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POVZETEK 

 

Motnje hranjenja so. Obstajajo v današnji druţbi. O njih se pogosto govori nesproščeno, 

očitajoče, nevedno. Največkrat se jih povezuje s temo hrane in vitkostjo. Pozablja se na 

čustva, bolečino, nesprejemanje, zanikanje, občutke poraza, poniţanosti in 

manjvrednosti. Redkokdo se zaveda, da osebe preko odrekanja ali prenajedanja izraţajo 

stisko in si ţelijo postati vidne osebe s potrebami ter ţeljami po (samo)spoštovanju in 

(samo)sprejemanju. Motnje hranjenja sem umestila v druţbeno okolje. Preko 

teoretičnega dela sem raziskovala pomen motenj hranjenja, simbol hrane ter druţbo, ki 

nam lahko preko delovanja vsili nadzorovanje, discipliniranje, kaznovanje ter teţnjo po 

vzpostavljanju reda in perfekcionističnosti. Lastnosti, ki jih opaţam pri osebah z 

motnjami hranjenja, sem zdruţila z elementi druţbe. Preko intervjujev sem preverjala, 

ali so tovrstni elementi oziroma lastnosti povezani z druţbenim sistemom: kako je 

druţba delovala na njih, ali so druţbene norme ponotranjile, se jim podredile ali čutile 

odpor zoper njih, katere strategije preţivetja so odkrile ter kakšna je bila dinamika 

sprememb.  

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

motnje hranjenja, (samo)nadzorovanje, (samo)discipliniranje, (samo)kaznovanje, 

druţbene norme, druţba.  
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SUMMARY  

 

Eating disorders exist. They are present in our everyday society. In most cases we talk 

about them uneasily, reproachfully and ignorantly. We often link them to food and 

slenderness. Emotions, pain, unacceptance, denial, feeling of defeat, humiliation and 

inferiority are left behind. Only few are aware that people through waiver or overeating 

express distress since they want to become visible persons with needs and wishes for 

(self)respect and (self)acceptance. I placed eating disorders in social environment. 

Through theoretical work I have been researching the meaning of eating disorders, 

symbol of food and the society, which can through its actions impose control, 

disciplining, punishment and tendency to establish order and perfectionism. I have 

joined the elements of society with properties that we notice in people with eating 

disorders. Through interviews I was checking if these elements or properties can be 

linked to social systems: how society affected interviewed persons; have they 

internalized social norms, submit to them or felt resistance toward them, which survival 

strategies have they discovered and what was the dynamic of changes. 

 

 

KEY WORDS: 

eating disorders, (self)control, (self)discipline, (self)punishment, social norms, society.  
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1 UVOD 

 

»Lakoti po denarju pravijo podjetnost. Lakoti po uspehu ambicioznost. Lakoti po seksu 

strast. Lakoti po oblasti moč. Lakoti po alkoholu pa alkoholizem … Razlika je le v tem, 

da so eni manj, drugi bolj lačni, da eni odkrito povedo, da so lačni, drugi pa to skrivajo. 

Zakaj bi skrivali lakoto? Človek ni lačen zaradi zabave in pika« (Mirčevska, 2007: 

1145-1146).  

 

Ob tovrstnem vprašanju, zakaj bi skrivali lakoto, so se mi porajale razne asociacije kot 

so: pohvale, spodbude, hrana, motnje hranjenja, kazen, uţitek, ljubezen, sprejetost in 

nasilje.  

 

V instituciji, kjer prostovoljno delam, sem razkrila sodelavkam, da opaţam pri osebah z 

izkušnjo motenj hranjenja pripisovanje osebne krivde sebi za razvoj teţav pri uţivanju 

hrane. Tovrsten način razmišljanja mi ni bil tuj, zazdelo pa se mi je, da je potrebno ljudi 

ozavestiti, da niso motnje hranjenja stvar posameznika, ampak druţbe. Nadalje so te 

osebe večkrat izpostavile besede kot so nadzor, disciplina, perfekcionizem, ideal, 

podrejenost ipd. Dalo mi je motivacijo, da sem začela razmišljati, brskati po literaturi ter 

pisati o kompleksnem delovanju druţbenih dejavnikov v povezavi z motnjami 

hranjenja.  

 

Ljudje svet okoli nas »pospravljamo« v kognitivno shemo, ki nam pomaga pri 

razumevanju sveta in sploh pri znosnem ţivljenju. Vitkost lahko pomeni za nekoga 

sredstvo samoizraţanja, mišljenja, razkazovanja in ocenjevanja. Lahko se kaţe kot 

podreditev ali kot odpor druţbenim normam ali kot »nezlomljiva« – samodisciplinirana 

oseba. Druţbene strukture delujejo podtalno in se oglašajo namesto nas, vendar pa 

lahko preko ljudi poskusimo raziskati, kako so druţbeni sistemi delovali na individuum.  

 

Pojav motenj hranjenja si lahko razlagamo različno. Sociološko razlaganje motenj 

hranjenja temelji na diskurzu medijev (npr. razlaga ga Metka Kuhar) ter diskurzu 

potrošniške druţbe in socializacije ţensk (npr. razlaga ju Darja Zaviršek). Druţinski 

diskurz (razlaga ga Christian Gostečnik) pa pojav motenj hranjenja povezuje z razlago 
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nadzorovanih, zaprtih, čustveno hladnih, disfunkcionalnih druţin. Problem druţbenega 

diskurza vidim ravno v tem, da ni pojasnjenih nekih dinamik, ki se nas lahko 

avtomatično dotaknejo ali celo napadejo: storilnost, uspešnost, nadzorovanje, 

discipliniranje, vzpostavljanje reda ipd. Nasprotno se v druţinskem področju najbolj 

poudarja druţine, ki jim zunanji izgled veliko pomeni, hkrati pa ţelijo otroke vzgajati v 

perfekcionističnem duhu.  

 

V teoretičnem delu sem ţelela pripraviti dobro izhodišče za poglobljeno razumevanje 

tematike in posledično zagotoviti dobro raziskovanje in interpretacijo empiričnega dela. 

Osredotočila sem se na opredelitev motenj hranjenja, sporočila, ki jih dobivamo preko 

uţivanja hrane, ter druţbene sisteme, preko katerih se lahko nadziramo, discipliniramo, 

kaznujemo, teţimo k perfekcionizmu in vzpostavljanju reda. Teoretično sem opredelila 

motnjo hranjenja kot strategijo preţivetja v druţbi. V drugem, empiričnemu delu, sem 

teorijo preverjala v praksi s pomočjo kvalitativnega dela. Izvedla sem šest intervjujev 

treh ţensk ter v okviru slišanega raziskala: kakšna sporočila so dobile v druţbi, katera 

so ponotranjile, kako so se z motnjo hranjenja odzivale na druţbo, kakšna je bila 

njihova dinamika sprememb v ţivljenju ter kje so prisotni elementi nadzorovanja, reda 

in discipliniranja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 MOTNJE HRANJENJA
1
  

 

»Obstaja mnogo svetov, in ne samo eden, ki bi ga različni ljudje opazovali iz različnih 

zornih kotov« (Rutar, 1997: 23), zato ima vsakdo svojo resnico in ţivi v svojem svetu, v 

katerega drugi ljudje ne morejo vstopiti. Vendar pa se ljudje sporazumevamo med seboj 

tako, da delno zapustimo svoj svet in oblikujejo novega, skupnega. (prav tam)  

 

Največkrat razvijejo motnje hranjenja belopolte najstnice, ki ţivijo v tehnološko razvitih 

drţavah, kot so drţave zahodne Evrope in ZDA. Učinek globalizacije je prispeval, da so 

se motnje hranjenja razširile še po drugih koncih sveta. Dandanes se v vseh 

ekonomskih, rasnih in etničnih skupinah v ameriški kulturi in drugih drţavah razvitega 

sveta pojavljajo tako motnje hranjenja kot nizka telesna samopodoba oseb. Vse bolj je 

prisotna uporaba strogih diet in pretirana skrb glede telesne teţe. (Maine, 2006) Se pa z 

njo pogosteje srečujejo predvsem mlada dekleta iz višjih druţbeno ekonomskih slojev, 

ki ţivijo v tekmovalnem in perfekcionističnem okolju (Erzar, 2007), 10-25 % od vseh 

oseb, ki razvijejo motnje hranjenja, pa je moških (Maine, 2006). Nekateri avtorji 

(Zaviršek, 1995 in Rener, 1998) povezujejo motnje hranjenja z ţenskim vprašanjem. 

Vendar se v diplomski nalogi ne bom osredotočila na razlike med moško in ţensko 

obliko motenj hranjenja, ampak predvsem na razumevanje oseb, ki imajo izkušnjo z 

motnjami hranjenja. 

 

V nadaljevanju bom zapisala več definicij motenj hranjenja različnih avtorjev, katerim 

je skupno, da gledajo na motnje hranjenja kot na odgovor druţbenega delovanja. 

 

Tomorijeva (1995: 10) motnje hranjenja opredeljuje kot »manipulacijo
2
 z lastnim 

telesom, ki ni znak nečimrnosti, ampak vdaje pred prehudimi notranjimi in zunanjimi 

                                                
1 Ţe samo poimenovanje motnje hranjenja dojemam stigmatirajoče. V nadaljevanju bom motnje hranjenja 

enačila z besedno zvezo teţave pri hranjenju. (Prav tako Zavirškova (2000a) v članku Telo v prostorih 

zasebnega in javnega: sociološki in psihosocialni modeli motenj hranjenja enači motnje hranjenja s 

teţavami pri uţivanju hrane) 
2 Tomorijeva (1995) ne pojasnjuje, kaj v tem primeru pomeni manipulacija.  
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pritiski«. Pri tej definiciji bi ţelela poudariti predvsem prehude notranje in zunanje 

pritiske, ki »silijo« osebo, da se spoprime s teţavami introvertirano.  

 

»Motnje hranjenja govorijo o zavednih in nezavednih sporočilih, ki jih dobivamo v zvezi 

s samim seboj in našimi telesi, o preţivetem otroštvu in navadah hranjenja, o druţbah, 

ki krojijo dobičke z odvisnostmi posameznic in posameznikov, o kreatorstvu »lepih« 

teles, ki naj bi zabrisala negativno in negotovo pridobljeno identiteto, o 

samonadzorovanju in samokaznovanju« (Zaviršek 2000a: 143). Kot lahko iz definicije 

razberemo, gre za kompleksnejše teţave, ki jih ima oseba z izkušnjo motenj hranjenja. 

Ne govorimo torej primarno o teţavah s hrano, temveč o nekonstruktivnem reševanju 

teţav, o teţavah z izraţanjem čustev, na področju odnosov, samopodobe ipd. Reljič 

Prinčič (2003) je prepričana, da oseba, ki ima motnje hranjenja, izraţa čustvene teţave 

skozi spremenjen odnos do hrane.  

 

Ker je osebno druţbeno in druţbeno ne more biti ločeno od osebnega (Zaviršek, 2000a), 

ne bom pojasnjevala osebno stisko ljudi brez druţbenega razumevanja motenj hranjenja 

in obratno. Predvsem pa moramo upoštevati, da gre pri motnjah hranjenja za prepletanje 

številnih vzrokov in sproţilnih dejavnikov. Gre za odraz na posameznikovo doţivljanje, 

ki je nekaj zapletenega in pretanjenega (Čufer, Ibic, Šolar, Švab, Trivič in Ziherl, 1998). 

Mnogi motnje hranjenja poimenujejo »tiha odvisnost«, saj odvisnost ni vidna, ni 

ekscesna in je neviden način samokaznovanja in samonadzorovanja (Zaviršek, 2000a). 

 

Med motnje hranjenja sodijo anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje, ki se 

lahko v eni osebi tudi prepletajo in skozi obdobja izmenjujejo (Čufer et al., 1998). Te tri 

oblike motenj hranjenja so klasificirane v sistemu duševnih boleznih (v DSM-IV), v 

zadnjem času pa se pojavljata tudi novi, uradno še ne indeksirani motnji – ortoreksija in 

bigoreksija (Sernec, 2010). 

 

2.1.1 PRETIRAN NADZOR – ANOREKSIJA  

 

Osebe z izkušnjo anoreksije imajo nestvarno predstavo o svojem telesu. Natančneje, 

imajo pretiran občutek debelosti oziroma strah pred njo, ne glede na dejansko telesno 

teţo, ki je zelo nizka (Sternad, 2001).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Boţič Anja; diplomsko delo 

 

5 

 

Da se očistijo vseh ostankov hrane, uporabljajo odvajala. Razvije se lahko tudi ciklus 

poţrešnosti in bruhanja ter kljub njihovi utrujenosti in slabotnosti vztrajno telovadijo . 

Imajo lahko teţave s spanjem, saj velikokrat sanjajo izgubo nadzora nad hrano, ko so 

pojedle preveč (Davis, Dolan, Levans in Woodhead, 1992). Postopki hranjenja, 

hujšanja, bruhanja lahko postanejo strasti. Mortifikacija telesa vodi k mentalni 

zasvojenosti s postopki samimi (Rener, 1998). Osebe z izkušnjo anoreksije največkrat 

izgubijo menstruacijo ter shujšajo do take skrajnosti, da se najbliţji bojijo ne le za 

njihovo zdravje, ampak celo za ţivljenje. Vseeno pa tovrstne osebe zmagoslavno 

opazujejo reakcije drugih ljudi in jih izsiljujejo z nihanjem na robu ţivljenja (Tomori, 

1990). Ljudje jih osrečijo, ko opazijo njihovo shujšano telesce in jim govorijo, kako 

močno voljo imajo, da se upirajo vabljivi hrani. O tem priča tudi deklica, ki je izjavila, 

da je srečna le takrat, ko se ji vidijo rebra (Davis, Dolan, Levans in Woodhead, 1992).  

 

Kot vidimo, gre za pretiran nadzor nad potrebami svojega fizičnega telesa (Čufer et al., 

1998). 

 

Woodhead, Davis, Levans in Dolan označujejo anoreksijo kot bolezen zanikanja, saj 

osebe z izkušnjo anoreksije zanikajo svoje psihološke in fiziološke potrebe. Ko zanikajo 

osnovne potrebe, pridobivajo samozavest in ponos, oziroma še več. Občutek imajo, da 

so osebe več vredne od tistih, ki odkrito priznavajo svoje potrebe (Davis, Dolan, Levans 

in Woodhead, 1992). Anoreksijo lahko razumemo kot izbor, kot osebno strategijo za 

doseganje avtonomije. Je odločitev za osebno svobodo. Odloči se za samonadzor, ker ne 

more nadzirati zunanjih protislovij ter si obeta doseganje avtonomije in svobode (Rener, 

1998).  

 

2.1.2 IZGUBA NADZORA IN PRETIRAN NADZOR – BULIMIJA 

 

Osebe z izkušnjo bulimije skušajo pomiriti notranjo napetost in neprijetna čustva s 

hrano. Ta pa ne more zadovoljiti njihovih čustvenih potreb (Reljič Prinčič, 2003).  
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Pri bulimiji gre za vseobsegajoči strah, da bo okolica prepoznala »pretirano« teţo osebe 

kot izgubo njene kontrole. Oseba, ki ima bulimijo, se naţira
3
 s hrano, temu pa sledijo 

neustrezni načini zmanjšanja telesne teţe, kot so bruhanje, uporaba odvajal in diuretikov 

(Kastelic, 1995). Gre za tako imenovano izgubo nadzora in pretiran nadzor (Čufer et al., 

1998). 

 

Ob pretiranem uţivanju hrane se sprošča napetost, ki ji sledi občutek krivde in sramu ter 

posledični kompenzatorni vedenjski vzorci za vzdrţevanje ustrezne telesne mase zaradi 

paničnega strahu pred debelostjo (Birmingham in Beumont, 2004; po Sernec, 2010). 

 

Osebe z izkušnjo bulimije se v druţbi kontrolirajo in tako prikrivajo svojo skrivnost. V 

njih pa vzbuja občutek manjvrednosti, same sebi se gnusijo in jih je sram njihovega 

početja. Pretirano so jim pomembna mnenja drugih in jim najbolj blaga pripomba 

pomeni potrdilo lastne nevrednosti (Reljič Prinčič, 2003). 

 

Tako pri anoreksiji največkrat govorimo o osebah, ki so v šoli uspešne, ambiciozne, a 

imajo pri sebi veliko dvomov in se počutijo negotove pri urejanju svojega ţivljenja 

(Kastelic, 1995).  

 

2.1.3 IZGUBA NADZORA – KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE 

 

Gre za izgubo nadzora, za pretirano hranjenje v obliki bolj ali manj pogostih ritualov 

prenajedanja s hrano (Čufer et al., 1998). S hrano se tolaţijo. Občutek imajo, da jih 

varuje pred neprijetnimi čustvi (Reljič Prinčič, 2003). Pri kompulzivnem oziroma 

prisilnem prenajedanju gre za prisilno vedenje, ker človek ponavlja nekaj, česar ne ţeli, 

ampak se temu ne more upreti. Kljub neprestanim poskusom vzpostavitve kontrole nad 

prehranjevanjem in kljub groznim občutkom krivde, ne more zaustaviti prisile po 

prenajedanju (Ogris, 2000). Sramujejo se svojega početja in velikokrat jedo na skrivaj 

ali pa brijejo norca iz sebe, da bi se lahko opravičili pred drugimi (Palmer, 2000; po 

Reljič Prinčič, 2003). Obdobjem prenajedanja ne sledijo vedenjski vzorci za zniţevanje 

telesne mase (Sernec, 2010),  pogosto pa lahko opazimo vzorec cikličnega izmenjevanja 

                                                
3 Naţiranje poosablja obdobja hranjenja, ko oseba poje večjo količino hrane kot večina ljudi ob podobnih 

priloţnostih. Zauţita hrana je visokokalorična, sestavljena iz ogljikovih hidratov in maščob (Kastelic, 

1995), ki jo osebe z izkušnjo bulimije tretirajo kot prepovedano (Čufer et al., 1998).   
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odrekanja hrani (mogoče tudi postenje), čemur sledi prenajedanje (Ogris, 2000). Tako 

obdobjem popolnega kaosa in nereda (basanja s hrano), sledijo obdobja totalnega 

nadzora (uporaba različnih diet, zdrave prehrane ter intenzivnega ukvarjanja s športom) 

(Zaviršek, 1994). Ne razvijejo bruhanja, ne uporabljajo laksatov, diuretikov ali drugih 

substanc, ki jih navadno izkoriščajo osebe z izkušnjo anoreksije ali bulimije 

(Alexander-Mott in Lumsden, 1994; po Lyons, 1998). Med prenajedanjem jedo 

visokokalorično hrano, hrano različnih okusov in hitro goltajo zalogaje (Reljič Prinčič, 

2003). 

 

2.1.4 ORTOREKSIJA IN BIGOREKSIJA 

 

Pri ortoreksiji gre za pretirano obsedenost z zdravo, biološko čisto hrano, ki vodi do 

izrazitih prehrambnih restrikcij (Serenc, 2010). Posameznik se odloči za določeno 

teorijo o hranilih. Pri tem ne gre za neko poglobljeno znanje, še manj pa za splošna 

pravila zdravega prehranjevanja, ampak po njegovem mnenju natančen sistem z 

določenimi pravili. Nadalje se teh pravil disciplinirani drţi in ob tem čuti evforijo in 

občutke moralne superiornosti. V primeru, da zauţije hrano, ki je na njegovem seznamu 

»prepovedanih« ţivil, občuti krivdo (Sentočnik, 2004). Izstopajoče osebnostne poteze 

so perfekcionizem, pretirana storilnost, rigidnost in velika potreba po pohvalah s strani 

okolice, odsotni pa so strah pred debelostjo, teţnja po vitkosti ter teţave z zaznavanjem 

lastnega telesa (Serenc, 2010). V nasprotju z anoreksijo in bulimijo, kjer so osebe 

osredotočene na kvantiteto zauţite hrane, se tukaj ljudje osredotočijo na kvaliteto 

zauţite hrane (Dosil, 2008). 

 

Bigoreksija ali mišična dismorfija je značilna obsedenost s potrebo po mišičastem telesu 

in izrazito teţavo v zaznavanju lastne telesne sheme (kljub pretirano mišičnemu telesu 

se osebe doţivljajo kot presuhe in premalo moţate). Osebe preţivljajo večino svojega 

časa v fitnesu in zlorabljajo tako anabolne steroide  kot stroge diete, prizadevajo si biti 

suhe (Serenc, 2010). Navkljub mišični masi veliko ur na dan razmišljajo o tem, kakšno 

telo bi morale imeti. Posluţujejo se ponavljajočih obsesivnih obnašanj, povezanih s 

fizično aktivnostjo (npr. gledajo se v ogledalo, primerjajo z drugimi) ter občutki 

neuspeha (nikoli niso zares zadovoljne s svojim telesom)  (Caracuel, 2003; po Dosil, 

2008). 
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2.1.5 KAJ JE SKUPNO VSEM VRSTAM MOTENJ HRANJENJA? 

 

Telesni videz lahko le do neke točke kaţe na motnjo hranjenja (npr. popolna 

shujšanost), vendar tudi pri tistih, ki so presuhi ali prekomerno teţki, ne moremo reči, 

da imajo motnje hranjenja (Čufer et al., 1998). 

 

Kot lahko vidimo iz prejšnjega poglavja, je pri vseh vrstah motenj hranjenja prisotno 

sledeče: odklonilen odnos do telesa, manjše človeško samovrednotenje (Tomori, 1995), 

nadzor nad apetitom in nad ljudmi v svoji druţini ali bliţnji okolici (Kramar, 1995).  

 

Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na razvoj motenj hranjenja, so naslednji
4
 (Zaviršek, 

2000): 

- Dolgotrajna in dovolj močna sporočila iz otroštva, ki vplivajo na odnos do hrane 

pri odraščajočem človeku, da mora paziti, koliko je in kako izgleda.  

- Socializacije, ki v osebi krepi občutek majhne lastne vrednosti, nizke 

samopodobe in občutkov krivde. 

- Druţine, kjer nad otroci vlada velik nadzor. Hrana tu postane način, s katerim 

posameznik lahko nadzoruje del svojega ţivljenja – svoje telo. Tu je pomemben 

dejavnik nadzorovanja tudi samokaznovanje.  

- Protest vsiljenim spolno specifičnim normam. 

- Uporaba hrane kot edini način sprostitve. 

- Sporočila, da si lahko oseba dobi partnerja/ko le z druţbeno predpisano telesno 

teţo, ki je pogoj za ljubezen. 

 

Tovrstne osebe doţivljajo tesnobo do hrane in do telesa oziroma odnosa med njima 

dvema ter podobo o sebi (Benson, 1997). Motnje hranjenja je potrebno razumeti na 

način, kako osebe svoje stiske izraţajo na načine, s katerimi ranijo sebe, namesto da bi 

svojo jezo usmerile na tiste, ki so jih ranili (Zaviršek, 2000). Ţelijo ustreči in biti všeč 

vsakomur, četudi bi morale spregledati svoje potrebe in ţelje (Reljič Prinčič, 2003). 

Razvijejo laţni jaz, ki na zunaj dobro deluje. Doţivljajo pa osamljenost, hude občutke 

krivde in nizko samospoštovanje (Reljič Prinčič, 2001). Torej osebe stremijo k biti 

                                                
4 Naštela bom le nekatere, pomembne za razumevanje celotne diplomske naloge. 
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nekdo drug. Mislijo, da bodo srečne, če bodo ustrezale druţbenim merilom ter dobile 

odobravanje njihove osebnosti v očeh drugih.  

 

Švabova, Šolarjeva, Ziherlova, Ibiceva, Čuferjeva in Trivičeva (1998) so na podlagi 

izkušenj ţensk s teţavami pri hranjenju, ki so bile včlanjene v njihovo skupino, 

zapisale, da gre pri motnjah hranjenja za: 

ISKANJE BEG pred 

 varnosti, topline,  problemi, 

 ljubezni,  zlorabami vseh vrst, 

 miru,  odgovornostjo, 

 spodbude, 

 uspeha,  

 odmora in nagrade,  

 smisla, vizije v ţivljenju, 

 lastne ustvarjalnosti,  

 vitalnosti v svojem telesu,  

 lepote, harmonije,  

 pomiritve ter  

 zaupanja in povezanosti v 

medosebnih odnosih. 

 previsokimi zahtevami (postavljajo 

jih druţina, druţba in one same),  

 neprijetnimi čustvi in občutji (jeza, 

dolgčas, strah, ţalost),  

 stisko,  

 lastnim telesom, s katerim niso 

zadovoljne ter  

 notranjo praznino, 

neizpopolnjenostjo. 

 

2.2 SPOROČILA, KI JIH DOBIMO PREKO HRANE 

 

Calafat (1998) poudarja, da ljudje skozi kognitivne procese na podlagi socialnih 

sporočil, ki jih sprejemamo, konstruiramo svojo subjektivno realnost. Iz tega lahko 

sklepamo, da socialna reprezentacija vpliva na naš odnos do stvari oziroma oseb in vodi 

naše vedenje (prav tam).  

 

Zaviršekova (2000) ugotavlja, da smo naučeni, da dobro povezujemo z lepim in 

inteligentnim ter slabo z grdim in zlom.
5
 V 18. stoletju so v razsvetljenskih idejah 

verjeli, da je »zunanji človek le projekcija notranjega« (Kunst, 1999; po Zaviršek, 

                                                
5 Tistemu, ki je ponavljal razred, so v avtoričinem otroštvu imenovali »zaostal«, ali pa so prezentacije 

»prizadetosti« spoznavali na podobah čarovnic, v zgodbah reveţev ali hudobnih (»grdi ljudje«) (Zaviršek, 

2000).  
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2000). Prepričani so bili, da je pravilnost telesa vidni dokaz duhovne kvalitete. Nadalje 

je slovenski antropolog Boţo Škerlj med letoma 1930 in 1934 pisal o telesu. Verjel je, 

da so telesne značilnosti, ki so bile zanj nekaj naravno danega, povezane z moralnimi 

kategorijami. Kot primer navajam preobilna telesa starejših prostitutk kot dokaz 

moralne izrojenosti ţensk, ki so se ukvarjale s prodajo seksualnih storitev. Torej so 

druţbeno konstruirane telesne pomanjkljivosti postale dokaz moralnosti oziroma 

nemoralnosti (Zaviršek, 2000). 

 

Dolga socialna zgodovina je dala telesu ţe obliko, obseg, gibanje, ki jih druţbe 

označujejo z moralnimi kategorijami (spodobno, nepravilno, pravilno, privlačno telo) 

(prav tam).  

 

2.2.1 SIMBOL HRANE 

 

Prvo izkušnjo ugodja človek izkusi preko hrane, ta pa ostaja še naprej simbol 

sprejetosti, zadoščenosti, ljubezni in tolaţbe (Ţmuc-Tomori, 1983). Otrok pri hranjenju 

doţivlja, da mu dotikanje ust in njihove okolice povzroča čutno ugodje in vznemirjenje 

(Sternad, 2001). Na samem začetku napolniti otroka z materinim mlekom otroka 

pomiri, kasneje pa se pomen razširi. Pomeni: napolniti se z ljubeznijo, upanjem, 

zaupanjem, smislom in tako postati sposoben ljubiti, zaupati vase, ustvarjati, pomeni 

kvaliteto človeških odnosov, sposobnost dajanja in jemanja, sprejemanja in odklanjanja 

(Rojc, 1995). Poveţe ga s človekom, ki skrbi zanj in mu preko čutno in čustveno 

doţivetega zagotovi, da je ljubljen, sprejet in pomemben (Ţmuc-Tomori, 1983). 

 

Pomembno je, ali zna mati (pomemben drugi) pravilno ravnati z otrokom, ko je lačen? 

Mu s tihim sodelovanjem dopustiti, da otrok z navdušenjem vzame hrano? Ko je otrok 

ţe delno potešen v svoji lakoti, ali zna ponovno navdušiti otroka, da nadaljuje s 

hranjenjem, ga zna objeti, poboţati in s tem omogočiti, da otrok nadaljuje s hranjenjem? 

In ko je otrok nahranjen, ali mati to ugotovi in se zna ustrezno odzvati  (Stern, 1995; po 

Gostečnik, 2000)?  
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Hrana ima materialni in simbolni pomen. Je substanca, ki nas ohranja pri ţivljenju in je 

obenem simbol ţivljenja, skrbi zase in za druge, solidarnosti, gostoljubnosti in 

medsebojne povezanosti (Zaviršek, 2000a). 

 

Hrana je lahko simbolična zamenjava za obvladovanje neobvladljivega, premagovanje 

nepremagljivega. Ni le nadomestek čustev, ampak iskanje sicer teţje dosegljivega 

ugodja in dušenje tesnobe ter nezadovoljstva (Sternad, 2001). Oseba je lahko 

prikrajšana za čustva ali pa ima lahko prevelike in nestvarne čustvene potrebe ter 

pričakovanja. Takrat lahko hrana postane nadomestilo le-teh (Tomori, 1990). Če ni bilo 

pristne komunikacije med starši in otrokom, če so otroka pitali z laţmi, če so besede in 

gibi sluţili samo za prikrivanje odklanjanja, sovraštva, gnusa, odpora, se otrok brani 

uspevati ob tej »prehrani«, jo odklanja in ne ve, kakšno hrano potrebuje. Ne pozna je iz 

izkušenj in ne ve, da obstaja (Miller, 2005). Starši so ţe v otroštvu svoje otroke hranili 

občutno preveč ali premalo. Tako osebe z izkušnjo motnje hranjenja ţe pri hrani niso 

imele moţnosti razviti občutkov lakote in sitosti. Otroci potrebujejo ustrezen odziv 

staršev na njihove potrebe – te osebe pa jih v otroštvu niso dobile (Zaviršek, 1994).  

 

Pretirano ješč otrok lahko najde v hrani nadomestilo čustvom. Če je nerealen v potrebah 

po njih ali zanje resnično prikrajšan, si z njo blaţi notranjo stisko ali rahlja tesnobo 

(Ţmuc-Tomori, 1983). Oseba se vdaja orgijam poţrešnosti in preizkuša vse v iskanju 

tistega, kar potrebuje, pa ne pozna. Ne ve pa, kaj potrebuje, in se zato ne more nasititi. 

Zagotoviti si hoče, da sme jesti vse, da se mu ne bo potrebno podrejati nobenemu 

pritisku, a se povsem ukloni orgijam svoje poţrešnosti (Miller, 2005). S hrano si 

izkazujemo naklonjenost, se kaţemo, odobravamo ali zavračamo red in medsebojna 

razmerja (Rener, 1998). Kadar otrok hrano odklanja ali je izrazito izbirčen, simbolično 

odkloni tistega, ki ga je prizadel. Lahko pa se nezavedno brani odvisnosti od njega 

(Ţmuc-Tomori, 1983). Moţno ga je razumeti kot upornika ponotranjanju vsiljenih 

vsebin iz okolice, kar lahko razume kot nasilje. Če je izpostavljen hudim pritiskom 

lastne destruktivnosti ali pa mora introjicirati veliko negativnih izkušenj, se javlja 

občutek prevladujočih notranjih vsebin, na katerega se odzove tako, da skuša tujke 

izločiti. Bruhanje pa ponavadi pomeni ţe odpor ob sprejemanju, ponotranjanju (Rojc, 

1995).  
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V različnih obdobjih ţivljenja se simbol hrane spreminja glede na vrednostni sistem. 

Omenila sem, da je v zgodnjem obdobju odraščanja hrana simbol sprejetosti, tolaţbe, 

ljubljenosti, varnosti in udobja (Sternad, 2001). V adolescenci se odnos do hrane poveţe 

s prispodobo osamosvajanja, oblikovanja identitete in prevzemanja funkcije spola. 

Mladostniku je lahko hrana obenem zagotovilo ali groţnja rasti in zorenja. Hrana je 

tesno povezana s telesnimi spremembami osebe, saj sooblikuje predstavo o lastni 

vrednosti in sodoloča mesto v širšem socialnem prostoru (Ţmuc-Tomori, 1983). Pri 

odraslih je lahko pomen hrane povezan z njihovim doţivljanjem lastne zmoţnosti in 

odgovornosti (Sternad, 2001). Če se otroka prisili, da sprejema hrano, bo v odrasli dobi 

najverjetneje doţivljal nevšečnost, ko se bodo v njem porajala občutja, da ga hoče 

nekdo k nečemu prisiliti. Preko simbola hrane bo posameznik zavračal vse, kar mu 

vsiljuje okolje. Tako bo hrana tisti element proti kateremu se bo boril. Najverjetneje, ko 

bo pod določenimi »pritiski« iz zunanjega sveta, bo izgubil tek
6
. Po drugi strani pa bo 

zanj postala hrana edini način obvladovanja zunanjega sveta
7
 (Gostečnik, 2000). 

