani in besede nepovezane. Kljub temu sva uspela vzpostaviti 

komunikacijo, ki mi je omogočala razumevanje povedanega in sledenje rdeči niti odgovorov. 

O svojih izvenzakonskih spolnih odnosih v času zakona je začel pripovedovati ţe na začetku 

intervjuja, ker je na podlagi teme sklepal, da to ţelim slišati. Skozi celoten intervju se je v 

odgovorih usmerjal predvsem na spolnost. Pri tem intervjuju sem se trudila imeti jasno 

strukturo in hkrati razelektriti ozračje. Delno mi je uspelo. Kirurg je po videzu urejen in 

očarljiv gospod. Po intervjuju je povedal, da je pristal na sodelovanje, ker se spomni, kako sta 

hčerki med pisanjem diplome bili razočarani, ker ljudje niso ţeleli sodelovati pri anketnem 

vprašalniku. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Z ţeno imata skupne dejavnosti. Za zdravje skrbita s hojo, hodita na izlete in potovanja, sam 

se čez zimo rekreira v telovadnici. Kirurg je s partnerskim odnosom zelo zadovoljen. (»Vedno 

bolj sm zadovoln.«, »Do zdaj nisn, bi reko, nikol mi no blo ţal, no.«) Pravi, da se je spolno 

občevanje z leti spremenilo, vendar mu ostaja zanimivo. (»Si nism mislo pri 30 al 40, da bo 

pri teh letih pač še to tulk intresantno.«) Ţenino telo ga še vedno privlači in rad se je dotika. 

(»Jaz še vedno uţivam, če se, tud če je stara, če se je lahka dotikam.«) Presenečen je, da je pri 

teh letih še vedno spolno aktiven in da mu telo to dopušča. Spremembe, ki jih opazi, so, da so 

spolni odnosi so redkejši. Z ţeno sta ponavadi spolno aktivna zjutraj, ko se prebujata, ker ima 

takrat največkrat spontano erekcijo. Tudi Pečjak (2007) pravi, da hotenje ne pomaga, ampak 

erekcije prihajajo spontano in največkrat proti jutru. Hkrati je Kirurg sedaj bolj spočit in 

razbremenjen vsakodnevnih pritiskov. (»Tako, ko pride pač, saj to je zjutraj, ker nimama pač 

problemov. Mislim, časovnih nekih.«) Walker (1997) meni, da je kvalitetno spolnost v starosti 
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laţje doseči, ker sta oba v pokoju in jima ostaja več prostega časa, ki ga lahko izkoristita za 

spolne dejavnosti. Kirurg opazi razliko v sposobnosti za spolno občevanje med obdobjema, 

ko ga nič ne tare in ko ima skrbi. Izpostavi svojo skrb za odrasle otroke, ki vpliva na njegovo 

spolno ţivljenje. (»Otroke, sej so še starejši, majo sluţbo, pa ko majo oni teţave, mam jaz tud 

teţave. In, mislim teţave, me to pač vedno prizadene. Mislim, ne morem tak it mim, ne. In to 

se pozna pol, če nisi tak, ne.«) Da nepričakovane druţinske obremenitve zmanjšujejo ţeljo po 

spolni dejavnosti, se strinjata tudi Masters in Johnsonova (1979). Razlika je tudi v tem, da je 

partnerska spolnost z leti postala manj obred, manj razigrana, prisotnega je manj zapeljevanja. 

(»Recimo dobro, res sma se, kak bom reko, takrat sma se več, kak bom reko (smeh), igrala, 

no… To se je pač lahk začelo drugače prej. Mislim od kuhne naprej, no, recimo.«) Ovire pri 

spolnih odnosih mu ne predstavlja toliko telesna kondicija kot zmanjšana telesna gibljivost. 

Fizične ovire ju omejujejo na bolj klasične poloţaje. (»Bom reko, jaz si teţko nogavico 

obujem, bom reko, brez da nogo dam na stol, ona pa tud, no. Tud nosit je ne morem več, 

recimo.«) Tudi dotikanje mu predstavlja del spolnosti, saj se najprej ročno stimulirata (»Ker 

to je pač, tulk se pač prej, ka js vem, bom reko, igrama, no.«) Spolnost razume kot pomemben 

in lep del odnosa. (»Men se je zdela vedn privlačna. … To je blo del, tak bom reko, lepega.«) 

Za ţeno je prepričan, da je bil skozi ţivljenje njen edini spolni partner. (»Za njo sem pa tak 

prepričan, da sem jaz bil, odkar sma skupaj, edini, ne. Mislim, to je blo velik, no.«) V 

preteklosti mu je bilo bolj pomembno, da je edini, vendar ga kasneje tudi drug moški v 

ţeninem ţivljenju ne bi odgnal iz zakona. (»To pa ni več spolnost, to je pa familija.«) 

Ko sem ga povprašala o krizi srednjih let in andropavzi, je odgovoril, da je nezvestoba v 

srednjih letih posledica njegove krize srednjih let. To je bil edini izvenzakonski odnos v času 

zakonske zveze, ki pa je trajal nekaj let, vendar se je nato »izpel«. Z ţeno sta to veliko 

preizkušnjo za njun odnos uspešno rešila. Pomagalo je, da ga je ţena tudi v času afere spolno 

privlačila in ni imel občutka, da on nje ne bi. (»Nisn mel pa namena it od ţene, ker me je še 

glih tak privlačla.«) Nihče od njiju ob razkritju afere ni razmišljal o ločitvi in ţena si je 

predvsem ţelela, da bi Kirurg ostal pri druţini. (»Ni to ni, bi reko, kak bi reko, eh … 

prizadelo, bom reko mojih odnosov z ţeno. … Se je bala seveda najbolj, pač da bom šou. To 

je res, nisn mel tega namena it, pa to je tud pač ona druga vedla, no.«) Ker ni obljubljal, da 

bo zapustil ţeno, pravi, da nima »hudo slabo vest«. Kljub temu meni, da njegovo dejanje ni 

bilo pošteno. (»Sej mogoče ni pošteno sigurno čist ni, ne. Ne do ene ne do druge. … Sej 

pravim, nisn mel pa namena it od ţene, ker me je še glih tak privlačla, bom reko, e, tam je pa 

tud blo jasno, da ne bo.«) Pove, da mu je za seksualni odnos pomembno, da se s partnerko 



Alja Šafarič  |  Spolnost skozi oči starostnikov 

49 

 

lahko pogovarja. (»Sej pravim, če se nisn mogo pogovarjat z njo neki pa se mi je zdela, bom 

reko, neumna, jaz pač pol tega nisn mogu počet, bog pomagi.«) Z drugo ţensko se je včasih 

celo več pogovarjal o svojih teţavah in druţini kot z ţeno. (»Včasih si se še kake stvari več 

pogovarjal. O spolnosti kake pa ne. Tak o druţini, e, včasih, e, si mel z otroki probleme, ne. … 

Oni so meli probleme, sej jaz, bi reko, jaz nisem mel z njimi problemov. Pa vido si, da oni 

majo.«) Brajša (2013) umešča spolnost v širši medosebni kontekst, pri čemer navaja primer 

moškega, ki izven zakona ne išče toliko potešitev spolnih potreb, kot predvsem sogovornika. 

Spolnost je občasno prisotna, vendar je drugotnega pomena. Predvidevam, da je pomanjkanje 

komunikacije v Kirurgovem zakonu pripeljalo do izvenzakonskega odnosa, pri čemer pa je 

bila tudi tukaj spolnost občutljiva tema. Kot je povedal, je navezan na otroke in dojemljiv za 

njihove teţave tudi sedaj, ko so ţe odrasli. Morda je odhod otrok iz druţine dodatno omajal 

odnos. 

Tudi z ţeno nista nikoli zares govorila o spolnosti, vendar nima občutka, da ţeni spolno 

občevanje z njim ne bi godilo. Na pomanjkanje komunikacije med njim in ţeno kaţe tudi 

naslednji primer. Pred pribliţno desetimi leti je imel teţave s prostato, vendar nič resnejšega. 

Ţena je na televiziji zasledila prispevek o bolezni prostate, v katerem je zdravnik omenil 

morebitne teţave z erekcijo. Takrat se je ţena spolno umaknila. (»Sem vido, ko je enkrat 

poslušala na televiziji, ker je on dohtar iz bolnice celjske govoril, da je takrat, kaj ţe, da je 

teţava z erekcijo, no. Pa jaz tega nism mel, res ne. In ona je to čula in jaz sm pol to vido, da je 

mal to vzela na znanje …«) Kirurg se je potem nekajkrat zadovoljil z masturbacijo. Spolno 

občevanje z ţeno si je povrnil z bolj odločnim nastopom pri izraţanju ţelje po spolni 

zdruţitvi. Ni imel občutka, da takšen pristop ţeni ne bi bil všeč. Iz tega sklepam, da se je ţena 

dobronamerno umaknila, da ne bi moţa spravila v zadrego, ker je menila, da moţu zaradi 

teţav s prostato upada spolna zmoţnost. Ob tem bi se veljalo spomniti vidika, na katerega 

opozarjata Masters in Johnsonova (1979). Partnerjeva spolna nemoč lahko povzroči strah tudi 

pri partnerki. Z namenom, da ga ne spomni na njegovo impotenco, preneha biti spolno 

podjetna. Vendar, če starejši moški dalj časa ni spolno stimuliran, utegne biti nazadnje ob 

svojo spolno odzivnost. (prav tam) Kirurg je ravnal spontano in ohranil svojo spolno 

odzivnost. Kirurg ni omenil, da bi ţena imela kakršne koli fiziološke teţave ali druge zadrţke, 

tako lahko sklepamo, da ima do njega pozitiven odnos. Kljub nezvestobi ni razmišljal o tem, 

da bi zapustil druţino, z ţeno imata urejen odnos in navezan je na svoje odrasle otroke. Iz tega 

lahko sklepam, da mu druţina veliko pomeni. 
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Moški ga nikoli niso privlačili, vendar ima dve izkušnji z verbalnim nadlegovanjem, ko je kot 

mlajši štopal. (»Nimam pa, bom reko, do tega, tako bom reko, e, hudo negativen odnos, ne, 

dokler… Jaz pravim naj majo, dokler meni ne govrijo, da jaz nisn normaln, ne.«) 

 

 

Kirurgova senzibilnost je vplivala na zakonski odnos, kar se izraža predvsem v potrebi po komunikaciji in skrbi za družinske 

člane. Kriza srednjih let je pripeljala do izvenzakonskega odnosa, v katerem je bila pomembna komunikacija. Izvenzakonski 

odnos ni prizadel odnosov z ženo, niti ni vplival na njuno spolno življenje. Pomanjkanje komunikacije v odnosu z ženo je 

privedlo do kratkotrajnega obdobja masturbacije. Kirurg opaža, da je težko spolno aktiven, če je v skrbeh. Erekcije se 

pojavljajo proti jutru in občuti pomanjkanje telesne gibljivosti. 

Shema 2: Pogovor s Kirurgom 
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5.1.3 Utemeljena teorija Roţa 

Kontekst intervjuja 

14. 1. 2014 ob 15.00, v jedilnici njene hiše; pogovor je trajal 40 min. 

