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POVZETEK
Diplomsko delo prikazuje doživljanje partnerskega odnosa in konfliktov, ki so del vsakega
odnosa oz. del našega življenja. V diplomskem delu so predstavljene posamezne definicije
partnerskega odnosa, ki je naravna potreba in vrednota vsakega posameznika, konflikti, ki so
posledica nerazumevanja, nestrinjanja, različnih pogledov, mnenj ali nekonstruktivne
komunikacije med partnerjema in različni načini reševanja konfliktov, ki se jih partnerji
poslužujejo. Konflikti se lahko rešijo pozitivno ali ostanejo nerazrešeni. Oba rezultata pa
seveda vplivata tako na posameznega partnerja kot tudi na nadaljnji odnos med njima.
V empiričnem delu je uporabljen kvalitativni pristop. V raziskavi sem izvedla štiri
individualne polstrukturirane intervjuje dveh poročenih parov, in sicer sem intervjuvala dve
ženski in dva moška. Z analizo intervjujev sem ugotovila, da intervjuvanci po večini nimajo
večjih oz. resnejših prepirov v medsebojnih odnosih, pač pa gre za manjše konflikte, ki jih
večinoma rešujejo s pogovorom, nekateri tudi z umikom. Konflikte v odnosu po večini
doživljajo kot pozitivne, v reševanju le-teh pa vidijo priložnost za nadaljnji razvoj odnosa. Do
strokovne pomoči udeleženci raziskave nimajo odklonilnega odnosa, še posebej so ji
naklonjene ženske, ki bi jo najverjetneje poiskale pri konfliktu resnejše narave oz.
nezmožnosti razrešitve le-tega.

KLJUČNE BESEDE:
partnerski odnos, konflikti v odnosu, reševanje partnerskih konfliktov, komunikacija,
strokovna pomoč

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Žigmund; diplomsko delo

ABSTRACT
Conflicts are a significant part of every relationship and our life in general. In the theoretical
part of the thesis I present different definitions of a relationship between two partners, which
is a primary need and a personal value in every person's life. Conflicts, which are a
consequence of misunderstanding, disagreeing, holding different views, opinions or
nonconstructive communication between two partners, and different ways of dealing with
such conflicts are also discussed in the thesis. Conflicts can be resolved in a positive manner
or they can stay unresolved. Either way, the outcome has an impact on both partners and their
further relationship.
In the research part of the thesis the qualitative approach was used. I interviewed two married
couples by using semi-structured interviews. By analysing the interviews I found that the
interviewees predominantly dealt with small-scale problems that are mostly solved by
conversation, some also with retreat. The interviewees see conflicts in their relationships as
positive and in solving them they see an opportunity for their relationship to grow. They do
not object seeking professional help if necessary – especially the women, who would
probably resort to it in a situation where they would not be able to solve the conflict.

KEY WORDS:
relationship, conflicts in a relationship, solving conflicts in a relationship, communication,
professional help
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1 UVOD
Ljudje smo bitja medosebnih odnosov in posebno mesto v naših življenjih zaseda partnerstvo.
Partnerski odnos marsikomu izmed nas predstavlja lastno izpolnitev oz. smisel življenja.
»Za oblikovanje odnosa so pomembne povratne informacije« (Krajnc, 2014, str. 249). Povejo
nam, kako naše vedenje vpliva na druge. Povratne informacije so lahko spodbudne in za naš
odnos ugodne ali pa so konfliktne in jih morata partnerja razrešiti. Prav te informacije pa nam
hkrati omogočajo, da v odnosu začutimo drugega človeka, da začutimo meje, ki nam jih
postavlja, in ob njih osebnostno rastemo (prav tam).
V partnerskem odnosu je poleg ljubezni in spolnosti po mojem mnenju zelo pomembna tudi
sposobnost empatije, ki pomaga razumeti občutja in doživljanja drugega.
V vsakem odnosu pa slej ko prej pride do določenih napetosti, ki nastanejo zaradi različnih
načinov razmišljanja, čutenja ali delovanja. Prav omenjene napetosti lahko vodijo v
partnerske konflikte. Pri reševanju le-teh pari uporabljajo različne načine.
Iršič (2007) meni, da je pri razreševanju konfliktov ključnega pomena prevzemanje
odgovornosti, ki pomeni odkrivanje težave in iskanje rešitve, ne pa dokazovanje krivde drug
drugemu. Prav tako je potrebno prevzeti odgovornost za splošno stanje v odnosu in
zadovoljenost posameznikovih potreb in želja (prav tam).
Konflikti se pogosto končajo s prekinitvijo komunikacije med partnerjema, ki lahko traja tudi
več dni. S tem načinom si partnerja zapreta pot do rešitve, namesto da bi z dialogom poiskala
ustrezno rešitev. Po drugi strani pa je medsebojno komunikacijo bolje začasno prekiniti,
počakati, da se strasti umirijo in šele nato nadaljevati z razreševanjem konflikta.
Nerešeni konflikti lahko v odnosu predstavljajo nevarnost. Partnerja prenehata komunicirati,
se ne menita za čustva in potrebe drug drugega, se oddaljita. V takih primerih lahko poiščeta
pomoč in skušata rešiti svoj odnos ali pa se enostavno prepustita nastali situaciji, kar
posledično lahko vodi v razpad odnosa.
Ker se tudi sama srečujem s konflikti v partnerskem odnosu, sem želela raziskati, kako pari
rešujejo konflikte, ki nastanejo med njimi, kakšni so vzroki za nastale konflikte in kako
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konflikti vplivajo na njihov odnos. Obenem me je zanimalo, kaj posameznikom pomeni odnos
s partnerjem oz. kako ga doživljajo.
V teoretičnem delu razložim, kaj je partnerski odnos, katere komponente so najpomembnejše,
osredotočam se na pomen ljubezni in komunikacije v partnerskem odnosu. Raziskujem
različne definicije partnerskih konfliktov, konflikte razdelim glede na različne stopnje in se
osredotočim na načine reševanja konfliktov v partnerskem odnosu. Ob koncu teoretičnega
dela razložim, kako partnerski konflikt vpliva na odnos in predstavim nekaj strokovnih
pristopov pomoči pri reševanju konfliktov.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati analize intervjujev dveh parov, ki kažejo, da
intervjuvanci po večini nimajo večjih oz. resnejših prepirov v medsebojnih odnosih, pač pa
gre za manjše konflikte, ki ji večinoma rešujejo s pogovorom, nekateri tudi z umikom.
Konflikte v odnosu po večini doživljajo kot pozitivne, v reševanju le-teh pa vidijo priložnost
za nadaljnji razvoj odnosa.

2
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TEORETIČNI DEL
2. 1

PARTNERSKI ODNOS

Ljudje smo odnosna bitja in skozi življenje tvorimo različne odnose. M. Nastran Ule (1993)
pravi, da prevladujejo intimni odnosi. To so neformalni osebni odnosi, za katere je značilno,
da vključujejo emocije in strasti akterjev. Ker se v diplomskem delu osredotočam na
specifičen intimen odnos, to je partnerski odnos, je ta definicija pomembna, saj vključuje tri
komponente, ki so nujne za partnerski odnos. To so: emocionalnost, intimnost in strast.
Musek (1995, 2010) kot prvi pogoj za oblikovanje partnerskega odnosa vidi medosebno
privlačnost. Partnerski odnos definira kot naravno potrebo in vrednoto, ki je pogosto
povezana z ljubeznijo, poznano v vseh družbah, kulturah in civilizacijah, hkrati pa je
partnerstvo osnova za doseganje intimnosti, spolnega in skupnega življenja.
Po definiciji Gostečnika (2001) pa je partnerski odnos slika odnosa, ki ga je posameznik
nekoč imel s svojimi starši. Posameznik si izbere partnerja v globoki želji po ponovnem zlitju
z drugo osebo, ki naj bi mu omogočalo uresničitev želje po povratku v stanje ugodja, varnosti
in odvisnosti. Partnerski oz. zakonski odnos je tako v svojem jedru ponavljanje ali ponovno
ustvarjanje odnosa, ki je bil nekoč ustvarjen med otrokom in staršem.
»Človek je to, kar so njegovi odnosi« (Krajnc, 2014, str.171). V medosebnih odnosih, še zlasti
v partnerstvu, posameznik zadovoljuje svoje čustvene potrebe, se razvija in oblikuje svojo
osebnost (prav tam). V odnosu s partnerjem hote ali nehote, zavedno ali nezavedno vplivamo
drug na drugega in za kvaliteto odnosa sta odgovorna oba.
Kvaliteten odnos je po mnenju avtorice Krajnc (2014) tisti odnos, kjer si partnerja postavljata
meje in hkrati drug drugemu dopuščata izražanje svojih potreb, hotenj, osebnih lastnosti in
posebnosti, drug drugega upoštevata in v odnosu zadovoljujeta potrebe obeh. Glasser (1998)
pravi, da so za zadovoljevanje svojih potreb pomembni dobri odnosi.
Lewis (1996, v Gostečnik, 2001) je v svojih študijah opredelil temelj partnerskega odnosa, ki
je sestavljen iz petih komponent:
•

bližine, ki pomeni, da si partnerja želita biti drug z drugim,
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•

zaveze, ki pomeni odločitev, da se bosta partnerja trudila za njun odnos,

•

intimnosti, ki je povezana z ljubeznijo, zadovoljstvom, zaupanjem, predajanju in
razumevanjem partnerja,

•

separiranosti, kar pomeni, da partnerja drug drugega sprejemata,

•

moči, ki se kaže v tem, da partnerja ustvarjata enakopravnost pri soočanju z
različnostjo.

2. 1. 1

Razvoj partnerskega odnosa

Partnerski odnos se najpogosteje začne z zaljubljenostjo, ki pa je ne smemo povsem enačiti z
ljubeznijo. V fazi zaljubljenosti imamo občutek, da smo najsrečnejša oseba na svetu, smo zelo
evforični, takrat se nam partner zdi popoln, njegove slabosti, pomanjkljivosti zmanjšujemo ali
jih sploh ne vidimo, pomeni nam vse.
Za zaljubljenost je značilno zelo prijetno občutje, ki privede do tega, da se zaljubljenec
osredotoči na osebo, v katero je zaljubljen, in ta oseba postane zanj vir užitka (Milivojević,
2008). V zaljubljenosti je naš razum zamegljen in šele takrat, ko zaljubljenost mine, lahko
začnemo graditi partnerski odnos, v katerem je pomembna ljubezen, za katero se moramo
odločiti in se zanjo truditi, saj ljubezen ne obstaja sama po sebi, temveč obstaja samo oseba,
ki ljubi in je ljubljena (Gostečnik 1999, Milivojević, 2007). Ljubezen sestavljata dve čustvi:
eno je čustvo biti ljubljen, ki se pojavlja takrat, ko čutimo, da nas nekdo ljubi in smo objekt
ljubezni, drugo čustvo je čustvo ljubiti, kadar nekoga ljubimo in mu dajemo svojo ljubezen
(Milivojević, 2007, 2008).
Na nastajanje in oblikovanje partnerskih odnosov ima na začetku zelo močan vpliv
medosebna privlačnost (telesna in spolna privlačnost, starost, podobnost, bližina), in prav
telesna privlačnost je pri navezovanju partnerstva bolj pomembna moškim kot ženskam
(Musek, 1995).
Ker pa je partnerski odnos proces, ki se razvija dlje časa, sta Levinger in Snoek (1972, v
Musek, 1995) razvoj medosebnih odnosov prikazala v štirih stopnjah, ki si sledijo druga za
drugo. Prvo stopnjo sta imenovala »ničelni stik«, ko osebi še ne poznata druga druge. Druga
stopnja je »bežni stik«, v kateri sta osebi že izvedeli nekaj druga o drugi, a še nista imeli
konkretnega stika. Na tretji stopnji, ki ji pravita »površinski stik« se začne bežno spoznavanje.
4
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Poglabljanje teh stikov pa vodi v četrto stopnjo, to je »vzajemni stik«, kjer se začnejo
dejavnosti in doživljanja obeh oseb prepletati. In prav vzajemnost je izhodišče za tesnejše
odnose (prijateljstvo, partnerstvo, ljubezenski odnosi).

Slika 1: Štiri stopnje v razvoju medosebnih odnosov

Kot sem že omenila, se lahko partnerski odnosi razvijajo in oblikujejo skozi vse življenje in
tako Levinger (1980, v Musek, 1995) govori o petih stopnjah razvoja partnerskega odnosa. To
so: privlačnost, izgradnja odnosa, nadaljevanje odnosa, slabšanje in prekinitev odnosa.

Slika 2: Razvoj partnerskega odnosa
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T. Lamovec (1993) pa meni, da je prvi pogoj, da se nek odnos lahko razvija, zaupanje. Pri
zaupanju ne gre za nekaj stabilnega, ampak za nekaj, kar se vedno znova potrjuje ali ruši. O
pristnem zaupanju lahko govorimo takrat, ko so združeni štirje elementi: tveganje, odvisnost
od drugega, možnost negativnega izida in prepričanje o ugodnem izidu. Zaupanje se razvija
na način, da sprejemamo mišljenje, čustva in reakcije drugega ter mu nudimo podporo in
sodelovanje. Stopnja zaupanja se v odnosu spreminja v skladu z zmožnostjo in s
pripravljenostjo posameznikov, da zaupajo in so vredni zaupanja. Zaupljivo obnašanje
pomeni, da smo pripravljeni tvegati in pokazati svojo ranljivost. Zaupanja vredno obnašanje
pa je tisto, ki zagotavlja ugodne posledice (sprejemanje, podpora, recipročnost
samorazkrivanja) tako, da drugemu ni žal, ker se nam je razkril (prav tam). Prav zaradi
nesposobnosti posameznikov, da bi zaupali sebi in drugemu pa se običajno pojavijo prve krize
v odnosu.