 

Hrana lahko dobi v druţini vlogo nagrade ali kazni, naklonjenosti in odvisnosti, 

podkupovanja ali izsiljevanja, obvladanja ali podrejanja ali pa postane sredstvo 

dokazovanja skrbi (Tomori, 1990). Postane duševno prilagajanje tistega, kar je zuna j 

telesa, tistemu, kar je v telesu in kar telo je. V tem primeru je hrana prispodoba 

zavzemanja in obvladovanja sveta, nalog in zadolţitev in moţnost za obvladovanje 

obremenitev ţivljenja. S spreminjanjem hitrega tempa ţivljenja so posledice vidne v 

načinu našega prehranjevanja. Vse manj časa posvečamo hrani oziroma rednim 

obrokom in se vedno redkeje prehranjujemo v druţinskem krogu (Sternad, 2001). 

Mogoče ni odveč omeniti, da vrednost prodaje v trgovini na drobno z ţivili, sveţim 

sadjem in zelenjavo, mesom in mesnimi izdelki, ribami, raki, mehkuţci in alkoholnimi 

pijačami raste (Statistični letopis RS, 2000; po Tivadar, 2002), cene gostinskih storitev 

pa padajo (Statistični letopis, 1999; po Tivadar, 2002). 

 

Nekaterim ljudem pa lahko hrana pomeni zatočišče v stiski. Neuspelo reševanje 

začasnih teţav s hrano lahko privede do motenj hranjenja in osebe začnejo manipulirati 

                                                
6 Gostečnik (2000) pojasnjuje, kako lahko hrana v simbolni obliki postane element zavračanja. Mislim, da 

se lahko osebe poskušajo zooperstaviti stresu iz zunanjega sveta ne le preko zavračanja hrane, temveč 

preko prenajedanja.   
7 Gostečnik (2000) ta primer pojasnjuje z anoreksijo, ki jo vidi kot sistem kontroliranja vsega, kar prihaja 

od zunaj. 
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s telesom, ker obupajo nad moţnostjo, da bi se spoprijele s svojimi teţavami na dejaven 

in direkten način (Tomori, 1990). Ljudje, ki imajo izkušnjo motenj hranjenja, imajo 

teţave pri zaznavanju lakote ali sitosti. Lakota je na začetku dokaz moči in ponosa, 

kasneje pa jim povzroča trpljenje. Osebe razvijejo strategije, kako obvladati oziroma 

izbrisati lakoto (npr. ure in ure kuhajo jedi za svojce, si kupijo sladkarije in jih včasih 

občudujejo, vonjajo, nikoli pa ne pojedo) (Bercht, 1997). 

 

Hrana lahko postane instrument samoreguliranja. Pri anoreksiji gre ravno za 

kontroliranje vsega, kar prihaja od zunaj. Na ta način bo oseba preko simbola hrane 

zavračala vse, kar ji nudi oziroma vsili okolje (Gostečnik, 2000). Po drugi strani pa 

hrana postane simbol povezanosti
8
. Jedli bodo čezmerno, ko bodo pod stresom. Hrana 

jim bo dala simbol potešitve. To lahko opazimo pri bulimiji. Posameznik ne more hrane  

presnoviti, saj ne more prebaviti vplivov, dogodkov in občutij, ki jih ustvarja zunanji 

svet. Po velikih količinah zauţite hrane, ki tokrat postane simbolni sovraţnik, 

zastrašujoči, neobvladljivi in ne kontrolirani element okolja, umetno spodbudi bruhanje 

(Thorton in DeBlaissie, 1989; po Gostečnik, 2000). Pri motnjah hranjenja hrana 

povzroča trpljenje, ne uţitka (Zaviršek, 2000a). 

 

Večina ţensk (za moške to skorajda ne velja) je v otroštvu dobila sporočilo, da morajo 

paziti, koliko jedo in kako izgledajo. Ta sporočila niso ţe vzrok za motnje hranjenja. V 

primeru, da so tovrstna sporočila dovolj močna in trajajo dolgo obdobje in če ima eden 

od staršev tudi sam teţave s pretiranim hranjenjem ali pa z odklanjanjem hrane, lahko 

močno vplivajo na odnos do hrane (prav tam).  

 

Hrana lahko postane način blaţenja stisk in kriz. V človeku se lahko tovrsten način 

reševanja stisk trdno zasidra ţe v otroštvu. Posameznik se k takemu načinu reševanja 

teţav vrača v podobnih okoliščinah in razpoloţenjih tudi kasneje, ko odraste (Ţmuc-

Tomori, 1983). 

 

 

 

 

                                                
8 Otroci so le preko hranjenja doţivljali stik z zunanjim svetom (Gostečnik, 2000). 
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2.3 DRUŢBA 

 

Foucault (1991) pravi, da se oblast, s katero se srečujemo v sodobni druţbi, nanaša na 

neposredno vsakdanje ţivljenje. Oblast individua kategorizira, zaznamuje ga z njegovo 

lastno individualnostjo in ga priklene na njegovo identiteto ter mu vsili zakone resnice, 

ki jih mora prepoznati, drugi pa jih morajo prepoznati v njem. Oblast naredi individua 

za subjekt. Kar pomeni, da je podloţnik nekoga drugega – preko kontrole in odvisnosti 

ter priklenjenosti na lastno identiteto – preko vesti in vedenja o sebi. Ta forma oblasti 

podreja in proizvaja podloţnike. (prav tam) V druţbi oblast kroţi, ima mreţno strukturo 

in vsi člani druţbe so tako vpeti v njene mreţe (Hrţenjak, 2002).  

 

Druţbeni sistem je vselej zatiralec posameznika, saj vzgaja posameznike v 

nesamostojnosti, da si ga laţje podredijo. In, kot sem zapisala, zatirajo. (Juhant, 2006) 

Oblast je tista, ki vedenje proizvaja (Foucault, 2004) in ima moč, da vednost razglasi za 

resnično (Hall, 2004).  

 

Pod oblastjo je potrebno razumeti »številnost odnosov moči, ki so imanentni področju, 

na katerem se izvajajo, in so sestavni del njihove organizacije; igro, ki jih prek 

nenehnih bojev in spopadov spreminja, krepi in preobrača; podpore, ki jih ti odnosi 

moči najdejo drug v drugem, tako da oblikujejo verigo ali sistem, ali pa po drugi strani 

razlike, nasprotja, ki jih ločujejo drug od drugega; in končno strategije, v katerih dobijo 

ti odnosi učinek, katerega splošni obris ali institucionalna kristalizacija se utelesi v 

drţavnih aparatih, v oblikovanju zakona in druţbenih prevladah« (Foucault, 2010: 89).  

 

Torej se nahaja v mnoţici oblastnih razmerij, ki obstajajo na vseh ravneh druţbenega 

ţivljenja in v vsakem odnosu (prav tam). Zatorej se oblast izvaja na mikro ravni 

odnosov med ljudmi. Dotika se posameznika, njegovega telesa, diskurza, učenja in 

vsakodnevnega ţivljenja (Salecl, 1993).  

 

2.3.1 »PRITISKI« DRUŢBE 

 

Tudi drugod po svetu, Evropi in ne le v Sloveniji, je v času industrijske druţbe porastla 

tekmovalnost ter konkurenčnost podjetij in splošno povečanje storilnostnega pritiska 
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(Dekleva in Razpotnik, 2007a). Tekmovalnost je povezana s pojmom motiva. Torej je 

tekmovalnosti toliko vrst kot je motivov (Kobal Grum, Kolenc, Lebarič in Ţalec, 2004). 

Naj naštejem le nekatere (prav tam):  

 zmagovalni motiv (značilna je ţelja in prizadevanje posameznika, da zmaga in 

izloči drugega), 

 motiv biti boljši od drugega, 

 motiv doseganja kriterija odličnosti, 

 motiv narediti nekaj najboljše kar lahko in tako napredovati ter 

 motiv preizkušanja lastnih zmoţnosti. 

 

Posameznik, ki skuša slediti modernizaciji, je prisiljen k individualnemu, osebnemu 

stilu ţivljenja, dela in učenja. Nenehno se mora potrjevati, mora biti fleksibilen, 

izviren, kreativen. Če tega ne (z)more, pade iz konkurenčnega boja za doseganje 

dobrega standarda (Ule, 2000). Modernizacijska dogajanja sposobnosti krepijo dve 

kontrastni skupini mladih: zmagovalce (imajo druţbene ter osebne vire, s katerimi 

izkoriščajo priloţnosti, ki jih ponuja modernizacija) in poraţence (se ne zmorejo 

prilagajati modernizacijskim zahtevam) (Rener, 2000). Vendar imajo oboji svojo 

usodo le delno v lastnih rokah (prav tam), saj se razvijajo nove prioritete, kot so 

samoorganizacija, samoodgovornost, individualna politika, ki na novo razdeli 

odgovornost in moč (Ule, 2000). Beck pravi, da trpimo zaradi novih oblik svobode 

(Beck, 2009), saj moramo najti ustrezno nišo, kjer se konformno ustalimo in se zvesto 

ravnamo po pravilih in načinu vedenja, ki nekje velja za pravega in pravilnega 

(Bauman, 1999).  

 

Zunanji videz je današnja cenjena vrednota ter označevalec vrednosti (Kuhar, 2004). Ne 

smemo mimo dejstev, da je dandanes med ljudmi v post moderni druţbi dostopna 

poceni hrana, ki je postala najbolj razširjeno konzumnno sredstvo. Ne uporablja se le za 

potešitev lakote, temveč tudi kot simbol za ljubezen, uţitek, toplino, domačnosti ipd. 

Zaradi vseobsegajoče dostopnosti hrane je postal vir ekonomskega dobička globalne 

industrije proizvajanje produktov. Ti naj bi zmanjšali konzumiranje hrane ali stranske in 

negativne učinke, da ljudje jedo preveč. Uveljavila se je dietna industrija, 

psihofarmakologija, vitaminska industrija, kozmetična industrija in športna industrija. 

Hkrati pa konzumska industrija proizvaja človekovo ţeljo, prepovedi in predstave o 
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tem, kaj je lepo, dobro in pravilno (Zaviršek, 2000a). Telo, ki pa se ne prilagaja, je 

stigmatizirano (Kuhar, 2004). 

 

Na kakšen način se skozi oblast sami sebe nadzorujemo, discipliniramo, uvajamo red, se 

kaznujemo, poskušamo biti perfekcionisti, bom opisala v naslednjih poglavjih. Preko 

individualnih značilnosti, ki jih pogosto pripisujejo razni strokovnjaki (npr. Hromc, 

2010 in Gostečnik, 2000) s področij motenj hranjenja osebam, ki so imele tovrstno 

izkušnjo, bom poskusila pojasniti njihovo vlogo pri nastanku motenj hranjenja.  

 

2.4 NADZOROVANJE 

 

Beniger (1986; po Kovačič, 2006: 22) pravi, da je nadzor »usmerjen vpliv na zastavljen 

cilj«.  

 

V splošnem pomenu besede nam nadzorovanje omogoča delovanje (Kovačič, 2006). Le 

specificirati ga je potrebno in narediti funkcionalnega (Foucault, 2004).   

 

Pri nadzoru nad ljudmi je vprašanje, za kakšne oblike prisile in usmerjanja delovanja 

posameznikov gre (Kovačič, 2006). Foucault (2004) pravi, da je dandanes v druţbi 

navzoča kontinuirana in intenzivna kontrola. Ne nanaša se le na produkcijo, ampak se 

ukvarja z dejavnostjo ljudi, njihovo izurjenostjo, načinom, kako se lotevajo dela, z 

njihovim obnašanjem in še bi lahko naštevala. Nadzor je predvsem namenjen 

spoznavanju delovanja ljudi oziroma posameznikov in gospodovanju nad njimi. Vloga 

nadzora je tako namenjena upravljanju ljudi. Po drugi strani pa omogoča ţivljenje v 

dani druţbi (Kovačič, 2006).  

 

Vitkost je postala ena izmed temeljnih vrednot v druţbi. Velikokrat si ljudje, ki jih 

okolica zaznava kot debele ter se tako tudi sami doţivljajo, ţelijo shujšati. Ponavadi se 

zanašajo na diete, telesno aktivnost, posluţujejo se raznih tablet ipd. V tem primeru 

»nadzor« upravlja z ljudmi, hkrati pa daje nagrado – ţivljenje v druţbi, ki ne 

»stigmatizira več«.  
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Nadzor je postal neopazen, a hkrati povsod navzoč. Čeprav ga lahko razumemo kot 

nekaj negativnega, dandanes dobiva tako imenovan »hinavski obraz« (postane prijazen 

in prostovoljen) (Kovačič 2006). 

 

Pri pravici do zasebnosti gre za neko obliko samonadzora – nadzora nad informacijami 

o sebi, nad svojimi avtonomnimi odločitvami in nad svojo osebnostjo (prav tam). Na 

kakšen način je samonadzor pojasnil Foucault, bom poskusila pojasniti v naslednjem 

poglavju.       

 

2.4.1 PANOPTIKON SMO MI SAMI 

 

Panoptikon
9
 je bil zamišljen kot idealen načrt zapora. Kroţna zgradba bi vsebovala na 

obodu celice, ki bi bile ločene med seboj, da zaporniki ne bi uspeli medsebojno 

kominicirati. V središču zgradbe bi bil prostor, v katerem bi bil Inšpektor, med njim in 

celicami pa vmesno območje. Vsaka celica bi imela na zunanji strani okno, skozi katero 

ne bi bilo mogoče videti ven. Na notranji strani bi bila vrata, ki bi Inšpektorju 

omogočala opazovanje dogajanja v celici (Bentham, 2001; po Kovačič, 2006). 

 

Gre za aparat, ki je predpostavljal, da bo vsakdo pod nadzorom. Temeljil je na 

nezaupanju (Foucault, 1994). Panoptikon ni bil nikoli zgrajen, vendar lahko idejo 

prenesemo na delovanje oblasti oziroma vsake osebe (Kovačič, 2006). 

 

Za Panoptikon je namreč značilno, da je v njegovem središču nadzornik, ki je neviden, 

drugi pa so vidni (prav tam). Oblast je učinek delovanja cele vrste strategij in taktik, ki 

se nenehno izvajajo, ne da bi bil njihov nosilec viden (Salecl, 1993). Preko druţbe
10

 

ponotranjimo norme, vzorce vedenja in se v skladu s tem tudi obnašamo. Torej se 

nadziramo. Norme, ki nas imajo v primeţu, nadzorujejo našo voljo (Miller, 2006).  

 

»Kdor je podrejen polju vidnosti in to ve, sam prevzame prisile oblasti; spontano jih 

uporablja na samem sebi; vase vtisne oblastno razmerje, v katerem igra hkrati obe 

                                                
9 Idejo o Panoptikonu je dobil Benthamov brat, ko je obiskoval vojaško šolo. Bentham je njegovo zamisel 

formuliral, dal ime ter jo predstavil leta 1971 (Foucault, 1991). 
10 Druţba je »predpostavka, prek katere se ljudje definirajo kot pripadniki določene skupnosti« (Rutar, 

1995: 25). Druţba ne obstaja, obstaja le toliko časa, dokler ljudje verujejo vanjo ter se prek vere 

definirajo kot ljudje (prav tam). 
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vlogi; postane načelo svoje lastne podvrţenosti,« pravi Foucault (2004: 222). Telo kot 

mikro raven zaposli posameznike, da nimajo časa niti razmišljati o tem, kaj se dogaja na 

makro ravni. V posameznikovem telesu se reproducirajo njegovi odnosi z drugimi 

telesi, mnogoteri odnosi, podobe telesa, koncepti o telesu in odnosi med telesi. Z  

analizo posamezne osebe lahko pridemo do spoznanja o druţbenih odnosih, ki dobijo v 

njej svojo konkretno oporno točko (Rutar, 1995). 

 

»Naša druţba ni druţba spektakla, temveč druţba nadzorovanja; /…/ naš druţbeni red 

ne krni, zatira, ne spreminja lepe celote telesa, pač pa je v njem posameznik skrbno 

izdelan v skladu s celo taktiko sil in teles. /…/ Nismo ne na amfiteatrskih sedeţih, ne na 

odru, temveč v panoptičnem stroju, umeščajo pa nas oblastni učinki, ki jih uvajamo mi 

sami, saj smo eni izmed kolesij oblasti« (Foucault, 2004: 237-238).  

 

2.4.2 NADZOR PRI OSEBAH Z MOTNJAMI HRANJENJA 

 

Kot smo se lahko poučili iz prejšnjih poglavjih, je telo privilegirano mesto 

vzpostavljanja, ohranjanja in prenašanja oblastnih razmerij. Mehanizmi moči so 

najmočnejši in najučinkovitejši  takrat, ko se človek obsesivno ukvarja s svojim telesom 

ter spregleda učinke svojega početja na njega samega in obliko diskurza, ki ga povezuje 

z drugimi ljudmi. Ne glede na to, koliko se oseba trudi, ne bo mogla nikoli doseči 

podobe, v katero verjame (Rutar, 1995). 

 

Nekateri ljudje skušajo prek hrane obvladati teţave, hkrati pa tudi globljo čustveno 

stisko (Reljič Prinčič, 2003a). Osebe z izkušnjo anoreksije ne zmorejo nadzirati 

zunanjih protislovij. Odločijo se za samonadzor, s katerim skušajo doseči avtonomijo 

in svobodo (Rener, 1998). S tem, ko se osebe osredotočajo na hrano, za nekaj časa 

pozabijo na probleme, ki se jim zdijo nerešljivi in se tako odmaknejo od realnosti 

(Reljič Prinčič, 2003a). Vidimo, da lahko telo hitro postane najprimernejše mesto za 

reguliranje in nadzorovanje duha (Rutar, 1995).  

 

Navadno so v druţinah, kjer se pojavljajo motnje hranjenja, matere avtoritarne, preveč 

zaščitniške in zaskrbljene ter nezmoţne upoštevati individualnost posameznika. Po 

drugi strani lahko govorimo o materah, ki so čustveno hladne, ambivalentne, s teţnjo 
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po prekomernem nadzoru in obvladovanju (Sternad, 2001). Sonne je leta 1981 naredil 

raziskavo druţinskih odnosov med najstnicami, ki so razvile anoreksijo. Za laţjo 

interpretacijo je v raziskavo vključil 11 hospitaliziranih oseb z izkušnjo anoreksije, 5 

adolescentov s teţavami v čustvovanju (zdravljenih) ter 27 nehospitaliziranih 

adolescentov s teţavami v čustvovanju. Raziskava je  temeljila na odnosu mama in hči 

ter oče in hči. Ugotovitve so bile naslednje: druţine, ki so vključevale vsaj enega 

druţinskega člana z izkušnjo anoreksije, so v primerjavi z drugimi skupinami pokazale 

natančno določeno vedenje. Najstnice z izkušnjo anoreksije so se bolj kontrolirano 

(zadrţano) vedle do staršev ter so vnaprej nezavedno razmišljale o njihovih čustvih 

(Blinder, Chaitin in Goldstein, 1988). Otroci so se, poleg očetov, ki so navadno 

pasivni, odsotni in brez avtoritete, navajeni podrejati pričakovanjem, ţeljam in 

potrebam drugih za ceno lastne notranje gotovosti, trdnosti in pristnosti (Sternad, 

2001). Otroci, ki so najbolj ranljivi, se pogosto zatečejo v motnje hranjenja zaradi 

nemoči, da bi spet dobili nadzor nad svojim ţivljenjem, čutenjem, čustvovanjem, 

mišljenjem in hranjenjem (Erzar, 2007).  

 

Preko nadziranja lastnega telesa lahko dobimo občutek, da imamo nadzor tudi v svojem 

ţivljenju, ki je prepuščen nepredvidljivim tveganjem (Kamin in Tivadar, 2003). V 

zadnjih desetletjih prihaja preobrat v vrednostnih orientacijah ljudi. Ikone sodobnega 

človeka so postale zasebnost, varnost, zdravje in telo (Ule, 2003). Slednjega lahko 

razumemo kot stroj, ki ga je mogoče opazovati, meriti, deformirati in popravljati (Rutar, 

1995). Čeprav so osebe, ki imajo teţave pri uţivanju hrane, ţrtve lastnega telesa, 

občutijo telo kot kraljestvo, v katerem so absolutne diktatorke (Kuhar, 2001). »Ma ni 

suhih in debelih ţensk, to nam je nekdo nastavil, da bi nas imel pod kontrolo,«  zatrjuje 

Urek (1998; po Zaviršek, 2000a: 150-151). Ta »nekdo« je človek sam, ki ima 

Panoptikon vgrajen v glavi. Dieta in telesna aktivnost sta vpeti v intenzivno 

medikalizacijo druţbe z reţimi kot so zdravo ţivljenje, vrnitev k zdravi hrani, naravni 

ţivljenjski slogi, kjer se Foucaltovski Panoptikon pripelje kar na kroţnike in v lastne 

glave ter tako ponotranjen postane najhujša oblika discipline in (samo)nadzora (Rener, 

1998). 
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2.5 DISCIPLINA 

 

Foucault (2004) govori o disciplinski oblasti. Ta oblast je hkrati diskretna (deluje 

nenehno in večinoma tiho) in indiskretna (budna je povsod in vselej, nadzira tudi tiste, 

ki imajo funkcijo nadziranja) (prav tam). Obvladuje vsa druţbena razmerja, uravnava 

obnašanje in mišljenje ljudi, je anonimna, hkrati pa je povsod in nikjer (Hrţenjak, 

2002). Preko Foucaultove teorije disciplinske oblasti Salecl (1993) poudari, da se 

tovrstna oblast izvršuje tako, da postane nevidna in tako vsiljuje tistim, ki si jih podreja, 

načelo obvezne vidnosti. Deluje prek norme in nadzora in upravlja s samim ţivljenjem 

posameznika (prav tam). 

 

»Glede svojega telesa se ne počutim dobro. Sem predebela, imam premajhne prsi in 

prevelik nos,« je zatrdila ena izmed udeleţenk raziskave, ki jo je leta 2002 vodila Metka 

Kuharjeva (2003: 118). Med 34 udeleţenkami, starimi med 17 in 22 let, ni bilo dekleta, 

ki se ne bi obremenjevalo zaradi videza. Poročale so, da občutijo nejasen pritisk, da bi  

morale izgledati na določen način
11

 (prav tam).  

 

Disciplinska oblast proizvaja krotka telesa – telo
12

, ki se ga da podrediti, uporabiti, 

spremeniti in izpopolniti (Foucault, 2004). Oblast proizvaja in regulira telesa, konstruira 

specifične subjektivitete (ţelje, misli, obnašanje in druţbene odnose posameznikov) 

(Foucault, 2010). Discipliniranje dandanes ni neposredno in brutalno, ampak poteka 

preko ovinka, ki ga predstavljajo sodobna znanost, tehnologija in postterapevtski 

psihološki prijemi. Sodobna znanost predstavlja mesto, na katerega se je moţno vedno 

sklicevati zaradi uporabnosti in neposredne aplikativnosti znanstvenih spoznanj. S 

tehnologijo oziroma neskončnimi sredstvi metod in postopkov je mogoče zaposliti telo 

in ga uriti. Tretji je namenjen modernemu minimalnemu jazu, ki naj si opomore in 

okrepi (Rutar, 1995).  

 

                                                
11 Dve fokusni skupini je Kuharjeva (2003) izvedla na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani in na Gimnaziji 

Murska Sobota. Druge tri skupine je izvedla na Fakulteti za druţbene vede. Udeleţenke je povabila k 

sodelovanju med določeno šolsko uro. Udeleţenke so se javljale k razgovorom (trajali so do dve uri) 

prostovoljno (prav tam). 
12 Pri tem Foucault misli na radikalno historizirano pojmovanje telesa kot nekakšne površine, v katero 

različni reţimi oblasti vpisujejo svoje pomene in učinke (Hall, 2004).  
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Kaj pa je disciplina? Disciplina so »metode, ki omogočajo podroben nadzor operacij 

telesa, ki zagotavljajo stalno podvrţenost njegovih sil in jim vsiljujejo razmerje 

krotkosti – uporabnosti« (Foucault, 2004: 153). Vsebuje skupek instrumentov, tehnik in 

postopkov,  ki jih uporabljajo ustanove kot pripomoček za določen namen ali pa da z 

njo okrepijo oziroma reorganizirajo notranje oblastne mehanizme. Na eni strani dela iz 

telesa »sposobnost«, ki si jo prizadeva povečati, lahko pa se spreobrača v odnos 

dosledne podloţnosti (prav tam).  

  

2.5.1 DISCIPLINIRANO TELO 

 

Omejevanje telesne teţe je element zdravega načina ţivljenja in element 

samodisciplinatornih praks (Malnar, 2002). Slednje so del procesa, v katerem je 

konstruirano idealno telo in posebna vrsta subjektivitete, identitete, ţelje in uţitka 

(Hrţenjak, 2002). Estetska vrednost (npr. lepota, spolna privlačnost) in etična 

konotacija (npr. samonadzor) se dopolnjujeta. V sodobnih zahodnih druţbah predstavlja 

vitkost telesni ideal, s katero se povezuje zdravje, vitalnost, sreča, uspeh, mladostnost in 

druţbena sprejemljivost (Kuhar, 2004). Iz napisanega lahko sklepamo, da so druţbeno 

sprejemljivi le vitki ljudje. Kako pa je z »ne-vitkimi«? 

 

V druţbi, kjer je vitkost norma zdravja in dobre telesne kondicije, so lahko »debeli« 

hitro označeni za lene, ignorantske in socialnokulturne deviante (Metcalfe, 1993; po 

Kamin in Tivadar, 2003). Kvalitativna raziskava, ki so jo izvedli Brownell, Moss-

Racusin, Puhl in Schwartz (2008), je zajemala 274 ţensk in 44 moških s prekomerno 

telesno teţo. Na podlagi njihovih subjektivnih izkušenj o teţi, so udeleţenci poročali, da 

je bil tesen odnos bliţnjih oseb (kot so prijatelji, starši in zakonci) najpogostejši vir 

stigmatizacije (prav tam). Crandall (1994) je na podlagi raziskave
13

 sklepal, da 

največkrat ljudje do »debelih« odkrito izraţajo predsodke. Prepričani so, da je telesno 

teţo moč kontrolirati s samodisciplino. Odnos do debelosti je največkrat povezana z 

občutki krivde (prav tam). Ideologija preventive pravi, da medicina ne more pozdraviti 

vseh bolezni. Posamezni osebi lahko pomaga razumeti, kako s svojim neodgovornim in 

zdravju nevarnim vedenjem škodi svojemu zdravju (Kamin in Tivadar, 2003). Lahko bi 

                                                
13 V raziskavo je bilo vključenih 251 študentov (135 ţensk in 116 moških). Izpolnjevali so vprašalnik, ki 

je vseboval različne postavke o vzrokih debelosti in pripravljenost za interakcijo z »debelimi« ljudmi 

(Crandall, 1994).  
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govorila o ideologiji »skrbi zase«, ki nam ponuja razne nasvete in pripomočke, kako 

lahko ohranimo ali pridobimo vitko postavo ter se izognemo povečani telesni teţi ter v 

povezavi s tem neprijetnim občutkom. Zdi se mi omembe vredna raziskava, ki so jo 

opravili Brownell, Puhl, Moss-Racusin in Schwartz (2008). Udeleţenci
14

 raziskave so 

najpogosteje doţivljali stereotip, da so debeli leni (o tem je poročalo 62 % 

udeleţencev), da preveč jedo (27 %), so manj inteligentni (18,8 %) in jim primanjkuje 

samodiscipline (18,2 %) (prav tam). 

 

Kuharjeva (2002) je v svoji raziskavi dobila podatke, da je 57 % deklet nezadovoljnih z 

boki in stegni, 44 %  jih moti njihov celulit,  42 % pa je nezadovoljnih s trebuhom. 

Nadalje se dekleta v prizadevanju za zmanjševanje teţe pogosto odločajo za stroge 

diete, omejen vnos hrane in celo za uporabo odvajal in tablet za hujšanje. (prav tam) 

Strogi dietični reţimi poudarjajo, da je vitko telo znak izkazovanja visoke stopnje 

samonadzora (Lupton, 1998).  Mainova (2006) v svojem članku pravi, da motnje 

hranjenja praktično niso obstajale pred letom 1995, saj se pred tem letom ni veliko 

govorilo o dietah. Dietični reţimi delujejo nasilno – pokaţejo nam katere dele telesa je 

potrebno napasti, uničiti, odpraviti. Pokaţejo nam, kdo so naši sovraţniki (Bordo, 

1997). Po Steinerju in Locku je v Ameriki 40-60 % srednješolk na dieti, med 30-40 % 

mlajših deklet pa izraţa skrb v zvezi z domnevno previsoko telesno teţo. V otroštvu je 

manj primerov kot pri starejših. Med njimi je več dečkov (Brecelj Kobe, 2000). Dietna 

industrija poudarja psihično dobro počutje in lepši izgled ter prikriva zahtevano strogo 

disciplino (ali s telesno vadbo ali kontrolo uma). Poudarja diskurz skrbi zase 

(Macdonald, 1995). Identiteta potrebuje oporno točko okoli katere se navije. Oporna 

točka je lahko v tem primeru podoba telesa, zato bo oseba lahko začela skrbeti za lastno 

telo. Skrb za telo je skrb za podobo telesa. Skrb pa se lahko zlahka spremeni v obsesijo, 

zato je najbolj prikladno mesto za prenašanje oblastnih mehanizmov (Rutar, 1995).  

  

V potrošniškem kapitalizmu ljudje zavzemajo čim bolj kritično stališče do svojega 

telesa, osebnosti in ţivljenjskega stila. Prihaja do primera »popolne industrije«, ki pri 

ljudeh ustvarja problem, ga ohranja (npr. nenehno nezadovoljstvo s telesom) ter ponuja 

več vrst moţnih rešitev zanj (Kuhar, 2004). 

                                                
14 15 % udeleţencev je nakazalo, da verjamejo v resničnost stereotipov (Brownell, Moss-Racusin, Puhl in 

Schwartz, 2008). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Boţič Anja; diplomsko delo 

 

23 

 

 

Naša naloga v druţbi je, da skrbimo zase. Disciplinirano telo vodi k zdravju, lepoti, 

spolni privlačnosti, uspešnosti, konec koncev k druţbeni sprejemljivosti. Dosegljiva 

idealna podoba nam zagotovi srečo v ţivljenju, če se posluţujemo krutih tehnik 

discipliniranja.   

 

Pri osebah z motnjami hranjenja je disciplina poostrena. Ravno pri anoreksiji osebe 

skušajo idealno telesno teţo pridobiti tako, da pijejo neznanske količine nekaloričnih 

tekočin, na oddelkih z ţivili jemljejo hrano v roke in jo spet odloţijo (Bercht, 1997), 

veliko telovadijo, kolesarijo in se sprehajajo (Podjavoršek, 2004). Pri delu z osebami, ki 

so imele izkušnjo anoreksije, so mi povedale, da so jedle hrano z negativnimi 

kalorijami, si merile obsege telesa in telesne gube, ko so se priklonile, ponoči sanjale, 

da so jedle, druge le opazovale pri hranjenju, metale hrano v smeti ter se oblačile v ozka 

oblačila z namenom, da se še bolj motivirajo pri hujšanju, ko opazujejo svoje debelo 

telo in še bi lahko naštevala. Občutke večvrednosti dosegajo, ko gledajo druge pri 

hranjenju, sebi pa odločno prepovedujejo jesti (Davis, Dolan, Levans in Woodhead, 

1992). Pri anoreksiji osebe občutek lakote povezujejo z občutkom kontrole in 

večvrednega samoobvladovanja (Colclough, 2000). Benedičič, Čibej in Trpeski (1999) 

govorijo o kompulzivnem prenajedanju kot o progresivni bolezni, kar pomeni, da 

sčasoma napreduje in jo je vedno teţje obvladati z voljo in disciplino. Medtem ko se 

ljudje z izkušnjo ortoreksije disciplinirano drţijo nekih lastnih teorij o hranilih in 

sistemih pravil o zdravem prehranjevanju. Ob tem so preţeti z evforijo in občutkom 

moralne superiornosti (Sentočnik, 2004). 

 

»Discipliniranje je vedno oblika gospostva« (Rutar, 1995: 149). Nekdo je gospodar, 

drugi pa hlapec (prav tam). V disciplini morajo biti subjekti vidni in njihova 

osvetljenost zagotavlja premoč oblasti, ki se na njih izvaja. Disciplinski posameznik 

ostaja podvrţen, ker se ga nenehno vidi in ker ga je vselej mogoče videti. Disciplinska 

oblast, ki mu gospoduje, večidel kaţe svojo moč skozi urejanje objektov (Foucault, 

2004). Zato je hendikepirano telo
15

 najprej disciplinirano in molčeče (Murphy, 1990; po 

Rutar, 1995).  

 

                                                
15 Hendikepirano telo je razumljeno kot nepopolno telo (Rutar, 1995). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Boţič Anja; diplomsko delo 

 

24 

 

Po drugi strani se skozi discipline prikazuje oblast Norme. Normalizacijska oblast v 

določenem pomenu prisili k homogenosti, hkrati pa individualizira, ko omogoča 

ugotavljanje posebnosti in koristno uporabo razlik tako, da jih prilagaja drugo drugi 

(Foucault, 2004). Kaj pa je norma in kako poteka urejanje, bomo izvedeli v naslednjem 

poglavju.  

