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POVZETEK 

 

Samskost je od nekdaj prisotna v družbi, vendar se o njej ne govori. V ta stan so bili ljudje 

prisiljeni zaradi službe, zaradi katere se niso smeli poročati (na primer učiteljice, duhovniki), 

ali pa jih je do tega pripeljala življenjska situacija (Leskošek, 2002; Koropeckyj-Cox, 2005). 

V današnji družbi sta zakon in družina še vedno normi, katerih se držimo. Samski moški je 

sicer del družbe, vendar je zaradi določenih stereotipov in predsodkov postavljen v neprijetne 

vsakodnevne situacije. Po eni strani je v medijih predstavljen mit samskega moškega kot 

uspešnega in zadovoljnega posameznika zahodne družbe, ki gradi in vlaga v kariero, se zna 

prepustiti užitkom in rad zapravlja, na drugi strani pa ostaja v družbi tradicionalna slika 

moškega, ki hrepeni po partnerki/parterju, je nesrečen in neizpolnjen v življenju (DePaulo in 

Morris, 2005b). Opisane stereotipe so tudi intervjuvanci, vključeni v mojo raziskavo, sami 

izpostavili, vendar se nihče od petih ni poistovetil s katerim izmed teh. Poleg tega igra v 

ozadju pomembno vlogo tudi družbeni spol in »temeljna« pravila o moškosti in doseganju te 

podobe. 

V diplomski nalogi sem raziskovala, kakšen način življenja živijo samski moški, in jih 

primerjala tudi na podlagi njihove starosti. Poleg tega me je zanimalo njihovo mnenje o 

svojem stanu, kako ga sprejemajo, kje vidijo dobre in kje slabe strani, kakšno podporo imajo 

v družini in kakšno v širši okolici. Opaziti je bilo razliko med mlajšimi intervjuvanci in 

starejšimi, sploh v sprejemanju situacije, v kateri so zaradi lastne odločitve ali življenjskega 

preobrata. S primarno družino imajo vsi dobre odnose in v njej čutijo podporo in 

razumevanje. Kljub preostalim raziskavam, ki kažejo na zapostavljenost samskih moških v 

družbi, intervjuvanci v moji diplomski nalogi tega ne opažajo oziroma tega ne povezujejo s 

svojim stanom.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: samski moški, ideologija zakona, moškost, pomen primarne družine, 

singlizem 
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ABSTRACT 

 

The single status has always been present in the society, but has not been talked about. People 

were either forced to remain single due to their occupation not allowing them to wed (e.g. 

teachers, priests), or it was the result of their life situation (Leskošek, 2002 Koropeckyj-Cox, 

2005). Marriage and family remain the norm. A single man, even though incorporated in the 

society, is confronted with uncomfortable everyday situations due to certain stereotypes and 

prejudices. On the one hand, the media present the myth of a single man as a successful and 

happy individual in Western society, who develops and invests in his career, who knows how 

to indulge in pleasures and likes to spend money. But on the other hand, the common image 

of a man, who longs for a life partner and an unhappy and unfulfilled life remains entrenched 

in our society (DePaulo and Morris, 2005b). These stereotypes were also highlighted by the 

interviewees included in my research. However, none of the five interviewees identified 

themselves with either of them. Additionally, gender and the rules of masculinity and 

achieving this image play an important role behind the scene. 

In this thesis, I researched the lifestyles of single men and also compared them based on their 

age. Furthermore, I was interested in their opinion about their single status, how much they 

accept it, where they see the benefits and the disadvantages, and what kind of support they 

have in their families and in their surroundings. I noticed a difference between the younger 

and older interviewees, especially in accepting the situation that was the result of their own 

choices or some other turning point in life. They all have good relationships with the primary 

families and feel support and understanding there. Contrary to other research show the 

marginalization of single men in the society, the interviewees in my thesis do not feel this or 

do not associate it with their marital status. 

 

KEY WORDS: single man, ideology of marriage, masculinity, importance of primary 

family, singlism 
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I. UVOD 

Ob spoznavanju ljudi smo vajeni zasuti sogovornika z vprašanji, preko katerih bi radi izvedeli 

čim več podatkov o njem in na podlagi katerih se bomo odločali, ali je sogovornik vreden 

naše nadaljnje družbe in pozornosti ali ne. Vprašanja in kasneje odgovore pa povezujemo s 

svojimi vrednotami, mnenji, stereotipi in predsodki ter se v skladu z njimi tudi odzivamo. 

Tako se na šalo odzovemo s smehom in notranjim mnenjem, da govorimo z zabavno in 

simpatično osebo, ali ob informaciji o njeni službi predvidevamo določene lastnosti, katere 

naj bi sogovornik imel. Stan je v družbi pomemben informator o tem, kakšna je oseba, ali je 

bolj družinska, bolj avanturistične narave, mogoče samotar, asocialna, z določenimi 

pomanjkljivostmi, psihičnimi težavami itd. Vse to ljudje ob podatku »sem poročen«, »sem 

samski«, »imam partnerko in dva otroka« radi določimo in se temu primerno odzivamo.  

Samskost je še vedno obravnavana kot pomanjkljivost, zaradi katere je oseba vredna 

pomilovanja, in kot pri kakšni bolezni se moramo boriti proti njej, iščemo rešitve in 

spodbujamo osebo, da si poišče partnerko/parterja in se »odreši« te nočne more. Kot pri vseh 

stvareh tudi tukaj iščemo vzroke, zakaj je do tega prišlo, in poskušamo spremeniti določena 

vedenja, lastnosti, ki bi utegnile biti problem.  

Po družbenih pravilih in pričakovanjih mora človek v zahodnem, razvitem svetu, dosegati 

določene normative, med katere se uvršča izobrazba, služba, partner, družina, stanovanje ali 

hiša, avto ipd. Z osvojitvijo vsake »stopnice« v življenju ti družba nameni višji status in te 

uvrsti med svoje. Vsaka generacija vzgaja v skladu z vrednotami, ki so jih prejeli od svojih 

staršev, v kombinaciji z družbenimi spremembami določenega obdobja. Danes, ko je v 

ospredju individualizem in se vzgaja posameznika, da se bo sam boril za lastno mesto, 

kamorkoli bo šel, je samskost bolj sprejeta in sprejemljiva kot pred leti. Poleg tega se s 

podaljševanjem izobraževanja in posvečanjem vedno več časa za gradnjo kariere družinski 

čas ali čas vezanja s partnerko/parterjem odlaša. Kljub temu pa gre opaziti negativne družbene 

odzive zaradi stanu in DePaulo (2005a) to spremljajočo stigmo poimenuje singlizem.  

Z razvojem feminizma se je v prejšnjem stoletju fokus prvič v zgodovini prestavil na žensko 

in pustil moškega kot raziskovalni subjekt ob strani. Čeprav je bilo na temo spolnih vlog in 

vloge moškosti in ženskosti spisanega že veliko, pa je ta zakoreninjena v naši družbi in zato 

težko spregledana in neupoštevana. Še vedno se obračamo na družbena pravila o tem, kako se 
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mora oseba na podlagi spola obnašati, kaj lahko počne in kako naj se oblači, da bo »pravi 

moški« ali »prava ženska«.  

Samski moški je obravnavan bodisi kot neuspeh družbe pri ženitvenemu posredovanju ali kot 

žrtev današnjega sistema v dobrobit razvoju znanosti, tehnologije, gospodarstva ipd., saj naj 

ne bi imel veliko časa za iskanje primerne kandidatke/kandidata zaradi kariere.  

Ali so samski moški res toliko drugačni od preostalih ljudi? Če da, v čem? Kakšen je njihov 

način življenja? Kako oni razumejo in sprejemajo svoj stan? Je samskost slabost ali prednost? 

Kaj menijo o tem njegove primarne družine? Kako so sprejeti v družbi? Stereotipi, vezani na 

samskega moškega, so v večini negativni in predvidevajo pretekli neuspeh pri iskanju 

partnerke. Mogoče pa samski moški niso samo tisti posamezniki v naši družbi, ki hlepijo po 

ljubezni in partnerstvu ter živijo prazna, dolgočasna življenja. Mogoče so le zadovoljni 

posamezniki, ki živijo življenje brez natančnih načrtov in neobremenjeno z družbo in njenimi 

pravili. Ali pa … 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. MODERNA … POSTMODERNA! 

Eden izmed valov velikih sprememb je bil v sredini dvajsetega stoletja z nastopom moderne, 

pod katero razumemo spreminjanje poznanih, tradicionalnih vlog in s tem rušenje stalnih 

okvirov družbenega življenja. (Ule, 2000).  

Z vzponom znanosti, globalizacijo in vedno večjim ponovnim zanimanjem za individualne 

osebe je moderna zbrisala prejšnje vzorce družbene ureditve in ponudila večje število 

življenjskih alternativ. Začne se spreminjanje »vsakdanjega življenja ljudi, vzorci delovanja, 

mišljenja, čustvovanja« (Ule, 2000: 12). Prej postavljena družbena pravila so postavljena pod 

drobnogled in v večino je dovoljeno dvomiti in jih, v dobrobit napredne družbe, spreminjati. 

Prej znane in prevladujoče »norme bledijo in izgubljajo moč, s katero so doslej vodile naše 

obnašanje« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006: 15). 

Današnji trend globalizacije ustvarja svet, v katerem je posameznik prisiljen, da živi bolj 

odprto in refleksivno. To pomeni, da mora biti odziven in posledično pripravljen spreminjati 

okolje. Vsake majhne vsakodnevne odločitve, kot so stil oblačenja, hobiji, skrb za zdravje, so 

del celotnega procesa ustvarjanja in grajenja njegove nove identitete (Giddens, 2001).  

Ker se je vsakdanje življenje racionaliziralo, družbeni sistemi pa so zaradi vseh alternativ 

postajali vse bolj kompleksni, se je začel svet posameznikov ločevati od družbe. Habermas (v 

Ule, 2000) razlaga življenjski svet kot celoto prepričanj in implicitnih vednosti ljudi, ki je bil 

zaradi temeljnih gradnikov delovanja vsakdanjega sveta v predmoderni družbi nujna podlaga 

vsega ostalega družbenega življenja. S procesom modernizacije in spremembami, ki so se 

začele odvijati v sistemih in podsistemih družbe ter v sami notranjosti sistema, je moderni 

življenjski svet postal eden od družbenih podsistemov – podsistem zasebnosti, hkrati pa še 

vedno ostal podsistem, ki definira obstoj celotnega družbenega sistema zaradi reprodukcije 

človeškega rodu in temeljne socializacije vsakega posameznika.  

Posameznik v moderni se je moral sprijazniti z dejstvom prilagajanja prostoru, a obenem tudi 

z možnostjo izboljševanja in odgovornosti, ki jo ima pri tem. Skozi celotno življenje vplivajo 

na družbo in posledično na zasebno življenje posameznika »hiter tempo socialnih sprememb, 

vse bolj kompleksna diferenciacija družbe, razčlenjene na vse več različnih, specifičnih 

področij, v katerih najdemo različne norme in pričakovanja; k temu moramo prišteti tudi vse 

obsežnejšo erozijo tradicionalnih zvez in življenjskih stilov ter nove oblike socialne in 
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geografske mobilnosti« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Iz tega je razvidno, da postaja 

realnost posameznika veliko bolj odprta in dovzetna za raznolikost, hkrati pa bolj 

kompleksna.  

Z začetkom enaindvajsetega stoletja so se nekateri vzorci, razširjeni v času moderne, še 

nekoliko spremenili ali nadgradili ali samo na novo problematizirali in tako prispevali k 

novemu obdobju, obdobju postmoderne. Med moderno in postmoderno Švab (2001) ne 

postavlja določene ločnice in ne izpostavlja radikalnejših sprememb od prej večkrat 

omenjenega obdobja moderne. Tako postmodernost »razumemo kot čas oziroma družbeni 

okvir, v katerem živimo« (Švab, 2001: 52).  

Po stoletju delovanja po že ustaljenemu vzorcu je obdobje moderne prineslo pozitivne 

spremembe za razvoj družbe, saj je začelo dovoljevati nove poglede in dopuščati možnosti za 

razvoj idej. Istočasno pa ni ponudilo še dovolj jasnih odgovorov, ki jih je posameznik 

potreboval, saj jih zaradi začetnega stadija razvoja nove smeri družba še ni imela. Spremembe 

so hitro prinašale vedno nove zahteve in standarde ter odpirale vrata možnostim, ljudje pa so 

se vedno bolj čutili pod pritiskom (Ule, 2000). Če so tradicija in vse navade imele nekoč velik 

vpliv na življenjske poti ljudi, ta sedaj ni bil več tolikšen (Giddens, 2001). Vsa prejšnja 

védenja o religioznih tradicijah, o kulturi in tradicijah znotraj nje ter o socialnih navadah in 

pravilih so bila postavljena na novo ali nadgrajena in čeprav so nekatera ostala dokaj 

podobna, o tem niso vedeli. Subjekt v moderni prihaja do eksistencialnih dilem, zaradi česar 

išče rešitev v razvijanju individualnosti (Ule, 2000). Ta težnja k razvoju individualnosti se 

kaže skozi prizadevanja posameznika po originalnosti, iskanje identitete in prizadevanje po 

življenjski karieri. Te usmerjajo in vodijo današnji subjekt. Vsak posameznik želi biti poseben 

v prostoru, viden in originalen, bodisi v družbi, pri delu ali v stilu oblačenja. Identiteta je tako 

vedno znova postavljena pod vprašaj in se je prisiljena iskati v različnih situacijah in 

obdobjih. Kot glavni cilj pa družba postavlja posamezniku življenjsko kariero, ki jo mora 

graditi vestno in vanjo investirati, kolikor časa in moči je mogoče, da to tudi doseže. Pojem 

kariere Luthmann (v Ule, 2000) razširi in tako ta ne zaznamuje samo menjave poklicnih 

položajev posameznika, ampak tudi izobraževalno pot, zaporedje priznanj, lahko pa se gradi 

tudi na kriminalni karieri, torej kot zaporedje deliktov.  
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1.1 ŽIVLJENJSKI POTEKI V MODERNI 

Vsak posameznik se tekom svojega življenja sprehaja po določenih zaporedjih, ki so biološko, 

kulturno in osebnostno pogojena. Življenjski potek je torej zaporedje dogodkov, ki jih doživi 

posameznik in ki pomembno vplivajo na njegovo življenje. »Življenjski potek je glavna 

institucija socializacije, in to zato, ker določa normativni okvir, ki ureja življenjski cikel 

posameznika, ker daje smernice tako za individualni biografski potek kot za socialno 

uvrščanje posameznikov in posameznic« (Ule in Kuhar, 2003). Vsa družbena pravila in 

pričakovanja na eni strani ter osebni načrti in cilji in osebnostne karakteristike na drugi 

delujejo na življenjski potek posameznika.  

Znotraj tega je bilo opaziti, da so bili življenjski poteki obravnavani kot vzorci prehodov v 

različnih starostnih obdobjih, zato se je govorilo o tipičnih, »normalnih« življenjskih potekih, 

ki so bili v skladu s kulturnimi in družbenimi pričakovanji. Šlo je za potek, ki je bil 

pričakovan, npr. da posameznik do določene starosti zaključi šolanje, se zaposli, zatem poroči 

in počasi ustvari družino (Ule in Kuhar, 2003).  

Vsak dogodek v posameznikovem življenju, ki ima velik pomen in zaključuje in hkrati 

začenja novo poglavje, lahko povzroči posamezniku negotovost, zato ti kulturno predpisani in 

standardizirani prehodi dajejo občutek varnosti, saj se celotna generacija predaja podobnim 

občutkom in sooča s podobnimi strahovi, pri njih lahko išče oporo, vendar le, če je prehod 

»običajen« in »ob pravem času« (Ule in Kuhar, 2003). Nenavadni ali časovno neustrezni 

prehodi pa povzročajo precejšnjo negotovost in nejasnost ravno zaradi pomanjkanja 

primerljive izkušnje (Hagestad, v Ule in Kuhar, 2003). Gre za dvojni pomen standardiziranih 

potekov, saj dajejo tako podporo in varnost, hkrati pa posameznika omejujejo v inovativnosti 

in avtonomnosti življenjskega poteka.  

Čeprav življenjski potek nikoli ni bil v celoti standardiziran, prihaja v okviru modernizacije 

do sprememb sodobnih življenjskih potekov. Te spremembe so bolj prikrite in zadevajo 

vsakdanje življenje, izbiro načina življenja, načrtovanje delovne kariere, usklajevanje delovne 

in družinske sfere, usklajevanje svojega življenja z življenjem oseb v njegovi okolici. Vedno 

bolj gre za osebni načrt in ne toliko več za generacijsko izkušnjo (Ule in Kuhar, 2003).  

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 6 - 
 

1.2 INDIVIDUALIZACIJA  

Pri vseh določenih kompetencah, zahtevah in izkušnjah, ki jih zahteva družba od 

posameznika, se mora ta naučiti in izoblikovati lasten, individualen, oseben stil življenja, dela, 

učenja itd. Tako si vsak poišče svoj način dela, ki mu ustreza, svoj ritem, ki ga lahko živi in 

tako izpelje življenjske cilje. Posameznik tako zavzema mesto vmesnika med zasebnim in 

javnim, splošnim in posebnim, med institucijo in osebnostjo. Prejšnji posredujoči členi, kot so 

družina, socialni sloj, razred in ideologija, pa izgubljajo vpliv in vrednost pri vzpostavljanju 

življenjske poti (Ule, 2000). To je pripeljalo do celovitega preobrata v mišljenju, v načinu 

življenja, v odnosih in družbenih razmerjih; »preobrat od dominacije vnaprej določenih 

razrednih, slojnih, kulturnih identitet k vedno bolj pluralnim, individualno določenim, 

začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim stilom« (Ule in Kuhar, 

2003).  

Proces prestrukturiranja in ponovnega razporejanja življenjskih stilov se v družboslovju 

imenuje individualizacija (Ule, 2000). Beck in Beck-Gernsheim (2006) razlagata, da se 

življenje posameznika odmika od tradicionalnih predpostavk in varnosti; posameznik se 

izloča iz mehanizmov zunanjega nadzora in vsemogočnih etičnih vrednot, se odloči odpreti 

novim, neodvisnim izkušnjam, jim postavlja lastne pogoje ter za ta dejanja sprejme 

odgovornost. Tako se aktivno udeležuje kreiranja svoje identitete, spoznava pogoje za 

delovanje v določenih okoljih in se sam odloča, ali mu ustrezajo ali ne. V tradicionalni družbi 

je bil posameznik postavljen v določen socialni položaj in tega je tudi živel, v moderni družbi 

pa si mora določeno mesto prislužiti z lastnim delom in dokazovanjem. Možnosti, ki jih 

okolje ponuja, je ogromno in temu primerno tudi pritiskov (zunanjih in notranjih), zato je 

proces individualizacije nemogoče označiti kot homogen in enoznačen proces, ampak je poln 

nasprotij in protislovij, prav tako kot je naša družba (Ule, 2000: 50). Posameznik se redno 

znajde na razpotju med svobodnim odločanjem in tržnimi mehanizmi, ki oblikujejo družbo, 

torej med odgovornostjo do samega sebe in odvisnostjo od pogojev, nad katerimi posameznik 

nima moči. Torej gre za »v sebi razcepljen, mnogoteren, mavričen pojav, ali natančneje, 

družben/o/ premen/o/, katere večplastnosti realno ali zgolj s pomočjo nujnih pomenskih razlag 

ni več mogoče odmisliti« (Beck in Beck-Gernsheim, 2006).  

Z možnostjo spreminjanja življenjskih stilov, menjavo življenjskih prostorov zaradi 

fleksibilnosti zaposlitve in širjenja turizma ter brisanjem psiholoških mej med narodi, 

religijami in kulturami se vzporedno z individualizacijo gradi tudi globalizacija življenja (Ule, 
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2000). Temu primerno so redne zaposlitve za nedoločen čas redkejše kot pred leti, vse bolj 

pogost je pojav selitve v tujino v upanju po karieri in boljši zaposlitvi, poleg tega je svet 

postal prostor na dlani, kjer je potovanje poceni in lahko dostopno. Prav zato je težnja k 

individualnosti večja med mladimi, ki šele začenjajo oblikovanje trajnih življenjskih stilov 

(Ule, 2000). 

Od posameznika je torej zahtevana večja pripravljenost za sprejemanje tveganih odločitev 

tako v poslovnem svetu kot v vsakdanjem življenju. V individualizirani družbi posameznik 

ostane sam v boju proti družbi za svoje lastne pravice in mesto v njej vsak dan posebej. Da se 

ljudje nič več ne »rodijo v« svoje identitete, ampak jih morajo šele zgraditi, je značilnost 

modernega življenja (Bauman, 2002).  

Vseeno pa moramo biti tu pozorni, da individualizacija ne pomeni avtomatsko emancipacije 

posameznika od različnih avtoritet, socialnih definicij in socialnih pritiskov (Ule in Kuhar, 

2003). Prav zaradi nastanka novih protislovij, ki otežujejo osamosvajanje, se posameznik 

sicer osvobodi tradicionalnih vezi, vendar obenem postaja vedno bolj odvisen od pritiskov 

drugih institucij, na katere skoraj nima vpliva – npr. trg delovne sile, izobraževalni sistem, 

sistem socialnega varstva (Ule, 2000).  

1.3 VPLIV FEMINIZMA NA DRUŽBO 

Z valom sprememb, ki jih je prinesla moderna, pa so prišle do izraza tudi potrebe žensk v 

industriji in sčasoma so začele opazovati in uvidele, da kljub dobremu delu in pametnim 

idejam niso mogle priti do višjega položaja. Vedno bolj so se opazili pritiski, da mora ženska 

ostajati doma v gospodinjstvu in vzgajati otroke, in vedno bolj so se bile ženske pripravljene 

boriti za svoje pravice. To je pripeljalo do aktivizma, ki je postavljal svoje temelje na enakosti 

med spoloma. Vendar že od začetka ženskega aktivističnega gibanja v sedemdesetih je bilo 

jasno, da feminizem ne prinaša samo sprememb ženskam, ampak tudi izzive moškemu in 

novo gradnjo moškosti (Seidler, 1994).  

Ko govorimo o feminizmu in njegovem razvoju, ga navadno delimo na feminizem prvega in 

drugega vala. Prvi val se začne ob koncu devetnajstega stoletja s pojavom ženskih kampanj za 

žensko volilno pravico. V drugem valu pa so se v poznih šestdesetih letih na zahodu začela 

razvijati gibanja »z jasnimi političnimi cilji preobrazbe obstoječe moderne družbe, v kateri 

imajo ženske podrejen položaj« (Švab, 2002). Feministično gibanje je izpostavilo različna 
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področja, od izobraževanja, blaginjskih pravic, enakih možnosti in plačevanja ženskega dela 

do svobodnega odločanja o otrocih, njihovih reproduktivnih pravicah itd.  

Začelo se je torej kot gibanje za spremembe, ne kot revolucionarno gibanje (Braidotti, 2000). 

Ženskam je bilo dovolj skrbi za moške, napraviti vse okoli njega in zanj in postavljanja 

fokusa samo nanj. Dovolj jim je bilo dajanja prednosti svojim odnosom z moškim ter iskanju 

in prilagajanju za želeno lastno podobo v moških očeh. Končno so se ovrednotile in iskale 

način, kako izkusiti življenje pod lastnimi pogoji (Seidler, 1994).  

Z vsakim kasnejšim valom so razširjale in redefinirale osnovno idejo ter postavljale trdnejše 

temelje ideologije. Še vedno pa je v ospredju boj za enakopravnost, ki še ni dobro 

vzpostavljen niti v zahodnih družbah, kaj šele v drugih delih sveta.  

Ženske se začnejo postavljati na svoje noge, postajajo neodvisne, zmožne vsega, česar v 

zgodovini niso smele, in tako se prične tudi sprememba družine in življenja v kalupu. Moški 

so le v nekaj desetletjih morali spremeniti svojo spolno, kulturno, profesionalno in družinsko 

vlogo ter sprejeti in začeti graditi novo realnost skupaj z ženskami, ki sedaj zasedajo višjo in 

pomembnejšo vlogo v družbi. Postavljeni so bili pred točko, kjer so morali odkriti in začeti 

razumevati, kdo so moški in kako se poistovetiti z njimi in drugimi (Seidler, 1994).  

Tako moški izgubljajo svojo nadrejenost nad ženskim spolom in prej samoumevno moč nad 

družbo. Vzgoja in pravila, ki so veljala še pri njihovih starših, sedaj ne veljajo več in vse 

spolne vloge, ki so jih oblikovale skozi otroštvo in kasneje, se spreminjajo. To pripelje do 

zmedenosti med moškimi, saj ne vedo, ali naj se držijo starega, tradicionalnega, poznanega in 

po današnjem družbenem pogledu napačnega, ali se prepustijo, sprejmejo novo in se v skladu 

s tem vedejo. Pri moških to povzroča krizo identitete (Hirigoyen, 2009).  

Čeprav se teoretično družba spreminja in sprejema ženske kot enakovredne moškim, pa se v 

praksi te spremembe še vedno ne kažejo dobesedno tako. Vsekakor ne smemo zanikati, da 

ženske danes lahko opravljajo različna dela, hodijo v službo, volijo in s tem izkazujejo svojo 

voljo in mnenje, se pa močno motimo, če zato spregledamo seksizem, ki je še kako prisoten v 

našem okolju, in še vedno obstoječo družbeno nadvlado moškega spola na večini področjih.  

Na eni strani imamo moške, ki so idejo podprli in se pridružili gibanju ter aktivno začeli 

spreminjati odnos do žensk. Na drugi strani pa se nekateri upirajo enakopravnosti žensk in 

zavračajo enakost, vznemirjeni so, saj se zavedajo izgube moči, in strah jih je, saj se bojijo za 

ugled ob osvobojenih ženskah (Hirigoyen, 2009).  
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2. POMEN DRUŽINE IN OKOLJA 

Družina je socio-kulturna institucija, v kateri je skupina ljudi povezana z ženitvenimi in 

sorodstvenimi vezmi in organizirana z individualno svobodo, socialno vezanostjo, 

normativnostjo in spontanostjo. (Ule, 1995). V njej posameznik rase, se miselno razvija in s 

tem gradi svojo osebnost. Primarno okolje, torej družina, pa je le eden izmed dejavnikov, ki 

vplivajo na končni produkt. Zgodovinske in kulturne spremembe v družinskih oblikah, 

alternativni načini družinskega življenja in želja po ureditvi definicije družine tako, da bo 

inkluzivna za vse oblike, oteži postavljanje definicije in zato je ideja »prave« družine še 

vedno v zraku (Rener idr., 2006).  

S spremembami, ki sta jih prinesli moderna in postmoderna, sta se tudi vloga ženske in 

moškega v družini spremenili. Ženska ne živi več samo v hiši, za štedilnikom in skrbi za 

otroke, temveč je uspešna na delovnem mestu, sodeluje v različnih popoldanskih aktivnostih 

in zvečer poskrbi za otroke. Moški je posledično izgubil pomembnost v družini, saj ni več 

glavni oskrbovalec družine, hkrati pa je nanj preložen tudi del vzgoje in skrbi za otroke. 

Imamo občutek, da se tradicionalne delitve dela v družini brišejo in se ustvarjajo nove, 

raznolike delitve brez pravil. Vseeno je to daleč od resnice, saj spremembe segajo le do neke 

mere. Ženska je res zaposlena in oče zadolžen tudi za gospodinjska opravila in skrb za otroke, 

a statistični podatki kažejo, da se število ur, ki jih ženske porabijo za domača opravila, ni 

drastično zmanjšalo, le moški se je malo bolj vključil v družinsko življenje (Humer, 2009).  

Se pa za razliko od majhnih sprememb v tradicionalnih vlogah družine pozna način 

razmišljanja in vzgoja staršev v zadnjih štiridesetih, petdesetih letih. Mladi v šestdesetih, 

sedemdesetih prejšnjega stoletja so se želeli čim bolj distancirati od družinskih navad in 

starševskega mišljenja, šlo je za generacijo upora, velikih nasprotovanj in iskanja življenjskih 

alternativ. Gre za mlade, rojene po drugi svetovni vojni ljudem, ki so preživeli grozote in 

občutili stisko, zato je bila tudi vzgoja bolj avtoritarna in restriktivna. Generacija, ki je prišla 

po njej, torej generacija, rojena tem uporniškim mladostnikom, pa jim je podobna v stališčih 

in vrednotah, torej se nič več množično ne zoperstavlja svojim staršem, temveč jim celo sledi 

in deli njihovo mnenje (Rener idr., 2006).  