2. 1. 2

Ljubezen v partnerskem odnosu

»Ljubezen je prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do objekta, ki ga doživlja kot zelo
dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta.« (Milivojević, 2008, str. 620).
Za kvaliteten in dolgotrajen partnerski odnos je po mojem mnenju zelo pomembna ljubezen,
ki temelji na iskrenosti in zaupanju. Kot je zapisal Musek (1995) naj bi zakon, temeljna zveza
med dvema človekoma v mnogih kulturah temeljila prav na ljubezni in v naši kulturi je
ljubezen temelj zakonskega in družinskega življenja. Ljubezen, ki se razvije v zakonu oz.
trajnem partnerskem odnosu nam daje močan občutek povezanosti (Nastran Ule, 1993).
Milivojević (2007) pravi, da moramo ljubezen razumeti kot odnos, ne le kot čustvo ali
dejanje. Šele ko ljubezen razumemo kot ljubezenski odnos, ta dobi svoj obstoj in stabilnost.
Takšen odnos je v osnovi zasnovan na čustvu ljubezni, na vedenju in dejanju, s katerim se
izraža ljubezen, in poleg ljubezenskih čustev je v njem prostor tudi za druga čustva in
drugačno vedenje.
Sternberg (1986, v Musek 2010) ugotavlja, da ljubezen sestavljajo tri dimenzije: intimnost,
strastnost in zavezanost, ki pa so za partnerski odnos zelo pomembne. Intimnost vsebuje
težnjo po bližini, kaže se v medsebojni povezanosti, toplini, odkritosti, čustveni podpori,
razumevanju in skrbi za partnerja. Strast vsebuje gonila, ki vodijo v fizično privlačnost in
6
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željo po seksualnosti. Kaže se kot želja po zadovoljitvi različnih potreb v odnosu do partnerja.
Zavezanost ali odločenost pa vsebuje odločitev, da nekoga ljubimo in da bomo to ljubezen
vzdrževali ter v odnosu vztrajali kljub vsem težavam, ki nastopijo v partnerstvu.
Glede na zgoraj omenjene dimenzije ljubezni po Sternbergu (prav tam) ločimo sedem tipov
ljubezenskega odnosa, in sicer: »ugajanje«, kjer je prisotna intimnost, »prazna ljubezen«, pri
kateri je prisotna zavezanost, »strastna ljubezen«, kjer gre za prisotnost strastnosti,
»romantična ljubezen«, kjer sta prisotni strastnost in intimnost, »tovariška ljubezen«, v kateri
sta prisotni intimnost in zavezanost, »nora ljubezen«, kjer sta prisotni strastnost in zavezanost
in »popolna ljubezen«, pri kateri je opažena prisotnost vseh treh dimenzij.

Slika 3: Tipi ljubezenskega odnosa in sestavine (dimenzije) ljubezni

7
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Komunikacija med partnerjema

Tako za sam odnos kot tudi pri konfliktih in reševanju le-teh je zelo pomembna komunikacija
med partnerjema. Pri tem pa je seveda skoraj nujno, da je komunikacija pozitivna,
obojestranska, da med partnerjema poteka dialog. Harris (2007, v Krajnc, 2014) pravi, da je
osnova za dialog priznanje »jaz sem ok, ti si ok«. Tako partnerja dovolita drug drugemu, da
sta v odnosu prisotna oba. Konflikte rešujeta z dialogom, brez frustracij, oba imata možnost
izražanja in uveljavljanja in vsak od njiju ima možnost, da izraža lastne občutke in interese
(prav tam).
Prav tako je pomembna kongruentna komunikacija, ko se besede ujemajo z neverbalno
govorico tako enega kot drugega, ko posameznik lahko pokaže, kar zares čuti, ne da bi ga
partner pri tem ogrožal ali iskrenost sogovornika izrabil, in ki obema vliva zaupanje, da bosta
konflikt uspešno rešila (Krajnc, 2014).
Ventriglia in R. Della Valle (2013) izpostavita vidike, ki so pomembni pri vzpostavitvi
konstruktivne komunikacije s partnerjem:
•

znati poslušati,

•

osredotočenost na bistvo pogovora tukaj in zdaj,

•

opisati svoje čustvene odzive na partnerjevo vedenje brez obtoževanja,

•

na partnerjevo potezo odgovoriti naravnost,

•

potrebna je izpoved,

•

jasno sporočanje potreb, idej, želja, načrtov,

•

zavedanje, da partner ne zna čarati,

•

izogibanje »branju misli«.

V partnerskem odnosu običajno pričakujemo, da se lahko svobodno izkašljamo, izrazimo vsa
svoja mnenja neposredno, brez vsakršnih zavor. V mnogih zvezah omenjena taktika dobro
deluje. Kadar pa gre za občutljivo temo, kadar obstaja konflikt mnenj ali interesov, kadar je
partner utrujen ali pod stresom, se tak pristop po večini izkaže kot neuspešen. Lahko se zgodi,
da ko en partner želi od drugega neposreden odgovor, se drugi razjezi, ker želi, da bi nekatere
stvari ostale neizrečene. Nekateri se v partnerskem odnosu bojijo, da bo partner jezen,
prizadet ali nesproščen, če bodo v komunikaciji takšni, kakršni so. Partner pa je v bistvu jezen
ali prizadet zaradi načina, na katerega mu je nekaj povedano. Zato je izjemnega pomena, da se
8
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partnerja naučita razvijanja novih govornih navad, ki naj bodo bolj diplomatske, z
ljubeznivejšim tonom. Spremembe tovrstnih vzorcev običajno zahtevajo veliko napora, a se
splača potruditi, saj to posledično pomeni manj konfliktov in lahko privede do izboljšanja
odnosa (Beck, 2013).
Tako avtor (prav tam) govori o petih temeljnih pravilih pogovora med partnerjema:
•

Potrebno je preklopiti na partnerjev kanal. Za uspešen pogovor morata biti partnerja
med seboj uglašena, truditi se morata za vzpostavitev smiselnega stika. Pomembno je,
da si preko pogovora pokažeta, da se lahko vživita v čustva drug drugega.

•

Potrebno je dati vedeti, da poslušate. Raziskave so pokazale, da obstaja glede
poslušanja razlika med spoloma: ženske med poslušanjem preko zvočnih signalov kot
so: »mh«, »aha« in »ja«, dajejo vtis, da sledijo govoru, medtem ko so moški načeloma
bolj nagnjeni k molčanju. Pravi pogovor pomeni vzajemno izmenjavo informacij in
idej. Za partnerja, ki je bolj molčeče narave je pomembno, da se nauči oddajati
nebesedne signale, s čimer vliva v poslušalca gotovost, da ga dejansko posluša.

•

Prepovedano je skakanje v besedo, saj lahko pri sogovorniku sproži veliko negativnih
misli in partner to dojame kot izraz egocentrizma ali nestrinjanje drugega partnerja.

•

Vprašanja je potrebno postavljati spretno. Vprašanja, ki se začnejo z »zakaj«, pogosto
v sogovorniku vzbujajo občutek obtoževanja, zato je bolje uporabiti druge načine
spraševanja.

•

Uporabljati je potrebno diplomacijo in takt. Vsak posameznik ima kakšno občutljivo
področje, na katerem ga drugi zlahka prizadene. V partnerskem odnosu je to še
posebej potrebno ozavestiti in upoštevati.

2. 1. 3. 1 Nekonstruktivna partnerska komunikacija
Komunikacija je ključnega pomena za razvoj in obstoj partnerskega odnosa. Kadar je
komunikacija med partnerjema slaba oz. je skorajda ni, je vzdušje v odnosu slabo in ni
vzpostavljeno ravnovesje med partnerjema. Velikokrat je povod za manjše prepire ali
konflikte prav nekonstruktivna komunikacija med partnerjema.
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Avtorja Engl in Thurmaier (2005) navajata vzorce nekonstruktivne komunikacije med
partnerjema, ki se jih velikokrat poslužujemo:
•

Pogosto eden ali oba partnerja posredno izražata svoje želje, potrebe, saj menita, da
lahko z neposrednim izražanjem izgubita drug drugega.

•

Potlačevanje neprijetnih čustev namesto pojasnjevanja lastnih občutkov.

•

Negativna sporočila, s katerimi pripisujemo lastne občutke partnerju; posledično se pri
partner odreagira z obrambno naravnanostjo.

•

Pogoste so posplošitve, kot so vedno, nikoli, ki služijo izražanju jeze na partnerja.

•

Pripisovanje negativnih lastnosti na partnerjevo osebnost in ne na moteče vedenje.

•

Pripisovanje krivde, pri čemer partnerja obtožujemo, namesto da bi se z njim
pogovorili.

•

Negativne razlage, s katerimi lahko partnerja razvrednotimo.

•

Utemeljevanje, s katerimi hočemo partnerju dokazat svoj prav.

Posledice takšne komunikacije so pogosto takšne, da partnerja sicer živita skupaj, vendar ne
drug z drugim in za drugega, temveč zgolj drug ob drugem in še huje, drug proti drugemu.
Takšni partnerji imajo pomanjkljive sposobnosti za reševanje konfliktov in posledično se
skrha tudi njihov odnos (prav tam).

2. 2

PARTNERSKI KONFLIKT

V vsakem medosebnem odnosu, seveda tudi v odnosu med partnerjema, se pojavljajo
konflikti, ki jih avtorica Lamovec (1993) opredeli kot nasprotujoča si mnenja ali interese.
»Situacije, v kateri dejanje ene osebe onemogoča, otežuje ali ovira dejanje druge osebe,
označujemo kot medosebni konflikt. Konflikt lahko izvira iz razlik v ciljih posameznikov, iz
razlik v načinih njihovega uresničevanja ali pa iz razlik med potrebami in pričakovanji
posameznika v odnosu do druge osebe« (prav tam, str. 61).
Konflikti so kritični dogodki, ki lahko oslabijo ali okrepijo odnos. Lahko so produktivni, saj
ustvarijo globlje razumevanje, bližino in spoštovanje ali pa so uničujoči, saj povzročajo
zamero, sovraštvo, ločitev (Nadig, 2010).
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Konflikti so v odnosih med partnerjema neizogibni, so del življenja. Mnogi ljudje menijo, da
konflikti slabo vplivajo na partnerski odnos in da se jim je treba izogibati, saj so le-ti krivi za
nesoglasja med partnerjema, prepire, nasilje, ločitve. V resnici pa je vzrok za vse to v
nesposobnosti reševanja konfliktov na konstruktiven način. Kot še pove avtorica Lamovec
(1993), je popolna odsotnost konfliktov v odnosu znak odtujenosti, nezainteresiranosti in
apatije. Tudi M. Nastran Ule (1993) pravi, da čim bolj intimen je odnos, tem večja možnost za
konflikt obstaja, kar po njenem hkrati tudi pomeni, da ljudje pogosto potiskajo nezadovoljstvo
v ozadje ravno zaradi pomembnosti odnosa in strahu pred ogrožanjem le-tega.
V preteklosti je bila ženska v podrejenem položaju. Večinoma je prevzemala vlogo »bodi tiho
in spoštuj moža«, ker je bila od njega odvisna. V času tradicionalne ženske vloge je bilo v
odnosu konfliktov malo ali skoraj nič, bil pa je neintimen, kjer je bila ena stran podrejena,
drug z drugim največkrat čustev, občutkov, lahko celo prepričanj nista delila. V današnjem
času, času emancipiranosti žensk pa se vloge spreminjajo, manj je tradicionalnih prepričanj,
da mora ženska moškemu biti na uslugo in zadovoljevati njegovih potreb. Te družbene
spremembe se odražajo v bolj kvalitetnih, bolj poglobljenih odnosih, več je odločanj za
strokovna svetovanja, hkrati pa tudi možnosti izbire, da odnos prekinemo in si za partnerja
poiščemo drugega človeka.
Milivojević (2008) navaja, da večina avtorjev konflikt definira z naslednjimi tremi elementi:
nezdružljivost ciljev, izraženo nasprotovanje in soodvisnost, ki je nujna za doseganje ciljev.
Prav tako Milivojević (prav tam, 2008), podobno kot T. Lamovec (1993) dejanje (natančneje
nasilje in prepir) vidi kot poskus reševanja konflikta in ne kot del konflikta. Iršič (2007) pa
opredeli konflikt kot stanje nasprotujočih si teženj, pri čemer gre za medsebojno
nasprotovanje različnih potreb, želja, interesov, čustev in ravnanja. Ravno nasprotja v
pričakovanjih in nezmožnost konstruktivnega reševanja nesoglasij so velikokrat razlog za
konflikte med partnerjema (Derlega, Rose in Winstead, 1997).
Kot o odnosu pa Gostečnik (2001) podobno govori tudi o partnerskem konfliktu. Konflikt
med partnerjema je po njegovi definiciji ponovna aktualizacija ponotranjenih konfliktov, ki
jih partnerja nosita v sebi, kar pomeni, da najpomembnejši del njunega odnosa postaja tisto,
česar kot otroka nista smela ne čutiti, niti pomisliti ali izraziti. Po njegovem mnenju se
konflikt začne s prekinitvijo romantične ljubezni, ki ga spremljata dva osnovna odnosa
merjenja moči med partnerjema: odnos zahteva-umik in odnos spor-izogibanje.
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Odnos zahteva-umik je sestavljen iz petih stopenj:
•

eden od partnerjev zahteva odzivnost, bližino, razumevanje, medtem ko drugi
odgovarja z molkom, umikom in neodzivnostjo;

•

eden od partnerjev povečuje pritisk na drugega in ta se še bolj umika;

•

partner, ki zahteva odzivnost se začne razočaran umikati in takrat se pri drugem
partnerju prebudi strah pred osamljenostjo, zato se začne previdno bližati;

•

partnerja napadata drug drugega, kar lahko pripelje do čustvene vojne;

•

partnerja se umirita, se pomakneta v zavetje in tam ostaneta dokler ne pride do novega
spora in se vse ponovi.

Odnos spor-izogibanje: oba partnerja se tako bojita konflikta, da naredita vse, da se mu
izogneta. Partnerja se drug drugemu bojita povedati, kar zares čutita, mislita, doživljata, ker ju
je strah vsakih večjih nesoglasij. V tem odnosu pride do navideznega razumevanja, zanikanja
resničnosti, ki pa lahko vodi v različne oblike psihične vznemirjenosti (Gostečnik, 1999). Med
konflikti partnerja običajno čustveno reagirata drug na drugega (Kerr, 1988, v Gostečnik,
2001). Oba omenjena odnosa izzoveta negativna, neprijetna čustva, ki niso osrečujoča v
nasprotju s čustvi ob konstrukitvnem reševanju. Ta dajejo konfliktom neprijeten prizven,
čemur se ljudje raje izognejo, a T. Lamovec (1993), kot sem že omenila, poudarja, da je
težava pri konfliktih le nezmožnost konstruktivnega reševanja.
Tako moški kot ženske pa pripisujejo v partnerskih odnosih več povodov za konflikte med
partnerjema ženskam. Hendrick (1981, v Derlega 1997), vidi razlog v tem, da se ženske želijo
o problemu pogovarjati, moški pa se temu raje izognejo.