Roţa na začetku ni bila prepričana v snemanje pogovora, nato sva se uspeli dogovoriti za 

snemanje. Svojo zgodbo je začela pripovedovati še preden sem ji postavila prvo vprašanje, 

tako da sem pogovor začela snemati med njeno pripovedjo. Čeprav me je pričakala z rahlo 

tremo in je pred mojim obiskom nekaj časa namenila razmišljanju o tem, kaj bo povedala, je 

bila med pogovorom sproščena. Ker je veliko pripovedovala, mi je bil dodaten izziv zavzeto 

poslušati in hkrati z vprašanji usmerjati pogovor v ţeleno smer. Na videz je delovala mlajša 

kot so njena leta, čeprav jih z ničemer ni poskušala skriti. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Z moţem sta se spoznala, ko je bilo njej 16 let, njemu pa 18. Na začetku nista imela spolnih 

odnosov, čeprav si jih je bodoči moţ ţelel. (»Je reku velikrat, da sem trmasta.«, »Tko sm se 

zadala in fertik.«) Povedal ji je, da jo ima rad in jo bo počakal, vendar je njun odnos ţe takrat 

bil nestabilen. (»Pa sva šla mal narazen pa spt skup pa tko.«) Sčasoma je popustila. O 

spolnosti in spolnih odnosih je bila nepoučena in se je morala nanjo navaditi.(»Ja, pol, ko se 

pa udaš, js sem misla, da bo pol dolg mir pa tko, pa ne pa ne. Po pa ne. Po pride pa drgač pa 

se človk tud navad u to. Je pa to čist drugače, čist normalno, no, morem reč. Pol sva komi 

čakala, da sva pršla skup pa to. Pol je blo pa lepo, no.«) Miklavčičeva (2014, str. 33) zapiše, 

da ţenske »o spolnosti največkrat niso vedele ničesar. Če so slučajno kaj ujele na ušesa od 

starejših, so imele srečo.« Po sedmih letih nihajočega odnosa je Roţa zanosila in negotovost 

se je nadaljevala. (»Se mi je kar odtujil tiste mesce. (med nosečnostjo, op. a.) Sej je blo hudo, 

ampak pol pa… Sem rekla, da se ne bom nikdar poročila, da ga ne maram, ampak pol je pa 

tko pršlo, je pršu nazaj, ne, in me pregovoril pa tko… Poli, ko je bil mal stari, sva se pa ţe 

poročila. No, pol se je pa unesu, ne. Pol je pa kr blo.«) Morda se njen moţ ni bil pripravljen 

vezati, vendar sta pod pritiski časa in okolja oba popustila. Pokojnega moţa opisuje kot 

druţabnega in ţivahnega, ki je ohranil svoje dejavnosti, ki so ga drţale stran od druţine. 

(»Tak je bil, ja, bolj ţivahen. Pa rad je šou s pobm pa tko…«, »Moţ pa sej veste, veste, kako 

je. On si je včasih takole sem pa tja pa pevske vaje jemo pa hodu s pevcem pa sem se tud mal 

navadla.«) Pri skrbi za druţino ji je pomagala tašča, s katero sta se dobro razumeli in je ţivela 

z mlado druţino. (»Tašča je bla dobra ko cukr. Vse je blo v redu, resno.«, »Zlata zlata tašča. 

Se enkrat nismo skrehale, pa smo ble ne vem kolk let skup. … Tuk dobra ţenska.«) Ţiveli so v 
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isti hiši kot ţivijo danes in kjer sem opravila intervju. Hiša ima majhne prostore, tako da 

sklepam, da takšno stanje ni povsem omogočalo zasebnosti para. (»Tle gor, smo bli skup. To 

pa je blo. Skos smo tko da sva vsaj spalnico mela, da sva bla skos sama. To je nerodn, če si 

tkole, ne.«) Pri 30-ih letih je Roţa doţivela hudo delovno nesrečo, zaradi katere je sedem 

mesecev preţivela v bolnišnici. Vlogo gospodinje in skrb za otroke je takrat prevzela tašča. 

(»Mama je, kadar je mama pršla v bolnico velik, pa tamalo prpelala pa otroka, on on tud 

(moţ, op. a.), pa je zmeri rekla, Roţa ti nič ne skrb, je rekla, sta vse urihtana, oprana, skuhan. 

… Ampak je mama vse to uštimala.«) Roţa je bila v obdobju okrevanja zadovoljna tudi z 

moţem. (»Mi je moţ plastiko dajal.«, »Moţ ni bil nič … Ni nikol nč oporekal pa ne nič, ne.«) 

Drugače je bilo pri vzgoji otrok. Na tem področju nista bila usklajena. Četudi je Roţa opazila 

njegovo pretirano strogost, se mu ni zoperstavila. Moţeva beseda je bila zadnja. (»Otroke je 

jemu zlo rad, skrbel tud zajne. Oh, preveč... Je jokala punca, da bi šla kam na ples pa tko, pa 

ni pustu. Js sem rekla, lahko greš. Pa prov, če je zun, pa ne pa ne. To sem bla včas kar mal 

jezna. Preveč strogo. In poba tud. Ker sam ni bil tko. …Tko pride.«) 

Roţa ima lepe spomine na mladost in priznava, da ji je bilo v obdobju zaljubljenosti najlepše. 

Za starost pravi, da je »kruta«. Skozi intervju večkrat omeni, da je imela moţa zelo rada. 

(»Tok sem ga mela rada. Preveč.«, »Rada sm ga mela skos. Rada skos moram rečt.«) Hkrati 

omeni, da ji je spolnost v mladosti veliko pomenila ravno zaradi ljubezni, ki jo je gojila do 

njega. (»V mladosti pa velik. Ko ga maš rad pa to. To je pa čist drgač. Pa se mal objameš pa 

tko. To je čist neki druzga kokr pol.«) Predvidevam, da gre v tem primeru za zaljubljenost, ki 

je minila. Takrat je tudi spolnost bila bolj »osebna«. Kasneje si nista izkazovala neţnosti in 

naklonjenosti, četudi sta se imela rada. Pove, da sta se v mlajših letih z moţem občasno 

umaknila v naravo in takrat ji je bilo lepo. Všeč ji je bilo, da sta se skrivala pred drugimi, saj 

sta tako imela tudi več zasebnosti. (»Ko si bil mlad, povsod koder je bla prilika, pol pa po pa 

drugač, ne. Dokler prekriva pa je najbolj luštn to.«, »Sam pol pa ţe ni blo tak, da bi se tkole 

po hostah pa tak se mela rada, to pa ne. Je bla pojstla doma.«) Spolno ţivljenje ji je bilo 

najbolj všeč, ko sta bila še sama, brez otrok. Otroci so pomenili dodatno delo, ki ga je občutila 

predvsem ona. (»Del ti da, bolj sem bla zaposlena tud.«, »Pol ko imaš druţino je ţe drgač. 

Pride več skrbi, vsega, ne, ko so otroc.«) Masters in Johnsonova (1979) v naštetem 

prepoznavata spolno dolgočasje, ki se kaţe v tem, da ţenski stimulacija in partnerjevo 

zadovoljstvo nista več tako pomembna kot na začetku odnosa. Z leti je postala 

preobremenjena z obveznostmi, kot so: otroci, poklic, druţbeno koristno delo. Tako je tudi 

Roţo moţ prenehal spolno zanimati, vendar so bile teţave prisotne tudi drugod v odnosu. 
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Drugih omembe vrednih sprememb med spolnostjo v mladosti in zrelih letih ni opazila. (»Ne, 

nisem opazla razlike nč. Ne, kr v redu. Skos, mislm, za to. Se nism mogla nč prtoţvat, on pa 

tud ne.«) Roţa večkrat pove, da v spolnosti z moţem nista imela teţav, vendar ni nikoli dala 

pobude za spolni odnos. (»O, moţ. Moţ moţ.«) Prilagajala se je potrebam moţa, svojih kot da 

ni opazila. (»Včasih je bla tud kaka jeza, človk tko zmatran pa tak, ampak to se je pol vse 

poglihal. Pri tem pa res nikol nisva imela teţav.«) Ker ni bila pobudnica, vendar je bila 

zaposlena in je ţe prej omenila, da druţina pomeni dodatno delo, sklepam, da je moţ bil tisti, 

ki se je jezil, ko je bila ona preutrujena za spolni odnos. Iz naslednjega stavka predvidevam, 

da je moţu spolnost sluţila kot sproščanje napetosti, kar je ustrezalo tudi Roţi, ki se je nerada 

prepirala. (»Tkole prej, če je blo kej, mislim tud narobe, je pojsla velik poglihala ne. Ampak 

pol pa tega ni blo več.«) Z moţem se o spolnosti nista pogovarjala, je pa beseda na spolnost 

nanesla v kakšni druţbi, predvsem večji moški druščini (moţev pevski zbor). Za ţenske se 

takrat ni spodobilo, da bi govorile o spolnosti. (»Razn, če je bla kaka druščna pa tko, ko so 

tole govoril, pa kej klafal fantje pa tko, al pa tud moţje.«) Miklavčičeva (2014, str. 33) je v 

svoji knjigi z osebnimi izpovedmi napisala, da »na splošno ţenska ni imela nobenih pravic – 

razen seveda treh: da je bila gospodinja, da je rojevala otroke in dajala moţu uţitek. /…/ Na 

podeţelju je veljalo nenapisano pravilo, da so bile predvsem ţenske tiste, ki so morale vsakič, 

ko je beseda nanesla na spolnost, oditi iz prostora.« 

Spomni se, kako sta z moţem skupaj hodila v gozd, na sladoled, se vozila v sluţbi. (»Pa sva 

šla gor u hrib pa sva hodila po host pa na hlod se usedla tam, a ne, na drevo tkole pa 

klepetala na sonc pa tko. Velik sva prehodila. Tud pol. Velik. Lepo je blo, no.«) Goreče 

pripovedovanje o spominih ugasne, ko se spomni številnih moţevih bolezni (sladkorna 

bolezen, alkoholizem, amputacija noge, operacija na očeh, moţganska kap). Med njimi 

največkrat omenja sladkorno bolezen in pitje alkohola. Roţo je moţevo pitje alkoholnih pijač 

motilo, vendar skozi celoten intervju povezuje posledice, ki bi lahko nastale zaradi 

prekomernega uţivanja alkoholnih pijač, z boleznijo, predvsem sladkorno, in s tem zanika, da 

je bil moţ alkoholik. (»To me je najbolj motil no, pijača. Ne, sej ni kar naprej pil, ampak. 

Tkole ko je šel pa ko je bil bolan pa ni dal miru pa je ferdirbu ledvice, vse. Celo telo.«, »Sam 

poli, ko je blo pa mal pijače pa bolezen je pa hudo, ne.«) Alkoholizem je vplival tudi na njuno 

spolno ţivljenje (»Pol ko je ţe tkole mal pil, si sam ţivčen pa tko pa sili vate pa to. Ooo, sem 

rekla, ko bi se vsaj tole enkrat nehal.«), vendar tudi njegovo spolno nemoč neposredno 

povezuje s sladkorno boleznijo. (»Pa pravijo, da če je sladkorni bolnik, da kok hmal to, ne. 