Družino se tako lahko razume kot »skupnost in institucij/o/, ki deluje kot osebna podporna 

mreža« (Rener idr., 2006). Po raziskavah socialnih mrež Slovencev je daleč najpomembnejša 

socialna mreža družina in opora, ki jo nudi. Ljudje se v stiski najpogosteje obračajo na 

primarno družino, natančneje na matere, ki nudijo zatočišče in varnost (Javornik, 2006).  
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2.1 DRUŽINA IN SAMSKI MOŠKI 

Mnenje o odnosu samske osebe do svoje družine zna biti kontradiktorno, saj se na eni strani 

predvideva, da nimajo družine oziroma imajo zelo slabe odnose in izkušnje z njo, na drugi pa, 

da so zelo navezani nanjo in v skrbstvo za starše. Življenje samskega posameznika poteka 

okrog celotne družine – od staršev, sorojencev, nečakov do drugih stricev in tet – tako kot 

poročenemu moškemu (Keith, 2003). Predvidevanje temelji tudi na družbenem stereotipu, da 

imajo samski moški manjšo socialno podporo kot poročeni moški in s tem so videti bolj 

ranljivi (Ward, 1979, v Keith, 2003). Moški naj bi čutil še močnejše družinske vezi v primeru 

izgube staršev ali sorodnikov. Ko glavni družinski člani umrejo, se poveže z drugimi, 

fiktivnimi sorodniki, s katerimi skonstruira še močnejše vezi in odnose, da nadomesti manko.  

En izmed vzrokov, ki se ga navaja za samskost, je tudi nerazrešen objektni odnos v zgodnjem 

otroštvu, kar se kaže kot tesna povezanost s starši ali obratno ohlapne družinske vezi. Po 

psihoanalitiku in sodobnemu teoretiku objektivnih odnosov Kernbergu (1986) lahko na razvoj 

in ohranitev normalne sposobnosti zaljubljanja in posledično razvijanja zveze vplivajo štiri 

stvari: idealizacija in razvrednotenje objekta, nerealistične predstave o drugih, projektiranje 

svojih nesprejemljivih vsebin sebstva na druge in nesposobnost toleriranja ambivalentnosti v 

sebi in nepopolnosti v drugih. V zgodnjem razvoju otroka je najpomembnejša kvaliteta 

objektnega odnosa, ki se v primeru zapletov lahko odraža kot primitivna idealizacija objekta 

ljubezni in njegovo kasnejše razvrednotenje in lahko privede do narcistično motene osebe, ki 

ne more vzpostaviti globokih, čustvenih odnosov z drugimi ljudmi (Kernberg, 1986). 

Razočaranja, ki sledijo tej idealizaciji, lahko povzročajo pomanjkljivo sposobnost ohranjanja 

navezanosti, kar bi lahko bil vzrok za samskost. Raziskave, ki so bile sicer narejene na 

ženskah in so iskale povezavo med ponotranjenimi objektnimi odnosi in neprostovoljno 

samskostjo, so pokazale, da »obstaja močna vzročna korelacija med odnosi v primarni družini 

in kasnejšo sposobnostjo posameznice za ustvarjanje čustvenih vezi« (Dougherty, 1993, v 

Ločniškar, 2013).  

Starša velikokrat naredita napako s tem, da se ne podpirata pri vzgoji, se ne spoštujeta in s tem 

povečujeta lastno negotovost v samih sebi. V tem primeru ne moreta vzpostaviti koalicije, 

preko katere bi se otrok lahko identificiral z roditeljem istega spola, kot primarnim objektom 

ljubezni. Tako sta starša v nenehnem tekmovanju za otrokovo naklonjenost in postajata 

odvisna od otrokove zadovoljitve potreb. Porušene generacijske razlike pripeljejo do 

odvisnosti starša od otroka in s tem zagotovijo nerazrešenje ojdipovega kompleksa (Skubic, 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 11 - 
 

1996). Samskega moškega zato Američani kličejo tudi »stringer«, kar je ime za moškega, ki 

ni uspešno in v primernem času zaključil odnosa z materjo in zato ostaja navezan in »zvezan« 

nanjo (Budgeon, 2008).  

V otroštvu sprejme otrok ogromno informacij, ki mu pomagajo razvijati sposobnosti, ki jih 

kasneje uporablja skozi celo življenje. Pomembna sposobnost, ki jo oseba pridobi v otroštvu 

in je pomembna pri samostojnosti in zadovoljstvu s samim seboj, je tudi sposobnost ostati 

sam, saj omogoča stik s svojimi najglobljimi čustvi, kar se je potrebno naučiti in sprejeti. To 

se pridobi v otroštvu, ko se otrok v materini prisotnosti nauči biti sam. Gre za pomembno 

znamenje zrelosti za otrokov čustveni razvoj. Pomaga tudi razviti ustvarjalno domišljijo in 

bolje prenašati izgube. Pogosto je sama sposobnost biti sam tudi znamenje močnih osebnosti 

(Hirigoyen, 2009). Tega pa ne gre enačiti s samskostjo. Gre le za sposobnost, ki pomaga pri 

grajenju lastne trdnosti, če se oseba odloči ali po spletu okoliščin ostane sama. Oseba se 

pozna, ve, kako deluje, predvsem pa je zadovoljna takšna, kot je, k čemur prispeva tudi 

pozitivna samopodoba.  

Samopodoba je prav tako odvisna od družine in delovanja znotraj nje. Gre za prvo okolje, kjer 

posameznik lahko pokaže, kdo je in kaj mu je všeč, ter je s pravo podporo zadovoljen sam s 

seboj. V takem primeru se zgradi pozitivna samopodoba, kjer se oseba počuti dobro v svoji 

koži, je zadovoljna in se na takšen način odziva tudi na druge ljudi – na pozitiven in 

konstruktiven način (Skubic, 1996).  

3.  »M« kot MOŠKOST 

Moškemu se tako kot ženski pripisujejo določene lastnosti samo zato, ker je moški. V prvi 

vrsti so tu anatomske značilnosti, po katerih se vidno razlikuje od ženskega spola (ang. sex): 

struktura telesa, hormonska sestava, različni intimni deli telesa itd. Vendar pa se posameznik 

ne rodi že a priori v vlogi moškega ali ženske, ampak to šele pridobi (Prijon, 2012). Gre za 

kulturno skonstruiran družbeni spol (ang. gender), ki ima moč vplivati na percepcijo spolov 

zaradi vseh pravil, navad in pričakovanj, ki zadevajo vedenje posameznika (Švab, 2002). Z 

ritualizacijo telesnih opravil (stil oblačenja, izbor barv, vedenje, način življenja itd.) ter s 

postavljanjem različnih pravil in pričakovanj za moškega ali žensko se vzpostavi spol, 

katerega mi poznamo, na katerega mislimo, ko govorimo o moškemu ali ženski, in ga 

priznavamo kot najpomembnejšega. »Družbeni spol je v celoti nadomestil biološkega v 

političnem kontekstu« (Prijon, 2012). Za primer lahko vzamemo kakršenkoli obrazec, kjer se 

»M« ali »Ž« (ang. »M« ali »F«) nanaša na družbeni spol, zato terminov ženskost (ang. 
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feminine) in moškost (ang. masculine) ne povezujemo z biološkim spolom, ampak z opisom 

značilnosti posameznika, ki so kulturno določene (Prijon, 2012). Vse te lastnosti, ki jih je 

družba skozi stoletja oblikovala in jih spreminjala glede na karakteristiko obdobja, ostajajo 

stereotipi, ki še vedno upravljajo s posamezniki in njihovimi usmeritvami, bodisi na 

profesionalnem bodisi na osebnostnem področju. Gre za »način urejanja družbene prakse« 

(Connell, 2012: 112). 

Ta termin »maskulinosti« v današnjem svetu predpostavlja, »da posameznikovo vedenje 

izhaja iz tega, kakšne vrste človek je« (Connell, 2012: 107). Torej, nemaskulina oseba bi se 

obnašala drugače – bila bi bolj miroljubna, nežnejša, neagresivna, komajda sposobna brcniti 

žogo, brez interesa za seksualnost. Vendar gre za relacijski koncept, saj maskulinost ne 

obstaja brez kontrastne femininosti.  

Moškost ali ženskost ne obstaja pred socialno interakcijo, torej ob rojstvu fantka ali punčke. 

Celotna spolna vloga oživi s človeškim vzgajanjem, ravnanjem in vedenjem. Posameznik 

aktivno sodeluje pri gradnji svojega družbenega spola, uporablja sredstva, strategije, ki so mu 

dane v določenem okolju (Connell, 2005), ter se preko njih nauči biti »pravi« moški ali 

»prava« ženska. MacInnes (1998, v Beynon, 2002) trdi celo, da je moškost v prvem planu le 

domišljijsko pravilo, kakšni naj bi bili moški, in da je samo družbeni konstrukt, ki naj bi 

pomagal ljudem urediti in osmisliti življenje.  

To, kar v zahodni družbi velja za »pravega« moškega, še zdaleč ne velja v Indiji ali v 

Mikroneziji. Vsaka kultura ima svoje standarde, ki jih je oblikovala skozi čas in postavila 

ljudem v bit obstoja. To so pravila, ki se jih morajo moški držati, da dosežejo moškost. 

Konstrukcija moškosti se razlikuje v določenem trenutku ali okolju, npr. anglikanski 

duhovnik z družino, profesionalni športnik, bodybuilder, gej, fant v pivski družbi v baru, 

advokat v pisarni (Connell, 2005). Vsak izmed naštetih specifičnih ljudi ima svoj način 

življenja in svoj standard, ki ga želi doseči oziroma ga dosega. Če bi osebe pomešali po 

različnih okoljih, bi lahko kršili druge standarde in s tem ne bi zadostovale družbenim 

zahtevam. Prepoznavati moramo torej več vrst moškosti.  

V zahodni družbi bi lahko v najpomembnejše lastnosti moškosti povezali kulturne stereotipe 

moškega kot močnega in trdnega (Hirigoyen, 2009), ki mora poskrbeti za varnost in 

preskrbeti družino, nima strahu pred ničemer, ne kaže čustev, mora biti poročen, se ukvarjati s 

športom, da ima moč in energijo za vse itd. Torej družba fante še vedno pripravlja na 

gospodovalno vlogo, da ne bi dvomili o svoji moči. Toda resničnost jim hitro pokaže, da 
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takšen vidik ne vzdrži (Hirigoyen, 2009). Vedno se povzdiguje ena vrsta moškosti in ne 

katerakoli druga. Hegemonija, ki se nanaša na kulturno dinamiko, ki vsebuje prilaščanje in 

vzdrževanje vodilnega položaja v družbi, se vzpostavi le, kadar obstaja »ujemanje med 

kulturnimi ideali in institucionalno močjo, če ne individualno pa kolektivno« (Connell, 2012: 

119). Tako najvišji poslovni, vojaški in vladni položaji še vedno postavljajo kriterije in 

prikazujejo moškost družbe, kljub feminističnim prizadevanjem proti temu.  

Vendar kar je še pred nekaj desetletji veljalo za normativ, danes ne velja več v celoti, saj je z 

vsemi spremembami prišla tudi sprememba standardov moških. Družba je tako na hitro začela 

spreminjati in nadgrajevati pravila in s tem zmedla moške. V skladu s feminističnimi, 

kapitalističnimi in modernimi normami so opustili nekatera močno zakoreninjena pravila, npr. 

prepoved izkazovanja čustev, in začeli graditi na novi moškosti (Hirigoyen, 2009). Beynon 

(2002) omenja glavne faktorje, ki vplivajo na spremembe moškosti: zgodovinska lokacija, 

starost in fizični izgled, seksualna orientiranost, izobrazba, status in življenjski slog, 

geografska lokacija, etničnost, religija, poklic, kultura in subkultura. Moški v dvajsetem 

stoletju je priča ogromnim socialnim in kulturnim spremembam v času svojega življenja, ki 

direktno ali indirektno vplivajo nanj in na njegovo izkušeno moškost. Poleg vsega naštetega je 

na razvoj današnje moškosti vsekakor vplival tudi vzpon žensk in feminizma, obe svetovni 

vojni, spremembe na trgu dela, začetek potrošniške družbe in vzpon gejevskega gibanja 

(Beynon, 2002). 

Stereotip »pravega« moškega, torej moškega, ki izkazuje svojo moškost, vsebuje lastnosti, ki 

ga delajo dobrega poslušalca, čustveno neekspresivnega, vase gotovega, oblastnega, 

odločnega (Prijon, 2012). Mora biti močan, sposoben in spreten, dovolj tekmovalen, da 

dosega lastne cilje in se s tem dokaže pred okolico. Samozavest si mora krepiti z nudenjem 

pomoči, sploh nežnejšemu spolu (Južnič, v Prijon, 2012), uspeh njihove moškosti in s tem 

njegove spolne vloge pa je povezan z ekonomskim oziroma poklicnim uspehom, saj se šele z 

neodvisnostjo približa idealu moškega (Beck, 2001). 

V večini družb je v ospredju tipičnih značilnosti moškosti tudi družina in skrb zanjo. Tako 

Gilmore (v Haralambos in Holborn, 1999) poudari tipične značilnosti moškosti: 

moškioplojevalec, torej ta, ki oplojuje, ki prevzame pobudo za snubitev in spolni odnos, 

moški-oskrbovalec, ki je že oplodil in ima sedaj nalogo, da poskrbi zanjo, ter moški-zaščitnik, 

ki mora družino varovati in jo zaščititi. Vse tri naloge so težke, nevarne, potrebno je veliko 

truda in napora in v primeru neuspeha je cena visoka.  
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Že Freud (v Prijon, 2012) je zavzemal stališče, da ne obstaja čista ženskost ali čista moškost. 

Človeški individuum ima biseksualno zasnovo, kjer se križajo dedne lastnosti in se kasneje 

združijo v moške ali ženske značilnosti, temu primerno pa tudi ta individuum izkazuje 

pozornost različnim ljudem oziroma stvarem.  

Kaj pa, ko moški nima partnerke, kateri bi izkazoval vso to moč in jo ščitil ter na ta način 

pokazal svojo moškost? Samski moški lahko pride do precepa, ali je to, kar počne, dovolj, da 

zadovolji ideal moškosti v družbi, ali ne, saj se boji izključitve iz družbe in celo osebnostnega 

neuspeha. Giddens (2000) pravi, da so moški v tranziciji, ki pravkar poteka, zamudniki in da 

se zaradi prehitrih sprememb ne znajdejo in ne vedo, kaj je njihova prava naloga.  

Moškost se problematizira in vedno bolj se jo krivi, da je škodljiva za moške. Kljub temu pa 

se izvaja nanje pritisk in se jim celo vzbuja slabo vest, če ne dosegajo vseh moških standardov 

določene kulture. Moški je v nenehni napetosti in naporu, saj mora biti vedno boljši, izrabljati 

prednost moškosti in s tem slehernemu dokazovati svojo možatost (Bordieu, 2010).  

Pleck (2003) izpostavi tri širše ideje o potencialno negativnih učinkih na individualne moške 

zaradi kulturnih standardov za moškost:  

1. Moškemu uspeh pomeni veliko, zato dolgoročni neuspeh, da bi uresničil pričakovanja 

družbe o njegovi moškosti, lahko pripelje do nizke samopodobe in drugih negativnih 

psiholoških posledic. Gre torej za neskladje družbene spolne vloge in njegove 

zmožnosti njenega doseganja. Se pa družbena spolna vloga razlikuje od kulture do 

kulture; ameriški kult »pravega moškega« – mlad, poročen, bel, heteroseksualec, glava 

družine –, h kateremu stremi ameriška družba in na katerega je postavljen ameriški 

vrednostni sistem, vsekakor ne sovpada z idealom moškega iz Papue Nove Gvineje, 

kjer mora biti moški v plemenu Arapeš nežen, ustvarjalen, pri odločitvah povezan z 

žensko itd.  

2. Čeprav so pričakovanja za moško spolno vlogo uspešno dosežena, ga socializacijski 

proces, kako je prišel do tega, travmatizira in zopet lahko pripelje do dolgoročnih 

negativnih stranskih učinkov. Lahko se nanaša na dogodek, ki ga je zaznamoval: npr. 

v drugem razredu osnovne šole, ko se začnejo kazati ženstvene lastnosti pri fantih, 

sošolci zbadajo vrstnika, da je »gej«, »peder« itd. Torej se travmatični dogodek 

navezuje na moškost bolj eksplicitno.  

3. Uspešno dosežena pričakovanja moške spolne vloge lahko imajo negativne posledice, 

ker je v procesu videl, katere lastnosti so zaželene in sprejemljive pri moškem (npr. 
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majhna vključenost v družino), zato prevzame negativne stranske učinke in pride do 

disfunkcije družbene spolne vloge v smislu, da so asociirane z negativnimi rezultati ali 

z moškim samim ali v odnosu z drugimi. 

Poveličevanje moških vrednot in moči lahko v vsakem primeru, če je preveč izpostavljena, 

privede do negativnih posledic, ki se potem odražajo v vedenju in psihičnem in fizičnem 

počutju moškega, saj strah in tesnoba pred izkazovanjem femininosti raste (Bordieu, 2010).  

Konstitucija moškosti prek telesa in njegovega delovanja je razumljena, da je spol, v primeru 

nezmožnosti vzdrževanja delovanja, ranljiv. V kratki študiji (v Connell, 2012) o ameriških 

moških, ki se po nezgodi ali bolezni s trajnimi telesnimi posledicami spoprijemajo s stanjem, 

so bili opazni trije odzivi: prvi je podvojitev prizadevanj za doseganje moškosti (na primer 

iskanje dokazov o neprekinjeni spolni zmožnosti na način izčrpavanja partnerja), drugi je 

preoblikovanje definicije moškosti s prizadevanjem za maskuline motive (samostojnost, 

nadzor), tretji pa zavračanje hegemone moškosti v celoti (kritika stereotipov, protiseksistična 

politika). V vseh primerih pa nihče ne ignorira ta koncept (Connell, 2012). 

 

4. INTIMNA RAZMERJA PROTI SAMSKEMU STANU 

V zadnjih sto letih se je družba zelo odprla tudi na področju intimnih odnosov in stanov. 

Vendar čeprav smo v grobem sprejeli v družbo homoseksualce, transeksualce, biseksualce, je 

naša družba še vedno heteroseksualno usmerjena. Če še bolj specificiram našo družbo, je 

heteronormativna, saj se nanaša na strukturo razumevanja in praktično organizacijo družbenih 

pravil, ki posledično naredi heteroseksualnost ne samo razumljivo in koherentno, ampak tudi 

privilegirano (Budgeon, 2008). 

Normativnost se v splošnem razume kot dolžnost, katere se mora vsak pripadnik določene 

družbe, držati. Christine Korsgaard (2004, v Schacht, 2012) kot primer normativnosti podaja 

etična pravila. Ta so splošna, zahtevajo, ukazujejo, priporočajo in vodijo. Normativnost so 

nenapisana pravila, katerim celotna družba sledi; je okvir, znotraj katerega se ljudje lahko 

gibljemo in katerega ne smemo prekršiti. Poleg tega pa ima normativnost tudi moč, da jo 

ljudje jemljejo resno, jo spoštujejo in se v skladu z njo tudi vedejo (Schacht, 2012). 
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Eno izmed teh nenapisanih normativnih pravil je tudi poroka in takoj po tem družina. Študij o 

parih in vrstah družin je ogromno, torej postajamo vedno bolj dovzetni za prej tabuizirano 

temo.  

Howe (2012) poda normativni model življenjskega kroga, v katerem opiše splošno sprejeto 

zaporedje: vsi ljudje bodo formirali romantično razmerje, se ustalili s heteroseksualnim 

partnerjem, imeli otroke itd. Večina ljudi sčasoma sprejme konformističen normativni model, 

saj se življenje do neke mere determinira s ponudbami, ki jih družba podaja v skladu s svojimi 

pričakovanji in tako vpliva na posameznike in njihovo procesiranje ter sprejemanje 

življenjskih odločitev.  

Ne smemo pa spustiti dejstva, da vsi ne spoznajo prave osebe ali nimajo takšnega načina 

življenja, dela, osebnosti, da bi jim ustrezalo trajnejše razmerje z drugo osebo. V 

normativnem modelu se predvideva, da imajo vsi ljudje željo po družini in se za samsko 

življenje ne moreš sam odločiti. 

4.1 ROMANTIČNA DRUŽBA – IDEOLOGIJA POROKE IN ZAKONSKE ZVEZE 

Ne glede na to, v kateri kulturi živiš, se velik del življenja posameznika vrti okoli partnerja, 

družine, otrok. Sploh v zahodni družbi družina še vedno velja za temeljno družbeno 

institucijo, s katero posameznik odraste. Vse ostale »deviantne« oblike življenjskih stilov se 

zavrača ali problematizira. Tako so vsi neporočeni pari postavljeni pod drobnogled, o ločenih 

in ovdovelih se ne govori, saj ti so že izkusili pravo srečo, vendar jim zaradi različnih 

okoliščin ni uspelo, potem pa so tu še samske osebe, ki predstavljajo vedno večjo grožnjo 

današnji družbi. Edino, kar šteje, je skrb za zakon in družino, kar Bella DePaulo opiše kot 

»amatonormativnost« (ang. amatonormativity). Amatonormativnost predvideva, da je 

posameznik usmerjen k enemu in edinemu cilju, to je k romantičnemu razmerju z drugo 

osebo, ki naj bi imelo prednost pred ostalimi razmerji (DePaulo, 2012).  

Ideologija zakonske zveze temelji na predvidevanju, da si vsi želijo intimnega partnerstva, da 

je seksualni odnos edini pomemben osebni odnos in da so tisti, ki so del tega, srečnejši in bolj 

izpolnjeni od tistih, ki niso (Budgeon, 2008). Zakon oziroma partnerski odnos je del 

normativnih obligacij današnjega posameznika. Tudi sami pogovori o ali z ljudmi, ki živijo 

sami, so vedno polni namigovanj, da je njihovo stanje le prehodno, ker čakajo na sorodno 

dušo, na ljubezen svojega življenja (Hirigoyen, 2009). 
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Samski se tako izgubijo oziroma se lahko počutijo manjvredno, saj jih vsi obrazci, ljudje na 

ulici, na razgovorih sprašujejo, če so poročeni ali ne, nikoli pa ne vprašajo, ali si samski ali 

ne. Za normo se postavlja poroko, kar je vidno ne glede na to, kaj počneš, kdo so ljudje okoli 

tebe in kje se nahajaš. Samski je torej definiran kot nekdo, kar ni in nima. Tudi v zakonodaji 

je samska oseba definirana, kot »oseba, ki nima družinskih članov po tem zakonu, in odrasla 

oseba, ki je v celodnevnem institucionalnem varstvu« (Zakon o socialno varstvenih 

prejemkih; 3. odstavek, 9. člen). Čeprav je samskost prvi status, ki ga imamo vsi ljudje, se 

kasneje pojavlja kot nekaj nepopolnega zaradi manjkajoče poroke. DePaulo in Morris (2005a) 

izpostavita zanimivo vprašanje: »Zakaj niso poročeni ljudje oklicani kot nesamski?« 

V zahodnih kulturah je normalno, da se samskost zaradi drugačnega načina življenja 

podaljšuje in se pari kasneje odločajo za resno zvezo in poroko. Erik Erikson (1969, v Howe 

2012) postavi teorijo za takratno družbo, ki razlaga, da vsako od osmih življenjskih obdobij 

prinaša določene naloge reorganiziranja svojega odnosa do sebe in sveta, ki jih mora 

posameznik uspešno zaključiti, da lahko stopi v novo. V primeru samskosti v odraslem 

obdobju sta pomembni dve fazi: faza v zgodnji odraslosti, ko mora posameznik vstopiti v 

heteroseksualno intimno razmerje, in naslednja fazo, ko nadaljuješ in ustvariš novo generacijo 

in jo vodiš skozi življenje. V primeru neuspeha v prvi fazi bo posameznik po Eriksonovi 

teoriji vstopil v naslednjo z zmedo in osebnostno neizpolnjen, kar vodi v izolacijo in 

stagnacijo. Z današnje perspektive je ta model seksističen, homofoben in izključuje širok 

spekter odraslih (Lewis, 1998).  

Po Eriksonu se pojavi še nekaj teorij (Carter in McGoldrick, 1980, Levinson, 1987, in 

Schwartzberg, 1995, v Lewis, 1998; Marcia, 1980, v Howe, 2012), ki te faze pojasnjujejo bolj 

podrobno in razložijo obdobja in naloge, vendar noben ne vključuje samskih in njihovega 

legitimnega obstoja (Lewis, 1998). Zato Lewis predlaga nov model življenjskega poteka, za 

katerega prizna, da ni popoln, vendar obravnava samskost kot specifično obdobje, ki ni 

umeščeno pred družino in je lahko končno, torej je enakovredno poročenim parom. Model 

poteka od rojstva skozi otroštvo, adolescenco in mladost do odraslosti, ki jo razdeli na dve 

enakovredni paraleli: samskost in poročenost. Ženske in moški, ki vstopijo v samskost, so 

lahko v tem obdobju do konca življenja, lahko do poroke in se s tem preselijo v poročeno 

obdobje. Poročeni pa lahko ostanejo v tem obdobju prav tako do konca življenja, v primeru 

ločitve ali smrti partnerja pa preidejo v obdobje samskosti (Lewis, 1998).  
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Tabela 1: Model življenjskega poteka po Karen Gail Lewis 

 

Vir: Lewis, 1998 

4.2 SAMSKOST  

Pri definiranju samskosti se lahko izpelje dva načina razumevanja besede. Strogo pravno 

gledano je samski vsakdo, ki ni poročen, torej je izvenzakonska zveza izključena iz uradnega 

pojmovanja zveze in zato spada pod specifikacijo samskih. V raziskavi se bom zato držala 

socialne definicije, kjer je samski tisti, ki ni v nobenem intimnem, romantičnem razmerju z 

drugo osebo (Morris, Sinclaire in DePaulo, 2007). Posameznik je torej definiran kot samski, 

ko osebni stan ne kaže na nobeno legalno priznano ali intimno in socialno razmerje med 

dvema osebama (Ron, 2009).  

Hirigoyen (2009) opisuje, da se samskost skozi obdobja razlikuje: 

- Med dvajsetim in tridesetim letom starosti posameznik išče »ljubezen svojega življenja«. 

Vseeno je veliko samskosti med mladimi, saj se je moderna privedla do daljšega časa 

študija, kasnejše priključitve trgu dela, fleksibilnejših zaposlitev in zato tudi kasnejših 

resnih zvez.  

- V srednjih letih se v večini pojavlja samskost kot nekaj prehodnega. Le v majhnem deležu 

je samskost osebna odločitev.  

- Po petinštiridesetem letu pa se samskost pojavlja kot del življenjske situacije – ločitev, 

smrt partnerja. Odstotek ljudi, ki se odločijo za samsko življenje, se še zmanjša.  

- V poznem obdobju, času po upokojitvi do smrti, pa se poveča število ljudi, ki živijo sami. 

Za večino je to čas spoprijemanja s smrtjo partnerja, iskanja novih hobijev in prilagajanja 

na novo življenje brez dela in brez partnerja ter na počasno odvisnost od drugih. Nekateri 

si zato poiščejo novo osebo, s katero preživljajo čas, vendar se redkeje odločijo za 

življenje v dvoje.  
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Pod definicijo samskosti spadajo tudi ločeni, ovdoveli in tisti, ki so vedno bili samski, z otroki 

ali brez, torej se jih ne sme obravnavati kot homogeno skupino (Blaauboer, 2010).  