2. 2. 1

Stopnje partnerskega konflikta

Partnerski konflikt zaznamujejo naslednje stopnje, ki jih poznamo tudi v procesu žalovanja
(Gostečnik, 2001):
•

Šok: partnerja doživita šok, ko začneta ugotavljati, da drugi ni tako popoln, kot smo si
predstavljali, da te partner lahko rani in ne izpolnjuje vseh tvojih potreb in želja. Pride
do spoznanja, da sta ponovno vpletena v bolečo čustveno igro, ki jima je že poznana.
Gre za veliko razočaranje, na katerega ni mogoče razumsko odgovoriti ali čustveno
mirno odreagirati. Ta stopnja se pojavi ob prvem odprtem konfliktu.
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Zanikanje: ob zavedanju, da odločitev za skupno življenje vodi v nova razočaranja, se
pojavi zanikanje. Pri tem gre za obrambni mehanizem, ki jima pomagati prelagati
težave in probleme in onemogoča kakršnekoli spremembe.

•

Jeza: se pojavi ob spoznanju, da ne bo nikoli drugače in da nas prav oseba, ob kateri
naj bi se počutili varno in ljubljeno, lahko najbolj rani. Ob nezmožnosti, da bi
partnerja drug drugemu odkrito povedala, kaj ju je zares prizadelo, se jeza samo še
povečuje, zato se je partnerja skušata čim bolj izogibati.

•

Žalost in depresija: partnerja tlačita svojo jezo in si ob tem zadajata nove rane. Ideja o
idealnem partnerju se razblini, ostane le napačno mišljenje o tem, kako se je partner
spremenil, kar vodi v občutek globoke žalosti ali celo depresije.

•

Pogajanje: na tej stopnji začneta partnerja z odnosom, ki temelji na osnovi »daj-dam«,
kar pomeni: »če boš ti naredil to, bom jaz to.« S tem se začneta oddaljevati drug od
drugega, težave se poglabljajo in konflikti ostanejo nerazrešeni.

•

Obup: partnerja se začneta zavedati, da tistega, kar sta si želela oz. drug od drugega
pričakovala tudi sama nista zmožna dajati. Spoznata, da sta oba zelo ranljiva in z
mislijo na še večjo in globljo ranljivost se začneta drug drugega bati, kar vodi v obup.

•

Ločitev: nastopi, ko se znajdeta v razočaranju in obupu brez izhoda. Menita, da so
njuni spori nerazrešljivi, živita v dveh različnih intimnih svetovih, kjer se počutita
varno. Tako pride do čustvene ali pa dejanske prekinitve njune zveze.

2. 2. 2

Načini reševanja konfliktov

Konflikti so sestavni del partnerskih odnosov in le-ti zaradi njih velikokrat trpijo.
Spoprijemanje s konflikti je zahtevno za oba partnerja in neustrezno ravnanje z njimi lahko
vodi do krize v odnosu. Brajša (1986) pravi, da je ta lahko koristna, če pelje v reševanje
nakopičenih konfliktov. Z izogibanjem reševanja problemov ne storimo ničesar, ključno je
ravnanje s konflikti.
Različni avtorji opisujejo različne stile, načine reševanja konfliktov. Na konflikte se
odzovemo na različne načine. T. Lamovec (1993) in Iršič (2004) govorita o petih stilih
reševanja konfliktov med partnerjema. To so:
1.

Umik: pri tem stilu je značilno, da se posameznik odpove svojim osebnim ciljem,
saj ne verjame, da je problem možno rešiti, sam konflikt pa doživlja kot nevarnost.
Osebni cilji in odnosi nimajo visoke vrednosti.
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2. Prevlada: pri tej strategiji skuša posameznik drugega prisiliti, da sprejme njegovo
idejo o rešitvi konflikta. Osebni interesi posameznika so zelo pomembni, odnos oz
interesi drugega pa ne.
3. Zglajevanje: za zglajevanje je značilno, da skuša posameznik konflikt čimprej
zgladiti, da drugi ne bi bil prizadet. Lastni interesi posamezniku niso dovolj
pomembni, v ospredje postavlja dobre odnose oz. dobro vzdušje.
4. Kompromis: pri kompromisu gre za iskanje skupne rešitve, pri čemer oba nekaj
pridobita, pa čeprav rešitev ni za nobenega od partnerjev idealna. Osebni interesi
in odnosi so pomembni do določene mere, zato posameznik poskuša doseči
kompromis.
5. Konfrontacija ali razreševanje: pri tej strategiji posameznik išče in sprejme samo
tisto rešitev, ki zadovolji oba. Lastni interesi, interesi partnerja in odnos so obema
zelo pomembni, zato skušata najti optimalno rešitev. Konflikt se doživlja kot
možnost za izboljšanje odnosa.

Slika 4: Stili odzivanja na konflikt v odvisnosti od pomembnosti lastnega interesa in pomembnosti odnosa

Po Glasserjevi (1998) definiciji sta partnerja združeni vodji njegovih in njenih potreb po
ljubezni, moči in svobodi in kadarkoli pride v zakonu do napetosti, pomeni, da se je
ravnotežje med temi šestimi potrebami podrlo. Kadar pride do nesporazuma, težav,
nestrinjanja, je vse, kar partnerja lahko dosežeta, kompromis. Pot do kompromisa je teorija
izbire; prerekanje, modrovanje in poskusi nadzorovanja pa vodijo v razraščanje konflikta. Kot
eno izmed možnosti uporabe teorije izbire pri reševanju konfliktov v zakonu Glasser (prav
tam) omenja krog rešitve. Partnerja na tla narišeta velik namišljen krog in vstopita vanj. V
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krogu rešitve obstajajo tri stranke: moški, ženska in odnos oz. zakon sam. Pogoj za
razreševanje konfliktov na ta način je, da oba poznata teorijo izbire in da ima njun odnos oz
zakon prednost pred hotenji vsakega posameznika. Ko vstopita v krog rešitve, se dogovorita,
da njunega odnosa ne bosta ogrožala in drug drugega ne bosta silila v nekaj, česar sama ne bi
želela storiti. Ne glede na težavo pa morata ostati v krogu in najti rešitev. V krogu vsak pove,
kaj je za njun odnos pripravljen narediti in nato skušata v okviru teh omejitev doseči
kompromis. Dokler sta ob pripravljena na kompromise, se bodo nesporazumi pojavljali, a tudi
reševali. Težavo lahko rešujeta več dni, pomembno je le, da noben od partnerjev ne izstopi iz
kroga. Če nista oba v krogu, se ne moreta pogajati in težav ni mogoče rešiti, kmalu prevlada
zunanji nadzor in odnos oz. zakon se razbije.
Tudi K. Anderson (2007) pri uspešnem reševanju konfliktov omenja krožno potovanje. Pravi,
da so pri tem pomembni štirje koraki, ki jih moramo upoštevati, če želimo rešiti konflikt. To
so:
1. Ugotoviti, katera je naša glavna potreba: pomembno je, da se vprašamo kaj si želimo
in kaj je za nas bistveno, se soočimo z resnico.
2. Spoznati glavno potrebo drugega: potrebno se je vprašati, kaj partner najbolj potrebuje
in kaj je zanj najpomembnejše, mu stopimo nasproti.
3. Poslušanje partnerja: pomembno je, da znamo prisluhniti in da smo spoštljivi tako v
besedah kot v vedenju.
4. Predlog rešitve, ki bo zadovoljiva za uresničitev glavnih potreb obeh partnerjev.
Pomembno je, da partnerja pri reševanju konfliktov upoštevata potrebe in interese
obeh.
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Slika 5: Diagram štirih korakov v krožnem potovanju pri reševanju konfliktov

2. 2. 3

Vpliv konfliktov na odnos

Konflikti vplivajo na odnos pozitivno ali negativno. Brajša (1978, v Krajnc 2014) pravi, da so
za zdrav partnerski odnos konflikti nujni. Le-ti prevetrijo nasprotovanja med partnerjema in v
odnosu odpravijo nakopičene napetosti ter ga s tem poživijo. Zato so konflikti za zdrav
medosebni odnos potrebni, ni pa vseeno, kako jih rešujemo. Če znamo konflikte reševati na
konstruktiven način, tako da upoštevamo partnerja in ne le sebe, so le-ti pomembno sredstvo
za vzdrževanje odnosa (Kranjc, 2014).
»Občutek partnerjev, da sta konflikt uspešno rešila, ju čustveno nadgradi in njun odnos še
obogati.« (prav tam, str.251).
Čeprav med ljudmi vlada prepričanje, da so konflikti nezaželeni, pa imajo le-ti, kot sem že
omenila, pozitivno plat, če jih rešujemo na konstruktiven način (Lamovec, 1993):
1. Konflikti pripomorejo, da v odnosu ozavestimo težave, ki jih je potrebno razrešiti.
2. Konflikti spodbujajo spremembe (nova znanja, navade in spretnosti).
3. Konflikti mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočanje s težavami.
4. Konflikti razbijajo monotonost in spodbujajo nove interese ter vnašajo v odnos
dinamiko.
5. Konflikti pogosto pripomorejo k ustreznejši odločitvi (nestrinjanje z druge strani
prinaša tehtnejši premislek).
6. Konflikti znižujejo napetost v vsakdanjih odnosih.
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7. V konfliktu bolje spoznavamo sebe (kaj nam je pomembno, kaj nas spravi v jezo, česa
nas je strah ipd.).
8. Konflikti obogatijo in poglobijo odnos, saj utrjujejo prepričanje, da je odnos sposoben
kljubovati težavam, problemom.
Iršič (2010) omenjenim osmim dodaja še naslednje:
9. V konfliktu bolje spoznamo drugega.
10. Konflikti spodbujajo osebno rast.
11. Razrešeni konflikti povečujejo in utrjujejo sposobnost uspešnega reševanja konfliktov.
12. Konflikti lahko prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta oz.
življenja.
13. Konflikti prinašajo višjo raven kulture v interakciji in omogočajo intenzivnejše
sodelovanje.
14. Razrešeni konflikti omogočajo večje zaupanje drug drugemu ali samemu sebi.
Znaki konstruktivno rešenega konflikta pa so (Lamovec, 1993):
1. Odnos postaja trdnejši, poveča se pripravljenost za sodelovanje in komuniciranje.
2. Poveča se medsebojno zaupanje in naklonjenost.
3.

Oba partnerja imata občutek, da sta nekaj pridobila.

4. Izboljša se sposobnost za nadaljnje reševanje konfliktov.
Tudi Kerr (1988, v Gostečnik, 2001) na osnovi svojih raziskav trdi, da partnerski konflikt
večkrat omogoča stabilnost v odnosu in nudi razrešitev konfliktnim odnosom med
partnerjema, v smislu potrebe po čustveni bližini oz. potrebe po strahu pred to bližino.
Do sedaj sem govorila le o pozitivnih vidikih konstruktivno rešenih konfliktov, prav tako pa
imajo tudi nerazrešeni konflikti svoje posledice za odnos. Te se kažejo v upadu komunikacije
in slabši kvaliteti odnosa, lahko pride tudi do nasilja, zatiranja, psihosomatskih motenj.
Prikrivanje, izogibanje in negiranje konfliktov oddaljuje partnerja drug od drugega, odnos
postaja vedno bolj monoton in brez čustev. Človek se v takem odnosu počuti izdanega,
neupoštevanega, saj mu drugi posredno sporoča: »Ti zame ne obstajaš.« Destruktivno
reševanje konfliktov prizadene partnerja v odnosu in je ponižujoče. Partnerja se v takem
odnosu vedno bolj oddaljujeta in lahko pride do njegovega razpada (Iršič, 2010, Krajnc,
2014).
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Ali bo odnos zdrav ali nezdrav, obojestransko zadovoljujoč ali nezadovoljiv, prijazen ali
neprijazen, zdrav ali nezdrav, globok ali plitek, intimen ali hladen torej ni odvisno od količine
konfliktov, ampak od njihove razrešitve (Nadig, 2010).

2. 2. 4

Oblike pomoči pri reševanju konfliktov

Kadar se partnerja znajdeta v konfliktnih situacijah in ne zmoreta ali ne znata konstruktivno
rešiti konflikta, lahko poiščeta strokovno pomoč. Musek (1999) uvršča tako psihoterapijo kot
psihološko svetovanje med metode vplivanja, ki pomenijo uporabo psiholoških spoznanj z
namenom, da bi v želeni smeri vplivali na duševno delovanje posameznika ali para. Pri
svetovanju gre za posredovanje spodbud in nasvetov, ki naj posamezniku ali skupini (v
primeru družinskega svetovanja) pomaga doseči pomembne cilje (npr. boljšo prilagoditev,
večjo uspešnost, boljše spoprijemanje s stresi, kriznimi situacijami ipd.). Psihoterapija pa je
po mnenju avtorja usmerjena k psihološkemu odpravljanju psihičnih in osebnostnih težav ter
motenj (prav tam). In prav ta oblika pomoči je v današnjem času pri posameznikih, parih,
družinah vse bolj iskana. Obstajajo različni psihoterapevtskih pristopi, ki pomagajo
posamezniku ali partnerjema pri reševanju konfliktov in posledično njunega odnosa. Tako
lahko partnersko terapijo razumemo kot del psihohigiene za bolj kakovostno življenje v dvoje.
Različne terapije so usmerjenje v različne teoretske koncepte in načine delovanja, metode in
tehnike:
•

Analitsko orientirana psihoterapija, pri kateri gre predvsem za odkrivanje,
prepoznavanje in razumevanje nezavednih pomenov in ostankov pretekle osebne
izkušnje, ki vpliva na vedenjske vzorce v sedanjosti (Kreš, 2010).

•

Gestalt terapija: ta pristop človeka obravnava kot celosten organizem. Razume ga kot
na gugalnici – prihaja iz preteklosti in ga odnaša v prihodnost, samo tukaj in sedaj pa
lahko nekaj naredi. V tem procesu posameznik preko diferenciacije doživljanja
artikulira svoje potrebe, zaznava možnosti in ovire za njihovo zadovoljitev v okolju ter
jih poskuša na najboljši možen način zadovoljiti, zato da lahko ponovno vzpostavi
ravnovesje (Kreš, 2010).

•

Realitetna terapija uči ljudi usmerjati njihova življenja k bolj učinkovitim izbiram med
možnostmi, ki so na razpolago. Posameznik lahko vedno izbere vedenje, ki mu bo v
prihodnosti bolj učinkovito pomagalo potešiti njegove osnovne potrebe – ne glede na
dano situacijo. Posameznik ima vedno kontrolo ter tud možnost odločitve in izbire
nečesa drugega (Glasser, 1998).
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Imago partnerska terapija: eno izmed izhodišč te terapije govori o tem, da se ne
zaljubimo v ljubljeno osebo, ampak v podobo, ki jo nosimo v glavi. Imago je podoba
sličic, ki se je v nas oblikovala ob najpomembnejših pozitivnih in negativnih lastnostih
in vedenjih pomembnih oseb v našem otroštvu. Imago partnerska terapija preko
empatije in zavedanja spreminja vedenje, terapevt pa je pospeševalec, nekdo, ki olajša
komunikacijo med partnerjema (Kreš, 2010).