Sej še mladi imajo teţave. Pol pa konc in konc.«) Tudi Košiček (1991, str. 24) ne pojasni 
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povezave med sladkorno boleznijo in moško spolno nemočjo: »Razmerje med to boleznijo in 

motnjami pri moški spolni moči ni popolnoma pojasnjeno. Dejstvo je, da ne postane 

impotenten sleherni moški, ki zboli za diabetesom. Motnje spolnih funkcij se ne ujemajo 

vedno z resnostjo bolezni.« Roţa je ob moţevem zdravstvenem stanju čutila tudi olajšanje: ni 

se ji bilo potrebno več prilagajati njegovim spolnim potrebam, prav tako je ni skrbela moţeva 

»ţivahnost«. Ko je zbolel, je skrbela zanj in ves čas je vedela, kje se moţ nahaja. (»Čist 

onemogu. Js sem bla pa kr vesela. Sem rekla, hvalabogu, da mam mir. Ja, res. Eni so pač 

drugač in so… Joj, ţivi, da bi kr ušli pa tkole.«) Njuno spolno ţivljenje se je zaradi moţeve 

bolezni zaključilo pri njegovih 50-ih in njenih 48-ih letih. Pravi, da je sama še čutila potrebo 

po spolnosti in jo je moţ privlačil tudi, ko je ţe bil spolno nemočen. (»Js bi še, če pa on ni 

mogel več.«, »Petdeset let star, ka je to. Je še fejst, ne, moţakar.«, »Pa skos je bil privlačn 

zame, no.«) Kljub temu je v njenem pripovedovanju zaznati pasivnost in pomanjkanje 

podjetnosti v spolnem smislu. (»Dokler je blo je blo, pol pa konc.«, »Nič. Nikdar nism 

pogrešala.« (spolnosti, op. a.)) »Bile so prepričane, da je njihova naloga takšna, da se 

»ţrtvujejo« za mir v hiši. Številne sogovornice so menile, da bi lahko lepše in bolj v miru 

ţivele, če ne bi bilo seksa.« (Miklavčič, 2014, str. 36) Roţa se ni nikoli samozadovoljevala in 

ţe misel na to ji je neprijetna. (»Nikdar. Nisem tiste sorte. Kadar pač je blo, je blo, drugač mi 

je pa čist to. Ne vem.«) Vzroke za Roţino dojemanje spolnosti vidim v tem, da je ţivela v 

obdobju, ko se za ţenske ni spodobilo, da bi se izrazile in razvile svoje spolne potrebe in 

ţelje. Tudi v zakonu se je predvsem v spolnem smislu popolnoma podredila moţu in ni 

sodelovala pri odločitvi za spolno aktivnost. Prav tako si z moţem v zakonu nista bila vajena 

izkazovati naklonjenosti, neţnosti, se objemati in poljubljati. Iz njenega odgovora je razvidno, 

da je to tudi posledica časa, v katerem sta ţivela, ne le njunega odnosa in njunih osebnosti, 

vendar Košiček (1991) vztraja, da se spolna nemoč moškega kaţe tudi v tem, da spolni odnos 

omeji na spolno občevanje z ţensko. Pri tem izostanejo boţanje, ljubkovanje, poljubljanje 

tako med spolnim odnosom kot zunaj njega. (»Ne, to pa ne. Se je ţe tkole stisnu pa tko. 

Ampak to pa, ne vem. Naš ni bil navajen kokr en, ko je … Ne ne, to naš ne. To sva šla vsak na 

svoje pa konc. To pa ne. Takrat pol, mislim. Mal se ţe polublaš pa to, ne, med tistm cajtom pa 

tko sem pa tja. Drugač pa tko … Pa da bi še midva kod vzuni, nikol. Zdej je pa to drgač to 

vse, ne. Zdej se pa ustavta pa se … Pa gresta naprej. Včas ni blo tko.«) Pravi, da o 

izvenzakonskih spolnih odnosih ni niti razmišljala. (»Zame je bil edini in nikol mi ni blo tko 

ţal, da bi jih mela več. Sem rekla, ne ne, to pa ne. Če bo tle ratal, bom mela tega pa konc.«) 

Drugače je bilo z moţem. Čeprav v intervjuju večkrat omeni, da se doma niso prepirali (»Sej 

pravm, vse sorte je blo, ampak tko, da bi bil pa prepir pa kreg al pa vpil, pa tud medva nikol 
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nikdar ne.«), je bilo z morebitno moţevo nezvestobo drugače. (»Zaradi tistega sva se fejst 

prepirala. Je rekel, da ne pa da ne pa da ne, ampak to mi ne bo lagal, ker js vem, da neki je 

blo narobe. Ampak ne vem, no. Sej se kr pozab.«) Prepir ali druţinska nesoglasja so ena izmed 

področjih, o katerih se še danes »ne spodobi« govoriti. Hkrati je primer moţeve nezvestobe 

eden izmed redkih primerov, ko se Roţa moţu postavi po robu. Ambivalentna občutja do 

moţa se razkrijejo tudi, ko mu je v bolnišnico nosila domačo hrano. Ustregla je njegovim 

prošnjam, čeprav se je zavedala, da je to zanj slabo. (»Pa sem mu spekla kako bedrco, 

spohala, pa čeprav ne bi smel. Prnes mi, prnes. Pa mau špeha pa mejčken popra pa soli pa 

tak. Jozos, sam kaj, ko ne bi smel, ne.«) 

Kot sem ugotovila, jo je »ţivahnost« njenega moţa po eni strani privlačila, po drugi ji je 

povzročila nemalo preglavic. Odnos se je med boleznijo dodatno zaostril. (»Seveda tak bolj 

natančen pa je bil, ko je bil bolan. Je blo boljš, da sem bla tko tih pa lepo govrila pa je šlo, 

ne.«) Njuni vlogi sta se spremenili. Moţ, ki je prej na nek način beţal od doma, je bil sedaj 

skorajda priklenjen na domačo posteljo. Napetost v njem je naraščala, hkrati je postajal vedno 

bolj vdan v usodo. (»On ni mogu nč in pol je pa hudo, ne. Rad bi šou tje, rad bi šou tam. Pa 

nikamor ni mogu, ne.«, »Pol je pa bil sam sebi v napoto in vse, ne. Včas sem rekla, js ti nism 

kriva. Js ti nism kriva. Tamle se je dal zmeri pa gledu čez oken. … Mal je bil tud, je marskir 

reku tkole, da bi lahka se mal potrudu.«) Na podlagi nekaterih dvoumnih izjav ocenjujemo, da 

si zakonca v teţkem obdobju nista bila toliko v tolaţbo, kot sta se zbadala in vzbujala 

neprijetne občutke. Med boleznijo ga je večkrat opomnila na njegovo mladostniško 

nestanovitnost, ki mu je bila pomembna, ona je pa z njo v zakonu teţko shajala. Nevede mu je 

očitala njegov način ţivljenja. (»Včasih sem rekla, vidiš, ko si bil mlad, je blo tko, zdej ko si 

pa star pa bolan je pa tko, ne.«, »Sem rekla, vidiš, zdej tkole rečeš, ne. Včasih pa tak ţivahen 

bil.«) Na nezavedno sovraţnost do partnerja nakazuje poudarjanje tega, kako ga je imela rada. 

Na skrhan odnos nakazuje naslednji primer, ko je Roţa po pripovedovanju prvič v vlogi 

pobudnice za spolni odnos: »Pa tudi pol, ko je tkole, me je vse minil do tega. Vse minil. On je 

dal mir, kaj pa če. Sva šla spat in js tuki on tam. Tudi če bi omenila. Je rekel enkrat, bom kr 

ušel. Sem se hecala, ne, nocoj bom šla pa k tebi spat, ne. Pa je rekel, js bom kar ušel.« Čeprav 

se Roţa ob pripovedovanju smeji, sklepam, da ne gre za nedolţno izraţanje ţelje po moţevi 

bliţini. S povabilom ga je morda ţelela spomniti na njegovo spolno nemoč. Moţeva zavrnitev 

izraţa negativno stališče do partnerke. 
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Roža je bila tako z odnosom kot s spolnostjo v odnosu bolj zadovoljna pred poroko. Nezadovoljstvo v partnerskem odnosu je 

pomembno vplivalo na nezadovoljstvo v partnerski spolnosti, vendar ni imelo vpliva na pogostost spolnih odnosov. S 

spolnimi odnosi je Roža skrbela za mir v hiši. Moževo zdravstveno stanje je pripeljalo do prekinitve spolnih odnosov in je 

vplivalo tudi na partnerski odnos, v katerem je prišla do izraza predvsem skrb za moža in njegovo dobro počutje. Mož je imel 

glavno besedo, kar je utrjevalo njune vloge v odnosu. V času njegove bolezni je bilo med njima manj komunikacije, ker je bil 

mož bolj razdražljiv, vendar se mu je Roža občasno tudi zoperstavila. 

Shema 3: Pogovor z Roţo  
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5.1.4 Utemeljena teorija Aksa 

Kontekst intervjuja 

21. 1. 2014 ob 10.00, v kuhinji na njegovem domu; pogovor je trajal 33 min. 

Gospodu sem po telefonu predstavila svojo raziskavo in se nato dogovorila za srečanje. 

Njegovo telefonsko številko mi je posredovala prijateljica. Ko sva ţe zaključila pogovor, me 

je poklical nazaj in malo boječe vprašal, če vem, koliko je star. Njegova leta so bila povsem 

primerna za sodelovanje. Z Akso sem govorila na njegovem domu. Doma je bil sam, saj je 

ţena v zdravilišču okrevala po operaciji kolena. Povabljena sem bila v svetlo, prijetno in 

sodobno opremljeno stanovanje. Nič kaj ni spominjalo na upokojenski par. Aksa je bil 

sproščen, šaljiv in kavalirski. Zaradi šaljivosti je ponekod teţje ločiti, ali govori resno ali se 

samo šali. Proti večeru me je klical in preveril, če mi je morda pozabil zaţeleti srečo pri 

dokončanju raziskave. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Aksa je dobrodušen gospod, ki je svoje odgovore popestril s humornimi vloţki. Z ţeno sta 

poročena 46 let. Pove, da se dobro razumeta. Občasno je prisoten kakšen prepir, vendar je 

ţena razvila dobro tehniko, kako razoroţiti moţa. (»Pa bi še malo trmaru pa se ne bi 

pogovarjo, ne, ţena pa pol, ona pa nemre. Pet minut ne zdrţi pa ţe: »Pa daj, pa daj mi 

lupčka.« Sem reko: »Beţi.« Če me razjezi, da ne bi jaz zdaj grdo govoril. Te pa se, te pa se 

začneš smejat, te pa je konec prepira.«) Večje odločitve sprejemata skupaj. Do sprejetja 

odločitve pride, če se z njo strinjata oba. Morebitno nestrinjanje kljub vsemu konkretneje ne 

vpliva na odnos. Drug drugemu se prilagajata in se krotita tudi pri nakupih. (»Včasih more 

eden malo zamiţat, včasih drugi, pol pa gre ţivljenje dalje.«, »Tisto pa je stalno, tak smo 

navajeni ţe od nekdaj, da če kaj, če sma obadva, ja, če pa ne pa ne, ne. Pa tud včasih bi tak. 