 

2.6 RED 

 

Struktura in vrednostni sistem v druţbi definirata, kdo poseduje več druţbene moči in 

kakšna je oblika te moči. V primeru, da imajo posamezniki ali skupine več moči, lahko 

nemočnim pripadnikom druţbe vsiljujejo svoje norme, vrednote in prepričanja. (Ainlay, 

Becker in Coleman, 1986). Druţbenopolitična moč odloča, kaj bo izbrala za normativno 

(Lamovec, 1999). Kaj pa je norma? 

 

Iz besede norma se izpeljujejo besede kot so normalno, normativ. Dandanes to besedo 

interpretiramo kot mero, merilo, načelo, pravilo, vodilo (Veliki slovar tujk, 2002). Po 

drugi strani nas norme usmerjajo, kako se moramo vesti, reagirati, misliti, čutiti ter dajejo 

ţivljenju pomen (Martinsson, Reimers in Reingardė, 2007). Vendar pa norma dobiva svoj 

smisel, svojo funkcijo in vrednost, če obstaja zunaj nje tisto, kar ne ustreza zahtevi, ki ji 

norma sluţi. Prihaja do poenotenja raznovrstnosti oziroma razlikovanja (Cangulhem, 

1987). Vzpostavlja se red. Določitev nečesa poljubno izbranega za normalno sluţi 

predvsem racionalnim potrebam, ki omogoča predvsem hitro in učinkovito delovanje na 

določenih področjih druţbe. Torej gre za načrtovanje in strukturiranje druţbenih 

dejavnosti, ki sta premišljeni potezi pozicij moči (Canguilhem, 1987; po Ferkulj, 2007). 

Vsaka kultura ima svoje značilne norme za vrednotenje normalnosti, zdravja ali bolezni 

(Ţmuc-Tomori, 1983). Po predstavah določene druţbe je normalno tisto zaţeleno in 

pričakovano delovanje posameznikov (Nastran Ule, 2004), medtem ko bi za nenormalno 

opredelila vse tisto, kar odstopa od norme oziroma »normalnega«. Kot piše Bauman 

(2006) v knjigi »Moderna in holokavst«, druţba potrebuje načrt za idealno ţivljenje in 

popolno ureditev človekovih razmer. Pravi tako (prav tam: 149): »Red, ki je najprej 

zasnovan kot načrt, določa, kaj je orodje, kaj je surovina, kaj je nekoristno, kaj je 

nepomembno, kaj je škodljivo, kaj je plevel ali škodljivec.« Red je v vsaki druţbi različen. 
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V vsaki druţbi pa se različni zunanji izrazi osebnosti posameznika ujemajo z njeno 

strpnostjo na drugih področjih (Ţmuc-Tomori, 1983). 

 

Quetelet
16

 je med drugim oblikoval koncept povprečnega človeka oziroma povprečnega 

moškega. Ideja povprečnega moškega se je razširila in znanost je začela upravičevati 

meščansko ideologijo kot »povprečni način ţivljenja«. Tako je povprečno postala ţelja 

večine ljudi, predvsem tistih, ki se temu konstruktu niso uspeli pribliţati (npr. revni 

ljudje).  Z delitvijo ljudi na standardne in nestandardne je cilj ustvariti normativno druţbo 

(Zaviršek, 2000). Po Queteletu je obstoj povprečja nespodbiten dokaz za obstoj 

pravilnosti (Cangilhem, 1987). Lahko opazimo, da se je ţe od nekdaj v druţbi uvajal red. 

Prav tako ne smem pozabiti na Galtona, ki se je zavzemal za evgeniko. Cilj evgenike je 

bil »popravljati« skupine ljudi, ki so bili označeni za nestandardno populacijo. Tako sta 

Quetelet in Galton v druţbo prinesla ideje o normalnem telesu (Zaviršek, 2000). Hkrati pa 

se ţe posluţujeta deljenja: mi – vi, meja med nami – drugi. Urek Mojca govori o 

prisotnosti delitve na suhe in debele ljudi (Urek, 1998; po Zaviršek, 2000a: 143): »Ni mi 

bilo čisto jasno, kje poteka magična mejna črta.« Šele nato je spoznala, da je ta črta 

premična – neulovljiva. Gre namreč za občutek debelosti. Kazal se je kot nekaj 

subjektivnega, kar z objektivnimi merili nima zveze, razen če očitno izpadeš iz kategorije 

normalnih: »Vse po vrsti so se počutile debele, to ni bilo za verjeti« (prav tam). Druţbene 

norme
17

 se vgradijo v posameznika in postanejo del njega in njegovega delovanja (Kuhar 

in Leskošek, 2008).  

 

Koncept norme  je v 19. stoletju ustrezal današnji ideji idealnega. Norma se je nanašala na 

upodobitve idealnega telesa, ki je ţivelo le v mitologiji; telesi gole Venere ali trojanske 

Helene. Vendar pa je Galtonov prispevek
18

 k statistiki doprinesel novo razumevanje 

                                                
16 Quetelet je francoski statistik, ki je v tridesetih letih 19. stoletja uporabil »zakon napake« za 

izračunavanje normalne fizične in moralne distribucije med ljudmi, kar so pozneje poimenovali normalna 

distribucija. Kot pripomoček mu je sluţil izračun distribucije višine in teţe človečkih bitij (Zaviršek, 

2000).    
17 Kuhar in Leskošek (2008) skozi članek poudarjata pomen ponotranjenih druţbeno-kulturnih idealov, ki 

so pomemben dejavnik za razvoj motenj hranjenja. 
18 Galton se je ukvarjal v 19. stoletju tako z evgeniko kot s statistiko. Statistično ime »krivulja napake« 

oziroma »zakon o pogostosti napak« je spremenil v »normalno distribucijo« in »standardno deviacijo«. 

Krivulja napake ni bila ustrezno poimenovana zaradi tistih, ki so odstopali od povprečja pozitivno (npr. 

ţenske, ki so imele številno potomstvo) in je zakrila njihove izjemne talente in lastnosti. Hkrati jih je 

terminološko izenačila s tistimi, ki so bili »pod povprečjem« (Zaviršek, 2000).    
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idealnega. Idealno ni sedaj nekaj, kar ni dosegljivo, ampak najbolj zaţeleno, tisto, kar 

posamezniki lahko doseţejo, če pri tem vztrajajo (Zaviršek, 2000).  

 

Kaj potem ţeli oseba z motnjami hranjenja uresničiti, ko vpelje preveč reda nad seboj 

oziroma hrano?  

 

2.6.1 (NE)RED PRI OSEBAH Z MOTNJO HRANJENJA 

 

V druţini, kjer osebe razvijejo motnje hranjenja, prevladuje čut za dolţnost, storilnost, 

varčnosti in red, zato so tudi druţbene norme v celoti upoštevane. Starši v celoti 

določajo, kaj se dela in kaj ne, kaj je prav in kaj ne, kaj je naravno in kaj je nenaravno 

(Zaviršek, 1995). Gostečnik (2000) v članku »Druţinska dinamika pri motnjah 

hranjenja« navaja nekaj značilnosti: 

 Starši so preveč vključeni ali vpleteni in pretirano odzivni na čutenja in mišljenja 

drug do drugega. Prav tako vsako najmanjše negativno čustvo zaznajo ostali 

člani, ki hočejo vplivati na mišljenje, čutenje in delovanje na vse druţinske 

člane. Dekleta oziroma fantje teh staršev zlahka postanejo emocionalni partnerji 

svojih lastnih staršev. 

 Prisotno je preveliko zaščitništvo, ki se kaţe v ekstremni skrbi med druţinskimi 

člani. Ta skrb pa še zdaleč ne vzbuja samostojnosti in iniciative, ampak je 

namenjena nadzoru nad otroci. Hkrati so tudi otroci izredno zaščitniški v 

vedenju do svojih staršev. 

 Hočejo ohraniti utečene vzorce interakcij in vedenj ter se bojijo vsake 

spremembe. Na primer, ko se mladostnica oziroma mladostnik hoče osvoboditi 

preveč rigidnih druţinskih pravil, potem druţina vztraja pri ohranjanju njihovih 

medsebojnih interakcij. Prav tako so teme o avtonomnosti in neodvisnosti tabu 

teme, ker ogroţajo druţinski sistem – zato so te teme potlačene v osebah in se 

pokaţejo v zdravstvenih problemih.  

 Naslednja značilnost teh druţin je izogibanje konfliktov ter tudi njihovo 

reševanje. Zatrte so teme in pogovori o neodvisnosti ter razne debate z 

različnimi mnenji. Obstajajo tudi take, ki zanikajo obstoj kakršnega koli 

problema ter na vso moč poudarjajo harmonijo. Po drugi strani poznamo tudi 
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druţine, ki si upajo izraţati odprto nestrinjanje, vendar se medsebojno stalno 

prekinjajo, menjajo teme in se na tak način skušajo izogniti problemu.  

 Lahko so starši v konfliktu drug z drugim, otrok pa se mora strinjati in povezati 

z enim od staršev nasproti drugemu. Oseba je porinjena v pozicijo, da razcepi 

svojo lojalnost do obeh staršev. Če se otrok ne zdruţi z enim od staršev, potem 

se ne more izraziti. Lahko pa se starša zdruţita ter za svoje probleme krivita 

hčerko ali sina. Le-ta postane grešni kozel ter prevzame starševsko anksioznost 

ter njun konflikt.  

 

Kot lahko vidimo, je otrok prisiljen prevzemati vloge, ki so zanj nesprejemljive in 

nezdrave. Odigra vlogo enega od partnerjev, starša, blaţilca napetosti, grešnega kozla – 

deţurnega krivca ali/in vlogo klovna – deţurnega zabavljača (Hromc, 2010).  

 

Druţba normalizira anormalno vedenje staršev – zamenjavo vlog ter spodbuja »napačne« 

vrednote in vrline (prav tam). Otrok postane lačen vrednot, kot so: ljubezen, mir, 

prijateljstvo, iskrenost, odkritost ipd. Skuša najti v sebi red skozi motnje hranjenja.  

 

Osebe z motnjami hranjenja vnesejo red: ločijo med nizkokalorično in visokokalorično 

hrano, telovadijo, kolesarijo, se sprehajajo z namenom, da izgubijo čim več kalorij 

(Podjavoršek, 2004). S tem, ko oseba dobi občutek, da lahko kontrolira količino zauţite 

hrane, dobi občutek, da lahko kontrolira vplive, ki prihajajo od zunaj (Podjavoršek, 2004; 

po Gostečnik, 2002-2003). V dnevniku najstnice z izkušnjo anoreksije (2002; po 

Podjavoršek, 2004: 121) je takole pisalo: »Na poti s hribov sem imela velike probleme s 

koleni, kar je posledica 650 počepov, ki jih naredim vsak dan. Poleg tega se tuširam z 

ledeno mrzlim tušem v upanju, da bom izgubila kakšno kalorijo.« Kot pravi Rutar (1995: 

104) »urejanje telesa naj uredi še dušo.« Osebe z motnjami hranjenja skušajo z naučeno 

kontrolo, disciplino, raznimi metodami vzpostaviti red nad hrano ter istočasno vzpostaviti 

red nad njihovim ţivljenjem, njimi samimi, njihovo dušo. 

 

Hkrati pa vpeljejo red med njimi in drugimi. Vzorec hranjenja lahko postane »tihi 

poskus« biti slišan (Sternad, 2001). Ker ne zmorejo razviti odnosa varnosti, topline, 

ljubezni in občutka pripadnosti, jim to omogoča hrana (Gostečnik, 2000). Ko si še naprej 

osebe prizadevajo, da izgubijo vsak gram telesne teţe (Tomori, 1990) in se vseskozi 
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tehtajo, merijo dele telesa in gledajo v ogledalo (Kastelic, 1995), zmagoslavno opazujejo 

reakcije drugih ljudi in jih izsiljujejo z nihanjem na robu ţivljenja (Tomori, 1990). Ljudje 

jih osrečijo, ko opazijo njihovo shujšano telesce in jim govorijo, kako močno voljo imajo, 

da se upirajo vabljivi hrani. O tem priča tudi deklica, ki je izjavila, da je srečna le takrat, 

ko se ji vidijo rebra (Davis, Dolan, Levans in Woodhead, 1992). Dekle z izkušnjo 

bulimije govori o njenem trikratnem bruhanju na dan ali še večkrat, vendar je le moţ 

njene sestre opazil, kaj počne. Pravi, da je zanjo bilo pomembno, da je nekdo sploh videl, 

kaj dela (Zaviršek, 1995). Na takšen način, da druţba opazi njihovo samodestruktivnost, 

osebe z motnjo hranjenja urejajo druţbo. Posebne so osebe, ki zmorejo obvladati kontrolo 

nad hrano, ter nič kaj posebni ljudje, ki tega ne zmorejo doseči.  

 

Vendar pa hendikepirano telo predstavlja točko zloma, v kateri se red sprevrača v nered 

oziroma kaos (Rutar, 1995). Ko osebe sprevidijo, da je idealizirana suhost dejansko 

maligen proces (Kramar, 1995), majhnega urejenega otočka ni mogoče razširiti na 

celoten univerzum, saj bi se kmalu pokazalo, da je v univerzumu vedno neko mesto, ki 

je še bolj neurejeno (Rutar, 1995). Spoznati morajo, da: »Ker reda ni mogoče ustvariti, 

ga je mogoče neskončno dolgo ustvarjati« (prav tam: 102).  

 

2.7 PERFEKCIONIZEM 

 

Frost, Lahart, Marten in Rosenblate (1990) govorijo o perfekcionizmu kot o konstruktu, 

ki vključuje: pretirane samokritike povezane z visokimi osebnimi standardi,  

dvom o učinkovitosti svojih dejanj, potrebnih za izpolnjevanje pričakovanj drugih  

(predvsem staršev) in pretirano potrebo po ureditvi in urejenosti. Flett in Hewitt (2002) 

pa definirata perfekcionizem kot teţnjo nezmotljivosti v vseh pogledih ţivljenja.  

 

Flett in Hewitt (2002) razlikujeta tri dimenzije perfekcionizma: na sebe usmerjeni, na 

druge usmerjeni in pričakovani perfekcionizem. Glavna razlika med njimi je predmet, 

do katerega perfekcionist usmerja vedenja (do sebe in na druge), ali na kaj se nanaša (na 

pričakovano). V nadaljevanju jih bom na kratko opisala (prav tam): 

 Perfekcionizem, usmerjen na sebe, vključuje postavljanje ekstremno visokih 

(nerealnih) ciljev. Dvomi v to, kar počne in se osredotoči na napake in na 
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neuspehe, ki jih tako doţivlja. Oseba ima sicer ţeljo po uspehu, vendar jo je 

strah pred neuspehom.  

 Perfekcionizem, usmerjen na druge, vključuje prepričanja in pričakovanja o 

zmogljivosti drugih ljudi.  

 Pričakovani perfekcionizem je prepričanje, da drugi od osebe pričakujejo, da 

doseţe nerealno visoke cilje. Ta vrsta perfekcionizma je posledica strahu pred  

neuspehom, ki je povezan z negativno oceno in socialno anksioznostjo. 

 

Frost, Lahart, Marten in Rosenblate (1990) so razvili šest dimenzionalno lestvico, ki se 

nanaša na perfekcionizem: pretirano visoki osebni standardi, zaskrbljenost zaradi 

moţnega »napačnega« delovanja, dvom v kakovost uspešnosti, predstave o 

pričakovanjih staršev in starševskih kritičnih sposobnostih ter prekomerna potreba 

delovati natančno, organizirano in po določenem redu. Nekaj let kasneje so poleg 

visokih standardov in reda, ki se ju posluţuje perfekcionistična oseba, odkrili tudi 

neskladje, ki pa ima negativno konotacijo perfekcionizma (Ashby in Slaney, 1996). 

 

Pričnejo ločiti normalen in nevrotičen perfekcionizem. »Normalni« perfekcionizem je 

določitev izjemno visokih ciljev in občutek zadovoljstva, ko jih doseţejo zaradi 

pozitivne usmerjenosti. Nevrotični perfekcionizem pa temelji na prav tako izredno 

visokih standardih, vendar, ko jih oseba doseţe, se osredotoča na napake v delovanju. 

Doţivlja občutek nezadovoljstva (Owens in  Slade, 1998). Spet drugi ločijo negativni in 

pozitivni perfekcionizem. Prepričani so, da je razlika med tema dvema oblikama 

perfekcionizma v motivaciji. Pozitivni perfekcionizem se nanaša na teţnjo za uspeh, 

medtem ko negativni perfekcionizem na teţnjo, da se prepreči neuspeh (Dewey, Owens, 

Slade in Terry-Short, 1995). Nadalje so standardi pozitivnega perfekcionizma visoki ali 

realni in dostopni. Zato ob dosegu cilja začutijo zadovoljstvo, medtem ko neuspeh ni 

tako pomemben za nadaljnje delovanje. Za negativni perfekcionizem so značilni 

nerealni in nedosegljivi standardi. Zaradi pretirane samokritičnosti občutijo anksioznost 

in rigidnost na poti doseganja cilja (Lauri Korajlija, 2004). 
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2.7.1 PERFEKCIONIZEM PRI OSEBAH Z MOTNJAMI HRANJENJA 

 

Največkrat je skupna lastnost oseb z motnjami hranjenja perfekcionizem. Starši otroku 

vcepijo, da je dober samo takrat, ko zadovolji potrebe drugih, ne pa svojih lastnih. 

Pogosto zahtevajo, da je v vsakem trenutku najboljši. Zgledovati se mora po boljših od 

sebe (Pšeničny, 2006). Starši, ki delujejo perfekcionistično, poudarjajo ter so naklonjeni 

otrokovi pridnosti in zglednosti. Posluţujejo se kritik in opozarjanj, če otrok odstopi od 

idealnega modela (Ţmuc-Tomori, 1983).  

 

Govorimo o tako imenovani pogojni ljubezni. Rogersova teorija na vzgojnem področju 

izpostavlja (brez)pogojno sprejemanje. To pomeni, da v primeru, če posameznika 

brezpogojno sprejemamo in pozitivno vrednotimo, potem ne bomo povzročali 

selektivnega vrednotenja njegovih organizmičnih tendenc. Soodvisno se bo posameznik 

lahko sam pozitivno vrednotil, jih ohranil v podobi samega sebe in do nekongruentnosti 

med jazom in organizmom ne bo prišlo (Musek, 1988). Assor, Deci in Roth (2004; po 

Pšeničny, 2006) so raziskovali posledice vzgoje s pogojevano ljubeznijo ter prišli do 

naslednje ugotovitve. S pogojevanim nagrajevanjem prihajamo do ţelenega vedenja, 

vendar tudi do notranjega motivacijskega principa, ki temelji na introjektih in 

negativnih čustvenih posledicah, kot so občutek notranje prisile, kratkotrajno 

zadovoljstvo ob uspehu, sram ob neuspehu, nihanje samospoštovanja, slabe 

prilagoditvene veščine, nizko samovrednotenje, občutek starševskega neodobravanja in 

zamera do staršev (prav tam). 

 

Druţbeno sprejete osebnostne lastnosti so istočasno tudi posameznikov »program za 

samouničenje« in postanejo »prisilno altruistični perfekcionisti« (Pšeničny, 2006). 

Osebe, ki imajo teţave pri uţivanju hrane, se veliko ukvarjajo z uspehom in 

uspešnostjo. Ţelijo biti popolne v vsem. Vendar v svojih očeh niso dovolj sposobne in 

uspešne. Pogosto govorimo o introvertiranih, vestnih deklicah, lepega vedenja, ki si 

močno ţelijo pohvale. Pred razvojem motenj hranjenja so uspešne, perfekcionistične in 

redko povzročajo probleme v šoli ali doma (Brecelj Kobe, 2000). Če povzamem: 

vzgoja, ki na prvo mesto vrednostnega sistema postavlja potrebe drugega in izjemne 

doseţke (perfekcionizem), lahko privede do tega, da so na prvem mestu vzgajane osebe 
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potrebe drugega (»prisilni altruizem«), njene potrebe pa ostajajo nezadovoljene (Buunk 

in Prins, 1998; po Pšeničny, 2006). 

 

Okoliščine, kjer so poudarjene norme in vrednote, ki jih nismo pridobili med primarno 

socializacijo, lahko v nas sproţijo notranjo napetost. V tem primeru lahko pride do 

procesa prilagajanja ali zavračanja norm in vrednot okolja ali pa jih usvojimo  

(Findeisen in Pšeničny, 2005). Drug vir napetosti je lahko razlika med ponotranjenimi 

vrednotami in temeljnimi potrebami. Več vlaganja, zadovoljevanja potreb drugega in 

posledično manj zadovoljevanja lastnih potreb, ima za posledico energetski zlom, saj se 

oseba le »črpa«, pozabi pa na »polnjenje« (Pšeničny, 2006). Ana Hromc govori o 

motnjah hranjenja kot o lakoti duše. Profesorji pri omenjeni razviti motnji hranjenja se 

ne morejo sprijazniti: »Pa tako je bila pridna, skrbna, delovna, odlična« (Hromc, 2010: 

12). Domnevam, da osebe z motnjami hranjenja, ki teţijo k perfekcionističnosti, 

delujejo v šoli disciplinirano in vzorno. Po drugi strani šole poudarjajo storilnost, uspeh 

in tekmovalnost. Teţnjo po popolnosti podpirajo tako druţbene norme kot sociokulturna 

pričakovanja, utrjujejo tako zaščitniške kot zavračujoče druţine (Tomori, 1995). V 

druţinah, kjer je nekdo od druţinskih članov ţe imel izkušnjo motenj hranjenja, sta 

vladala storilnost in tekmovalnost. Starši so imeli visoka pričakovanja do otrok: 

zahtevali so uspehe, obenem pa onemogočali avtonomijo in moţnost, da bi oseba zares 

uspela (Zaviršek, 1994).   

 

Kot sem omenila, druţbeno sprejete osebnostne lastnosti promovira tako druţina kot 

šola, vrstniki ipd. Ni zaman, če omenim samo slovenska reka: »Kdor ne dela, naj ne je!« 

ali »Kakor si boš postlal, tako boš spal!«, ki po mojem mnenju odraţata naslednjo 

miselnost: v druţbi lahko uspeš le, če si dovolj delaven, natančen, poţrtvovalen … 

perfekcionističen! Torej je vzrok teţav, problemov, motenj, neuspehov, padcev le  

oseben in ne druţben! Otroci vzroke za svojo neuspešnost pripisujejo lastni 

nekompetentnosti (Mencin Čeplak, 2000). Ne vidijo, kako druţba drobi kolektivne in 

politične probleme v pesek samodiscipliniranega delovanja (Rener, 2007). Ko Dekleva 

in Razpotnikova (2007) govorita o odnosu med druţbenim in individualnim v 

vzročnosti brezdomstva pravita, da lahko individualne značilnosti poveţemo s tem, kdo 

bo postal brezdomec, druţbeno strukturne značilnosti pa s tem, kolikšen bo skupen 

obseg brezdomstva. Kritična sta do tistih, ki javnosti posredujejo sporočilo, da si 
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posameznik zaradi domnevne lastne krivde za svoj poloţaj ne zasluţi podpore, pomoči, 

odgovornosti drţave. Sporočajo, da ljudem ni potrebno ponuditi s strani druţbe 

moţnosti, da bi poskrbeli zase, saj gre za »odpisane« ljudi, ki so svojo priloţnost ţe 

zamudili (prav tam). 

 

Rada bi omenila svet vitkosti. Udeleţenke raziskave, ki jo je izvedla Kuharjeva, 

verjamejo, da je popolno telo vstopnica do popolnega ţivljenja. Ena izmed udeleţenk je 

povedala: »Tudi če veš, da je vse skupaj iluzija, verjameš, da je moţno« (Kuhar, 2003: 

868). Ugotavljale so tudi, da je lepšim ljudem v ţivljenju laţje in da so na številnih 

področjih uspešnejši. »V kakih trenutkih v ţivljenju si misliš, da če bi bil pa lep, bi šlo 

čisto drugače v ţivljenju. V trenutkih, ko si razočaran, nesrečno zaljubljen, če te ne 

sprejmejo v sluţbo, če te vrţejo na ustnem izpitu … Vse to vpliva« (prav tam). Telesni 

videz velikokrat postane označevalec (lastne) vrednosti. Sprejemljivo je le tisto telo, ki 

vodi k popolnosti (Kuhar, 2004). Motnje hranjenja pa se povezuje z idealom vitkega 

telesa kot simbolom uspeha, privlačnosti in moči (Mrevlje, 1995).  

 

2.8 (SAMO)KAZNOVANJE 

 

V drugi polovici 18. stoletja je kaznovanje telesa prešlo na kaznovanje duše. V 

kazenskem pravu je takole pisalo: »… kaznovala naj ne bi nič manj, pač pa bi naj 

kaznovala bolje; nemara naj bi kaznovala manj strogo, zato pa naj bi kaznovala bolj 

univerzalno in bolj neogibno; kaznovalno oblast naj bi globlje zarinila v druţbeno telo« 

(Foucault, 2004: 93-94).  

 

V strogem, storilnostno usmerjenem okolju, ki postavlja visoke moralne, vedenjske ter 

delovne zahteve, lahko ţe najmanjši odstop od »pravilnega« ostro obsojajo in kaznujejo. 

Ţe pri otrokovem najmanjšem prekršku zoper pravila, mu njegovo okolje vzbudi močne 

občutke krivde in strahu (Ţmuc-Tomori, 1983). Uletova (2000) navaja raziskavo iz leta 

1995, ki jo je naredila med učenci 8. razreda po vsej Sloveniji. 80,3 % je odgovorilo, da 

jih hudo peče vest, kadar storijo kaj slabega, 64,8 % jih skrbi, kaj bo z njimi v 

prihodnosti, tretjina mladih pa je odgovarjala, da se  jim pogosto zdi nevredno ţiveti 

(prav tam).  
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Osebe, ki imajo teţave pri uţivanju hrane, se veliko ukvarjajo z uspehom in 

uspešnostjo, vendar pa v svojih očeh niso dovolj uspešne in sposobne (Brecelj Kobe, 

2000). Pri delu s tovrstnimi osebami večkrat opazim, kako doţivljajo osebno krivdo za 

razvoj takšne ali drugačne oblike motenj hranjenja. Ne opazijo pa prepletenosti 

druţbenih dejavnikov, ki poudarjajo vrednote kot so vitkost, uspešnost, tekmovalnost in 

individualizacijo ipd. Med prebiranjem knjig in člankov nisem opazila razlag, zakaj 

osebe z motnjami hranjenja doţivljajo individualno odgovornost. Lahko pa jo poveţem 

z modelom individualne odgovornosti oziroma doţivljanjem osebne krivde, ki običajno 

izhaja iz predpostavke, da si osebe same izberejo svoj »poloţaj« ali pa, da so same krive 

oziroma da bi si lahko izbrale drugačno ţivljenjsko usodo. V skladu s tem modelom sta 

povezana kaznovalna naravnanost in ukrepanje. Običajno s kaznovanjem poskušamo 

doseči, da bi se odklonske osebe vedle konformistično
19

 (Dekleva in Razpotnik, 2007).  

 

2.8.1 ALI MED SAMODESTRUKTIVNOSTJO SPADAJO (TUDI) 

TETOVIRANJE IN PIERCINGI? 

 

Na človeško telo lahko gledamo kot na druţbeno organizacijo (Ramšak, 2005). Telo 

tako v pozni moderni jemljemo kot projekt, ki ga lahko spreminjamo, modificiramo, mu 

dodajamo in odvzemamo elemente. Telo je postalo sredstvo komunikacije, sporočilo, ki 

ga lahko beremo. Deli telesa pa pri tem sluţijo kot jezik za izraţanje (Kuhar, 2004). 

Najpogostejša funkcija je lahko (Ramšak, 2005): 

 občudovanje telesa preko krašenja telesa (npr. nošenje nakita, skrb za oblačilni 

videz, dišavljanje ipd.),  

 nadzor nad telesom, občudovanje telesa in obredna dejanja preko preoblikovanja 

telesa (npr. krepitev mišic z vajami, nadzor prehranjevanja z dietami, 

prebadanje telesa, tetoviranje, telesno pohabljanje – obrezovanje, skarifikacija – 

brazgotinjenje s plitkimi rezi v koţo, kavterizacija – namerno povzročanje 

opeklin), 

 kinetika preko gibanja telesa (npr. urjenje telesa s telovadbo, neverbalna 

komunikacija – mimika, poza), 

 verovanje izven telesne izkušnje (npr. s čarovništvom) in 

                                                
19 Dekleva in Razpotnikova (2007) tovrstno teorijo razlagata s področja poloţajev brezdomcev in ne oseb 

z motnjami hranjenja. 
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 z zdravjem preko ukvarjanja z boleznijo (skrb za higieno, odpravljanje bolečine, 

zdravljenje z uradno medicino, darovanje telesnih delov). 

 

Primarna funkcija tetoviranja je kurativno zaščitna, ritualna, zastraševalna ali prestiţna, 

glavna tipizacija pa zajema etno-identifikacijsko, simbolno, nasledniško, religiozno, 

ljubezensko, poklicno ipd. funkcijo. Namen prebadanja (piercing) je krašenje telesa. 

Vendar o tem še vedno manjka kulturna podoba in pomen takega načina krašenja in 

njihovih nosilcev (prav tam). Prav tako je premalo raziskano področje med prakso 

tetoviranja in marginalnimi skupinami (Vremec, 1992; po Ramšak, 2005). Kot lahko 

vidimo, je primarna funkcija tetoviranja in prebadanja, krašenje telesa. Ni pa odveč 

omeniti, da so osebe usmerjene k samodestruktivnemu vedenju, ko se soočajo z občutki 

nemoči, samoodtujitvi, socialni izolaciji, nesmisla in praznote, nepravičnosti in 

avtoritarizma (Ule, 2000).  

 

2.8.2 KAZNOVANJE V POVEZAVI Z MOTNJAMI HRANJENJA 

 

Iz prejšnjih poglavij lahko ugotovimo, kako nas oblast soizmenično preko nadzorovanja 

in discipliniranja lahko tudi kaznuje. Kako to deluje skozi druţbo vitkosti, bom opisala 

v nadaljevanju. 

 

Telo je vselej predmet avtoritarnega in institucionalnega kultiviranja (omejevanja, 

nadzorovanja, kaznovanja, vzgajanja, preoblikovanja in izboljševanja). Vse kulture 

normirajo hranjenje. Natančno določajo kako, kje, kdaj in s kom se kaj počne. 

Storilnostno naravnana sodobna ekonomija potrebuje mlada, zdrava, močna, lepa, 

spočita, motivirana in neproblematična telesa za proizvodnjo in potrošnjo. Nasprotno, 

izloča »nekoristne« majhne otroke, starce, invalide, bolne, marginalizira rasne, socialne, 

spolne, jezikovne manjšine ter zapira prestopnike (Novak Popov, 2008). Na ta način ni 

potrebno vsakemu posamezniku govoriti, kakšno telo mora imeti, ampak je to dandanes 

ţe dokaj avtomatično. »Če si vitek/ka, si srečen/na«, je slogan, ki ga je mogoče razbrat i 

iz (modnih) revij, TV ekranov in časopisov (Čufer et al., 1998). Pravzaprav ţe zelo 

zgodaj vzgojna sporočila, ki pri otroku usmerjajo razvoj njegovega odnosa do telesa, ne 

prihajajo le v njegov razumski svet neposredno kot izraţena navodila in napotki. Še bolj 

odločilno se vtisnejo v njegovo čustvovanje kot posredne spodbude in zavore prek 
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odzivanja, nagrajevanja in kaznovanja s strani oseb, ki mu največ pomenijo (Tomori, 

1990). Na tem mestu lahko omenim še Panoptikon, ki se usidra v naše delovanje. 

Ponotranjimo tiste vrednote in norme, ki nam jih zapoveduje druţba. 

 

Pri druţinah z motnjami hranjenja pogosto vlada nad otroki veliko nadzora. 

Nadzorovanje pa je povezano s samokaznovanjem. Tako hrana postane način, kako 

nadzorovati svoje telo – del svojega ţivljenja. Motnje hranjenja so pogosto posledica 

socializacije, ki v človeku krepi predvsem občutke majhne lastne vrednosti, nizke 

samozavesti in občutke krivde (Zaviršek, 2000a). »Vedno, ko smo sedli za mizo, sta me 

začela kritizirati, kaj vse da je narobe z mano. Zato sem vedno komaj čakala, da pojem, 

kar je bilo na kroţniku. Nisem okušala, kaj jem, in vseeno mi je bilo. Samo, da bi 

čimprej minilo. Bila sem ţalostna in jezna, ampak nisem se znala upreti se, ker nismo 

doma nikoli govorili o svojih čustvih. Ko sem začela ţiveti sama, sem opazila, da se 

takrat, ko sem raztresena, izčrpana ali ţalostna, prav tako začnem basati s hrano, ne da 

bi sploh vedela, kaj jem. /…/ Še danes, ko pridem nazaj domov in mama skuha kosilo, 

ga zmečem v usta in ne vem, kaj jem, čeprav se danes nihče več ne dere name. (prav 

tam: 148)« Pri nekaterih ljudeh, ki imajo duševne teţave (v ta sklop spadajo tudi motnje 

hranjenja), so v ospredju občutki krivde, nizka samopodoba, občutek lastne 

nesposobnosti in neučinkovitosti pri obvladovanju ţivljenja. Poskušajo ga obvladovati s 

samokaznovanjem, bolj ali manj prikritim asketizmom ter posledičnem omejevanju pri 

hrani (Mrevlje, 2010). Samo hrana ostane tisto, kar lahko nadzorujejo, ko se vse drugo 

dogaja zunaj njihovega nadzora. Obenem pa postane oblika samokaznovanja (Zaviršek, 

2000a). Satirjeva (1995) pravi, da ima oseba z nizkim samospoštovanjem do sebe odnos 

poln omejitev, gnusa ter drugih neprijetnih občutij. Posameznikov jaz slabi, z 

ţivljenjem se spoprijema s strahom in nemočjo, ustvarja stanje, v katerem se počuti kot 

ţrtev ter temu primerno ravna. Oseba čuti nenehen strah pred zavračanjem in 

pomanjkanje sposobnosti, da bi gledala nase, na druge in na ţivljenje v perspektivi. 