•

Relacijska družinska terapija: ta model pomoči je utemeljen na predpostavki, da se
ponavljajoči se vzorci odnosov v človeškem doživljanju, doživetja iz zgodnje
mladosti, telesne senzacije in temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo, stalno obnavljajo
na vseh treh nivojih doživljanja: sistemski, medosebni in intrapsihični ravni psihičnega
doživljanja posameznika. Dinamika odnosa med terapevtom in posameznikom
posamezniku omogoča, da na novo vzpostavi tiste vidike svojega življenja, ki so bili
odvrženi v primarni družini. (Gostečnik, 2011). Kot pravi Gostečnik: »Zakonski
problemi so namreč v samem jedru ponovni poskus popraviti, prerasti, obvladati in
izbrisati stare konflikte, ki imajo svoj izvor v infatilnih odnosih s starši« (prav tam, str.
287).

• Na čustva usmerjena terapija je osredotočena na pomoč partnerjema v stiski. Pristop
temelji na empiričnih metodah, katerih namen je pomagati ljudem izraziti, sprejeti,
urediti, osmisliti in preoblikovati čustva. Ta terapija sistematično, vendar prožno
pomaga klientom zavedati se in produktivno uporabljati čustva. Sestavljena je iz treh
osnovnih faz: zmanjševanje napetosti v komunikaciji, rekonstrukcija interakcijskih
vzorcev, utrjevanje odnosa in povezovanje partnerjev (Gostečnik, 2011).
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EMPIRIČNI DEL
3. 1

NAMEN

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti skladnost pogleda med partnerjema o tem, kakšni so
vzroki za njune konflikte, na kakšne načine jih rešujeta in kakšne so njune predstave o pomoči
v okoliščinah partnerskega konflikta.

3. 2

OPREDELITEV PROBLEMA

Navezovanje tesnih medosebnih stikov predstavlja pomembne socialne dogodke v življenju
vsakega človeka. Sem sodi tudi partnerstvo, ki je naravna potreba in hkrati vrednota, ki jo
priznavajo vse kulture, družbe in civilizacije (Musek, 2010).
Partnerstvo je zelo pomembna dimenzija v življenju posameznika. Vsakemu od nas
predstavlja nek življenjski okvir, marsikomu tudi polje osebne izpolnitve.
V vsakem odnosu večkrat pride do določenih napetosti, ki nastanejo zaradi različnih načinov
razmišljanja, čutenja ali delovanja. Napetosti pa vodijo v konflikte, ki velikokrat žal ostanejo
nerazrešeni. Posledice nerazrešenih konfliktov so lahko (čustvena) odtujenost med
partnerjema, iskanje strokovne pomoči ali celo ločitev (Krajnc, 2014).
Partnerske konflikte zaznavamo, doživljamo in rešujemo na različne načine in prav to sfero
odnosa sem želela raziskati in nato natančneje definirati (opisati) v svojem diplomskem delu.

3. 3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kakšni so vzroki za konflikte med partnerjema kot jih izpostavi posamezni partner?
2. Kako posamezni partner doživlja konflikte v odnosu?
3. Kako partnerja zaznavata soočanje s konflikti v odnosu oz. kako jih rešujeta?
4. Kako konflikti vplivajo na partnerski odnos?
5. Ali bi pri razreševanju konfliktov potrebovala pomoč in kakšna bi ta bila?
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RAZISKOVALNA METODA

Pri svojem delu sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja. Pri kvalitativnem
raziskovanju ne gre le za to, da bi preverili to ali ono hipotezo, ampak želimo priti do
celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu,
čeprav morda ne moremo prav vsakega elementa tega razumevanja takoj utemeljiti (Mesec,
1998).
Moj namen je bil spoznati perspektivo o temi raziskovanja skozi oči posameznikov oz. parov,
ki sem jih intervjuvala. Za kvalitativni pristop sem se odločila, ker nudi več prožnosti,
prilagajanja različnim situacijam. V ta namen sem uporabila delno strukturiran intervju.

3. 4. 1

Udeleženci raziskave

Udeleženca raziskave sta dva para (dve ženski in dva moška), ki sem ju izbrala priložnostno.
Oba para dobro poznam. Pri obeh primerih sta ženski moji prijateljici, njune partnerje sem
spoznala kasneje. Prvo intervjuvanko poznam iz fakultete, s katero sva tekom študija navezale
tesne prijateljske odnose, druga intervjuvanka pa je moja prijateljica že iz srednje šole. Prvi
par je poročen sedem let, v zvezi pa leto dlje, drugi par je poročen šest let, poznata pa se že 13
let. Oba para sta kmalu po vstopu v zvezo začela živeti v skupnem gospodinjstvu in hitro za
tem imela prvega otroka. Obema paroma je skupno to, da imata tri otroke. Prvi par živi v hiši
staršev moškega, kjer ima svoje stanovanje z ločenim vhodom, drugi pa v bloku. Zanimivo je
tudi to, da sta obe ženski edinki, moška pa imata dve oz. eno sestro. Ženski sta stari 32 in 35
let, moška pa 41 in 37 let. V obeh primerih sta moška starejša od svojih partnerk.
Ravno zaradi teme diplomske naloge, ki zajema področje osebne sfere partnerskega odnosa,
sem izbrala para, za katera sem vedela, da bosta pripravljena odkrito spregovoriti o konfliktih
v njunem odnosu.

3. 4. 2

Postopek zbiranja podatkov

V diplomskem delu sem za zbiranje podatkov uporabila metodo spraševanja in sicer delno
strukturiran intervju; okvirna vprašanja za intervju sem namreč oblikovala že pred izvedbo
intervjujev.
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Delno strukturiranim intervju sem izbrala zaradi določenih prednosti, saj lahko z njegovo
pomočjo raziskovalec dokaj natančno spozna intervjuvančeve misli, čustva in pomene, ki jih
intervjuvanec pripisuje določenim dogodkom, povezanih s temo raziskovanja. Prav tako je
delno strukturiran intervju prožna tehnika, saj jo lahko sproti prilagajamo različnim situacijam
(Vogrinc, 2008).
Na intervjuje sem se pripravila tako, da sem že prej sestavila vprašanja, ki sem jih med samo
izvedbo po potrebi prilagajala različnim okoliščinam oz. intervjuvancem. Prilagajanje je bilo
potrebno predvsem pri intervjujih z moškima, ki sta na vprašanja odgovarjala kratko, brez
dodatnih razlag, pojasnil. Vse štiri intervjuje sem opravila pri parih doma. Intervjuja s prvim
parom sem opravila 27.6.2016, z drugim parom pa 29.6.2016. Intervjuvala sem vsakega
posebej, v kratkem časovnem razmiku, tako da ni bilo možnosti medsebojne komunikacije
med partnerjema ali kakršnekoli izmenjave informacij. Prvi intervju sem izvedla z žensko in
je trajal 45 minut, nato še intervju z njenim partnerjem, ki je trajal le slabih 20 minut. Intervju
z drugo žensko je trajal dobre pol ure, intervju z njenim partnerjem pa le dobrih 20 minut.
Dolžina intervjujev je odvisna predvsem od komunikativnosti spraševanca. Vse štiri intervjuje
sem snemala s pomočjo diktafona, jih nato dobesedno pretipkala in vnesla v tabele
pripravljene za kodiranje.

3. 4. 3

Postopek analize podatkov

Pri obdelavi podatkov sem uporabila metodo kvalitativne analize vsebine, katere osnovna
značilnost je, da poteka iterativno, s stalnim vračanjem, s preverjanjem in z utrjevanjem v
prejšnjih korakih sprejetih ugotovitev. Tako vsak nov podatek vpliva na našo sliko o celoti in
jo vseskozi sproti spreminja. Obenem je za kvalitativno analizo vsebine značilno, da na
začetku o nekem problemu vemo zelo malo, na koncu pa nekaj več. Gre za t.i. kvalitativni
pristop, s pomočjo katerega raziskujemo posamezen primer (posameznika, skupnost) ali pa
majhno število primerov (v mojem primeru dva para), ki jih med seboj primerjamo (Mesec,
1998).
Najprej sem intervjuje dobesedno pretipkala in posamezen intervju večkrat prebrala. Pri
vsakemu intervjuju posebej sem določila vsebinsko pomembne dele besedila in jih podčrtala.
Tako sem dobila kodirne enote, vsaki posebej sem pripisala ustrezen pojem in s tem določila
kode 1. reda. Nato sem sorodne pojme med seboj združevala in določila kode 2. reda. Z
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združevanjem le-teh sem določila še kategorije, s pomočjo katerih sem analizirala intervjuje
in jih med seboj primerjala ter osnovala implicitno teorijo.