Peter Stein (1987, v Howe, 2012) tako loči med samskimi, ki so se za to sami odločili, in 

tistimi, ki so samski po spletu okoliščin. Tako jih kategorizira po dveh dimenzijah: času in 

odločitvi. Samske, ki so se sami odločili za ta način življenja, opiše kot prostovoljno stabilno 

samske. Tiste, ki so v tem stanu le začasno (na primer, da »ugotovijo, kaj si zares želijo«), 

postavi v kategorijo prostovoljno začasno samskih. V ti dve kategoriji spadajo samski, ki se 

sami odločijo za samskost, tisti, ki se odločijo ločiti in ostati samski po tem, osebe, ki se po 

smrti partnerja ne poročijo več, in tisti, ki zaradi določenega načina življenja morajo ostati 

samski (npr. celibat v katoliški cerkvi). Ljudje, ki si želijo zvezo in vidijo možnosti zanjo v 

prihodnosti, so neprostovoljno začasno samski. In na koncu ljudje, ki ne želijo biti samski, a 

vendar ne vidijo v prihodnosti možnosti spremembe, so neprostovoljno stabilno samski.  

Ker imajo ločeni in ovdoveli izkušnje z intimnimi razmerji ali s poroko ter temu primerno 

tudi drugačne zahteve, preference in sredstva (Pudrovska, 2006) kot samski ljudje, ki so 

vedno bili sami, bom te izločila iz moje raziskave in se posvetila samo tistim, ki so bili vedno 

samski, ne glede na to, ali so se za ta stan sami odločili ali ne in ali so v njem samo začasno 

ali stalno. 

4.3 SAMSKI MOŠKI SKOZI ZGODOVINO 

Vedno več je samskih moških, saj je zaradi večjih možnosti in načinov življenja tudi manj 

želje po posvečanju časa za ustvarjanje družine in več želja po karieri in uspehu na 

profesionalnem področju. Poleg tega se moškim ne mudi z vezanjem, saj jih ne skrbi 

nezmožnost imeti otroke, kot so postavljene pred dejstvo vedno starejše ženske, ki si mogoče 

iskreno želijo otroke ali pa sprejmejo družbeno vlogo matere in se prilagodijo družbenim 

zahtevam. Gre za podaljšano upanje za vezanost. Moški so bolj podvrženi želji po odvisnosti, 

zato je kljub večanju števila samskih moških še vedno redkost, da se za ta status odločijo 

sami, ampak so večkrat samski ne po lastni izbiri (Hirigoyen, 2009).  

Skozi zgodovino se je odnos do samskih ljudi spreminjal in imel drugačen družbeni položaj v 

različnih kulturah. V Evropi je bil samski stan povsem normalen za duhovščino, saj jih je k 

temu silila življenjska odločitev za vstop v celibat. Ostali samski so bili bolj ali manj 

vključeni v primarne družine, kjer so pomagali in s tem prispevali k boljšemu ekonomskemu 

statusu družine (Koropeckyj-Cox, 2005). 
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Na prelomu med devetnajstim in dvajsetim stoletjem pa je bilo vprašanje samskosti zelo 

aktualno. Za samski stan so se moški odločali zaradi uradniških služb, ki so nudile denar, 

zaščito in boljše življenje. Oblikoval se je sloj moških s posebnimi načinom življenja, pred 

katerimi so bile posvarjene vse ženske, sploh zaposlene, ki so bile predmet njihovega 

poželenja. Predstavljeni so bili torej kot egoisti, ki stremijo za lastnim užitkom (Leskošek, 

2002).  

Kasneje, v času po drugi svetovni vojni, torej času gospodarskega razcveta, je favoriziranje 

družine doseglo svoj vrhunec, saj se je promovirala domačnost in socialni konformizem. Le s 

poroko in družino je posameznik lahko dosegel osebno srečo, implicirano vedno z moralnimi 

in patriotskimi vrednotami. Samski in ljudje brez otrok pa so bili sumljivi in ljudje so do njih 

čutili pomilovanje (Koropeckyj-Cox, 2005). 

Samskost dobi še bolj manjvreden položaj v družbi, ko se v Evropi sprejmejo nekatere davčne 

oziroma družinske reforme. V Franciji sprejmejo leta 1932 zakon o družinskih dokladah, s 

katerimi so »pravično« uravnavali dohodke med ljudmi brez otrok na tistimi z otroki. Večina 

denarja je šla urejenim, patriarhalnim družinam, matere samohranilke so dobile dodatek samo, 

če je bil oče znan in neporočen. Taki zakoni so bili kasneje sprejeti tudi v Italiji, Španiji in na 

Švedskem. Ta zakon so kasneje dopolnili še z davčnimi reformami, ki so dodale davek na 

dohodek za ljudi brez otrok, očetu družine z otroki pa namenile dodatne olajšave za ženo in 

otroke (Bock, 2004, v Ločniškar, 2013). Ideologija družine kot edine prave vrednostne 

institucije se je skušala utrditi tudi v formalno-pravni ureditvi, saj je bila samskost in bivanje s 

partnerjem brez otrok tako rečeno kaznovana. Od takrat se stanje ni veliko spremenilo. Leta 

2005 je namreč časnik Delo objavil članek o predlogu Iva Boscarola, takratnega člana 

vladnega strateškega sveta, da bi morali samske ljudi brez otrok, stare med 25 in 50 let zaradi 

nižjih življenjskih stroškov in posledičnega lagodnega načina življenja, obdavčiti. Poleg tega 

naj ti ne bi prispevali nič k nadaljevanju rodu in s vzgajanju nove delovne sile, s katero bi se 

polnila pokojninska blagajna.  

Na drugi strani pa je nemška Socialdemokratska stranka (SDP) pred nekaj desetletji 

predlagala, da je v teh časih prenaseljenosti, torej ko je svet soočen z neobvladljivim 

naraščanjem prebivalstva in ekološko krizo, imeti otroka privilegij. V tem primeru starši z 

otrokom ne bi smeli obremenjevati države in sodržavljanov, saj gre za osebno odločitev in 

luksuz, zato tudi ne bi smeli biti upravičeni do državne podpore in davčnih olajšav (Heinsohn 

in Steiger, 1993, v Ločniškar, 2013).  
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Odločitev za samskost, ki sicer omogoča bogato in ustvarjalno notranje življenje, je v 

hiperaktivni družbi, v kateri danes živimo, po eni strani težka, saj so pritiski družbe še vedno 

dokaj konzervativno usmerjeni, po drugi strani pa se odpira in začenja puščati dihati, razvijajo 

se drugačne družinske oblike in partnerske zveze, individualizacija, podaljševanje 

izobraževanja ipd. pa olajšujejo drugačne stile in poglede na svet. Samskost je postala ena 

izmed hitro naraščajočih oblik življenjskega stila.  

Leta 2013 je bila povprečna starost ženinov ob sklenitvi prve zakonske zveze 31,6 leta, pri 

nevestah pa nekoliko nižja (SURS, 2013). Podatek kaže na kasnejše odločanje mladih ljudi za 

poročanje in sklepanje zveze z partnerjem zaradi že omenjenih vzrokov.  

4.4. VZROKI ZA SAMSKOST 

Kot za vsako področje smo ljudje vajeni iskati razloge in obrazložitve, zakaj do nečesa pride, 

in iskati rešitve, kako se temu izogniti oziroma to »izboljšati«. Tako gre tudi v primeru 

samskosti in razlogi, zakaj se ljudje odločijo ostati oziroma so samski, so zelo raznoliki.  

Največkrat je med njimi slišati tri razloge: okoliščine, ki niso dopuščale poroke, osebna 

odločitev ali da je z njimi telesno ali psihično nekaj narobe, da se niso mogli poročiti (npr. 

»sem preveč egoističen«). Nekateri avtorji so izpostavili vzroke, ki so lahko privedli do 

samskega stanu (Hostetler, 2009, v Howe, 2012; Ron, 2009; Hirigoyen, 2009): 

- posebne življenjske okoliščine: izkušnje iz otroštva ali mladostništva, ki so ga pripeljale 

do te odločitve, npr. navezanost na starša, starševska ločitev, bolezen; 

- splošne družbene težave: zgodovinski dogodki in splošne družbene težave, npr. ljudje so 

preveč karierno usmerjeni, delo v tujini, nezaupanje v poroko zaradi večanja števila 

ločitev, zmanjševanje vloge ženske v gospodinjstvu; 

- učenje iz izkušenj: ker si ne želijo biti več prizadeti ali se vezati z nepravimi partnerji; 

- še vedno v iskanju: aktivno iskanje, vendar ni še spoznal prave osebe; 

- samotar: verjame, da ni dober v razmerjih ali da mu je usojeno ostati sam; 

- osamljenec: samski že toliko časa, da je obtičal v tem stanu in/ali ne zna razviti razmerja. 

Osamljenost je lahko tudi posledica nekonkurenčnosti na trgu zaradi določenih telesnih 

poškodb ali hendikepov, zaradi katerih so vidno izpostavljeni in s tem ne dosegajo 

pričakovanih družbenih standardov. Osebam v socialno varstveni oskrbi je pogosto vzeta 

možnost poroke in zato ostaja samskost – vsaj uradna – del njihovih življenj.  
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Družbenih normativov osebe ne dosegajo tudi, če živijo poseben ali nenavaden način 

življenja: na primer religiozni fanatik ali kmet (zaradi garaškega in fizičnega dela ter količine 

dela na kmetijah so lahko tudi osebe, ki živijo na kmetijah ali imajo kmetijo, izključene iz 

skupine zaželenih).  

Lahko pa se posameznik tudi odloči za samskost zaradi zadovoljstva s svojim življenjem in 

nepotrebnosti deljenja vsakodnevnih ali intimnih trenutkov še z nekom. Te osebe so 

samozavestne, samozadostne in so notranje motivirane in prepričane v odločitev. V 

nasprotnem primeru, ko gre za zunanje vzroke, torej ko je stan posledica določenih prej 

opisanih situacij, pa te osebe čutijo samoto, dolgčas, obžalovanje, kar lahko pripelje tudi do 

hujših psihičnih bolezni.  

4.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI 

Ne glede na situacijo, v kateri se posameznik znajde, pa lahko iz nje potegne prednosti in 

slabosti. Družba ne more sprejeti, da se ljudje lahko odločijo za ta način življenja in niso 

zaradi tega v nikakršnem pomanjkanju. Gre za »globoko samske«, ki v samskosti opazijo 

prednosti in jih začnejo izkoriščati sebi v prid, npr. potovanja, zabavanje, samostojni obiski 

kina itd. (Budgeon, 2008, DePaulo in Morris, 2005b).  

Cagan (2004, v Budgeon, 2008) uvede termin »quirkyalone« (ang. »čudaško-samski«) za opis 

identitete, ki se osredotoča na zadovoljnost s samskim stanom. Vrednote takšne identitete so v 

nasprotju z arhaično idejo o romantični ljubezni v prid samospoštovanju, samostojnemu duhu, 

kreativnosti, pravi ljubezni in samozavesti.  

Po različnih ženskih in moških revijah, blogih, forumih ipd. pišejo prispevke, ki naj bi 

opolnomočili samske ljudi, da bi se počutili boljše v svoji koži, da bi zaživeli in mogoče prvič 

sprevideli dobre strani takega življenja. Tako opisujejo, da imaš čas, ki ga lahko razporejaš 

poljubno, brez sile, kakor si sam želiš, ni nobenih kompromisov, razlag, objasnjevanj, krivde, 

ljubosumja, lahko se ukvarjaš sam s seboj in razvijaš svojo osebnost, si finančno in čustveno 

neodvisen, imaš čas za prijatelje, si lahko s komer koli kadarkoli itd. Poleg časopisov in revij 

ter njihovih člankov pa je podobi samske osebe dodala svoj prispevek tudi televizija in vse 

predvajane nanizanke in filmi na njej (Lewis, 1998). 

Na drugi strani pa se na istih ali podobnih blogih, forumih in portalih najdejo članki, ki pišejo 

ravno nasprotno – torej, zakaj ni dobro biti samski in kako si lahko osebe pomagajo v tem 

primeru. Finančno gledano je biti samski kar velik zalogaj. Stanovanje/hišo kupuješ in/ali 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 23 - 
 

odplačuješ sam (Blaauboer, 2010), prav tako stroške; ameriške raziskave celo kažejo, da so 

plače samskih nižje od poročenih moških, poleg tega morajo več delati, saj se predvideva, da 

imajo več časa in manj skrbi, ker nimajo otrok (Brake, 2012). Ena izmed glavnih slabosti, ki 

jih navajajo, je občasen dolgčas oziroma osamljenost.  

V knjigi Osamljenost dr. Tony Lake (1989) navaja, da vzrok za osamljenost samskih moških 

velikokrat tiči v osebnosti. Opraviti ima z negativno samopodobo, nezaupanjem do ljudi, 

težavami z ustvarjanjem intimnih ali prijateljskih razmerij (Varjačić). Počasi, ko se oseba 

umika proč od ljudi, postane tudi komunikacija slabša, kar je povezano s čustvi in pripelje do 

občutkov manjvrednosti. Zaradi celotnega odmika ljudje postanejo manj zainteresirani za to 

osebo, kar tej osebi služi kot dokaz, da je manjvreden oziroma celo ničvreden (Lake, 1989).  

»Občutek osamljenosti je subjektiven, je razlaga nekega položaja, ki ga včasih doživljamo kot 

zavrnitev in izključitev« (Hirigoyen, 2009: 11). Ker je obdobje poznih dvajsetih in začetka 

tridesetih čas, v katerem je družbeno pričakovana poroka, lahko primer, da si tega ne želiš ali 

nisi še pripravljen ali še nimaš partnerja, spravlja v obup. 

Vseeno pa se velikokrat zameša osamljenost s samskostjo. Osamljenost je stanje duha, ki ni 

povezano s spremenljivimi življenjskimi okoliščinami. Občutimo jo lahko tudi, ko smo v 

intimnem razmerju ali v družbi (Varjačić). Samskost pa je civilno/državljansko stanje, celo 

»tendenca« (Hirigoyen, 2009). 

Kot v vseh ostalih primerih se z leti situacije, mišljenja in skrbi spremenijo. Študije z mlajšimi 

samskimi odraslimi in starejšimi so pokazale velike spremembe v nekaj letih glede skrbi in 

socialne percepcije drugih. Pritisk na poroko je večji, ko si mlajši, ko imaš še »izbiro«, kot 

kasneje, vendar skrb glede tega upada z leti, ko se ljudje navadijo in sprijaznijo s svojo 

samskostjo. Socialna in psihološka blaginja je kombinacija vzrokov, odločitve za samskost in 

zgodovine razmerji v preteklosti s trenutno percepcijo tega stana (Koropeckyj-Cox, 2005).  

Lasten otrok in vzgajanje je v današnji družbi pričakovan naslednji korak po poroki ne glede 

na željo ali zmožnost. Širjenje genov, torej ustvarjanje oziroma nadaljevanje lastnega rodu, je 

človekova nezavedna želja in potreba, saj se na ta način najbolj približaš nesmrtnosti in zaradi 

tega pušča odprto upanje po uresničevanju lastnih sanj preko drugega rodu – otroka, vnuka 

itd. (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). V primeru samskega moškega ostane ta želja velikokrat 

nepotešena in zato hrepenenje oziroma obžalovanje lahko ostane do smrti.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 24 - 
 

Zaradi približujoče se starosti, upokojitve in s tem prilagoditev telesnim zmogljivostim je tudi 

razmišljanje starejših samskih moških drugačno od mlajših, ki si s tem še ne belijo glave. V 

starosti se pomembnost družine in njene podpore še poveča. Po smrti staršev v večini 

postanejo pomembni sorojenci, ki igrajo večjo vlogo pri neporočenih ljudeh kot pri poročenih. 

V starosti, sploh če sta si po starosti sorojenca zelo blizu, se poročeni počuti nekoliko bolj 

odgovoren in zato deli otroke, nečake, sorodnike s samskim bratom ali sestro (Keith, 2003). 

To je lahko tudi obremenjujoče za samskega moškega, saj je bil do takrat za vse odgovoren in 

sposoben narediti sam, sedaj pa potrebuje pomoč in je v breme družini nekoga drugega. V 

ZDA je večina starejših v oskrbi družine, kar naj bi dobro vplivalo na posameznikovo stanje 

(Švab, 2001). Tudi v Sloveniji smo po mojem mnenju še vedno navajeni oskrbe doma, v 

ožjem krogu, saj je tradicija družine še zelo zakoreninjena in pomembna. Družinske vezi so še 

vedno bolj pomembne od prijateljskih, vendar to še ne pomeni, da bodo samski zaradi tega 

prikrajšani. Skozi življenje so vzdrževali in oblikovali močna prijateljstva in po vsej 

verjetnosti tudi zaslužili več denarja, s katerim bodo pokrili oskrbo (Defago, 2005, v Velišček, 

2014).  

4.6 ŽIVLJENJSKI STILI SAMSKEGA MOŠKEGA 

Družbene spremembe, ki sem jih že prej omenjala, vplivajo tudi na razvijanje samskega 

načina življenja in odnos do razporejanja in posvečanja prostega časa za določene aktivnosti, 

postavljanje življenjskih ciljev in njihovo doseganje, iskanje užitka v vsakem početju, 

zapravljanje denarja ipd. Individualizacija postavi posameznika v ospredje, ga umakne iz 

določene nujne družbene vpetosti in s tem vsa njegova občutja, želje in potrebe dobijo večji 

pomen. Posameznik se sam odloča, kako si bo prilagodil življenje tako, da bo ustrezalo njemu 

in njegovim nazorom.  

Življenjski stil povzema navade in reakcije na situacije, ki jih ima posameznik, izkoriščanje 

danega časa in prostora, s katerim poudari svojo drugačnost, individualnost in definira sebe in 

ljudi okoli sebe (Ule, 1998).  

Navajam nekaj tipov življenjskih usmeritev in načinov življenja samskih moških, 

predstavljenih zaradi lastnih izkušenj ali stereotipov, ki so jih ljudje največkrat izpostavili po 

internetnih straneh.  
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4.6.1 Karierno usmerjeno življenje 

En izmed stereotipov, ki je povezan s samskimi, je njihova usmerjenost v kariero (DePaulo in 

Morris, 2008). Delo je vedno veljalo za glavni temelj moške identitete, sploh v povezavi z 

moderno in kasneje z naprednim zahodnim kapitalizmom. Delo od nekdaj ni predstavljalo 

samo dela moškega življenja, ampak je bilo tudi del njihove osebnosti, moškosti in s tem 

identitete (Edwards, 2006). Moški je oziroma še vedno velja za glavnega skrbnika družine, 

kljub ženskemu trudu, zato ga družina ni obremenjevala z ničemer drugim, kar ni bilo delo in 

z njim povezana kariera.  

Kariera pomeni dolgoročno zaposlitev, v kateri ima posameznik možnost in željo po 

razvijanju in napredovanju. Gre za bolj povezan vzorec v zaposlovanju in precejšnjo 

investicijo v plačano delo (Hakim, 2000, v Repe, 2004). Kariero je ekonomist Lipičnik 

definiral kot »načrtovano ali nenačrtovano zaporedje del ali aktivnosti, ki vključuje elemente 

napredovanja (po subjektivnem občutku), samouresničevanja in osebnega razvoja v 

določenem definiranem času« (v Cvetko, 2002: 48). Hall pa gleda na kariero kot na proces 

postopne rasti tako v dohodkih kot tudi moči, statusu in varnosti; neke vrste vseživljenjski 

proces učenja in pridobivanja izkušenj z delom (v Repe, 2004). Ule (2008) pravi, da se je 

pojem kariere v postmoderni razširil. »Kariera je postala zaporedje selektivnih dogodkov, ki 

jih izbere posameznik sam in vodijo k uresničevanju začasnega življenjskega cilja in 

samouresničevanja« (Ule, 2008: 44).  

Konec 20. stoletja je začelo prihajati do sprememb v političnem in družbenem prostoru. 

Turšič (2012) pravi, da tem spremembam lahko nadenemo različne izraze glede na vidik, ki 

ga želimo izpostaviti: »postfordizem, druga postindustrijska družba, neoliberalizem, 

kapitalizem, mrežna družba, virtualna družba, družba tveganja, tržni liberalizem, 

informacijska družba, postmoderna družba« (Turšič, 2012; 177). Vse te izraze pa lahko 

spravimo pod besedo kapitalizem, ki se je razširil po celem svetu. Kapitalizem temelji na 

vlaganju denarja z namenom ustvarjanja še več denarja, torej na dobičku. Kljub temu pa se je 

kapitalizem nekoliko preoblikoval ter šel še stopnjo naprej z novo obliko, neoliberalnim 

kapitalizmom, z začetkom v Veliki Britaniji in takoj za njo v Združenih državah Amerike 

konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pri neoliberalnem kapitalizmu je v ospredju 

privatizacija večine državnih podjetij, bank, deregulacija finančnega in gospodarskega trga z 

namenom liberalizacije, zmanjšanje davkov velikim podjetij in bogatejšim ljudem, zaostritev 
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pogojev socialne politike, povečevanje fleksibilno-pluralnih podzaposljivosti (fleksibilizacija 

delovnega časa, kraja in delovne pogodbe) itd. (Kotz, 2008).  

Informacijska doba zato prinaša številne spremembe na področju dela, organizacije in 

posledično kariere. Povečujejo se možnosti samozaposlovanja in fleksibilnih oblik dela – tako 

glede lokacije kot časa dela. Posameznik mora biti pripravljen postaviti službo pred druge 

vidike življenja, če želi začetek kariere, in še takrat uspeh ni zagotovljen. Preobrat v usmeritvi 

dela prinaša drobljenje dela na vedno bolj specializirane naloge, v kompleksnejše delovne 

naloge, ki zahtevajo večjo avtonomijo in odgovornost posameznika, ki mora biti usmerjen v 

projektno delo in čim bolj večstransko usposobljen za delo (Niklanovič in Trbanc, 2002). 

Poleg vsega profesionalnega znanja pa mora biti posameznik opremljen še z dobro 

karakteristiko osebnostnih lastnosti, prilagodljivostjo, pozitivno in konstruktivno energijo, 

sposobnostjo za timsko delo itd. Hirigoyen (2009: 98) piše celo, da velja novodobno pravilo, 

ki pravi, »da mora biti posameznik neizprosen v neizprosnem svetu, ne sme pomišljati pri 

uničevanju drugega, če ga le-ta ovira na poti pri uspehu«. Biti mora čim bolj vase usmerjen in 

pripravljen zastaviti več časa, kot bi ga želel.  

Moški že sam po sebi slovi kot zelo ambiciozna, ciljno usmerjena, objektivna itd. oseba. Blizu 

so mu užitki bogastva, oblasti in intelektualnih abstrakcij (Leskošek, 2002). Samski moški 

slovi še po egocentričnosti, zato se ne gre čuditi sklepu, da je karierizem, torej boj in 

prizadevanje za hitro uveljavitev in uspeh na delovnem področju, primeren zanj.  

4.6.2 Hedonističen način življenja  

Iskanje zadovoljstva, prijetnih občutkov in čistega užitka lahko hitro postane za osebnost 

glavni motiv, ki določa življenjski slog (Milivojević, 2008). Moški naj bi bil po naravi 

sebičen in se ne zna prilagajati, zato lahko dlje časa ostane samski. Tudi Myers (v DePaulo in 

Morris, 2005a) izpostavi lastnost samskih, da iščejo užitek, ko govori o »pleasure seeking 

independence« (ang. užitek v iskanju neodvisnosti) namesto samskosti in to definira kot 

status, ko mu je zveza in poroka samo zabava, v kateri ne vidi večjega pomena. Hkrati pa je 

samski sam, torej išče polne trenutke, kjer bo pozabil na bolečino osamljenosti in hrepenenja 

po drugi osebi. Samski moški tako dobi naziv hedonist.  

Sama beseda hedonizem izvira iz grške besede hēdonē, ki pomeni užitek. Že Epikur, ki je bil 

utemeljitelj smeri v moralni filozofiji imenovana hedonizem, je sicer govoril o užitku 

predvsem kot o odsotnosti bolečine in drugih neprijetnih občutkov. Hedonizem tudi 
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psihologija opredeljuje kot težnjo po iskanju užitka in izogibanju bolečini (Kobal Grum in 

Musek, 2009). Hedonizem tako ni samo doživljanje in iskanje užitka, temveč je tudi 

izogibanje bolečini. Užitek, ki ga predstavljajo za posameznika prijetni dražljaji, in neužitek, 

ki ga povzročijo neprijetni dražljaji, sta po Beebe-Centerjevi in Trolandovi hipotezi dva 

nasprotna ekstrema na tako imenovanem hedonskem kontinuumu (Kobal Grum in Musek, 

2009). Hedonistični občutki, to so tisti, ki so pozitivni na hedonskem kontinuumu, so po 

Youngu (1975, v Kobal Grum in Musek, 2009) motivatorji našega vedenja.  

Za razumevanje hedonizma sta pomembna tudi pojma senzorna stimulacija in senzorna 

deprivacija, ki sta motiva, ki ju spodbujajo zunanji dražljaji, in sta povezana z radovednostjo, 

raziskovalnim gonom, lahko pa tudi z lakoto in ostalimi primarnimi motivi (Kobal Grum in 

Musek, 2009). Senzorna stimulacija pomeni, da se v okolju dogaja nekaj, kar stimulira naše 

čute, pri senzorni deprivaciji pa gre za obraten pojav, torej da so nam čutni dražljaji 

onemogočeni. Poleg teh dveh pojmov pa je pomembno še vzburjenje, stanje pripravljenosti 

čutov na našo aktivacijo. Obstajalo naj bi stanje optimalne stopnje vzburjenosti, ki se jo ljudje 

vsakodnevno (nezavedno) trudimo doseči. Če je neka naloga za posameznika prelahka, se ob 

njej dolgočasi, torej je raven vzburjenja prenizka, če pa je raven vzburjenja ob neki nalogi 

previsoka, lahko ta deluje obremenilno. V obeh primerih pa je učinkovitost zmanjšana. 

Najpogostejši motivatorji, ki dvigujejo nivo vzburjenja in vplivajo na posameznikovo 

vedenje, so novost, negotovost in dolgočasje (Berlyne, 1963, v Kobal Grum in Musek, 2009). 

Dolgčas sodi v kategorijo motivatorjev, ker začnejo ljudje zaradi njega svojo pozornost 

usmerjati na okolje. 

Med posamezniki pa seveda obstajajo velike individualne razlike v stopnji optimalne ravni 

vzburjenja in velikosti korakov, ki jih še lahko naredijo, da vzburjenje ni premočno. 

Individualne razlike je Zuckerman (1964, v Kobal Grum in Musek, 2009) razložil s pojmom 

iskanja doživetij. Iskanje doživetij je osebnostna poteza, ki jo imajo vsi ljudje, izraža pa se v 

potrebi po iskanju novih, raznolikih, kompleksnih in močnih izkušenj in doživetij ter v 

pripravljenosti za prevzemanje tveganja zaradi izkušanja novega. Za merjenje te osebnostne 

lastnosti je osnoval lestvico iskanja doživetij, ki meri razlike v ravneh potrebe po dražljajih 

med posamezniki. Ta obsega štiri dejavnike: splošni faktor, ki ga označujejo želja po 

razburljivem življenju, zanimanje za nevarne in nenavadne športe, potovanje brez 

vnaprejšnjega načrta, zanimanje za nenavadna doživetja s pomočjo drog ipd.; iskanje 

pustolovščin in tveganja, ki se nanaša na tvegane športne dejavnosti, kot so padalstvo, 

potapljaštvo, alpinizem, in na potovanja v nevarne kraje, namerno izpostavljanje nevarnim 
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situacijam in drugo. Nadaljnja dejavnika, ki ju lestvica preverja, sta dezinhibicija, kar pomeni 

iskanje dražljajev, ki prinašajo užitek, zlasti seksualni, in nagnjenost k dolgočasju, kar pomeni 

zavračanje ponavljajočih se dogodkov in rutinskega dela, kaže pa se z občasnim menjavanjem 

zaposlitev, kupovanjem vedno novih izdelkov, poskušanjem novih in nenavadnih jedi ipd. 