Slepo kaznuje sebe in druge. Drţi se »pravila«, da v primeru, če oseba ne mara same 

sebe, izgublja vrednost in se zato kaznuje, drugim pa hoče naprtiti odgovornost za svoja 

dejanja (prav tam). 

 

Predvsem pa mislim, da moramo samokaznovanje razumeti v kontekstu čustev. Svoje 

stiske osebe s teţavami pri hranjenju izraţajo na načine, da ranijo sebe, namesto da bi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Boţič Anja; diplomsko delo 

 

36 

 

svojo jezo usmerile na tiste, ki so jih ranili. Konec koncev je telo sredstvo za izraţanje 

tistega, česar ne moremo izraziti z besedami, saj telo pripoveduje o človekovem 

čustvenem doţivljanju (Zaviršek, 2000a). Zato oseba z motnjo hranjenja ni ţe od nekdaj 

introvertirana. Prišla je do izraza zaradi dolgotrajnejšega samoobsojanja in občutkov 

krivde, ki jih je oseba doţivljala v povezavi s svojim načinom hranjenja (Čufer et al., 

1998). 

 

2.9 MOTNJE HRANJENJA KOT STRATEGIJA PREŢIVETJA 

 

Dandanes je za človeka edini način sprejemanja druţbenega sveta s preskušanjem na 

sebi, s preskušanjem različnih moţnosti za individualno oblikovanje lastnega sveta 

(Ule, 1999). Osebe, ki imajo izkušnjo motenj hranjenja, ţelijo svetu marsikaj sporočiti. 

V času socializacije ponotranjimo zapovedi in prepovedi iz neposrednega okolja, hkrati 

pa tudi cilje in vrednote širšega socialnega okolja. Lahko je vir napetosti ţe razlika med 

ponotranjenimi vrednotami in temeljnimi potrebami (Pšeničny, 2006). Lahko se 

poskusimo prilagoditi ali celo prevzeti vrednote okolja, ali pa jih po drugi strani zavrniti 

(Findeisen in Pšeničny, 2005). Ali so se te osebe podredile oblikovani druţbi ali uprle, 

bom teoretično ugotavljala v nadaljevanju.  

 

2.9.1 MOTNJE HRANJENJA KOT PODREDITEV DRUŢBENIM NORMAM  

 

Telo je potrebno podrediti normativnim zahtevam druţbe, če ne ţelimo marginalizacije. 

Bolj kot se pribliţa idealu, več moţnosti ima za uspeh (Bordo, 1997). Na podlagi 

druţbenih sporočil nastajajo pozitivni stereotipi o lepoti, uspehu, zdravju, samonadzoru, 

dobrem ţivljenju, kar so postali sinonimi z vitkim telesom. Z debelostjo se nasprotno 

povezujejo negativni stereotipi slabega zdravja in pomanjkanja samonadzora (Kuhar in 

Leskošek, 2008). »Slabo telo je debelo, mlahavo, zanemarjeno; predstavlja len in 

nediscipliniran »jaz«. Dobro telo je sloko, vitko in napeto. Imeti tako telo pomeni 

pokazati ljudem okoli sebe in samemu sebi, da si moralno in fizično ''v formi''« (Benson, 

1997; po Starc, 2003: 109). Ali kot loči Luptonova (1998): na eni strani imamo 

civilizirano telo, ki je socialno sposobno in je oblikovano po dominantnih normah 

vedenja in zunanje podobe, na drugi strani pa je groteskno telo, ki je nasprotje 

civiliziranega telesa. Vizualizacija vitkega telesa je postala ena izmed najmočnejših 
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mehanizmov »normalizacije«, ki zagotavlja pričakovano produkcijo samonadzorovanih 

in samodiscipliniranih teles. Osebe stremijo k samoizboljševanju in spremembi same 

sebe oziroma njihovega telesa. Le tako lahko uresničijo norme druţbe, saj so občutljive 

na vsakršni odklon od druţbenih norm (Bordo, 1997). 

 

Moč, ki je vpeta v skrb za telo, je netransparentna, zato so oblastna razmerja, ki 

temeljijo na njej in so odvisna od njenega perpetuiranja, večna. Sodobni človek se 

poganja za podobo zdravega, močnega in lepega telesa. Ter svojega početja ne bo 

razumel kot podloţništvo oblastnim mehanizmom (Rutar, 1995). Oblast se nanaša na 

neposredno vsakdanje ţivljenje. Posameznika kategorizira, ga zaznamuje z njegovo 

lastno individualnostjo, ga priklene na njegovo identiteto ter mu vsili zakone resnice, ki 

jih mora prepoznati in ki jih morajo drugi prepoznati v njem. Oblast tako naredi 

individuume za subjekte. Tako ima beseda subjekt dva pomena: podloţnik nekoga 

drugega – preko kontrole in odvisnosti ter priklenjenost na lastno identiteto – preko 

vesti in vedenja o sebi (Foucault, 1991). Zato pojem subjekt meri tako na subjektivnost 

(identiteto) kot na subjektivacijo (podreditev) (Salecl, 1993). Oblikuje se nacionalno 

telo, prek katerega ljudje dobijo povratno informacijo o učinkovitosti svojega početja. 

Koncept nacionalnega telesa pa zastopa instanca, preko katere se na posameznike izvaja 

neskončen pritisk (Rutar, 1995). Tako nas strukture druţbe naddoločajo in govorijo 

skozi oziroma namesto nas (Giddens, 2002). 

 

Telo lahko razumemo kot stroj, ki ga je mogoče opazovati, meriti, deformirati in 

popravljati. Slednje je tesno povezano z logiko reda in discipline, ki ne vladata samo 

telesu, ampak celotnemu univerzumu, zato ni tako redko opozarjanje, da se mora telo 

prilagajati določenemu redu. Obvladovanje duha pa je pogoj in posledica obvladanja 

telesa (Rutar, 1995).  

 

Osebam z motnjo hranjenja, ki vztrajajo pri identiteti »me smo osebe z motnjo 

hranjenja«, ţe samo vztrajanje pomeni samopodloţništvo kot pogoj prenašanja 

oblastnih odnosov in hranjenja druţbenega imaginarija (prav tam).  
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Kuhar in Leskošek (2008) sta v raziskavi
20

 dokazali, da večja kot je diskrepanca med 

samozaznano trenutno postavo in med ponotranjenim druţbeno-kulturnim idealom, 

večja je diskrepanca med samozaznano trenutno postavo ter lastnim idealom in obratno. 

V primeru, da je diskrepanca (pre)velika, lahko oseba to občuti kot dramatičen mentalni 

konflikt. Ta je značilen predvsem za osebe, ki si »pretirano« prizadevajo doseči 

ekstremen ponotranjen ideal. Sem lahko uvrstimo osebe, ki imajo teţave pri uţivanju 

hrane. Nadalje diskrepanca med samozaznano trenutno postavo in lastnim idealom 

videza kakor tudi diskrepanca med samozaznano trenutno postavo in ponotranjenim 

druţbeno-kulturnim idealom videza povečata stopnjo dietnega vedenja (prav tam). »Za 

lepoto je potrebno potrpeti,« pravi slovenski rek. Oseba, ki se drţi strogih 

prehranjevalnih reţimov, bo nagrajena. Imela bo vitko in lepo telo ter si pridobila 

druţbeno odobravanje. Motnje hranjenja nastanejo najpogosteje kot posledica 

intenzivnega ukvarjanja z idealom lepega telesa, dietnimi tehnikami in urjenja telesa v 

»ustrezno« telo (Zaviršek, 2000). Osebe z izkušnjo anoreksije bi privolile, če bi jih 

vprašali, ali bi bile pripravljene pojesti deset krat toliko hrane, kot jo pojedo, ne da bi se 

pri tem zredile (Kastelic, 1995). Strah jih je, da bi se zredile. Pretirano osredotočanje na 

videz in telesno teţo je odraz druţbenih norm, vrednot ter pravil vedenja, ki spodbujajo 

neprestan nadzor telesne teţe ter strah pred prekomerno telesno teţo (Gordon, 1999).   

»To je bil ideal lepote moje generacije – suha. Poznala sem neko gimnastičarko, ona je 

recimo bruhala, pa je včasih prišla čisto zabuhla v razred. Ampak vsi so jo tako 

spoštovali, tudi slabi učenci so jo spoštovali. /…/ Cenile so jo zaradi tega, ker se toliko 

trudi za ta njen ideal. To je bil kompliment te generacije, bulimija. Saj vidite, tudi bendi 

imajo naslov »Bulimija«. Na moji Filozofski fakulteti vse punce to delajo, tiste suhice, 

da kozlajo«  (Zaviršek, 1995: 68). Prav tako Renerjeva (1998) zagotavlja, da gre sprva 

pri anoreksiji za odpor zoper starševski nadzor, hkrati pa anoreksijo opredeljuje kot 

vajo, kako telo podrediti volji, normi, sistemu. Gostečnik (2000) pojasnjuje, da se oseba 

z izkušnjo bulimije veliko bolj odprto upira staršem in to upa javno pokazati, medtem 

ko je oseba z izkušnjo anoreksije vse preveč prepletena z druţinsko dinamiko, ki od nje 

zahteva poslušnost in potlačitev vseh pobud v zvezi z avtonomijo. 

 

                                                
20 Anketiranje je potekalo v aprilu 2002, kjer je sodelovalo 184 srednješolk, starih med 15 in 18 let. Same 

so poročale o svoji višini in teţi (Kuhar in Leskošek, 2008). 
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Ţivimo torej v druţbi lepote in vitkosti. S takšnim telesom lahko dosegamo spoštovanje 

drugih ter uspeh v ţivljenju. Če nimamo takšnega telesa, ni potrebno še obupati. Druţba 

nam ponuja rešitev: diete, telovadbo, ločitev hrane na dobro in slabo ipd. Tudi osebe z 

motnjo hranjenja se posluţujejo teh tehnik. Tendenca po redu, disciplini, nadzoru in 

perfekcionizmu postanejo ne le del druţbenega delovanja, temveč ţivljenjski stil oseb, 

ki imajo teţave pri hranjenju.   

 

Vendar se dekleta z izkušnjo anoreksije ne zavedajo, da na pogled niso več lepe. 

Nasprotno,  še naprej si prizadevajo, da izgubijo vsak gram telesne teţe (Tomori, 1990). 

Pa poglejmo si še motnjo hranjenja kot odpor proti druţbenim normam. 

 

2.9.2 MOTNJE HRANJENJA KOT ODPOR DRUŢBENIM NORMAM 

 

Septembra 1997 šestnajstletnica z izkušnjo motenj hranjenja zapiše »Z anoreksijo sem 

to lahko nazorno pokazala. Poglejte me, kakšna sem. Se vam pogled name upira? Tem 

bolje, torej opazite, da z menoj ali pa z vami nekaj ni v redu. Odvrnili ste pogled, 

mislite, da sem premaknjena. To me sicer boli, je pa manj grozno kot biti ena izmed vas. 

Nora sem z norostjo, ki me odmika od vas, ker se branim prilagoditi se vam in izdati 

svoje bistvo« (Miller, 2005: 161). 

 

Človeku se ni treba vedno prilagajati okolju, saj lahko načrtno in sistematično prilagaja 

okolje samemu sebi. Lahko si celo oblikuje novo okolje, ki še nikoli ni obstajalo (Rutar, 

1995).  

 

Telo sporoča resnico obolelega. Kot priden otrok, ki se podredi starševskim vzgojnim 

metodam, se počuti sprejeto in ljubljeno. Vendar sčasoma se telo, ki ga prvič niso 

poslušali, spet oglasi (Miller, 2005). Haworth-Hoeppner (2000) je preko kvalitativne 

raziskave
21

 prišel do spoznanj, da so se motnje hranjenja pojavile v druţinskem okolju, 

kjer je prevladovalo negativno kritiziranje med druţinskimi člani, stroga starševska 

kontrola, ki ne dopušča odstopanja od načina razmišljanja staršev, prenizka ali 

previsoka povezanost med druţinskimi člani ter osredotočenost druţinskega okolja na 

                                                
21 Haworth-Hoeppner (2000) je izvedel intervjuje z dvaintridesetimi ţenskami, ki so in niso imele 

izkušnje motenj hranjenja. Osrednja tema intervjuja je bila telesna podoba in teţave pri hranjenju. 
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telesno teţo in izgled. Veliko mladih z izkušnjo anoreksije si prizadeva ljubiti in 

spoštovati svoje starše, jim vse odpustiti, jih razumeti, misliti pozitivno, storiti to in ono 

in nič na svetu pokazati svoje stiske (Miller, 2005). Interakcije med druţinskimi člani so 

pogosto površne in prazne, brez čustvene vsebine. Čustva lahko izraţajo v racionalni 

obliki, hkrati pa se v občutja drugih zelo teţko vţivijo in imajo nizek tolerančni prag za 

trpljenje drugih. Starši svoje frustracije kompenzirajo z visokimi pričakovanji in 

zahtevami otrok skozi oblikovanje otroku perfekcionističnih potez, ki naj bi nudile 

uspešnost (Gostečnik, 2000). »Le kako naj bi ozdravela, če se podrejam vašemu 

bedastemu redu in delujem pri vas kot kolešček v vašem stroju,« je zapisala septembra 

1997 šestnajstletnica z izkušnjo motenj hranjenja (Miller, 2005: 159).  

 

Smiselno se mi zdi omeniti pojem polucija. Polucijo Zavirškova (2000) definira kot 

simbolni način, kako druţba uporablja idejo, da je nekaj fizično nečisto. Oseba 

nezavedno projicira na kakšno stvar ali osebo strahove in skrbi, ki zadevajo vse kaj 

drugega in niso vezani zgolj na tisto stvar ali osebo. Lahko pa polucijo tudi razumemo 

kot lastnost tistega, kar je vmes in kar s svojo vmestnostjo ogroţa obstoječe kategorije, 

na katere je razdeljena druţba (npr. čisto/nečisto). Motnje hranjenja, ki jih štejemo med 

hendikepirano telo, je lahko ravno tisto, ki ogroţa navidezno trdne meje druţbenega 

(prav tam). Telo je mesto upora proti strategijam reda, discipline in racionalnosti (Rutar, 

1995). Osebe skušajo druţinam, ki so usmerjene na storilnost, tekmovalnost, poslušnost, 

nadzorovanje ipd. sporočiti, naj jih sprejmejo takšne, kot so in ne pogojujejo njihove 

sprejetosti. Zaradi dolgotrajne čustvene zatrtosti osebe ne zmorejo staršem in druţbi 

verbalno povedati, kako se počutijo in kako bi ţelele vplivati na soljudi. Zato jim 

skušajo to povedati neverbalno. Naučene so se bile prilagajati določenemu redu. 

Obvladovanje duha pa je pogoj in posledica obvladanja telesa (prav tam). Izogibanje 

hrani je oblika odpora. Na ta način mogoče prvič v ţivljenju doţivijo ter uresničijo moč 

in oblast nad sabo in drugimi (Bercht, 1997). »Ena od ironij pri anoreksiji je, da bolj ko 

oseba postaja suha, bolj je opazna. V nekem smislu gre za vzporednico med anoreksijo 

v druţini in gladovno stavko v druţbi. Obe sta protest: medtem ko je eden javen in 

eksplicitno političen, je drugi takšen le implicitno. Anoreksija je s suhostjo, ki je vidna, 

v jedru politično dejanje v druţini: postane javna izjava« (Walker, 1990; po Zaviršek, 

1994: 200). Upor je bil včasih naravnan proti avtoriteti, standardizaciji, birokratizaciji in 

razosebljanju ţivljenja, danes pa je predvsem naravnan proti komercializaciji 
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vsakdanjega ţivljenja in korporacijam, ki so postale glavni globalni nosilec moči 

(Vodeb, 2007). 

 

2.9.3 MOTNJE HRANJENJA KOT ODPOR TER PODREDITEV HKRATI 

 

Povezava med mikro in makro procesi deluje v obeh smereh. Druţbeno strukturalni 

procesi skozi posredovalni člen situacij od zgoraj navzdol oblikujejo akterje, izkušnje, 

delovanje in interakcije, vsakdanje izkušnje ljudi in mikro interakcije pa obenem 

dialektično od spodaj navzgor prispevajo k oblikovanju, ohranjanju in spreminjanju 

samih struktur in procesov (Šadl, 1999). 

 

Pri zadovoljevanju potreb otrok naleti na nasprotovanje staršev in okolja (makro 

sistem). Začne razvijati posebne, za druge pa bolj sprejemljive oblike vedenja. Lahko se 

uveljavi s pridnostjo, poslušnostjo in prilagodljivostjo, po drugi strani pa ubere tehniko 

bojevanja, samostojne dejavnosti ali podreditve okolju  (Ţmuc-Tomori, 1983). Osebno 

verjamem, da lahko otrok, ki navzven deluje kot »priden«, razvije motnjo hranjenja kot 

obliko odpora širšemu sistemu. Ali pa deluje navzven kot »upornik«, v resnici pa se ţeli 

sistemu prilagoditi z motnjo hranjenja. Ravno iz tega primera sklepam, da je v tistem 

obdobju, ko oseba razvije motnjo hranjenja, v njej prisoten tako odpor kot podreditev 

druţbenim normam.  

 

Zavračanje hrane pri motnjah hranjenja pomeni način zavračanja zunanjega sveta in 

čustev, ki vdirajo v psihični svet osebe. Hrana, ki jo oseba zavrača, postane skrajna in 

edina moţna oblika kontrole, s katero se je še mogoče izogniti neposrednemu soočenju 

s problemi (Erzar, 2007). Medtem ko oseba zavrača način ţivljenja, deluje še vedno 

znotraj druţbenih pravil.  

 

Natančnost, red, delavnost, odpovedovanje ugodju in sprostitvi vseh vrst, zadrţanost v 

medosebnih odnosih in usmerjenost v podrobnosti vsakodnevnega ţivljenja so ene 

izmed temeljnih vrednot srednjeevropskega človeka. Te nedvomno pomembno 

usmerjajo njegov odnos do telesa. Značilnosti kulturnih vrednot se posredno kaţejo v  

najintimnejšem in osebnem doţivetju lastnega telesa (Tomori, 1990). Istočasno se te 

vrednote kaţejo skozi motnje hranjenja kot znak odpora tem istim vrednotam.  
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Vizualni perfekcionizem, ki se kaţe kot naraven (npr. v revijah) je produkt usklajenega 

kompleksnega industrijskega procesa. Deluje kot privid, ki nam govori, da ima vsakdo 

sposobnost doseči ta perfekcionizem. Istočasno nam druţba daje primere 

neperfekcionizma, ki sluţijo primerom »krivde« osebe, ki ne zmore doseči idealne 

podobe. Dieta nam tako daje moč discipline in samospremljanja (Valiente, 2008). Skozi 

diete in športne aktivnosti, ki sluţijo kot metode hujšanja, lahko izpostavimo red nad 

nas samimi. Prav tako imajo dandanes posebno vrednost mladost, vitalnost, spolna 

privlačnost in vitkost, ki jih človek lahko doseţe le, če se disciplinirano posveča 

svojemu telesu in vzdrţuje reţime, ki domnevno vodijo k prej navedenim ciljem (Rener, 

1998). V tem primeru se začne uveljavljati naša volja, ki sluţi podreditvi in odporu 

hkrati.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 NAMEN 

 

V kvalitativnem delu ţelim z nestrukturiranimi intervjuji pridobiti poglobljene 

informacije o temah, ki jih raziskujem:  

 oblike nadzora, discipline in reda, ki so se pojavile pri intervjuvankah, 

 odziv intervjuvank z motnjami hranjenja na druţbo, 

 kazalci druţbe na mikro ravni intervjuvank in znaki internalizacije, 

 druţbena sporočila intervjuvank, ki so jih pridobile tekom ţivljenja ter 

 dinamika sprememb v ţivljenju intervjuvank. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako so intervjuvanke doţivljale motnje hranjenja?  

2. Katere so bile glavne oblike nadzora, reda in discipline v institucijah, v 

katere so vstopale intervjuvanke? 

3. Ali so intervjuvanke strmele k idealni podobi oziroma perfekcionističnosti? 

4. Kakšna je bila druţinska dinamika intervjuvank? 

5. Kakšen je bil odnos do hrane pri intervjuvankah in v institucijah, v katere so 

bile intervjuvanke vpete?  

6. Kaj so z motnjami hranjenja ţelele intervjuvanke sporočiti druţbi? 

7. Kakšne so bile strategije preţivetja (poleg motenj hranjenja) intervjuvank? 

8. Kako se je druţba kazala na mikro ravni intervjuvank? 

9. Kakšna sporočila so dobile intervjuvanke v druţbi? 

10. Kakšna je dinamika sprememb v ţivljenju intervjuvank? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 

3.3.1 OPIS VZORCA RAZISKOVANIH OSEB 

 

Za potrebe kvalitativnega dela raziskave sem se odločila za izvedbo šestih intervjujev 

treh oseb. Intervjuji, ki sem jih izvedla, so priloţnostni. Pri izbiri intervjuvank sem bila 

pozorna, da so imele izkušnjo motnje hranjenja in da so bile pripravljene govoriti o sebi, 

o doţivljanju konfliktov,  motenj hranjenja in institucijah, v katere so vstopale.  

 

Intervjuvanke poznam 2 leti. Z njimi sem prišla v stik v obdobju opravljanja obvezne 

študijske prakse v 4. letniku socialne pedagogike. Ţe takrat me je zanimal njihov način 

razmišljanja. Vendar nismo nikdar oblikovale nekega osebnega – pristnega – 

prijateljskega odnosa. Površinska skupna točka med njimi in mano je ravno 

problematika motenj hranjenja ter opravljanje prostovoljnega dela v isti organizaciji. 

Celostno gledano bi lahko trdila, da nas je zbliţalo prijetno, sproščeno vzdušje, ki se je 

oblikovalo na delovnem mestu.   

 

Nika in Veronika sta zaposleni v AS
22

. Veronika je stara pribliţno 40 let, Nika pa 

pribliţno 30. Petja dela v AS kot prostovoljka, stara je pribliţno 25 let. Vsako posebej 

sem imela moţnost opazovati v delovnem okolju. O Niki, Veroniki in Petji lahko 

povem, da z uporabnicami skušajo oblikovati pristen odnos ter se pred njimi znajo 

čustveno in vedenjsko razgaliti. Pri Niki sem dobila občutek, da stvari, ki so v njenih 

rokah, ţeli izpeljati najboljše. Ima izvirne zamisli, ki jih zna produktivno uporabiti. Pri 

Veroniki se mi zdi zanimiva (ne)urejenost pisarne, v kateri nudi svetovalne razgovore. 

Hkrati mi je blizu njen način svetovanja, v katerega dodaja prostor smeha. Petja izstopa 

od večine z zunanjim videzom. Verjame, da imajo oblačila dušo in da s svojo podobo 

daješ sporočila druţbi. 

 

3.3.2 IZBOR RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV 

 

Za izvedbo kvalitativnega dela raziskave sem izbrala nestrukturiran intervju. Okvirne 

smernice za intervju so bile: doţivljanje motenj hranjenja, druţina in druţbene 

                                                
22 Zaradi varovanja osebnih podatkov intervjuvank sem si omislila institucijo z imenom AS. 
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institucije, v katere so vstopale intervjuvanke. Drţala sem se raziskovalnih vprašanj, ki 

so se mi zastavila med branjem literature. Med pogovorom z intervjuvankami so se mi 

utrnila še druga vprašanja oziroma teme, ki so pritegnile mojo pozornost. V 

posameznem intervjuju sem vprašanja in teme prilagajala.  

 

3.3.3 POSTOPEK RAZISKOVANJA 

 

Podatke za kvalitativni del raziskave sem zbrala s kvalitativno tehniko spraševanja, s 

šestimi nestrukturiranimi intervjuji. Specifična tema pogovora intervjuvankam ni bila 

znana vnaprej oziroma me o njej niso spraševale. Vedele so le to, da se bom 

osredotočala na doţivljanje njih samih, motnje hranjenja in okolja, v katerega so (bile) 

vpete. 

 

Intervju z Niko sem izvedla februarja 2011 v AS oziroma v njeni pisarni. Trajal je uro 

in pol. Obe sva bili prepričani, da lahko pogovor še poglobiva. Dogovorili sva se za 

naslednji intervju, ki je prav tako trajal uro in pol. Oba intervjuja sta bila posneta na 

diktafon. 

  

Marca 2011 sem opravila intervjuja s Petjo. Dobili sva se v njenem stanovanju ter se o 

problematiki pogovarjali uro in pol. Intervju je bil posnet na diktafon. Po enem tednu 

sva skupaj preleteli napisan intervju ter sprotno razčiščevali meni nejasne pojme. Uro in 

pol sva se kasneje pogovarjali še o obdobju okrevanja in trenutnem ţivljenju. Drugi 

pogovor je bil pisan sproti na računalniku.   

 

Prvi intervju z Veroniko je potekal v AS, v otroški sobi maja 2010. Intervju je trajal eno 

uro. Posnet je bil na diktafon. Marca 2011 sva se dogovorili, da intervju poglobiva. 

Dobili sva se v AS, v njeni pisarni ter se eno uro pogovarjali. Pogovor sem sproti 

zapisovala na računalnik.   

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV  

 

Analizo lahko razdelim na naslednje korake: urejanje gradiva (transkripcija intervjuja), 

določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev vsebinsko 
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pomembnih delov besedila), odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov 

in kategorij, oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 1998). 

 

Opravljene intervjuje sem pretipkala. Dala sem jih na vpogled intervjuvankam, nato pa 

je sledila kvalitativna obdelava. Vsak intervju sem posebej odprto kodirala – uporabila 

sem induktivni pristop. Kode drugega reda sem oblikovala na podlagi raziskovalnih 

vprašanj.  

  

Vsakega od intervjujev sem oblikovala v tabelo z dvema stolpcema in z vrstico nad 

njima. V prvem stolpcu sem zapisala pomembne citate posameznega intervjuja in jih 

zaradi preglednosti oštevilčila. V drugem stolpcu so kode prvega reda, v vrstici nad 

obema stolpcema pa so kode drugega reda oziroma končna kategorija. Kode prvega 

reda zajemajo opombe, ki sem jih oblikovala po metodi asociacij. V intervjuju sem jih 

le obarvala. Te kode sem nato povezala v specifične kode drugega reda ter jih razvrstila 

v kode drugega reda oziroma končne kategorije, ki sem jih pred tem definirala.  

 

3.4 DEFINICIJE POJMOV PROCESA KODIRANJA 

 

Izjave intervjuvank sem skozi proces kodiranja razdelila v naslednje kategorije: 

 motnje hranjenja, 

 druţinski obroki, 

 druţinska dinamika (Druţinska dinamika vsebuje še podkategorije druţinskih 

članov, ki se med intervjuvankami razlikujejo. Pri Petji so to oče, mama, brat in 

Petjin partner, pri Veroniki mama, oče, očim, Veronikini sestri in brat, nekdanji 

partner in stara mama ter pri Niki mama, fotr (oče), sestra (P.) in Nikin 

nekdanji partner.), 

 kaznovanje doma (kategorija, ki sem jo izpostavila le pri Veroniki), 

 jaz, 

 strategije preţivetja, 

 druţbene institucije, 

 obdobje okrevanja in 

 sedaj. 
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Motnje hranjenja so sestavina doţivljanj posamezne intervjuvanke v času motenj 

hranjenja, način razumevanja motenj hranjenja posamezne intervjuvanke ter razvoj 

motnje hranjenja. Zajeto je miselno, čustveno in vedenjsko področje ter elementi 

perfekcionizma, nadzora, discipline in reda. V Petjinem primeru je ta kategorija 

osredotočena na anoreksijo in kompulzivno prenajedanje ter na razvoj motnje hranjenja, 

pri Veroniki na bulimijo ter na iskanju vzrokov razvoja le-te, v Nikinemu primeru pa na 

anoreksijo in bulimijo ter doseganje idealne podobe sebe.  

 

Druţinski obroki so sestavina vedenja, mišljenja in čustvovanja posamezne 

intervjuvanke in njenih druţinskih članov v času skupnih obrokov. Tovrstna kategorija 

se pri Petji osredotoča na očetovo kritiziranje v času druţinskih obrokov. Preko 

Veronikinih izjav sem se v tej kategoriji osredotočila na pravila vedenja otrok in staršev 

v času druţinskih obrokov. V Nikinem primeru je opazen odnos do hrane s strani 

staršev. V vseh treh primerih je moţno opaziti, kako hrana deluje kot sredstvo 

vzpostavljanja avtoritete staršev nad otroki. 

 

Druţinska dinamika je sestavina delovanja druţine posamezne intervjuvanke. To 

poglavje zajema pravila, zapovedi, prepovedi in vloge druţinskih članov. Še posebej je 

poudarek na vlogi intervjuvanke ter klimi med druţinskimi člani. Določene teme so v 

tej kategoriji le omenjene, da lahko dobi bralec splošno sliko druţinske dinamike 

intervjuvanke. V Nikinih izjavah sem se osredotočila na vero, prepovedane teme doma 

(spolnost, telo), prepovedi na področju izraţanja neprijetnih čustev, uresničevanje 

pričakovanj staršev in pravil, ki so jih določili starši ter oblika sankcioniranja. Pri Petji 

se mi je v druţinski dinamiki zdela zanimiva njena opredelitev druţine, iz katere je 

sledilo opisovanje odnosov med druţinskimi člani, alkoholizem, delitev funkcioniranja 

druţine na prej – sedaj, delitev druţine na Petjo in ostale druţinske člane, tabu teme v 

druţini ter delavnost kot pomembna vrednota v druţini. Druţinska dinamika se je pri 

Veroniki vrtela okrog kaotične vzgoje, nasilja, pravil obnašanja, kjer so imeli starši 

nadmoč nad otroki, zamenjavi druţinskih vlog, tabu teme (spolnost), prepovedi na 

področju izraţanja mnenj otrok in neprijetnih čustev.  

 

V podkategorijo druţinske dinamike sodijo še vsi druţinski člani intervjuvank. V 

Petjinem primeru so to oče, mama, brat in njen partner, v Veronikinem mama, oče, 
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očim, Veronikini sestri in brat, nekdanji partner in stara mama ter v Nikinem primeru 

mama, fotr (oče), sestra (P.) in Nikin nekdanji partner. Pri vsakem druţinskem članu se 

natančneje kaţe, kako so posamezne člane doţivljale intervjuvanke. Podrobneje je 

naveden odnos med druţinskimi člani, njihove vloge, mišljenje, čustvovanje, vedenje 

ter določena ponotranjenja pravila. 

 

Pri Veroniki sem dodala še kategorijo kaznovanje doma. V njej izstopajo oblike nasilja, 

nadzora in discipliniranja otrok s strani staršev. 

 

Jaz je sestavina, v kateri preko izjav posamezne intervjuvanke lahko nekaj izvemo o 

njej. Ta kategorija se pri Petji najbolj osredotoča na to, kako intervjuvanka vidi sebe in 

katere so njene močne točke. V tej kategoriji sem pri Petji opazila njeno delavnost, 

aktivnost, energičnost, poseben odnos do umetnosti skozi stil oblačenja. Poleg tega sem 

se osredotočila na njeno čustveno in miselno razumevanje situacij. Pri Veroniki je 

prisoten nezaupljiv odnos do odraslih in do sebe. Izpostavila je področja, ki bi si jih 

ţelela izpopolniti. Podobno je pri Niki naveden njen pogled nase ter njen odnos do 

drugih. 

 

Strategije preţivetja je sestavina odgovorov oziroma reakcij posamezne intervjuvanke 

na podlagi določene druţbene situacije. Petja se je umikala od realnega ţivljenja in 

beţala v svet knjig, se zatekala v razne institucije ter iskala intimen prostor v njeni sobi. 

Veronika je na strese reagirala z boleznijo in umikom v bolnišnico, z branjem knjig, 

učenjem, pohodi in z igro. Pri Niki sem kot strategijo preţivetja uvidela borbo za 

doseganje kompromisa in učenje.   