3. 5

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšni so vzroki za konflikte med partnerjema kot jih
izpostavi posamezni partner?
V prvem primeru oba partnerja kot glavni vzrok za nastanek konfliktov navajata
preutrujenost, preobremenjenost. Moški pravi, da do konfliktov najpogosteje pride med
vikendi predvsem »vsako soboto zjutraj, ker smo preutrujeni od tedna in napeti.« Gre za
nezmožnost dogovora o tem, kaj bo kdo naredil (v mislih ima hišna opravila), »se takoj ne
zmoremo zmeniti, kdo bo kaj naredil« ali za napačno interpretacijo v določenih situacijah;
razloži kot »nerazumevanja situacije, zahtev ali pa ponudbe in povpraševanja.« Konflikt
definira kot neskladje interesov ali pa nerazumevanje en drugega. Njegova partnerka konflikte
deli na nekaj čisto vsakdanjega ali nekaj globljega. Pravi, da so konflikti v partnerski zvezi
različne vrste. Tudi ona pove, da so vzrok za konflikte običajno vsakdanja opravila,
nepospravljanje za seboj, ki je v začetku zveze ni motilo, saj v začetni fazi zaljubljenosti
pomanjkljivosti oz. napake partnerja spregledamo ali jih sploh ne vidimo in nam določena
stvar ni moteča. Pove primer. »Pride iz službe, on hlače sleče, se preobleče v oblačila, ki jih
ima za doma, in tiste hlače potem visijo tam in visijo potem do zjutraj in če zjutraj nove
vzame, ker si kombinira k srajci druge, potem lahko visijo tudi do naslednjega dne čez desko
za likanje. Meni to od začetka ni bilo problem pospravljati, /…/« Njegovo nepospravljanje
opravičuje tudi z izkušnjami, ki jih ima partner s svojo mamo, ki mu je zmeraj hodila po sobi
in pospravljala za njim. Čeprav je prepričana, kot to večkrat poudari, da je glavni razlog za
konflikte nekje globlje. »V ozadju teh konfliktov je pa po moje nekaj drugega.« » Ker v bistvu
ni narobe, da zdaj nekdo nogavice ni pospravil ali pa omare zapre na način, ki tebi ni všeč, ne
vem, ali preveč zaloputne, ali pa vse hlače, ko pride iz službe, visijo nekje /.../«
Premišljuje o tem, da so to nerazrešene stvari iz otroštva, ki kasneje ob kakšnem manjšem
prepiru privrejo na dan. »Ko nisi zadovoljen v odnosu, ko ti nekaj v partnerstvu ne štima /…/,
ko ne dobiš od odnosa tisto kar potrebuješ /…/« Veliko govori o vplivu primarne družine.
Če se navežem na teorijo, Gostečnik (2001) pravi, da je zunanji konflikt le simptom notranje
podzavestne drame oz. ponovna aktualizacija ponotranjenih konfliktov, ki jih partnerja nosita
v sebi.
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Oba intervjuvanca prvega para povesta, da sta na začetku zveze imela več časa tako zase, za
svoje hobije kot drug za drugega in skupne hobije. Sedaj prevladujejo skrb za otroke, družino,
službene obveznosti in tako zmanjka časa zase in za partnerja, so tudi bolj utrujeni in
posledično je tudi konfliktov več. Ženska pove, da je: »naporno usklajevat službo in potem
družinsko življenje.«
Sogovornika drugega para za konflikte na začetku partnerske zveze ne najdeta vzrokov. Kot
sem že prej omenila, na začetku zveze prevladuje zaljubljenost, ko se ti partner zdi idealen,
brez napak in kot pove druga intervjuvanka, vzrokov za konflikt takrat skorajda ni. »Bila sem
zaljubljena in je bilo vse najlepše. Ko si zaljubljen, zaslepljen, itak ga ne poznaš, /…/« Šele,
ko začneš skupaj živeti, začneš partnerja spoznavati in po določenem času opaziš lastnosti,
stvari, ki jih prej nisi. »/…/ potem pa začneš spoznavati stvari in te določene stvari začnejo
motiti.« Intervjuvanec drugega para pove, da sta se na začetku zveze, preden sta začela živeti
skupaj, manj videvala, njuna srečanja niso bila pogosta, zato je bilo posledično tudi konfliktov
manj oz. jih sploh ni bilo: »manj, ker se nisva tudi preveč videvala, /.../« Menim, da je bil ta
čas namenjen romantiki, posvečanju drug drugemu, tako da ni bilo niti časa niti razloga za
prepire.
V sedanjosti je glavni razlog za konflikte običajno njeno nestrinjanje, neodobravanje
zadovoljevanja njegovih potreb, predvsem po zabavi in svobodi ter premalo namenjanju
pozornosti in izkazovanju ljubezni, kar potrebuje ona. Glasser (1998) izpostavlja, da je podrto
ravnotežje med potrebami po ljubezni, moči in svobodi obeh partnerjev krivo za napetosti v
zakonu. Nestrinjanje in neodobravanje potreb partnerja pa izpostavi kot nekonstruktivne
poskuse reševanja teh napetosti (prav tam). Skozi pogovor sem iz mimike obraza in
govorjenja intervjuvanke lahko razbrala, da jo njegovo pogosto druženje s prijatelji v večernih
urah zelo moti in je temu kmalu po začetku skupnega življenja namenjala veliko pozornosti,
se zaradi tega večkrat razburjala, jokala in prepirala. Po drugi strani pa ji je prav to, da partner
zna poskrbeti zase, da zna zadovoljiti svoje potrebe, lastne interese in se pri tem ne ozira na
druge, všeč in bi se tega rada naučila. »Všeč mi je, da zna poskrbeti zase in res, tega se jaz
skušam od njega učiti.« Počasi sprejema njegove navade in temu namenja vedno manj
pozornosti, zato je posledično tudi konfliktov manj. Prav tako oba intervjuvanca drugega para
povesta, da do konfliktov ne prihaja pogosto, saj pride do umika z ene ali druge strani. Ona:
»Zadnje čase zelo malo, zato ker sem se jaz umaknila«. On: »Jaz se izogibam konfliktom«,
pove da so zanj nepotrebni. Če pride do konflikta je to takrat, »ko ona zateži, če grem zvečer
ven.« In zanj so to brezvezene stvari.
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Ona pojmuje konflikt kot neko nesoglasje, ko se v nečem ne strinjaš, te nekaj moti, on pa na
vprašanje kaj je zanj konflikt, odgovori: »Kaj je konflikt? To je ... najbolje je, da si tiho. Jaz
sem tiho pri konfliktih, /…/« Zanimivo, kako zelo hitro razloži svojo vlogo in način vedenja,
ki ga v konfliktu zavzame. Ugotavljam, da bi to lahko bila značilnosti enega od odnosov
merjenja moči med partnerjema: odnos spor-izogibanje, ki ga definira Gostečnik (2001), ko se
partnerja drug drugemu bojita povedati, kar zares mislita, čutita, da ne bi prišlo do večjih
napetosti v odnosu.
Ugotovila sem, da partnerja kot vzrok za nastale konflikte navajata enake razloge in se njuno
videnje za nastali konflikt pri tem ne razlikuje, tako pri prvem kot pri drugem paru. Kot sem
že zapisala v teroretičnem delu, T. Lamovec (1993) izvore za konflikt navaja kot razlike v
ciljih posameznikov, v načinih njihovega uresničevanja ali kot razlike med potrebami in
pričakovanji posameznika v odnosu do druge osebe. Prva intervjuvanca kot izvore navajata
razlike v ciljih posameznikov; moški si želi ukvarjati več časa s svojimi hobiji, ženska si želi
lažjega usklajevanja družine in kariere. Druga dva sogovornika pa kot razlike med potrebami
in pričakovanji. Moški si želi zadovoljevati potrebe po svobodi, če se osredotočim na
Glasserja, žena pa predvsem po ljubezni.
Pri drugem paru je po njegovem mnenju bilo konfliktov manj na začetku zveze, po njenem pa
v sedanjosti. Pri tem pa moram omeniti, da partnerja začetek zveze pojmujeta različno. Ona
kot začetek zveze šteje dan, ko sta začela skupaj živeti, on pa že občasna srečanja, ki so trajala
par let preden so se razvila v resno zvezo.
Raziskovalno vprašanje 2: Kako posamezni partner doživlja konflikte v odnosu?
Pri prvem paru moški doživlja konflikte kot nekaj normalnega, kot del odnosa in posmehljivo
doda, da ne išče zavetja v raznih terapevtih. Njegova žena namreč obiskuje psihoterapevta, s
pomočjo katerega razrešuje določene stiske, ki izhajajo iz otroštva. Pri samih konfliktih pa
zelo težko prizna ženin prav in svojo zmoto ali kot sam pove: »Kadar ima ona prav, to mi je
najtežje sprejeti. Težko priznam, da sem se motil, normalno.«
Njegova žena konflikte doživlja kot nekaj, kar izhaja iz nje. »Letos sem ga doživljala, da sem
jaz slaba, kako jaz ne znam, da noben nima težav, da jih imam le jaz, kako so vsi v nekih
super zvezah in da je problem v meni.« Čuti potrebo po spremembi v odnosu, stremi k
spremembam, in k iskanju novih rešitev za izboljšanje odnosa, s katerimi pa je pri partnerju
povečini naletela na negativen odziv, kar je v njej ponovno sprožilo dvom vase in potrdilo
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njeno nizko samopodobo. Med konflikti pa ji je najtežje sprejeti, da se partner čustveno zapre
in umakne. »Da se čisto zapre čustveno in da tisti trenutek, ko se on zapre, tudi če bi jaz še
tako zelo vrtala, tudi če mi solze še tako tečejo, ga jaz ne bom prestavila.«
Druga intervjuvanka konflikte doživlja kot nekaj groznega: »Zame so to neke travme«. Kot
sem lahko razbrala iz intervjuja, to počutje izvira predvsem iz partnerjevega umika. Ko njo
nekaj moti, mu to pove, včasih tudi na grd način in on se umakne. Nič ne komentira in se ne
želi pogovarjati z njo. Njegov komentar: »Če tolče svoje, tolče, grem raje ven pa zaključimo.«
V času konflikta ji je podobno kot prvi sogovornici najtežje sprejeti moževo ignoranco in
umik: »To, da se umakne in gre. In me noče ne videti, ne slišati, ne…« Je zelo občutljiva,
čustvena oseba, to jo zelo prizadene in takrat se počuti zelo neprijetno, lahko bi rekla tudi
manjvredno. »Jaz pa takrat ful rabim objem in bližino, on pa gre. Je zadnjič rekel: Pusti me.
Kaj je hujšega? To mi je najtežje.«
On konflikte doživlja kot nekaj nepotrebnega in ponovno poudari, da se konfliktom skuša
izognit in v konfliktni situaciji s partnerko »nič ne sprejmem, ker se umaknem. Jaz ga
prebolim po svoje.« Ob teh besedah lahko zaznamo nezanimanje za čustva druge osebe,
nesposobnost empatije, izkazovanje topline, za kar pa vemo, da jo ženske še kako
potrebujemo, še posebej v takšnih neprijetnih situacijah. Ko sem v intervjuju vprašala, če je
bil kdaj priča konfliktom, je povedal, da jim je bil. Predvidevam, da je načina reševanja
konfliktov navajen iz primarne družine, ali pa se zaradi svojih bolečih izkušenj iz konfliktov
njegovih pomembnih drugih ni naučil drugega kot umika kot edinega sprejemljivega in
nebolečega načina reševanja konfliktov.
Pri obeh parih je v času konflikta prisoten odnos merjenja moči, ki ga Gostečnik (2001)
imenuje odnos zahteva-umik. Iz pripovedovanja intervjuvancev lahko rečem, da je razvidna
prva stopnja odnosa, ki se kaže v tem, da ženska zahteva odzivnost, bližino, razumevanje,
moški pa reagira z neodzivnostjo, molkom, umikom.
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Raziskovalno vprašanje 3 in 4: Kako partnerja zaznavata soočanje s konflikti v odnosu
oz. kako jih rešujeta in kako konflikti vplivajo na partnerski odnos?
Moški prvega para pove, da je prvi odziv na konflikt zelo buren, ki se sčasoma umiri in
razreši večinoma s pogovorom. »Rešujemo jih normalno, se malo poderemo, malo povpijemo,
potem se pa čez dan rešuje, s pogovorom.« Na uspešno reševanje konfliktov pa po njegovem
vpliva aktivno poslušanje in razumevanje partnerke, izogibanje prehitrim zaključkom in
pozitiven pogled na problem ali kot pravi: »Zame je vse rešljivo. Ne vidim stvari tako zelo
kritično ali da se jih ne da rešit.«
Pri reševanju konfliktov ona spet omeni izkušnje iz primarne družine. Živela je z mamo
samohranilko, je edinka. »Nisem imela bratov in sestra in nisem imela dnevno nikogar, s
katerim bi se učila strpnosti, reševanja konfliktov, besednega sobojevanja.« Na začetku zveze
je skušala reševati konflikte na

nekonstruktiven način (z molkom, grožnjami da ga bo

zapustila ), sedaj zelo teži k pogovarjanju. Na uspešno reševanje konfliktov po njenem vpliva
osebnost človeka »/…/ kateri tip osebnosti si, če si kolerik, sangvinik, melanholik. Ker vidim
XXX (ime moža), on je čisti kolerik, on znori, on če v sebi začuti impulz, on bo popenil, če pet
minut bo v redu, on pove, on da iz sebe, on ne bo zamer kuhal.«, pomembno pa se ji zdi tudi
pripravljenost prisluhniti drugemu, sočutje, empatija, izkušnje iz otroštva in socialne veščine.
Oba imata pozitiven pogled na odnose v konfliktu, saj menita da imajo le ti pozitiven vpliv na
njun odnos. On pove, da so konflikti pomemben del odnosa, »ga izpopolnjujejo«. Ona pa:
»Konflikti, morajo, bit. Skozi leta vidiš, da so konflikti potrebni, da je to nekaj zdravega, da je
prav, da so, da jih ne vidiš kot negativno, /…/«. »Pa da si rečeva: Glej, to sva uspela, to sva
dobro naredila, in da je potem to to, da si rečeš: V nove zmage.« Ko neko stvar rešita, v
odnosu stopita stopničko višje.
Brajša (1978, v Krajnc 2014) izpostavlja nujnost konfliktov za zdrav partnerski odnos, ki
prevetrijo nasprotovanja, odpravijo napetosti in ga poživijo; sklepam, da ženska teži k
odpravljanju nasprotovanj in napetosti v odnosu, saj se intuitivno zaveda nujnosti konfliktov z
namenom uspešnega reševanja. Tu se potrdi ugotovitev A. Krajnc (2014), da občutek
partnerjev, da sta konflikt uspešno rešila, le-ta čustveno nadgradi in njun odnos še obogati.
Druga intervjuvanka meni, da njuni konflikti ostanejo nerešeni, saj se partner umakne in gre.
Ne pride do pogovora in razrešitve zadeve, kar si ona zelo želi. »Jaz bi pa rada to vse s
pogovorom, da se pogovoriva, da mi on pove in v bistvu da neko potrditev, ampak on v bistvu
se umakne in gre spat ali pa gre ven in ni, ni, ni ... niso to rešene stvari.« Lahko rečem, da gre
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pri tem paru za nek ponavljajoč vzorec. Ona se želi o določeni stvari pogovoriti, zmeraj znova
načenja temo pogovora, on se konstantno umika.
Na uspešno reševanje konfliktov po njenem mnenju vplivajo pogovor, kompromis in tudi
prilagajanje. Kljub temu da ne prideta do skupnega zaključka pa meni da konflikti dobro
vplivajo na njun odnos. »Da se na nek način učiva s tem, jaz mogoče, da sem bolj
potrpežljiva, bolj popuščam, on pa se tudi na nek način. S tem, ko jaz vse to izražam, bruham,
na nek način dojema.« Sčasoma je vedno bolj začela partnerja sprejemati takšnega, kot je. Ne
trudi se več spreminjati njega in njegovih navad, ampak skuša na to gledati čimbolj pozitivno,
sprejeti te njegove navade ali kot pravi: »Pač to sprejet. Tak je pa s tem naprej iti pa se
truditi.« Pri tem lahko pomislimo na nekakšno vdajo v usodo, saj so njeni poskusi za
razrešitev določene situacije, za odkrit pogovor pogosto naleteli na neplodna tla.
Kot je razvidno skozi intervju so zanj konflikti nekaj nepotrebnega in meni, da imajo slab
vpliv na zvezo. Pri vprašanju, na kak način s partnerico rešujeta konflikte pa poda naslednji
odgovor: »Začnejo se ponavadi tako, da tisti, ki ga začne, ga ponavadi tudi konča ...« Ona
pove: »Jaz izrazito govorim, /.../, on je tiho.« Iz tega lahko sklepamo, da je največkrat
partnerica tista, ki začne govoriti o stvareh, ki jo motijo in tista, ki pogosteje izraža svoja
mnenja in čustva, da je tudi ona tista, ki konflikt prekine. Kar pa ne pomeni, da je konflikt
rešen, saj on ni pripravljen na pogovor. Kljub temu pa meni, da je za uspešno rešitev
konfliktov potrebna obojestranska pripravljenost na rešitev. »Obe smeri morata biti
pripravljeni na rešitev.« Ob tem se pojavi vprašanje ali on nanjo ni pripravljen, ne želi sprejeti
nekega kompromisa, se prilagoditi; zakaj se raje umakne, dela stvari po svoje in se pri tem le
malo ozira na partnerico oz. njena čustva?
Tako kot v samem odnosu je tudi pri konfliktih in reševanju le-teh zelo pomembna
komunikacija med partnerjema, zato sem pare povprašala tudi o komunikaciji med
njimi.
Ugotovila sem, da je pri moških način komuniciranja precej podoben. Stvari želita rešit na
hiter način in o njih ne želita razglabljati na dolgo in široko. Prvi moški komunikacijo v zvezi
opiše kot zadovoljivo in doda: »Včasih jo je več, včasih pa manj, odvisno od teme in situacije,
ampak na koncu se kar zmeniva vse, kar se je treba zmeniti.« Njegova partnerka pove, da so
moški bolj racionalni in da od moža velikokrat sliši: »Kaj rabiš toliko pogovora pa toliko biti
slišana. Glej tako pa tako naredi pa bo v redu.« Ona zelo veliko govori, razmišlja o stvareh in
zase pravi: »Jaz včasih preveč govorim pa sem preveč odprta pa drezam v stvari,…«. Želi vse
razložit tudi kdaj potožit in ob tem išče partnerjevo čustveno podporo. Pri njem pogreša
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izražanje čustev, govorjenje o njih in ponovno izpostavi vpliv otroštva: »/…/ ni bil tega
navajen iz svoje primarne družine.« Pravi še, da se komunikacije učita: »Se učimo tudi tega,
kako kaj drugače povedati«, saj pove, da včasih oba odreagirata zelo burno (z vpitjem,
zmerjanjem, ona pogosto tudi z jokom).
Druga sogovornica pove, da je njuna komunikacija bolj površinska, gre za pogovore o
vsakdanjih stvareh, je je pa v zadnjem obdobju več, saj se tudi on več pogovarja in sprašuje.
Ob tem pa izpostavi drug problem, nezmožnost vodenja pogovora, »ko on kaj pove: Veš, to je
bilo tako pa tako pa tako. In sem potem jaz tista, ki reče: A ja. In čutim, da bi morala še
nekaj, ampak kar ne, sem kar tiho, mislim, tudi jaz ne znam potem speljati pogovora naprej,
ko on kaj začne, ko on kaj razlaga.« V preteklosti je bilo želje po pogovarjanju več: »sem zdaj
že opustila to misel. Ko je pripravljen, se itak izpove in pove veliko.« Ponovno opazimo
nekakšno vdajo z njene strani. Po dolgih letih truda, da bi se o stvareh dogovorila, pogovorila,
izrazila vsak svoje mnenje, je sedaj odnehala. Zanj komunikacija v odnosu ni bistvenega
pomena. O tem pove: »Imamo to kar hitro komunikacijo, na brzino. Jaz ne rad debatiram na
veliko, razglabljam o stvareh, tisto kar je nujno.« Morda je to povezano, z načini
komuniciranja, ki jih je bil vajen iz svoje primarne družine, neznanjem konstruktivnega
reševanja konfliktov ali izogibanjem konfliktom. Harris (2007, v Krajnc, 2014) namreč
izpostavi, da ima posameznik skozi komunikacijo, dialog možnost, da izraža lastne občutke in
interese, česar moški ni bil vajen oz. ni imel možnosti se tega naučiti.
Raziskovalno vprašanje 5: Ali bi pri razreševanju konfliktov potrebovala pomoč in
kakšna bi ta bila?
»/…/ pomoč, če bi šlo tako zelo daleč, bi iskala /…/« nam pove prva intervjuvanka. Iskala bi
jo, ko zaradi prevelike čustvene vpetosti v problem, ne bi več videla rešitve ali znala postaviti
distanc do problema ter se razsodno pogovoriti s partnerjem. V takem primeru se ji zdijo
smiselne partnerske terapije ali svetovanja. Zaenkrat še konflikti niso prerasli do te mere, da
bi pomislila na krizo v odnosu. Je pa letos oz. že konec prejšnjega leta zaradi nerazrešenih
stvari iz otroštva in težav s samozavestjo poiskala pomoč pri terapevtu. »Sem rabila tudi
pomoč, sem poiskala terapevta, kjer bom vse te svoje stiske izpostavila in začela reševati,
/…/«
Podobno kot ženska prav tako njen mož pravi, da pri reševanju konfliktov zaenkrat ne bi
potreboval pomoči in doda, da konflikti še nikoli niso prerasli do te meje, da bi pomislil na
krizo v odnosu.
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Tako kot prva sogovornica ima tudi druga ženska pozitiven odnos in pogled na strokovne
pomoči v partnerskem odnosu. Večkrat je že pomislila, da bi poiskala strokovno pomoč
»kakšnega strokovnjaka, da bi, ne vem, kakšen nasvet, kako v bistvu se odpret, izraziti svoja
čustva,..« Pri samem reševanju konfliktov izrazi, da ne bi potrebovala pomoči, a če
pogledamo nazaj vidimo, da je ravno njegova nezmožnost izražanja mnenj, čustev, odkritega
pogovora razlog, da njuni konflikti ostanejo nerešeni. Tako da bi s tem posledično lažje
reševala tudi konflikte. Za razliko od partnerja je že večkrat pomislila, da imata krizo v
odnosu. »Za krizo, ja. Ker je bilo že do te mere večkrat, da je on spakiral.« V zadnjem času
pa se vse pogosteje dogaja to, da gresta vsak po svoje in tako že skorajda živita en mimo
drugega. Tukaj bi lahko pomislili, da bi bilo potrebno ukrepati. Če se navežemo na teorijo;
takšno življenje lahko vodi v čustveno otopelost, nezanimanje drug za drugega in na koncu
celo ločitev. Kriza je po Brajši (1986) koristna, če pelje v reševanje nakopičenih konfliktov, ki
pa jo ženske očitno zaznavajo prej kot moški v intervjuju. Če pa bo ženska v nasprotnem
primeru doživljanje krize usmerila v iskanje pomoči in reševanje nakopičenih konfliktov, pa
se lahko izogne otopelosti in svoj odnos s partnerjem poglobi.
Poleg zastavljenih raziskovalnih vprašanj me je zanimalo tudi, kakšen pomen
posamezniki pripisujejo partnerski zvezi in ljubezni ter na kakšen način jo izražajo, saj
sem ugotovila, da je ljubezen in izkazovanje le-te pomemben del odnosa še posebej za
nežnejši spol.
Obe sogovornici govorita o zvezi kot procesu, ki se je začel s fazo romantične ljubezni oz.
zaljubljenosti, se nadaljeval s skupnim življenjem, s spoznavanjem partnerja in s skrbjo za
družino. Prva intervjuvanka pove, da je po sedmih letih začutila krizo v odnosu, potrebo po
ponovnem stiku s partnerjem, saj jima ob tempu življenja zmanjkuje časa za njune hobije in
skupno preživljanje prostega časa. Njuna zveza ji pomeni varnost in učenje. Ob tem pove še,
da je to njena prva resnejša zveza in nekaj povsem novega, saj je pred tem imela le krajše
romance. »Zdaj je že osem let, kar sem z možem v zvezi, to je zame pomenilo tudi neke vrste
vzgoja, spreminjanje, učenje, prilagajanje, nekaj povsem novega.« V otroštvu je živela samo
mamo, zato je bil vstop v partnersko zvezo zanjo tudi nek nov začetek, t.j. spoznavanje
moškega sveta, ki ga pred tem ni poznala.
Drugi intervjuvanki zveza z možem prav tako pomeni neko učenje »/…/ se učim, da v bistvu
njega ne morem spremeniti in sem začela sprejemati te vse njegove navade in se boljše
počutim zdaj.«˝
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Moška pa partnersko zvezo doživljata enako od začetka do danes. Pravita, da se v zvezi ni nič
spremenilo, da je vse isto. Prvi intervjuvanec pove, da žena sedaj boljše kuha in ob tem doda,
da se sedaj bolje poznata. Prav tako kot ona poudari, da sta na začetku zveze imela več časa
zase in za skupne hobije. Partnerska zveza mu pomeni smisel življenja in glede na to lahko
rečemo, da je v zvezi zadovoljen, ne bi ničesar spremenil in zvezo doživlja enako skozi vsa ta
leta. Drugemu intervjuvancu zveza pomeni, vse kar prinese družina. Pravi da so to lepe stvari
in težave.
Prva intervjuvanka podobno kot o odnosu, za katerega pravi, da je nek proces, ki gre skozi
različne faze, govori tudi o ljubezni, za katero pravi, da je to zelo pomembno čustvo v odnosu.
»/…/ ljubezen je lahko v zelo različnih intenzitetah ali v oblikah. Na začetku, ko si ti