Za moške samskost, za razliko od ženske »stare device«, pogosto nosi konotacijo lastne 

odločitve in sloves želenega samca, ki lahko in zna obrniti vsako žensko. Vseeno pa je to 

lahko tudi del negativnega slovesa samca. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je 

pojavila liberalizacija spolnosti, ki je tako postala sprejemljiva v družbi. S tem je tudi samska 

oseba pridobila stereotip swingerja – osebe, ki ima spolne odnose z več osebami hkrati. V 

moškem primeru je to ostajal popularen in pozitiven status, v ženskem pa devianten in poln 

predsodkov (Budgeon, 2008). Samca se drži sloves ženskarja: gre za izurjenost v pristopu do 

žensk, spodmikanju tal pod nogami, kratkotrajnih odnosov in brez posebnih čustvenih vezi 

med njimi (Giddens, 2001). Čeprav nosijo ti moški nevaren in mogoče že nekoliko negativen 

prizvok, sta Don Juan in Casanova še vedno ikoni, ki ostajata priljubljena, nepozabna in del 

ženskih sanj. Samca, ki se sicer igrata z ženskimi čustvi, vendar sta šarmantna in znata z 

žensko.  

4.6.3 Potrošniški način življenja 

Potrošnja je danes del našega vsakdana in postaja del osnovne družinske socializacije. V 

postmodernosti se potrošništvo že vzgaja od malih nog, zato deluje nova logika delovanja in 

spodbuja k množični potrošnji. Za sodobno potrošništvo je »značilno neskončno nizanje želja 

in se v posameznike vpisuje predvsem skozi mehanizem modernega hedonizma, ki ni več 

osredotočen na občutke, ampak na čustva« (Cambel, 1998, v Švab, 2001).  

Mediji so pred leti odkrili nov dobičkonosen trg, ki so ga začeli napihovati in spodbujati, vse 

v dobrobit potrošništva in polnjenja blagajn. Odkrili so, da se povečuje število samskih, kar je 

pomenilo, da se širi mreža potrošnikov. S tem, ko posameznik nima družine ali parterja, svoj 

prihodek shranjuje in troši samo na lastno željo. Samski ljudje vlagajo v lastno življenje, 

kupujejo obleke, skrbijo za telo, potujejo s turističnimi agencijami, pogosteje nakupujejo 

vnaprej pripravljeno hrano, torej potrošijo povprečno več denarja na osebo kot kakršna koli 

družina (Hirigoyen, 2009), saj je ogromno izdelkov družinsko pakiranih ali v primeru 

potovanj agencije ponujajo popust na dve osebi ipd.  
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Da bi utrdili ta trg, so mediji začeli to še spodbujati z vključitvami samskih moških in žensk v 

vse mogoče nanizanke, filme, risanke itd. Izoblikovali so »mit veselega neporočenca« 

(Hirigoyen, 2009), ki je neodvisen, samostojen, zadovoljen s svojim življenjem, zelo uspešen 

na delovnem mestu, zabaven, priljubljen med ljudmi, oblači se v najboljše obleke, saj ima 

zanje dovolj denarja, privošči si luksuzna potovanja, živi v lastnem stanovanju v najdražji 

soseski itd. Samska oseba je avtomatično spodbujena k življenju na veliki nogi ter k boljšim 

in dražjim materialnim dobrinam.  

Trg spodbuja moške, da postavijo sebe na prvo mesto, svoje telo, svoje zdravje in svoj videz. 

Moški vse bolj postajajo podobni ženskam in ženske moškim. Pojav se je začel že v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja, saj Nixon (1996, v Beynon, 2002) opisuje tristopenjski 

model, preko katerega se je razvila nova podoba moškega. Modna industrija se je razširila in 

postala dostopna širšemu krogu ljudi. V prodajo so dali veliko količino modnih oblek, ki so 

asociirale na življenjski slog posameznika in ne več na socialno-ekonomski status družine. 

Hkrati se na televiziji izpostavlja novega, erotiziranega in objektiviziranega moškega, 

takšnega, kakršno podobo so prej poznali samo za žensko. Na velikih oglasnih deskah se je 

pojavil moški s trendovskimi oblačili in prikazoval idealnega moškega. Poleg tega pa se 

pojavijo na trgu nove revije, ki opisujejo nove trende in svetujejo, kako se preobraziti in 

poiskati svoj slog, s katerim boš lahko izražal sebe. Moški konec dvajsetega stoletja se ne 

spremeni zaradi spremembe seksualne politike in liberalizacije spolnosti, ampak zaradi 

medijskega pritiska in potiskanja novih modnih smernic v ospredje (Edwards, v Beynon, 

2002). 

Gledano z modnega vidika je moški postal stilsko bolj dovršen in da več nase kot ženska. V 

dvajsetem stoletju je nastal nov tip osebnosti, ki ni usmerjen samo vase, temveč tudi navzven, 

k drugim značilnostim. Ustvarili so moškega s pretirano samozavestjo, s skrbnim in vestnim 

ukvarjanjem s telesom in zdravjem, ki ga je strah staranja, ima veliko željo po razumevanju z 

drugimi ipd. V ospredju so njegove potrebe in želje, ne kot prejšnja spolna vloga moškega, 

kjer je postavljal potrebe in želje drugih predse in jih varoval in skrbel zanje ne glede na 

njegovo potrebo (Beynon, 2002).  

Takega moškega je na začetku tega tisočletja Mark Simpson v britanskem Independentu 

poimenoval metroseksualec, ki ga je ustvaril Hollywood, oglasi in revije za moške in njihov 

življenjski slog. Z novo moško podobo so želeli izriniti tradicionalnega nereflektivnega in 

»nekozmetičnega« moškega, ki kljub dobremu zaslužku ni nič dajal nase. Čeprav se 
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metroseksualca prepozna že na daleč, so se ti sprva skrivali, saj jih je bilo sram pred družbo 

zaradi svoje ljubezni do sebe. S promocijo metroseksualca se je moški iz rahlo perverznega 

narcisoidnega moškega iz dvajsetega stoletja preobrazil v ponosnega urbanega, erotičnega, 

samozavestnega moškega iz enaindvajsetega stoletja (Kojić, 2011).  

Konec oktobra 2013 pa je bilo mogoče prvič zaslediti podobo novega želenega moškega, 

»lumberseksualca« (Puzak, 2013). Čisto podobo s stilskimi, dragimi oblačili z izgledom 

uspešnega odvetnika z Manhattna tako počasi začenja izpodrivati novi, »pravi« moški, ki 

zopet vsebuje tradicionalno držo fizičnega delavca. Vrača se v podobo gozdarja, ima brado, 

karirasto srajco in kavbojke, rjave močnejše čevlje ter močno in lepo oblikovano postavo. 

Čeprav deluje zapuščen, je vseeno zelo čist in neguje svojo brado, torej se od metroseksualca 

razlikuje zgolj po načinu oblačenja in po sporočilu, ki ga nosi. Lumberseksualec ni več »pol 

moški, pol ženska«, ni več moški, ki preživi več časa v kopalnici kot ženska, temveč je 

»pravi« moški. (Puzak, 2014).  

Samski moški je torej postavljen pred več kot eno podobo, v katero ga mediji in družba 

spodbujajo, da jo dosega.  

5. OD STEREOTIPOV DO STIGME 

Različni miselni vzorci in nepoznavanje drugih kultur so pripeljali do tega, da je družba 

ustvarila določena razmišljanja, zbrala vzorce in standardizirala lastnosti o ljudeh, ki jih danes 

imenujemo stereotipi. Stereotipi so skupek lastnosti, ki jih pripišemo določenim ljudem in jih 

s tem povlečemo v skupino. Brander in drugi (2006, v Prijon, 2012) pravijo, da je na ta način 

svet poenostavljen in ga je lažje obravnavati. Na podlagi kratkega opisa – poklic, življenjski 

status, kraj bivanja, rasa itd. – so posamezniku dodeljene stereotipne lastnosti, ki smo se jih 

naučili skozi socializacijo v določeni kulturi. Lastnosti, ki jih pripisujemo osebi, so lahko 

pozitivne ali negativne, odvisno od izkušenj skozi stoletja – torej izkušenj na podlagi razvoja 

družbe in njenih vplivov iz okolice skozi zgodovino.  

Stereotip samskega moškega je vse prej kot pozitiven. Posameznika je v večini strah postati 

samski, saj se bojijo pripisovanja stereotipnih lastnosti in življenjskega poteka zaradi njih. 

Glavna lastnost samskega moškega je, da išče partnerko in je ves ta čas osamljen. Gre za 

začasen status ali pa se je zgodil zaradi posebnih okoliščin (Hirigoyen, 2009). Razmerje je, 

kot že opisano, normativ in zato je samski stan moškega predvidevan kot samo začasen. Če pa 

je to obdobje daljše ali že meji na celoživljenjski stan, so takšni moški razumljeni kot manj ali 
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celo neodgovorni, socialno nezreli, neprilagodljivi, bolj vase usmerjeni, neizpolnjeni, 

čustveno neuravnoteženi in njihovo življenje naj bi bilo bolj prazno od življenja tistih, ki 

imajo partnerko oziroma ženo (Budgeon, 2008; Brake, 2012). Pred stoletjem so avtorji 

(Leskošek, 2002) pisali, da so samci egoisti, saj je narava ustvarila moškega za žensko in 

žensko za moškega, zato kdor zavrača naravo, zavrača družbo in ljudi okoli sebe. Poleg tega 

so tudi egocentrični, saj je samo njihova lastna dejavnost v središču. Samec je samostojen in 

uživa pri tem početju, zato je ravnodušen do soljudi, ki ga obkrožajo, in do njihovih bolečin.  

V ameriški raziskavi (DePaulo in Morris, 2005a) so z vprašanji, podanimi univerzitetnim 

študentom, ugotovili, da opišejo poročene ljudi kot vesele, ljubeznive, varne, prijetne, 

zaupanja vredne itd. Na drugi strani pa so opisovali samske ljudi kot osamljene, zadržane, 

sramežljive, nezadovoljne, nesamozavestne, neprilagodljive. Študenti so samske opisovali 

tudi kot v stalnem iskanju partnerja in v konstantnem spogledovanju. Kot glavno pozitivno 

lastnost samskih so izpostavljali samostojnost, poleg tega so bili videni kot bolj zabavljaški in 

socialno vključeni od poročenih.  

Čeprav se je samec zavestno odločil za samski način življenja, so ljudje še vedno prepričani, 

da je to le obrambni mehanizem, ki se vklopi, ko ga sogovornik vpraša, kako to, da nima še 

partnerke, in s tem pokaže svojo moč in zadovoljstvo z lastnim življenjem. To pripelje do 

pomilovanja in tolaženja, da »bo že dobil nekoga« ali »sosedov sin je pri petdesetih dobil 

žensko«, ter sumničenja, da ali ni imel sreče ali pa je z njim nekaj narobe in zato ne more 

dobiti prave osebe, s katero bi ustvaril družino. V celoti je opis samskega moškega vedno 

poln govora o spolni in čustveni revščini. Predvideva se, da je zaradi odsotnosti stalnega 

parterja prikrajšan za spolno aktivnost in da ne more razviti enakih čustev kot nekdo, ki je 

poročen oziroma se bo v kratkem poročil. Njihov prosti čas je predstavljen kot prazen, 

dolgočasen, brez volje početi karkoli, opisani so kot potrti, zafrustrirani in polni osebnostnih 

težav (Hirigoyen, 2009).  

Poleg tega, ko oseba preide psihološko mejo petintridesetih let in še ni poročena, okolica 

začne opozarjati na razlike med poročenimi, normalnimi ljudmi in med samskimi. Reklame so 

bolj namenjene družinam, samski ljudje so v tujini celo bolj obdavčeni kot poročeni, poleg 

tega je samski etiketiran in označen, da je z njim nekaj narobe, kdaj gre tudi za vprašanje, ali 

mu omogočiti napredovanje ali ne, ker če se še ni obvezal, lahko ni pripravljen na sprejemanje 

odgovornosti itd. (Lake, 1989). Družba spodbuja osamljenost v samskih in jo celo promovira.  
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5.1 STIGMA 

Skozi celoten teoretični del je razvidna družbena vloga pri opisovanju statusov, pojavov, 

situacij itd. Povsod je družba na podlagi dolgoletnih vzorcev postavila in določila kriterije, po 

kateri razvrščamo ljudi. Kategorij je ogromno, kot tudi vrst in lastnosti, ki jih pripišemo 

določenemu tipu ljudi. S tem se je družba zavarovala pred neodobravanim vedenjem, 

postavila normative in začela vzgajati k boljšemu in bolj primernemu idealu. S tem je 

pridobila tudi moč, da lahko sama presoja, kaj je tema za pogovor ob nedeljskem klepetu in 

kaj ni, kje so meje za raziskovanje in poglabljanje socioloških vprašanj in kaj ostaja tabu.  

Družba tako določa kategorije, kamor uvršča ljudi, na podlagi določenih lastnosti, ki se za 

člane vsake izmed kategorij zdijo normalne in običajne. Dominantni del skupine tako določi, 

katere človeške razlike so zaželene oziroma nezaželene (Coleman, 1986). Že s prvim vtisom 

lahko neznancu določimo oziroma predvidimo kategorijo in lastnosti, njegovo socialno 

identiteto. V tem času, ko je oseba pred nami, pa lahko pokaže določeno lastnost, ki se 

razlikuje od drugih v kategoriji, v katero bi se lahko uvrstil, in zato postane manj zaželen, 

pomanjkljiv in nepopoln. V tem krogu ljudi je označen kot devianten, torej odstopa od 

normativa, postavi se ga v nov stereotip in posledično mu je vzeta moč in dan nižji statusni 

razred (Bruckmüller, 2013). Taka lastnost, ki igra tako močno vlogo pri zavračanju in celo 

diskriminiranju človeka, je stigma (Goffman, 2008).  

Stigma je skupek vseh osebnostnih in družbenih konstruktov, odnosov in socialnih zvez in 

ustvarja obliko družbene realnosti, ki »odraža lastnost, proces, obliko socialne kategorizacije 

in emocionalno stanje« (Coleman, 1986: 198). Sama lastnost v družbi ne igra vloge, če iz nje 

ne izpelje delikventne narave in je ne naredi manj zaželene in celo zaničevane. S postavljeno 

hierarhijo lastnosti, katere so manj in katere več vredne, in z izvajanjem družbenega 

čustvenega pritiska na člane skupine pa pripelje do etiketiranja oziroma stigmatiziranja.  

V grobem Goffman (2008) razlikuje tri vrste stigme: 

- telesno odbojnost (različne fizične iznakaženosti),  

- značajske slabosti (lastnosti, kot so neodločnost, nenaravne strasti, nevarna prepričanja, 

slabosti, na katere sklepamo na podlagi dejstev o duševni bolezni, zaporni kazni, 

odvisnosti, homoseksualni spolni usmeritvi, samskosti itd.) in  

- skupinska stigma (stigma rase, narodnosti, veroizpovedi, ki se lahko prenašajo iz roda v 

rod in enako prizadenejo vse člane družine).  
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Vse tri vrste pa imajo iste sociološke značilnosti: »posameznik, ki bi bil v običajnih socialnih 

odnosih zlahka sprejet, ima lastnost, ki priteguje pozornost in odvrača od njega vse, ki ga 

srečamo, pri tem pa razveljavlja vtis, ki ga imajo na nas njegove druge lastnosti« (Goffman, 

2008: 14).  

Goffman tudi izpostavlja, da je lahko vsaka človeška razlika potencialna za stigmatiziranje in 

je odvisno od družbe, ali je lastnost pomembna in zaželena ali nepomembna in tako ne 

predstavlja nobene vloge pri kategorizaciji. (Coleman, 1986).  

5.2 KAJ JE SINGLIZEM? 

Da posameznik postane del skupine in s tem tudi enakopraven član, mora s svojimi lastnostmi 

in karakteristikami zadostovati kriterijem, ki jih je skupina postavila. Vse tradicije, 

prepričanja, vzgoja, morajo biti podobna, če ne celo enaka, kot pri ostalih članih. Ob 

odstopanju se pojavijo odklonilna vedenja in pripelje lahko do naraščanja prepada med člani 

skupine in posameznikom.  

DePaulo prva opozori, da so tudi tisti, ki ne sledijo tradicijam poroke in družine, tarče 

negativnega stereotipiziranja, medosebnega zavračanja, ekonomskih zapostavljanj in 

diskriminacije (Crocker, Major in Steele, 1998, v DePaulo in Morris, 2005a). Za tovrstno 

stigmo vpelje nov izraz singlizem (DePaulo in Morris, 2005a), da bi obrnila pozornost na vse 

samske ljudi, ki niso poročeni v zahodni družbi, in opozorila in preprečila nadaljnjo 

stereotipiziranje, stigmatiziranje in diskriminiranje (Pignotti in Abel, 2009).  

Kaiser in Kashy (v DePaulo in Morris, 2005b) sicer povesta, da nista navdušena nad 

postavljanjem singlizma ob bok rasizmu, seksizmu in drugim stigmam, ki so se skozi stoletja 

razvile in se še vedno bojujemo proti njim, saj so te prizadele širšo množico ljudi veliko bolj 

globoko kot to, da si samski. Poleg tega so tovrstne stigme večje, imajo večjo težo in zato 

igrajo drugačno vlogo v družbi. Zaradi zakonskega stanu res ni bil nihče v strahu, da bo ob 

vstopu v sobo zaradi ene (v tem primeru samski stan) lastnosti ustrahovan, poškodovan ali 

celo ubit (DePaulo in Morris, 2005b).  

Tu se postavi vprašanje, ali samski človek v širši javnosti sploh zavzema svoje lastno stališče 

ali se preprosto skrije v množico poročenih ali neporočenih, predvsem pa anonimnih. To 

vprašanje zamolčevanja stigme je povezano z vidnostjo, kot poudarja Goffman (2008). 

Nekatere stigme, kot je barva kože ali invalidnost, se težko, če sploh lahko, skrijejo. Na drugi 

strani pa imamo stigme, ki so vezane na nevidne lastnosti – bivši bolnik psihiatrične 
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bolnišnice, samski moški, bivši odvisnik od alkohola, ki to stigmo lahko zakrijejo in se s tem 

zaščitijo. Ideologija zakona je tako zakoreninjena in postavlja romantično razmerje in kasneje 

poroko v ospredje, predpostavlja, da si vsak posameznik želi parterja in družino ter da so tisti, 

ki tega še niso dosegli, manj srečni, manj izpolnjeni kot ostali, »normalni«.  

»Tako prijeten in simpatičen, pa še neporočen«, »preveč izbirčen si« in podobni 

pokroviteljski stavki so tipične reakcije družbe na pomanjkanje in zatorej nepopolno življenje 

samskih ljudi. Samske se velikokrat označi kot »ni poročen« in se s tem nakaže, da niso še 

dosegli naslednjega koraka v odraslosti, ki sledi samskemu stanu (Lewis, 1998). V uradnem 

pravnem jeziku je status označen kot »zakonski stan«, kar tudi potrjuje zakon kot normo.  

V literaturi (Kaiser in Kashy, 2005; Howe, 2012) je zaslediti, da so ljudje, ki do približno 36. 

leta niso poročeni, označeni kot »nenormativno« samski, kar pomeni, da se jim počasi 

iztekajo leta, ko bi se lahko oziroma lažje vezali ali poročali. Mlajši, do 35 let, so obravnavani 

kot začasno samski ter še vedno »dober ulov« in material za poroko, torej še vedno v skladu z 

normo. Z evolucijo in biologijo se opravičuje družbena pravila, ki časovno določajo in s tem 

zaničujejo vse, kar od tega odstopa. Biti samski je v določenih obdobjih bolj sprejemljivo kot 

v drugih.  

Odkar je prvi časopis prišel med ljudi, so z različnimi članki, reklamami, napisi želeli 

sugerirati ljudem, kaj naj kupujejo, kje se je dobro zadrževati, kaj je popularno, kdo je idol 

takratnega časa in komu morajo biti podobni. S televizijo in internetom se je to še povečalo in 

pospešilo. Družbenih sporočil še nikoli ni bilo lažje posredovati ljudem. Mediji izobražujejo, 

ustvarjajo sliko dogodkov, simbolne pomene, iščejo in posredujejo informacije na način, da 

bo zadovoljil javno mnenje, torej družbo, ter hkrati naredil sprejemnika lačnega za več.  

»Vsebine, ki jih prenašajo mediji, so namenjene zadovoljevanju najrazličnejših potreb 

občinstva, od potreb po informiranju in izobraževanju do kulturnih in zabavnih potreb. 

Usmerjene so torej v zasebno sfero.« (Verša, 1996: 9)  

Podoba samske osebe – naj bo to moški ali ženska – je na televiziji ustvarjena tako, da bo 

zadovoljila samopodobo te osebe, hkrati pa družbi približala ta naravni fenomen in ga, če je to 

v interesu družbe, tudi obdržala. Danes smo v sodobnih družbah priča deinstitucionalizaciji 

družine oziroma »zmanjšanju institucionalnih funkcij družine, zato da bi se odprl prostor za 

individualizacijo življenjskih potekov družinskih članov« (Tyrell, 1988, v Ule in Kuhar, 2003: 

53). Vsaj prikazano nam je, da se odvija ta proces. Individualizacijo predstavljajo kot 
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osrednjo značilnost moderne subjektivnosti, ki vleče posameznika, da z dodajanjem in 

spreminjanjem videza dosega originalnost, da poišče svojo identiteto in si zgradi življenjsko 

kariero. Stalno mora stremeti in se ozirati za novimi in drugačnimi možnostmi. In eno izmed 

novosti je vsekakor ponudila tudi moda (Ule, 2000). S skrbno izbranimi oblačili in ličili ter 

pravim načinom vedenja in razmišljanja lahko posameznik postane dovolj drugačen, da 

zadovolji standardom modne industrije (Prijon, 2012).  

Poleg tega mediji kažejo le eno stran te podobe – torej: samski moški je uspešen, 

profesionalen, finančno stabilen, odločen, da lahko živi sam, brez žene. Ima prijatelje, denar 

in veliko televizijskih gledalcev je navdušenih nad njim in ga obožujejo. Poleg te podobe se 

pojavljajo tudi podobe playboya, egocentričnega in nezrelega samca, ekscentrika ali 

odpadnika, vse do maminega sinčka (Koropeckyj-Cox, 2005). Gre za umetno ustvarjeno 

podobo oz. »karikaturo«, kot pravi Lewis (1998), prav tako kot prejšnje obravnave samskega 

moškega kot »suhe veje«. S tem se proizvaja učinek in vpliv na samce, kako bi se morali 

počutiti ob vsem tem in kakšni naj bi bili navzven, da bodo v javnosti spoštovani.  

Nanizanke, filmi in reklame prikazujejo samskega in odsevajo družbeno sprejetost. Zanimiv 

preobrat se zgodi, ko v vseh zgodbah ta samski moški na koncu bodisi želi žensko, je 

zaljubljen vanjo in je zaradi določenih okoliščin ne more osvojiti ali pa je zgodba s srečnim 

koncem, ko dobi partnerko in si z njo ustvari družino. Kar nekaj je takih nanizank, ki 

spravljajo v ospredje to podobo, in že ko se ti zazdi, da je mogoče družba končno zmanjšala 

pomen nuklearne družine in dovolila drugačnim načinom življenja v ospredje, se zgodi srečni 

konec. Tako so nanizanke, kot so Seks v mestu (Sex and the city), Prijatelji (Friends), 

Nepremagljivi dvojec (Suits), tipičen dokaz prikritega prikazovanja ideologije in vsiljevanja 

družinske norme ljudem. Tudi v reklamah se vedno pojavi par – moški in ženska – v 

določenih primerih pa celo otrok, ki pove glavni problem, ki nastaja in ga družina skupaj reši. 

Nezavedno nam vsiljujejo sliko in normativ, ki ga posameznik podzavestno sprejema in je 

zadovoljen šele, ko ga doseže.  

Ustvarjajo se »ambivalentna družbena sporočila, po eni strani ustvarjanje slike popularnosti 

samskih, po drugi pa favoriziranje zakona, ki se hkrati javno ali (bolj ali manj) prikrito kaže« 

(Ločniškar, 2013: 47).  

Poleg medijev je celotna potrošniška industrija prevzela ideologijo, razvila določene 

produkte, ki imajo za ciljno populacijo bodoče zakonce, pare oz. družino, ter s tem zaslužila. 

S promocijo in izpostavljanjem določenih produktov pa so ti postali rezervirani in so pridobili 
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simbolno vrednost, ki pove zgodbo že samo z vizualnim efektom. Diamanti so tako postali 

simbol zaroke ali obletnice poroke.  

Veliko izletov, ki jih ponujajo turistične agencije, je finančno prilagojenih in bolj ugodnih za 

dve osebi ali celo družino. Ob odločitvi, da greš sam, si na nek način kaznovan, saj zato ne 

dobiš popusta in dodatnih akcij. 

Zdi se, da je samskost bolj sprejemljiva za moške kot za ženske, saj se jim ne očita karierizma 

ali zanemarjenja človeškega poslanstva rojevanja otrok itd. Vseeno pa ne gre zanemariti 

dejstva, da je tudi samski moški zasmehovan, a iz drugačnih razlogov kot ženska.  

V ameriških raziskavah (Brake, 2012) se kaže, na primer, diskriminacija na delovnem mestu 

zaradi stanu. Samski ljudje, predvsem moški, vključeni v raziskavo so navedli, da povišico 

delodajalec lažje in rajši podeli človeku z družino kot samskemu, ker jo bolj potrebuje. Poleg 

tega delodajalec od samskega posameznika pričakuje, da bo delal ob večernih urah in med 

počitnicami, da bo delal nadure, saj nima družine in obveznosti, ki jih imajo poročeni ljudje. 

Tudi v primeru poslovnih potovanj se od samskega pričakuje, da bo to z veseljem naredil, saj 

nima doma nič, za kar bi ga moralo skrbeti, poleg tega pa se razume, da rad potuje. Njihov 

prosti čas je obravnavan manjvredno od časa poročenega moškega.  

Podoba starejšega samskega moškega je velikokrat tudi predstavljena kot nekoliko bolj 

mračna in skrivnostna. V ameriški raziskavi je več samskih moških povedalo, da se ljudje do 

njih kdaj obnašajo s strahom v očeh (DePaulo, 2006). Nekaj let po tem, ko so sociologi 

samske moške označili za socialni problem, so evolucijski psihologi izpostavili povezavo med 

poroko in kaosom. Verjeli so, da moški tečejo za svojimi nagoni in se borijo za svoje 

genetsko življenje. Wright (v DePaulo, 2006) je posebej prepričan, da si moški želi samo 

dostopa do plodne ženske, in ker imajo poročeni moški svojo že zagotovljeno, morajo samski 

pometati s konkurenco in jo poiskati ne glede na to, kaj morajo za to storiti. Pravi celo, da je 

pri samskih moških med 24. in 35. letom trikrat višji potencial, da bodo ubili drugega 

moškega, torej tekmeca, kot pri poročenih. Razlogi naj bi bili tudi v tem, da se veča število 

ločitev, in ker bo moški, ki je že bil poročen z mlado plodno žensko, poiskal drugo, mlajšo, bo 

s tem nekomu drugemu, po možnosti samskemu moškemu, vzel možnost, da bi dobil svojo 

plodno žensko. Poleg umorov pa naj bi bila pri samskih moških tudi večja verjetnost, da bodo 

posilili žensko in si s tem »vzeli« pravico do nje ali vsaj oropali zlatarno, da bi lahko prej 

osvojili srce kake ženske (Wright, v DePaulo, 2006).  
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Čeprav se nekateri raziskovalci ne strinjajo s poimenovanjem singlizma in določanja stigme 

zaradi zakonskega stanu, ne gre zanemariti vseh opisanih situacij, ki so samo nekatere izmed 

vseh, s katerimi se srečujejo samski ljudje, in dokazujejo, da singlizem obstaja, čeprav 

subtilno oziroma prikrito. Najdemo ga v trgovinah, kjer imajo družinska pakiranja hrane, v 

restavracijah, kjer sam sediš za najslabšo mizo, pri turističnih agencijah s paketi za dve osebi, 

v revijah, ki opisujejo in svetujejo, kako se izvleči iz tega stanu itd.  