 

Druţbene institucije so sestavina institucij, ki so jih intervjuvanke med pogovorom 

omenjale oziroma so nosile v njihovem ţivljenju pomembno vlogo. V tej kategoriji so 

zarisani odnosi posamezne intervjuvanke do institucije, ocen, vrstnikov, oseb, ki se 

nahajajo v instituciji ter do institucionalnih pravil. Zajeta so tudi sporočila, ki so jih 

osebe dobile v dani instituciji. Tako je pri Niki, ki je vstopala v dijaški dom, srednjo 

gradbeno šolo, osnovno šolo, bare, študentski dom, Fakulteto za gradbeništvo, AS in v 

vrtec, razviden poseben odnos do ocen, delavnosti, učenja, teţnja k perfekcionizmu ter 

upoštevanju pravil. Veronika je  obiskovala vrtec, osnovno šolo, znotraj osnovne šole 
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hribovski kroţek in pevski zbor, delala kot prostovoljka na Postpenali, srednjo 

ekonomsko šolo, Fakulteto za socialno delo, AS in LGBT (organizacija, ki se bori za 

pravice homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev). Izpostavila je doţivljanje 

prvega razreda, hribovskega kroţka ter odnos do profesorjev in vrstnikov. Petja je bila 

vključena v vrtec, osnovno šolo, Biotehniško fakulteto, gimnazijo, AS, AO 

(organizacija, ki se ukvarja s problematiko motenj hranjenja), individualno svetovanje 

in samopomočno skupino pri svetovalki, Zvezo tabornikov in omenja obiskovanje 

barov. Doţivlja se kot vzorno, nekonfliktno učenko ter doţivlja omenjena 

institucionalna okolja kot varovalni dejavnik.   

 

Obdobje okrevanja je sestavina doţivljanja posamezne intervjuvanke v času okrevanja 

motenj hranjenja ter vrsta pomoči, ki si jo je intervjuvanka poiskala. Iz te kategorije je 

razvidno, da si je vsaka intervjuvanka poiskala pomoč v različnih institucijah. Petja je 

obiskovala samopomočno skupino in individualno svetovanje pri terapevtki in 

samopomočno skupino v OA-ju. V času okrevanja ji je pomagal budizem. Zdi se ji 

pomembno, da se v instituciji počuti sprejeto ter da se oblikuje zaupen odnos. Veronika 

je obiskovala samopomočno skupino in individualno svetovanje v Angliji. S svetovalko 

je redefinirala pogled na njeno motnjo hranjenja. Nika je v AS obiskovala 

samopomočno skupino ter individualno svetovanje, največji pomen pa daje 

prostovoljki, ki ji je vlila moč. 

 

Sedaj je sestavina trenutnega načina ţivljenja. Petja je aktivna budistka, prostovoljka in 

tabornica. Razmišlja o njeni trenutni disciplini in pomenu hrane. Veronika se dotakne 

elementov nadzora, reda in discipline na njenem delu. Ceni svoj prosti čas, hišne 

ljubljenčke in prijatelje. Razmišlja o svojih odnosih s sorodniki. Kot prostovoljka deluje 

v organizaciji LGBT. Nika izpostavi svoj odnos do njene druţine. 
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3.5 UTEMELJENA TEORIJA  

 

Utemeljeno teorijo sem opisala za vsako intervjuvanko posebej. 

 

3.5.1 NIKA 

 

Nika je ţelela z motnjo hranjenja doseči »perfekcionistično podobo mene, da se bom 

boljše počutila, laţje komunicirala, delala stvari, ki so mi všeč, ki si jih ţelim delat.«  

 

V druţini, vrtcu in osnovni šoli je veljalo pravilo, da se mora pojesti vse, kar je na 

kroţniku. Doma je poleg omenjenega veljalo pravilo, da se mora jesti meso. V času 

anoreksije je med druţinskimi obroki upoštevala pravila staršev: »Sem si vzela za en 

griţljaj mesa, da je vidu ata, da meso jem.« Poleg tega je samonadzor izpostavila preko 

hrane s povečano samodisciplino: preštevala je kalorije (»Bil je 100 procentni pregled 

nad njimi, absolutno.«), ukvarjala se je s športom ter  kupovala hrano z manj sladkorja 

in maščobe ter suho hrano (»Vse, kar je mastno, kar je sladko, kar je spanirano, ne vem 

pa tudi ţe pice, ne vem bla je čist ta osnovna preverjena suha hrana.«), jedla je jabolka 

in palčke. Mesu ter kruhu se je izogibala, pojedla je polovico, kar si je zadala. Nika je 

med intervjujem izpostavila besedno zvezo: »Vse je podrejeno hrani.« S hrano je 

oblikovala intenziven odnos, z njo se je ukvarjala večino dneva. Motnje hranjenja so ji 

dale moč, da je preţivela v dani situaciji: »Če je enih čustev preveč, potem pride do 

prenajedanja, bruhanja, da malo omilim tisto teţo, ki mi jo pušča hrana, da preţivim v 

tistem trenutku.«  

 

Nika je v intervjuju izpostavila, da je preko religije dobila sporočila (omenila bom le 

nekatera), da mora spoštovati starše in da partnerstvo traja večno. Ob nedeljah je morala 

v Cerkev: »In, če slučajno nismo šle h maši, je bla mama tm, igrala uţaljenost in ojojoj, 

kako je ona sama, da nas niti h maši ne more spravit, še tolko je nimamo radi …« Nika 

med intervjujem razmišlja, da je med drugim v religiji dobila sporočilo, da »ţe v osnovi 

sem jaz tisto poniţno bitje, ki morem izpolnjevat ta višjega, iz spoštovanja staršev 

ravnat tako pa tako.« 
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V druţini je bila pomembna delavnost ter šola. Nika se je v srednji šoli 

samodisciplinirala z namenom, da bo lahko preko ustreznih ocen prišla na ţeleno šolo 

in tako postala samostojna (»… nism mela nobenega kroţka, nism ţurala, nism hodila 

na izmenjave. Vsemu sem se odpovedala …«). Borila se je za očetovo naklonjenost, tako 

da se je vpisala na isto šolo kot oče. Oče je bil perfekcionist, ki je večino dneva delal, 

mama pa je narekovala, kaj je prav in narobe, ji vzbujala občutke krivde ob kršenju 

pravil ter dajala nagrade le ob izpolnjevanju njenih visokih pričakovanjih. Nika je igrala 

vlogo skrbnice, ki jo je ponotranjila (opazno je z razmerja z njenim nekdanjim 

partnerjem, saj je Nika prevzemala večji del odgovornosti za odnos: »Ja, to sem pol 

vidla, da sem bla jst tista, ki je furala odnos, skrbela za vse, za to, da je bil odnos v 

redu, da smo se čuli, da sva nekam šla, da če je bil kakšen prepir, da sva se pogovorila 

…«). Njun odnos je deloval podobno kot odnos med Nikino mamo in očetom.  

 

Dijaški dom, v katerega je vstopala, je opisovala s pravili: »… zjutrej do sedme ure maš 

fruštek, maš tm v kuhnji, pol pa maš učne ure mislm, d od osme pa do desete in pol …«  

ter se uveljavljala skozi kontrolo: »Ustala, na zajtrk, prej al pa po zajtrki pospravit 

poslo, ker je mogla bit pospravljena, ker je deţurni pršu pogledt. Med učnim urami je 

bla kontrola.« V srednji šoli je bila prisotna tekmovalnost ter poudarek na storilnostni 

motivaciji (»Cel cajt so nas strašili s tem osipom, ki je več kot 50 procenten. Na prvem 

roki na primer ena tretjina ljudi samo nrdi, ostali padejo in tako naprej.«). Pomiriti se 

je ţelela z bulimijo ter verjetno izbruhati neprijetne misli o sebi (»Kaj ste danes počeli s 

cimri? S čim vse nisi zadovoljna? V posamezni situaciji, kako bi mogla odreagirat?  

Zakaj nisem tku? Mogla bi tku.«). Mama je vedela, kaj počne ter reagirala z vzbujanjem 

občutkov krivde (»Mama je pol rekla: ''Zakaj mi to delaš? Kaka si do mene! A tako mi 

vračaš za mojo ljubezen, hvaleţnost, ki ti jo dajem?''«). Hkrati pripoveduje, da se ni 

čutila sprejete s strani nekaterih profesorjev. Počutila se je nerazumljeno: »Mislim, kot 

da nism bla razumljena al pa soočena s tistim, kar me obdaja, kot da sem en fakin frik. 

In kdr je blo to, je soupadalo močno s temi v domi. Kaj? What the fuck I am doing 

here?« Čeprav se je odpovedala prostemu času, ji niti vzgojitelj ni dopuščal prostih 

večernih izhodov. Čutila je, da »raste upor v meni. Tkrt se pa mi ni zdelo fer. Zdelo se 

mi je, da se mi krivica dogaja.« Ugotovila je, da lahko z anoreksijo sebe naredi 

močnejšo, bolj odporno, da lahko »pogoltne« neprijetna čustva in brezkonfliktno 
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funkcionira v druţbi (»Če se ne morem njemu zoperstaviti, bom pa vsaj sebe utrdila. 

Sem še več hodila, sem še več kontrole v sebi izpostavila.«). 

 

Motnje hranjenja je teţje prikrivala v študentskem obdobju, ko si je bivanje delila z 

enajstimi sostanovalci. Bruhala je le še med vikendi. Verjetno tudi tam teţje zaradi 

nadzora mame. Takrat se je pojavilo še nazadovanje pri Nikinem študiju ter 

pripisovanje krivde njej (»… pol tudi s strani staršev ni blo, ker niso razumeli, kako jaz 

lahko vlagam tolko energije v faks, če se nikjer ne pozna.«). Preko kritik so ji dajali 

občutek poraţenosti (»Grozno. Po eni strani zrd tega, ker je njihov otrok doţivel poraz 

…«). Odločala se je med smrtjo in ţivljenjem. Verjetno sta ji obe odločitvi pomenili 

priznanje osebne šibkosti oziroma poraza, vseeno pa bi smrt pomenila večjo vdajo kot 

pa ţivljenje. Bila je samokritična: »Koliko sem jst zares zmoţna? Ali je to vse, kar sem 

jst zmoţna?«  

 

V obdobju okrevanja se je s strani individualnega svetovanja samopomočnih skupin ter 

prostovoljke odločila spreminjati svoje misli: »Takrat sem tudi, ker sem se odločla, da 

preţivim, sem zmanjšala glas perfekcionizma, občutkov krivde, tudi zarad neuspeha pa 

manjvrednosti ta ra ra ra ra.« Učila se je odkrivati »… nove perspektive, misli, ki jih 

imam. Nove poglede za te iste misli.« Redefinirala je pomen šibkosti: »Če rabiš bruhat, 

pomeni, da se zavedaš, da nisi šibka, ampak zarad tega, ker je tam toliko nečesa še, kar 

še ne vidiš, da na drugačen način ne zmoreš.« in odnos do sebe: »Zarad tega, ker sem 

vidla, da nisem sama, ker sem dojela, da nisem zmešana, da zaradi stvari, ki jih počnem 

in na kakršen način in miselno in praktično in tako naprej in ker sem vidla, da se da 

preţivet.« 

 

Še vedno pa so prisotni elementi tekmovalnosti (»Karkoli ţe je, se da preţivet in če je 

ona preţivela, bom jaz tudi.«), borbe z druţinskimi člani (»Ok, zdej sm dovolj močna, 

da se soočam z atom in mamo, d jim povem, da jst, da v svojem preţivetju rabim objem, 

rabim izkazovanje ljubezni, sprejemanje in tako naprej.«) in doţivljanje, da so teţave 

osebne in jih mora osebno reševati (»In ok mi je in niste vi nič krivi! Sigurno ste vi nekaj 

prispevali k temu, samo pač … samo sem jst bla tista, ki sem si mogla ustvarit nek varen 

prostor.«). Mislim, da je v Niki prisotna agresija do staršev, ki si je ne dovoli izraţati. Je 

pa Nika vzpostavila mejo med njenimi pravicami in pravicami staršev, daje prednost 
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čustvom (»Povem ji, kako se počutim. Probam ji razloţit, kaj je moje in kaj je njeno.«), 

ne skriva teţav pred javnostjo (»… in če se kdo na vas obrne in vpraša, kaj je blo pr vs? 

Ja, mela sem!«), si dovoli kršiti pravila staršev ter se poglobiti v svoje interese (»Dve 

leti sem rabla, da me je prašu: »Kako je šou faks?« in sem mu rekla: »Boli me kurac, 

kako je faks.««). Še vedno se trudi vzpostaviti dober odnos s sorodniki, saj ji to veliko 

pomeni. 

 

3.5.2 VERONIKA 

 

Veronika je bila tarča psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja v druţini. Starši (mama, 

oče in kasneje očim) so nad njo in njenimi sestrami ter pokojnim bratom vzpostavljali 

nadmoč. To so skušali doseči preko pravil, ki so jih postavljali starši. Pravila niso bila 

fleksibilna, temeljila so na kaznovanju od klečanja v kotu, do vpitja, pretepanja s 

pasom, dajanjem klofut, omejevanjem izhodov ter hrane. Veronika je v času intervjuja 

izpostavljala groţnje. Starši so ji namreč obljubili, da se bo kaznovanje nadaljevalo 

naslednji dan. Spominja se dogodka, ko je Veronika »ukradla«
23

 denar mami: »In je 

rekla, da mi bo odrezala prste, ker sem ji ukradla denar. Tri ure sem jo prosila na 

kolenih, naj mi ne odreţe roke.« Otroci niso imeli pravice izraţati svojega mnenja, bili 

so popolnoma podrejeni staršem. Brutalen primer, ki ga med intervjujem omenja 

Veronika: »Vroč čaj si mogu spit, če si je kdo sprdnu.« Red so vzpostavljali med 

čiščenjem (»Prah, posesat, posodo pomivat, pomagat pr kosilu. Pol pa šola – domača 

naloga. Šele potem sem lohk mela kej prostega časa in sem brala knjige.«). Hkrati pa je 

bila njena naloga ter sočasno vloga mame, da skrbi za sestrico in bratca (»Ne, ko sem jst 

iz vrtca prišla, sem ga mogla jst mal bl pazt, ker sem jst bl velka pa pametna.«). Ali je 

bilo »dovolj oziroma pravilno« očiščen dom, je bilo odvisno od mamine volje. Otrokom 

je bilo prepovedano izraţati neprijetna čustva. Izbrala sem primer, kjer je nazorno 

prikazano, da ţalovanje otrokom ni bilo dovoljeno, starši so celo izkazovanje 

neprijetnih čustev s strani otrok poimenovali »afnanje«: »Pa tud nama s sestrco ni blo 

dovoljen, da bi pokazale, kolk nama je hudo. Nama je blo rečeno, kaj se vedve afnata, k 

je mami hudo.« Starši so nadzor nad Veroniko izpostavljali na področju šole. Ukazali so 

ji, da mora uspešno opraviti srednjo ekonomsko šolo ter »Bolano jim je blo moje 

                                                
23 V intervjuju Veronika pove, da je mami vzela denar iz denarnice. Ne spominja se, ali je imela namen 

povedati mami, da si je sposodila njen denar. Pravi, da se je to zgodilo v otroštvu in da je še sama 

zmedena, ali si je ţelela sposoditi denar ali ga ukrasti. 
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razmišljanje, da hočem naprej v šolo.«. Otroci se niso pogovarjali, druţili, ampak so 

imeli občutek izgubljenost, osamljenosti in: »Vsak od ns je bil po svoje prestrašen.« 

Bratec je kasneje naredil samomor. Veronika se ni nikomur zaupala (»… da svoji lastni 

mami ne morem zaupat, ja komu, pa pol bom?«).  

 

Veronika se je z motnjo hranjenja borila proti neprijetnim čustvom (»Kuhal se je znotraj 

mene. Upor, da ne moreš vplivat.«), ki jih je doţivljala s strani druţine. »Na eni strani 

so se občutki sramu itak ţe stopnjevali zarad druţine, po drugi pa je bil to problem, k je 

bla zloraba, izkušnja zlorabe, k mi je dalo še dodatne občutke sramu tvojga telesa in pol 

se je javila motnja hranjenja kot način bega pred vsem, ker je bla zloraba in cela 

familija in več vpitja mame, pol alkoholizem od očima.« Poleg spolne zlorabe, 

alkoholizma in nasilja, je »bla precej nepredelana smrt brata in ţelja bit nekaj 

posebnega, bit bl suha kot je moje telo hotlo bit.« Ko je prišla iz bolnišnice bolj suhljata 

kakor je bila, je začutila, da je mamo začelo skrbeti za Veroniko. Veroniki so starši 

pustili prostor izraţanja volje pri izbiri hrane (»Doma pa je blo več tega, d jih je blo 

strah po svoje zame. In sem lahko jedla temen kruh in nisem kšnih stvari jedla.«). Hrana 

ji je dala uţitek (»Crklanje s hrano.«), z bruhanjem pa je, vsaj mislim, izbruhala vsa 

neprijetna čustva in misli, ki so jo tisti trenutek okupirala. Veronika gleda na motnjo 

hranjenja kot strategijo preţivetja (»Jst bi znorela, če ne bi blo motnje hranjenja.«). 

Preko motnje hranjenja se je hkrati podrejala in čutila odpor do druţine. Potem, ko jo je 

mama zmerjala: »A si ti zmešana? A ti misliš, da denar kar serjemo, da boš ti kr ţrla pa 

pol kozlala?«, je ona odvrnila: »A lohk sam zginem iz sveta?«. Po drugi strani pa je 

odnos z večino profesoric iz osnovne šole in vrtca, mogoče tudi iz srednje šole, 

zaupanje travm na Fakulteti za socialno delo in svetovalkam, prostovoljno delo, 

druţenje z vrstniki, branje knjig, odhodi v bolnišnico in pohodi v hribe, bivanje pri stari 

mami ter razmerje z nekdanjim partnerjem delovalo kot varovalni dejavnik. Nekdanjega 

partnerja vidi kot rešitelja oziroma zaščitnika. Dajal ji je zgled za karierno ţivljenje, ona 

pa mu je poskušala slediti. 

 

V institucijah se je počutila dobro. V vrtcu je čutila sprejetost s strani vzgojiteljic (»… 

tovarišica pa je bla, da nas je pomirila, kaj razloţila, da smo se pr njej mal pocrkljal.«). 

Po drugi strani pa je obiskovala srednjo šolo, ki ji ni ugajala. Ekonomija je ni zanimala, 

ţelela je uresničiti pričakovanja staršev in se jim mogoče pribliţati (oni so zahtevali, da 
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Veronika obiskuje srednjo ekonomsko šolo). Omenja medvrstniško nasilje na poti v 

šolo. Bila je prestrašena, da jo bodo vrstniki zaprli v lopo: »Bil si prestrašn, če te bodo 

zaprli v uno lopo, pa mogu si prnest drug dan sladkarije, drugače so te še enkrat zaprli 

v lopo.« Ko je Veronika prvič vstopila v šolo, se je počutila travmatično. V šoli se je 

dolgočasila, bila je večkrat osramočena (»Si pol mogu napisat še več in ne vem kakšne 

kazenske stavke, pa kolk si bil osramočen pred drugimi.«), ni razumela pravil šole (npr. 

zakaj morajo več strani napisati določeno črko) oziroma ji le-ta verjetno niso bila 

pojasnjena. Od drugega razreda naprej je začenjala razumeti sistem šole. Oblikovala si 

je sliko, da deluje šola po sistemu nagrada in kazen (»Če nisi nardu naloge, si bil 

okregan, si dobil minus, če si naredil, si dobil pohvalo, odobravanje.«). Veronika je v 

šoli lahko vplivala na delovanje drugih ljudi. Takšen sistem je dal Veroniki motivacijo 

in moč, da se je rada učila ter postala delovna. Poleg tega se je v šoli počutila varno 

(»Pol sem mela rada in učiteljice in rada šolo, ker mi je bla šola ene vrste varnosti, 

predvidljivost in sem v to vloţila energijo.«). Predvsem ji je ostala v spominu 

profesorica hribovskega kroţka, ki je učencem povedala, kaj ji ni všeč pri pouku in ni 

drzno reagirala (npr. s pretepom), bila je empatična, učencem je izkazovala 

naklonjenost. V intervjuju omenja, da je s šolskimi uspehi ţelela biti vzor sestri. 

Mogoče se kaţe poglobljena vloga mame, ki jo je igrala v druţini kot starejša sestra. Po 

drugi strani je bila Veronika ţeljna pohval. V šoli jih je dobila. Delavnost je aktivirala v 

učni uspeh. Le-ta se ji je poslabšal po spolni zlorabi. Takrat so učiteljice reagirale z 

vzbujanjem občutkov krivde: »Veronika, sem razočarana nad tabo,« in se niso 

poglabljale v vzroke njenega slabšega funkcioniranja. V srednji šoli je doţivljala več 

discipliniranja kot v osnovni šoli: »V srednji pa je blo več tega učenja na pamet pa sem 

čutla velik discipliniranja: nespoštovanja, d si tih, razlike so se pokazale med nami, kolk 

kdo zna, koga kaj zanima.« Prav tako omenja, da so bila pri določenih predmetih 

prepovedana vprašanja oziroma teme pogovora (»Enkrat sem vprašala: »Zakaj je en 

tolk delal, drugi tolk?« pa dobila nazaj, da se tega ne sprašuje.«) ter pri športni vzgoji 

poslušnost in prepoved izraţanja mnenja. 

 

Po srednji šoli je Veronika odpotovala v Anglijo. Delala je kot varuška. Obenem pa se 

je soočila z motnjo hranjenja. Svetovalka ji je dajala sporočila, da se lahko na bulimijo 

gleda kot na strategijo preţivetja in ne kot vrsto norosti. Opolnomočila jo je, da lahko 

občutja izrazi tudi konstruktivno in da zmore obvladovati motnje hranjenja (»Da sem 
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mejčkn demistificirala bulimijo, da nisem sam gledla, da je to ena norost, ki me je 

obsedla in jst sem blazna, ampak kot neki, kar meni pomaga preţivet in sem izrazla kot 

neke občutke, ki jih ţe kot majhna nisem mogla izrazit in na nove načine začela zase 

skrbet, se izraţat al bit pozorna nase, pa mogoče pogledt tud na drug način na ljudi, ne 

samo da so vsi tako kot so moji starši, ampak, da so lahko boljši (smeh), a ne.«). Skozi 

proces okrevanja je izpodrivala črno-belo razmišljanje (»Mogla pa sem dobit tisto 

zaupanje vase, da tud, če gre počas, gre na boljše, da sem ohranla to, da sem razvila to 

sposobnost, da ţivljenje ni sam črno-belo, bulimija je al pa je ni, ampak da je bulimija 

tud počas razrešuje in da se zato lahko pohvalim, da se jst trudim in da jst ţanjem ene 

uspehe.«). Poskušala je vnesti spremembe na področju zaupljivega odnosa, 

konstruktivnega izraţanja mnenja in čustev ter odnosu do same sebe.  

 

Dandanes pravi: »Odnos s sestrama je zelo dober in ljubeč, dokaj intenziven v 

srečevanju ali pisanju, z mamo in očetom dosti manj oseben, a smo veseli, da se vidimo 

ali slišimo.« Po odhodu v Anglijo je z očimom prekinila stik, z mamo ima površinski 

odnos, s sestrama pa pristnejši.  

 

Veronika samo sebe vidi kot neredoljubno osebo. V pisarni, kjer dela, ima razmetano 

ter se v tem neredu znajde. Omenja, da je bil pri njej prisoten nered na področju spolne 

identitete, ko ni vedela, ali naj se opredeli za lezbijko ali heteroseksualko. 

 

3.5.3 PETJA 

 

Petja je razvila anoreksijo in kompulzivno prenajedanje. Omenja, da je samodisciplino 

vzdrţevala preko diet, ki jih je dobila v revijah. Prebirala je napotke o zdravem načinu 

ţivljenja, uţivala hrano po ţličkah in si striktno prepovedala zauţiti hrano po šesti uri 

zvečer. »Pretirano«
24

 je plavala, dnevno je večino časa preţivela v športu ter preštevala 

kalorije. Hrano je razdelila na prepovedano in dovoljeno. Omenja strah pred debelostjo. 

Anoreksičnemu obdobju je sledilo kompulzivno prenajedanje, kjer se je prenajedala 

predvsem s prepovedano hrano. Takrat se je borila s svojimi mislimi, ki jih je razdelila 

na zdrav in nezdrav razum. (»Zdrav razum na nek način govori temu t starmu vzorcu 

                                                
24 Petja je se je s plavanjem ukvarjala štiri do petkrat tedensko po dve uri z namenom, da bi shujšala 

(»Dve uri sem šopala gor pa dol, nisem se namakala.«).   
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mišljenja, navadam, pomirja, da to je čist normalno, da je to zdravo in tra la la, medtem 

ko ta miselnost, strahovi glede motenj hranjenja pa na veliko govorijo, kričijo, joj, da 

ne, da to je ful preveč, da je to ful redilno, da to je čist preveč kalorij, da se boš zredila, 

pa boš debela.«). Ko je razvila kompulzivno prenajedanje, pravi, da ji je ostala 

miselnost anoreksije: »V smislu, k mi je vse preveč, pa vsi so mi predebel.« Nezdravi 

razum, kot ga imenuje Petja, so najverjetneje ponotranjena očetova opozorila. Od 

devetega leta naprej ji je oče dajal naslednja sporočila: »Ja, zdej pa pazi, kaj ješ, da se 

ne boš zredila. Pa joj, zdej pa res ne bi blo fajn, če bi zdej jedla večerjo. Da se ji 

odpoveš, da pač se ne boš razbohotla …«. Oče je Petji definiral konstrukt lepote.  

 

Izraţanje neprijetnih čustev je bilo doma prepovedano (»Vse pogoltnt in s hrano 

zafilt.«). Konflikte se je prikrivalo in se o njih niso pogovarjali (»Ko jo skrbi, če je 

nesrečna, se gre napit.«). Pred starši in bratom ni ţelela izraţati občutja, ki jih je v 

tistem trenutku doţivljala: »In, če mi je šlo na jok, se mi zdi ţe, ţe to, da bi jim 

pokazala, da mi pridejo do ţivga, se mi je zdel čist preveč odkrito.« Prisotni so elementi 

borbe, tekmovalnosti, občutki zmage. Doma je veljalo pravilo, da mora Petja spoštovati 

starše: »Nikoli nisem bila ţaljiva do njih, vedno sem jih spoštovala, nisem bla 

nesramna.«  

 

V okolju, v katerega je bila Petja vpeta, so poudarjali perfekcionizem in delavnost 

(»Starši so mi vcepili, da je delo vrednota in so mi vcepil, da če ne delaš, si skor ne 

zasluţiš ţivet. Počitek je skor bil prepovedan.«). Mislim pa, da bi njen perfekcionizem 

najbolj pojasnila po izvedenem intervjuju, ko sva se zopet dobili ter poskusili razjasniti 

meni nejasne pojme. Takrat mi je Petja zaupala, da je bila šokirana, ko sem ji poslala 

intervju, napisan v slengu in da ga je hotela celotnega popraviti v pravilno slovenščino. 

Pritrdila je, da se je čez čas pomirila, se zavedala svoje perfekcionističnosti in prepustila 

pisanje diplome meni. Ravno očetova primerjava z bratom (»V primerjavi z drugimi, 

sploh z ţenskami, vozm veliko bolje avto. Ampak njega ni nikol zanimalo drugi, meni je 

brata postavu za vzor.«) je prisostvovala h tekmovanju med njo in bratom: »… brat pa 

je, res, ful je pameten, ful je inteligenten, res nadpovprečno in se spomnm, ţe od nekdaj 

sem čutla, da ni variante, da bom njemu enakovredna in da mu bom lahko konkurirala.« 

Ob bratu se Petja počuti manjvredno in neumno (»On je Bog.«).  
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Do Petje so bila postavljena visoka pričakovanja (»Ker sem vedla, da če ne bo petka, 

bom spet poslušala …«). Ljubezen staršev je bila odvisna od Petjine uspešnosti. Petja je 

staršem pokazala spričevalo, vmesnih ocen pa jim ni zaupala (»… sem pač enostavno 

rajš to skrila in ne kazala, sem pokazala tisto, da je nek rezultat vseeno bil, tak kot ga je 

pričakoval, zahteval, ne pa vseh neumestnih, ki so ble pa kdaj kr (zamomlja) …«). 

Obiskovala je knjiţnico, brala knjige, se učila, ukvarjala s športom, bila aktivna 

tabornica ter več časa preţivela v šoli in vrtcu. Izogibala se je druţinskim članom. 

Doma so ji očitali nehvaleţnost. Petja se je s kritikami strinjala: »Ker res nisem doma 

pomagala, ker res nisem v delavnici pomagala, ker res nisem pomagala pri gradnji te 

hiše, in res sem ga ţurala, ker valda brat ni nič, a ne.« Hkrati pa čutila odpor: »Pa jst ne 

vem, zakaj bi jst nekomu pomagala, če ti je uniču ţivljenje.«  

 

Ni se samo distancirala od druţine. Zatrjuje, da je ohranjala distanco oziroma nadzor pri 

najboljših prijateljicah (»… najbliţjim prijateljicam nisem nč povedala, ker mi je blo 

čist preteţko.«). Mislim, da je nekakšen zid med njo in drugimi ljudmi oblikovala skozi 

stil oblačenja (»Tud sem mela svoj način oblačenja, k izraţa stil.  K je bil drugačen od 

ostalih.«). Z ljudmi je ţelela vzpostaviti red skozi nekonfliktnost: »Nisem ena konfliktna 

oseba, tko da načeloma z učitelji sem bla ok, mislim, ni blo nič kej tazga, ocene sem bla 

prav dobra, dobra, čist normalno, s sošolkami tud čist ok …«, kljub temu da se je 

počutila obupano, razočarano nad seboj, sovraţno do same sebe.  

 

V institucijah, v katere je Petja vstopala, se je počutila »dobro«. Ni mi pa jasno, od kod 

je dobila občutek, da je neumna. Mislim, da tukaj igra vlogo tudi šola (poleg staršev, ki 

so jo primerjali z bratom) s sistemom nagrada in kazen ter raznimi pravili. Vendar Petja 

ni omenila ničesar naštetega. Petja zanika kakršne koli slabe dogodke povezane s šolo in 

drugimi institucijami. Po drugi strani pa mislim, da je bila ţe toliko samodisciplinirana, 

da ji red in pravila niso povzročala teţav, nasprotno, brez njih bi se teţko znašla. To si 

pojasnjujem predvsem z vstopom v samopomočno skupino, kjer so bile določene 

obveznosti, ki so funkcionirale po sistemu nagrada in kazen (»Takrat je bil pomemben 

zame pritisk od zunaj.«). Po drugi strani mi ni najbolj jasno, kako se je lahko v šoli 

počutila »dobro« in imela »dobre« odnose s sošolci in učitelji, če pa je razmišljala o 

samomoru (»… ful sem trpela, ful sem bla ţalostna, nesrečna in …«). Mislim pa, da so 

bile institucije, v katerih je bila tekom ţivljenja vključena, njen varovalni dejavnik (»Jst 
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enostavno sem bla raje v vrtcu kukr doma.«). V njih je našla podporo, predvsem pa 

vidnost, ki jo je doma pogrešala: »Mal sem bla res drugačna, da sem mogla bit, da so 

me opazli …« 

 

Pri terapevtki, ki je vodila individualna svetovanja in samopomočne skupine, je dobila 

sporočila, da lahko z njo oblikuje zaupljiv odnos, da ji verjame in da jo sprejema: »… je 

bla prva oseba, k me je znala res poslušat in mi je res verjela vse, kar sem ji povedala.« 

Nadalje je dobila sporočila, da lahko postane odgovorna za svoje ţivljenje. Terapevtka 

jo je seznanila s pravicami in dolţnostmi. Povedala ji je, naj ne pričakuje potrditev 

staršev in naj se zaveda svoje vrednosti ne glede na to, kaj si misli okolica (»Velik sem 

dobila na odnosu do same sebe, do samozavesti, ne vem, kdo sem, kaj ţelim, kaj čutim, 

ker jst prej čustveni svet, nisem se hotla z njim ukvarjat, ker sm le bolečino poznala.«). 

V OA-ju je dobila sporočilo, da so ji ljudje v OA-ju v oporo in se lahko na njih zanese 

(»V OA-ju je ena večjih stvari, ki jo rabiš: en krog ljudi, ki so ti bolj kot ne 24 ur na dan 

dosegljivi: pokličeš, pišeš, imaš večjo podporo.«), dobila je vpogled v njen odnos do 

hrane (»V OA-ju je bilo: kaj je hrana, zakaj je hrana, kdaj jo jem, kako jo jem, kako 

poskrbim svojmu telesu tri krat na dan, zakaj ne paše ta dieta …«) ter ga začela 

raziskovati (»In sem se počutla osvobojeno, ko sem se najela.«). Pomembno vlogo ima 

v času okrevanja njen partner. Od njega je Petja dobila sporočilo, da jo sprejema ne 

glede na njen zunanji videz in da ima Petja nerealne strahove glede teţe. Pravi, da je on 

njen zdrav razum. 