zaljubljen, je to zelo močno, komaj lahko ješ, komaj spiš, vse se dogaja v povezavi s to
zaljubljenostjo pa ljubeznijo,…«. Skozi leta pa to preraste v spoštovanje. Ljubezen svojemu
partnerju izkazuje s poljubi, objemi, saj sama potrebuje veliko dotika, ogromno ji pomeni
bližina. Za moža pravi, da ni romantičen tip, je pa zelo ljubeč in pozoren oče, kar pri njemu
vidi seveda kot pozitivno lastnost. Pri njemu ji všeč še njegova delavnost, kot negativno
lastnost pa izpostavi njegovo pretirano samozavest, egocentričnost in pomanjkanje empatije,
za katero Milivojevič (2008) pravi, da je v odnosu zelo pomembna, saj pomaga razumeti
občutja in doživljanja drugega. Zanj ljubezen predstavljajo odkriti odnosi in odrekanje. Zelo
racionalen pogled na zvezo oz. odnos. Ko sem ga vprašala, kako jo izraža do svoje partnerke,
prikupno pove: »Ja, tako da jo objamem, da ji povem, da je smotana včasih,…« Pri njej ji je
všeč, da je ekstroventirana, kot negativno lastnost pa poda konkreten primer, in sicer ne mara
tega, da loputa z vrati.
Drugi intervjuvanki ljubezen predstavlja varnost, sprejetost, ki se kaže z razumevanjem
partnerja, z objemi in poljubi. »/…/ v bistvu to, da veš, da te ima rad, da čutiš, da si lahko kar
si pa da lahko rečeš, nardiš, pač kar narediš in da to za njega ne bo narobe.« Partnerju
ljubezen izkazuje na več načinov: verbalno (»da mu večkrat povem, da ga imam rada (govori
mehko), da mi pomeni vse, da ve, da bi za njega naredila vse /…/« ), fizično (»da ga božam,
masiram, poljubljam«) in z razumevanjem (»da ne težim več ko gre, ko ga ni, da ima svoje
hobije«). Pri tej temi veliko pove, iz česar lahko sklepamo, da ji ljubezen v odnosu predstavlja
pomembno vlogo. Pri možu ji je najbolj všeč, da zna poskrbeti zase, da se ne odreka lastnim
interesom in svojim potrebam (kar je hkrati največkrat vzrok za njune konflikte), kot
negativno lastnost pa izpostavi njegovo eksplozivnost: »da ga včasih že zmoti, če mu, ne vem,
skodelica pade iz rok oziroma je polno korito posode pa bo čisto znorel, ali pa če džezva ne
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bo pomita.« Zanjo so to malenkosti, njemu pa najverjetneje v danem trenutku pomembna
stvar. Ob njegovi vzkipljivosti se pri njej in otrocih pojavi strah, se ga na nek način bojijo in
ob tem lahko pomislimo, da je ravno ta lastnost partnerja včasih razlog za njen umik pri
konfliktih. On ljubezen vidi kot to, »da imaš nekega partnerja, pač ob strani, pač prenaša me
pa vse skupaj.« Ljubezen svoji ženi izkazuje s sporočili, občasno ji podari cvet. »Hm, težko
vprašanje« odgovori, ko ga vprašam, kaj mu je najbolj in kaj najmanj všeč pri ženi in
nadaljuje: »to, da je malo kdaj sitna. ... Všeč mi je, da je prijazna, odprta.« Opažam, da manj
izraža čustva oz. težje govori o svojih občutkih. Tudi vrednostno se malokrat opredeli, o
stvareh govori na splošno. Najbrž mu izražanje o bolj poglobljenih temah predstavlja težavo,
saj govorjenja o čustvih ni vešč in vajen.

Sternberg (1986, v Musek 2010) ugotavlja, da ljubezen sestavljajo tri dimenzije: intimnost
(čustvena komponenta), strastnost (motivacijska komponenta) in zavezanost (kognitivna
komponenta), ki pa so za partnerski odnos zelo pomembne. Intimnost vsebuje težnjo po
bližini, kaže se v medsebojni povezanosti, toplini, odkritosti, čustveni podpori, razumevanju
in skrbi za partnerja. Strastnost se izraža kot zanosna čustvena usmerjenost k partnerju in kot
telesna privlačnost partnerja ter želja po zadovoljitvi različnih potreb, še posebej potrebe po
spolnosti. Zavezanost ali odločenost pa vsebuje odločitev, da nekoga ljubimo in da bomo to
ljubezen vzdrževali ter v odnosu vztrajali kljub vsem težavam, ki nastopijo v partnerstvu, kar
je lepo vidno pri obeh parih. Kljub vsem konfliktom, občasnim krizam in nezadovoljstvu v
odnosu nobeden od intervjuvancev ni omenil, da bi kadarkoli pomislil na ločitev.
Če se navežem na teorijo Sternberga naprej, ki glede na prisotnost dimenzij razdeli sedem
tipov ljubezenskega odnosa: »ugajanje«, »prazna ljubezen«, »strastna ljubezen«, »romantična
ljubezen«, »tovariška ljubezen«, »nora ljubezen« in »popolna ljubezen«, sklepam, da gre pri
prvem paru za tovariško ljubezen, saj, kot povesta oba intervjuvanca, ob vseh službenih in
družinskih obveznosti zaradi prenatrpanega urnika in utrujenosti zmanjka časa za partnerja in
s tem tudi za strastnost. Nobeden od intervjuvancev namreč te dimenzije ljubezni ni niti
omenil. Predvidevam, da ob vseh drugih stvareh strastnost zaseda manj pomembno mesto v
odnosu oz. jo nehote zanemarita, kar pa lahko posledično vzbuja tudi nezadovoljstvo v
odnosu.
Pri drugem paru bi rekla, da gre za prepletanje tovariške in »nore« ljubezni. Kljub temu da sta
intervjuvanca »stara zakonca«, je ob govorjenju o ljubezni pri njima zaznati toplino, kar
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pomeni, da je v zakonu še zmeraj prisotna strastnost in telesna privlačnost partnerja. Druga
sogovornica je tudi edina, ki pove, da si ljubezen seveda izkazujeta tudi s spolnostjo.
Kljub spreminjajočim se vlogam je o konfliktih v partnerskem odnosu še kar težko govoriti.
Skozi intervju sem ugotovila, da je posamezniku težko odpreti neko tako osebno in intimno
področje, kot je partnerstvo, še posebej za moške.
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SKLEP

Medosebni odnosi so sestavni del našega življenja. Posebno vlogo zavzema odnos s
partnerjem, ki vsakemu izmed nas predstavlja posebno mesto. Meni osebno partnerski odnos
pomeni neko stalnico v življenju. Skozi raziskavo sem ugotovila, da moški in ženske
partnersko zvezo oz. odnos pojmujejo različno. Obema ženskama partnerska zveza pomeni
varnost, učenje, prvemu sogovorniku predstavlja smisel življenja, drugi sogovornik pa žal ni
podal konkretnejšega odgovora, pomeni mu vse skupaj, kar prinese družina. Prav tako obe
ženski zvezo doživljata skozi razvojne stopnje, moškima se zdi zveza v sedanjosti enaka kot
na začetku.
Glede pogostosti oz. količine konfliktov sta oba para povedala, da se je število konfliktov z
leti stopnjevalo. Prvi par izpostavi, da na konflikte vpliva utrujenost in obremenjenost, tako
službene narave kot obremenjenost z gospodinjskimi opravili. Tukaj gre za sprožilce
konfliktov, ki se pojavijo zaradi nižje tolerantnosti ob utrujenosti. Predvsem ženska izpostavi
težje usklajevanje kariere z družino, moški pa poudari, da je manj časa za interese in hobije.
Kot ugotavljam, pa moški kljub temu lažje in brez slabe vesti najdejo čas zase in svoje hobije,
kar je prav tako lahko vzrok za konflikt, kot nam pove druga intervjuvanka.
Kljub temu da se je skozi generacije vloga moških, predvsem pa žensk spreminjala, lahko pri
naših intervjuvancih opazimo dokaj »tradicionalno« delitev moške in ženske vloge. Moška
poleg službenih obveznosti na pomembno mesto postavljata lastne interese, ženskama pa
poleg službe pomembno vlogo predstavlja skrb za družino. Ženske ob skrbi za druge in
razdajanju velikokrat pozabijo nase. Zaradi posvečanja družinskem življenju jim pogosto
zmanjka časa za lastne interese in hobije, zaradi česar se lahko čutijo manj uresničene, kar se
lahko odraža tudi v nezadovoljstvu v odnosu. Druga intervjuvanka izpostavi, da si želi od
moža naučiti postaviti sebe na prvo mesto.
Tudi konflikte moški doživljajo drugače od žensk. Naša intervjuvanca jih doživljata kot
nepotrebne ali kot nekaj, kar se vsekakor da rešiti, ženski kot neprijetne. V konfliktni situaciji
jima je najtežje sprejeti »čustveno otopelost« partnerjev, kar vodi v slabo počutje in še večjo
željo po razrešitvi konflikta. Prav tako pa jima konflikt predstavlja tudi priložnost za pogovor.
Obenem pa vsi štirje intervjuvanci povejo, da imajo konflikti več ali manj pozitiven vpliv na
njihov odnos.
34