Na koncu se poraja DePaulo in Morris (2005a) vprašanje, koliko slabih stvari se bo moralo še 

pripetiti samskim ljudem, da bodo končno obravnavani kot stigmatizirana skupina in se bodo 

začele spreminjati družbene norme. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se počutili poročeni, če bi 

jih ob informaciji, da so poročeni, ljudje začeli tolažiti, da saj bo tudi za njih prišel čas ločitve, 

ali pa da bi bili poročeni plačani manj, saj prinašajo domov dve plači, ali če bi obstajali 

popusti za samske itd. Po vsej verjetnosti se ljudje ne bi strinjali in bi bili hitro označeni kot 

žrtve družbenega sistema. Vidno obstajata dva politična, kulturna in znanstvena diskurza, pri 

čemer je diskurz o poroki spoštovan in cenjen, diskurz o samskosti pa ne.  
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III. EMPIRIČNI DEL  

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

Spreminjanje sistemov, družbeni vzpon žensk v javnosti, poplava medijev in njihovih 

nasvetov ter vsevednost družbe so pripeljali do hitrih odstopanj od normativov, kar je kdaj 

dobro, kdaj pa ne. O samskosti vsi veliko vemo, poznamo samske ljudi, vendar o njih ne 

govorimo veliko. Samskost je bila vedno poznana ali kot odločitev zaradi službe (npr. 

učiteljice ali duhovniki) ali kot ponesrečen poizkus iskanja parterja/partnerke (Leskošek, 

2002, Koropeckyj-Cox, 2005). Čeprav je družina še vedno norma, ki naj bi jo posameznik v 

življenju dosegel, počasi prihaja v ospredje tudi samskost, ki se zaradi družbenih in političnih 

sprememb širi. Samska oseba je od vedno legitimen člen naše družbe, a jo v zadnjih 

desetletjih mediji predstavljajo kot karieristični in modni ideal v obdobju mladosti, ki lahko 

doseže vse in še več, ima ugled in spoštovanje ter dovolj finančne varnosti, da si lahko 

privošči luksuzne dobrine (Lewis, 1998). Na drugi strani pa družba ve, da je to le krinka in da 

samskost to osebo pesti, da večno hrepeni po partnerju, je nezadovoljna, nesrečna in je temu 

primerno tudi tako obravnavana (DePaulo in Morris, 2005b). Edino podporo dobi v družini, ki 

predstavlja enega izmed razlogov za situacijo in v kateri je bodisi zasovražil ali preveč 

idealiziral podobo partnerja in si ga zato ne želi ali ne more dobiti (Skubic, 1996).  

Vsi ti pritiski in stereotipi se v družbi kažejo kot prikrita diskriminacija, ki jo DePaulo (2005) 

poimenuje singlizem. Vse to lahko povzroči samski osebi občutke manjvrednosti, neodraslosti 

in večna obžalovanja, saj ne dosega družbenih standardov.  

Ker se v splošnem govori več o samski ženski, nanizanke po televiziji so usmerjene na žensko 

publiko in njihovo opolnomočenje, revije so polne ženskih nasvetov ipd., sem raziskovalno 

polje usmerila na moške. V diplomi sem raziskovala, kakšen način življenja živijo samski 

moški, in jih primerjala tudi na podlagi starosti. Poleg tega me je zanimalo njihovo 

doživljanje svojega stanu, kako ga sprejemajo, kje vidijo dobre in kje slabe strani, kakšno 

podporo imajo v družini in kakšno v širši okolici. Preko tega sem analizirala družbeni odnos 

do njih in njihovo sprejetost v družbi.  
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7. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Namen empiričnega dela diplomske naloge je preučiti skupino samskih moških in njihov ter 

družbeni odnos do samskega stanu.  

Cilji diplomske naloge so:  

- raziskati položaj samskih moških in njihovih načinih življenja; 

- ugotoviti, kakšno vlogo igra primarna družina pri sprejemanju sebe in trenutnega stanu; 

- spoznati njihovo lastno sprejemanje in posledični odnos do okolja; 

- ugotoviti, kakšne, če sploh, pritiske čutijo s strani družbe zaradi neizpolnjevanja 

družbenih norm; 

- primerjati in ugotoviti, ali so opazne razlike med generacijama samskih moških – torej 

med starejšimi predstavniki te skupine in mlajšimi.  

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri raziskovanju si bom pomagala z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 

RV1: Kakšen način življenja imajo moški, zajeti v raziskavo?  

RV2: Kakšen je odnos družine do njihovega stanu? 

RV3: Kako samski moški sprejemajo lastni stan?  

RV4: Kako družba obravnava njihov stan in ali občutijo stigmo s strani družbe? 

RV5: Ali je opaziti razlike v percepciji samskega stanu med mlajšimi in starejšimi samskimi 

moškimi? 

9. RAZISKOVALNE METODE 

9.1 VZOREC 

V vzorec sem zajela pet moških, starih od 33 do 57 let, ki so trenutno samski. Noben od njih 

ni bil poročen ali vdovec in nima lastnih otrok. Eden je iz manjšega kraja, ostali pa iz večjega 

mesta. Eden od petih ima univerzitetno izobrazbo, ostali imajo srednjo poklicno ali 

gimnazijsko izobrazbo, vendar so vsi zaposleni. Imena v diplomski nalogi so zaradi varovanja 

zasebnosti sogovornikov izmišljena.  
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9.2  PRIPOMOČKI 

Odločila sem se za kvalitativno raziskovanje, saj sem na ta način pridobila bolj poglobljene in 

širše odgovore, kar sem za tovrstno tematiko potrebovala. Poleg tega sem v začetnem iskanju 

predstavnikov skupine, ki bi se bili pripravljeni o tem pogovarjati, dobila zelo negativen in 

odklonilen odziv, in sem posledično potrebovala veliko časa, da sem pridobila dovolj oseb za 

raziskovanje.  

V raziskavi sem uporabila raziskovalni, individualni polstrukturiran intervju z odprtimi tipi 

vprašanj (Vogrinc, 2008). Na podlagi prebrane literature in usmeritve raziskovanja sem 

vprašanja za intervju pripravila sama. Intervju je zajemal 34 vprašanj odprtega tipa, katerim 

sem na podlagi pogovora dodajala podvprašanja in jih kasneje razdelila v pet kategorij. Prva 

kategorija je obsegala osebne značilnosti in način življenja, druga družino in njene vplive, 

tretja je združevala odnos okolice do njegove samskosti, četrta njegovo stališče do samskosti, 

zadnja pa je povzemala družbene vplive in pritiske.  

9.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Ob odločitvi za kvalitativno raziskovanje sem bila mnenja, da bom do nekaj samskih moških 

z lahkoto prišla, saj jih nekaj sama poznam, poleg tega so bili družina in prijatelji pripravljeni 

pomagati pri iskanju. Izkazalo se je, da ljudje niso pripravljeni govoriti o tem, saj mi je pet 

moških intervju zavrnilo. Čeprav sem želela imeti starostno čim bolj raznoliko skupino 

moških, sem kasneje pristala na intervju ne glede na njihovo starost.  

Intervjuje sem opravila v januarju in začetku februarja. Z vsakim intervjuvancem sem se 

posebej dogovorila in se prilagodila njihovemu času. Večino od njih sem poznala, dva pa sta 

mi bila posredovana s strani prijateljic.  

Na začetku intervjuja sem se jim zahvalila za pripravljenost za sodelovanje, še enkrat 

obrazložila glavne točke diplomske naloge in jim razložila potek intervjuja. Še enkrat sem 

izpostavila anonimnost in prosila, če lahko intervju snemam zaradi kasnejše obravnave. 

Držala sem se glavnih, že prej napisanih vprašanj, vendar sem jih prilagajala poteku pogovora 

in njihovi primernosti v določenem trenutku. Ker me je v zvezi z določenimi vprašanji 

zanimalo več, sem zastavljala dodatna podvprašanja, zaradi katerih se intervjuji med seboj 

razlikujejo. Med intervjuji sem opazovala tudi njihovo neverbalno komunikacijo in preko tega 

dobila dodatne informacije, ki so ali podkrepile ali ovrgle moje domneve. Na koncu sem se 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 41 - 
 

jim zahvalila za sodelovanje. Razen enega intervjuvanca, ki mu je bilo vseeno, so vsi izrazili 

zanimanje za rezultate ter me prosili, da jim ob zaključku to tudi posredujem.  

Intervjuje sem še isti dan prepisala in poslala intervjuvancem v vpogled. Z njihovim 

dovoljenjem sem nato intervjuje analizirala po načelih kvalitativnega raziskovanja. Ob 

večkratnem branju sem izpostavljala glavne besede, ki sem jih nato vpisala pod kode 1. in 2. 

reda, vendar že vnaprej določile glavne kategorije, torej sem uporabila deduktivni pristop 

kodiranja.  

10. REZULTATI  

10.1  INTERVJU MATJAŽ 

Individualna shema: 

Matjaž je 33-letni samski moški, s katerim sem opravila prvi intervju 16. januarja 2015 v 

popoldanskih urah. Intervju je potekal v sproščenem okolju pri njem doma in je trajal malo 

več kot pol ure. Matjaž je odgovarjal na vprašanja premišljeno, a brez zadržkov in sproščeno. 

Ob zaključku intervjuja je sam želel še dodati svoje mnenje na temo, o kateri sva govorila.  

10.1.1 Kodiranje prvega intervjuja 

Tabela 2: kodiranje prvega intervjuva  

KODA 1. REDA KODA 2. REDA KATEGORIJA 

- Starost: 33 let 

- Stopnja izobrazbe: gimnazijski maturant 

- Živi v Ljubljani 

OSEBNI PODATKI 

OSEBNE 

ZNAČILNOSTI IN 

NAČIN 

ŽIVLJENJA 

- Ambiciozen, a tudi len 

- Trmast, a fleksibilen 

- Inteligenten 

- Obožuje samostojne in inteligentne 

ženske 

- Rad nastopa 

OSEBNE 

LASTNOSTI 

- Rad surfa. PROSTI ČAS 

- »Vedno se lotevaj stvari, katerih te je 

najbolj strah.«  

- Zaradi velike želje po nastopanju pred 

ŽIVLJENJSKI MOTO 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 42 - 
 

ljudmi se je moral soočiti s strahom.  

- Zadovoljen je s tem, kar počne. 

- Ima določene ambicije, cilje, vendar 

dopušča odprte možnosti. 

- Ne podreja vsega karieri. 

- Žrtvovanje je del življenja.  

DELO IN KARIERA 

- Ne varčuje in ne zapravlja. 

- Biti potrošnik je stanje duha.  

- Misli, da ni potrošnik, nima potrošniške 

mentalitete. 

POTROŠNJA 

- Se predaja užitkom. 

- Užitki niso nujno povezani s denarjem. 

- Ne dopušča, da bi ga vodil užitek. 

- Razume filozofijo jing in jang. 

- Označi se za delnega hedonista. 

- Ima vest, da ne more biti vedno hedonist. 

ODNOS DO UŽITKA 

- Starša sta se ločila. 

- Navezan na mater. 

- Po ločitvi je postal zaščitnik matere. 

- Oče odsoten zaradi dela. 

- Ni pogrešal očeta.  

- Dober, prijateljski odnos z bratom. 

- Zaščitniški odnos do vseh ljubljenih. 

- Občutek nemoči ob trpljenju pomembnih 

drugih. 

DRUŽINSKI ODNOSI 

DRUŽINA IN 

NJENI VPLIVI 

- Mati je bila zelo liberalna. 

- Največji prepad v razmišljanju je med 

njegovo generacijo in generacijo starih 

staršev. 

- Ni pravega razumevanja tehnologije. 

- Njegovi starši imajo močno mnenje o 

MEDGENERACIJSKE 

RAZLIKE V 

RAZMIŠLJANJU 
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tem, kaj jim pripada: zdravstvo, šolstvo, 

varnost v državi. 

- Njegova generacija ne pričakuje ničesar. 

- Individualizem. 

- Zaradi staršev ima močne vrednote. 

- Mati imela odpor do tipičnih moških 

vedenj. 

- On ponotranjil materino zavračanje 

tipičnih moških vedenj. 

- Ločitev ni pokvarila slike poroke. 

- Poroka je proslavitev ljubezni. 

- Verjame v to, da sta dva lahko celo 

življenje skupaj, vendar se morata za to 

potruditi.  

- V prihodnosti se vidi z ženo. 

VPLIV DRUŽINE NA 

MNENJE 

- Starši neobremenjeni z njegovim stanom. 

- Tudi starša sta se pozno poročila, prav 

tako stara starša. 

ODZIVI DRUŽINE 

NA STAN 

ODNOS OKOLICE 

NA NJEGOV 

STAN 

- Občutil neodobravanje iz okolice. 

- Za ženske je mikaven, za moške in pare 

pa grožnja. 

- Občuti tudi pomilovanje pri starejših 

ljudeh, ker je samski . 

ODZIVI ŠIRŠE 

OKOLICE NA STAN 

- Ljudje bi ga različno opisali glede na to, 

kako dobro ga poznajo. 

- Vseeno mu je, kako ga vidijo drugi. 

MNENJE DRUGIH 

- Stvari je lepše početi v dvoje. 

- Ne bi smel biti samski po izbiri, ker je 

plehko. 

- Negativna lastnost samskega stanu je 

hrepenenje po pristnih trenutkih z drugo, 

ljubljeno osebo. 

SLABOSTI 

SAMSKOSTI  

NJEGOVO 

STALIŠČE DO 

SAMSKOSTI 
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- Samskost je kompenzacija, ker oseba ni 

dobila prave osebe. 

- Lahko izhaja tudi iz strahu pred 

odpiranjem, zaupanjem strahov nekomu. 

- Ima osamljene dneve in dneve, ko se 

počuti svoboden. 

- Ko si samski, se užitki razlikujejo od 

užitkov, ko si v paru.  

- Odvisno, ali znaš uživati življenje glede 

na odločitve in življenjske situacije. 

RAZLIKE MED 

SAMSKOSTJO IN 

VEZANOSTJO 

- Čustvena zrelost v odnosih je ključna. 

- Čustveno nezreli ljudje so težje sami ali 

v odnosu,  

- ostajajo v družbenih vzorcih, egoističnih 

potrebah.  

- Če znaš biti sam s sabo, je to 

predispozicija za dober odnos.  

- Dovoliti moraš osebi, da je lahko v 

nekaterih dejavnostih tudi sama. 

ČUSTVENA 

ZRELOST 

- Starejša generacija si predstavlja 

samskega, da živi v umazanem in 

nepospravljenem stanovanju, da hrepeni 

po ljubezni in je obupan. 

- Mlajša generacija si predstavlja 

uspešnega, dobro situiranega moškega, 

predatorja, z dobrim stanovanjem in 

dobrim avtom, ženskarja, ki jemlje odnos 

zelo plehko. 

STEREOTIPI 

SAMSKEGA 

MOŠKEGA 

DRUŽBENI 

VPLIVI 

- Zaščitniškost, samoaktivacija, samo-

prezervacija, malo primitivnosti zaradi 

več testosterona, malo živalskosti. 

- Izpostavljamo bolj negativne lastnosti pri 

nasprotnemu spolu, ker si veliko 

MOŠKOST 
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pozitivnih lastnosti delimo. 

- Delimo zaradi družbe. 

- Postajamo bolj svobodni – posameznik 

je začel dajati potrebe pred družbene 

zahteve. 

- Nima stereotipnih moških lastnosti. 

- Razvil močan odpor do tipičnih moških. 

- Vsi imajo sliko, da morajo biti z nekom. 

- Veliko parov je skupaj zaradi družbenih 

pravil. 

DRUŽBENI PRITISK 

 

10.1.2 Analiza prvega intervjuja 

Prvi intervjuvanec, Matjaž, je star 33 let, živi v Ljubljani in je po stopnji izobrazbe 

gimnazijski maturant. Zase pravi, da je ambiciozen, vendar len, trmast, a fleksibilen in 

inteligenten. Rad ima inteligentne in samostojne ženske, rad surfa in rad nastopa pred ljudmi. 

Meni, da bi ga ljudje opisali različno glede na to, kako dobro ga poznajo. Prijatelji bi ga na 

nek način, drugi, ki ga manj ali celo ne poznajo, pa drugače, vendar se s tem ne obremenjuje, 

saj je tudi sam velikokrat napačno presodil človeka na podlagi prvega vtisa. Drži se vodila: 

»Vedno se lotevaj stvari, katerih te je najbolj strah,« saj je ugotovil, da če želi uresničiti 

določene cilje, se bo moral najprej spopasti s strahom pred njimi.  

S svojim delom je zadovoljen. Ima ambicije in določene cilje, vendar pušča odprte možnosti 

za nove izzive in posledično spreminjanje ciljev. Vseeno pa ne podreja vsega karieri. 

Finančno je dobro situiran, vendar ne zapravlja niti ne varčuje preveč. Biti potrošnik, pravi, je 

stanje duha in sebe ne bi označil kot osebo s potrošniško mentaliteto. Se pa zna predajati 

užitkom, sploh tistim, ki niso povezani z denarjem. Vseeno ne dopušča, da bi ga vodil užitek. 

Obrazloži si filozofijo jing-jang, torej da če želi uživati, mora najprej delati. Označi se za 

delnega hedonista, saj pravi, da ima še vedno vest, da ne more biti ves čas hedonist.  

Poleg staršev in njega je v družini še brat. Oče je bil veliko odsoten zaradi dela, zato je bil 

zelo navezan na mater, sploh po ločitvi pa je postal njen zaščitnik. Pravi, da ni občutil 

manjkajoče figure očeta, saj je razumel očetov način življenja. Do vseh ljubljenih se počuti 

zelo zaščitniškega in opisuje strah pred občutki nemoči ob trpljenju svojih bližnjih (»Najbol 

grozn mi je, če mi kdo od družine al pa od prjatlou trpel zravn mene, pa da js ne bi mogu 
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preprečt.«). Z bratom ima od vedno zelo dober, prijateljski odnos, saj sta ju starša, še posebej 

mati vzgajala v tem duhu. Zadnjih pet let pa tudi stanujeta skupaj. Mati je bila z njima zelo 

liberalna, dovoljevala je izražanje sinov ter je sproščeno in brez sramu pristopala do 

tabuiziranih tem oziroma njegove radovednosti (»Ko je enkrat pršlo do tega, da je mene začel 

zanimat o seksu, mi je to zelo lepo predstavla. Brez kakršne koli zadrege vse lepo povedla.«). 

Veliko razliko vidi med razmišljanjem njegovih starih staršev in njim ter med starši in njim. 

Izpostavi nerazumevanje tehnologije in odnosa do nje (»Ja, tehnologija, mi nismo mel tega.«). 

Med njegovimi starši in njim pa opaža največjo razliko v mentaliteti, kaj vsakemu 

posamezniku pripada znotraj države (zdravstvo, šolstvo, varnost v državi) in obrazloži, da je 

najbrž to tako, ker so odraščali v družini, kjer sta stara starša preživela vojno in so večino časa 

preživeli v socializmu. Njegova generacija, ki pa je začela življenje v kapitalizmu, ne 

pričakuje od države ničesar. Vsak posameznik dela zase, sam, ter ne želi, da se kdo vtika vanj, 

sploh pa ne država. Od staršev je pridobil močne vrednote spoštovanja sočloveka, pomoči 

drugemu in prijaznosti. Poudari, da ločitev zanj ni iznakazila slike poroke. Poroko vidi kot 

proslavitev ljubezni in otroke kot prvo proslavitev tega zakona. Verjame, da sta lahko dva, če 

se potrudita, skupaj celo življenje. V prihodnosti se vidi z ženo. 

Moškost razume kot lastnosti, ki so pripisane moškemu spolu. Med te uvršča zaščitniškost, 

samoaktivacijo, samoprezervacijo, zaradi testosterona tudi primitivnost in tudi šovinizem. 

Zase pravi, da nima teh stereotipnih moških lastnosti, saj je po ločitvi staršev razvil močan 

odpor do tipičnih moških. V najstniških letih so ga določena moška vedenja motila, vendar ga 

danes ne več. Ta odpor do tipičnih moških vedenj je ponotranjil zaradi materinega zavračanja 

(»Njej je šlo na živce, če je vidla kšnega tipa scat tko ob cesti /…/ to sm js nekak ponotranju 

zrt tega pol še dodatno.«). Lastnosti delimo, ker smo tako družbeno naučeni, vendar se 

posameznik danes vedno bolj umika od teh zahtev, ki jih družba narekuje, in postavlja svoje 

potrebe in želje na prvo mesto. 

Starša sta z njegovim stanom neobremenjena, saj poznata področje, v katerem dela. Poleg 

tega sta se tudi onadva poročila pozno, prav tako stara starša. Neodobravanje zaradi stanu je 

večkrat občutil iz širše okolice. Za ženske je kot samski mikaven, za moške in pare pa grožnja 

(»To, da si samski, za ženske pomeni kukr "mmm", ampak za na primer pare pa moške se pa 

zlo ogroženo počutjo.«). S strani starejših ljudi pa je občutil pomilovanje, ker nima nobene 

partnerke (»Tud starejši ljudje in tko naprej je blo vedno tko, kukr da sm bogi, zato k sm 

samski.«).  
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Opiše dva stereotipa samskega moškega. Starejša generacija si predstavlja samskega 

moškega, bivajočega v umazanem in nepospravljenem stanovanju, ki hrepeni po ljubezni, je 

obupan in ima slab stil oblačenja. Mlajša generacija pa si predstavlja uspešnega, dobro 

situiranega moškega z dobrim stanovanjem in dobrim avtom, ženskarja, ki jemlje odnos zelo 

plehko. Sam pravi, da ima osamljene dneve in dneve, ko se počuti zaradi samskosti svoboden. 

Razlikuje užitke, ko si sam in ko si v paru. Samska oseba lahko živi polno življenje do 

določene meje, saj je lepše početi stvari v dvoje, ker lahko doživetje z nekom deliš (»Stvari je 

bol lušn počet v dvoje, to je dejstvo, zato k lahko vse svoje misli, pomisleke, strahove, 

ambicije, želje deliš z nekom, in to deliš z nekom, k te razume, k te podpira, k v bistvu nekak 

nahran potem še dodatno … to je trikrat lepš.«). Kasneje doda, da je odvisno, kako znaš 

uživati življenje glede na odločitve in življenjske situacije. Negativno lastnost samskega 

življenja vidi v hrepenenju po pristnih trenutkih z nekom, ki bi ti stal ob strani. Samskost 

razume kot kompenzacijo, ker oseba ni dobila prave osebe (»/…/ kot lisica pa grozdje. Ne 

more dosešt grozdja, pol pa "jah, sej sploh nism hotla tega grozdja".«). To lahko izhaja tudi iz 

strahu pred razkrivanjem, zaupanju svojih strahov nekomu. Samski ne bi smel biti po izbiri, 

saj je to zelo plehko. 

Za konec doda, da je pri odnosu ključnega pomena čustvena zrelost. Čustveno nezreli ljudje 

težje gojijo odnose in zato ostajajo v družbenih vzorcih, v egoističnih potrebah in težko 

ostajajo tako v odnosu kot samski. Matjaž meni, da če oseba zna biti sama s sabo, da ji ni 

dolgčas in da ni osamljena, je to dobra predispozicija za dober odnos. Ko si v paru, moraš 

razumeti tudi dejstvo, da partner potrebuje čas zase, torej mu dovoliti, da nekaj počne sam. 

Skozi intervju izpostavi, da je preveč parov skupaj samo zaradi družbenih pravil in pritiskov 

in da bi marsikateri par razpadel, če jih ne bi vezala neka tradicija (»Vsaj js poznam dost teh 

parov, k so skupi samo zato, da so skupi. A v bistvu sploh niso za skupi, pa bi bli trikrat bolj 

srečni, če ne bi bli skupi, ampak morjo bit skupi, ker tko je, to je družba, mormo bit.«).  

 

10.2 INTERVJU TIM 

S Timom sem opravljala intervju 19. januarja 2015 v eni izmed ljubljanskih kavarn in je trajal 

slabe pol ure. Pogovor je potekal sproščeno, z jasnimi in hitrimi odgovori. V nekaterih 

odgovorih je obrazložitev bolj posplošil ter pokazal, da mu osebne teme ne ustrezajo oziroma 

da ne govori o tem. Kljub temu pa ni bilo čutiti nobene napetosti pri odgovarjanju.  
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10.2.1 Kodiranje drugega intervjuja: 

Tabela 3: kodiranje drugega intervjuja 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

- Starost: 33 let 

- Stopnja izobrazbe: univerzitetna 

- Živi v Ljubljani 

OSEBNI PODATKI 

OSEBNE 

ZNAČILNOSTI 

IN NAČIN 

ŽIVLJENJA 

- Komunikativen 

- Odprt 

- Relativno netoleranten 

OSEBNE 

LASTNOSTI 

- Zadovoljen s službo. 

- Ima veliko ciljev in kariernih načrtov.  

- To počne zase, ne zaradi priznanja drugih. 

- Entuziazem črpa iz lastnega zadovoljstva.  

DELO IN KARIERA 

- Ima veliko športnih aktivnosti. 

- Zanje zapravi veliko prostega časa. 

- Služba pobere veliko koncentracije. 

- V prostem času išče sprostitev. 

PROSTI ČAS 

- Ne zapravlja na dnevni ravni. 

- Kar želi in potrebuje, si privošči.  

- Meni, da bi v zvezi na dnevni ravni 

zapravil več. 

- Odvisno od ženske. 

POTROŠNJA 

- Užitek mu je vodilo. 

- Užitek mu predstavlja določena aktivnost, 

izlet, razvajanje, ki mu veliko pomeni, a 

brez razkošnosti.  

- Veliko mu pomeni mir. 

ODNOS DO UŽITKA 

- Ni imel tradicionalne spolne delitve dela v 

družini. Oba starša sta opravljala vsa dela. 
DRUŽINSKI ODNOSI 

DRUŽINA IN 

NJENI VPLIVI 
- Velika razlika v razmišljanju s starši. 

- Starši so manj borbeno usmerjeni, bolj 

umirjeni. 

MEDGENERACIJSKE 

RAZLIKE V 

RAZMIŠLJANJU  
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- Zase pravi, da je veliko bolj direkten, manj 

toleranten, bolj agresiven v stvareh, ki jih 

počne. 

- Vzorce dobiš v družini. 

- V družini pobereš načela, ne obnašanja – 

bodisi agresivno bodisi umirjeno.  

VPLIV DRUŽINE NA 

MNENJE 

- Starša nimata problema z njegovo 

samskostjo.  

- V preteklosti je bil v resni zvezi. 

- Sedaj je bolj zadovoljen sam s sabo, poln 

energije. 

- Ima jasne ideje. 

- Se ne drži stereotipno začrtanih 

življenjskih poti. 

- Starša sta to sprejela in ga podpirata.  

- V klasičnem stilu življenja vidi pritisk na 

doseganje določenih korakov v določenem 

času. 

ODNOS STARŠEV 

DO STANU 

ODNOS 

OKOLICE DO 

NJEGOVE 

SAMSKOSTI 

- Mnenje okolice ga ne briga. ODNOS ŠIRŠE 

OKOLICE DO 

STANU 

- Preden ga spoznajo, imajo malo 

strahospoštovanja do njega. 

- Se ne vtika v stvari drugih. 

MNENJE DRUGIH O 

NJEM 

- Ne gre za željo ali odločitev za stan, 

ampak za občutek.  

- Če osebo začuti, se druži z njo.  

- To povezuje z njegovo prej omenjeno 

netolerantnostjo.  

VZROKI ZA 

SAMSKOST 

NJEGOVO 

STALIŠČE DO 

SAMSKOSTI 

- Ne občuti samote. OSAMLJENOSTI 
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- Porušena stereotipna ideja, kaj je moško, 

saj ni več družbeno tako urejeno. 

- Družbeni stereotip moškosti: močan, trden 

– zanika, saj meni, da je osebnostno 

pogojeno. 

- Ne čuti potrebe po dokazovanju, da je 

pravi moški. 

- Moškost: samostojnost, bolj odločni in 

manj kompromisni kot ženske. 

- Ne mara današnje moške samovšečnosti in 

pretirane skrbi za izgled. 

- Pravi moški bi moral ohranjati svoja 

načela, kar je odvisno od vzgoje. 

MOŠKOST 

DRUŽBENI 

VPLIVI 

- Meni, da ni oziroma ne pozna stereotipov, 

ki bi ga zaznamovali zaradi stanu. 

STEREOTIPI 

SAMSKOSTI 

- Družbeni stereotip: šola, partner, hiša, 

družina. 

- V tej situaciji je stalni pritisk po novem 

koraku. 