Bi se skregala al pa ruknila skup, jaz bi kaj mel, ona pa, saj to ne rabiš, ne, al pa obratno, 

ne.«) Naučila sta se ţiveti in shajati sama, saj imata odraslega sina, ki ţe dlje časa ne ţivi 

doma. Tudi v njuni okolici so navajeni, da ju srečujejo skupaj. (»Skup grema v trgovino, skup 

tudi na špricer grema skup, ne. Če pridem jaz sam v oštarijo, reče, kje pa maš V.«) 

Pomembno se mu zdi, da starosti ne preţivlja sam. Še posebej prideta pomoč in prisotnost 

partnerja do izraza v primeru bolezni. (»Te je ţe lepše, če sta dva, ne. Pomagata. Si stojita 

eden drugemu malo v oporo. Pa te kaj boli, pa te malo eden potolaţi, te pa drugi.«) Starejši 

človek potrebuje nekoga, ki ga razume in se je sposoben vţiveti v njegovo počutje. V tem 

primeru lahko računa le na svojega spolnega partnerja, na katerega ga veţe ljubezen. 
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(Košiček, 1991) Z ţeno sta še vedno spolno aktivna, čeprav se spolnost pomika v ozadje 

odnosa, predvsem na račun telesnega zdravja. Pred dvema letoma je Aksa bil operiran na 

pljučih (»Zaj še pred dvemi leti sem bil jaz še na pljučil operiran, te sem bil tak bolj, kak se 

reče, nisem smel nič, saj še zaj ne smem nič teţkega delat nič.«), ţena je v času intervjuja 

ravno okrevala po operaciji kolena in ena operacijo jo še čaka (»Kdaj bo te dobra. Pol pa to 

tak malo počasi počasi gre proč.«). Spolno poţelenje je odvisno tudi od telesnega in 

duševnega zdravja (Košiček, 1991), tako da je razumljivo, da se spolna aktivnost in spolno slo 

manjšata z večanjem zdravstvenih teţav v starosti. Spolni odnosi so redkejši in erekcije 

nenadzorovane. (»Kdaj se, kdaj klikne, ali kdaj nekaj skoči, pol pa, pač, te se pač pocartamo, 

ne.«) Čeprav pravi, da telesnih sprememb ne opazi, jih našteje kar nekaj. Spolnost imata 

prilagojeno zdravju in telesnim sposobnostim. (»Od zadaj več ne gre, ka ţena ne more klečat, 

na primer.«) Tudi pri ţeni ne opazi drugih sprememb kot postopno upadanje ţelje, vendar sta 

še vedno oba pobudnika za spolno občevanje. (»Saj pravim, kiri si je zmislo, kiri se spomne, 

ne.«, »Če bi jaz reko ne, ne bi blo glih dobro, ne.«) Ţenina odzivnost in pripravljenost sta mu 

pomembni. (»Tak ko moreš jest, tak moreš ţensko pocartat al pa ţeno. Al pa ona deda, no. 

Boljše.«, »Včasih, ko smo se poročili, ne, te je reko ţupnik, ţena more dat, pa če kruh mesi.«) 

Z ţeno se še vedno poljubljata in boţata, ljubkujeta in včasih jima je ţe to dovolj. (»Zaj,če pa 

ostane tudi brez tapravega konca te pa … Ko si tak v letih, to je pol drgač. Ni tak obvezno vse 

glih, ne.«) Tudi sicer meni, da se ljubezen izkazuje z vsakodnevnimi dejanji, npr. pomoč v 

kuhinji, ne samo skozi spolni akt. Čeprav ni vešč kuhinje, tudi on pomaga ţeni pri 

gospodinjstvu, medtem ko sama okreva po bolezni ali operaciji. Ne glede na to, da mora on 

slediti ţeninim navodilom, ona pa opazovati kuhanje, ki je drugačno od njenega, ne pride do 

resnejšega prerekanja in znata situacijo začiniti s humorjem. (»Je prišla iz bolnice ona je 

tamle v dnevni leţala pa je komando trajbala sem ka boma delala. … Sem reko čakaj malo, 

smiri ţivce, to bo meni vse zgorelo. ... Pol pa je ţe malo hodla, te pa je prišla sem, zdaj pa je 

ţe stvar postala zajebana. Zdaj pa je ţe tu, zdaj pa je še hujše, ko je zraven gleda. Pa saj nič 

ni hudega, ne.«) 

Z izvenzakonskimi spolnimi odnosi nima izkušenj, vsaj ne v času zakonske zveze. (»Kolkor 

sem nuco, je blo doma.«) Pri tem vprašanju doda zanimiv pogled, kot je vpliv okolja. 

Poudarja, da sta se z ţeno dobro razumela in ni imel potrebe po skoku čez plot, vendar se v 

kraju kjer ţivi, niti ne bi mogel skriti pred ţeno. (»Zaj tud, če bi htel, če bi imel veselje, teţko 

se skrit, ne. … Tam je ista figa kak tu, ko sem prišo domov pa je ţena ţe povedla, da je, da 

sem v gostilni bil z eno sosedo,ne. … Tudi za vas sem reka, mislim zaj, da ne bi jaz zaj tu kaj 
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skriva, ne.«) Z ţeno sta z odločitvijo za skupno ţivljenje sprejela tudi odločitev, da pozabita 

preteklost in sta si od takrat naprej zvesta. Še vedno je obstajala liberalna opcija kot je ločitev. 

(»Tisto ka je blo je blo in pri tebi in pri meni, fertik, od zdej naprej pa bomo tak probali, če bo 

šlo. Če pa ni za bit pa za it, še vedno.«) Vendar se mu ločitve še danes zdijo ţalostne. (»Samo 

je pa škoda, če je mladi grejo skup pol pa narazen, ne. Pa še hujše, če je kaki otrok mali.«) 

Ko sta bila mlada, so veljala drugačna druţbena pravila za mlade pare kot veljajo danes. (»Še 

jaz svojo ruknem, vidiš, midva sma tud včasih tak. Samo te še tak nismo upali po cesti glih. Te 

smo se kam skrili. V kaki haustor al pa v kak park ali kam.«) 

Nima homoseksualnih izkušenj in do istospolno umerjenih moških ima negativno stališče. 

Manj skrajno stališče zavzema pri istospolno usmerjenih ţenskah, ki jih je videl predvsem v 

pornografskih filmih. (»Zaj če sta dve ţenske, te se kaj, da se dogaja, dve lepe pupe se 

cartajo, da bi pa dva moška, tisto pa mi … Mi je grdo.«) Pornografski filmi so mu bili bolj 

zanimivi, ko še niso bili tako razširjeni in vsakemu na dosegu roke. Povedal je, da se v zakonu 

ni samozadovoljeval. (»Sej pravim, nisem neki divji, da bi kaj, da bi ga kaj biksal tak v toti 

smeri, ne.«) Ţena mu ni zaupala, ali se je kdaj samozadovoljevala ali ne, vendar ji je v šali 

ponudil nakup vibratorja. Predvidevam, da sproščenost v pogovoru o spolnosti doseţeta tako, 

da se o njej predvsem šalita. 

Krize srednjih let ni občutil. Pri petdesetem letu je zbolel za pljučnico in bil telesno precej 

šibak. Po njegovem mnenju se je takrat moral ukvarjati z zdravjem in ni imel časa razmišljati 

o drugih stvareh. Pomagalo mu je tudi to, da zna na stvari pogledati s humorjem. (»Ni bla 

kriza, ampak glih te sem, 50 let bil star. Te sem eno fejst pljučnico pa sem bil taki bolj, kak se 

reče, kilavi. … Če te malo kaj bolezen pobače ali pošraufa, te več, te se malo, pozabiš kaj 

druga, mislim. Tak neke krize pa ne bi reko. Ne. Vedno tak malo za hec, malo za res.«) 
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Pri Aksi spolnost in zdravje vplivata na partnerski odnos. Spolni odnosi se mu zdijo pomemben del odnosa, medtem ko sta 

zaradi slabšega zdravstvenega stanja z ženo skrbnejša drug do drugega in si pomagata. Tudi njuna komunikacija, s katero 

konstruktivno rešujeta konflikte in sprejemata odločitve, utrjuje odnos. Slabše zdravstveno stanje obeh je povzročilo premik 

spolnih odnosov v ozadje, poslužujeta se določenih prilagoditev pri položajih. Erekcije so redkejše in telesna bližina ter 

nežnosti pridobivajo na pomenu v primerjavi s spolnim občevanjem. 

Shema 4: Pogovor z Akso 
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5.1.5 Utemeljena teorija Zarja 

Kontekst intervjuja 

29. 1. 2014 ob 9.30, v prostorih Centra dnevnih aktivnosti za starejše; pogovor je trajal 20 

min. 

Prišla sem na Dnevni center za starejše in skupini razposajenih gospa predstavila svojo 

raziskavo ter jih povabila k sodelovanju. Odzvala se je Zarja, ki so jo ostale gospe tudi same 

predlagale kot najbolj primerno. Intervju sva izvedli takoj in kar tam. Dnevni center nama je 

omogočil zasebnost pri izvajanju intervjuja. Zarja me je opozorila, da se ji mudi in mi lahko 

nameni največ 30 min časa. Izkazalo se je, da ga toliko niti nisva potrebovali. Predvidevam, 

da se je intervju zaključil hitreje od ostalih, ker sem čutila pritisk pomanjkanja časa. Morda je 

tudi zaradi izbire prostora in hitrega poznanstva ta pogovor bil bolj neoseben. Zarja je sicer 

privlačna in samozavestna ţenska. V pogovoru z njo sem pozabila na njeno starost, ker je 

zaljubljena! 

Po snemanju nam je povedala, da je bil njen moţ lep, visok in uglajen. Ţenske so pogledovale 

za njim in ob tem ni bila zares mirna. S sedanjim partnerjem je drugače. Meni, da je dovolj 

stara, da ne namenja več toliko pozornosti zunanjemu videzu in je v tem odnosu bolj 

zadovoljna kot je bila v prejšnjem. Tega odnosa ni načrtovala, zgodil se je spontano. S 

sedanjim partnerjem sta bila na začetku prijatelja, vendar ko se je je prvič dotaknil, je nekaj 

začutila. Ona je bila tista, ki je sedanjega partnerja spodbujala k odnosu, bila je bolj odprta. V 

sluţbo ne hodi od okoli 53-ega leta. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Zarja je vdova. Več let se je skupaj z moţem borila z njegovo boleznijo. To je slabo vplivalo 

na njeno počutje. Pravi, da je bila »zamorjena ţenska«. Eno leto je med štirimi stenami 

ţalovala za moţem, nato se je odločila, da začne hoditi na telovadbo. Nova aktivnost ji je 

povrnila nekaj »elana«. Kmalu je spoznala »prijatelja«, pri katerem od poletja preţivi večino 

časa. Odnos, ki ga imata z novim partnerjem, ji je »manjkal«. Z moţem se nista tako dobro 

ujela kot se ujameta s sedanjim partnerjem. Ceni predvsem, da se ji pridruţi pri hoji, plavanju, 

telovadbi. Na več področjih čuti ujemanje, kot ga z moţem ni. Tokrat je izbrala človeka glede 

na njegovo osebnost. (»Js sem gledala kot dušo, ne, kot človeka in sm se najdla. Zlo sorodni 

duši, bi rekla, ne. Ne vem, to je men manjkalo. Vsaj z moţem. Dobr, je bil odnos, kakršen je 

bil, sam ta prjatu je men soroden po vseh dejavnostih, bi človk reku, ne. Gre z mano hodit, gre 
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z mano plavat, z mano telovadi. Mislm, sva se ujela na vseh področjih.«) V mladosti jo je pri 

izbiri moţa pritegnil predvsem njegov privlačen videz. Čeprav v zakonu ni bila srečna, je v 

njem vztrajala. (»Mislm dolg sem vztrajala v zakonu, ko ni blo tisto, ni blo. Samo pa so otroci 

pa so vnuki in se pol pač odločiš do konca bit.«) Po 50-em letu je začela spolnost v zakonu 

usihati. Pove, da je bila v menopavzi »občutljiva« in ni bila razpoloţena za spolne odnose, 

vendar še danes nima teţav z navlaţitvijo noţnice. (»Enih 50, pol se je pa to počas nehalo. 