 

Z leti je Petja dobila vedno več potrditev, naj vztraja pri tem, kakršna je in naj ne išče 

potrditev s strani staršev. Včlanila se je v tabornike ter prostovoljno delala v AS-i, kjer 

se ţeli zaposliti. Sedaj se Petja zaveda svojih močnih področij. Udeleţuje se delavnic na 

področju umetnosti (»… mam mal umetniške ţilce …«) in se prepušča svojim načelom 

(po njeni lastni volji sedaj ne išče zaposlitve, čeprav to starši ne odobravajo). Ponosno 

prizna, da je budistka in da skuša ozavestiti svoje ţelje ter čustva in aktivno delovati pri 

uresničitvi le-teh. Mislim pa, da je Petja še vedno usmerjena k perfekcionizmu, redu ter 

disciplini in da premalo poudarja svojo vrednost. Menim, da bi lahko te elemente pri 

sebi še raziskala.  
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3.6  INTERPRETACIJA 

 

Interpretacijo sem napisala kot odgovore na predhodno omenjene namene raziskovanja 

in raziskovalna vprašanja.  

 

3.6.1 KAKŠNE OBLIKE NADZORA, DISCIPLINE IN REDA POTEKAJO PRI 

INTERVJUVANKAH? 

 

Najbolj opazne oblike discipliniranja, nadzorovanja in vzpostavljanja reda pri vseh 

intervjuvankah so: na področju prehranjevanja, konfliktnih situacij, izraţanju neprijetnih 

čustev in mnenj, temami kot so spolnost, odnos do telesa, odnos do ljudi ter nad 

motnjami hranjenja.  

 

Vzpostavljanje nadzora, reda in discipline je potekalo preko definiranih pravil, ki so bila 

usmerjena preko sistema kaznovanja in nagrade, napačnega in pravilnega načina 

razmišljanja, čustvovanja in vedenja. Okolje je večino poudarjalo prepovedi oziroma 

omejevanja, vzbujanje občutkov krivde ter izključevalo pomen spodbud in pohval.  

 

Intervjuvanke so ţivele v druţinah, kjer so doţivljale teţnjo po prekomernem nadzoru. 

Sternadova (2001) opisuje, da so navadno matere tiste, ki so avtoritarne, preveč 

zaščitniške in zaskrbljene, nezmoţne upoštevati individualnost posameznika ali pa so 

čustveno hladne, ambivalentne, s teţnjo po prekomernem nadzoru in obvladovanju. 

Medtem ko so otroci in očetje navadno pasivni (prav tam). Upam si trditi, da v Nikinem 

primeru to drţi, v Veronikinem pa sta starša in očim delovali avtoritarno. Pri Petji sta 

bila starša nezmoţna upoštevati individualnost posameznika. V vseh treh primerih je 

bila prisotna čustvena hladnost.  

 

Na področju prehranjevanja so intervjuvanke omenjale izpolnjevanje naslednjih pravil: 

kako hitro morajo jesti, kaj morajo jesti ter koliko morajo jesti. Hrana je dobila 

»pretirano« vlogo nagrajevanja in kaznovanja. Intervjuvanke so nadzor in disciplino na 

področju prehranjevanja ponotranjile. Potek oziroma način discipliniranja na področju 

prehranjevanja oziroma motenj hranjenja je pri vsaki intervjuvanki potekal drugače. 

Nika je pojedla polovico obroka ali pa ga je izpustila, Petja omenja branje revij, v 
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katerih je pozornost usmerila na diete in zdrav načina ţivljenja, jedla je na ţličke. Obe, 

tako Nika kot Petja, sta preštevali kalorije, se ukvarjali s športom, razdelili hrano na 

prepovedano in dovoljeno ter jo metali v smeti in si v večernih urah prepovedali jesti. 

Veronika le omenja, da je hrano jedla na skrivaj.  

 

Ljudje skozi kognitivne procese na podlagi socialnih sporočil, ki jih sprejemamo, 

konstruiramo svojo subjektivno realnost. Tako socialna reprezentacija vpliva na naš 

odnos do stvari oziroma oseb in vodi naše vedenje (Calafat, 1998). Veronika, Nika in 

Petja so najverjetneje vitkost povezale s srečo in uspešnostjo. V sodobnih zahodnih 

druţbah telesni ideal in lepota zahtevata vitkost. Z njo se povezuje sreča, uspeh, 

mladostnost, zdravje, vitalnost in druţbena sprejemljivost (Kuhar, 2004). Do tega pa 

pridemo, če se diciplinirano posvečamo svojemu telesu in vzdrţujemo reţime, ki 

domnevno vodijo k naštetim lastostim (Rener, 1998). Še posebej Nika med 

pripovedovanjem pove, da je verjela, da bo z vitkostjo dosegla popolni jaz, ki ji bo 

zagotovil druţbeno srečo. Petja je zadoščenje iskala v revijah, ki so ji napovedovale 

boljše ţivljenje z vitkim in zdravim načinom ţivljenja. Skrb za telo se lahko zlahka 

spremeni v obsesijo, zato je telo najbolj prikladno mesto za prenašanje oblastnih 

mehanizmov (Rutar, 1995).  

 

V vseh primerih prihaja do teme »očiščenja« jedilnika (ali pa celo Veronikinega 

vsakodnevnega čiščenja hiše), ki ga vidim v povezavi z vzpostavljanjem druţbenega 

reda. Kriterij čistosti (kaj je (ne)uţitno, (ne)dovoljeno, (ne)zaţeleno in (ne)sprejemljivo 

za jesti) je ena od osnov hierarhije, s čimer je razviden in transparenten hierarhični red v 

druţbi. Hrana je termin, ki določa kulturne razlike med sprejemljivo in nesprejemljivo 

organsko materijo (Aleksić, 2001). Hrana je lahko druţbeno sporočilo, ki določa, kaj je 

»normalno« in kaj ne, kaj je marginalizirano in odstranjeno, kaj pa ostaja »čisto« in 

dostopno v druţbi.  

 

Mogoče bi bilo potrebno omeniti, da pri intervjuvankah ni prišlo le do 

samonadzorovanja in samodiscipliniranja, ampak imam občutek, da so vse reagirale s 

povečanim samonadzorom in samodisciplino (npr. Petja ob prepovedi izhoda iz hiše za 

določeno obdobje reagira z letno prepovedjo). To si razlagam predvsem z mehanizmom 

moči, ki  so najmočnejši in najučinkovitejši takrat, ko se človek obsesivno ukvarja s 
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svojim telesom in spregleda učinke svojega početja na njega samega in obliko diskurza, 

ki ga povezuje z drugimi ljudmi (Rutar, 1995). Preko nadziranja lastnega telesa lahko 

dobimo občutek, da imamo nadzor tudi v svojem ţivljenju, ki je prepuščeno 

nepredvidljivim tveganjem (Karmin in Tivadar, 2003). Primer lahko ponazorim z osebo, 

ki je razvila anoreksijo. Oseba ne more nadzirati zunanjih protislovij, zato se odloči za 

samonadzor, s katerim si obeta doseganje avtonomije in svobode (Rener, 1998). Vse 

intervjuvanke zmagoslavno povejo, da so motnje hranjenja doţivljanje kot nekaj 

svojega. Določale so kako, kdaj in kaj (ne) bodo jedle. Pri anoreksiji osebe občutek 

lakote povezujejo z občutkom kontrole in večvrednega samoobvladovanja (Colclough, 

1999). 

 

Vloga nadzora je namenjena upravljanju ljudi (Kovačič, 2006), vendar je discipliniranje 

v vzgojno-izobraţevalnih institucijah nujno, saj nedisciplina v šoli in pri pouku ovira in 

preprečuje doseganje zastavljenih ciljev (Pšunder, 2004). Z deklaracijo o človekih in 

otrokovih pravicah (1947, 1989) je bilo pedagogom v šoli prepovedano uporabiti 

telesne kazni kot sredstvo odpravljanja vzgojnih teţav. Prepovedano naj bi bilo tudi 

izvajanje psihičnega nasilja nad otroki (Kroflič, 2003), vendar se je ta pojavila kot 

oblika nadzorovanja in discipliniranja v Veronikinih in Nikinih primerih (npr. 

kaznovanje nemirnih učencev za zgled celotnemu razredu, zasmehovanje učenčevega 

neznanja pred razredom ipd.). Disciplinska kaznovalnost obravnava neizpolnjevanje 

pravil. Torej vse, kar se od pravila odmika. Funkcija disciplinske kazni je, da zmanjša 

odmike. Tako lahko večkrat ponovimo urjenje, uvedemo sistem nagrada in sankcija, ki 

začne delovati v procesu urjenja in korekcije. Nagrajuje s sistemom napredovanj, 

kaznuje pa z degradiranjem (Foucault, 2004). Ravno Veronika v intervjuju poudarja, da 

ji je bil sistem v šoli jasen. V primeru, da posameznik v šoli ni napisal domače naloge, 

je bil okregan in dobil »minus«. V nasprotnem primeru je bil pohvaljen in se čutil 

pomembnega. Kontrola se uporabljala s sistemom nagrade in kaznovanja ter 

predpostavlja, da se otroci niso sposobni zavedati, kaj je v njihovem interesu najboljše. 

Vzgojiteljeva odgovornost je, da odloča namesto njih (Lewis, 1997). Nika in Veronika 

omenjata, da jima je sistem nagrajevanja in kaznovanja ugajal. Dodajata, da je potrebno 

ta sistem uporabljati individualno (glede na posameznika) in argumentirano.  
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Dodatno lahko ocene opredelim kot element nadzorovanja, discipliniranja in 

vzpostavljanja reda nad učenci. Nika in Petja sta ţeleli z ocenami zadovoljiti 

pričakovanja staršev. Njuni starši so bili prepričanja, da lahko ocene odraţajo uspešnost 

v ţivljenju. Nika v intervjuju poudarja, da se je v času šolanja večino dneva učila in 

hujšala. Odpovedala se je prostočasovnim aktivnostim. Bila je prepričana, da se bo z 

»dobrim« šolskim uspehom laţje zaposlila (dobila sluţbo) ter postala avtonomna oseba. 

Pravi, da se je ţelela preko šolske uspešnosti pribliţati očetu. Petjini starši so poudarjali 

razlike med bratovimi in njenimi ocenami. Petja je čutila, da ne more bratu konkurirati 

in je zaupala staršem le zaključni uspeh v šoli. Najverjetneje se je, podobno kot Nika, 

ţelela pribliţati očetu. Na področju izobraţevanja sta nujna storilnost in samonadzor 

(Ule, 2002), ki se večkrat prelevi v vzbujanje tekmovalnosti (Mencin Čeplak, 2000) ter 

prične poudarjati zmagovalne motive, motive biti boljši od drugega, motive doseganja 

kriterija odličnosti, motive narediti nekaj najboljše, kar lahko in tako napredovati ter 

motive preizkušanja lastnih zmoţnosti (Kobal, Kolenc, Lebarič in Ţalec, 2004). Nika je 

čutila s strani profesorice, da se v šoli poudarja tekmovalnost med učenci. Profesorica je 

pred celotnim razredom primerjala šolski uspeh med Niko in njeno sošolko. Maturo je 

doţivljala stresno. Med intervjujem je pripovedovala, da so njo in njene sošolce 

profesorji strašili ter jim nudili statistične podatke, koliko učencev opravi maturo. 

Takrat se ni zmogla neprestano učiti in hujšati. Poleg anoreksije je razvila bulimijo. 

Veronika izpostavlja, da je v srednji šoli čutila vedno večje razlike v šolski uspešnosti 

med sošolci. Čutila je, da profesorji vzpostavljajo nadzor, red in disciplino nad njo in 

njenimi sošolci. Med poukom je morala biti tiho ter bilo ji je prepovedano spraševati o 

določenih temah. Čutila je nerazmerje v moči med profesorji in učenci. Profesorji so 

določali, kaj se lahko med poukom sprašuje. Še posebej s strani profesorice športne 

vzgoje se je počutila nespoštovana. 

 

Discipliniranje dandanes ni neposredno in brutalno, ampak poteka prek ovinka, ki ga 

predstavljajo sodobna znanost, tehnologija in postterapevtski psihološki prijemi (Rutar, 

1995). Disciplinska oblast je hkrati diskretna (deluje nenehno in večinoma tiho) in 

nediskretna (budna je povsod in vselej, nadzira tudi tiste, ki imajo funkcijo nadziranja) 

(Foucault, 2004). Preko discipline se spodbuja osebe, da razvijejo notranjo disciplino 

(Coloroso, 1996). Očeta Petje in Nike sta perfekcionista. Petja in Nika sta čutili, da sta 

očeta pasivna v vzgoji. Domnevam, da sta se jima skušali pribliţati z »dobrimi« 
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ocenami. Ponotranjili sta disciplino in nadzor na področju učenja. Verjetno sta Nika in 

Petja povezali šolsko uspešnost in delavnost s samostojnostjo, uspešnim ţivljenjem ter 

zaposlenostjo. Mogoče so vse tri delavnost in vitkost povezale z »normalnostjo«, kar je 

po predstavah določene druţbe normalno tisto zaţeleno in pričakovano delovanje 

posameznikov (Nastran Ule, 2004). Na ta način so vzpostavljale red med njimi samimi, 

da bi zagotovile red v druţbi. 

 

Pomembno vlogo ponotranjene discipline, nadzora in reda vidim v katoliški veri. 

Petjini, Nikini in Veronikini starši so katoličani. Vse tri so tekom intervjujev izpostavile 

temo spoštovanja staršev. Ena izmed desetih boţjih zapovedi uči, da moraš spoštovati 

očeta in mater, da boš dolgo ţivel v deţeli, ki ti jo dá Gospod, tvoj Bog (Sveto pismo 

stare in nove zaveze, 1974). Renerjeva govori o obsesivnem obnašanju otrok s katoliško 

doktrino, kakršno jim predstavijo moralne avtoritete. Te razumejo strogo zares. Teţava 

se pojavi takrat, ko se je pravil nemogoče drţati do potankosti. V tem primeru osebe 

grešijo in ker grešijo, se počutijo krive, kar vzbudi ţeljo, da bi še bolj rigorozno 

spoštovale pravila (Rener, 1998). Petja, Nika in Veronika so spoštovale starše do te 

mere, da so nadzorovale svoja neprijetna čustva in misli. Kar so starši rekli, je bilo 

edino pravilno. Zgledovale so se po njih in niti pomisliti niso ţelele (oziroma zmogle), 

da bi drugače mislile, čutile ali se vedle od zapovedanega (npr. Nika ni niti pomislila na 

to, da ima pravico zapustiti partnerja).  

 

Po drugi strani bi rada omenila institucije, v katerih so se intervjuvanke odločile 

raziskovati motnje hranjenja. AS, OA, individualna svetovanja in samopomočne 

skupine so poskušale preko opolnomočenja intervjuvank, pogovorov o intimnih temah, 

dogovarjanj in izpolnjevanj obveznosti posredovati intervjuvankam moč, da lahko 

nadzorujejo motnjo hranjenja. Tudi tukaj je bil vpeljan sistem nagrad in kaznovanj, 

definiranih pravil ter zunanje prisile. V tem primeru intervjuvanke poudarjajo elemente 

fleksibilnosti pravil (npr. Petja je v OA-ju na predlog terapevtke, naj se naje do sitosti, 

izpolnila njeno pravilo, ko je bila dovolj opolnomočena), spodbud (npr. Niki je bila  

vzor prostovoljka, ki se je soočila z motnjo hranjenja), videnja določenih pojmov in 

situacije iz različnih zornih kotov (npr. ne vidijo sebe več kot zmešane osebe) ter 

usmerjenost na posameznikove potrebe (npr. individualna svetovanja).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Boţič Anja; diplomsko delo 

 

65 

 

Lahko vidimo, da so bili nadzor, disciplina in red vseskozi prisotni. Intervjuvanke so jih 

doţivljale drugače v institucijah, kjer so vladala toga pravila ter v institucijah, kjer so 

doţivljale fleksibilnost pravil. 

 

Nadzorovanje ali discipliniranje ali red se je kazalo v šoli, skozi vero, v druţini, 

samopomočnih skupinah ipd. Bila je prisotna dominacija zaradi konstelacije interesov 

in dominacija zaradi avtoritete, ki je imela nadmoč. Torej je nasilje vgrajeno v strukturo 

in se kaţe kot neenaka moč ter posledično kot neenake ţivljenjske moţnosti (Galtung, 

1975). V tem primeru vidim, kako so pravila, ki so jih bile intervjuvanke dolţne 

upoštevati, po svoje priredile, da se niso več počutile zatrte. Tako je na primer Petja iz 

katoliške Cerkve prestopila v budizem oziroma so vse iz togih pravil prešle v 

organizacijo (AS), ki jo opredeljujejo kot organizacijo s fleksibilnimi pravili.   

 

Pri intervjuvankah je nadzorovanje potekalo med ljudmi, ko imajo določena pravila 

oziroma vrednote ponotranjenje. Nadzor je obojestranski. Pomembno je postalo 

koordiniranje socialnih funkcij kot so časovno usklajevanje, disciplina časa, ki jo 

zahteva industrijska delitev dela. Askeza rednega dela, diktatura ure in kontrola čustev 

so del modernizacijskega procesa (Šadl, 1999). Intervjuvanke opisujejo vpetost v 

okolja, ki so od njih zahtevala disciplino, upoštevanje pravil ter kontrolo čustev. Pri 

intervjuvankah je bil ta isti nadzor prisoten, ko je bila prisotna avtoriteta (kot primer 

navajam Niko, ki je doma od staršev in osnovne šole dobila pravilo, da mora pojesti vso 

hrano, ki je na kroţniku. To je počela vpričo staršev in učiteljev. Ko okolje tega ni več 

zahtevalo, ni več tega počela.). Potekal pa je tudi takrat, ko avtoriteta neposredno ni bila 

prisotna (npr. intervjuvanke si jeze niso dovoljevale izraţati). 

 

V procese nadzorovanja odklonskih teţenj so vpletene afektivne sankcije v obliki čustev 

sramu (»oči druţbenih pričakovanj«) ali krivde (»glas notranjih načel in pravil«) 

(Rosald, 1994; po Šadl, 1999). Doţivljanje sramu ali krivde predstavljajo varuhe 

druţbenih norm oziroma afektivno osnovo normativnega reda (Šadl, 1999). Čustvo 

sramu izhaja iz nenehnega nadzorovanja lastnih delovanj s samoopazovanjem glede na 

stališča drugih (Goffman, 1967; po Šadl, 1999). Kot primer lahko navedem nadzor 

neprijetnih misli v obdobju motenj hranjenja, ki jih navajata Nika in Petja ter 

Veronikino vzpostavljanje nadzora nad bruhanjem. Pri vseh treh je prisoten nadzor nad 
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nečim neprijetnim. Veronika izpostavlja, da si je ţelela nehati bruhati. Drugi dve pa 

omenjata nadzor nad motnjami hranjenja, ko se odločita za vstop v organizacijo, ki se 

ukvarja z motnjami hranjenja. Pri vseh treh je prisotno skrivanje teţav, konfliktov pred 

okolico ter ohranjanja distance do ljudi. Predvsem pri Petji lahko razločno opazim, kako 

je ţelela nadzor bliţnjih omiliti z distanciranjem. Opazno je doţivljanje neprijetnih 

čustev, katerih niso smele izraţati. Procesi samonadzorovanja s stališča drugih poteka 

tako v druţbenih interakcijah kot v izoliranem posamezniku (prav tam). Čustva, ki 

izhajajo iz prevzemanja vloge (krivda, sram, zadrega, ponos, samoljubje in empatija), 

podpirajo druţbeni nadzor s spodbujanjem samonadzora in omogočajo, da je velik del 

delovanja skladen z druţbenimi normami celo tedaj, ko ni prisotnih zunanjih nagrad in 

kazni (Šadl, 1999).  

 

Disciplinska oblast skuša posameznika prisiliti, da se obnaša tako, kot je od njega 

zahtevano. Celo ţeli mu odvzeti svobodno voljo, da ne bi sploh pomislil, da bi lahko 

deloval drugače (Kovačič, 2006). 

 

Še posebej pri Petji opaţam, da opredeljuje nadzor, red ter še posebej disciplino s 

pozitivno konotacijo. Zdi se ji, da si lahko s pomočjo samodiscipline organizira dan ter 

posledično uspešno funkcionira. Gossenova (1994) trdi podobno. Z disciplino se otrok 

nauči ustreznejšega vedenja, izboljša odnos med ljudmi ter samodiscipline (ravna se po 

notranjih vzvodih in ne po zunanji avtoriteti) (prav tam).  

 

Pri Veroniki sem dobila občutek, da z zunanjim neredom kaţe, kako je v njeni osebnosti 

še vedno prisoten nered. S tem konkretno mislim na njen nered na pisalni mizi in 

neredom misli, ki se odraţajo vsepovsod na listu papirja. Njen nered je bil prisoten na 

področju spolne identitete, ko ni vedela, kako bo druţba sprejela njeno spolno 

usmerjenost in kako bi opredelila svojo spolno usmerjenost. Mogoče je poskušala preko 

telesa urediti dušo (Rutar, 1995) in obratno.  

 

Pri Niki pa je prisoten »pretiran« nadzor oziroma red nad številkami. Ko sem jo v 

intervjuju vprašala, naj mi opiše dijaški dom, je pričela naštevati pravila bazirana na ure, 

kdaj se določena dejavnost začne in zaključi ipd. Tovrstni red lahko poveţem z 
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obsesivnim ukvarjanjem s hujšanjem, kjer številke tehtnice pokaţejo doseţek uspeha 

posameznice.  

 

3.6.2 KAKO SO SE INTERVJUVANKE Z MOTNJAMI HRANJENJA 

ODZIVALE NA DRUŢBO? 

 

Motnje hranjenja so se kazale istočasno kot podrejanje in odpor institucionalnim 

normam.  

 

Na področju prehranjevanja so veljala v Nikinem okolju (v druţini, vrtcu, šoli ipd.) 

pravila, da mora pojesti vso hrano, ki je na kroţniku, jesti meso ter zajtrkovati. Nika je 

ta pravila upoštevala vsepovsod, kasneje pa le v prisotnosti avtoritete. V Petjinem 

okolju so vitkost povezovali z uspešnostjo, pri Veroniki pa so bila natančno določena 

pravila obnašanja v času prehranjevanja. Določeno je bilo kaj, v kolikemu času in kako 

je potrebno pojesti hrano. 

 

Hrana ni spolno nevtralna (Aleksić, 2001). Morgan (1996) navede primer, da je solata 

ţenska hrana, zrezek pa moška. Nadalje Aleksićeva (2001) sklepa, da ljudje zbiramo 

hrano glede na njeno druţbeno pomenskost. Nika pove, da oče ni argumentiral svojih 

pogojev glede prehranjevanja. Bilo je samoumevno, da se jé tisto, kar on reče. Glede na 

to, da bi lahko govorila stereotipno o tem, da je meso moška hrana, bi lahko povezala 

pravilo: »meso je potrebno jesti« z vzgojo. Stereotipno mišljenje o ţenski v zahodnih 

druţbah je, da je sposobna izraţati prijetna čustva, je skrbna in neţna, občutljiva, 

»mehka« in nestanovitna (kar jim oteţuje doseganje ţeljnih ciljev) (Hayes in Orrell, 

1998). Medtem ko čustva, ki jih druţba spodbuja, da jih izraţajo moški (npr. jeza), 

zagotavljajo, da bodo moški uspešno izpolnili vlogo tekmovalnega skrbnika s teţnjo po 

individualnem doseţku, moči in statusu (Brody, 2000). Nikina dolţnost doma je bila, da 

skrbi za sestrino šolsko uspešnost (npr. preverjala je, ali je sestra napisala domačo 

nalogo in če je ni, jo je ona napisala). Na voljo je bila drugim, ko so imeli stiske ali 

teţave. Venomer je reflektirala, kaj je/ni doprinesla k odnosu in se prilagajala ljudem. 

Po drugi strani so jo učili, da je jezo prepovedano izkazovati. Izraţanje ţalosti je bilo 

povezano z izkazovanjem šibkosti. V prispevku »Učinki izraţanja neprijetnih čustev 

vodje glede na vrednotenje vodenja v kriznih razmerah: vloga jeze in ţalosti« avtor 
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razglablja o tem, ali je za vodjo učinkovito pred mnoţico ljudi izraţati ţalost, ki je z 

večine asociirana s šibkostjo (Brent Smith in Madera, 2009). Povezavo s tem 

prispevkom in Nikinem prepričanju, da se ţalosti ne izkazuje (v javnosti), vidim 

predvsem v tem, da se v druţbi povezuje izraţanje ţalosti s šibkostjo. Niki je bilo 

prepovedano izraţati neprijetna čustva (razen v AS). V javnosti je izkazovala moč tako, 

da se je izogibala pogovorov o svojih teţavah (deleţna je bila »moške vzgoje«) ter 

izkazovala skrbnost, neţnost in prijetna čustva (deleţna je bila »ţenske vzgoje«). 

 

Podobno lahko rečem za Petjo in Veroniko, ki sta bila vzgajani v druţini, kjer je bilo 

prepovedano izkazovati neprijetna čustva. Četudi jih je Veronika poskušala izraziti na 

bratovem pogrebu, je bila okarana. Obenem Petja pripoveduje, da ni pred starši in 

bratom jokala ter kazala svojo šibko točko. Jokala je le na skrivaj.  

 

Vse tri so se podrejale pravilom staršem ter socializaciji. Zahodna kultura loči spolno 

razliko v načinu, kako izraziti jezo. Raziskave so pokazale, da se moški pogosto 

odzovejo fizično (direktno), ţenske pa indirektno (npr. izogibajo se komunikaciji) 

(Kalat in Shiota, 2011). Socializacija je usmerjena v moške in ţenske različno. Vzdrţuje 

se izraţanje različnih čustev, razlike v druţbeni moči in statusu med spoloma (Brody, 

2000). Petja, Nika in Veronika so odpor oziroma agresijo pokazale pasivno, indirektno 

– z motnjo hranjenja.  

 

Švabova, Šolarjeva, Ziherlova, Ibiceva, Čuferjeva in Trivičeva (1998) se na izkušnje 

članic, ki so bile včlanjene v njihovo skupino, zapisale, da se motnje hranjenja razvijejo 

kot beg, med drugim pred previsokimi zahtevami druţbe (tudi druţine, ki jo štejejo 

posebej), previsokimi zahtevami, ki si jih postavljajo same, neprijetnimi čustvi in 

občutji (jeza, dolgčas, strah, ţalost) ter stisk.   

 

Med visoka pričakovanja druţbe lahko štejem: prepovedano izraţanje neprijetnih 

čustev, spoštljivost do vsakogar, biti uspešen na vseh področjih, zadovoljevati potrebe 

drugih, lastnih pa ne. Starši pogosto otroku vcepijo, da je dober samo takrat, ko 

zadovolji potrebe drugih, ne pa svojih lastnih. Zgledovati se morajo po boljših od sebe 

(Pšeničny, 2006). V Petjinem in Nikinem primeru so starši preko kritik dali vsaki 

posameznici za vzgled nekoga – pri Niki tiste, ki so bili »boljši od nje« (npr. par, ki je 
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ţe dalj časa skupaj), pri Petji pa brata. Ljudje ţelijo s kritiko spodbuditi osebo k 

drugačnemu načinu obnašanja. Računajo, da se jim bo oseba uprla in dokazala 

nasprotno. Lahko pa pride do tega, da odgovori s pasivnostjo, kot obliko odpora in 

kritiko vzamejo dobesedno (Ţemva, 2000). Pri Niki je skozi pripovedovanje opaziti, da 

je bila na voljo drugim, ko so jo potrebovali, njene lastne potrebe pa je zanikala. Nika in 

Veronika sta tudi s strani šole izkusili, da morata tekmovati z boljšimi in da so učitelji 

razočarani, ko ne doseţeta uspeha, ki si ga je učitelj postavil za normo. Petja ne govori o 

tem, da bi jo učitelji kdaj primerjali z drugimi. O šoli govori kot izključno varovalnem 

dejavniku. Vseeno pa sem kritična do njene »popolne« predstave o šoli, ki jo je 

obiskovala. Učitelji niso opazili njene stiske, kaj šele, da bi z njo oblikovali zaupen 

odnos. Po drugi strani lahko njen odnos do učiteljev poveţem z ugotovitvijo, da se 

osebe s kompulzivnim prenajedanjem sramujejo svojega početja in velikokrat jedo na 

skrivaj ali pa brijejo norca iz sebe, da bi se lahko opravičili pred drugimi (Palmer, 2000; 

po Reljič Prinčič, 2003).    

 

Visoka pričakovanja druţbe lahko poveţem z religijo. Krščanska religija govori, da 

Gospod zahteva od posameznika, da ne sme imeti drugih bogov poleg njega. Nadalje je 

zapisano: »Ne moli jih in jim ne sluţi! Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, 

ki pokorim krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovraţijo, 

izkazujem pa milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in moje zapovedi 

spolnjujejo« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze, 1974: 81). Nadaljuje s kaznimi, ki se 

bodo zgodile v primeru, če bo nekdo ţalil Boga. Zapoveduje, da je potrebno 6 dni delati 

in da bo v primeru spoštovanja staršev dolgo ţivel (prav tam). Kot lahko vidimo, se 

preko krščanske vere oziroma desetih boţjih zapovedi zapoveduje, da je Bog višja sila, 

ki ga je potrebno ubogati. Ne sme se podvomiti v njegove besede oziroma miselnost. 

Takšno ideologijo se je vsiljevalo vsaki intervjuvanki posebej. Nika se je počutila ob 

vsaki avtoriteti (naj bodo to vzgojitelji, učitelji ali starši) podrejeno. Celo šolo kot 

institucijo okliče za nekaj posebnega, čemur mora izkazovati hvaleţnost, da je lahko del 

nje. Petja ne podvomi v očetovo kritiko, ampak se ji prepusti in jo izpolnjuje. Veronika 

pa je nasploh bila kaznovana za vsako besedo, ki ni bila ob pravem času na pravem 

mestu »pravilno« izrečena. V šoli je morala pisati kazenske stavke pred celotnim 

razredom. Počutila se je osramočeno.   
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Delavnost in teţnje k perfekcionizmu sta dve temeljni lastnosti, ki so jih intervjuvanke 

ţelele izpolniti, da bi ustregle in bile všeč vsakomur. Četudi bi morale spregledati svoje 

temeljne potrebe in ţelje. Sledenje zapovedi ljubezni ni mogoče ustvariti. Prisiljena 

ljubezen lahko kvečjemu pripelje do navideznega odnosa brez pristne komunikacije 

(Miller, 2005). Govorimo o tako imenovani pogojni ljubezni, ki so jo intervjuvanke 

izkusile s strani staršev ter nekaterih učiteljev (mogoče tudi koga drugega). Assor, Roth 

in Deci (2004; po Pšeničny, 2006) so raziskovali posledice vzgoje s pogojevano 

ljubeznijo ter prišli do naslednje ugotovitve. S pogojevanim nagrajevanjem pridemo do 

ţelenega vedenja, vendar tudi do notranjega motivacijskega principa, ki temelji na 

introjektih in negativnih čustvenih posledicah, kot so občutek notranje prisile, 

kratkotrajno zadovoljstvo ob uspehu, sram ob neuspehu, nihanje samospoštovanja, slabe 

prilagoditvene veščine, nizko samovrednotenje, občutek starševskega neodobravanja in 

zamera do staršev. 

 

Vse tri so reagirale s teţnjo po dosegu idealne postave in delavnostjo ter posledično z 

učno uspešnostjo. Druţbeno sprejete osebnostne lastnosti (delavnost, tekmovalnost, 

natančnost, zadovoljevanje potreb drugih ipd.) so delovale na Niko, Veroniko in Petjo 

kot »program za samouničenje«. Postale so »prisilno altruistične perfekcionistke« 

(Pšeničny, 2006). Ţelele so biti popolne v vsem. Vendar v svojih očeh niso bile dovolj 

sposobne in uspešne (Brecelj Kobe, 2000). V situacijah dolgotrajnega stresa se lahko pri 

ljudeh, ki skušajo aktivno posegati v okolje in uravnavati svoje ţivljenje, pojavi občutek 

nemoči in brezupa. Vedno globlja apatija izkrivi percepcijo in vrednotenje drugih 

situacij (v katerih bi bila kontrola moţna) in duši zavest kontrole nad ţivljenjem (vse tri 

govorijo o tem, kako so ţelele kontrolirati situacije, tudi z motnjo hranjenja, vendar so 

se počutile neuspešne). Govorimo o tako imenovani naučeni nemoči (Selič, 1999). 

Ravno pri Niki je skozi intervju jasno razvidno, da je ţelela biti popolna v vlogi hčerke, 

prijateljice, učenke, partnerice in sestre. Neprijetne misli so jo vseskozi opozarjale, kje 

bi morala biti še boljša. Počutila se je nemočno.  

 

So pa intervjuvanke odkrile nekaj, kar je bilo samo njihovo – motnje hranjenja. 