DRUŽBENI PRITISK 

 

10.2.2 Analiza drugega intervjuja 

 

Drugi intervjuvanec, Tim, je star 33 let, živi v Ljubljani in ima univerzitetno izobrazbo. Je 

komunikativen, odprt, vseeno pa se definira kot relativno netolerantnega (»Pomembnejše v 

stvareh al pa situacijah, k nekej štejejo, nisem toleranten do stvari, s katerimi se ne 

strinjam.«). Drugi imajo, preden ga spoznajo, nekoliko strahospoštovanja do njega, vendar 

kasneje spoznajo, da gre le za močno prezenco. Rad ima zasebnost in zato se tudi ne vtika v 

življenja drugih.  

Ima veliko ciljev in načrtov za prihodnost, ki si jih zastavlja zaradi sebe, ne zaradi priznanja 

drugih (»Ne delam tega zarad nekga priznanja drugih, da bom js rinu neko svojo stvar, zato da 

bom v očeh drugih zrasu.«). Entuziazem za nadgraditev znanja in karierno rast črpa iz 

lastnega zadovoljstva.  
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Veliko se ukvarja s športi, saj pravi, da je zaradi službe pod velikim pritiskom in mora biti 

zbran in skoncentriran, zato potrebuje v prostem času sprostitev (»v prostem času luftam 

glavo«).  

Na dnevni ravni ne zapravi veliko, vendar ko potrebuje kar koli ali si česa želi, si to privošči. 

Misli pa, da bi porabil več denarja, če bi bil v zvezi, saj bi si privoščil drugačne malenkosti, ki 

si jih sedaj ne (»Ko sm bil v zvezi, sem mogoče manj zapravu za tu socialno druženje zuni, 

sem pa več zapravu za neke, rečem vsakodnevne stvari, k jih pač zdej ne.«). Vodilo mu je 

užitek. Zase pravi, da uživa v določeni aktivnosti, izletu, kakšnih razvajanjih, vendar ne v 

klasičnih, stereotipnih vrstah uživanja.  

V njegovi družini dela niso bila razdeljena po spolu (»Nikol ni blo neke delitve, tko da bi lohk 

reku "ja, ata je biu za to, mama je bla za uno".«). Vsi so opravljali vse. Vseeno pa so vidne 

razlike v razmišljanju med njim in njegovima staršema. Predvsem vidi razliko v 

tekmovalnosti. Starša, pravi, sta bolj umirjena, zase pa meni, da je veliko bolj direkten, manj 

toleranten in bolj agresiven v stvareh, ki jih počne.  

Starša z njegovo samskostjo nimata težav. Pred leti je imel resno zvezo, v kateri se ni počutil 

dobro in ni bil več on. Sedaj je zadovoljen sam s sabo, poln energije. Starša sta videla razliko 

in jima je bilo zato toliko lažje to sprejeti in ga podpreti (»Sta bolj zadovoljna kr vidta, da sm 

tak, bolj veder, bol pouhn energije, tak kukr sm dejansko js.«). Da je samski, pravi, ni izbira. 

Ko bo začutil osebo, s katero se bo lahko pogovarjal, se bo tudi družil z njo. Če mu oseba ne 

ustreza, se preprosto ne druži z njo(»Če človeka ne začutm, ga pač ne bom prenašal.«), kar 

poveže s prej omenjeno netolerantnostjo. Se pa v tem obdobju dobro počuti.  

Družbeni stereotip sicer pravi, da bi moral biti »pravi moški« močan in trden, vendar se Tim s 

tem opisom ne strinja, saj meni, da je osebnostno pogojeno, kakšen si in zatorej kakšen boš 

kot moški. Poleg tega je stereotipna predstava o tem, kaj je moško, porušena, saj to ni več 

tako strogo družbeno določeno (»Itak na splošno zdej je problem bol v temu, da pač, je pač 

porušeno tisto stereotipno, kaj je moško, kaj je žensko, že zarad tega, zatu kr moški, al pa 

družina, ni več tako urejena, kot je bla včasih.«). Sam ne čuti potrebe po dokazovanju, da je 

pravi moški. Moškost vidi kot samostojnost, odločnost in v primerjavi z žensko vidi moškega 

kot manj kompromisnega. Današnje moške samovšečnosti in pretirane skrbi za zunanji izgled 

ne mara (»Pretirana samoušečnost, pa skrb zdej, kako bom zgledu, pa ne vem, pa pač kremca 

za podočnjake, ne vem, se mi men zdi pač absurdna.«).  
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Moški bi moral ohranjati svoja načela, ki so odvisna od vzgoje, ki jo pridobiš v otroštvu. 

Vzorce, načela pridobiš v družini, ne pa tudi obnašanja.  

V tradicionalnem stilu življenja vidi velik pritisk, saj moraš v določenem času dosegati 

določene korake in če jih zamujaš, nisi v skladu z normativi, ki jih postavlja družba (»Kr tam 

je stalno nek presing, pa neki projekti …«). Mnenje okolice Tima ne zanima in zato tudi ne 

pozna nobenih stereotipov, ki bi jih družba lahko postavila za samskega moškega. 

10.3 INTERVJU ANDREJ 

Intervju z Andrejem sem izpeljala 5. februarja 2015 v Ljubljani v času kosila. Intervju je trajal 

nekaj več kot pol ure. Andrej je bil sprva nekoliko začuden nad začetkom intervjuja in je 

potreboval nekaj časa, da se je nekoliko sprostil in začel odgovarjati. Med intervjujem je bilo 

občutiti, da o nekaterih temah veliko razmišlja, saj je teme, kot sta obžalovanje 

nedokončanega študija in ustvarjanje družine ponovil kar nekajkrat. Vseeno pa je bilo 

zaslediti kanček upanja in pripravljenosti, da se stan še lahko spremeni.  

10.3.1 Kodiranje tretjega intervjuja:  

Tabela 4: kodiranje tretjega intervjuja 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

- Starost: 54 let 

- Stopnja izobrazbe: srednja šola 

- Živi v Ljubljani 

OSEBNI PODATKI 

OSEBNE 

ZNAČILNOSTI 
- S kolegi igra košarko. 

- Redno kolesari. 

- S športom se ukvarja že od mladosti. 

- Vrtnari. 

PROSTI ČAS 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 53 - 
 

- Sebe opiše kot tečnega. 

- Včasih je bil bolj umirjen. 

- V preteklosti se opiše kot romantika. 

- Danes bolj realist. 

- Ko je bil mlad, je imel težave s seboj. 

- Moti ga, če kdo kaj očita, sam pa 

počne isto. 

- Moti ga, če se kdo vtika v tuje zadeve. 

- Moti ga, če ga kdo poskuša 

spreminjati. 

- Moto: »Skrbi zase, pa boš imel celo 

življenje dovolj dela.« 

OSEBNE 

LASTNOSTI 

- Delno zadovoljen s službo. 

- Nima ambicij. 

- Ob delu je študiral, vendar študija ni 

dokončal. 

- Obžaluje, da ni dokončal študija. 

- S tem bi dobil samopotrditev, da je 

sposoben. 

- Manjkala mu je spodbuda. 

- Mogoče bi ga ženska takrat 

motivirala. 

DELO IN KARIERA 

STIL ŽIVLJENJA 
- Meni, da verjetno zapravi več, kot bi 

smel s svojo plačo. 

- V mladosti je bolj varčeval. 

- Vlagal v hišo. 

POTROŠNJA 

- Skromno razvajanje. 

- V mladosti veliko potoval. 

- Danes si ne more privoščiti dragih 

potovanj. 

- Hodi v naravo. 

- S kolesom gre po Sloveniji. 

ODNOS DO UŽITKA 

- Oče je veliko pil in se občasno znašal DRUŽINSKI ODNOSI DRUŽINA IN NJEN 
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nad materjo. 

- Živeli so skromno. 

- Odnos s sestro je bil v mladosti dober. 

- Zaščitniški do matere. 

- Oče mu je kasneje pomagal pri gradnji 

hiše. 

- Opozori, da oče ni bil slab človek. 

VPLIV 

- Oče se je želel pred sodelavci 

pokazati, kdo je glava družine. 

- To ga je motilo. 

- Ne strinja se z grobostjo nad žensko. 

- Vpliv pokažeš na drugačen način. 

MEDGENERACIJSKE 

RAZLIKE V 

RAZMIŠLJANJU 

- Starši so vzor. 

- Ko si odrasel, želiš zavedno ali 

nezavedno pozabiti nekatere stvari. 

- Pobral je veliko negativnih lastnosti 

od staršev. 

- Da je tečen, je pobral od staršev 

- Predolgo je živel pri starših. 

VPLIV DRUŽINE NA 

MNENJE  

- Dobival je pripombe od staršev. 

- Pozno se odselil od staršev – pri 37ih 

- Oče je želel, da bi se odselil prej. 

- Meni, da so bile te pripombe 

upravičene in celo pozne. 

- Oče je imel neprimerne pripombe o 

samskosti, mati je pristopala na lepši 

način 

ODNOS DRUŽINE 

DO SAMOSKOSTI ODNOS OKOLICE 

DO STANU 

- Starši in prijatelji so obupali. 

- Nihče ne sprašuje več. 

ODNOS OKOLICE 

DO STANU 
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- Punce ni imel kam pripeljati. 

- Punc ni želel že po dveh zmenkih 

predstavljati staršem. 

- Sedaj že nekaj časa ni bil z nobeno. 

- Hodil na delo v tujino. Težko imaš 

resno zvezo, če delaš v tujini. 

- Ni dobil ženske, ki bi mu bila všeč in 

ki bi ji bil on všeč.  

VZROKI ZA 

SAMSKOST 

NJEGOVO 

STALIŠČE O 

SAMSKOSTI 

- Ne vidi veliko prednosti. 

- Drugi vidijo prednost v tem, da se mu 

ni potrebno prilagajati. 

- Vidi bolj slabosti, sploh s starostjo. 

- Strah pred prihodnostjo in slabo 

pokojnino. 

- Otroci bi mu lahko pomagali. 

- Visoki stroški za eno osebo. 

- Ni imel stroškov z otroki. 

- Ni imel skrbi z otroki. 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SAMSKOSTI 

- Nima otrok, torej nima potomcev. 

- Dva do trikrat na leto se spomni na to.  

- Razmišlja, kako bi bilo, če bi imel 

otroke. 

RAZMIŠLJANJE O 

NASLEDNIKIH 

- Naučen, da živi sam. 

- Če dobi nekoga, se bo težko privadil. 

- Pred leti je poskusil iskati partnerko 

preko interneta. 

SAMSKO ŽIVLJENJE 

- Ne počuti se osamljen. 

- Ima svojo družbo prijateljev. 

- Ima hišnega ljubljenčka, psico. 

OSAMELJNOST 

- Fizična moč, da si značajsko trden in 

močan. 

- Da nisi slabič. 

MOŠKOST 
DRUŽBENI VPLIVI 

- Pozna še dva samska moška, STEREOTIP 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 56 - 
 

- za enega ne pozna razloga, 

- za drugega meni, da je gej. 

SAMSKEGA 

MOŠKEGA 

- Ne moreš biti na silo z nekom. 

- Če ni že v začetku dobro, potem se z 

leti samo še slabša. 

DRUŽBENI PRITISK 

 

10.3.2 Analiza tretjega intervjuja: 

Tretji intervjuvanec, Andrej, je star 54 let, ima srednješolsko izobrazbo in živi v Ljubljani. V 

prostem času rad igra košarko s kolegi, kolesari že vrsto let ter vrtnari. Sebe skromno in 

negativno opiše, da je tečen in da je bil v mladosti veliko bolj umirjen, kot je sedaj. Temu 

doda, da se je iz romantika spremenil v realista (»Na osnovi tega, če hodm tud v naravo, bi 

loh reku da sm tud romantik … sam ne vem, če sm več to, … zdej sm bolj realist.«). Pred leti 

se je veliko obremenjeval sam s sabo in imel zato težave, vendar jih nima več. Našteje kar 

nekaj stvari, ki ga motijo pri ljudeh in pri odnosu do njega, kot na primer, če kdo nekaj očita, 

počne pa isto, ali pa če se kdo vtika v tuje zadeve ali če ga kdo poskuša spreminjati. Zato tudi 

kot neke vrste moto izpostavi, naj vsak skrbi zase in bo imel za celo življenje dovolj dela.  

S svojim delom je delno zadovoljen, saj pravi, da je plača slaba. Tudi ambicij nima več. V 

mladosti obžaluje, da je pustil študij, saj meni, da bi imel z višjo izobrazbo boljšo službo z 

večjo plačo (»/…/ pa sm ga polomu, ne. K če bi doštudiru, ne, bi sigurno bil na višjem 

delovnem mestu z večjo plačo.«). Poleg tega bi dobil samopotrditev, da je sposoben. Razlog 

za to je, pravi, da ni imel prave spodbude in da bi v primeru, da bi imel partnerko, mogoče 

našel motivacijo v njej.  

Zna si privoščiti in se razvajati, čeprav bolj skromno. V mladosti je moral zaradi gradnje hiše 

veliko bolj varčevati. Si je pa vseeno privoščil potovanja, ki si jih danes ne more več. 

Nadomestilo najde v sprehodih v naravo in kolesarjenju po Sloveniji.  

Pri družini izpostavi očeta in njegovo popivanje ter kasnejše znašanje nad materjo. Zaradi 

tega je velikokrat branil mater in postal njen zaščitnik. Sploh pred sodelavci se je oče želel 

pokazati, kdo je glavni v družini, kar Andreju ni bilo všeč. Vseeno pa opisuje očeta kot 

dobrega moškega, ki mu je ob gradnji hiše veliko pomagal. Ima še sestro, s katero sta se v 

mladosti dobro razumela, današnjega odnosa pa ne omenja (»Drgač s sestro sm se v mladosti 
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krasno razumel, nisva mela nobenih težav.«). Z družino so skromno živeli (»Mi smo bolj 

skromno živel, smo živel v enosobnem stanovanju štirje /…/ Izobilja nismo mel nikol.«).  

Pravi, da sta starša vzor, vendar da kot odrasel zavedno ali nezavedno želiš nekatere stvari in 

vedenja, ki si jih prevzel od staršev, pozabiti. Zase meni, da je več negativnih lastnosti prevzel 

od staršev. Predstave o vlogah moškega in ženske v družini ima podobne, kot sta jih imela 

njegova starša. Moški mora biti glavni, vendar svoje moči in vpliva ne bi smel kazati z 

grobostjo. Moški mora biti fizično krepak, značajsko pa trden in močan ter ne slabič. Andrej 

se nikoli ni obremenjeval s temi moškimi lastnostmi, je pa o njih kdaj premišljeval (»Prišli so 

kašni trenutki, da me je to tko prijel, okupiral, kako bi reku, da bi se pa s tem ukvarjal al pa 

obremenjeval, pa ne.«).  

Od staršev se je odselil šele pri sedemintridesetih letih in zato je bilo veliko pripomb s strani 

očeta. Zanje pravi, da so bile upravičene in da bi mu jih moral povedati prej. Tudi na 

samskost je slišal opazke, oče je imel bolj neprimerne, mati pa je vprašala na lepši način. Po 

štiridesetem letu so starši in prijatelji obupali in nehali spraševati.  

Zaradi sobivanja s starši je kot enega izmed vzrokov, da je samski, omenil tudi, da ni imel 

prostora, kamor bi lahko pripeljal žensko, brez da bi jo moral predstaviti staršem. Sestra se je 

zgodaj odselila in se temu izognila. Sedaj pa že nekaj časa ni bil z nobeno. Poleg tega opozori, 

da je pet let delal v tujini in bi bilo težko vzdrževati zvezo pri takšnemu načinu življenja. 

Poenostavi, da ni bilo ženske, ki bi bila njemu všeč istočasno kot on njej.  

Ob razmišljanju o svoji samskosti izpostavi, da nekajkrat na leto pomisli, da nima otrok in s 

tem potomcev (»Pa ja, tko, kdaj pa kdaj, dvakrat, trikrat na let, k pride kašna taka debata, al 

pa kej, pa se pol spomneš, pa si rečeš "lej, k nimaš zanamce", al kako se že reče … 

naslednikov.«). Meni, da bi bilo verjetno zanimivo z njimi. Poleg tega dodaja, da bi z njimi 

bila tudi prihodnost malo bolj svetla, saj bi mu lahko pomagali na stara leta. Kot eno izmed 

slabosti samskega življenja namreč vidi tudi to, da v hiši živiš sam in sam plačuješ položnice 

(»Če maš otroke, pa da se z njimi uredu razumeš, verjetno, ko boš star, tu lahko kako 

pomagajo, ne, tko z dejanji al pa tud finančno.«). Zaveda pa se, da po drugi strani ni imel 

nobenih dodatnih stroškov in skrbi, ki pridejo z otroki.  

Ker je bil vedno sam in že dolgo časa tudi živi sam, je navajen na takšno življenje. Večkrat 

izpostavi nekakšno skrb v primeru, da bi našel partnerko, kako bi se prilagodil nanjo in se 

navadil na situacijo (»Pa težko je, zdej, to, k nimam zdej te izkušnje, se navezat pa z nekom 
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živet, bo zlo zanimiv, če bom to nrdil. /…/ Men je bolj zanimiv to, da kolk se bom prilagodil, 

če se bom, ne, da pustiš nekomu svobodo pr teb, ne.«). Pred leti je poskusil tudi iskati 

partnerko preko interneta, vendar pravi, da to ni zanj, saj samo iz prebranega opisa ne moreš 

ugotoviti, ali je oseba zate ali ne. Osamljenega pa se vseeno ne počuti. Veliko se druži s 

prijatelji. Od vedno ima hišno žival in sedaj ima psa.  

Poleg sebe pozna samo še dva samska moška. Za enega ne pozna tehtnega razloga, za drugega 

pa sumi, da je homoseksualec. V istem času pove tudi, da on ni homoseksualec (»Za tega, k 

ga pa zdej poznam, pa mislim js, pa tud moji kolegi, da je mogoče homoseksualec. Js osebno 

nism.«). 

Meni, da ne more biti na silo z nekom, saj če v začetku ne postaviš dobrih temeljev, je skozi 

celotno življenje nekaj narobe in se lahko konča z ločitvijo. 

 

10.4  INTERVJU  JANI 

Z Janijem sem opravila intervju 10. februarja 2015 pozno popoldne. Intervju je trajal nekaj 

več kot pol ure v zelo sproščenem ozračju. Jani ni imel zadržkov pri odgovarjanju in je tudi 

vse zelo razložil, velikokrat tudi s primeri.  

10.4.1 Kodiranje četrtega intervjuja: 

Tabela 5: kodiranje četrtega intervjuja 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

- Starost: 34 let 

- Stopnja izobrazbe: gimnazijski maturant 

- Živi v Ljubljani 

OSEBNI PODATKI 

OSEBNE 

ZNAČILNOSTI IN 

NAČIN 

ŽIVLJENJA 

- Je flegmatik, optimist, empatičen, naiven 

- Energičen 

- Moto: »Živi in pusti živeti.« 

- Vsak naj se vtika samo v svoje zadeve 

OSEBNE 

LASTNOSTI 

- Igral je klavir in igral je v skupinah. 

- Treniral je rokomet. 

- Je amaterski kolesar. 

PROSTI ČAS 
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- Zaradi službe nima veliko časa za hobije. 

- Zelo rad ima živali. 

- Do nedavnega je imel domačo žival. 

- Na karierni poti se še ne ustavlja. 

- Nima ambicij stati na vrhu piramide 

neke institucije. 

- S tem delom čuti, da spreminja svet. 

- Vzpenja se, ker so ljudje v okolici videli 

njegovo delo in ga potiskajo naprej. 

- Pomemben mu je faktor osebnega 

dohodka. 

- Ne naredi veliko, da bi prišel na višji 

položaj. 

DELO IN KARIERA 

- Veliko stroškov s stanovanjem. 

- Včasih ni imel toliko denarja. 

- Danes dobro dela z njim. 

- Pri sebi je razčistil, kaj je tisto, kar res 

rabi. 

- Ne kupuje več impulzivno. 

POTROŠNJA 

- Rad se razvaja. 

- »Moj užitek je moj užitek.« 

- Tega si ne dovoli vzeti. 

- Opiše se kot hedonist. 

ODNOS DO UŽITKA 

- Nima veliko pravih prijateljev. 

- Tisti, ki so, mu veliko pomenijo in bi 

zanje naredil marsikaj. 

- Veliko kolegov, ki so vezani na 

posamezne aktivnosti. 

PRIJATELJI IN 

KOLEGI 

- Ima visoko izobražena starša. 

- V otroštvu sta se starša veliko in 

intenzivno ukvarjala z njima. 

- Kasneje sta bila bolj samorastnika, saj 

sta bila tako samostojna. 

DRUŽINSKI ODNOSI 
DRUŽINA IN 

NJEN VPLIV 
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- Starša sta ju hitro naučila odgovornosti. 

- V otroštvu so bile tradicionalne delitve 

dela v družini. 

- V družini so bili povprečni odnosi. 

- Z njegove strani manj pristen odnos. 

- Ko je odrasel, so se odnosi izboljšali. 

- Še posebej z materjo ima globok odnos. 

- Oče je introvertiran in se ne pogovarja 

veliko. 

- Ve, da ga ima oče zelo rad in ga podpira. 

- S starejšim bratom si nista najbolj blizu, 

ker sta zelo različna. 

- Oba sta zadovoljna z odnosom. 

- Starša sta starejša in sta odraščala v 

povojnih letih, ko je bilo veliko 

pomanjkanja. 

- Odnos do hrane, ne prenašata nasilja. 

- Bala sta se, da bosta sinova zapadla v 

kriminal, ker sta hodila na zabave. 

MEDGENERACIJSKE 

RAZLIKE V 

RAZMIŠLJANJU 

- Dobiva opazke v smislu nenamerne 

pasivne agresije. 

- Se je že vprašal, ali mislijo, da je gej. 

- Ne čuti pritiska s strani staršev, ker se 

nikoli nista ozirala na družbena pravila, 

kdaj in kako je potrebno imeti družino. 

- Ob maminih opazkah se je počutil 

bedno, bil je jezen. 

- Ve, da ni namerna pasivna agresija. 

- Mati je bolj tista, ki je v stiski in išče 

tolažbo, potrditev. 

ODNOS DRUŽINE 

DO NJEGOVE 

SAMOSKOSTI 
ODNOS OKOLICE 

DO NJEGOVEGA 

STANU 

- S strani prijateljev ne čuti pritiska. 

- Imajo več informacij glede njegove 

zasebnosti. 

ODNOS ŠIRŠE 

OKOLICE 
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- Ne čuti pritiska iz okolice. 

- Mogoče kdaj začuti sum, da je gej. 

- Drugi bi ga opisali, kot se je on, vendar 

bi dodali še, da je vihrav, dober za 

vsebinske zadeve, da je zelo 

samozavesten in da je mož besede.  

MNENJE DRUGIH O 

NJEM 

- Prednosti vidi v praznem stanovanju. 

- Z nobenim se ti ni potrebno usklajevati. 

- Slabost pa so visoki stroški. 

- Občasno mu postane dolgčas. 

- Ko si bolan ni nikogar, da poskrbel zate. 

- Zaradi lastništva stanovanja se počuti 

nelagodno. 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SAMSKEGA 

ŽIVLJENJA 

NJEGOVO 

STALIŠČE DO 

SAMSKOSTI 

- Situacija ga ne obremenjuje. 

- Ko je zaključil z zvezo v preteklosti, je 

bil obupan. 

- Samski, ker mu tako ustreza. 

- Ne pomisli, da bi bil z žensko samo zato, 

da bi bil v zvezi. 

- Se ne počuti se osamljeno. 

- Všeč mu je samota, saj se zaradi službe 

in načina življenja veliko dogaja. 

LASTEN ODNOS DO 

STANU 

- Razlika je v obveznosti in prostemu 

času. 

- Poročeni in tisti z otroki so naredili 

»podkliko«. 

RAZLIKA MED 

SAMSKOSTJO IN 

VEZANOSTJO 

- Moškost pomeni, da se znaš postaviti 

zase, znaš sprejeti odgovornost, da ne 

zbežiš, ko postane težko. 

- V večini se tega drži. 

MOŠKOST 

DRUŽBENI 

VPLIVI 
- Stereotip: Doma je zanemarjeno in 

nepočiščeno, doma hodi v spodnjem 

perilu, živi samo od testenin in 

STEREOTIP 

SAMSKEGA 

MOŠKEGA 
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paradižnikove omake in instant hrane.  

- V tem opisu se najde samo v 

pospravljanju. 

- Sum homoseksualnosti. 

- Ne razume, zakaj so nekateri v paru. 

- Ljudje ne znajo biti sami. 

- Nezmožnost biti sam je razlog za mnogo 

ločitev. 

- Sam bo z veseljem s punco, ki mu bo 

obrnila glavo. 

DRUŽBENI PRITISKI 

 

10.4.2 Analiza četrtega intervjuja: 

Četrti intervjuvanec, Jani, je star 34 let in je gimnazijski maturant. Živi v Ljubljani. Je 

flegmatik, optimist, zna biti naiven in zelo empatičen ter energičen (»So mislni, da sm 

hiperaktivc, k sm biu mali.«). Živi po načelu »živi in pusti živeti«, saj misli, da se ljudje 

preveč vtikajo v zadeve drugih. Igral je klavir in bil kasneje član različnih glasbenih skupin. 

Treniral je rokomet, a je zamenjal skupinske športe za individualni, kolesarski užitek. Redno 

trenira in nabira kondicijo za različne maratone. Je velik ljubitelj živali. Drugi bi ga, po 

njegovem mnenju, opisali podobno, vendar bi verjetno dodali, da zna biti vihrav, da je dober 

za vsebinske, a nekoliko manj za tehnične zadeve, da je samozavesten in da drži besedo, saj 

meni, da je v današnjem svetu preveč vse samo na papirju in premalo v zaupanju na besedo.  

Glede kariere Jani pravi, da ima še veliko stopnic pred sabo, vendar se ne žene za nazivom ali 

pozicijo (»/…/ tko da js dejansko, recimo, neke ambicije, da bi imel kariero, da bi bil na vrhu 

neke piramide in bil tam glavni šef, nimam.«). Čeprav sam nima tako velike želje po 

vzpenjanju po lestvici, pa se mu vseeno obetajo višji položaji, saj dobro dela in je cenjen ter 

ga sodelavci potiskajo naprej. Z delom, ki ga opravlja, je zadovoljen in čuti, da pomaga (»Na 

ta način, kot zdej funkcioniram, dejansko delam razlike v svetu.«). Vseeno pa mu je 

najpomembnejši faktor osebnega dohodka.  

Jani pravi, da se je z denarjem naučil razpolagati, saj je razčistil pri sebi, kaj potrebuje in sedaj 

ne nakupuje več impulzivno, kadar nekaj vidi (»Od snikersov v trgovini, do kšnih sončnih 

očal za dvesto evrov, k so bla pač tok lepa, zdej pa tega dejansko ne počnem več, pa se na 
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bančnem računu vsak mesec pozna.«). Vseeno pa se rad razvaja in pravi, da je njegov užitek 

samo njegov in si tega ne dovoli vzeti. Opiše se kot hedonista.  

Ima visoko izobražena starša, ki sta se z njim in njegovim starejšim bratom veliko ukvarjala. 

Ker sta bila z bratom zelo samostojna in sta se veliko naučila samo z opazovanjem, sta jima 

starša veliko prepustila in jima tako privzgojila odgovornost in samostojnost. V družini, pravi, 

so bili povprečni odnosi, dokler ni odrasel, saj ni imel do staršev pristnega odnosa. Sedaj ima, 

še posebej z materjo, zelo dober odnos. Oče je introvertiran tip človeka in se zato le redno 

pogovarja z njim, ve pa, da ga ima rad in da ga podpira. Starša sta starejša in sta odraščala v 

povojnih letih, kar je pomenilo, da so doživeli pomanjkanje, kar se danes pozna na 

razmišljanju in obravnavanju vsakdanjih tem, kot so odnos do hrane, zavračanje nasilja in 

strah pred tem, da bi sinova zaradi nočnih zabav zapadla v kriminalno družbo. Z bratom si 

nista najbolj blizu, ker sta si zelo različna. Brat je po očetu, torej je zelo introvertiran, Jani pa 

je zelo odprt in komunikativen. Vseeno sta zadovoljna z odnosom, ki ga imata, in ve, da se 

lahko vedno zanese nanj. V otroštvu je še zasledil tradicionalno delitev vlog v družini, vendar 

je kasneje ni več bilo opaziti.  