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Žigmund; diplomsko delo

Ugotovila sem, da se moška težje soočita s konfliktom, ko imata občutek, da bosta poražena
oz. da morata zmagati, prvi intervjuvanec težko sprejme, kadar nima prav, drugi pa se na
ženine besede prav veliko ne ozira. Lahko rečemo, da gre za precej tipičen način reševanja
konfliktov za moške – jaz moram zmagati. Moški ne sprejmejo oz. ne poznajo izida brez
poraženca (jaz zmagam – ti zmagaš), za kar je seveda potrebno skleniti nek kompromis, ki
zadovolji želje oz. potrebe obeh partnerjev.
Vidimo, da ženski podobno razmišljata, obe potrebujeta in si želita več pogovora, čustvene
bližine, imata veliko potrebo po ljubezni in ker le-ta velikokrat ni zadovoljena, občutita
nezadovoljstvo v odnosu in sta za razliko od moških že pomislili na krizo v odnosu oz. jo
doživeli.
Oba para opisujeta različno reagiranje v času konflikta, ki pa se je skozi čas oz. skozi
poglabljanje partnerske zveze in odnosa spremenilo. Predvsem je, kot opisujeta ženski, več
pogovarjanja, konstruktivnih načinov reševanja, strpnosti, sprejemanja partnerja takšnega, kot
je. Ena od intervjuvank izpostavi tudi, da se ji ne da več prepirati za vsako stvar in se raje
umakne, čeprav s tem potlači svoje občutke ali čustva, namesto da bi jih izrazila. Eden od
moških izpostavi, da pri konfliktih najprej nastopi burna reakcija, nato pa se čez dan o dani
situaciji-težavi pogovorijo. Skozi leta se je naučil, da ni preveč dobro delati prehitrih
zaključkov.
Glede na žensko naravo in težnje obeh intervjuvanih žensk po poglabljanju in delu na odnosu
sta intervjuvanki tisti, ki v partnerski zvezi stremita k spremembam in jih počasi tudi
dosegata.
Pri ocenjevanju konfliktov kot kritičnih in nezmožnih lastne rešitve imata obe ženski
intervjuvanki pozitiven odnos do iskanja strokovne pomoči, pri moških je zaznati stereotipno
mišljenje, da je pomoč za šibke in da tega ne potrebujeta.
Življenja brez partnerja, ljubezni, spolnosti si najbrž vsakdo izmed nas težko predstavlja. Za
večino ljudi te komponente predstavljajo življenjski domet, v njem najdejo vse najbolj
dragoceno, od temeljne varnosti do najvišje izpolnitve (Musek, 2010). Poleg tega pa so za
partnerski odnos enako značilni tudi konflikti, nesoglasja, napetosti in težave, ki se ob tem
razvijejo. Razlogi za to se največkrat skrivajo v nezavednih vzorcih obeh partnerjev ter pri
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mnogih drugih razlikah med njima. Vsa nesoglasja in nerazrešeni ali uspešno rešeni konflikti
pa imajo velik vpliv na partnerski odnos.
Na kakšen način te konflikte rešujemo je odvisno od vsakega posameznika, od osebnosti in
družinskega okolja, iz katerega izhajamo, vse več pa je stremenja k manj tradicionalnim
vlogam, k iskanju svojega bistva v odnosu, k govorjenju o težavah in iskanju rešitev. Vedno
več je tudi priložnosti in metod ter teoretičnih konceptov, na podlagi katerih strokovnjaki
ponujajo strokovno svetovanje, kjer si najdemo pomoč mediatorja pri reševanju konfliktov, ki
jih zaradi čustvene vpletenosti ne moremo rešiti sami.
T. Lamovec (1993) in Iršič (2004) med najbolj uspešnega od 5 stilov reševanja konfliktov
med partnerjema izpostavita konfrontacijo ali razreševanje. Ko posameznik išče in sprejme
samo tisto rešitev, ki zadovolji oba, ko so interesi partnerja tako pomembni kot lastni in je
odnos obema zelo pomemben, je konflikt lahko doživet le kot pozitiven in vodi v možnost za
izboljšanje odnosa. Na poti razvoja partnerskega odnosa in med vsakodnevnim soočanjem s
prepiri in konflikti je to največ kar si v odnosu lahko želimo, dnevno stremimo k temu, v
kolikor pa tega ne znamo doseči sami ali s pomočjo partnerja pa si poiščimo pomoč nekoga,
ki bo čustveno nevpleteno in mediatorsko spodbujal k obojestranski rešitvi konfliktov.
Pomembno je, da o tem govorimo na glas. Le s konstruktivnim reševanjem bo naš odnos
bogatejši, nas bo bogatil in se bomo skupaj s partnerjem učili in razvijali še naprej.
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ZAKLJUČEK

Življenje brez partnerja, ljubezni, intime si najbrž nihče izmed nas ne predstavlja. Za veliko
večino ljudi te komponente predstavljajo življenjski domet in v njem najdejo vse najbolj
dragoceno, od temeljne varnosti do najvišje izpolnitve (Musek, 2010).
V vseh odnosih, zlasti partnerskih pa se slej ko prej pojavijo določeni konflikti, ki jih
partnerja lahko rešita sama ali s pomočjo strokovnjaka. Reševanje konfliktnih situacij je zelo
pomembno, saj zdravi partnerski odnosi pomenijo zdrave starševske in zdrave sorojenske
odnose in posledično seveda tudi zdrave družinske odnose, zadovoljstvo in povezanost
družinskih članov, kar pomeni, da je sistem v ravnovesju.
Problemi so individualni, vendar nastajajo in se ohranjajo v odnosu z drugimi. Konfliktna
situacija med partnerjema vpliva na odnos med njima, posledično pa na odnos med sorojenci
in celotno družino. Če sta v konfliktu partnerja, so konfliktni tudi drugi odnosi. V polje
odnosov se lahko vključi socialni pedagog kot svetovalec, ki ima podporno funkcijo ali kot
terapevt, saj delo socialnega pedagoga s posameznikom pomeni tudi delo v okolju, iz katerega
posameznik prihaja. Socialni pedagog svetuje in posledično intervenira na podlagi različnih
strokovnih teoretskih konceptov in iz njih izvirajočih svetovalnih pristopov.
Socialno pedagoške intervencije so v širšem pomenu posegi socialnega pedagoga, s katerimi
skuša posredovati in vplivati na elemente v svojem poklicnem polju. V ožjem smislu
razumevanja intervencij pa razumemo tiste dobronamerne posege, ki jih socialni pedagog
usmerja na posameznika oz. skupino. Intervencije socialnega pedagoga se vežejo na naravo
njegovega dela in so tako tudi v družinskem polju vpete v kontinium od izobraževalnih in
vzgojnih do korektivnih in predvsem svetovalno-terapevtskih. To hkrati pomeni, da so
intervencije teoretsko različno utemeljene, pridobljeno znanje pa je ob stiku s svetovancem
potrebno prenesti v konkretno situacijo. Pri tem mora socialni pedagog upoštevati
individualnost vsakega uporabnika in specifične značilnosti situacije, znotraj katere
intervencija poteka (Kobolt, 1997).
Za uspešno in učinkovito delo pa mora strokovnjak poleg dobrega poznavanja samega sebe v
odnos s klientom vnesti tudi empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje in pristnost.
Sposobnost empatije pa je pomembna tudi v partnerskem odnosu. Empatija je tista
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kompetenca, ki v partnerskem odnosu omogoča več razumevanja. Prav tako spodbuja
pozitiven odnos in pomaga pri preseganju bolečih konfliktnih situacij, saj se v njeni luči
boleče in grobe interakcije zmehčajo. S tem se odpira prostor za bolj konstruktivno reševanje
konfliktov, obenem pa se poveča možnost za medsebojno povezanost in rast kakovostnega ter
zadovoljujočega odnosa.
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PRILOGE

Priloga A: Zapis prvega intervjuja s kodami 1. in 2. reda ter kategorijami (obdelava)

Kode 1. reda
Koliko časa sta že v zvezi oz.
poročena?
Poročena sva 5 let, v zvezi pa
... no, ja ... mogoče mal dlje
traja, ne vem, natančno, ker je
to blo ... ne vem, če bi temu
lahko rekli zveza ...
Aha, poznata se pa ...
Poznava se pa že, 15, ne,
čakaj, 10, ne, 13 let, o mater.

1

2

Pa je bila od začetka že
simpatija ali so bile to
prijateljske vezi?
Nič ni bilo prijateljskega.
Kako pa bi opisala to vajino
zvezo in potek?
Ja, pestro ne. Kako je to blo na
začetku ... na začetku se je
men zdelo, za zvezo je meni
od takrat, ko sva začela skupaj
živeti,

13 let se poznata

Simpatija
Obdobje pred
zvezo (1,3)

Skupno življenje
Začetek zveze
(2,4,5,6)
Srečevanje
tedensko ali na
14 dni

Za mene je bilo najprej kot res
v pravljici,

Pravljica

4

5

jaz nisem mogla verjeti, da je
to res, da je to moški mojih
sanj, ki sem si ga vedno želela,

6

bila sem zaljubljena in je bilo
vse najlepše.

7

Ko si zaljubljen, zaslepljen,
itak ga ne poznaš, potem pa
začneš spoznavati stvari in te
določene stvari začnejo motiti.
Hm ... (molk in vzdih).

Kategorije

Poročena pet let

ker prej je bilo tako, ne, sva se
videvala enkrat na teden ali pa
enkrat na štirinajst dni ali pa
trikrat na teden ...

3

Kode 2. reda

Potek partnerske
zveze (1-8)

Sanjski moški

Nora zaljubljenost

Spoznavanje
partnerja

41
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(7,8)
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To te je potem začelo motiti,
ko sta začela skupaj živeti, kot
si rekla ...
Ja, par mesecev je tako
sanjsko, potem pa začneš
spoznavati pač. In te motijo
določene stvari, ker sta to dva
čisto različna svetova. Ti si
navajen tako od doma, on je
imel čisto druge vzorce,
vrednote ...
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Moteče stvari

Torej, ko sta začela skupaj
živeti, si dejansko začela njega
spoznavati ... Kdaj sta začela
skupaj živeti?
Ja, bolj. 7 let nazaj.

9

10

11

12

13

In kaj bistvenega se je
spremenilo?
V bistvu gre zdaj na bolje, po
vseh teh letih. Pa tudi jaz se
učim, da v bistvu njega ne
morem spremeniti in
sem začela sprejemati te vse
njegove navade in se boljše
počutim zdaj. Tako.
Kako pa bi opisala zvezo?
Bi kot uspešno, zadovoljivo.
Kaj ti pomeni vajina zveza?
Najina zveza mi pomeni ... aaa
(razmišlja) v bistvu neko
varnost, varnost, pa najina
zveza plus najini otroci, če
lahko zdaj takole rečem,
smisel najinega življenja.

Zveza danes
(9,10,11,12,13)

Pomen
partnerske zveze
(9-13)
Učenje

Sprejemanje
partnerjevih
navad

Zadovoljstvo v
zvezi

Varnost

Načini izkazovanja
ljubezni (14,15)

Smisel življenja
Dobro počutje
(16,17)

Kaj je zate ljubezen?
Ljubezen je zame, kako naj bi
se kazala ... da poveš nekomu,
da ga imaš rad,

Verbalno
izkazovanje

15

z objemi, s poljubi,

Fizični stik

16

z razumevanjem, da se ob
Razumevanje,
njem počutiš varno, sprejeto, v varnost
bistvu to, da veš, da te ima
in sprejetost
rad, da čutiš, da si lahko kar si

14
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pa da lahko rečeš, nardiš, pač
kar narediš in da to za njega
ne bo narobe. Da ne bo znorel,
ne vem, če vrečka iz smeti ne
bo ven dana pa bo poln koš.
17

18

Pač v bistvu
razumevanje, varnost, da veš,
da si varen.
Kako jo izražaš do partnerja?
Kako jaz izražam? Da mu
večkrat povem, da ga imam
rada (govori mehko), da mi
pomeni vse, da ve, da bi za
njega naredila vse, v bistvu jaz
bolj z besedami,

Občutek varnosti

Verbalno
izražanje ljubezni

19

no, saj tudi z dejanji, ja. Da ga
božam, da ga masiram, da ga
poljubljam,

Fizično
izkazovanje
ljubezni

20

da ne težim več, ko gre, ko ga
ni, da ima svoje hobije, če
lahko tako rečem. Tako ne.

Razumevanje
partnerja

21

22

23

24

25

Kako zate je pomembna je
intima?
Zelo. No, to tudi na tak način
izražamo.
Kaj ti je pri partnerju najbolj
in kaj najmanj všeč in zakaj?
Všeč mi je, da zna poskrbeti
zase in res, tega se jaz skušam
od njega učiti.
Najmanj, kar mi je pa všeč, je
pa to, da včasih zelo hitro
vzkipi, da ga včasih že zmoti,
če mu, ne vem, skodelica pade
iz rok oziroma je polno korito
posode pa bo čisto znorel, ali
pa če džezva ne bo pomita.

Izkazovanje
ljubezni
(18,19,20,21)

Način
Izražanja ljubezni
(18-21)

Intimnost

Pozitivna lastnost
partnerja (22,26)
Skrb zase,
ohranjanje lastnih
interesov

Eksplozivnost
partnerja

Negativna lastnost
partnerja
(23,24,25)

Tako, njegova vzkipljivost, no.
Zakaj? Zakaj ti to ni všeč?
Moti me, ker se on potem
dere in je potem nas vse v
bistvu strah. In otroke in
mene. Se takrat na nek način

Lastnosti
partnerja (22-26)
Občutek strahu
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ga bojim.
26

Najbolj mi je všeč pa zato, ta
njegova egocentričnost, da
zna poskrbeti sam zase, ker bi
jaz tudi. Premalokrat, no ... mi
je vse drugo bolj pomembno,
pa kaj bo on rekel pa kaj bodo
otroci pa ne, da bi rekla: Pa
daj, jaz zdaj to rabim zase in
grem in me ne zanima, kako
bodo vsi ostali se rihtal doma.

Egoizem

Z vidika, da nisi toliko
obremenjena, da bi znala bolj
odklopiti, da kar tista skrb visi
nad nami pa potem ne
pridemo toliko sproščene
nazaj, kot bi lahko.
Ja.