Sploh pa med 50 in 60 je blo poredko, ne.«, »Jah, v menopavzi sem bla js precej občutljiva in 

ni mi blo za spolnost, js priznam, lej, takrat.«, »Tudi ţenske govrijo o tistih suhih noţnicah, 

pri men tega ni, ne.«) Za poţelenje pri ţenskah je pomembna tudi raven testosterona (Ziherl, 

2008), ki se pa od dvajsetega leta do vstopa v menopavzo zniţa tudi do šestdeset odstotkov 

(Brizendine, 2009). Spolna odzivnost ţensk se v teh letih močno razlikuje. Zato Ziherl (2008) 

poudarja, da dejstva, da ţelja po spolnosti z leti upada, ni mogoče posplošiti na vse ţenske. 

Na spolno poţelenje bolj vpliva dogajanje v partnerskem odnosu kot zniţevanje ravni spolnih 

hormonov. Sklepam, da je moţ na njeno »občutljivost« pristal in se zadovoljil z redkejšimi 

spolnimi odnosi v zakonu, kar priča o njuni odtujenosti. Po obdobju menopavze je moţ zbolel 

in takrat sta s spolnimi odnosi zaključila. (»Tko da spolnosti nisma mela ene tri, štir leta ne 

preden je umrl, ne. Blo je teţko, teţka bolezen.«) S sedanjim partnerjem imata spolne odnose. 

(»Ja in to kr redne.«) Tudi zanjo velja Pečjakova (2007, str. 164) trditev, da »nova partnerica 

ali partner (zlasti mlajši) tudi pri njih poveča pogostost spolnih stikov, celo bolj kot pri 

srednjeletnikih«. Pove, da se je spolnosti v starosti dolgo branila, zdaj je pa prijetno 

presenečena nad njenimi pozitivnimi učinki in lepoto. (»Sej zdej je spolnost pri teh letih zelo 

lepa lahko. Sem bla prijetno presenečena.«, »Tudi drugi opazijo in vidijo, da ţarim.«) Več let 

je ţivela stresno in nezadovoljno, tako da si je z novim odnosom tudi zdravstveno opomogla – 

med drugim se ji je normaliziral pritisk. (»Zarad razumevanja, ker ni blo ne prepirov, ni blo 

ne tega ne unga, sem se umirila, predala.«) Sedaj, ko je razbremenjena in ni več »samo babi«, 

ampak se ponovno počuti kot ţenska, »majo tud drugi ljudje zdej več od mene kot prej«. 

Sedanji partner je nekoliko mlajši od nje, kar ji odgovarja, da jo lahko spremlja pri njenih 

aktivnostih. Največ ji pomeni, da se lahko pri nekomu »crklja«. Včasih ţe to zadostuje in je 

penetracija manj pomembna, do nje ne pride vedno. (»Včasih je zaključek, včasih ni. Ne bom 

rekla to. Tud boţanje mi je zlo prijetno. To mi še največ v bistvu pomeni.«) Hurde Clarkova 

(2006), ki je raziskovala percepcijo odnosa ţensk, ki so se drugič ali tretjič poročile po 

petdesetem letu, je ugotovila, da je vsem intervjuvanim ţenskam skupno to, da spolno 

občevanje zanje ni prioriteta. Zadovoljstvo v odnosu dobijo predvsem iz zavezništva s 

partnerjem, objemanja, boţanja in poljubljanja. Čeprav pri sebi ne opazi sprememb v 
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spolnosti na telesnem področju, pravi, da je partnerjeva sposobnost za spolno občevanje 

odvisna od počutja in opazi, da on potrebuje dlje časa, da se vzburi. (»Ja, to pa včasih, ja. … 

Ja, počutje, pač kuker je, sej ni zmer isto, ne.«) Pečjak (2007, str. 162) za moške v starosti 

ugotavlja, da »spolna stimulacija deluje počasneje, za vzburjenje in orgazem je potreben daljši 

čas«. Pomembno se ji zdi, da sta človeka »čustveno povezana, da si zaupata, ne, in da se 

imata rada, ker če tega ni, tud spolnost ni prava«. Zaupanja je primanjkovalo v prejšnjem 

odnosu z moţem. Predvidevala je, da ji je moţ nezvest, vendar ni nikoli dobila potrditve. 

(»Mislm, tko nisem dobila nikol dokaza, sam včasih sem sumla, ja.«) V času zakona je tudi 

ona imela simpatije, vendar se z nobenim moškim ni spustila v spolni odnos. Pove tudi, da je 

njen moţ bil ljubosumen, če so jo drugi moški gledali. Sam je lahko pogledoval za drugimi 

ţenskami in bil občudovan, ona ni imela tega privilegija. (»Ker moţ je bil vedno ljubosumen. 

Recimo, če me je en mal pogledu. On je lahko gledu, ne.«) Novega partnerja občudujoči 

pogledi drugih moških namenjeni njej ne ogroţajo, ampak to vzame kot dokaz, da ima ob sebi 

privlačno ţensko in s tem ji »dvigne samozavest«. (In je reku, no vidiš, da si zanimiva tud za 

druge, ne samo za mene. In to mi je blo zlo lepo.«) Z novim partnerjem se pogovarjata o 

spolnosti in izraţata ţelje. Meni, da je v spolnosti dovoljeno vse, kar ustreza obema. Zaupa 

nam, da se je samozadovoljevala in da v spolnosti nima izkušenj z ţenskami. 

Zarja je prenehala hoditi v sluţbo okoli petdesetega leta in od takrat naprej je bila prijavljena 

na Zavodu za zaposlovanje. Partner je obrtnik in tako je tudi Zarja dobila priloţnost, da dela, 

čeprav je opustila tudi to upanje. Skupaj preţivita večji del dneva in to obema odgovarja. 

(»Spolnost se začne z dotiki na vseh nivojih. Zjutri mi skuha kavico, debatirava, potem skupi 

delava … In sva cel dan nekako na vezi in to je pol normalno.«) Spolnost ji pomeni »veliko za 

zdravje in dušo«. S svojim ţivljenjem kot ga ţivi danes, je zadovoljna in ne obţaluje odločitve 

za nov odnos. (»Mogoče zdej doţivljam stvari, ki jih nikol v ţivljenju nisem.«) 

Čeprav je Zarja na začetku imela zadrţke spustiti se v nov ljubezenski odnos, se je nanj 

relativno hitro navadila in prilagodila. Košiček (1991) pričakuje ravno nasprotno, saj meni, da 

starejša ţenska, ki je ostala brez partnerja in ţe nekaj let ne prakticira spolnih odnosov, lahko 

na začetku odnosa z novim partnerjem pričakuje teţave in zadrţke, še posebej pri 

vzpostavljanju spolne zveze. 
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Zarja je vdova, ki ima novega partnerja. Z novim partnerjem bolje komunicirata kot s pokojnim možem, kar dobro vpliva 

tako na partnerski odnos kot na spolne odnose. Obuditev spolnega življenja je pozitivno vplivala na njeno samopodobo, 

zdravje in je poglobila odnos. Fizioloških sprememb pri sebi ni opazila, je pa v času klimakterija čutila manj poželenja, kar 

pripisuje tudi slabši kvaliteti odnosa s pokojnim možem. V zakonu zadnja leta ni bila spolno aktivna zaradi moževe bolezni in 

poslabšanja odnosa. V spolnosti ji je danes najpomembnejše crkljanje. 

Shema 5: Pogovor z Zarjo 
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5.1.6 Utemeljena teorija Janez 

Kontekst intervjuja 

11. 2. 2014 ob 18.00, v kuhinji na njegovem domu; pogovor je trajal 26 min. 

Z gospodom sem intervju opravila na njegovem domu. Oba z ţeno sta bila prijazna in 

gostoljubna. Ţena je energična in zgovorna gospa, medtem ko je gospod deloval bolj umirjeno 

in premišljeno. Izmenjali smo nekaj besed in gospa je začela pripovedovati o materinih 

predsodkih o spolnosti, ki so vplivali tudi nanjo. Z Janezom sva intervju opravila za mizo v 

kuhinji. Ţena je bila ves čas prisotna v sosednji sobi. Gledala je televizijo, vendar nas niso 

ločevala niti stena, niti vrata. Bila sem v zadregi, ker je pred začetkom intervjuja gospa sama 

rekla, da se bo umaknila, zato gospe nisem upala prositi, da nama omogoči zasebnost. Moţa 

sem vprašala, če ga ţenina prisotnost moti, vendar je odvrnil, »meni je čisto vseeno, če 

posluša«. Kljub temu se je nato presedla v notranjost dnevne sobe, tako da ni bila dostopna 

očem. V vsebino pogovora ni posegala, niti ni Janez dajal občutka, da je obremenjen z njeno 

prisotnostjo. Ţal zase ne morem trditi enako. Čeprav je bil Janez odprt sogovornik, so 

kvalitetnejšo izvedbo intervjuja nekoliko ovirali moji predsodki, s katerimi sem se srečala, ko 

je omenil, da je vzgojen v krščanskem duhu. Takrat se mi je kakšno izmed mojih vprašanj 

zazdelo neprimerno. 

Utemeljena teorija intervjuja 

Z ţeno se dobro ujemata. Imela sta tudi krizna obdobja, ki so ga naučila, da se je včasih 

potrebno prilagoditi in popustiti. (»Z nekaterimi prilagoditvami pač uspela preveslati tudi 

vihre, tako da … V glavnem, izkušnje so pokazale pač, da je treba včasih popustiti, če hočeš 

stvari priti do konca.«) Še danes se znata prilagajati drug drugemu, ko je eden v slabši koţi 

kot drugi. Danes »kompleten odnos funkcionira tako kot mora«. Tudi njuna spolnost. O 

slednji se tudi pogovarjata. (»Pogovori se predvsem prišli do izraza, pač, posamične, bi rekel 

moje ţelje, ne.«) Čeprav imata z ţeno različne potrebe v spolnosti, sta jih uskladila, kar kaţe 

na konstruktivno reševanje problemov in dobro komunikacijo med njima. Brajša (2013, str. 

149) meni, da je »najboljši priročnik za zakonsko spolnost odprta in jasna komunikacija 

zakonskih partnerjev.« (»Ona je tuki v tem oziru malo bolj konzervativna, je peljala bolj na to 

stran, jaz na drugo, nekje v sredini se recimo, sva se pač vedno srečala.«, »Recimo jaz bi na 

tem področju bil dosti bolj liberalen, ne, ali je v redu tud … Tud to je po svoje zanimivo, ne.«) 

Kljub temu, da je »ona dosti bolj ortodoksna«, aktivno sodeluje pri vzdrţevanju kvalitete 

odnosa in se odziva na moţeve ţelje. Poleg kakovostne komunikacije in odnosa, je 
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pomembno tudi sodelovanje partnerjev. (Brajša, 2013) Oba partnerja kreirata njuno spolno 

ţivljenje in odmerjata njegovo kakovost. 