Glede njegove samskosti je v družini velikokrat zasledil nenamerne pasivno agresivne 

opazke, sploh z mamine strani (»Tko, recimo, me ne vprašajo "Zakaj nimaš punce?", ampak 

te vprašajo "A bom js še dočakala, da boš ti enga dneva prpelu predstavt svojo izbranko?"«). 

To ga razjezi, a se hkrati zaveda, da je v večji stiski mati in da v tem išče tolažbo, potrditev. 

Pomislil je tudi, ali starši mislijo, da je homoseksualec, vendar je zaradi nekaj resnih zvez s 

puncami v preteklosti to misel prekinil. Vseeno pa ne čuti pritiska s strani staršev, saj se ne 

ozirajo na družbena pravila, kdaj je potrebno dobili punco, do kdaj otroke itd.  

Pravi, da nima veliko pravih prijateljev, vendar mu tisti, ki so, veliko pomenijo in bi zanje 

naredil marsikaj. Ima pa veliko kolegov zaradi vseh svojih aktivnosti (»Kolegov mam pa tok, 

da sm že dvakrat v življenju mogu čistko narest.«). Razlika med njim kot samskim moškim in 

med poročenim prijateljem je predvsem v prostem času in obveznostih, ki jih ima. Tako so si 

poročeni prijatelji naredili »podkliko«, s katero hodijo na družinske piknike, na katere so sicer 

vabljeni tudi samski prijatelji, med njimi tudi Jani, vendar se ne odločajo pogosto, da bi se jih 

udeleževali. Ko pa se dobijo, je odnos vedno enak. Z njihove strani ne čuti pritiska zaradi 

samskega stanu, saj ga poznajo in vedo več podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja in 

jih zato ne skrbi. Tudi iz širše okolice ne čuti pritiskov, mogoče samo kdaj občuti, da se kdo 

sprašuje, če je mogoče gej.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 64 - 
 

V življenju brez sostanovalca vidi prednost, saj se mu z nikomer ni treba usklajevati in se mu 

prilagajati. Hkrati pa je prav to tudi slabost, saj mora sam plačati vse položnice. Omeni pa 

tudi, da kdaj postane dolgčas in bi bilo sploh v dnevih, ko je bolan ali poškodovan, lepo imeti 

nekoga, ki bi poskrbel zanj. Ker je lastnik tako velikega stanovanja, se počuti nelagodno, zato 

velikokrat zamolči to dejstvo.  

Samski stan ga ne obremenjuje, saj je samski, ker mu tako ustreza in si je takšno življenje 

sedaj izbral. Pred časom, ko je zaključil resno zvezo, je bil obupan in si je želel, da bi takoj 

dobil novo punco. Danes ne pomisli več na to, da bi bil z žensko samo zato, da bi bil v zvezi. 

Ne počuti se osamljenega in celo ceni samoto, saj ima zaradi službe dovolj dogajanja.  

Moškost je po njegovem mnenju to, da se znaš postaviti zase, znaš sprejeti odgovornost in da 

ne zbežiš, ko postane težko. Zase meni, da se v večini tega drži.  

Stereotip samskega moškega je, da ima doma zanemarjeno in umazano, se sprehaja po 

stanovanju samo v spodnjem perilu in si skuha samo osnovne in preproste jedi. V opisu se 

Jani najde samo glede čiščenja stanovanja. Pravi, da živi sam v velikem stanovanju in da je ob 

vselitvi veliko časa zapravil za čiščenje celote. Zato je sedaj spremenil način in počisti samo 

nujne prostore, kot so kopalnica in stranišče, ostalo pa je odvisno od obiskov in potrebe. 

V zaključku se Jani sprašuje, zakaj nekateri čutijo, da morajo biti v zvezi, čeprav jim oseba 

mogoče ne ustreza. Ljudje ne znajo biti sami in ta nezmožnost je lahko tudi razlog za kasnejšo 

ločitev. Vseeno pa zase meni, da ko bo prišla tista prava oseba, jo bo pripravljen sprejeti. 

 

10.5  INTERVJU PETER 

 

Intervju s petim moškim je bil izpeljan 16. februarja 2015 in je trajal nekaj več kot pol ure. 

Peter je bil skozi celoten intervju zelo sproščen, se vmes kdaj pošalil in hkrati na vsa 

vprašanja odgovoril suvereno. Ni imel zadržkov in ni bilo občutiti nobene neprijetnosti.  
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10.5.1 Kodiranje petega intervjuja 

Tabela 6: kodiranje petega intervjuja 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE  

- Starost: 57 

- Izobrazba: poklicna 

- Živi v Kanalu ob Soči 

OSEBNI PODATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSEBNE 

ZNAČILNOSTI 

IN NAČIN 

ŽIVLJENJA 

- Rad zabava ljubi 

- Rade volje pomaga 

- Svobodnjak 

- Rad potuje 

- Ne mara se kregati 

- Z vsemi v dobrih odnosih 

- Nima skrbi 

- Ne postavlja si ciljev  

- Živi z danes na jutri 

- Rad improvizira sproti 

OSEBNE LASTNOSTI 

- Z delom in sodelavci je zadovoljen. 

- Z vodstvom in odnosom med njimi ima 

probleme. 

- Nima več toliko energije za toliko dela. 

- Ob nestrinjanju pove svoje mnenje. 

- Nikoli ni bil ambiciozen. 

- Do poklica je želel priti zaradi sebe. 

- Žal mu je, ker ni šel na pomorsko šolo. 

- Kasneje je poskušal dobiti delo na barki, 

vendar ga ni dobil. 

- Na morju se počuti zelo dobro. 

- Za poklic električarja se je odločil zaradi 

prijateljev, ki sta se istočasno vpisovala v 

srednjo šolo. 

- Danes je sprijaznjen in je vseeno 

zadovoljen. 

DELO IN KARIERA 
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- Je bolj oseba, ki zapravlja. 

- Ko je še živel z materjo, si je stroške 

bivanja delil z njo. 

- Spremeniti bo moral način življenja. 

POTROŠNJA 

- Živi skromno, vendar si zna privoščiti. 

- Ko nekaj želi narediti, to naredi. 
ODNOS DO UŽITKA 

- V preteklosti je pozimi veliko smučal. 

- Vedno je imel skupino ljudi, s katerimi je 

igral nogomet, vendar jih sedaj nima več. 

- Poleti kolesari. 

PROSTI ČAS 

- Ima veliko prijateljev. 

- Največ jih je še iz mladosti, ki živijo blizu 

njega, ali iz službe. 

PRIJATELJI 

- Ima še sestro in brata, s katerima ima 

dobre odnose. 

- Tudi s starši je imel zelo dobre odnose. 

- Pohvali vzgojo. 

- Oče ga je kaznoval z delom na vrtu. 

- Kasneje mu je bil hvaležen, saj je znal 

različna dela. 

- Ni živel v pomanjkanju, vendar je bil 

naučen na skromno življenje. 

DRUŽINSKI ODNOSI 

DRUŽINA IN 

NJENI VPLIVI 

- Razlike med starši in njim so v 

sprejemanju novih stvari. 

- Odraščali v drugačnih pogojih, preživeli 

vojno in zato so težje sprejemali novosti. 

- Vedno si je mislil, da so starokopitni. 

MEDGENERACIJSKE 

RAZLIKE V 

SPREJEMANJU 

- Družina ni pritiskala nanj zaradi 

samskega stanu. 

- Če je mati kdaj vprašala po punci, se je 

vedno pošalil z njo, da ni bilo resnega 

pogovora. 

- Ni se obremenjeval s tem, kaj je rekla 

ODNOS DRUŽINE DO 

STANU 

ODNOS 

OKOLICE DO 

NJEGOVE 

SAMSKOSTI 
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družina. 

- Med prijatelji so se veliko šalili na račun 

samskosti. 

- Nikoli ne zameri. 

ODNOS OKOLICE DO 

STANU 

- Drugi bi ga opisali kot neresnega. 

- Po njegovem mnenju nimajo veliko 

slabega povedati čezenj. 

MNENJE DRUGIH O 

NJEM 

- Prednosti vidi v tem, da si lahko kadar 

koli z žensko, ki ti je všeč. 

- Če si poročen, lahko o tem samo sanjaš 

ali pa se spozabiš in s tem postaviš celo 

družino na kocko. 

- Če bi imel družino, ne bi mogel toliko 

potovati. 

PREDNOST 

SAMSKEGA 

ŽIVLJENJA 

NJEGOVO 

STALIŠČE DO 

SAMSKOSTI 

- V času praznikov je nerodno, saj ne želi 

biti v breme kakšni družini, čeprav ga 

povabijo.  

- Ne vidi veliko slabih strani samskosti. 

- Kdaj ne more sodelovati pri pogovorih, 

saj ne pozna nekaterih družinskih težav. 

- Omeni praznike in podatek, koliko 

samomorov je med njimi. 

- Sam ni med njimi. 

- Ne počuti se osamljeno. 

- Ima svoj krog ljudi, zaradi katerih tega ne 

občuti. 

- Skrbi ga, da bi morala v primeru bolezni, 

skrbeti zanj brat in sestra. 

SLABOSTI 

SAMSKEGA 

ŽIVLJENJA 

- Razlikuje moškost v družini in moškost 

samskega moškega. 
MOŠKOST 

DRUŽBENI 

VPLIVI 
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- Razlike so v odgovornosti, resnosti, 

skrbeh. 

- Izpostavi, da se ve, kaj so moška opravila 

in kaj ženska. 

- S tem se ne obremenjuje. 

- Samskega moškega poimenuje »stric«. 

- Stereotip samskega je, da bo na stara leta 

siten. 

- Sam je bil kdaj primerjan s starejšim 

samskim moškim, ki je bil bolj sitne 

narave. 

- Vsi so lahko sitni ne glede na to, ali so 

poročeni ali ne 

- Če imaš dober avto, denar, lahko dobiš 

žensko. 

- Se ne obremenjuje s tem. 

STEREOTIP 

SAMSKEGA 

MOŠKEGA 

 

10.5.2 Analiza petega intervjuja: 

Peti intervjuvanec, Peter, je star 57 let, ima poklicno izobrazbo in živi v Kanalu ob Soči. Rad 

zabava ljudi, se šali z njimi, z vsemi je v dobrih odnosih, se ne krega in je vedno pripravljen 

pomagati. Rad potuje in pravi, da ga redko kaj skrbi (»Ne sekiram, sekiram itak da se, ane, ne 

vem, če bo jutre me, nevjm, razbil avto, itak da me ne bo vseeno, ne, ma pole študjram, k 

pride do tizga.«). Ne postavlja si ciljev, živi z danes na jutri in rad sproti improvizira. Drugi bi 

ga opisali kot neresnega, vendar po njegovem mnenju o njem ne bi imeli kaj slabega povedati.  

Z delom in sodelavci je zadovoljen, vendar ga motijo odnosi med vodstvom in njimi. Pravi, 

da nima več toliko energije za tolikšno delo, zato gre kdaj težko v službo. Nikoli ni bil preveč 

ambiciozen, zato je želel priti le do poklica. Obžaluje, da se ni odločil za pomorsko šolo, saj 

pravi, da obožuje morje. V preteklosti je tudi poskušal dobiti delo na ladji, a ga ni dobil. Za 

poklic električarja se je odločil zaradi prijateljev, ki so se istočasno vpisovali v srednjo šolo 

(»Še dva amikota dobra sta šla dol za štromarja, sm reku, gram še js, da bo klapa skp, a.«).  

Zase pravi, da je bolj zapravlja kot varčuje. Ko je živel še z materjo, je bilo nekoliko lažje, saj 

si je stroške delil, nedolgo nazaj pa je moral spremeniti način življenja. Sicer živi skromno, 
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vendar si še vedno zna privoščiti. Ko nekaj želi narediti, to naredi (»Nism nobenmu nč doužn, 

če me bo njki zapašalo, si bom prvošču.«). V prostem času se ukvarja z različnimi športi. 

Pozimi je veliko smučal, vendar zadnjih nekaj let tega ne počne. Prav tako je s skupino 

prijateljev veliko let igral dvoranski nogomet, vendar tudi tega ne počne več in potoži, da 

prijatelji nimajo več časa (»Nogomet je biu, zdej ni klape /…/ zdej bi hodu gor igrat nogomet, 

za zajebancijo, ku prej, k smo hodili gor pozimi, ma ni klape.«). V poletnih mesecih pa redno 

kolesari. Ima veliko prijateljev. Največ jih je še iz mladosti in živijo blizu njega ali delajo 

skupaj. 

V družini jih je bilo pet, poleg staršev sta še sestra in brat. Celotna družina se je dobro 

razumela in tudi vzgojo Peter pohvali (»Vzgojo sm meu, hvalabogu /…/ dobri odnosi, nimam 

nč, dlč od tega, ga mam ki slabega za rečt.«). Izpostavi očetovo kaznovanje z delom na vrtu, 

ko je zabredel v težave, in kako mu je bil kasneje hvaležen, saj se je tudi zaradi tega naučil 

delati. Kljub skromnemu življenju niso živeli v pomanjkanju. Razlike med njim in njegovimi 

starši Peter vidi predvsem v videnju in sprejemanju novih stvari. Starši so preživeli drugo 

svetovno vojno in so zatorej težje sprejemali novosti. Čeprav se vseh teh dejavnikov zaveda, 

si je vedno po tihem mislil, da so starokopitni (»Ma nism nkul reku, da so starokopitni, ma sm 

si mislu, ane.«).  

Družina ni nikoli pritiskala nanj zaradi samskosti. Mati je kdaj vprašala po punci, vendar je 

Peter celoten pogovor obrnil v šalo in tako ni bilo resnih pogovorov (»Edino mama, zdej na 

koncu, je rekla: "Ja, bi blo lepw da bi se oženu." "Ma, jebemti," sm reku, "a sm ti ki slabga v 

življenju naredu?"«). S tem se tudi sam ni nikoli obremenjeval. Med prijatelji se veliko šalijo 

na njegov račun, a ne zameri, saj se tudi sam veliko šali s tem.  

Prednosti samskega življenja vidi v tem, da je lahko kadar koli z ženskami, ki so mu všeč. 

Kdor je poročen, lahko o tem samo sanjari oziroma nekateri se spozabijo in s tem ogrozijo 

družinsko srečo. Poleg tega, če bi imel družino, bi se moral bolj umiriti in ne bi toliko hodil 

okoli kot sedaj.  

Kot slabosti navede nerodnost v času praznikov, saj ne želi kvariti trenutkov znotraj ožje 

družine, čeprav je vabljen na različna kosila ali večerje. Doda še, da kdaj ne more sodelovati v 

pogovoru z ostalimi, ker imajo drugačne težave in zato tudi poglede na določeno temo 

(»Dostikrt pride debata, tkw, k js ne upam debatirt, ma takw, vidm, d lih tkw lohko debatirš, 

u, samo nism tak, ane.«). Drugače pa ne vidi slabosti tega stanu. Čeprav je veliko govora o 

samomorih osamljenih ljudi v času praznikov, pravi, da sam ni med njim, torej ni osamljen, 
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saj ima svoj krog ljudi, zaradi katerih tega ne občuti. V intervjuju Peter omeni le skrb v 

primeru bolezni, saj bi bil v breme sestri ali bratu, kar pa ne želi biti.  

Peter razlikuje moškost moškega, ki ima družino, in moškost moškega, ki je sam. Razlike vidi 

predvsem v odgovornosti, ki jo nosi, v resnosti, v skrbeh, ki jih ima. Bolj konkretno sicer ne 

obrazloži, vendar pravi, da se ve, kaj so moška opravila in kaj ženska.  

Samskega moškega poimenuje »stric«, kar pomeni, da bo na stara leta siten, saj so poznali 

kakšnega starejšega moškega, ki ni bil poročen, in je postajal vedno bolj zagrenjen in siten. S 

tem stereotipom, da si kot samski moški bolj siten, se ne strinja, saj meni, da so vsi ljudje 

sitni. 
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11. POSKUSNA TEORIJA  

Intervjuvanci, vključeni v raziskavo, prihajajo iz različnih okolij, iz različnih družin, ter imajo 

različne izkušnje vzgoje in posledično različna mnenja o temi. Peter prihaja iz majhnega 

kraja, ostali živijo v Ljubljani. Generacijsko se umeščajo v dve obdobji. Jani, Matjaž in Tim 

so nekaj čez trideset, Peter in Andrej pa sta v svojih petdesetih.  

Intervjuvanci o sebi in svojih aktivnostih govorijo zelo odprto, brez zadržkov in imajo 

podobne poglede.  

Vseh pet intervjuvancev je zaposlenih in eden od petih, Tim, ima univerzitetno izobrazbo. 

Matjaž, Jani in Tim so z delom zadovoljni, Peter tudi, čeprav omenja slabe odnose z 

vodstvom, Andrej pa je delno zadovoljen z delom, predvsem zaradi slabe plače. Tim je od 

vseh najbolj odločen pri pogovoru o ambicijah (»Karierno mam še ful planov, pa ful nekih 

želja, ampak sam entuziazem pa črpam iz mojga zadovoljstva.«), Matjaž ima tudi zastavljene 

cilje, vendar dopušča možnosti, da se cilji spremenijo v dobrobit boljšim priložnostim 

(»Ampak še vedno dopuščam to možnost, da ti življenje prnese marsikej na pot, k tut ne 

pričakuješ.«). Jani nima visokih ambicij, vendar je zaradi izkazovanja sposobnosti potiskan 

naprej s strani vodstva in s tem dosega višje cilje (»Nimam želje po plezanju, ampak sm 

ugotovu, da se to avtomatsko zgodi, ne. Folk vidi, kako funkcioniraš, kako prenašaš pritisk, 

kašno maš arbitersko žilco, al kako bi temu reku, in te naprej forsirajo.«). Opazi se razlika 

med mlajšimi in starejšima intervjuvanca, saj oba, Peter in Andrej, povesta, da nimata več 

ambicij, oziroma nikoli nista bila ambiciozna (»Ne, ma ku čem bit pr teh ljtih.« »Ne, ambicij 

nimam nobenih več.«). Čeprav oba, Peter in Andrej, obžalujeta bodisi izbiro poklica ali 

predčasno prenehanje študija, pa Andrej to obžaluje predvsem zaradi današnjega slabšega 

finančnega in statusnega položaja (»/…/ k če bi doštudiru, ne, bi sigurno biu na višjem 

delovnem mestu z večjo plačo.«). Hall (v Repe, 2004) vidi kariero kot postopni proces rasti 

dohodkov, moči, statusa, varnosti, vsega, kar Andrej pogreša in mu predstavlja s starostjo 

vedno večjo skrb. Čeprav je karierno usmerjeno življenje en izmed stereotipov samskega 

moškega (DePaulo in Morris, 2008) pa nobeden od intervjuvancev zase tega ne potrdi.  

Zapravijo kar veliko glede na to, da so v gospodinjstvu sami. Andrej, Jani in Peter izpostavijo, 

da so položnice kar visoke vsak mesec, saj udarijo samo en žep (»Sej veš, ker elektrika … 

položnice so iste, luči isto gorijo, tud če jih je pet v sobi al en sam.«), in so morali spremeniti 

oziroma omejiti zapravljanje (»Sm sam pr seb v glavi razčistu, kaj je tisto, kar js rabm.« 

»Malo sm mogu spremenit te navade.«). Potrošniški trg jim pri tem nič ne pomaga, saj 
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ponujajo popuste za paket za dve osebi, ne za eno, v trgovini imajo družinska pakiranja itd. 

(Ločniškar, 2013). Tim na dnevnem nivoju ne zapravi toliko, vendar ko kaj potrebuje ali si 

želi, to brez zadržkov kupi (»Kar rabm, kupm, pol pa je relativno visoka vsota lahko, ne.«), 

Matjaž pa zase meni, da nima te potrošniške mentalitete.  

Starejša intervjuvanca, Peter in Andrej, živita v hiši, ostali trije, Matjaž, Tim in Jani, pa so v 

podnajemniškem ali lastnem stanovanju. Andrej je vlagal v hišo vrsto let in se zaradi tega zelo 

pozno odselil od doma (»/…/ ene sedemintrideset. Ja hišo sm delu ta cajt in se nism odselu, 

dokler se nism odselu.«). Peter omenja samo življenje z materjo in še prej z očetom, torej 

lahko sklepam, da je hišo podedoval po smrti staršev (»Prej je bla še mat tle, če ne druzga sm 

pršu domou, je bla tle, smo malo poklepetal.«). Blaauboer (2010) pravi, da se samski kasneje 

odločajo za gradnjo ali nakup hiše, saj se povezuje tovrsten projekt z družino in prostorom, ki 

ga želiš ponuditi svojim otrokom. Poleg tega gre za veliko finančno investicijo, za katero se 

lažje in hitreje odločiš, če imaš dodatnega financerja, torej partnerja ali partnerko. Andrej se je 

kljub temu odločil za gradnjo hiše, vendar s pomočjo očeta (»/…/ mi je oče tud velik pomagu, 

k sm delu hišo.«). Raziskava na Nizozemskem je pokazala tudi, da se samski moški prej 

odločijo za nakup nepremičnine v primeru univerzitetne izobrazbe. Samo Tim v intervjuju 

izpostavi, da bi lažje dobil kredit in za primer postavi prav nakup nepremičnine (»Tu pomeni, 

da če kupujem neko nepremičnino, pomeni dvajset do trideset letni kredit … pa nepremičnina 

bi verjetno mal večja.«). Jani je na drugi strani nepremičnino, stanovanje, podedoval in občuti 

družbeno neodobravanje, da poseduje v teh težkih časih nepremičnino in živi v njej sam 

(»Veš, taki časi so, da do svojga fleta dejansko normalno ne moreš pridt /…/ sm se parkrat kr 

bedno počutu, k sm dejansko zavrnu vprašanje za cimrstvo.«).  

Prosti čas samskih ljudi je velikokrat predstavljen kot prazen, dolgočasen in da se nimajo 

volje s čim ukvarjati (Hirigoyen, 209). V primeru petih intervjuvancev se je izkazalo ravno 

nasprotno. Prosti čas preživljajo bogato, pomeni jim veliko in ga znajo dobro izkoristit. Vsi se 

intenzivno ukvarjajo s športom, sploh v poletnem času. Andrej, Peter in Jani kolesarijo, 

Matjaž surfa, Tim pa ima več športnih aktivnosti. V športu iščejo in dobijo sprostitev, sploh 

Tim izpostavi stres in koncentracijo v službi in zatorej pomembnost sprostitve v prostem času.  

Budgeon (2008) izpostavi pojem »globoko samski«, ki opisuje stanje, ko posameznik začne 

sprejemati svoj stan in izkoriščati prednosti. Ne glede na to, ali so intervjuvanci mnenja, da je 

njihov stan začasen ali permanenten, se posvečajo sebi in lastnim užitkom. Večina od njih se 

je tudi opredelila za absolutnega ali vsaj delnega hedonista. Jani in Tim sta v izjavah o lastnih 
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užitkih zelo odločna in jih postavljata na prvo mesto (»Moj užitek je moj užitek in to si pa ne 

pustim vzeti.« »Uživam čimveč in čimdlje.«). Myers (v DePaulo in Morris, 2005a) doda nov 

status samskim z vpeljevanjem pojma »iskanja užitka neodvisnosti« (ang. pleasure seeking 

independence). Svojo neodvisnost razumejo oziroma posvetijo iskanju užitka, kar nakazuje na 

hedonistične navade. Peter tudi omeni, da je ena izmed prednosti samskega življenja tudi 

menjavanje partnerk, torej vidi v tem užitek, ki ga lahko brez sramu koristi kadar koli. Zaradi 

finančnega stanja si Andrej in Peter ne moreta privoščiti velikega luksuza, vendar si slo po 

užitku tešita na drugačen način. Oba poskušata to iskanje užitka izpolniti s športnimi 

aktivnostmi.  

Pri pogovoru z intervjuvanci o družini se izkaže, da imajo različne življenjske zgodbe 

in izkušnje z družinami. Zaradi dvajsetletne razlike v starosti med intervjuvanci se razlikujejo 

tudi pogledi staršev in njihova vzgoja. V sredini prejšnjega stoletja so se začele spreminjati 

vloge v družinah in rušiti tradicionalni družbeni okviri (Ule, 2000). Peter in Andrej opisujeta 

družino s klasičnimi porazdelitvami dela, čeprav z različnimi izkušnjami. Peter je imel s starši 

in sorojenci dober odnos, pohvali starševsko vzgojo in večkrat izrazi hvaležnost (»/…/ nimam 

slabe besjde za rečt /…/ smo rjs lepw živjli.«). Andrej na drugi strani omenja pitje očeta in 

zaradi tega večkratno fizično nadlegovanje matere. Tako je bil postavljen v situacije, kjer je 

moral zaščititi mater. Poleg tega ni imel z njihove strani podpore in opiše, da je podedoval od 

njih veliko slabih lastnosti (»Sam na žalost, če pomislm, velik slabih lastnosti od mojih sm pa 

tud pobral, ne.«). Mlajši trije intervjuvanci pa že opisujejo vzgojo kot zelo liberalno, 

demokratično in brez tradicionalnih okvirov. Matjaževa starša sta se v njegovi mladosti ločila, 

vendar ju je mati z bratom dobro vzgajala in ju podpirala (»Mama je bla zlo liberalna in nama 

je pustila se vedno izražat, vedno povedat svoje mnenje.«). Jani in Tim sicer opisujeta starše 

in svoj odnos z njimi nekoliko bolj hladno, vendar o njih ne govorita nič slabega. Rener in 

drugi (2006) razložijo to razliko s postavljanjem v zgodovinske okvire. Mlajši se lahko bolj 

povežejo s svojimi starši, saj so ti odraščali že v povojnih letih in v času velikih družbenih 

revolucij, starejši pa so doživljali vzgojo drugače in kot pravi Peter, so bili starši nekoliko 

starokopitni. Vsi menijo, da njihovi starši drugače gledajo na svet, predvsem zaradi razmer, v 

katerih so odraščali, in temu primerne vzgoje, ki so je bili deležni. Vsi opisujejo, da so se 

oziroma se še vedno težko prilagajajo in sprejemajo novosti, sploh na področju tehnologije. 

Matjaž opiše tudi njihovo sprejemanje države in pravic, ki jih imamo, ter razliko z njim, ki od 

države ne pričakuje in tudi ne želi ničesar (»Majo moji starši zlo močno mentaliteto glede, 

kako jim stvari pripadajo, da so določene, kokr pa js /…/ Sploh ne pričakujem, da bi kar kol 
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mogli oni, kar oni nrdijo, v smislu vlada, država in tko naprej, je bonus kvečjemu.«). Tim pa 

vidi razlike bolj v pristopu, saj je sam bolj tekmovalno usmerjen, direkten in agresiven pri 

doseganju ciljev, kot njegova starša (»Oni pač so bol, tko čist primerjalno, manj borbeno 

usmerjeni, čist tko, vsakodnevno, pač tist ritem, okej, tku je, pač dokler ni slabš, je uredi.«). 

Zaradi globalizacije nismo več omejeni na lokalno skupnost in njeno ponudbo, ampak smo 

naučeni razmišljati bolj odprto in reflektivno. Za dosego ciljev je potrebno delati s še večjo 

voljo in močjo, s čimer se spreminja tudi okolje okoli nas (Giddens, 2001) in te spremembe 

opažajo tudi intervjuvanci.  

Pri pogovoru z nekaterimi intervjuvanci je bilo zaslediti močno povezanost z materjo. Tako 

sta se Matjaž in Andrej zaradi družinskih situacij počutila nekoliko odgovorna in zaščitniška 

do svojih mater (»Tudi po ločitvi, ker so pol marsikateri tipi, če smo bli v kašni družbi, kej 

hotli, sm js biu tam avtomatično veliki zaščitnik svoje mame.« »Tkrt se je oče včas nad mamo 

znašu, sm jo js mau branu, da sm biu js torej zaščitniški do mame.«). Jani se je kasneje zelo 

povezal z materjo in ima z njo zelo dober odnos (»Mava tist globok odnos.«), Peter pa tudi 

omenja mater in govori o njej kot o dobri družbi, s katero je rad preživljal čas (»Prej je bla še 

mat tle, če druzga ne, sm pršu domou, je bla tle, smo malo poklepetala.«). Budgeon (2008) 

išče razloge za samskost in omeni kot enega izmed možnih vzrokov tudi neuspešno zaključen 

odnos z materjo, zaradi česar ostaja oseba navezana nanjo. Zaradi pomanjkanja poglobljenih 

psiholoških preverjanj intervjuvancev in premalo podatkov o odnosu pa bi bilo takšno 

sklepanje prehitro in nezadostno.  