Doţivljale so moč v hrani. Same so odločale kdaj, kaj, koliko se bo jedlo in kako se bo 

pripravljalo hrano.  
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Oseba, ki ima motnje hranjenja, je prav tako podrejena hrani. Telo je tarča različnih 

strahov in pogosto obupnih poskusov discipliniranja (Aleksić, 2001). Lahko ga 

razumemo kot stroj, ki ga je mogoče opazovati, meriti, deformirati, popravljati (Rutar, 

1995), torej spreminjati in podrejati nadzoru (Aleksić, 2001). Telo, ki ne ustreza 

modernim predstavam o zdravem, lepem in vitkem telesu, je tisto, čigar lastnik ne 

premore dovoljšnje stopnje samonadzora in je posledično druţbeno neuspešno (prav 

tam). Modne muhe kot so vegetarijanstvo, makrobiotika, najrazličnejše diete za 

hujšanje, zdrava prehrana, solarij, fitnes, masaţe in pripomočki za razgibavanje 

izkorišča gospodarstvo in mediji (Vrba, 2000). V severni Italiji je pokazala raziskava 

neučinkovitost diet: po nekaj letih ostane v programih hujšanja manj kot 10 % prvotnih 

udeleţencev, vsi ostali pa se ponovno zredijo (Pinelli, Elerdini, Faith, Agnello, 

Ambruzzi, De Simone, Leggeri, Livieri, Monetti, Peverelli, Salvatoni, Seminara, 

Uasone in Pietrobelli, 1999; po Battelino, 2000). Pribliţuje se ideal moške in ţenske, ki 

so mladi, lepi, vitki, urejeni, aktivni, dinamični, ambiciozni in tekmovalni. Taki ideali še 

posebej vplivajo na mladostnike, ki iščejo svojo identiteto (Vrba, 2000). Tudi na 

Veroniko, Petjo in Niko so igrali pomembno vlogo. Še posebej pri Petji je opazno, kako 

je oče od nje zahteval hkrati delavnost in vitkost. Torej za hčerko vse najboljše – 

inteligentno in lepotno uspešnost v ţivljenju.  

 

Petja je razvila anoreksijo in kompulzivno prenajedanje, Veronika bulimijo, Nika pa 

anoreksijo in bulimijo. Renerjeva (1998) zagotavlja, da gre sprva pri anoreksiji za odpor 

zoper starševski nadzor. Hkrati preko anoreksije skuša oseba podrediti telo volji, normi, 

sistemu. Gostečnik (2000) pojasnjuje, da se oseba z izkušnjo bulimije veliko bolj odprto 

upira staršem in javno pokaţe odpor. Oseba z izkušnjo anoreksije naj ne bi bila zmoţna 

odpora pokazati v javnosti. Preveč je prepletena z druţinsko dinamiko, ki od nje zahteva 

poslušnost in potlačitev vseh pobud v zvezi z avtonomijo (prav tam). Na drugi strani 

najverjetneje skuša oseba z izkušnjo kompulzivnega prenajedanja obvladati neprijetna, 

boleča čustva in notranji nemir s prenajedanjem (Reljič Prinčič, 2003) ter čuti odpor do 

norm, ki so ji bile vsiljene.     

 

Pri vseh treh intervjuvankah opazim odpor do vloge »pridne punčke«, ki se mora 

podrejati zahtevam staršem pod krinko vzgoje in morale (Miller, 2005). Ne bi pa rekla, 

da je bil ta odpor usmerjen le na zahteve staršev, ampak je bil včasih naravnan proti 
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avtoriteti, standardizaciji, birokratizaciji in razosebljanju ţivljenja, proti komercializaciji 

vsakdanjega ţivljenja in korporacijam, ki so postale glavni globalni nosilec moči 

(Vodeb, 2006).  

 

Bolj ko oseba postaja suha, bolj je opazna (Walker, 1990; po Zaviršek, 1994). Podobno 

bi lahko rekla za osebe z izkušnjo bulimije in kompulzivnega prenajedanja. Bolj ko 

oseba bruha, bolj je opazna in bolj kot se prenajeda, bolj je opazna. Domnevam, da 

tovrstne osebe ţelijo biti opazne. Ţelijo sporočiti, da do nečesa čutijo odpor. Najbolje so 

intervjuvanke opisale odpor skozi intervju. Nika je s tekom, štetjem kalorij, 

zavračanjem mesa in neprijetnih misli simbolno zavračala norme kot so delavnost, 

vedenje »pridne punčke«, izraţanje le prijetnih čustev, brezpogojno spoštovanje ljudi 

itd. Veronika dobesedno reče, da se je kuhalo znotraj nje. Čutila je odpor zoper 

natančno določena pravila. Neprijetna čustva in misli je izbruhala. Petja z izkušnjo 

kompulzivnega prenajedanja govori o tem, kako ji nezdravi razum govori o občutkih 

krivde, vendar jih v času prenajedanja presliši. Prenajedala se je s prepovedano hrano. 

Govor nezdravega razuma vidim kot kritiko pomembnih oseb, ki ji zapovedujejo, kako 

se mora vesti. Ni zaman omeniti, da je Petja sprva teţila k hujšanju, razvila je celo 

anoreksijo. Ţemva (2000) razlaga, da teţa v času hujšanja na začetku upada, potem pa 

se ponavadi hujšanje ustavi. Osebi motivacija upada, ko se hujšanje kljub trudu ustavi. 

Pojavi se odpor. Oseba krši dietni reţim, izgubljeni kilogrami se povrnejo. Oseba se 

pogosto počuti neuspešna. Okolica, ki spremlja njeno hujšanje, je razočarana in se 

posluţuje kritik. Obenem oseba postane sovraţna ali pasivna do sebe in okolice (prav 

tam). Vse te neprijetne misli in čustva, ki so jih intervjuvanke doţivljale, so ţelele 

zatreti.  

 

Omembe vreden se mi zdi Petjin domnevni odpor do očetovih norm lepote. Naredila si 

je drede, ki ne sodijo v druţbo delovnih, perfeksionističnih in uspešno poslovnih ljudi. 

Odkrila je novo obliko lepote. Subkulturni oblikovalci stilov zavračajo vsakdanji red 

stvari na več ravneh. Prisvajajo si predmete, ki so značilni za uporabo drugih socialnih 

skupin. Predmetom dajejo nov pomen, ki je nasproten utečenemu pomenu (kombinirajo 

tiste predmete, ki v splošni rabi ne sodijo skupaj). Na primer uporabljajo jih ob 

»nepravem« času, na »nepravem« mestu in za »neprave« osebe (Ule, 2000). Osebi se 

torej ni potrebno vedno popolnoma prilagajati okolju, saj lahko načrtno in sistematično 
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prilagaja okolje samI sebi. Lahko si celo oblikuje novo okolje, ki še nikoli ni obstajalo 

(Rutar, 1995). V Petjinem primeru – novo definiranje lepote z drugačnim stilom 

oblačenja in urejanja las, v Veronikinem in Nikinem primeru pa bi lahko rekla, da sta 

novo definiranje lepote in norm oblikovale z motnjo hranjenja.  

 

S spodnjo sliko ţelim prikazati, kako vidim istočasen potek podrejenosti in odpora 

druţbenim normam pri intervjuvankah. 

 

 

Slika 1: Faze istočasnega doţivljanja odpora in podrejanja druţbenim normam 

intervjuvank 

 

Puščice prikazujejo 

istočasno podrejanje 

in doţivljanje 

odpora druţbenim 

normam.  
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Istočasno podrejanje in doţivljanje odpora druţbenim normam sem pri intervjuvankah 

opazila skozi naslednje faze: 

1. Druţbene norme ponotranjimo zelo zgodaj in preko njih poskušamo razumeti in 

osmišljati situacije, urejamo naše vedenje, mišljenje in čustva. Norme so 

prisotne v vsakdanjem ţivljenju (v šoli, druţini, organizacijah ipd.) Vsakdo od 

nas pripomore k ustvarjanju in ohranjanju pomena specifičnih norm, saj smo jim 

izpostavljeni in jih imamo moţnost ponavljati (Lundgren, Martinsson, Reimers 

in Reingardė, 2007). V potrošniškemu kapitalizmu je zaţeleno zavzeti čim bolj 

kritično stališče do svojega telesa, osebnosti in ţivljenjskega stila. Nenehno je 

potrebno teţiti k samouresničevanju, samokritičnosti, samoavtentičnosti in 

komodifikaciji ţivljenjskega stila (Kuhar, 2004). Intervjuvanke so ponotranjile 

tovrstne norme. 

2. Intervjuvanke so ţelele izpolniti norme kot so: biti delovna, šolsko in ţivljenjsko 

uspešna, perfekcionistična, biti vestna, samokritična, »pridna« ipd. Telo lahko 

razumemo kot medij, prek katerega se prenašajo sporočila o identiteti (Benson, 

1997). Intervjuvanke so najverjetneje sledile idealu vitkosti, ker so menile, da 

bodo za to bogato poplačane. Vitkost naj bi prinesla občutke moči, dobro 

počutje, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadzor nad ţivljenjem, uspešnost 

(Kuhar, 2004) in po mnenju intervjuvank celo srečo. Ţelele so doseči 

drugačnost.  

3. Preko polucije (to je: lastnosti tistega, kar je vmes in kar s svojo vmestnostjo 

ogroţa obstoječe kategorije, na katere je razdeljena druţba) so intervjuvanke z 

razvojem motenj hranjenja ogroţale navidezno trdne meje druţbenega (Zaviršek, 

2000). Poleg »pridnosti«, delavnosti, perfekcionističnosti, izraţanju le prijetnih 

čustev, ki so del druţbenih norm, so razvile nekaj svojega – motnjo hranjenja. 

Telo lahko v tem primeru razumemo kot mesto odpora proti strategijam reda, 

discipline in racionalnosti (Rutar, 1995). 

4. O intervjuvankah si drznem govoriti kot o introvertiranih, vestnih deklicah, 

lepega vedenja, ki si bile lačne pohval (Brecelj Kobe, 2000). Okolje, v katerem 

so odraščale, jim ni nudilo dovolj spodbud in pohval. Kvečjemu so dobile 

kritiko, da so lahko še boljše ter občutke krivde. Ko so pričele s hujšanjem, so 

od okolice dobile pohvale. Ponosne so bile nase ter drugi so bili ponosni na njih. 

Dobile so druţbeno odobravanje. Kot pridne punčke, ki so se podredile 
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starševskim vzgojnim metodam, so se počutile sprejete in ljubljene, vendar se 

sčasoma telo, ki ga prvič niso poslušali, spet oglasi (Miller, 2005). 

5. Intervjuvanke so doţivljale, da se morajo okolju venomer dokazovati s 

storilnostjo in doseţki ter zadovoljevati potrebe drugih. Zavračanje hrane pri 

motnjah hranjenja pomeni način zavračanja zunanjega sveta in čustev, ki vdirajo 

v psihični svet osebe. Hrana, ki jo oseba zavrača, postane skrajna in edina moţna 

oblika kontrole, s katero se je še mogoče izogniti neposrednemu soočenju s 

problemi (Erzar, 2007). Medtem ko oseba zavrača način ţivljenja, deluje še 

vedno znotraj druţbenih pravil.  

6. Intervjuvanke so na prvo mesto vrednostnega sistema postavljale potrebe 

drugega in izjemne doseţke (perfekcionizem) ter svoje potrebe, čustva zanikale 

(Buunk in Prins, 1998; po Pšeničny, 2006). S pogojevanim nagrajevanjem s 

strani druţbe so se prebile do ţelenega vedenja, vendar tudi do notranjega 

motivacijskega principa in negativnih čustvenih posledic, kot so občutek 

notranje prisile, kratkotrajno zadovoljstvo ob uspehu, sram ob neuspehu, nihanje 

samospoštovanja, slabe prilagoditvene veščine in nizko samovrednotenje (Assor, 

Roth in Deci, 2004; po Pšeničny, 2006). V situacijah dolgotrajnega stresa se 

lahko pri ljudeh, ki skušajo aktivno posegati v okolje in uravnavati svoje 

ţivljenje, pojavi občutek nemoči in brezupa (Selič, 1999). Odpor do druţbenih 

norm so skušale pokazati s tehtanjem med smrtjo ali s konstruktivnim načinom 

soočanja s konflikti. 

7. Vse tri so se odločile za vstop v organizacije, ki bi jih lahko naučile konstruktivno 

reševati konflikte. Spoznale so, da lahko pri sebi spremembo naredijo šele takrat, 

ko sebe sprejmejo za takšno kot so in zaključijo borbo s seboj (Ţemva, 2000). 

(Na)učile so se oblikovati svoje norme (glede lepote, izraţanja čustev, reševanja 

konfliktov, izkazovanja pristnega odnosa do sebe in drugih) in uveljavljati svoje 

pravice znotraj druţbenih norm. 
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3.6.3 KAKO SE JE DRUŢBA KAZALA NA MIKRO RAVNI INTERVJUVANK? 

KJE SE KAŢEJO ZNAKI INTERNALIZACIJE? 

 

Mikro raven lahko definiramo kot duševne procese, s katerimi ljudje konstituiramo 

druţbeno resničnost, vzorce obnašanja, delovanja in interakcije. Medtem ko makro 

sistem zajema nematerialne pojave kot so kultura, vrednote in norme in druţbene 

institucije ter njihov sistem (Ritzer, 1996; po Šadl, 1999). 

 

V tem delu lahko opazimo, kako so intervjuvanke spontano sledile temeljnim normam 

druţbe.  

 

Diete, telesne aktivnosti, štetje kalorij, bruhanje, metanje hrane v smeti in stradanje so 

vpete v intenzivno medikalizacijo druţbe z reţimi, kot so: zdravo ţivljenje, vrnitev k 

zdravi hrani in naravni ţivljenjski slogi. Foucaltovski Panoptikon se pripelje kar na 

kroţnike in v lastne glave ter tako ponotranjen postane najhujša oblika discipline in 

(samo)nadzora (Rener, 1998). Panoptikon ni deloval le na področju prehranjevanja. Vse 

intervjuvanke so ponotranjile pretirane občutke krivde, manjvrednost, črno-belo 

razmišljanje, tekmovalnost, perfekcionizem, spoštovanje staršev in pravil nasploh, 

povezavo uspešnosti z zunanjo podobo, specifičen odnos do hrane, način izraţanja 

neprijetnih čustev, (samo)kaznovanje, dajanju prepovedi sami sebi ter nezaupanje v 

ljudi ipd. 

 

Prva socialna skupina, ki ji pripadamo, je druţina (Nastran Ule, 2000b). V druţini 

nastaja in se oblikuje posameznikova osebnost (Musek, 1995). Menim, da je zgodnja 

socializacija in vzgoja, ki smo je deleţni s stani staršev ter širše druţine, izrednega 

pomena za oblikovanje norm. Moški in ţenske ponotranjijo pričakovanje glede 

primernega čustvenega vedenja kot del samokoncepta in osebnosti (Haves in Orrell, 

1998). Kot sem ţe v prejšnjih delih diplome zapisala, se ţenske spodbuja, da izraţajo 

toplino, ne izraţajo pa neprijetnih čustev (Brody, 2000). V Petjini, Nikini in Veronikini 

druţini je bilo prepovedano izraţanje neprijetnih čustev – torej veljale so norme, kako je 

potrebno izraţati čustva, katera so dovoljena in katera prepovedana. Pri vseh treh je bilo 

prisotno psihično nasilje, ki je v oţjem druţinskem krogu navadno bolj nevidno in v 

širši druţbi neprepoznavno (Kuhar in Švab, 2005). Travmatične in stresne izkušnje v 
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otroštvu se lahko posledično kaţejo v kompulzivnem ponavljanju travmatičnih 

scenarijev, občutku sramu in krivde, samodestruktivnosti, slabšemu telesnemu zdravju 

in še bi lahko naštevala (Cvetek, Erzar, Gostečnik in Kompan Erzar, 2004). Dodatno 

moram izpostaviti Veroniko, ki sicer le omenja izkušnjo spolne zlorabe s strani očima. 

Spolni zlorabi je pripisovala temeljni pomen sramotenja svojega telesa.  

 

Največ nasilja je med druţinskimi člani, kjer imajo drug do drugega visoka 

pričakovanja (Novak, 2006). Predvsem druţinski člani so Veroniki, Petji in Niki 

izkazovali visoka pričakovanja preko negativno usmerjenih kritik, ţalitev in 

izpostavljanja občutka krivde. Intervjuvanke so se doţivljale manjvredno. V primeru, da 

se starši na otrokove potrebe in čustva ne odzivajo ali jih zanikajo, začnejo otroci 

verjeti, da so ničvredni (Coloroso, 1996). 

 

Ponotranjene izkušnje navezanost iz zgodnjega otroštva pomembno pripomorejo pri  

oblikovanju kasnejših medosebnih odnosov (Cvetek, Erzar, Gostečnik in Kompan 

Erzar, 2004). Še posebej Nika in Veronika govorita o tem, da nista svojih intimnih stisk 

zaupali nikomur. Veronika ni niti pomislila na to, da ima pravico povedati, kaj se doma 

dogaja. Nika je doţivljala moč, ko o svojih teţavah ni govorila, drugim pa je svetovala. 

Petja je svoje teţave sicer zaupala ljudem, s katerimi je imela površinski odnos. 

Druţinskim članom in prijateljem ni niti omenjala svojih teţav.  

 

Druţinsko nasilje bi povezala z nasiljem, ki se dogaja v javnosti. Število prijavljenih 

kaznivih dejanj v druţini je v Sloveniji po letu 2000 vsako leto večje. Ni jasno, ali bi 

bilo privatnega manj, če bi bilo javnega nasilja manj. Prav zaradi odvisnosti od bolečih 

izkušenj in destruktivnih odnosov, osebe niso sposobne ustvariti boljših. Temu pojavu 

pravijo v psihiatriji prisilno ponavljanje (Novak, 2006). Med socialno ranljive Schuyt 

(1995; po Ule, 2000) navaja tiste posameznike, ki so v stiku z druţbenimi institucijami 

bolj izpostavljeni njihovemu nadzoru in sankcijam, kot pa imajo od institucionalnega 

poseganja koristi. Nika navaja, da se je v srednji šoli počutila kot »fakin frik«. 

Pripoveduje o vzgojitelju, razredničarki in profesorici slovenščine. Vzgojitelj ji je 

prepovedal večerne izhode iz dijaškega doma in je ni upošteval kot individualistko. 

Razredničarka jo je kritizirala pred celotnim razredom. Ob profesorici slovenščine je 

doţivljala, da ji zaradi primorskega naglasa niţa ocene. Po drugi strani Veronika omenja 
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učiteljico športne vzgoje iz srednje šole in učiteljico prvega razreda osnovne šole. 

Slednja jo je večkrat kaznovala in kritizirala pred celotnim razredom. Veronika se je 

počutila osramočeno. Druga, učiteljica iz srednje šole, je zahtevala pri predmetu športne 

vzgoje »popolno pokorščino«. Učenci so morali upoštevati njena pravila brez 

predhodnega argumentiranja.  

 

V disciplinskih sistemih deluje kazenski mehanizem, ki deluje dandanes nevidno. Med 

drugim imajo tovrstni sistemi moč, da vzpostavijo red. Dosegajo, da postanejo 

posamezniki vidni, prek te vidnosti se jih lahko diferencira in sankcionira. Lahko pa 

deluje kot notranji del produkcijskega aparata (Foucault, 2004). Intervjuvanke so 

ponotranjile kritike (domnevam, da so ponotranjile kritike ljudi, ki so bili vpeti v 

njihova ţivljenja). Kaţejo se preko misli, ki se jih ţelijo znebiti s samokaznovanjem.  

 

V zadnjih letih je čutiti porast tekmovalnosti ter konkurenčnost podjetij in splošnega 

povečanja storilnostnega pritiska (Dekleva in Razpotnik, 2007a). Šola s svojo 

zahtevnostjo, storilnostnimi in kompetitivnimi pritiski se vedno bolj pribliţuje delovni 

sferi. Postaja vse bolj obremenilna dejavnost, ki zahteva vse več energije in časa (Ule, 

2000). Nika pripoveduje, da se je večino časa učila in se odpovedala prostemu času z 

namenom, da bi lahko bila uspešna, dobila ustrezno zaposlitev ter posledično delovala 

samostojno. Empirični podatki, dobljeni na vzorcu osmošolcev v Sloveniji (raziskava 

Centra za socialno psihologijo pri IDV-FDV, opravljena oktobra 1998 v Sloveniji na 

vzorcu 1687 osmošolk in osmošolcev), potrjujejo tezo o izjemnem pomenu šolskega 

uspeha za mlade in njihove starše (77,1 % vprašanih je označilo šolski uspeh kot zelo 

pomemben). Samo 3,5 % vprašanih je zanikalo pomen spričevala za njihove starše. Le 5 

% pa jih trdi, da jih starši ne spodbujajo k učenju (Mencin Čeplak, 2000). 

Modernizacijska dogajanja sposobnosti krepijo dve kontrastni skupini mladih: 

zmagovalce (imajo druţbene ter osebne vire, s katerimi izkoriščajo priloţnosti, ki jih 

ponuja modernizacija) in poraţence (se ne zmorejo prilagajati modernizacijskim 

zahtevam) (Rener, 2000). Menim, da sta tako Nika kot Petja občutili strah, da bosta 

spadali v skupino »poraţencev«. Petja pove, da je v času šolanja čutila strah, da jo bodo 

ljudje videli kot »neumno osebo«. Nika pa je svojo tekmovalnost izrazila z nenehnim 

dvobojem z vzgojiteljem, ki ji je preprečeval večerne izhode iz dijaškega doma. Z 

molkom je prikrivala dejansko počutje pred vrstniki, hkrati pa jim nudila pogovore v 
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času njihovih stisk. Dokončno sestradanje ali načrtovan samomor ali vstop v institucijo, 

ki se ukvarja z motnjami hranjenja, so doţivljale kot poraz – da ne zmorejo nadzorovati 

niti lastnih teţav.                                                                                    

 

Mislim, da druţbeni normi kot sta tekmovalnost in perfekcionizem ne moremo gledati 

le z negativno konotacijo. Vse intervjuvanke so se kljub občutkom manjvrednosti 

odločile, da se bodo soočile z motnjami hranjenja. Med drugim jim je perfekcionizem, 

delavnost in tekmovalnost nudilo moč, da so zbrale pogum ter pričele raziskovati odnos 

do sebe. V času dolgotrajnega okrevanja je Petja ponotranjila zdrav razum, ki ji govori, 

da se ne bo zredila ob določeni količini zauţite hrane. Nika poudarja, da je prej togo 

definiranim pojmom začela dajati večstranski pomen. Situacije je sedaj sposobna 

pogledati z več zornih vidikov. Veronika je sčasoma oblikovala zaupljiv odnos s 

prijatelji ter se je z njimi zmoţna pogovarjati o intimnih temah. Internalizirala je obliko 

sproščanja (pohodi v hribe). Vse skušajo postavljati mejo med svojimi potrebami in 

potrebami drugih. Mislim, da so se naučile prepoznati neprijetna čustva in jih 

konstruktivno izraziti.  

 

Ljudje si stališča o posameznikih in skupinah izoblikujemo na podlagi informacij, ki jih 

dobimo iz okolja. Te informacije lahko temeljijo na osebni izkušnji s pripadniki skupin, 

o katerih si ustvarjamo stališče, ali pa nam jih posredujejo druge osebe oziroma skupine 

(npr. druţina, vrstniške, referenčne skupine ipd.) ter mediji. Stališča, ki se oblikujejo na 

podlagi informacij in ne osebnih izkušenj, so tako imenovana »stališča iz druge roke«. 

Pri oblikovanju slednjih imajo še posebno pomembno vlogo mediji (Nastran Ule, 

2000b), saj je njihov vpliv subtilen in ni vedno neposredno viden. Ker so mediji del 

kulture in jo sooblikujejo, njihov pogled pogosto deluje naravno. Petja in Nika 

omenjata, da sta se preko medijev »obesile« na podobo vitkosti ter jo primerjale s srečo. 

Predvsem poudarjata, da sta se v času motenj hranjenja prepričevali, da to počneta 

zaradi zdravega načina ţivljenja. Zdravje ima druţbeno konotacijo. Od posameznika se 

pričakuje, da bo z zdravim načinom ţivljenja skrbel za svoje telo in pripomogel k 

blagostanju druţbe (Kamin in Tivadar, 2003). Zdravje je postalo nujno potrebno za 

doseganje drugih ţivljenjskih ciljev. Počitek, dobra hrana, odpoved kajenju ipd. so le 

ene izmed bistvenih navad za ohranjenje »dobrega« zdravja (Ule, 2003). 

Nezanemarljiva  je raziskava iz leta 1998. Ule in njene sodelavke so na podlagi 
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populacije mladih, starih 15 let, ki so obiskovali 8. razred (v raziskavo so bile vključene 

vse osnovne šole v Sloveniji), dobile naslednje odgovore. Kar 98 % mladih je 

odgovorilo, da je za njih najpomembnejša stvar v njihovem ţivljenju zdravje (v 

vprašalniku je bilo ponujenih še 28 drugih vrednot kot so spolnost, učenje, zabava, 

prijateljstvo itd.) (Ule, 2000). Nadalje sta Kuharjeva in Leskoškova (2008) z raziskavo 

dokazali, da večja kot je diskrepanca med samozaznano trenutno postavo in med 

ponotranjenim druţbeno-kulturnim idealom, večja je diskrepanca med samozaznano 

trenutno postavo ter lastnim idealom in obratno. Diskrepanca med samozaznano 

trenutno postavo in lastnim idealom videza kakor tudi diskrepanca med samozaznano 

trenutno postavo in ponotranjenim druţbeno-kulturnim idealom videza povečata stopnjo 

dietnega vedenja (prav tam). Vse intervjuvanke so ponotranjile ideal videza, ki so ga 

poskušale doseči. Svojo telesno shemo so videle popačeno (kot izjemno debelo) in se 

posledično posluţevale raznih diet. Ni zaman omeniti, da Petja še sedaj vidi vse ljudi 

kot predebele. 

  

Kot lahko vidimo, so intervjuvanke sledile določenim normam druţbe (vitkosti, 

delavnosti, perfekcionizmu ipd.). Druţba jim je narekovala, da lahko hrana dobi vlogo 

nagrade ali kaznovanja, tolaţbe ali ugodja, mogoče jo je razdeliti na dovoljeno in 

prepovedano ter preko nje izraţati neprijetna čustva. Hrana je lahko hitro prispodoba 

zavzemanja in obvladovanja sveta, nalog in zadolţitev ter moţnost za obvladovanje 

obremenitev ţivljenja (Sternad, 2001). Hrana lahko postane groţnja telesu, če ţeli telo 

zavzemati funkcijo ideala. V primeru, da so v okolju postavljena merila ideala vitkosti, 

lahko še tako vitko telo prejema sporočila, da ni vredno več lastne ljubezni in ljubezni 

drugih. Telo, ki ne deluje »normalno« ali se ne zdi »normalno«, se zaradi telesne 

»nenormalnosti« druţbeno marginalizirani (Ramšak, 2005).  
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3.6.4 KAKŠNA SPOROČILA SO DOBILE INTERVJUVANKE V DRUŢBI? 

 

Druţinski člani posamezne intervjuvanke so vzpostavljali nad intervjuvankami veliko 

nadzora. Vse tri so dobile sporočila, da so starši večvredni in imajo pravico odločanja 

ter postavljanja pravil. Verjetno so dobile sporočilo, da je »močnejšemu«, »vplivnemu« 

dovoljeno karkoli, medtem ko si »nevredni« ljudje ne zasluţijo niti osnovnih pravic. V 

skladu s tem so dobile najverjetneje sporočilo, da niso vredne spoštovanja in ljubezni. 

Obdane so bile z občutki krivde. Ţe zelo zgodaj je Veronika dobila v primarni druţini 

sporočilo, da ni zaţelen otrok. Vse tri so morale hvaleţnost do »višjih« izraziti z 

zadovoljevanjem potreb drugih ter svoje potrebe preslišati. V času adolescence so 

razvile motnjo hranjenja.  

 

Mladi imajo največ teţav na področju samopodobe, socialnih stikov (so osamljeni) in 

čustev (so samodestruktivni). Raziskava iz leta 1995 (izvedena je bila med učenci 8. 

razreda po vsej Sloveniji) je pokazala, da 80,3 % anketiranih hudo peče vest, kadar 

storijo kaj slabega, 64, 8 % jih skrbi, kaj bo z njimi v prihodnosti, tretjino mladih je 

odgovarjalo, da se jim pogosto zdi nevredno ţiveti. Mladi se pogosto soočajo z občutki 

nemoči, nesmislom in praznoto, socialno izolacijo, nepravičnostjo in avtoritarizmom 

(Ule, 2000).   

 

Veliko raziskav na področju motenj hranjenja je iz področja dinamike druţin. Gostečnik 

(2000) loči tipične razlike med druţinami, kjer ima vsaj eden izmed druţinskih članov 

anoreksijo ali bulimijo (velikokrat pa se zgodi, da je anoreksija predhodnica bulimije – 

kot je v Nikinem primeru). V druţinah, kjer ima druţinski član anoreksijo, vlada 

pogosto občutje perfekcionizma in poslušnost (ki ju poudarja Nika). Medtem ko v 

druţinah, kjer ima nekdo izmed druţinskih članov bulimijo pa vlada kaotičnost z 

nekonsistentnimi vlogami, pravili in večjo moţnostjo odprtega izraţanja konflikta, jeze 

in besa (v Veronikinem primeru je bilo v druţini odprto izraţanje konflikta, jeze in besa 

prepovedano, ni mi pa jasno od kje je dobila moč, da se je profesorici športne vzgoje 

postavila po robu) (prav tam). V primerjavi z druţinami, kjer je imel vsaj eden izmed 

druţinskih članov bulimijo ali anoreksijo, je bilo pri osebah s kompulzivnim 

prenajedanjem prisotno zanemarjanje starševskih dolţnosti, manj perfekcionizma ter 

represivnosti emocij (Ogris, 2000). Za Petjo, ki je razvila anoreksijo, kasneje pa 
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kompulzivno prenajedanje, ne bi govorila o tem, da je bilo prisotno manj 

perfekcionizma in represivnosti emocij kot v Veronikini in Nikini druţini.  

 

Vse tri so s strani staršev sledile katoliški veri, ob kateri je Nika dobila sporočila, da je 

partnerstvo večno. Mogoče so vse tri dobile sporočilo, da se morajo podrejati ljudem 

zaradi spoštovanja do njih. Katoliško vero bi povezala z omejevanjem na področju 

izraţanja mnenja, neprijetnih čustev, preţivljanja prostega časa ter hrane. Petja je v času 

okrevanja prestopila iz katoliške vere v budizem. Petja sledi sporočilom budizma: oseba 

naj se sooča s teţavami aktivno, naj oseba pride v stik sama s seboj in začuti svoja 

čustva, naj ozavesti cilje, ki jih ţeli doseči ter naj se jim aktivno pribliţuje. 

 

Vse so dobile sporočilo, da lahko pobegnejo v »varno« okolje – motnje hranjenja. 

Nasploh so vse tri intervjuvanke dobila sporočila, da morajo navzven delovati popolno 

ter skrivati teţave. Razvile so naslednje strategije ţivljenja: telesne bolezni, ki so 

zahtevale odhode v bolnišnico, prebiranje knjig, kjer je bil svet lepši ter učenje. Motnje 

hranjena so izraţale tako, da so sebe ranile, namesto da bi svojo jezo usmerile na tiste, 

ki so jih ranili (Zaviršek, 2000a).    

 

Veronika je najbrţ v patriarhalni vzgoji dobila sporočilo, da so spolne vloge strogo 

določene (npr. da morajo ţenske skrbeti za otroke in gospodinjska opravila, moški pa 

ne). Petja je podobno kot Veronika dobila sporočila, da bodo ţenske oziroma ona kot 

ţenska vedno manjvredna v primerjavi z moškimi oziroma z bratom. Vladajoča 

ideologija o racionalnih moških in čustvenih ţenskah je nevarnost čustev večkrat 

povezovala s podrejenimi druţbenimi skupinami, v katerih je zaznala groţnjo  

obstoječim druţbenim razmerjem (zlasti z ţenskami in drugimi manjšinami) (Šadl, 

1999). V času socializacije so intervjuvanke dobila sporočila, da ne smejo izraţati 

neprijetnih čustev. Izkazovati so morale ljubezen, toplino, neţnost in dosegljivost. 

 

Nadalje avtorica Irigaray (1995) utemeljuje s pomočjo uporabe jezika, da je tisto, kar je 

vredno, označeno z moškim spolom, in tisto, kar ni vredno, označeno z ţenskim 

spolom
25

. Občutke manjvrednosti intervjuvank oziroma ţensk vidim v kulturno-

                                                
25 Irigaray je francoska filozofinja, ki je raziskovala slovnični spol besed, preko katerih je odkrila prikriti 

spol. Navaja primer, kako lahko jezikoslovec hitro obrne dokaze. Na primer, da nista naslonjač in grad 
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socioloških analizah o telesu. Telesne razlike med moškimi in ţenskami so postale 

razlog, da so bile ţenske izključene iz javnega ţivljenja, številnih poklicev in 

znanstvenih disciplin. Biološke razlike in druţbeno konstruirane spolne razlike med 

ţenskami in moškimi so postale najmočnejši argument znanstvenikom (tudi v 20. 

stoletju), da so ţenske čustveno šibkejše, labilnejše, manjvrednejše in so nagnjene k 

somatskim in duševnim boleznim (Zaviršek, 2000a). 