Janez opazi spremembe v spolnosti. Spolni odnosi so manj pogosti, niso več toliko 

»intenzivni«, so »letom primerni«, vendar je zadovoljen s tem, kar ima. Splošno zadovoljstvo 

je preprečilo krizo srednjih let in andropavzo. (»Saj pravim, pač, s tistimi spremembami, ki 

normalno pridejo z leti, ali se mi zdi, da čisto nič, kar se tega tiče nisem prikrajšan glede na 

leta, ko sem bil recimo na vrhuncu svojih moči, ne.«) Tudi spremembe v spolnosti, ki so med 

drugim povzročile redkejše spolne odnose, na kvaliteto njegovega ţivljenja niso vplivale. 

Dokler lahko ţivi »normalno ţivljenje« z nekaterimi prilagoditvami, ki jih je sprejel, ne vidi 

teţav. Ţena je imela teţave v menopavzi, ki so bile »tehnične narave« (suha noţnica op.a.), 

vendar na odnos niso vplivale in sta jih tudi uspešno premostila. Meni, da odnos brez 

zadovoljive spolnosti ne more uspeti. (»Kak bi reko, zelo pomembna zadeva, ne.«, »Mislim, 

da če tuki ni, ne pride do do do uskladitve, bi reku teh spolnih odnosov, menim, da zakon 

nima perspektive«.) Ne pozna nikogar, ki bi v tem oziru bil nesrečen, vendar ţivel normalno 

partnersko ţivljenje. Spolnost je zanj lepa in mu ne predstavlja zgolj golega seksa. Razume jo 

kot kompleksen pojem, ki je sestavljen iz fizičnega, čustvenega in intelektualnega nivoja. 

(»Ni, bi reko, spolnost čisti pač seks, daleč od tega. Vsaj zame ne, ne. Širši pojem, bolj 

kompleksen. … Po mojem, bi reko, vse te komponente vsebuje, ne. Fizične, čustvene, pa še 

lahko tud intelektualne, kaj jaz vem.«) Spolnost mu omogoči tudi »sprostitev« in 

»zadovoljstvo«. Čeprav je v mlajših letih k tej temi pristopal bolj lahkomiselno, je na spolnost 

imel tudi takrat podoben pogled, ker je bil vzgojen v krščanskem duhu. Njegova ţena je 

njegova prva in edina spolna partnerka. (»Tako da si nekih skrajnosti na tem področju tudi 

sam nisem nikoli dovolil, tako da …«) Včasih sta ţe poljubljanje in cartanje dovolj. To dvoje 

»nikakor ni zanemarljivo«. Kljub temu po petih dneh vzdrţnosti ţe čuti potrebo po 

zadovoljitvi, ki se, z vsakim dnem brez penetracije, stopnjuje. (»Po nekih daljših pavzah pač, 

brez spolnosti, bi reku, narašča ta ţelja po spolnosti, ne.«, »Da, kaj vem, vsaj pri meni, da po 

sedmih, desetih dnevih, ţe kar doseţe en tak vrhunec, ne, da ţe kar nekje iščeš, ne, spolni 

odnos.«) Janez jemlje tablete, ki mu omogočajo boljšo erekcijo. 

Kot mlajši se je samozadovoljeval, »zdaj pa ţe dolgo ne več«. Janez meni, da se mora človek 

za kvalitetno spolnost potruditi, da bo funkcioniral odnos z osebo, ki jo ima rad. Da bo odnos 

funkcioniral, se morata oba partnerja usklajevati, usmerjati in »skozi celo ţivljenje popravljati 

neke svoje smeri«. 
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Po intervjuju je Janez povedal, da je bil operiran na prostati, vendar teţav v spolnosti ni imel. 

Imel je lasersko operacijo, zato so ţile in ţivci okrog operiranega predela ostali 

nepoškodovani. Košiček (1991) meni, da lahko odstranitev prostate moško potenco izboljša, 

ker se moškemu po operaciji splošno počutje izboljša. »Edina sprememba njegovih spolnih 

funkcij je ta, da telo brez prostate ne proizvaja več semenske tekočine, zato ta moški pri 

orgazmu ne doţivlja več ejakulacije.« (prav tam, str. 26) Kljub temu si sedaj pomaga s 

tabletami, česar ne obţaluje. 

 

 

Janez in njegova žena imata pri spolnosti različne želje. O tem odkrito govorita en z drugim Naučila sta se jih usklajevati in se 

prilagajati en drugemu. S komunikacijo rešujeta tudi druga nesoglasja, kar dobro vpliva na partnerski odnos. Partnersko 

spolnost dojema kot pomemben del odnosa in se trudi za zadovoljstvo tako v odnosu kot pri spolnosti. Opazil je spremembe 

v spolni aktivnosti. Z leti je spolnost začel dojemati resneje. Opazil je spremembe v telesni gibljivosti, manjši intenzivnosti, ker 

je imel operacijo prostate, si pri erekciji pomaga s tabletami. Splošno zadovoljstvo z življenjem je preprečilo krizo srednjih let. 

Shema 6: Pogovor z Janezom 
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5.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 »Vsak zakon je nekaj posebnega in neponovljivega. Prav tako je nekaj posebnega in 

neponovljivega spolnost v njem. V zakonskem spolnem ţivljenju ni ne pravil ne obrazcev. 

Kadar ni dveh enakih ljudi, tako tudi ni enakih zakonov. Vsak zakon mora imeti svoja pravila 

in svoje nenehno spremenljive obrazce spolnega ţivljenja.« (Brajša, 2013, str. 148) V skladu s 

tem je analitičnost dognanj v moji raziskavi do neke mere omejena z unikatnostjo 

posameznikovih odnosov in izkušenj s spolnostjo. Prav tako se zaradi narave raziskave lahko 

odgovori na raziskovalna vprašanja ponekod prepletajo. Posledično sem se mestoma izogibala 

pretiranemu povezovanju med primeri, da bi ohranila vsebinski pomen posameznikovega 

doţivljanja. 

5.2.1 Ali je kvaliteta odnosa povezana s spolno aktivnostjo v starosti? 

Ana Marija in Roţa sta starostnici, ki nista več spolno aktivni. Ana Marija in njen moţ sta se 

do tolikšne mere odtujila, medtem ko je Roţa vdova. Ana Marija vztraja v zakonu, ki ga 

potrjuje samo še papir. V času klimakterija je zbolela, ob tem pa imela teţave s suho noţnico. 

Morda sta ta dva dogodka povezana. Je edina izmed intervjuvanih ţenskih oseb, ki je imela 

tovrstne teţave. Še preden je prišlo do klimakteričnih sprememb, sta imela Ana Marija in njen 

moţ teţave v odnosu. Oboje skupaj je pomenilo zaključek njunega spolnega ţivljenja. Moţ je 

bil nezvest, kar je Ano Marijo prizadelo, vendar moţu svojih občutij ob tem ni zaupala. Tako 

moţ kot ona sta pustila, da so njuni konflikti ostali nepojasnjeni in nerazrešeni. O fizioloških 

spremembah, ki so predstavljale le površinske teţave, nista našla skupne besede. Tako se tudi 

nista uspela zediniti glede njune spolnosti in odnosa. S prenehanjem spolnih odnosov, se je 

spremenil tudi sam partnerski odnos, ki je vodil v smeri odtujenosti in osamljenosti za Ano 

Marijo. Tudi Zarja se je začela v obdobju klimakterija spolno umikati pokojnemu moţu zaradi 

neurejenega odnosa. Kljub odtujenemu odnosu Zarja ni imela teţav z lubrikacijo noţnice. 

Tako Zarja kot Roţa, ki sta vdovi, imata izkušnjo vpliva bolezni na spolno ţivljenje. Obe sta 

brez spolnih odnosov ostali zaradi bolezni in kasneje smrti njunih moţev, vendar so se ţe pred 

tem v njunih odnosih in zakonski spolnosti nakazovale določene teţave. Roţi je na nek način 

odleglo, ko je moţ postal impotenten, saj je teţko prenašala njegovo vedenje v opitem stanju. 

V tem odnosu izstopa dejstvo, da sta z moţem imela redne spolne odnose, kljub teţavam v 

odnosu. Roţa ne omenja obdobja menopavze in s tem povezanih izzivov za odnos. Sklepam, 

da je bila še premlada zanjo, ko se je spolnost z moţem zaradi njegove bolezni ţe zaključila. 

Roţi je bil pokojni moţ edini spolni partner in ni razmišljala o tem, da bi si po njegovi smrti 

poiskala novega partnerja. Tudi za Zarjo so bili zakonski odnos, skrb za moţa v času njegove 
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bolezni ter njegova smrt teţke preizkušnje, vendar se je kljub temu odločila za nov odnos. Z 

novim partnerjem se dobro razumeta. Ujameta se tudi na področjih, na katerih se z moţem 

nista, zato se z njim čuti bolj povezano. Z novim partnerjem se o spolnosti pogovarjata in 

izraţata svoje ţelje. Zanjo so del spolnosti tudi pozornosti, ki ji jih partner nameni čez dan. S 

spolnostjo je zadovoljna. V pogovoru z Akso je razvidno, da se je v starosti začela spolna 

aktivnost v odnosu pomikati v ozadje zaradi telesnih in zdravstvenih teţav. Z ţeno uspešno 

funkcionirata kot par in sta se naučila harmonično ţiveti drug z drugim. Odnos je tisti, ki blaţi 

in lajša starostne tegobe. Posledično je spolnost še vedno prisotna, vendar v večji meri kot 

izkazovanje neţnosti in pozornosti, in manj kot spolno občevanje. Kirurg je edini izmed 

intervjuvanih oseb, ki je sam bil nezvest, vendar je njegova izkušnja nezvestobe vodila v 

nasprotno smer kot v primeru Ane Marije. Kirurg je imel več let trajajoč odnos z drugo 

ţensko, vendar je bila to njegova edina tovrstna izkušnja. Morda je razlika z Ano Marijo tudi 

v tem, da je Kirurg bil nezvest v srednjih letih, ko je odnos ţe zrelejši. Čeprav se je Kirurg z 

drugo ţensko ujel na več nivojih, kar mu je pri spolnosti pomembno, ni nameraval zapustiti 

ţene. Obema z ţeno je bilo v interesu, da se drug odnos konča. Zanimivo je, da je obema z 

ţeno bil odnos prioriteta in da je ţena Kirurga ves čas privlačila. Prav tako Kirurg ne omeni, 

da bi ga ţena v katerem koli obdobju v spolnosti zavračala. Zgodilo se je enkrat, vendar je 

bilo razumljeno kot nesporazum. Ţena se je v spolnosti umaknila, ker je menila, da ima 

Kirurg teţave z zdravjem in posledično z erekcijo. O tem nista govorila, vendar je Kirurg z 

dejanji prekinil molk, saj je v tistem obdobju dal ţeni dobro vedeti, da ni spolno nemočen. V 

Kirurgovem odnosu je razvidno, da sta imela partnerja teţave v komunikaciji, vendar sta v 

ključnih trenutkih kljub temu preko komunikacije uspela rešiti odnos. Pomenljiva je 

Kirurgova intuitivnost, ko uspe z dejanji premostiti pomanjkljivosti v komunikaciji. Tako sta 

ohranila odnos in tudi njuno spolnost. Redne spolne odnose ima tudi Janez. V odnosu z ţeno 

pridejo usklajevanja in prilagajanja najbolj do izraza ravno v spolnosti, za razliko od drugih 

parov, ki niso toliko poudarjali razlik. Janez in njegova ţena imata do spolnosti različna 

odnosa in posledično različne ţelje. Vendar se znata toliko prilagoditi njunim razlikam, da sta 

tudi v starosti spolno aktivna. Med drugim sta uspešno premagala manjše teţave v obdobju 

klimakterija. V splošnem lahko rečemo, da sta uspešno premagovala teţave in imata še sedaj 

zadovoljivo spolnost. Poţarnik (1984) je v zadovoljivo spolnost v starosti vkomponiral več 

kriterijev. Med drugim se mu zdi pomembno, kako ljudje razrešijo krizo srednjih let. Janez ni 

občutil krize srednjih let, niti andropavze. Na splošno je zadovoljen s tem, kar ima, in 

spremembe, ki so se pojavile s starostjo, ga niso spravile iz ravnovesja. Tudi Aksa ni občutil 

psiholoških sprememb okoli 50-ega leta, vendar je takrat huje zbolel. Meni, da je bolezen 
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preprečila večje psihološke pretrese, saj je bil takrat osredotočen preteţno na svoje zdravje. 