Posameznik si, ne glede na življenjsko odločitev, želi s strani primarne družine in okolice 

podporo, da se je pravilno odločil in spodbudo, da to lahko spelje. Tako večina intervjuvancev 

pove, da imajo podporo in da starši ne silijo vanje z vprašanji, vendar vseeno znajo kdaj 

pripomniti na posredni ravni, večkrat zavito v šalo ali z moralnim podukom. Tako pravita Jani 

in Andrej, da so znali oziroma še vedno kdaj kaj pripomnijo. Pri Andreju je bil oče bolj piker 

in kdaj celo neprimeren, pri Janiju pa je mati tista, ki si želi, da bi sin dobil partnerko, in je 

zato vztrajna z moralnimi stavki. Peter pravi, da je vsako pripombo obrnil na šalo in se tako 

izognil resnim pogovorom o tej temi. Tim in Matjaž pa opišeta, da ju starši razumejo v načinu 

življenja in zatorej opustitvi trenutnega iskanja partnerke in s tem zadostitvi družbenim 

normam. Kljub temu pa se razen Janija, ki ga materine pripombe razjezijo, noben od ostalih 

štirih ni obremenjeval s tem in se še vedno ne. Andrej doda, da so se starši in prijatelji 

sprijaznili oziroma obupali, da bi koga našel in si ustvaril družino.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Kralj, diplomska naloga 

- 75 - 
 

Samskost je v družbi spoznana kot status, ki je vreden pomilovanja, saj oseba ni mogla 

dobiti partnerja, s katerim bi si ustvarila skupno življenje in družino. Predvideva se, da si vsi 

želijo intimnega partnerstva, ki ostaja eno izmed glavnih življenjskih poslanstev, in da je ta 

status le prehoden, saj je še vedno v čakanju tiste prave osebe (Budgeon, 2008). Intervjuvanci 

imajo o svoji samskosti in vzrokih zanjo različne poglede in mnenja.  

Vseeno pa je pri vseh zaslediti misel, da ni še nič zamujeno in da še vedno iščejo. Peter sicer 

omeni le v šali, da kdaj vpraša, če kdo pozna kakšno žensko, Andreja pa je strah, da bi to 

pravo osebo res našel, saj pravi, da je naučen živeti sam in bo potrebno veliko truda, da se bo 

prilagodil. Tudi Hirigoyen (2009) opisuje pogovore s samskimi ljudmi, polne namigovanj in 

pričakovanj o njihovem prehodnem stanju, večno iskanje partnerke ali partnerja in s tem 

podaljševanje upanja na romantično zvezo. Ker so moški bolj podvrženi želji po odvisnosti, 

se moški redko sam odloči za ta status. 

Matjaž je mnenja, da je stvari lepše početi v dvoje, zato tudi sam vidi stan le kot prehoden 

oziroma kot kompenzacijo, ker ni še dobil partnerke, verjetno zaradi strahu pred zaupanjem 

svojih strahov drugemu. Samskost kot izbira načina življenja se mu zdi plehka in tega ne 

odobrava. Po Timovo se za status ne odločiš in tudi želja po družini ne pomaga, saj je vse 

odvisno od občutka, ko si z osebo. Lahko začutiš in se zato začneš bolj in več družit, lahko ne. 

Ule (2000) razlaga, da je zaradi boljših pogojev v tujini vedno večja tendenca po odhodu, ki 

pripelje tudi do sprejemanja določenih življenjskih odločitev. Andrej poda odhod v tujino kot 

enega izmed možnih razlogov za samski status.  

Slabe izkušnje so tudi en izmed vzrokov, zakaj ljudje ostanejo sami (Howe, 2012). Tim in 

Jani omenita prejšnja razmerja, ki se niso končala, kot bi se morala.  

V samskem stanu intervjuvanci v večini vidijo tako prednosti kot slabosti, le Matjaž vidi več 

oziroma bolj negativne strani. Kot prednosti navajajo možnost menjave žensk (»Da bi biu 

sam, dobiš, ne vjm, dns, če je šansa.«), več lahko potuješ (»ne bi plendrinu tolko okwl«), ni 

prilagajanja (»ni se ti treba prilagajat nobenmu«, »ni treba nobenga vprašat, če ga kej mot«), v 

stanovanju pa si sam (»wc ni nikol zaseden«). Andrej omenja tudi delno prednost biti brez 

otrok, saj ni imel ne skrbi ne stroškov z njimi. Vseeno pa je to tudi slabost, saj ostaneš brez 

potomcev in s tem finančne pomoči na stara leta (»Če maš otroke, pa da se z njimi uredu 

razumeš, verjetno k boš str, ti lahko kako pomagajo, ne, tko z dejanji al pa tut finančno.«). 

Sploh iz Andrejevega in Petrovega pogovora je mogoče razbrati strah pred prihajajočo 

starostjo in potrebo po pomoči. Omenjajo visoke stroške z nepremičnino, ki jih morajo sami 
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plačati, torej gre za visok finančni izdatek, ki ga ne delijo še s partnerjem (»Zdej k mamo 

slabe plače, vsaj js … pol bo penzija slaba, kako, že tko komi živim, ne, k mam hišo pa z 

mojo plačo je to težko,« »položnice se nočjo prepolovit,« »zdej pa pride vse na en takwin«). 

Poleg tega se pojavlja strah pred bremenitvijo družine v primeru bolezni (»Ne bom sam, je 

brt, je sestra, tud njim ne bi rt bil v breme.«) in že sama skrb v takem primeru (»okoliščine, 

recimo, k si bolan, al pa mal poškodovan, pa bi res pasal, da bi kdo kdaj te mau pockrljau«). 

Pomoč in preskrbljenost v starosti se zdi Defago (2005, v Velišček, 2014) premajhen, sebičen 

in ne dovolj tehten razlog za otroka, saj je potemtakem otrok pojmovan kot zavarovalna 

polica za stara leta.  

Omenjajo tudi dolgčas in samoto (»dejansko kdaj postane dolgočasno, pa samotno,« »prej je 

bla še mat tle, če druzga ne, smo malo poklepetali,« »zagotovo so dnevi, k si osamljen«) ter 

hrepenenje po pristnih odnosih z drugo osebo (»Negativna lastnost samskega je tisto 

hrepenenje v tistih momentih, ko bi si želel met en tak pristn stik z eno osebo, k bi te sam 

potolažla.«). Kljub vsemu pa se je vseh pet intervjuvancev jasno opredelilo, da se ne počutijo 

osamljeni in da ne moremo enačiti samskosti z osamljenostjo. Tudi Varjačić je mnenja, da so 

osamljeni tako samski kot tudi ljudje v intimnih razmerjih.  

V otroštvu se posameznik nauči ostati in biti sam, kar je pomemben pokazatelj otrokove 

zrelosti (Hirigoyen, 2009). Tudi Matjaž poudarja pomen čustvene zrelosti v odnosih, saj v 

nasprotnem primeru ne more biti oseba ne v zvezi ne sama (»Ljudje, k niso čustveno zreli, so 

velik teže potem znotraj odnosa, če ne poskušajo vsaj odrast na čustvenem področju znotraj 

odnosa.«). Jani tudi meni, da je prav ta nezmožnost biti sam po njegovem razlog za veliko 

ločitev.  

Posameznika je poleg tega strah ostati sam, saj pozna stereotipne lastnosti, ki jih pripisujemo 

samskim osebam in so v večini negativne. Matjaž in Jani dokaj podobno opišeta mit 

samskega moškega kot osebo, ki živi v umazanem in zanemarjenem stanovanju, ne zna 

kuhati, je osamljen in v stalnem hrepenenju po drugi osebi ter je zatorej obupan. Peter 

poimenuje to osebo »stric« in mu pripisuje sitnobo.  

Tudi v ameriški raziskavi (DePaulo in Morris, 2005a) so z vprašanji, podanimi študentom 

univerze, ugotovili, da opišejo samske ljudi kot osamljene, zadržane, sramežljive, 

nezadovoljne, nesamozavestne, neprilagodljive, v stalnem iskanju partnerja in v konstantnem 

spogledovanju. Budgeon (2008) pa je mnenja, da so v družbi opaženi kot manj ali celo 

neodgovorni, čustveno in socialno nezreli, bolj vase usmerjeni in neizpolnjeni.  
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Matjaž predstavi še drugi mit, ki ga goji mlajša generacija, in ta je v popolnem nasprotju s 

prej opisano podobo. Gre za uspešnega, dobro situiranega moškega, ženskarja z dobrim 

stanovanjem in avtomobilom. Gre za »mit veselega neporočenca« (Hirigoyen, 2009), ki je 

samostojen, zadovoljen s svojim življenjem, uspešen na delovnem mestu z dobro plačo, 

zaradi katere si lahko privošči drago stanovanje in luksuzna potovanja, po vsej verjetnosti pa 

je še ženskar, kar Giddens (2000) opiše kot človeka z izurjenim pristopom do ženske, 

kratkotrajnih odnosov in brez globokih čustev do nje. Poleg tega so moškega, ki se ukvarja 

sam s seboj, s svojo podobo in daje poudarek na zunanji izgled, poimenovali metroseksualec 

in ga s tem začeli promovirati. Matjaž opiše prav takšen stereotip samskega moškega.  

Zaradi samskega stanu je velikokrat začutil neodobravanje iz okolice, saj je bil ženskam 

zaradi tega vedno mikaven in predvidevano dostopen, moški pa so se počutili ogroženi, sploh 

če je prišel v stik z žensko (»/…/ da so tko reagiral, k da sm js en panter, potreben, k sam 

iščem, da bo on pustu punco za dve minuti samo in ga bom mel js že na pol notr.«). Pri 

starejših pa je začutil pomilovanje, ker (še) ni dobil partnerke. Peter pravi, da se velikokrat 

tudi šalijo na ta račun, vendar nikoli ne zameri, saj tudi sam sodeluje pri šalah. Andrej in Jani 

sta tekom intervjuja tudi povedala, da je samskost v določenih letih lahko tudi zamenjana s 

homoseksualnostjo. Ljudje ob informaciji, da nima še partnerke in družine, pomislijo na 

drugačno spolno usmerjenost.  

Romantično razmerje je normativ, ki ga mora posameznik v določenem obdobju osvojiti, da 

bo v skladu z družbenimi pravili (DePaulo, 2012), in ga je potrebno jemati resno in s 

spoštovanjem (Schacht, 2012). Gre za potek, ki je pričakovan, torej, da dosega pričakovane 

družbene cilje v skladu s starostjo (Ule in Kuhar, 2003). Tim opisuje te situacije kot zelo 

stresne in polne pritiska ter meni, da je zaradi študija in drugačnega nadaljevanja življenja 

zamudil te stereotipne življenjske stopnice, kar pa ga ne obremenjuje in o tem ne razmišlja.  

Vsi intervjuvanci so mnenja, da je veliko ljudi v paru, v zvezi, celo poročeni in z družinami, 

ki nimajo dobrih temeljev, saj so s partnerjem ali partnerko zaradi družbenih pravil in ne 

zaradi ljubezni in želje po skupnem življenju (»js poznam dost teh parov, k so skupi sam zato, 

da so skupi,« »ful mi ni jasn, zakaj so vsi okol mene z nekom, k je tok očitno, da niso vsi za 

bit z nekom,« »k z nekom bit na silo, al pa, a veš, še vedno mislm, da morta bit oba«).  

Skozi ves čas stereotipizacije samskosti in poveličevanja ideologije romantične zveze pa je 

prisoten vpliv spola in spolnih vlog, ki so prav tako družbeno pogojene in posameznik sam 

aktivno sodeluje pri gradnji svojega družbenega spola (Connell, 2005). Za moške je tako 
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moškost, ki predstavlja glavne značilnosti, ki se jih mora kot »pravi moški« držati. 

Intervjuvanci imajo glede tega zelo raznolika mnenja in zavzemajo različne pozicije v 

korelaciji do lastnosti. Vsi opišejo moškost kot kolekcijo lastnosti, katerih se mora moški 

držati in zaradi katerih se razlikuje od ženske in ženskosti. Razlike, pravi Tim, so v odločnosti 

in prilagodljivosti. Matjaža moti delitev med spoloma, saj izpostavljamo vedno bolj negativne 

lastnosti, ker pozitivne si moški z ženskami delijo, hkrati pa se zaveda, da postaja posameznik 

bolj svoboden in začenja postavljati svoje potrebe pred družbene zahteve. Vseeno velja, da naj 

bi bil moški zaščitniški, bolj fizično krepak in značajsko močan, se znati postaviti zase, 

sprejeti odgovornost in biti samostojen. Peter pravi, da se ve, kaj so moška opravila in kaj 

ženska, in da je razlika med moškostjo moškega z družino in moškostjo samskega moškega. 

Razlike pa so predvsem v odgovornosti, ki jo nosijo, resnosti in skrbeh, ki jih imajo. Odgovor 

tudi nakazuje na zakoreninjenost tradicionalnih spolnih vlog kot nekaj samoumevnega. Tudi 

Gilmore (v Haralambos in Holborn, 1999) poudarja tipične značilnosti moškosti, med 

katerimi je tudi skrb za družino.  

Razen Janija, ki pravi, da se teh lastnosti v večini drži, pa se drugi ne obremenjujejo in ne 

potrebujejo dokazovanja, da so pravi moški. Matjažu je preveč tipično, stereotipno moško 

vedenje celo odvratno in že zato ga ne brigajo te lastnosti.  

Tekom intervjujev je pri večini zaslediti, da se verjetno veliko ljudi vtika v njihovo življenje. 

Jani, Andrej in Tim tako že za življenjsko vodilo izpostavijo »Zase skrb, boš mel cel življenje 

dost dela« oziroma »Brigej se zase« oziroma »Live and let live«, iz česar bi lahko sklepali, da 

nemalokdaj slišijo pripombe, nasvete ali priporočila, kako naj kaj počnejo, kako naj si 

pomagajo itd. Redne implikacije ljudi na nedoseganje družbenih pravil, sploh v primeru 

nedoseganja intimnega, romantičnega razmerja, ki je predstavljeno kot temelj 

posameznikovega življenja, postajajo etikete, s katerimi se samski ljudje redno srečujejo 

(DePaulo in Morris, 2005a), zato ni presenetljiv podatek, da si želijo samski le življenja brez 

spotikanja obnje.  
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12. SKLEPNE UGOTOVITVE IN ODGOVORI NA POSAMEZNA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu sem raziskovala življenjske stile samskih moških, kako se oni počutijo in 

sprejemajo svojo samskost in kako se javnost odziva nanje. Rezultati so bili podobni 

raziskavam, ki sem jih našla v literaturi in njihovim rezultatom. Glavna razlika je v stigmi, saj 

je moji intervjuvanci ne izražajo veliko, če sploh, in se zaradi tega ne obremenjujejo, kot o 

tem pišeta DePaulo in Morris (2005a).  

Raziskava je bila zastavljena zelo široko, kar je videti tudi v odgovorih in končnih izsledkih. 

Zaradi pomanjkanja primerne literature, ki bi mi lahko pomagala pri razkrivanju in lažji 

utemeljitvi določenih situacij, sem morala širše oblikovati področja.  

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 1: Kakšen način življenja imajo moški, zajeti v 

raziskavo? 

V prvi fazi raziskovalnega dela sem iskala podobnosti in razlike v načinu življenja, ki ga 

živijo samski moški. Prišla sem do ugotovitve, da je vseh pet intervjuvancev pokazalo 

podobne interese, hobije in načine preživljanja prostega časa, saj se vsi že vrsto let ukvarjajo z 

različnimi športi in je njihov prosti čas daleč od dolgočasnega in praznega, kot je predstavljen 

v družbi (Hirigoyen, 2009). Užitek igra pomembno vlogo pri odločitvah, vendar se mu ne 

prepuščajo povsem. Zavedajo se pomembnosti dela in zaslužka, tudi zato ker živijo sami in 

imajo zato visoke stroške. Kljub temu znajo potrošiti veliko in jim to predstavlja skrb, saj se 

zavedajo položaja. Starejši predstavniki stanujejo v lastnih hišah, mlajši pa v stanovanjih, kjer 

je samo eden od njih tudi lastnik nepremičnine. Ker v gradnjo vlaga samo en posameznik, je 

ta proces daljši, kar je tudi izpostavljeno v enem izmed intervjujev.  

Glede ambicij in ciljev pa se razlikujejo. Vsak izmed njih je predstavil ambicije na svoj način 

in ga z različnimi vzroki podkrepil. Med njimi torej ne moremo povezati samskosti z 

življenjskimi ambicijami in visokimi cilji.  

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 2: Kakšen je odnos družine do njihovega stanu? 

S starši imajo intervjuvanci različne izkušnje in posledično tudi odnose. V dveh primerih je 

bilo v družinskem življenju prisotno nasilje oziroma je bil eden izmed staršev odsoten, zato 

sta se intervjuvanca veliko bolj navezala na svojo mater, saj sta se počutila kot njena 

zaščitnika. Zaradi velikih starostnih razlik je bilo prepoznati tudi razlike v pogledih na vzgojo, 
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družbo in tradicionalne spolne vloge v družini. Temu primerna so tudi različna pričakovanja 

staršev glede partnerke. Večina jih omenja občasne direktne ali indirektne pripombe glede 

čakanja na snaho ali če jo bodo sploh dočakali, drugi pa pravijo, da njihovi starši razumejo 

življenjski stil, ki ga živijo, in zato sprejemajo stan kot del njih. Vseeno pa noben od staršev 

ni dajal velike teže sinovi odločitvi za samsko življenje. 

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 3: Kako samski moški sprejemajo lastni stan? 

V nobenem od primerov ni šlo za zavestno odločitev za samsko življenje, je pa večina izmed 

njih z njim zadovoljnih. Kot vzroke podajajo odhod na delo v tujino, slaba razmerja v 

preteklosti ali preprosto, da niso še srečali prave. Mlajši se zanašajo, da imajo še čas preden 

spoznajo in se odločijo za družino, torej je ves čas prisotna misel na potencialno spremembo 

stanu. Pri starejših gre že za bolj determinirano opisovanje in pri enem intervjuvancu je celo 

razbrati obžalovanje. V samskosti vidijo prednosti, kot so več prostega časa, nobenega 

prilagajanja, ni skrbi zaradi otrok in posledično tudi ni obveznosti. Na drugi strani pa je otrok 

potomec lastne krvi, kar starejši intervjuvanec izpostavi, in lahko nudi pomoč v obdobju 

starosti starša – tako fizično kot materialno. Zaradi enega prihodka je težje plačevati stroške in 

v primeru bolezni pade breme nehote na bližnje sorodnike ali prijatelje, kar tudi obremenjuje 

starejšega intervjuvanca. Občutijo tudi občasen dolgčas in samoto, vendar se intervjuvanci ne 

počutijo osamljeno.  

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 4: Kako družba obravnava njihov stan in ali 

občutijo stigmo s strani družbe? 

Stereotip samskega moškega je negativen, poln lastnosti, ki nakazujejo hrepenenje, 

malomarnost, osamljenost, nezadovoljstvo, neprilagojenost in podobne lastnosti, česar se 

zavedajo tudi intervjuvanci. Poleg te podobe pa so mediji ustvarili še mit zadovoljnega in 

uspešnega samca, ki bogato služi in ne potrebuje stalne intimne partnerke. Ta pozitivna 

podoba pa je le zaigrana vera, da so samski ljudje res takšni, saj družba ve, da ne morejo biti 

globoko srečni dokler ne pristanejo v zvezi. Intervjuvanci občutijo pritisk s strani širše družbe, 

da bi čim prej dosegli normo zakona, kar povzroča stres in nelagodje. Eden od intervjuvancev 

celo opiše situacijo, kako se ljudje, sploh moški v zvezi, poleg njega počutijo ogroženo, saj se 

bojijo, da bi rad zapeljal njihovo punco itd. Največkrat pa doživljajo odziv pomilovanja, ker 

še niso dobili »svoje ženske«. Izpostavljeni so rednim opazkam, kar se opazi tudi iz odgovora 

o življenjskem motu, saj trije intervjuvanci izpostavijo, naj vsak skrbi zase in se ne vtika v 

tuje zadeve.  
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Izpostavljen pa je še drugi vidik tega manka. Samskost v srednjih letih, po izkušnjah dveh 

intervjuvancev, je lahko sumljiva in zamenjana s homoseksualnostjo. Tu se pojavijo dvomi o 

pravi moškosti te osebe in opravičevanje stanu s pomanjkanjem testosterona. Pomen moškosti 

je v naši družbi globoko zakoreninjen, kar se kaže tudi v odgovorih intervjuvanca, da se ve, 

kakšne naloge so ženske in kakšne moške, na drugi strani pa mlajši intervjuvanci govorijo o 

sicer svobodnem posamezniku, ki naj se ne bi oziral na mnenje in pravila družbe, vendar 

hkrati oni to, po svojem mnenju, dosegajo.  

- RAZISKOVALNO VPRAŠANJE ŠT. 5: Ali je opaziti razlike v percepciji samskega 

stanu med mlajšimi in starejšimi samskimi moški? 

Skozi celotno raziskavo sem odgovore primerjala in že tam pokazala, da je pri intervjuvancih, 

vključenih v to raziskavo, opaziti velike razlike. Že kot prvo je opazna razlika v letih, saj gre 

za dve generaciji – dva sta starejša, trije pa precej mlajši, in temu primerne so tudi razlike v 

sprejemanju in ukvarjanjem s tem. Čutiti je tudi, da so mlajši trije, Matjaž, Tim in Jan, še v 

letih, kjer čutijo, da imajo še celo prihodnost pred sabo in zato tudi ne razmišljajo še tako 

dokončno ter si puščajo odprte možnosti. Tudi po Budgeon (2008) je normalno, da mladi do 

sredine tridesetih let ne razmišljajo in si ne ustvarjajo pritiska zaradi tega. Na drugi strani pa 

starejša intervjuvanca nimata več ambicij ali visokih ciljev ter se zavedata, da se bližata 

obdobju upokojitve in drugačnih prioritet. Pri njima je čutiti refleksivnost njunih življenj ter 

zavedanj in določenih obžalovanj. Oba obžalujeta ali izbiro poklica ali opuščen študij. Eden 

izmed njiju pa izpostavi tudi neke vrste obžalovanje za lastnim potomcem. Otrok poleg skrbi 

in obveznosti prinese tudi človekovo potešitev po želji biti nesmrten, kar naj bi bilo v skladu s 

človeško naravo (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). Poleg tega so lahko otroci v veliko pomoč, 

ko jo potrebuješ. Starejši ko si, več pomoči in oskrbe potrebuješ – tako fizične in psihične kot 

materialne. Imata zelo tradicionalno usmerjeno mišljenje, s čimer se tudi razlikujeta od 

mlajših. 
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IV. ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu sem preko opisa današnjega družbenega sistema in standardov, s 

katerimi se srečujemo danes, poskusila orisati svet, v katerem odrašča in živi posameznik 

v zahodni družbi. S kapitalizmom in vzgajanjem individualizma je fokus padel na 

posameznika, vendar ostaja prikovan na tradicijo, ki veleva družino in otroke takoj po 

zaključku šolanja in zaposlitvi. Samski moški je tako izpostavljen in v družbi se mora 

zagovarjati, zakaj mu je spodletelo. Čeprav smo prepričani, da so samski v zgodovini 

ostajali samo zaradi žrtvovanja za določeno službovanje ali kot posledica pomanjkljivosti 

v posameznikovem življenju, pa danes ni velike razlike.  

V raziskavi sem preko petih življenjskih zgodb iskala specifike njihovih življenjskih 

stilov, jih med seboj tudi primerjala in preko njih izpostavila določene lastnosti, ki so se 

povezovale tudi s prebrano literaturo. Pri obravnavi njihovega stališča do lastnega stanu se 

je vsak intervjuvanec drugače predstavil. Vendar je kljub različnim življenjskim 

okoliščinam, karakterju in starosti, osebno mnenje o tem v večini sproščeno, z določenimi 

pomisleki zaradi prihodnosti. Primarna družina pri posameznikih zaseda pomembno 

vlogo, vendar se nihče od njih z njo ne obremenjuje. Prav tako jim mnenje širše javnosti o 

njihovi samskosti ne pomeni veliko, če sploh kaj. Četudi sem v raziskovalnih vprašanjih 

iskala primerjave in izpostavljala podobnosti in razlike, pa raziskave ne morem 

posploševati, saj so bile izpostavljene posamezne zgodbe izpostavljenih intervjuvancev. V 

ospredju je torej vpogled v različne načine življenja in mnenja petih samskih moških in s 

tem pomoč pri raziskovanju.  

Mnenja sem, da je ideologija zakona in družine kljub današnji napredni družbi še vedno 

zelo izpostavljena in prednjači pred kakršnim koli drugačnim načinom življenja. S 

praznovanjem praznika zaljubljenih ali z množičnimi reklamami, kjer ponujeni produkt 

prikazuje par ali družino, nam je ideologija podana subtilno in navidezno nemoteče. Ob 

večji pozornosti na te zunanje metode vsiljevanja določenih vrednot pa se opazi velik 

družbeni pritisk po postavljenih standardih. Zanimiv je bil proces iskanja teh moških, saj 

se je izkazalo, da kljub temu, da vsak pozna kakšnega in gre za dokaj razširjen stan, ni 

vsak pripravljen govoriti o tej temi, kar je, po mojem mnenju, eden izmed razlogov, da so 

samski moški pomilovani in vedno spodbujeni s strani poročenih k »boljši prihodnosti« in 

nenehnemu »iskanju družice«. Pri mlajših je opaziti, da se ta tabu manjša, tako pri ljudeh, 

s katerimi se pogovarjam o diplomski nalogi, kot pri intervjuvancih.  
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Zavedam pa se, da tudi moja diplomska naloga vsebuje nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed 

glavnih je površna teoretična podlaga. Na temo samskosti in sploh samskih moških je 

napisanega zelo malo. Ob brskanju in prebiranju literature sem velikokrat morala iskati 

vsaj en stavek v knjigi ali članku, ki bi bil uporaben. Pri tovrstni raziskavi bi po mojem 

mnenju morala imeti boljše podkrepitve, poleg tega bi v takem primeru lahko temo zožila. 

Sem pa v začetku ob iskanju teme to, da ni veliko spisanega, videla kot neke vrste 

prednost, saj sem imela celo paleto možnosti za oranje ledine. Zanimivo bi bilo tudi 

izpeljati kvantitativno raziskavo na to temo, torej vključiti večje število samskih moških v 

raziskavo, saj bi bilo tako rezultate lažje primerjati z raziskavami iz tujine. Druga 

pomanjkljivost je široko zastavljen intervju. Ob kodiranju in kasnejši analizi sem imela 

vedno več podvprašanj, ki bi jim jih lahko zastavila, da bi dobila še podrobnejše 

informacije, kot sem jih sicer. Poleg tega sem zaradi lastnega prepričanja in mnenja 

nekatera vprašanja postavljala že s sugestijo po določenem odgovoru. Tretja velika 

pomanjkljivost pa je izbor kandidatov. Izbrala sem samo telesno zdrave heteroseksualne 

moške, ki živijo v urbanem okolju in so socialno vključeni. Raziskava bi bila vsekakor še 

bolj zanimiva, če bi mogoče vključila še homoseksualne samske moške in primerjala 

njihovo videnje in način življenja s heteroseksualnimi, saj imajo že izhodiščno drugačne 

izkušnje z vključevanjem v družbo in pristopom do simpatije ter se soočajo z drugačnimi 

družbenimi problemi in stereotipi.  

Vseeno pa menim, da sem si odgovorila na zastavljena vprašanja in spremenila stereotipe, 

s katerimi sem se soočala tudi sama.  
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