27

28

29

30

Kako bi opisala komunikacijo
v vajinem partnerskem
odnosu?
Zadnje čase lahko rečem, da je
je več,

Več
komuniciranja s
strani partnerja

da tudi on več se pogovarja,
sprašuje in je meni kar čudno
... in ko on kaj pove: Veš, to je
bilo tako pa tako pa tako. In
sem potem jaz tista, ki reče: A
ja. In čutim, da bi morala še
nekaj, ampak kar ne,

Partneričina
komunikacija
(30,31)

sem kar tiho, mislim, tudi jaz
ne znam potem speljati
pogovora naprej, ko on kaj
začne, ko on kaj razlaga. Sploh
ne vem, kaj bi rekla, nič nimam
kaj za dodati. Drugače pa

Blokada ob
partnerjevem
pripovedovanju
dogodkov

ni nekih globljih pogovorov,
bolj tako.

Vsakdanji
pogovori

31

Kdo pa vodi pogovore?
Bolj sem jaz tista, ki bi se rada
pogovarjala.
Čeprav sem zdaj že opustila to
misel.

32

Ko je pripravljen, se itak izpove

Partnerjeva
komunikacija
(28,32,34)

V preteklosti bolj
željna pogovora

44

Doživljanje
komunikacije
(27,30,33)

Komunikacija
med partnerjema
(27-34)
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in pove veliko.

33

34

35

Pa če primerjaš komunikacijo
od začetka, kaj se je
spremenilo v 13 letih? Je
drugačna?
Ne, zdaj je je več. Več je je. Da
se bolj pogovarjava, pa tudi

Več komunikacije

malo bolj je začel poslušati,
sem ga prej ravno pohvalila v
avtu.

Aktivno
poslušanje s
strani partnerja

Kaj je zate konflikt?
Neko nesoglasje, da se v
nečem ne strinjaš

Nesoglasje

oziroma ko te nekaj moti. Ko
mene nekaj moti, se nekaj ne
strinjaš.

Moteče dejanje

Kaj pa zate to predstavlja?
Zame so to neke travme, ker

Travmatični
dogodek

38

jaz doživljam konflikt takrat,
ko znorim, da se lepše izrazim,

Eksplozivnost

39

ko mi nekaj pri njem ne paše,
ne vem, da gre pa si jaz želim
tisti trenutek, da bi bil doma in
potem mu zmečem naprej vse
živo, kar bi lahko in kar ne,
tudi grde besede in to je meni
konflikt.

Moteče dejanje
pri partnerju

40

Čeprav bo on tiho, se obrne in
gre, ampak jaz to doživljam
kot konflikt.

Partnerjeva
ignoranca

41

In jaz se takrat počutim
grozno.

Slabo počutje

36

37

42

43

Kaj sproža torej sproža ta
konflikt?
Ne vem, saj v bistvu, če tako
pomislim, se sploh ne kregava,
ampak to zadovoljevanje
potreb, ki jih on bolj, mislim,
on jih bolj
in ni toliko sočuten v bistvu do

Nestrinjanje
(35,36,39)

Počutje pri
konfliktu (37,41)

Reakcije ob
konfliktu (38,40)

Vzroki za konflikt
(35,36,39)

Doživljanje
konflikta (37,
38,40,41)

Pomanjkanje
empatije s strani
partnerja(42,43,44)

Zadovoljevanje
lastnih potreb s
strani partnerja

Premalo sočutja
45
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mene.

44

45

Katero potrebo zna bolj
zadovoljiti?
On? Po zabavi. Po svobodi.
Moč. Jaz bi pa rabila po
ljubezni več.
Kako pogosto prihaja do
konfliktov v vajini zvezi?
Pa bom rekla, da zadnje čase
zelo malo, zato ker sem se jaz
umaknila.

Neskladje pri
zadovoljevanju
potreb
Vzroki za konflikt
(42-44)
Manj konfliktov
zaradi umika

46

Takrat ko sva začela že skupaj
živeti, sem jaz ful, ful težila.
Skoz sem mu gnjavila in itak ni
bilo nič bolje, ker on se, ko
pritisneš na njega, se on samo
še bolj odmakne in gre, še
slabše.

Na začetku zveze
zelo »težila«

47

Zdaj pa se mi zdi, da sem se jaz
kar odmaknila. Sicer mu
povem, vsake toliko mu
povem ... pa tako, ne vem, ne
morem reči, da prav pogosto,
ne vem, da rečem, da enkrat
na mesec pa ven padem, ker
jaz to doživljam kot konflikt,
ker midva se drugače zaradi
majhnih stvari ne kregava. Ne
vem, če ... aja, samo to ni
konflikt, on je na primer prej
rekel: A nisi mogla soli notri
nasut, če si imela že odprto.
Sem samo rekla: Sori, ne
zmorem, vsega je preveč. In je
rekel: Saj sem samo rekel. To
ni, to so taki spori.

Umik zaradi
nasprotnega
učinka

Zdaj konflikt kot konflikt itak
jaz tako doživljam, ko meni
nekaj ni všeč, meni v bistvu ni
všeč, meni. In potem tisto
povem.

Moteča stvar

On se pa itak ne zna skregat
oziroma on se umakne

Umik z njegove
strani

in to mene boli. In takrat ne
rešiva, ker on meni pravi: Ti

Bolečina

48

49

50

Pogostost
konfliktov
(45,46,47)

Osebni vidik
doživljanja
konflikta (48,49,50)

Doživljanje
konflikta (45-53)

46

Reakcija partnerja
pri konfliktu
(51,52,53)
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imaš spet ene svoje filme. Ker
on tega sploh ne vidi kot
problem.

51
52

53

54

55

56

In kaj ti je takrat najtežje
sprejet?
To, da se umakne in gre.

Umik

In me noče ne videti, ne slišati,
ne ... jaz pa takrat ful rabim
objem in bližino, on pa gre. Je
zadnjič rekel: Pusti me. Kaj je
hujšega? To mi je najtežje.

Ignoranca

On se umakne in gre, ne bo se
pogovarjal tisti trenutek.

Umik

Kako doživljaš konflikt v
vajinem odnosu?
Grozno. Hudo mi je. Zato ker
to niso konflikti, da bi bila
neka nestrinjanja v nekih
stvareh, da bi se njemu zdelo
tako, meni pa tako. Ampak
tako kot sem prej rekla,
jaz doživljam konflikte to, da
ima on pač tako zelo izdelano
zadovoljevanje potreb in sploh
ne vidi naših, no, ne vidi, kar je
meni pomembno.
To, no.
Da je meni bolj pomembno, da
mi gremo skupaj, kot na
primer bi lahko šli danes
dopoldne,

Slabo počutje (54)

Neskladje
interesov
(55,56,57)
Bolečina

Zadovoljevanje
lastnih potreb in
ne naših

Skupno druženje

57

njemu pa je bolj pomembno,
da se on naspi in gre potem na
kavo. Tukaj mene, to mene
blazno moti.

58

In če jaz začnem najedati in
težiti, pride do konflikta in on
se umakne.

Umik

Ali bo znorel pa šel ali pa bo se
vase zaprl.

Eksplozivnost ali
zaprtje

59

Zadovoljevanje
lastnih potreb

47

Reakcije partnerja
pri konfliktih
(58,59)

Doživljanje
konflikta(54-59)
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60

61

62

Na kakšen način jih običajno
rešujeta?
V bistvu ostanejo zelo
nerešeni,
zato ker se on odmakne,
jaz bi pa rada to vse s
pogovorom, da se pogovoriva,
da mi on pove in v bistvu da
neko potrditev, ampak
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Nerešeni konflikti

Umik

Potek konfliktov
(64,65)

Želja po pogovoru

63

on v bistvu se umakne in gre
spat ali pa gre ven in ni, ni, ni
... niso to rešene stvari.

64

Kako potekajo vajini konflikti?
V bistvu, da jaz izrazito
Izrazito
govorim, jaz sem tista, ki itak
govorjenje
vse naprej mečem in ko samo
bruha iz mene in mu povem
vse, kar mi ni všeč, in kako si
želim, da bi bilo, in ene očitke
tudi mečem ven.

65

On pa je tiho, redkokdaj da bo
kaj rekel nazaj.

66

67

68

69

Kaj po tvojem mnenju vpliva
na uspešnost pri reševanju
konfliktov?
Po mojem mnenju na
uspešnost vplivajo v bistvu
kompromisi in prilagoditev, da
se en drugemu pač prilagodita
pa tudi malo tiste svoje
potrebe dasta na stran.
Mislim, ne čisto na stran,
ampak do neke mere. Pogovor
pa prilagoditev.
Kako pa vplivajo na vajin
odnos konflikti?
Kako, ufff. Mislim, da se na
nek način učiva s tem,
jaz mogoče,
da sem bolj potrpežljiva, bolj
popuščam, on pa se tudi na
nek način.

Reševanje
konfliktov (60-63)

Umik

Tišina
Reševanje
konfliktov (66, 67,
72-74)
Obojestransko
učenje (68,69,70)
Kompromis,
prilagajanje

Pogovor

Učenje

Potrpežljivost

48

Stvari pomembne
za uspešno
reševanje
konfliktov
(72,73,74)

Vpliv konfliktov
na odnos (68-71)
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71

72

73

74

75

S tem, ko jaz vse to izražam,
bruham, na nek način dojema.
Torej pozitivno ...?
V bistvu, če pogledaš, ja. Tisti
trenutek se mi to ne zdi, tisti
trenutek je tako grozno,
ampak v bistvu ja. Morajo biti,
da se en od drugega učiva in
potem na tem delava naprej.

Kako zelo uspešna sta pri
reševanju konfliktov?
Srednje, lahko bi bilo bolj. Več
pogovora pa da bi on izrazil še
svoje mnenje.

Dojemanje

Učenje
Pomoč pri
strokovnjaku
(75,76,77,78,79,80)

Želja po
pogovoru,
izražanju mnenj

Naučila sem se sprejemanja in
njegovih stvari, da pač tega
mu ne moreš vzet, stvari, ki
pač njemu dosti pomenijo. Pač
to sprejet.

Sprejemanje
partnerja
takšnega kot je

Tak je pa s tem naprej iti pa se
truditi.

trud

Bi pri reševanju konfliktov
kdaj potrebovala pomoč in
kakšno?
Ah (vzdihne), pa jaz sem že
večkrat razmišljala, da bi šla,

76

pa mogoče pri kakšnem
strokovnjaku, da bi on znal
voditi pogovor pa tudi, če bi se
XXX (omeni ime moža) tam
bolj odprl pa znal, povedal, kaj
pa njemu ni všeč.

77

Pa pri samih konfliktih ne, ne
tisti trenutek, mene bolj te
stvari, da bi še on, da bi se znal
bolj odpreti pa povedati več,
ker vidim, da ga včasih tudi kaj
teži pa ne pove, pa imam
potem jaz tisti občutek, da
smo mi krivi za to. Tako no,

78
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kakšnega strokovnjaka, da bi,
ne vem, kakšen nasvet, kako v

Pomoč pri
reševanju
konfliktov (75-81)

Razmišljanje o
iskanju pomoči
Vodenje
pogovora s
partnerjema

Želja po izražanju
čustev s strani
partnerja

Nasvet: kako se
49
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bistvu se odpret, izraziti svoja
čustva, mnenja, to bolj.

79

80

81

82

83

84

84

Si jo kdaj že iskala?
Ne, to pa nisem.
Poznaš koga drugega, ki že
ima tako izkušnjo, ki je to že
iskal?
Ne, ne poznam nobenega
para, posamezniki so, ampak
po moje to ni bilo povezano
tako z odnosom, da bi bil prav
par pa ne.
Kakšen imaš odnos do teh
stvari?
Pozitiven.
So konflikti prerasli že do te
mere, da si pomislila, da
imata krizo v odnosu?
Ja, sem.
Za krizo, ja. Ker je bilo že do te
mere večkrat, da je on
spakiral. Ampak to je bilo iz
tega, jaz ne vem, če je to čisto
točno konflikt konflikt, ampak
do te mere, da sem jaz težila
in težila: To pa to pa to. Pa še
kar seveda ene stvari, ki so se
meni v glavi zavrtele: Kje si pa
bil? Pa kaj je pa bilo? Pa kdo je
to? Pa če je bil kakšen tak
mesidz od sodelavke pa to ali
pa kaj. Do te mere, da sem ga
tako daleč, ker on pa ne
prenese pritiska, da je on že
spakiral ene parkrat in šel. Pa
tudi jaz sem na to pomislila.
Ja, se mi je zdelo večkrat, da
imava krizo in potem se kar ne
pogovarjaš.
In potem sem tudi jaz začela,
jaz po svoje, on po svoje. In to
ni v redu. Pridem jaz domov,
on gre in pride on domov, jaz
grem in potem
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odpreti, izraziti
čustva

Dejansko še ni
iskala pomoči

Pozna posamezne
osebe, ki so
pomoč iskale

Pozitiven odnos
do pomoči

Nobenega vnosa v
kazalo slik ni bilo
mogoče
najti.Občutek krize
v odnosu
(82,83,84,85)

Beg

Doživljanje
odnosa (82-85)

Doživljanje krize

Ni skupnih
interesov

kar eden mimo drugega in
50
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stvari.
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Življenje en mimo
drugega

51

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Žigmund; diplomsko delo

Priloga B: Smernice za polstrukturiran intervju

1. Koliko časa sta že v zvezi oz. poročena?
2. Kako bi opisal/-a vajino partnersko zvezo in njen potek?
3. Kaj ti pomeni vajina zveza?
4. Kaj je zate ljubezen? Kako jo izražaš do partnerja/-ke?
5. Kaj ti je pri partnerju/-ki najbolj oz najmanj všeč, zakaj?
6. Kako bi opisala komunikacijo v vajinem odnosu?
7. Kaj je zate konflikt? Kaj ti predstavlja konflikt?
8. Kaj sproža konflikte v vajinem odnosu?
9. Kako pogosto v vajinem odnosu prihaja do konflikta?
10. Kaj ti je najtežje sprejeti pri partnerju, kadar pride do spora oz. konflikta?
11. Kako doživljaš konflikt v vajinem odnosu?
12. Kako potekajo vajini konflikti in na kak način jih običajno rešujeta?
13. Kaj po tvojem mnenju vpliva na uspešnost pri reševanju konfliktov?
14. Kako konflikti vplivajo na vajin odnos?
15. Bi pri reševanju konfliktov kdaj potrebovala pomoč in kakšno? Si jo kdaj že iskal/-a?
Pri kom? Kakšna je tvoja izkušnja?
16. So konflikti kdaj prerasli do te meje, da si pomislil/-a na to, da imata krizo v odnosu?
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