Morda mu je pomagal tudi pozitiven pogled na ţivljenje. Od intervjuvanih moških oseb je 

Kirurg edini, ki pravi, da je občutil krizo srednjo let, vendar jo pojasni zgolj s primerom svoje 

nezvestobe. 

Zaključim lahko, da je kvaliteta odnosa pomembno povezana s spolno aktivnostjo 

starostnikov. Kvaliteta odnosa je pri večini starostnikov bila povezana ravno s kongruentno 

komunikacijo. Brajša (2013, str. 148) meni, da »v zakonski komunikaciji besede nimajo 

glavne vloge. Marsikaj je mogoče povedati brez besed in pogosto je za partnerja odločilno to, 

ne pa tisto, kar smo mu povedali. Prav svoje stališče in odnos do zakonskega partnerja 

najpogosteje izraţamo nebesedno. Tisto, kar se dogaja v zakonski postelji, je pogosto doseţek 

vseh omenjenih sestavin zakonske komunikacije čez dan«. Zaključim lahko tudi, da so 

pomembne izkušnje kvalitetnega odnosa v preteklih letih. Svetla izjema je morda Zarja, ki je 

kljub slabim izkušnjam v preteklosti ustvarila nov, kvalitetnejši odnos, v katerem se pogumno 

in uspešno loteva izzivov, ki ga sveţ odnos v starosti prinaša. 

5.2.2 Kaj starostnikom spolnost pomeni? 

Ana Marija je spolnost z moţem doţivljala kot potrditev nje kot ţenske in ţene. Ko je bila 

zrelejša in se je v odnosu sprostila in zaupala, ji je bila spolnost lepa. Samozadovoljevala se 

ni. Izvenzakonsko spolno občevanje je izkusila s svojima bodočima moţema, vendar ji 

predvsem kot mlajši ni bilo všeč. V času partnerske zveze je ostala zvesta, četudi se je moţ 

odločil drugače, kar je dodatno skrhalo njun odnos. Na splošno je v spolnosti večkrat je čutila, 

da je nesproščena in imela v sebi nepojasnjene strahove. Med drugim jo je spremljal strah 

pred morebitno zanositvijo, vse dokler ni začela uporabljati zaščite. Ana Marija je edina 

izmed intervjuvank, ki omeni ta strah. Spolnost se ji zdi pomemben del odnosa. Za razliko od 

Ane Marije je bila Roţi spolnost z moţem lepa predvsem v mladosti, ko je bila, bolj kot ne, 

osvobojena vseh obveznosti in je bila še polna upanja. Z moţem sta se takrat več dotikala in 

je bila spolnost bolj osebna. V zakonu so ji spolni odnosi sluţili predvsem kot pomiritev in 

zadovoljitev moţa. Svojih spolnih potreb ni izraţala. Niti takrat, ko si spolnega odnosa ni 

ţelela oziroma ji moţevo vedenje ni bilo po godu. Njene spolne izkušnje so v celoti vezane na 

moţa. Tudi ona se ni nikoli samozadovoljevala in ima do tega zadrţan odnos. Tako kot Ani 

Mariji je tudi njej zvestoba pomemben faktor, saj se za izvenzakonsko spolnost ni odločila, 

vendar se je uprla moţu, ko je sumila na njegovo nezvestobo. Spolnost je zanjo pomenila 

izpolnjevanje zakonske dolţnosti in o drugem spolnem partnerju ni niti razmišljala. Tudi 
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Zarja je v odnosu z moţem menila, da ji je moţ nezvest. Njuna spolnost je začela ugašati 

vzporedno z odnosom. Spolnost ji je lepa, vendar je njena lepota odvisna tudi od kvalitete 

odnosa in partnerja. Meni, da spolnost pozitivno vpliva na njeno fizično in duševno počutje. 

Največ ji pomeni cartanje. Zarja pravkar izkuša izvenzakonsko spolnost in v njej uţiva. V 

času zakona so jo privlačili drugi moški, vendar se za spolno aktivnost z njimi ni odločila, 

čeprav v odnosu ni bila potešena. Priznava, da se je samozadovoljevala in da jo privlačijo 

samo moški. V partnerski spolnosti ji je sprejemljivo vse, kar je sprejemljivo obema. Po 

enakem načelu se ravna Janez. Pri partnerski spolnosti mu je pomembno, da se njegove ţelje 

uskladijo z ţeninimi in sta oba zadovoljna. Če odrasli v odnosu ni zadovoljen v seksualnem 

smislu, to ni »srečen« odnos. Spolnost je zanj pomemben in lep del odnosa. Predstavlja mu 

več kot telesnost, pomembno je tudi ujemanje na emocionalnem in intelektualnem področju. 

Zanj je to tudi sprostitev in zadovoljitev. Do spolnosti nima prevelikih pričakovanj in je s 

svojimi sposobnostmi zadovoljen. Njegove izkušnje so vezane na spolne odnose z ţeno. 

Samozadovoljeval se je kot mlajši. Tudi Aksa se v času zakona ni samozadovoljeval. 

Pomembno mu je, da se ţena odziva na njegove pobude, prav tako on na njene. Tako kot 

Janez meni, da se ljudje zaradi spolne neustreznosti tudi razidejo. Tudi njemu je spolnost 

pomemben del odnosa, če ţe ne obvezen del odnosa. S starostjo se je prakticiranje pomaknilo 

v ozadje in z ţeno si naklonjenost izkazujeta tudi v drugih oblikah, npr. s cartanjem, pomočjo 

pri raznih opravilih. Potrebe po izvenzakonskih spolnih odnosih v času zakona ni imel. Moški 

ga niso nikoli privlačili in do tega ima zelo trdno stališče, oziroma mu je to »grdo«. Manj 

strog je v tem pogledu Kirurg (»Nimam pa, bom reko, do tega, tak bom reko, e, hudo negativn 

odnos, ne, dokler, jaz pravim naj majo, dokler meni ne govrijo, da jaz nisn normaln, ne.«), ki 

ga moški prav tako niso privlačili, je imel pa v mlajših letih dve izkušnji z »osvajanjem«. 

Kirurgu je pomembno, da se lahko z ţensko pogovarja, tako da spolnosti ne dojema zgolj na 

telesnem nivoju. Zanj je spolnost lep in pomemben del odnosa, vendar je kljub temu 

presenečen, da jo še vedno prakticira. Še vedno se rad dotika ţeninega telesa in mu je 

privlačna. Dotikanje in poljubljanje med spolnimi odnosi mu je pomembno. Ima izkušnjo z 

izvenzakonskim spolnim občevanjem v času zakona, vendar je izbral ţeno in druţino. Ţenina 

zvestoba mu je bila v mlajših letih pomembnejša, čeprav mu še danes godi, da je bil njen edini 

spolni partner. V primeru ţenine nezvestobe pravi, da bi postopal enako kot je ona. 

Samozadovoljeval se je nazadnje pred desetimi leti, ko se mu je ţena iz previdnosti začela 

umikati. Kirurga je to spodbudilo k dejanjem, tako da je ţeno kmalu pridobil nazaj v posteljo 

in prenehal z masturbacijo. 



Univerza v Ljubljani  |  Pedagoška fakulteta 

72 

 

Vseh intevjuvancev nisem povprašala o morebitnih homoseksualnih izkušnjah. Odzivala sem 

se na vzdušje in dinamiko med izvajanjem intervjuja in ponekod presodila, da bi bilo takšno 

vprašanje neprimerno. Dva moška in ena ţenska, ki so na vprašanje odgovorili, nimajo ne 

homoseksualnih nagnjenj ne izkušenj. 

Vse intervjuvane osebe dojemajo spolnost kot del odnosa, zato je ta dva raziskovalna 

vprašanja teţko ločiti. Tisti, ki so še spolno aktivni, so s spolnostjo zadovoljni. Zdi se, da jim 

spolnost v starosti dviguje kvaliteto ţivljenja. Dve tretjini starostnikov nad 65. let meni, da so 

spolni odnosi pomembni za njihovo srečo in zadovoljstvo. (Poţarnik, 1984) 

Razlike v dojemanju spolnosti se pokaţejo predvsem med ţenskami, kar je lahko posledica 

tega, da je bilo v primeru ţensk nedolgo nazaj spolno občevanje namenjeno predvsem 

reprodukciji, ne toliko uţitku. Vsem trem moškim je pomembno, da se ţene tudi v starosti 

odzivajo na njihove spolne potrebe, medtem ko bi se intervjuvane ţenske laţje odrekle 

spolnemu občevanju. Moţno je tudi, da to ni povezano le s spolom, temveč tudi s samim 

prakticiranjem. Gott in Hinchliffe (2003; po Skultety, 2006) sta ugotovila, da starostniki, ki 

niso bili več spolno aktivni ali so v spolnosti doţivljali prepreke (bolezni, izguba partnerja), 

podcenjujejo pomembnost spolnega odnosa. Za razliko od njih so starostniki, ki so v odnosu, 

trdili, da je spolni odnos zanje zelo oziroma izjemno pomemben. Udeleţenci omenjene 

raziskave so kljub temu namenili večjo vrednost stiskanju, boţanju, objemanju, kot spolnemu 

odnosu, ko ta ni bil več fizično mogoč, kar potrjuje tudi naša raziskava. 