 

Ţe zelo zgodaj sta Veronika in Nika igrali vlogo mame oziroma skrbnice. Lahko bi 

rekla, da se sedaj vlogi nadaljujeta na delovnem mestu, kjer obe opravljata vlogo 

svetovalke. V današnjem času je otrok prisiljen prevzemati več vlog v druţini: vlogo 

mame (Nika in Veronika), enega od partnerjev, starša, blaţilca napetosti (Nika), 

grešnega kozla (Petja), deţurnega zabavljača, prijatelja, svetovalca (Nika), zaupnika 

(Nika), tolaţnika (Nika), nosilca odgovornosti in odločitev (Nika). Druţba normalizira 

anormalno vedenje staršev –  zamenjavo vlog (Hromc, 2010). Torej ni nič presenetljivo, 

da vse delujejo v isti organizaciji (v AS) ter se izpopolnjujejo v vlogah svetovalk. 

 

Veronika je od partnerja dobila sporočilo, da je izobrazba lahko pomemben dejavnik v 

posameznikovem ţivljenju. Medtem ko sta Petja in Nika dobivali sporočila, da je šolska 

uspešnost temeljni dejavnik (splošne) uspešnosti, zaposljivosti na ustreznem delovnem 

mestu in samostojnosti. Obe sta ţeleli z delavnostjo, perfekcionizmom in aktivnostjo 

doseči pričakovanja staršev – uspešnega otroka. Izrazito se kaţe, kako jima starši 

pogojujejo ljubezen z ocenami. Uletova (2000) pravi, da je s pojavom individualizacije 

dandanes potrebno pridobiti čim višjo izobrazbo, ki omogoča druţbeno promocijo, 

kariero, vzporeden sistem formalnih in neformalnih priznanj. Glavno merilo uspešnosti 

druţin naj bi bil uspeh otroka v šoli. Ravno zato celotna druţina investira svojo napetost 

v izobraţevanje. Po drugi strani pa prihaja do novega vzgojnega stila, da se otroka 

vzgaja v spoštovanju do estetskih vrednot in umetniških doseţkov ter se vzgaja 

otrokove različne talente. Ta vzgojni stil je oblikovan po idealni podobi negovanega in 

priviligiranega meščanskega otroka in mladostnika. Posledično otroci zlahka postanejo 

preobremenjeni in dobivajo občutek neuspešnosti (prav tam).  

 

                                                                                                                                          
nič bolj »moška« kot stolica ali hiša. Na prvi pogled bi lahko pritrdili, s premislekom pa bi odkrili, da sta 

gradu in naslonjaču odmerjeni večji vrednosti kot stolici ali hiši (Irigaray, 1995).  
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Vse tri so ţelele uresničiti pričakovanja staršev in se jim, domnevam, pribliţati. Starši 

so zahtevali, da Veronika obiskuje srednjo ekonomsko šolo, Nika si vstop na fakulteto 

razlaga kot doseganje pristnejšega odnosa z očetom. Petja mi je po intervjuju zaupala, 

da se je odrekla ţelji modne oblikovalke, ker so starši zatrli njeno ţeljo. Gre za 

konflikt med tem, kar so intervjuvanke čutile in vedle, kar je njihovo telo zaznalo in 

tem, kar bi hotele čutiti, da bi zadostile moralnim normam, ki so jih vsadili ţe zgodaj 

njihovi bliţnji (Miller, 2005).  

 

»Biti organiziran«, »imeti strukturiran dan« in »učiti se« so bila ena izmed mnogih 

sporočil, ki so jih dobile intervjuvanke v obdobju šolanja. Šola se s svojo zahtevnostjo, 

storilnostnimi in kompetitivnimi »pritiski« vedno bolj pribliţuje delovni sferi. Postaja 

vse bolj obremenilna dejavnost, ki zahteva vse več energije in časa (Ule, 2000). 

Motnje hranjenja lahko poveţem s socializacijo. Primerjave med ţensko in moško 

socializacijo so ugotovile, da deklice dobijo manj pozitivnih spodbud kot moški in da 

so redkeje pohvaljene, če so samostojne in samoiniciativne (Zaviršek, 2000a).  

Smiselno se mi zdi, da je intervjuvankam odgovarjal sistem nagrade v šoli, saj so bile 

vzorne ter lačne pohval in spodbud. Šola nagrajuje pridnost, ne pa sposobnosti 

oziroma pameti, je preko branja komentarjev mature v dnevnem časopisju na podlagi 

dejstva, da so prva mesta zasedla dekleta, sklepala Mencin Čeplak (2000). Časopisje je 

preko komentarja o zasedenosti prvih mest na maturi dalo bralcem vedeti, da so 

dekleta sicer pridna, vendar pa manj sposobna od fantov (prav tam). 

 

Petja je v osnovni šoli dobila sporočila, da je drugačna (v pozitivnem pomenu besede) 

in da jo sošolci sprejemajo. V intervjuju pripoveduje o učiteljih, ki so poudarjali močne 

točke učencev, jih spodbujali ter videli Petjo kot vzorno učenko. Čeprav Petja poudarja, 

da je šola nastopila kot varovalni dejavnik, ni zaupala učiteljem svoje stiske. Raje je 

zaupala svoje teţave vrstnikom, s katerimi ni bila v tesnejšem odnosu. Ţe zelo zgodaj je 

od druţinskih članov dobila sporočilo, da jim ne more zaupati intimnih stvari in 

oblikovati pristnega odnosa. Nika in Veronika, prav tako kot Petja, nista zaupali svojih 

teţav učiteljem in vrstnikom. Kvečjemu je Nika občutila pomembnost, ko je poskušala 

reševati teţave vrstnikov. Osebam z motnjami hranjenja se pogosto ne zdi lastno 

doţivljanje omembe vredno – je nepomembno in nevredno zanimanja. Sebe doţivljajo 
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kot izdajalke in laţnivke, saj ves čas tičijo za maskami uspešnosti, ustreznosti, 

samozadostnosti in neranljivosti (Erzar, 2007). 

 

Od drugega razreda naprej sta si Nika in Veronika oblikovali sliko šole, ki deluje po 

sistemu nagrada in kazen. Način, kako strokovnjaki in strokovnjakinje poudarjajo 

odvisnost šolskega uspeha od »strukturnih« druţbenih dejavnikov pogosto utrjuje 

stereotipe in pričakovanja glede šolskega uspeha pripadnikov različnih druţbenih 

skupin (Mencin Čeplak, 2000). Veronika je v šoli dobila občutek, da lahko vpliva na 

delovanje drugih ljudi. Takšen sistem je dal Veroniki motivacijo in moč, da se je rada 

učila ter bila delovna. V šoli sta se Veronika in Petja večinoma počutili varno, medtem 

ko je Nika dobivala sporočila, da je nekateri učitelji ne marajo in v skladu s tem 

dobivala niţje ocene.  

 

Intervjuvanke so si prizadevale doseči šolsko oziroma ţivljenjsko uspešnost. Strah jih 

je bilo pred neuspehom. Podatki, dobljeni na vzorcu osnovnošolcev iz Slovenije  

(raziskava Centra za socialno psihologijo pri IDV-FDV, opravljena oktobra 1998 v 

Sloveniji na vzorcu 1687 osmošolk in osmošolcev) kaţejo, da strah pred neuspehom 

kot zelo obremenjujoč ocenjujejo tisti učenci, ki s svojim učnim uspehom niso 

zadovoljni zaradi »pritiska« staršev (73,7 %) in tisti, ki pričakujejo, da bodo zaradi 

doseţenega uspeha imeli teţave pri vpisu v srednjo šolo (62,9 %). Anketirani 

osnovnošolci vidijo strah pred šolskih uspehom kot zelo velik osebni problem 

(38,5%), 45,7 % pa jih vidi kot srednje velik osebni problem (Mencin Čeplak, 2000).  

 

V procesu okrevanja so intervjuvanke od svetovalk dobile sporočila redefiniranja 

motenj hranjenja. Na njo gledajo kot na strategijo preţivetja in ne kot norost, kot so jo 

doţivljale med motnjo hranjenja. Vse tri so dolgotrajno sprejemale sporočila, da se 

lahko občutja izrazi tudi konstruktivno. Nadalje so izpodrivale mišljenje, da zaupati 

ljudem svoje teţave pomeni izkazovati šibkost. Pričele so se hvaliti ţe za »majhne« 

doseţke ter s tem počasi spodrivati zakoreninjene občutke krivde, manjvrednosti in 

nezaupanja. Vse še vedno delajo na teh področjih. Tekom branja intervjuja je mogoče 

zaslediti prisotnost osebne krivde intervjuvank za razvoj motenj hranjenja. Na področjih 

tveganja v postmoderni druţbi osebe dojemajo večkrat stiske in primanjkljaje 

individualno in ne kot učinke procesov, ki so zunaj osebnih dometov (Rener, 2000). 
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Vedno bolj se čutijo učinki in posledice individualizacije, ko mora mlada oseba storiti 

nekaj sama, mora se dejavno truditi za to, da pride do druţbenega poloţaja (Ule, 2002). 

 

3.6.5 KAKŠNA JE DINAMIKA SPREMEMB V ŢIVLJENJU INTERVJUVANK? 

 

Dinamika sprememb se je najintenzivneje pokazala pri intervjuvankah na področju 

prehranjevanja, razvijanja odnosov, redefiniranja pojmov lepote, šibkosti v povezavi z 

izraţanjem čustev ter zaupanja teţav. 

 

Če je oseba nerealna v potrebah po čustvih ali zanje resnično prikrajšana, si z njo blaţi 

notranjo stisko (Ţmuc-Tomori, 1983). Preko hrane lahko išče tisto, kar potrebuje, pa ne 

pozna (Miller, 2005). Vse tri intervjuvanke so preko nezdravega odnosa do telesa 

skušale ignorirati potrebe in čustva, ki so jim primanjkovale.  

 

Nika je z anoreksijo ţelela postati vedno bolj disciplinirana in izkazovati lastno imunost 

na potrebe ter ojačati svojo moč. Sprva se je drţala pravil, ki so jih narekovali starši in 

druge organizacije (npr. da poje vse, kar ima na kroţniku). Nato je vitkost povezala s 

simboli sreče in uspešnosti (ki so jo zahtevali starši). Pričela se je odpovedovati hrani. 

Na začetku je pojedla polovico obroka ter si prepovedala jesti po šesti uri zvečer. 

Kasneje se je odpovedala visokokalorični hrani ter izpuščala obroke malice oziroma 

nasploh obroke, ker se je, po njenem mnenju, morala učiti. Če se ni učila, se je ukvarjala 

s tekom.  

 

Podobno je bilo pri Petji. Hrano je metala v smeti in jo jedla po ţličkah. Hrano je 

razdelila na prepovedano in dovoljeno. V zadnjih obdobjih anoreksije je hrano 

zamenjala z vodo. Velikokrat je preskočila zajtrk in se skoraj vsakodnevno ukvarjala s 

plavanjem. Teţila je k zdravemu načinu hranjenja ter se posluţevala diet. Skušala je 

zadovoljiti očetovim potrebam po vitkem telesu ter zmagati v očetovi pozornosti v boju 

z bratom.  

 

Veronika je razvila bulimijo. Hrano je kupovala na skrivaj ter se naţirala z njo. Potem je 

hrano izbruhala.  
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Pri anoreksiji in bulimiji gre za kontroliranje vsega, kar prihaja od zunaj. Na ta način 

oseba preko simbola hrane zavrača vse, kar ji nudi okolje (Gostečnik, 2000). Oseba, ki 

ima bulimijo, ne more presnoviti hrane, saj ne more presnoviti vplivov, dogodkov in 

občutij, ki jih ustvarja zunanji svet (Thorton in DeBlaissie, 1989; po Gostočnik, 2000). 

Osebe z izkušnjo anoreksije zmagoslavno opazujejo reakcije drugih ljudi (Tomori, 

1990), saj občutek lakote povezujejo z občutkom kontrole in večvrednega 

samoobvladovanja (Colclough, 1999). Vse tri so se sprva počutile zmagoslavno, ko so 

ljudje (še posebej bliţnji) opazili napredek na področju hujšanja (mogoče tudi šolskega 

uspeha). Nadaljevale so s hujšanjem. Nika in Petja nista uspeli več usmeriti energije 

istočasno na hrano, učenje in na zadovoljevanje potreb drugih. Več vlaganja, 

zadovoljevanja potreb drugega, manj zadovoljevanja lastnih potreb, je lahko rezultat 

energetski zlom, saj se oseba le »črpa«, pozabi pa na »polnjenje« (Pšeničny, 2006).  

 

Mislim, da so se kritike ljudi osredotočale na kritiko osebnosti intervjuvank. Na primer 

od Petje se je pričakovalo, da bo delovala kot brat. Od Veronike, da bo znala brati misli 

staršem in vedeti, kaj je prav in narobe v vsakem trenutku. Od Nike pa, da bo delovala v 

vsakem trenutku popolno. Svojo podobo so ţelele popolnoma spreobrniti. Niko so misli 

opominjale, da mora postati še boljša. Skušala se je pomiriti z bulimijo.  

 

Pri bulimiji gre za to, da si posameznik po velikih količinah zauţite hrane (ki tokrat 

postane simbolni sovraţni, zastrašujoči, neobvladljivi in nekontrolirani element okolja), 

dovoli umetno spodbuditi bruhanje (DeBlaissie in Thorton, 1989; po Gostečnik, 2000).  

 

Petja je v času anoreksije čutila ogromno lakoto in ţeljo po hrani. Samokaznovala se je 

s prenajedanjem prepovedane hrane. Obdobje anoreksije se je prelevilo v obdobje 

kompulzivnega prenajedanja. Miller (1991) vidi kompulzivno prenajedanje kot proces 

odgovora na emocionalne potrebe. Raziskava iz leta 1990 je pokazala, da se največkrat 

ljudje prenajedajo z »junk hrano« (npr. hamburger, čips, sladoled ipd.) (Williamson, 

1990; po Lyons, 1998), tako kot v intervjuju opisuje Petja. Alexander-Mott in Lumsden 

ugotavljata, da se kompulzivno prenajedanje večkrat pojavi po dietah (še posebej tiste, 

ki dokazujejo hitro izgubljanje kilogramov) (Lyons, 1998). Značilnosti prisilnega 

prenajedanja se kaţejo tako kot jih je pojasnjevala v intervjuju Petja. Oseba jé takrat, ko 

ni lačna. S prenajedanjem zaključi, ko se fizično počuti nesproščeno. Oseba hitro pojé 
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večjo količino hrane in se počuti kot da izgublja nadzor. Čuti sram, gnus ter občutke 

krivde, ko zaključi s prenajedanjem (Sitton, 1994; po Lyons, 1998).  

 

Nika je anoreksijo zlahka prikrivala, medtem ko bulimije ne. Njena mama je reagirala z 

vzbujanjem občutkov krivde Niki. Teţje je prikrivala bulimijo svojim sostanovalcem iz 

privatnega in študentskega doma. Bruhala je le še med vikendi, vendar jo je tam 

omejeval nadzor mame. Nazadovala je pri študiju. Čutila je, da ni uresničila ţelja in 

pričakovanj staršev. Petja podobno pripoveduje o občutkih depresije, osamljenosti, 

bojev s starši, ki se sprevrţejo v stanje, ko je bilo Petji vseeno za njeno dostojanstvo. 

Obe sta se samokritično odločali med smrtjo in ţivljenjem. Veronika posredno omeni, 

da je razmišljala o smrti, ko ji je mama vzbujala občutke krivde. Domnevam, da je 

nezavedno ţelela občutke krivde zmanjšati, ko so je preselila k partnerju. Vendar se je 

bulimija nadaljevala kljub temu, da si je ţelela prenehati bruhati. Veliko energije je 

porabila za skrivanje hrane in bruhanja (tako kot zatrjuje v svojem primeru Nika).  

 

Psihofizična odpornost pomeni sposobnost, koliko je nekdo zmoţen prestati in koliko je 

psihosocialno pripravljen na tveganja. Pomeni zmoţnost osvobajanja od prisil, ki jih 

nalagajo drugi ali sami. Pomeni najti smisel, znati uţivati ţivljenje in najti, kar je za 

nekoga ugodno, dobro (Keupp, 1997; po Ule, 2000). Intervjuvanke niso govorile o tem, 

kaj jim je dalo moč, da so se odločile, vključiti v različne institucije, ki se ukvarjajo s 

problematiko motenj hranjenja. Mislim, da jim je ravno teţnja k perfekcionizmu, 

eksperimentiranju, raziskovanju, samokritičnosti in delavnosti pripomogla h kritičnemu 

razmišljanju, kam jih peljejo motnje hranjenja. Le Veronika govori o tem, da so jo 

finančni vzroki zvabili v Anglijo, kjer je delala kot varuška ter se istočasno odločila za 

raziskovanje pomena svoje motnje hranjenja.  

 

Nika, Veronika in Petja so z obiski samopomočnih skupin in individualnih svetovanj 

vnašale spremembe v odnos do hrane. Čeprav se pri motnjah hranjenja govori o osebah, 

ki imajo teţave pri odnosu s hrano (saj lahko na njih gledamo kot na odziv na stiske, s 

katerimi se prizadeti ne zmore ali pa noče soočiti drugače, kot da se zateče k hrani) 

(Sternad, 2001), govorijo tudi o zavednih in nezavednih sporočilih, ki jih dobivamo 

tekom ţivljenja (Zaviršek, 2000a). V obdobju, ko so se dogajale spremembe v odnosu 

do hrane, sta Petja in Nika preizkušale meje med pravicami in dolţnostmi druţinskih 
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članov. Skušali sta se pogovoriti, kakšna pričakovanja imajo njuni starši do njih samih. 

Poskušali sta izraziti svoje mnenje. Veronika ne govori o tem, ali se je s starši 

pogovorila o njenih doţivetjih v otroštvu in mladosti, saj je z očimom prekinila stike, z 

mamo in očetom pa ohranja površinske. Vse omenjajo, da bliţnji igrajo iste vloge kot 

prej (npr. dominantno mamo in pasivnega očeta). Vendar se sedaj intervjuvanke 

pogosto postavijo za svoje pravice ali distancirajo od njih.  

 

Vse govorijo o tem, da so v času okrevanja razbile sliko o svoji »zmešani« podobi. 

Redefinirale so motnjo hranjenja (na katero so prej gledale kot na neko obsesijo, zdaj pa 

kot na strategijo preţivetja). Zmanjšale so teţnjo po perfekcionizmu, čeprav je še vedno 

prisotna. Razvile so (poleg neprijetnih misli) prijetne misli, pohvale in se skušale 

oddaljiti od črno-belega razmišljanja (čeprav je še vedno prisoten). Situacije ter pojme 

so sposobne pogledati z več zornih kotov (npr. doţivljanje in izraţanje neprijetnih 

čustev ne doţivljajo kot doţivljanje in izraţanje šibkosti).  

 

Še posebej Petja poudarja, da je v času okrevanja spoznala, da ne bo uspela nikoli 

zadovoljiti pričakovanja staršev. Izpostavlja, da se je prenehala boriti z druţinskimi 

člani. Človek lahko naredi pri sebi spremembo šele takrat, ko se sprejme za takšnega, 

kot je, in zaključi borbo s seboj (Ţemva, 2000). Mislim pa, da se Petja še vedno bori 

sama s seboj. Dredi, široka oblačila me med drugim spominjajo na iskanje očetove 

ljubezni. Oče jo je primerjal z njenim bratom, ki mu je poklanjal več pozornosti kot 

njej. Z moško vlogo (dredi in širokimi oblačili) se Petja najverjetneje skuša pribliţati 

očetu. Podobno opaţam pri Veroniki. Sprejemanje spolne identitete ni bila povezana 

samo z njo, temveč s celotno druţbo. Najprej se je Veronika definirala kot 

heteroseksualka, nato kot lezbijka, sedaj  pa kot biseksualka.  

 

Opaţam pa, da je še sedaj pri Niki prisoten miselni nadzor nad njenimi dejanji in 

usmerjenost k »vzročno-posledičnemu mišljenju«
26

. Petja še vedno potrebuje 

»pretiran«
27

 red pri hrani, ohranja distanco do bliţnjih ter miselnost, da so vsi ljudje 

(pre)debeli. Pri Veroniki je prisoten kaos v smislu zmedenosti, nesigurnosti v svojem 

razmišljanju, prepričanju.  

                                                
26 Pri pogovoru z Niko je prisotno »pretirano« poudarjenje vzrokov in posledic določenega vedenja.   
27 Z besedo »pretiran« mislim predvsem na to, da pri hrani pazi, katere snovi vsebuje, da je jed 

dekorirana, ko se jo postreţe ipd. 
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Pri intervjuvankah se mi zdi zanimiv njihov prehod iz organizacij, ki imajo toga pravila, 

v organizacije, kjer so, po besedah intervjuvank, fleksibilna pravila. V organizacijah, 

kjer so bila pravila zelo pomembna, ni bilo prostora za celosten pogled na posameznika. 

Misli in čustva so nosila površinski pomen. Medtem ko so bili doseţki, rezultati in 

znanje mnogo pomembnejši.  

 

Strukturno nasilje je zakoreninjeno v druţbenih sistemih oziroma druţbi sami. Pojavlja 

se kot neenakost v odnosih moči (Kanduč, 2003). Gre za vrsto nasilja, ki ga institucije 

preko lastnih mehanizmov delovanja izvajajo prikrito ali odkrito (Pech in Slade, 2007). 

Pomembno vlogo pri strukturnem nasilju igra ideologija, ki jo Kanduč (2003) vidi kot 

neke vrste zapor za mišljenje. Institucije lahko izvajajo različne vrste nasilja: 

prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja, marginalizirajo, diskriminirajo, dopuščajo 

avtoritativno odločanje in hierarhične odnose (Pech in Slade, 2007). Druţba bo, kakršna 

koli je, ostala v določeni meri nasilna. Nasilja namreč ni mogoče odpraviti v celoti in 

vedno se bo pojavilo (Kanduč, 2003). Kultura organizacije postavlja strukturo, iz katere 

vsak posameznik dobi navodila glede vedenja, pričakovanj, standardov, izhodov, kaj je 

pomembno in kaj ne (Pech in Slade, 2007). Mogoče ravno tukaj tiči razlog, zakaj Petja 

ni kritična do šolskih pravil – saj so postavljena, zato da se jih izvršuje. Kultura 

organizacije mora biti dovolj močna, da vpliva na vedenje ljudi. Besede, kretnje in 

simboli določajo del kulturne vsebine in povzročajo raznolikost ter detajle. Če so ljudje 

prepuščeni sami sebi, lahko nekateri privzamejo nesprejemljivo vedenje in lahko 

izkoristijo slabosti v organizaciji (prav tam).  

 

Intervjuvanke so vstopale v institucije, kjer so potlačevale neprijetna čustva ter ostajale 

v vlogi grešnih kozlev. V dolgotrajnem procesu okrevanja so nekoliko prepoznale 

nasilje v druţbenih institucijah ter se opolnomočile. Nika preide v AS, ki jo definira kot 

»institucijo z nenapisanimi pravili oziroma bolj svobodno organizacijo«. Petja ostaja v 

organizacijah, ki zahtevajo določena pravila (npr. obvezne naloge, izpad iz skupine, če 

dvakrat ne navedeš opravičljivega razloga), Veronika pa ne opisuje pravil v 

organizacijah, kjer je bila vključena. Vse tri so se nekoliko osvobodile togih oziroma 

vsiljenih pravil. Aktivno se vključujejo v okolje, v katerem lahko delujejo avtonomno. 
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Pri vseh treh je ta organizacija AS. Pri Petji je še taborjenje ter budizem. Pri Veroniki pa 

še organizacija, ki se bori za pravice »drugače« spolno usmerjenih.  

 

Kar pa je po Millerjevi (2005) ključno spoznanje za doseganje sprememb, da nisi 

nikomur dolţen biti hvaleţen za svoj obstoj.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

S spoznavanjem sveta motenj hranjenja ne morem mimo svoje osebne udeleţenosti, ki 

potegne s seboj refleksijo spoznanj, idej, sprememb, mišljenja ipd.  

 

Druţba, v kateri ţivimo, je kot pralni stroj. Vanj lahko stlačimo obleke različnih 

velikosti, barv, vrst in oblik. Obleke so ustvarjene iz materialov in šivov. Sčasoma jim 

barva zbledi, lahko se tudi uničijo ali jih samodejno preoblikujemo. Podobno kot z 

oblekami se dogaja z nami – ljudmi. Sistemi, norme, vrednote in ideologije govorijo 

skozi nas in nas oblikujejo. Petja, Veronika in Nika so ţivele druţinah, kjer so bili 

prisotni dejavniki nasilja, nadzora in podrejanja. Preţivele so z naučeno disciplino, 

zadovoljevanjem potreb drugih in zatrtostjo čustvenega sistema. Hrana, ki je temeljna 

fiziološka potreba, je postala odmerek uspešnosti. Sprva so jo doţivljale kot obliko 

svobode, kasneje pa kot ječo, ki so se je ţelele znebiti. Skozi motnjo hranjenja so ţelele 

postati vidne kot subjekti in odkriti norme, po katerih bi lahko delovale uspešno v 

druţbi in njih samih. Dokler so bile vpete v institucije, ki jih niso priznavale kot osebe z 

individualnimi potrebami in ţeljami, so potrebovale motnjo hranjenja kot strategijo 

izkazovanje odpora in podreditve – preţivetja.   

 

V diplomski nalogi sem lahko raziskovala svet motenj hranjenja. Izjave intervjuvank, 

branje literature in virov mi je pri delu z osebami, ki imajo teţave pri hranjenju, 

omogočilo poglobljen vpogled v njihovo doţivljanje. Tekom pisanja diplome smo 

skupaj s sodelavkami pripravile in izvedle delavnice ter skeč na temo druţbe in motenj 

hranjenja. Skušale smo prikazati, kako preko druţbe ponotranjimo norme vitke osebe, 

ki skuša doseči uspeh in zadovoljstvo v očeh drugih (in nje same). Foucaultski 

Panoptikon preko delavnic in skeča ponazarja, kako disciplinarna oblast nadzoruje našo 

voljo in energijo ter povzroča pretirano vzpostavljanje nadzora, reda in discipline nad 

hrano, številkami ter zadovoljevanju potreb drugih.   

 

Spomnim se, kako sem čistila noţ in si govorila: »Tokrat se bom potrudila. Posoda bo  

čista kot še nikoli.« Čistila sem ga toliko časa, dokler ni noţ predrl krpo ter se urezala v 

prst. Svoj perfekcionizem v tem primeru povezujem z visokimi pričakovanji in borbo z 

bliţnjimi. Iskanje sebe kot osebe, ki se skuša rešiti kletke travmatične druţbe. Preko 
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pisanja diplomske naloge sem naletela na svojo slepo pego. Bila sem trdnega 

prepričanja, da bom dokazala, kako druţba deluje nasilno. Izkazalo se je, da so 

intervjuvanke doţivljale druţbo ogroţujoče hkrati pa tudi varno. V tovrstni druţbi so 

(pre)ţivele. Mogoče so jih ravno visoka pričakovanja, ideal, delavnost, tekmovalnost 

ipd. popeljala k raziskovanju samih sebe. 

 

Mislim, da bi lahko v prihodnosti raziskala, kako ljudje razumejo oziroma asociirajo 

področje motenj hranjenja. Potrebno se mi zdi besedno zvezo »motnje hranjenja« 

spreobrnili v »teţave pri uţivanju hrane«, saj lahko besedo motenost hitro poveţemo z 

norostjo in tovrstne osebe stigmatiziramo. Intervjuvanke pričajo o tem, da so se 

doţivljale kot »nore« osebe. Doţivljale so lastno osebno krivdo za razvoj motenj 

hranjenja in ne kot moţen odgovor na preplet druţbenih dejavnikov.  

 

Med pisanjem diplome me je pričelo zanimati področje strukturnega nasilja. 

Najverjetneje bom v prihodnosti raziskovala tovrstno področje. Nadalje me zanima, 

kakšen odnos imajo do hrane, kako gledajo na motnje hranjenja ter katere druţbene 

norme so pomembne osebam, ki se ukvarjajo z manekenstvom.     

 

Rada bi zaključila z izjavo, da je diploma subjektivna ocena razumevanja druţbenih 

pojavov in motenj hranjenja.  
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6 PRILOGA 

 

V prilogi dodajam del tabele kategorije motnje hranjenja.   

 

TEMA 

CITATI OPOMBE 

MOTNJE HRANJENJA 

»… ne gre več za neko običajno 

prehranjevanje.« (1) 

Nika meni, da se motnje hranjenja 

izraţajo v obliki neobičajnega 

prehranjevanja.  

»Gre za okupiranost s hrano …« (2) 

 

Motnje hranjenja opredeli kot okupacijo s 

hrano, ki pomembno vpliva na človekovo 

ţivljenjsko funkcioniranje.  

»… vpliva na ostala ţivljenjska področja 

in funkcioniranja.« (3) 

Motnje hranjenja opredeli kot okupacijo s 

hrano, ki pomembno vplivajo na 

človekovo ţivljenjsko funkcioniranje.  

»… hrana ne more dati tega in tega.« (4) 

 

V času motenj hranjenja oseba hrano 

uporablja kot nadomestek določenih 

stvari, pojmov. Izrecno ne omenja 

konkretnih pojmov. Vendar govori v 

dvojini – se pravi, hrana ne daje več 

»stvari«).  

»V nekih obdobjih se to ne dogaja 

zavestno.« (5) 

Na tem mestu omeni, da se v času motenj 

hranjenja okupacija s hrano dogaja tako 

zavedno kot nezavedno.  

»S hrano se ubadaš več kot polovico 

dneva.« (6)  

Opredeli, da je hrana v času motenj 

hranjenja prisotna v ţivljenju osebe več 

kot 12 ur dnevno.  

»Sploh ne funkcioniraš več.« (7) 

 

Nika v času motenj hranjenja ni 

funkcionirala tako, kot si je ţelela. Pri tem 

ne pojasnjuje svoje nefunkcionalnosti, 

ampak se jo lahko razume, kot da je kot 

oseba umrla. Govori z distanco. 
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»Vse je podrejeno hrani.« (8) 

 

Hrana je bila v času motenj hranjenja 

njena nadvlada. Zopet ne pojasnjuje, kaj je 

bilo podrejeno hrani.  

»Vse kar je, je zaradi hrane.« (9) Vse, kar je obstajalo,  je obstajalo zaradi 

hrane. Tudi ona sama.  

»… odnos je zelo močen.« (10) Nikin odnos do hrane v obdobju motenj 

hranjenja je bil zelo intimen.  

»… je to tvoja najboljša prijateljica.« (11) Nika v času motenj hranjenja primerja 

hrano s (svojo) najboljšo prijateljico.  

»… ker je non stop s tabo, ti se z njo non 

stop ukvarjaš in je najbolj pomembna tisti 

trenutek.« (12) 

V obdobju motenj hranjenja je bila Nika s 

hrano ves čas v odnosu. Ob določenih 

trenutkih je imela prednost pred vsem 

drugim. 

»… se je spreminjal  v odvisnosti mojega 

počutja.« (13) 

Nikin odnos do hrane se je spreminjal 

glede na njeno počutje. 

»… bolj ko sem bila ţalostna, potrta, 

toliko kot je bilo v meni nerazumljenih 

stvari, ali pa situacij ali občutij ali misli 

ali dilem ali česarkoli, bolj kot je bilo to 

kompleksno, toliko bolj je bil intenziven 

odnos s hrano.« (14) 

Intenziven odnos do hrane je bil odvisen 

glede na dve vrsti čustev (ţalost in 

potrtost) ter subjektivnih kompleksnih 

nerazumljivih stvari, situacij, občutij, 

misli in dilem.  

»Če je enih čustev preveč, potem pride do 

prenajedanja, bruhanja, da malo omilim 

tisto teţo, ki mi jo pušča hrana, da 

preţivim v tistem trenutku.« (15)  

V primeru, da je bilo nekaterih čustev 

»preveč«, se je prenajedala ali bruhala, da 

je lahko v tistem trenutku preţivela. 

Pojavi se nadzor nad čustvi.  

»Tisto perfekcionistično podobo mene, da 

se bom boljše počutila, laţje 

komunicirala, delala stvari, ki so mi všeč, 

ki si  jih ţelim delat.« (16) 

Idealno podobo primerja s 

perfekcionizmom, s katerim bi dosegla 

boljše počutje, laţjo komunikacijo ter se 

posvetila stvarem, v katerih bi uţivala. 

»… to bom dosegla, ko bom jst taka. Bilo 

je pogojevanje.« (17) 

Z vitkim telesom je ţelela doseči ideal. 

Prvič omeni pogojevanje. 

»Bila je slika, ki sem se ji trudila pribliţat, 

da boš pol drugačna.« (18) 

Posledica idealne podobe je drugačnost.  

 