Ana Marija in Roţa nimata izkušenj z masturbacijo, medtem ko jih Zarja ima. Sklepam lahko, 

da je Zarja prepoznavala svoje spolne potrebe in jih zadovoljevala. Posledično je bila bolj 

spolno podjetna tudi v odnosu z moškimi in je danes edina izmed ţensk, ki ima spolnega 

partnerja in dokaj redne spolne odnose. Med Roţo in Zarjo je deset let starostne razlike in vse 

ţenske ţivijo v različnih krajih, kar pomeni, da sta na njihov odnos do spolnosti vplivala tudi 

čas in okolje. Moški imajo z masturbacijo nekoliko več izkušenj. Aksa in Janez se v času 

zakonske zveze nista samozadovoljevala, čeprav je Janez omenil, da je to počel, ko je bil 

mlajši. Kirurg se je za krajše obdobje namesto s spolnimi odnosi zadovoljeval s 

samozadovoljevanjem. V spolnosti intervjuvanih starostnikov samozadovoljevanje ni 

prevladujoča praksa, kljub temu da je Kontula (2002; po Brizendine, 2010) ugotovil, da se je 

predvsem pri moških, ki so bili v daljših razmerjih, pogostost masturbacije v resnici povečala, 

čeprav so imeli redne vaginalne spolne odnose. 
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Čeprav je bilo o izvenzakonskem spolnem občevanju veliko govora, predvsem s strani moţev, 

so se vsi odločili za druţino in vztrajanje v zakonu, prav tako ţene. Najbliţje neformalnemu 

razpadu zakona zaradi nezvestobe sta bila Ana Marija in njen moţ. 

Izvenzakonske spolnosti nisem natančneje opredelila. Lahko pomeni spolne odnose pred 

poroko, izvenzakonske spolne odnose v času zakona ali spolne odnose v partnerskem odnosu, 

ki ni formalno potrjen. Ker je bila večina intervjuvanih starostnikov več desetletij v 

zakonskem odnosu, sem presodila, da pri večini podrobnejša opredelitev ni pomembna. Kjer 

bi lahko prišlo do nejasnosti, sem jih podrobneje izprašala. Zanimala me je predvsem spolnost 

v zadnjem obdobju. 

5.2.3 Ali se spolnost z leti spreminja? 

Najmanj sprememb v spolnosti je opazila Roţa. Njena spolna aktivnost se je zaključila pred 

obdobjem klimakterija, zato fizioloških sprememb ni opazila. Morda o njih ni ţelela 

spregovoriti. Sprememba, ki jo omeni, je, da je bila spolnost lepša v mladosti kot v starosti. V 

mladosti sta si bila z moţem bliţje, medtem ko sta se z leti oddaljevala. Tudi Ana Marija v 

starosti ni bila spolno aktivna, vendar se je pri njen spolnost z leti spremenila na boljše, ker je 

imela urejen odnos, zaščito in je bila bolj zrela. Ko je prišla v obdobje klimakterija, je imela 

ginekološke teţave, ki so se odraţale v suhi noţnici. Nato je spolno aktivnost opustila. Ker z 

moţem nimata več fizičnih stikov, nam ni mogla povedati, ali je mogoče spolno občevanje na 

nek način nadomestiti z dotiki, boţanjem, poljubljanjem. Slednje prihaja v ospredje predvsem 

pri Zarji in Aksi. Pri Zarji morda zaradi tega, ker je ţenska. Čeprav sta se njeno zdravje in 

spolno ţivljenje izboljšala, ker je bolj zadovoljna s partnerjem in odnosom, ji »crkljanje« 

največ pomeni. Pri Aksi se spolna aktivnost pomika v ozadje in v ospredje prihajajo dotiki, 

boţanje, objemi, morda tudi zaradi tega, ker imata z ţeno zdravstvene teţave. Zarja za razliko 

od Akse pri sebi ne opaţa sprememb, jih pa pri svojem partnerju, ki se teţje vzburi. Vsi 

spolno aktivni starostniki povedo, da so spolni odnosi redkejši. Zarja in Aksa povesta, da 

zaključek v obliki penetracije ali ejakulacije ni pogoj. Aksa in Janez povesta, da je intenziteta 

manjša, Kirurg in Janez pa, da so erekcije spontane. Kirurg je edini, ki omeni, da so se spolne 

aktivnosti prestavile bolj na jutranji čas in da spolnost ni več tak dogodek, kot je bila včasih. 

Predvidevam, da je to zaradi tega, ker potrebuje več neposredne stimulacije spolnega uda. 

Ţenino telo mu je še vedno privlačno in se je rad dotika. Aksa, Zarja in Kirurg povedo, da 

imajo spolno občevanje in poloţaje prilagojene telesnim sposobnostim. Stres in obveznosti na 

spolno zmoţnost Kirurga vplivajo bolj kot so v mladosti. Janez si po operaciji prostate 
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pomaga tudi s tabletami za boljšo erekcijo. Janez opazi spremembo tudi v dojemanju 

spolnosti. Kot mlajši jo je jemal bolj lahkomiselno. 

Ugotovitve raziskovalcev spolnosti starejših oseb (Masters in Johnson, 1979; Poţarnik, 1984; 

Pečjak, 2007) sem strnila v naslednje ugotovitve, ki potrjujejo moje izsledke: z naraščajočo 

starostjo je erekcija počasnejša, ne glede na učinkovitost stimulacije. Če se mlajši moški lahko 

vzburijo zgolj z domišljijo, so takšni moški v poznih letih zgolj izjeme. Čvrstost erekcije se z 

leti zmanjša, vendar je zadostna za spolni odnos. Doseţe se običajno bolj počasi in po 

ejakulaciji hitro uplahne. Če erekcija med spolno dejavnostjo izgine, jo je teţko pridobiti 

nazaj. Torej so erekcije tudi redkejše. Po izlivu starejši moški ponovno doseţejo erekcijo po 

precej daljšem času. Pri ponovni spolni zdruţitvi teţko doţivijo izliv. Potreba po izlivu ob 

vsakem spolnem odnosu ni več tako močna. Mnoge moške povsem zadovolji ţe ljubkovanje 

in sam spolni odnos. Koitusi eden za drugim so redki. Značilno je tudi, da so erekcije bolj 

negotove in jih moški največkrat dobijo proti jutru. 
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IV ZAKLJUČEK 

V pogovoru s starostniki sem ugotovila, da je urejen partnerski odnos povezan s spolno 

aktivnostjo v starosti. Če partnerja v srednjih letih v odnosu nista postavila trdnih temeljev, so 

se teţave kasneje izrazile tudi na spolnem področju. V tem primeru bi trdni temelji pomenili 

ustrezno komunikacijo in konstruktivno reševanje konfliktnih situacij. Na spolnost v odnosu 

je v večji meri vplivalo obdobje klimakterija kot kriza srednjih let ali andropavza. 

Intervjuvani starostniki menijo, da je spolna aktivnost del odnosa. Pojavljajo se razlike v 

splošnem dojemanju spolnosti in izkušnjah. Spremembe v zadovoljstvu s spolno aktivnostjo 

so občutile predvsem ţenske, neodvisno od starostnega obdobja, medtem ko so moškim 

skupne telesne spremembe, kot so manj pogoste in nenadzorovane erekcije, manjša telesna 

gibljivost in teţave povezane z zdravjem. Opazno je tudi, da je v spolnosti starostnikov, ki 

imajo partnerja, več poudarka na dotikanju, boţanju, objemanju. 

Raziskovati spolnost je zahtevnejše kot sem si na začetku predstavljala. Tekom nastajanja 

empiričnega dela sem bila opozorjena, da se preveč osredotočam na partnersko oziroma 

zakonsko spolnost, kar je bilo res. Kljub temu mi je nekatere podrobnosti ostalih spolnih 

praks uspelo izvedeti. Calasanti in Slevin (2001; po Skultety, 2007) vztrajata, da so obstoječe 

raziskave spolnosti starostnikov odpovedale pri poskusu opredeliti spolnost, saj so preveč 

pozornosti namenile pogostosti spolne aktivnosti, ki se je končala z orgazmom, premalo pa so 

se posvečali drugim praksam kot so oralni seks, dotikanje, boţanje. Gott in Hinchliffe (2003; 

prav tam) opaţata tendenco raziskovalcev, da spolnost razlagajo preko kvantitete, v smislu 

raziskovanja specifičnih spolnih praks in pogostost uporabe le teh, namesto da bi raziskovali 

pomen, ki ga starostniki dodajo k spolnemu odnosu. V tem kontekstu menim, da je ravno 

način te raziskave tisti, ki bi lahko doprinesel k razumevanju in raziskovanju spolnosti 

starostnikov. 

Predhodnih izkušenj s pogovori s starostniki o spolnosti nisem imela. Menim, da so moje 

predstave in izkušnje, ki so nastale v drugem času, pomembno vplivale na moj pristop k 

raziskavi. Sodobne knjige mi pri tem niso bile ravno v pomoč. V končni fazi je moje 

dojemanje partnerstva in spolnosti med drugim posledica branja in prebiranja teh istih knjig. 

V tem primeru bi bilo bolje, če bi se lotila branja knjig iz obdobja, ko so intervjuvani 

starostniki še zoreli. Nadvse dobrodošla je bila knjiga Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki sem 

jo dobila v roke nekaj mesecev po tem, ko sem intervjuje ţe opravila. Iz osebnih pripovedi v 
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knjigi sem se zamislila nad vplivom časa, socialnih in druţbenih okoliščin, ki vplivajo na 

predstave o spolnosti in posledično na spolno vedenje. Pri pridobivanju podatkov zagotovo 

nisem namenila dovolj pozornosti tem dejavnikom. Ob tem menim, da bi bila vprašanja o 

orgazmu dodana vrednost raziskave. Moški orgazem se zdi skoraj samoumeven, ker je nujno 

potreben za reprodukcijo in posledično laţje dosegljiv. Vendar lahko tudi ta izostane, kar 

pove nekaj o moškem zdravstvenem stanju, psihičnem počutju in/ali dinamiki v odnosu. Pri 

ţenskah bi s tem vprašanjem osvetlila razumevanje in dojemanje same spolnosti. Menim, da 

ţenski orgazem razkrije tudi kakšno podrobnost o vlogi ţenske v druţbi, prav tako pa o 

njenem splošnem dojemanju sebe in dinamiki v odnosu. Pomanjkljivost o dojemanju 

orgazma, predvsem ţenskega, pripisujem svojemu razumevanju spolnosti, ki je omejeno s 

časom in okoljem, v katerem ţivim. Za sodobno ţensko je tudi ţenski orgazem postal 

samoumeven in njena osnovna pravica ali celo pokazatelj emancipiranosti. Med izvajanjem 

intervjujev nisem niti enkrat pomislila, da morda katera izmed intervjuvanih starostnic še ni 

doţivela orgazma ali imela občasne spolne odnose zaradi uţitka samega. 

Pri raziskavi sem ugotovila, da mi je laţje poslušati kot spraševati, zato mi je bilo intervjuje 

laţje opravljati z ţenskami, ki so preprosto pripovedovale. Moški odgovori so bili bolj 

neposredni in faktični. Tudi sama sem imela pripravljena bolj direktna vprašanja, tako da z 

vprašanji in odgovori večkrat nisem dosegla ţelene globine. Zaradi občutljive teme sem se 

osredotočila na to, da bi pogovor tekel spontano, da bi se sogovornik počutil čim bolj 

sproščeno. Na to je vplivalo tudi dejstvo, da sem bila neznanka in relativno kratek čas 

pogovorov. Kakor koli, iz pogovorov sem poleg materiala za raziskovalni del diplomske 

naloge pridobila predvsem bogato izkušnjo zase. Vzpostavitev stika, vsebina povedanega in 

moje odzivanje na vsakega posameznika so presegli moja raziskovalna pričakovanja. Med 

drugim so me razbremenili dvomov o moji primernosti za delo s starostniki. 
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